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 در زمانی که پلیدی و زشتی در زمین وجود نداشت، فرشتۀ خاص خداوند اصل تمام زیبایی ها                  یکی بود یکی نبود،   

 رس مخفی نمود تا از دست      آسمان  ستارگان  یکی از  میاندر  و پاکی ها و نیکی ها را در تخم مرغی گذاشت و آن را               
 که در جنگ از نیروها و قوای آسمانی شکست خورده بود برای گرفتن              ولی شیابلو . شیابلو و اهریمنان محفوظ بماند    

 ، ربود و توانست با جادو و طلسم        از میان ستارگان آسمان     را  تخم مرغ   با طرفندی   توسط نیروی اهریمنی اش    انتقام،
وقتی که آنها را وارد تخم مرغ کرد نیمـی از تخـم مـرغ سـیاه و                  . کند آنوارد  ی ها و ناپاکی ها و پلیدی ها را          زشت

 پلیدی ها با زیبایی هـا و پـاکی هـا و              و زشتی ها و ناپاکی ها    . تیره شد و نیمی دیگر از آن سفید و روشن باقی ماند           
که یک دفعه جهان به هم پیچیـده شـد و زشـتی هـا و                نیکی ها در آمیختند و بعد شیابلو آن تخم مرغ را شکست             

در چمنزاری که خار وجود نداشت کنار سبزه ها بوته هـای خـار              . ناپاکی ها و پلیدی ها بر روی زمین پخش شدند         
در میـان حیوانـات،     .  زهـرآگین شـدند     یـا  رویید و ساقه های گل که بی خار بودند دارای خارهای تیـز و سـمی و                

 در میـان پرنـدگان،       ، .... و   روبـاه و کفتـار و گـرگ و تمـساح و مـار             :  ماننـد  ده پدید آمدند  حیوانات درنده و گزن   
 در میان حشرات، حشرات خونخوار       به وجود آمدند و    ....  و    خفاش و کالغ و الشخور     جغد و : پرندگانی شرور مانند  

 و در میان انـسانها  ش شدند در همه جا پخ.... و   و عقرب و رتیل     و سوسگ های کثیف     مگس و پشه   : مانند و مزاحم 
 راه نفـوذ بـر    دیگـر ،شیابلو و اهریمنـان .  به وجود آمد  و معصیت، و انواع بیماری ها       گناه ،رنج  ، غم و اندوه ، درد و        

راه از   و توانستند از دوزخ بر روی زمین بیایند و ناپاکی ها را گسترش دهند و مردمان را                   ،ه بودند زمین را پیدا کرد   
بعـضی از ایـن     . و کردار نیک آنها را آلوده سازند و گفتار نیک آنهـا را بـا نفـرین هـا بیĤالینـد                    نیک منحرف کنند    

 سـتمکار و ظـالم بـه وجـود           جالد و  و اهریمنان با انسان ها ازدواج کردند و فرزندانی خونریز و خونخوار و            شیاطین  
. دقیقه ای در صلح و آرامش نباشـند ن آوردند که همیشه در زمین فساد کنند و جنگ و کشتار برپا سازند تا زمینیا    

آنها معتقد نبود کشته و اسیر و        کفر آمیز  اگر کسی بر عقاید   . اهریمنان آزادی عقاید و اندیشه را از مردمان گرفتند        
آنها آیین یکتا پرستی را به بت پرستی تبدیل کرده بودند و بعضی از مردمان نادان تنـدیس هـای                    . زندانی می شد  

 به  رستیدند از آن زمان تا کنون دیگر انسان ها نتوانستند راه درست را از راه غلط تشخیص دهند                 اهریمنان را می پ   
 در نزد ارواح هفت پادشـاه در  ، تنها راه بازگرداندن دنیا به حالت اولیۀ خود و،همین خاطر سرگشته و گمراه شدند  

 تا راز پاک کردن دنیا از وجـود         ستنده آن ارواح منتظر فرد نیک سرشتی        ،که می باشد  زیر درخت سروی در ابرقو    
  . و اسرار آن راز را فاش سازندبیاموزنداهریمنان را به او 

  :القصه
چهار عفریت زشت و بدکار زندگی می کردند که هر چهارتـای آنهـا از وزیـران ارشـد سـلطان                      ،زیر گنبد کبود    

ک سرلشکر قوی و جنگجو از قبیلۀ دیوهـا         هر عفریت یک مشاور جادوگر از قبیلۀ جن ها و ی           و   دوزخ، شیابلو بودند  
 عفریت ها، دیوها، غول هـا، جادوگرهـا،          اژدهاها، تعداد زیادی سرباز و مزدور از قبایل        که افراد هر لشکر را     داشت

 پرندگان، حیوانات، حشرات و موجودات اهریمنـی         اجنه، خونĤشام ها، آل ها، ارواح خبیث، خائنین قبیله های پریان،         
 شیابلو هرگز در جنگ     .  و روز به روز سپاه دوزخیان نیرومندتر می شد          تشکیل می دادند   ... و   فتان ها : دورگه مانند 

 یکی از سالحهایی که آنها به کار مـی          .ها شرکت نمی کرد و فقط دورادور مراقب لشکریانش بود و دستور می داد             
 سـرنیزه و نـوک      آنهـا بـه عنـوان     دند و از  وردهای جادویی نوشته بو    بود که روی استخوانها      یانبردند، استخوان آدم  
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 ابـزار  آنهـا بـه پـای        ابزار جنگـی   ولی   هر چند که سالحهای لشکریان اهریمنی قوی بود       . استفاده می نمودند  پیکان  
   . بودند نمی رسیدهمۀ اهریمنان چهار عفریت و چهار جن که در خباثت و دشمنی با انسانها سرآمد جنگی
، گـوی   تاریکی، تیر و کمانزمهریر،  نیزۀ  گناهشمشیرآتشین، خنجر : عی و جنگی مانند   لوازم دفا  از ای گنجینهشیابلو

 یکبار به خاطر برتری جـویی       زمانی که  هزاران سال پیش،     او .داشتزمان، کاله خود سخنگو و زره و سپر عنکبوت          
فـرد جـادویی خـود       ازآن لـوازم جنگـی منحـصر ب        ،که من بهتر از انسانها هستم با فرشته های آسمان جنگیده بود           

 خـورد گنجینـۀ خـود را در میـان شـعله هـای                سختی  شکست نبرد با قوای آسمانی   که در  بعد از آن    نمود و  استفاده
ازآن زمـان کینـۀ انـسانها      و به خـاطر آن شکـست تلـخ          تا به موقع از آنها استفاده نماید       کردتاریک دوزخ مخفی    

 را بـه زمـین بفرسـتد تـا بهتـرین و پـاکترین انـسانها و                   و همیشه منتظر فرصتی بود که یارانش        بیشتر شد  شدردل
باالخره وقتی که خبر کشته     . ند و از بین ببرند چون او ذاتاً روحی شرور و ویران کننده داشت             نموجودات را شکار ک   

 اژدهای کوه دود و غول دریاچۀ آتش و عفریت تاریکی و مار پـنج سـر                 نابود شدن شدن دیو سیاه و یارانش و خبر        
اف و خبر باطل شدن طلسم جنگل سبز به گوش شیابلو رسید او بسیار خشمگین شـد و بـه عفریـت هـایش                        کوه ق 
بروید تحقیق کنید ببینید که چه کسی این کارها را کرده و یاران مرا از بین بـرده و سـرزمین هـای تحـت                         : گفت

 روی زمـین پخـش نمـودم کـسی           چون از زمانی که تخم مرغ را ربودم و یـارانم را در             ؟استنفوذم را آزاد نموده     
  . بعد از اینکه همۀ مسائل را فهمیدید سریع به من گزارش دهیدجرئت چنین کاری را نداشته است 

  زمانیو  فرستادند تا برایشان اطالعات کسب کنند       به همۀ سرزمینها    را  چهار مشاور جنی خود    ، سپس چهار عفریت  
 و هر چه را کـه دیـده و شـنیده بودنـد              بازگشتند عفریت ها نزد  فوری به    آگاهی یافتند    وقایع  تمامی  از  جن ها  که

 تنهـا سـرزمینی کـه هنـوز توسـط آن سـه بـرادرآزاد نـشده سـرزمین                    : گفتنـد  آنها و به    نمودند تعریف   آنهابرای  
 بهتـر  : چهار جن که نامهای آنها جینکه، جنگولک، جن سرخک و جنپرک بود به چهار عفریت گفتنـد     .صحراهاست

 آلـی کـه آن سـرزمین را تـصاحب           ن مان را با تمام تجهیزات به سرزمین صحراها بفرستیم چون          است که لشکریا  
کرده و اآلن پادشاه آنجاست احتمال دارد که در جنگ بـا آدمهـا شکـست بخـورد پـس بهتـر اسـت مـا آخـرین              

جلـه پـیش     عفریت ها هـم قبـول کردنـد و بـا ع            .سنگرمان را حفظ کنیم و کم کم سرزمینها را دوباره پس بگیریم           
 بعد از اینکه سـخنان       شیابلو . نظرشان را نیز اعالن نمودند     ، پس از اینکه وقایع را برای او شرح دادند         شیابلو رفتند و  
ـ  کل سپاهیان دوزخی را بـه سـرزمین صـحراها اعـزام کن           ،دستور داد که توسط چهار سردار دیو      آنها را شنید،     د و ن

اناتیس طارسطاتیس، کارماتیس، سیریماتیس و ما    : آنها به ترتیب   رو کرد به چهار عفریت وزیرش که نامهای          سپس
 سفارش کرد که باید در همۀ نبردها پیروز شوید اگر مؤفق نشوید شما چهار وزیر را به همراه چهار مشاور و                       و بود

 . پس حواستان را بـه خـوبی جمـع کنیـد           برمی گزینم    ی دیگر افرادچهار سرلشکر نابود می کنم و به جای شماها          
تمامی آنها به همراه لشکریانشان در کمتر از یک روز از دوزخ به پایتخت سرزمین صحراها شهر خشکاب رسیدند                   

 و  نمـوده  آل و یارانش را که بر آن سرزمین حکم فرمایی می کردند از حکومـت خلـع                   آنها   .و در آنجا اردو زدند    
ن را خود بر عهده گرفتند و منتظـر فرصـتی           آنها را به جمع لشکریان فرستادند و چهار عفریت حکومت آن سرزمی           

م سرزمین های آزاد شده را دوباره       امناسب بودند که کمی قویتر شوند و هم بتوانند نقشه ای بکشند که براحتی تم              
   .تصرف کنند
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وقتی که باریان به همراه دل افروز و پارسۀ پیرمرد و رامتین بـه قـصر رفتنـد و جـشن عروسـی باشـکوهی                         : القصه
 مـن از نـسل مـادای هـستم و تـصمیم       این را بدانیدکه   ،دوستان من  : نمودند در آن جمع باریان اعالم کرد      برگزار  
 زیـرا سـرزمینی اسـت        نهادم، نام نام نیکو را بر این سرزمین        ن پس ای  ،بخوانم )) آماد  ((     را این سرزمین ام   گرفته

ام نوجوانی شورانگیز و مانند دوران      نی زیبا و مانند ایّ    ام جوا که انگار آدمی جوانی خود را در آن گذرانده و مانند ایّ           
 و بـه   سپس همه حاضرین در قصر به محض پایان یافتن سخنان باریان او را تحسین نمودنـد           .ی است ئکودکی رویا 

    . سرزمین نسل مادایاآلباد  باد تا ابد و سبز پاینده: و یک صدا گفتندحسند گفتندسن انتخابش اَحُ
و همـسر زیبـای باریـان، دل    ر ماه گذشت و یکماهی می شد که عموی پیر باریان فوت کرده بـود            از آن زمان چها   

خالصـه، یـک روز کـه       . افروز هم باردار بود و حکیمان گفته بودند که فرزند آنها زودتر از موعد به دنیا مـی آیـد                   
ۀ فرزندشان که در راه بود برنامـه   قصر قدم می زدند و برای آیندم سر سبز و خرّ   باریان و دل افروز داشتند در باغ      

: قصر با حالتی مضطرب و رنگ و رویی پریده به نزد آنهـا آمـد و گفـت                  ریزی می کردند ناگهان یکی از نگهبانان      
. قربان، یکی از سوارهای کدوی جادویی که در خدمت آرشین کماندار بود، آمده و خبر بسیار مهمـی آورده اسـت      

وقتـی کـه    . او را به استراحتگاه میان باغ بیاوریـد       : ر فرستاد و بعد به نگهبان گفت      باریان دل افروز را به داخل قص      
پادشـاه  :  زمین بوسـید و گفـت      ،به نزد باریان آمد به خاک افتاد و به رسم ادب           نظام کدوی جادویی     هسرباز سوار 

  ولـی  .حرکـت کـردیم   ین تاج به طرف سرزمین صـحراها        ما به همراه آرشین و ملکه زرّ      میدانید که   دالور و عاقل،    
وقتی که به نزدیکی پایتخت آنجا، شهر خشکاب رسیدیم از دورداشتیم به آنجا نگاه می کردیم چون ملکـه گفتـه                     

وقتـی  ولـی   . دنبود که عمارت های باشکوه و برج و باروی شهر و باغ های پراکندۀ آن از دور قابل مشاهده می باش                    
 کـه  ین تاج در همان موقع ملکه زرّ،دیدیمناهی بزرگ و تاریکی  سی چیزی جز که ما از همان راه دور دقت کردیم       

ت کوتاه جنگلـی بـه   من تعجب می کنم در کنار شهر ما جنگلی نبوده چطور در این مدّ     :  گفت حیرت زده شده بود   
وقتی کمـی نزدیـک     . این انبوهی سر از خاک درآورده که اطراف شهر از زیادی درختان تاریک و سیاه شده است                

فهمیدیم که در آنجا جنگلی درکار نیست بلکه اردوگاه و نیزه ها و لوازم جنگی سپاه شیابلو و موجـودات              تر شدیم   
 ولی دیگر خیلی دیر شده بود چون چند شبح جاسوس خبر ورود ما را بـه سـرزمین صـحراها بـرده                       اهریمنی است 

 کـه بـه نزدیکـی آنجـا رسـیدیم جنـگ             باالخره، وقتی . بودند و آنها منتظر و آمادۀ نبرد و دستگیری ما شده بودند           
که درمقابـل   ین تاج را به اسارت درآوردند و کل سپاه ما را            سختی در گرفت و اهریمنان، آرشین دالور و ملکه زرّ         

من هم که زخمی شده بـودم روزهـا خـودم را            . نابود کردند و فقط من زنده ماندم       آنها سوزنی در برابر کاه بودیم       
تـا  . و شبها آهسته و آرام حرکت می نمودم که آنها و جاسوسهایشان متوجۀ مـن نـشوند                زیر شنها پنهان می کردم      

 با هزار مصیبت خودم را به شما رساندم تا این خبر را به شما برسانم که آنها قـصد دارنـد تمـام سـرزمین                    این که 
  . را نجات دهیدشما باید فکری بکنید و یا از اینجا فرار کرده و جان خود. های آزاد شده را پس بگیرند

به نگهبان دستور داد کـه از سـوار کـدوی            لین بار ترس و دلهره تمام وجودش را فرا گرفته بود          باریان که برای اوّ   
کدوی جادویی به همراه  نگهبان به داخل قصر رفـت و            جادویی محافظت و پذیرایی کنند تا او فکری بکند و سوار            

ا کرد و همۀ ماجرا را برای آنها تعریف نمـود ولـی هـر چـه بـه دنبـال            باریان زود پارسۀ پیرمرد و دل افروز را صد        
باریـان  . او برای شکار به بیابان رفتـه اسـت        : رامتین گشت اثری از او پیدا نکرد تا اینکه یکی از خدمتکاران گفت            

ا در کلیـدهای گنجینـه هـ    : وقتی که کل وقایع را برای پارسه و دل افروز تعریف کرد، رو به همسرش کرد و گفت                 
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دل افروز بعـد از مـدتی کوتـاه         . دست توست برو گردنبد و چماق و بادنجان و کاله جادویی را بردار و برایم بیاور               
چند روز پیش رامتـین کـاله جـادویی را از مـن             : فقط گردنبند و بادنجان و چماق جادویی را برای او آورد و گفت            

باریان تا این را شـنید کمـی اخمهـایش در هـم             . برای شکار یک آهوی گریزپای می خواهد      : قرض گرفت و گفت   
اگر تمام ثـروت و گنجینـه هـا را مـی خواسـت              . بی تجربه او جوان است و     : رفت و با لحنی تند به دل افروز گفت        

 و نبایـد از آن در راههـای دیگـری اسـتفاده             حرفی نداشتم ولی کاله جادویی برای حفظ امنیت این سرزمین است          
اگر آن را گم کند دوباره نمـی تـوانم          و در ضمن     نات به این طریق دور از انسانیت است       شکار حیوا  مخصوصاً   شود

دخترم این لوازم جادویی که تو مسئول نگهـداری از آنهـا            : پارسه هم به دخترش گفت    . مانند آن را بدست بیاورم    
ناراحت شـده حـق    شده ای، لوازم شخصی باریان نیست بلکه متعلق به همۀ مردم این سرزمین است اگر همسرت                 

بعد پارسه رو به باریان     .  را به برادرت رامتین می دادی       جادویی دارد تو اول باید از او اجازه می گرفتی و بعد کاله           
 دل افـروز کـاله   ،به امید خدا امروز که آمد. داماد عزیزم، رامتین هم امانت دار عاقل و باهوشی است : کرد و گفت  

انگار چند وقتی در تعقیب آن آهو بوده و نتوانسته بود آن را شکار        : ه باریان گفت  بدل افروز   . را از او پس می گیرد     
ظرف چند روز دیگر بـه تـو پـس مـی            : به همین خاطر به نزد من آمد و کاله جادویی را قرض گرفت و گفت              کند  
 و به خاطر این بـه       من هم چون او تنها برادرم است اطمینان کردم و دور از چشم تو کاله را به او امانت دادم                   . دهم

که فهمیدی امروز هرقت که آمد کاله را از او می گیـرم و بـه                 حاال. تو نگفتم که شاید ناراحت بشوی و یا نگذاری        
و لبخندی  باریان که نمی توانست ناراحتی همسر و دوست خود پارسه را ببیند ناراحتیش را پنهان کرد                 . تو می دهم  

 کمی ناراحت شدم و ،فی زدم دلخور نشوید چون اآلن به آن کاله نیاز داشتم    عزیزانم، اگر حر  : بر لب نشاند و گفت    
پارسۀ عزیز دل افـروز و فرزنـدی   : حاال ایرادی ندارد رامتین هم مانند برادرم است و بعد رو به پارسه کرد و گفت   

نم بـروم و سـپاه   می خواهم به دنبال پـارت راهـب و دیگـر دالوران و بـرادرا    . که در شکم دارد را به تو می سپارم 
  حملـه احتمـالی و      بیـاوریم و از    بیـرون عظیمی را تشکیل بدهم تا بتوانیم سرزمین صـحراها را از چنـگ اهریمنـان                

 آنگـاه  .نجـات دهـیم   هم  ین تاج را    پیشروی آنها به سرزمینهای دیگر جلوگیری کنیم و آرشین کمانگیر و ملکه زرّ            
باریان بـه آنهـا دسـتور داد        . رواح جنگجو از آن بیرون آمدند     دستی روی بادنجان جادویی کشید که اسکلت ها و ا         

اسکلت ها و ارواح به فرمان باریـان بـه سـمت    .  مراقبت کنید که آسیبی نبینند     خانواده ام که در نبود من از قصر و        
سپس باریان از پارسـه     . برج و باروی قصر رفتند و در همه جای قصر پخش شدند و شروع به نگهبانی دادن کردند                 

یادت باشد رامتین که آمد کاله را از او بگیری و به پدرت بدهی و به پارسـه                  : و دل افروز خداحافظی کرد و گفت      
تـا مـن    : کاله نزد تو باشد که در وقت ضرورت ازآن استفاده کنی و دوباره رو کـرد بـه دل افـروز و گفـت                       : گفت

 در کمرش گذاشت و بادنجـان جـادویی را در           این را گفت و چماق جادویی را      . نیامده ام هرگز از قصر خارج نشو      
 سوار را به نزد او آورد، باریان دسـت او           ، و سوار کدوی جادویی را صدا کرد، وقتی که نگهبان          نهادکوله پشتی اش    

  . را در دستش گرفت و دستی روی گردنبند کشید و یک دفعه ناپدید شدند
، جاسوس گذاشته بود و این دو گروه حشره بـدجنس و  شیابلو در همه جا توسط مگس های سبز و شبپره ها         : القصه

 بـه گـوش شـیابلو       اووقتی که باریان قصرش را ترک کرد خبر خارج شدن           . کثیف برای شیابلو فعالیت می کردند     
 بـرادر زن باریـان بـه دام مـا           ،نقشه ای بکشید که رامتین    :  سریع چهار وزیرش را صدا کرد و گفت         شیابلو رسید و 

ی برای ما راحت تر می شود بعـد       خیانت کند و یا فریب بخورد که این طوری کارها تا حدّ            واده اش خانفتد و به    اُبی
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 به خاطرش رسیده باشد لبخند پلیدی بر روی لبانش نقش بست و رو به چهار عفریت کرد و                    ای که انگار فکر تازه   
ا کارهـا   امّ.سرزمین صحراها باشد    پایتخت باید اردوی اصلی و نبرد نهایی و زندان و شکنجه گاه مرکزی در            : گفت

اناتیس و مشاورش جنپرک که از همه باهوش تر و خونخوارترنـد،            طما. را بین شما وزیران ستمکارم تقسیم می کنم       
 و از هر کمکـی کـه        دهند، وزیران و دیگر یاران ما را پوشش         ش و مشاور  اومسئول سرزمین صحراها هستند و باید       

 انی و ارسطاتیس و مشاورش جینکه کـه بـی رحـم و جـادوگر              ندد چشم پوشی کن   به شکست آدمها می انجامد نبای     
 مـن آن    زیـرا  و همسرش می باشـند        آماد  مسئول شکست دادن باریان و بدست آوردن سرزمین        ،زبردست هستند 

 ،قربـان :  ارسطاتیس عفریت و مشاورش جینکه که تعجب کرده بودند گفتند          .بچۀ در شکم دل افروز را می خواهم       
حتماً می خواهید از مغز سرش خـوراکی بـرای          : زاد انسان را برای چه می خواهید؟ جینکه با بدجنسی گفت          شما نو 

 فقـط    بعداً دلیلش را خودتـان مـی فهمیـد         ،این فضولی ها به شما نیامده     : شیابلو در جواب گفت   . خود درست کنید  
رسد، شما دو نفر مطمئن باشید کـه کـشته        یادتان باشد که آن نوزاد را سالم می خواهم و اگر آسیبی به آن نوزاد ب               

 و  رگا مسئول سرزمین    ، حریص و طماع و فریبکار هستند       که کاراماتیس و مشاورش جنگولک   : بعد گفت . می شوید 
ـ  او را فریـب ده     آنها باید  می باشند و     اردالنبه اسارت در آوردن و یا تسخیر سرزمین          د تـا بـا بـرادرانش دچـار         ن

بهتر است سعی کنید به طمع مال دنیا ومقام او را فریب دهید تا با ما همراه                 : ها و گفت   و رو کرد به آن     اختالف شود 
 خیلـی بـه درد مـا         جوان پر دل و جرئت و شجاعی است         و از طرفی   ، از آنجایی که او جاودانه شده است       شود چون 
 دورو و ریاکـار و      شما دو نفر هم که بـسیار      :  و بعد رو کرد به سیریماتیس و مشاورش جن سرخک و گفت            میخورد

 شیاد هستید باید دادیار را شکست دهید و سر از تنش جدا کنید و یا او را تبدیل به یک حیوان نمایید و سـرزمین                        
 را برایم تصاحب کنید و یا کاری کنیـد کـه او و همـسرش در آتـش خـشم مـردم                       هیرکانیا جنگل سبز و یا همان    

 و زشـت بـر لبـانش نقـش بـست و وزیـران و                حه لبخندی کـری   وقتی که شیابلو سخنانش تمام شد، دوبار      . بسوزند
مشاوران خودش را به سوی کارهایی که دستورش را داده بود روانه کرد و خـودش هـم بالهـایش را گـشود و بـا                          

رهوت که در قـسمتی از دوزخ   بَ دیارِغرور و احساس خوشایندی که به او دست داده بود به سمت قصر هزار چشمِ          
 بود که از آنجا می شد تمام کارهای زشت و ظلم و سـتم   به گونه ای  خاصیت این قصر    . رد و رفت  واقع بود پرواز ک   

به محض اینکه شیابلو به کار بد و یا آرزوهای زشت کسی پی مـی بـرد زود                  . های روی زمین و موجوداتش را دید      
 بـه همـین خـاطر اسـت کـه           .یارانش را برای فریب آن موجود می فرستاد تا او را هم در جرگۀ یاران خود بیاورد                

 مراقب سخنان و تصمیماتی که در زندگی می گیریـد باشـید و سـعی کنیـد کـه                    :انسان های نیک صفت گفته اند     
همیشه آرزوهای خوبی برای خود و دیگران کنید چون اگر دست به کار زشتی بزنیـد و یـا سـخنان گنـاه آلـودی                         

 شیابلو خوشحال می شود و کـم کـم در جـسم و روح               ماییددر خواست بن  برای دیگران   بگویید و یا آرزوی بدی را       
  . شما نفوذ کرده و شما را تسخیر می نماید

 و قصر باریان حرکت نمودند و نقشه        آمادخالصه، ارسطاتیس عفریت به همراه مشاورش جینکه به سمت سرزمین           
د و قصر و سـرزمین باریـان را نیـز           ای کشیدند تا از راه فریب دادن رامتین، دل افروز و پارسۀ پیرمرد را اسیر کنن               

  . تصاحب نمایند
  :حاال بشنوید از رامتین
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 از   زود  بلند دیـد و آنگـاه       پر پشت و   رامتین که به شکار آهوی گریزپا رفته بود یک دفعه آهو را در پشت بوته ای               
ام بـه طـرف      و تیر و کمانش را برداشت و آر        گشتاسبش پیاده شد و کاله جادویی را بر سرش گذاشت و نامرئی             

وقتی که به چند قدمی آهو رسید، تیر را در چلۀ کمان گذاشت و زه کمان را با تمام قدرت کشید و بـه                        . آهو رفت 
طرف آهو نشانه گیری کرد تا خواست که تیر را از چلۀ کمان رها کند، یک دفعه آهو به زبان آدمیـان شـروع بـه                          

جادویی را بـر سـرت گذاشـته ای بیـا و از کـشتن مـن               ای مرد شجاع، من می دانم که کاله         : صحبت کرد و گفت   
ولی رامتـین بـه     . صرفنظر کن تا من برایت کاری کنم که از شوهر خواهرت، باریان هم معروفتر و ثروتمندتر شوی                

 و آن را شکار کند، دوباره آهو بـه زبـان            کردهحرف او توجهی نکرد و دوباره خواست که تیر را از چلۀ کمان رها               
  خطـر را   ترما حیوانات حس ششمی بسیار قوی داریم که زود        و فکر می کنی که من تو را نمی بینم؟           ت: آمد و گفت  

 بیا و این دفعه از کشتن من دسـت بـردار تـا مـن راز                 ،احساس می کنیم و می دانیم که شکارچی در کجا ایستاده          
ن دفعه مصمم بود کـه تیـر را از          ولی باز رامتین به روی خودش نیاورد و ای        . پادشاهی هفت سرزمین را به تو بگویم      

کـه متعجـب و      رامتین   .آهو یک دفعه تبدیل به دختری بسیار زیبا با چشمانی افسونگر شد           که  چلۀ کمان رها کند،     
ت و تیر و کمـانش       زود کالهش را از سر برداش      که جادویش کرده باشند   انگار حیران شده بود با دیدن این صحنه      

  دختـر   آن جادوگری یا پری هستی و یا انسانی؟      تو  : دختر زیبا می رفت گفت    را جمع کرد و همینطور که به سمت         
و از کنارت می گذشتم تا تو بـه دنبـالم         من مدتی است که عاشق تو شده ام و همیشه می آمدم           :  گفت زیبا و دلربا  

 سـخت   رامتین کـه  . بیایی و امروز فرصت را غنیمت شمردم و گفتم شاید تو با دیدن چهرۀ اصلی من عاشقم شوی                 
مجذوب چهرۀ زیبا و شیرین زبانی او شده بود، یادش رفت که دوباره از او بپرسد که جادوگر اسـت یـا پـری یـا                          

اسب خود نمود و هردو با خوشـحالی بـه          تَرک  سبش شد و آن دختر زیبا را هم سوار          به هر حال، سوار بر ا      ؟انسان
رامتین عزیـزم، کمـی   : ین راه دختر زیبا گفتدر حالی که به سمت قصر می رفتند در ب. سمت قصر حرکت کردند  

سرم درد می کند چشمۀ آبی در این حوالی است، اگر موافق باشی به کنار چشمه برویم تا من کمی سر و صـورتم                        
لـی  را با آب خنک آن چشمه بشویم شاید که سردردم خوب شود چون اگر با این حال به قصر بیایم در برخورد اوّ            

رامتین هـم کـه سـخت مجـذوب و          . اهم داشت خوبیت ندارد که من را با این حال ببینند          که با پدر و خواهرت خو     
بعـد از  . عاشق زیبایی و شیرین گفتاری دختر شده بود، قبول کرد و به سمت چشمه ای که او نشان داده بود رفـت       

ت و او را هـم آرام  رسیدند و رامتین از اسبش پیاده شد و دست دختر را گرف   کنار چشمه      به    آن دو  کمی راه رفتن  
تا من کمی دست و صورتم را با آب خنک چشمه مـی             :  گفت  زیبا با مهربانی   دختر. و به نرمی از اسب به زیر آورد       

 چون آب این چشمه خاصیت جادویی دارد و عقل و هوش آدم را بسیار باال می                 شویم، تو هم کمی از این آب بخور       
وقتی کـه او داشـت دسـت و صـورتش را مـی              . اهنماییش تشکر کرد  رامتین هم خوشحال و شاد، از او بابت ر        . برد

نـه  : شست رامتین هم کنار چشمه رفت و تا خواست با کف دستش چند مشت آب بردارد و بخورد، دختـر گفـت                     
این طوری نمی شود، اگر با کف دست هایت آب بخوری عقل و هوشت را از دست می دهی باید زانوهایت را روی           

 و سرت را به سمت آب چشمه ببـری و بـا دهانـت               قراردهیکف دست هایت را کنار چشمه       و بعد   زمین بگذاری   
کمی از آن آب بنوشی آنوقت می بینی که چقدر باهوش و عاقل می شوی که هیچ انسانی در روی زمین نمی تواند                       

 فکـر کنـد     می ک رامتین که سخت دل و عقلش را از دست داده بود بدون اینکه            . با تو در عقل و هوش برابری کند       
چـشمه    را روی زمین گذاشت و مانند حیوانات بـا دهـانش از آب       زانوهایش و   ، دختر دست   آن طبق راهنمایی های  
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 خورد که یک دفعه دید دختر زیبا تبدیل به عفریتی زشت و بدترکیب شده و در همـان موقـع از پـشت درختـان                        
کارت بـسیار عـالی بـود، فکـر نمـی           : د و گفت   نزدیک چشمه یک جن بدقیافه و کوتوله به کنار عفریت آم           تنومند

 بـد   ورامتین که تازه به خودش آمده بود، دید که تبـدیل بـه شـغالی سـیاه    . کردم که به این راحتی فریب بخورد      
او از اینکه گول زیبایی و شیرین زبانی آن دختر را           . بسته شده است   گردنشمحکم   هم به    ریسمانی شده و    ترکیب

 التماس می کرد که آزادش کنند و او را           به آنها  و لعنت فرستادن بر خودش با گریه و زاری        خورده بود با پشیمانی     
 اثـری در دل سـیاه        گریـه هـایش    ولش درآورند ولی آه و ناله و التمـاس او دیگـر فایـده ای نداشـت                  به شکل اوّ  

ار را بـه وجـد مـی        رد تازه التماس ها و ناله های او آن دو زشـت بـدک             کارسطاتیس عفریت و مشاورش جینکه نمی     
  .آورد

و کاله جادویی را برداشت و به او سفارش کرد که تـا مـن برگـردم و                  ارسطاتیس رامتین شغال را به جینکه سپرد        
آب چشمۀ نادانی از خونش قرمز  که    طوری  به  بزن  تازیانه دل افروز و پارسه را با خود بیاورم، تو او را یکصد ضربه            

 بـا   نمـود  شغال   به شالق زدن   بست و شروع      بود  چشمه ی نزدیک ی که در  ه درخت جینکه زود رامتین شغال را ب     . شود
ش شکافته می شد و خونش به اطراف می پاشید و رامتین با نالۀ جگرخراشی زوزه می کـشید                    بدن هر ضربه پوست  

شـید،  هر کاری می کنید با من بکنید ولی خواهش می کنم با خواهر و پدرم کاری نداشته با                 : می گفت  با التماس    و
  .این جمالت را می گفت و از درد نعره می کشید. اگر باریان بفهمد مطمئن باشید که سر از تن شما جدا می کند

ارسطاتیس با دیدن زجر و ناله و التماس او داشت از خنده روده بر می شد همان طـور بـا خنـده رو بـه او کـرد و                              
ند که تو به او خیانت کـرده ای و مطمـئن بـاش او بـه      طمع کار، باریان حاال فکر می ک    لهوس و  بُ ای بدبخت : گفت

عفریـت  . آدم طماع و هوس بازی مثل تو نه راه پس دارد و نه راه پـیش               . دنبال تو می گردد تا سر از تنت جدا کند         
چـون ارسـطاتیس    . این را گفت و کاله جادویی را بر سرش گذاشت و نامرئی شد و به سمت قـصر حرکـت کـرد                     

 و اسکلت های محـافظ قـصر سـریع او را مـی               جنگجو نست که اگر تغییر قیافه بدهد ارواح      عفریت به خوبی می دا    
بـه همـین    .  زیاد است اگر بخواهد با آنها بجنگد حتماً شکست خواهـد خـورد              خیلی  و چون تعدادشان هم    ،شناسند

بـان در امـان     خاطر کاله جادویی را بر سرش گذاشت و خودش را نامرئی کرد که از دید اسکلت هـا و ارواح نگه                    
  . باشد تا بتواند دل افروز و پارسه را به طریقی بدزدد و با خودش به سرزمین صحراها ببرد

باالخره، ارسطاتیس که حاال توسط کاله جادویی نامرئی شده بود به قصر رسید و آهسته و آرام بدون اینکه صدایی                    
دید کـه او     ،به اتاق دل افروز رفت    مخفیانه  ع بود   از خودش دربیاورد از کنار نگهبانان قصر که کامالً حواسشان جم          

 و  ارسطاتیس گرد سیاهی که به همراه داشـت را بـه صـورت دل افـروز پاشـید                 . آرام در تخت خود خوابیده است     
 دید که او هم کـامالً       ، کلید خزانه ها را برداشت و به اتاق پارسۀ پیرمرد رفت            بعد  و کلماتی را زیر لب زمزمه کرد     

چـشمش از دیـدن آن      . ق فرو رفته است و روی او را هم گرد سیاه پاشید و بعد به طرف خزانه رفت                 در خوابی عمی  
همه ثروت و گنجینه ها حیران مانده بود که یک دفعه چهار سیب نقره ای نظرش را جلب کرد و با شادمانی جلـو                        

ر لباس عفریت رفتنـد آنهـا       وقتی سیب ها زی   . رفت و آرام آن چهار سیب را برداشت و در زیر لباسش مخفی نمود             
 ش بـه اتـاق دل افـروز رفـت و یـک پارچـۀ بـزرگ از روی تخـت          سپس او هم توسط کاله جادویی نامرئی شدند و        

برداشت و آن را تبدیل به یک گونی کرد و دل افروز و پارسه را در آن گذاشت و گونی را زیر شنلش پنهان کـرد        
ارسـطاتیس آرام و بـی سـر و صـدا بـدون             . را هم نامرئی کرد   وقتی گونی را زیر شنلش گذاشت کاله جادویی آن          
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کـار بـسیار    :  شوند از قصر خارج شد و سریع خـودش را بـه جینکـه رسـاند و گفـت                    چیزی اینکه نگهبانان متوجه  
 و اسکلت های زیادی محافظت می کردنـد اگـر ایـن کـاله را بـه                   جنگجو  از قصر نگهبانان و ارواح     ،خطرناکی بود 

 خـسته    از شـالق زدن    جینکـه کـه    .ی توانستم دل افروز و پارسه را اسیر کنم و به اینجا بیاورم            دست نمی آوردم نم   
به تو تبریک می گویم باالخره توانستیم بـه شـیابلو ثابـت کنـیم کـه از همـۀ                    : شده بود روی زمین نشست و گفت      

 اینکـه داریـم     زری بهتـر ا   وزیران و مشاوران، بدجنس تر و پست تریم و شاید او ما را وزیر اعظم خود کنـد و قـص                    
 تازه یکصد تازیانه اش تمام شد و همانطور کـه           ه،این شغال هم مرا خسته کرد     :  و سپس ادامه داد    نصیب مان شود  

سپس هر دو پیروزمندانـه قهقهـه سـردادند و بیچـاره رامتـین              . گفتی آب چشمۀ نادانی را از خون او رنگین نمودم         
خون می  از او   کم و بیرحمانۀ شالق جینکه زخمی شده بود و همانطور           شغال در حالیکه پوست بدنش از ضربات مح       

 ارسطاتیس عفریت کنارش رفت و بر پوست بدنش فوتی کرد که یک دفعه تمـام                .رفت بیهوش بر زمین افتاده بود     
ارسطاتیس عزیز بیا   : جینکه گفت . زندۀ او بیشتر از مرده اش به دردمان می خورد         : زخمهایش خوب شد و او گفت     

 انجـام    خوبی بـه   نها را به زندان مرکزی در سرزمین صحراها ببریم و به شیابلو پیغام بدهیم که مأموریتمان را به                 ای
باشد من حرفی ندارم چون باید به دستورات شیابلو گوش کنیم من هم دلـم               : ارسطاتیس عفریت گفت  . دیمیرسان

یادم رفت که به تو بگویم کـه        : سپس گفت . نمنمی خواهد که با سرپیچی از فرمان او برای خودم دردسر ایجاد ک            
فراوانی بود که در یکی از خزانه ها چشمم به چهار سیب نقره ای افتاد کـه آنهـا را هـم                   در خزانه های قصر ثروت      

برداشتم و یکی را به تو می دهم که بخوری تا حسابی خستگیت از بین برود و بعد یکی از سیب ها را به مشاورش                         
 که توسط گرد سیاه طلسم شـده بودنـد و رامتـین              را دل افروز و پارسه   آنها  . را هم خودش خورد   جینکه داد ویکی    

از آنجا  . شغال را که هنوز بیهوش بود به همراه کاله جادویی برداشتند و به سمت سرزمین صحراها حرکت کردند                 
کردند دو روز راه بـود و        عفریت و جن که تنوره کشان پرواز می           سرزمین صحراها برای  شهر خشکاب پایتخت    تا  

  .   در راه باشد تا به آنجا برسد و اندیاگر انسانی می خواست به آنجا برود باید دوماه
  :خب، حاال می رویم سر وقت باریان

باریان وقتی که دست سرباز سوار کدوی جادویی را گرفت و با دل افروز و پارسه خداحافظی کرد، گردنبنـدش را     
پارت به محض دیدن او با خوشـحالی بـه سـمتش            . ظاهر شد لوی چشمان پارت راهب     لمس نمود که یک دفعه ج     

باریان هم که کمی مضطرب و ناراحـت بـود          . دوست من خوش آمدی   : رفت و دستانش را به گرمی فشرد و گفت        
و و آن د  . با تو کاری داشتم که سرزده آمـدم بیـا تـا برایـت بگـویم               : بعد از اینکه شانه های پارت را بوسید گفت        

دوست با هم در گوشه ای از عبادتگاه نشستند و باریان کل ماجرا را برای او تعریف کـرد و سـرباز سـوار کـدوی                          
 هر چه دیده و شنیده بود و هر اتفاقی که بـرایش رخ داده بـود را بـا آب و تـاب بـرای آن دو                             دوباره جادویی هم 
دوست عزیز، نگران نباش چون خداوند بـا        :  گفت وقتی که پارت راهب از ماجرا با خبر شد به باریان          . تعریف کرد 

دوست من، بایـد از تمـام فکـر و هوشـمان کمـک بگیـریم و از                  : باریان به پارت گفت   . ماست و کمکمان می کند    
خداوند طلب یاری نماییم و دوستان دالورمان را هم با لشکریان سرزمین هایشان جمـع کنـیم و سـپاهی متحـد و                       

ل اوّ. پس بیا از همین جا شروع کنیم      : پارت راهب هم گفت   . م بر اهریمنان چیره شویم    بزرگ تشکیل دهیم تا بتوانی    
باریان تا خواست دست روی گردنبندش بکـشد تـا          . به جنگل نزدیک عبادتگاه برویم تا من از پریان کمک بگیرم          

ن نمی آید کـه مـا       پریان خوششا : هر سه نفری به نزد پریان بروند، پارت راهب از این کار جلوگیری نمود و گفت               
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ت باریان هم چون می دانست که پارت راهب مدّ        . بیا تبدیل به عقاب شویم و به آنجا برویم        . سرزده به آنجا برویم   
 سـپس    .، به همین دلیل نظر پارت را قبـول کـرد           آنها آگاه است    اخالقی ها با پریان زندگی کرده و به خصوصیات       

تبدیل به عقاب نمود و هر سۀ آنها به اتفـاق هـم بـه اعمـاق جنگـل                   پارت راهب خودش و باریان و سرباز سوار را          
رفتند و روی زمین نشستند و پارت دوباره همه را تبدیل بـه شـکل اولیـۀ خودشـان کـرد و بعـد آن دو پـری کـه               

 و  پریان به محض شنیدن صدای پارت سریع جلوی چـشمان آنهـا ظـاهر شـدند               .بزرگش کرده بودند را صدا کرد     
ما جزو بزرگترین قبیلـۀ  : پریان گفتند و سرباز سوار همۀ ماجرا را برای آن دو پری تعریف کردند و              پارت و باریان  

زودتر از شما بـا خبـر شـدیم و مـی            ما از ورود لشکر اهریمنان      . پریان هستیم که اسم قبیله و رئیس ما پیرکا است         
فته ولی از دست ما به تنهایی کاری بـر  دانیم که نسل انسان ها و موجودات زمین در معرض تهدید و خطر قرار گر   

تازه هـم اگـر دیگـران را        . نمی آید چون کل قبیلۀ ما پانصد جنگجو دارد و بقیه به کارهای دیگری مشغول هستند               
جمع کنیم تعداد جنگجویان را می توانیم در قبیلۀ خودمان به هزار پری جنگجو برسانیم در ضمن چنـد روز پـیش                      

برگزار شده بود که آیا ما باید به انسان ها کمک کنیم یا نه؟ مردم قبیلۀ پیرکا دو دسته                   در جلسه ای که در قبیله       
شدند و تعدادی از پریان شرور قبیله به حمایت از اهریمنان رفتند و به ما خیانت کردند و اآلن تعداد ما کم شـده                        

ند که بخواهند به انسان ها و موجودات         شاید پریانی باش   است ولی با اینحال شما را به نزد رئیس قبیلۀ مان می برم            
هر سه به همراه آن دو پری به سمت قبیلۀ آنها حرکـت نمودنـد رفتنـد و رفتنـد تـا بـه جـایی                          . زمین کمک کنند  

رسیدند که انبوهی از درختان تنومند را دیدند که تنۀ آنها سـوراخهای کوچـک و بزرگـی داشـت و در آن موقـع                         
 آن دو پری به داخل سـوراخ تنـۀ          . بود رسیده اند    جنگلی ر میان انبوهی از درختان    فهمیدند که به قبیلۀ پریان که د      

. خـب، بـاالخره آمدیـد     : قبیله از سوراخ تنۀ درخت بیرون آمـد و گفـت          درختی رفتند و بعد از مدتی پیرکا رئیس         
کردنـد و تـا     سپس به آنها خوش آمد گفت و آنها هم در کمال ادب و احترام به پیرکا رئیس قبیلـۀ پریـان سـالم                        

من می دانستم که شما برای درخواست کمک پیش ما می آیید چند روز پیش               : خواستند صحبتی بکنند پیرکا گفت    
ما در قبیلۀ خودمان شورایی برگزار کردیم چون از ورود اهریمنان بر روی زمین با خبر شده بودیم بعضی هـا مـی                       

خودشان ربط دارد و بعضی می گویند بایـد انـسان هـا              مشکل انسان هاست و به       ،گویند که این جنگ و رویارویی     
ادب شوند تا اینقدر در روی زمین ناشکری و ظلم و ستم نکنند و بعضی هم مـی گوینـد ایـن جنـگ مـشکل همـۀ          
موجودات زمین است اگر انسان ها نباشند زمین و دنیایی هم وجود نخواهد داشت پس ما باید به انسان ها کمـک                      

ه نمود که من و بیشتر پریان قبیله ام و قبایل دیگر که کمـی کـوچکتر و تعدادشـان از مـا                       سپس پیرکا اضاف  . کنیم
و مفهوم وجودی نخواهد داشت مـوافقیم        کمتر است با نظریۀ آخری که می گویند بدون انسان ها زمین دیگر معنا             

لی بعضی از پریان قبیلـۀ      دیگر به شما در نبرد کمک خواهند کرد و        ت سرزمین من و پریان      به همین دلیل بیشتر ملّ    
ب، در بین همۀ موجودات زمینی نیـک و         من و قبایل دیگر به اهریمنان پیوسته اند و ما از این بابت متأسفیم ولی خُ               

  .طبیعت زندگی در دنیای زمینی شده است ،از زمانهای دور  موضوعاین  وبد وجود دارد
پـس  : از پیرکا تشکر نمودند و باریان گفـت       با تواضع   د  باریان و پارت راهب که از خوشحالی سر از پا نمی شناختن           

امیـدوارم شـما و     . لطفاً در روز سی ام ماه با تمام افرادی که برای نبرد گرد آورده اید جلوی قصر من جمع شـوید                    
جنگجویانتان را در آنجا ببینم و من از پیش شما به سرزمین های دیگری خواهم رفت تا یاران بیشتری جمع آوری                     

 شاید هم بتوانم موجودات زمینی را بر علیه اهریمنان متحد سازم تا سپاه قدرتمندی با کمک و همکاری همۀ                 کنم و 
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این سرباز سوار کـدوی جـادویی را        : باریان به پیرکا گفت    .موجودات زمین تشکیل دهم تا اهریمنان را نابود کنیم        
رکـت کردیـد او را هـم بـا خـود بـه آنجـا                هم پیش شما می گذارم لطفاً وقتی که به سمت قصر و سرزمین من ح              

بعد باریان و پارت راهب از پیرکا و آن دو پری مهربان بسیار تشکر نمودند و بعد از خداحافظی به سـمت                     . بیاورید
باریان دست پارت را در دستش گرفت و روی گردنبند دستی کـشید کـه ناگهـان               .  به راه افتادند   کاستسرزمین  

ه کوتوله ها ظاهر شدند که دیدند چغالک با آن شکم گنده و قد کوتاهی که داشـت                  در اتاق خواب چغالک، پادشا    
انگار که صـد سـال اسـت نخوابیـده،          . روی تخت مثل یک نخود خود را جمع کرده و خوابیده و خرناس می کشد              

ی تخـت   باریان و پارت به هم لبخندی زدند انگار که فکر یکدیگر را خوانده باشند با هم محکـم فریـاد زنـان رو                      
کـه گـرز کلـه    و چغالک هراسان از خواب پرید و دسـت کـرد زیـر بالـشش         پریدند که یک دفعه تخت شکست       

گاویش را بردارد و بر سر مزاحمین بزند که ناگهان با چشمانی خواب آلود و نیمـه بـاز دیـد کـه پـارت راهـب و                            
لک گرزش را روی زمـین انـداخت و         چغا. تخت شکسته شده نشسته اند و به او می خندند         باریان در کنار او روی      

ل فکر کرد که دارد خواب می بیند وقتی که دوباره آنها را نگاه کـرد و آنهـا         کمی چشمانش را با دستانش مالید اوّ      
 شوق کشید و گردن آن دو را محکم گرفت و کلۀ هر دو را به سـر       روی   را باز هم در کنار خودش دید فریادی از        

دوستان من پس شما برای دیدن من آمدید مدتی بود کـه احـساس تنهـایی                : فتخودش چسباند و با خوشحالی گ     
باریان و پـارت راهـب کـه        . می کردم و دلم برای ماجراجویی ها تنگ شده بود چه خوب شد که به دیدنم آمدید                

گردنشان داشت زیر فشار بازوان چغالک خرد می شد، و از بوی سیری که از دهان او بیـرون مـی آمـد کـم کـم                           
: شان بهم می خورد با زحمت گردن خود را از زیر بازوان او بیرون آوردند و چند نفس عمیق کشیدند و گفتنـد                      حال

: چغالک با خنده گفـت   . امروز چه غذایی خورده بودی که دهانت بوی بد سیر می داد           . داشتی ما را خفه می کردی     
دوست بعد از کمـی خنـده و مـزاح کـردن            آن سه یار و     . سیرقلیه خورده بودم جای شما خالی خیلی خوشمزه بود        

حتماً ماجرایی پیش آمده راستش را بگویید چه شده؟ چه کمکـی از مـن               : ساکت شدندو چغالک با تعجب پرسید     
اآلن هـم کـه     . من که کامالً آمادۀ ماجراجویی هستم از بس که در قصر تنها مانده ام خسته شده ام                ساخته است؟   

ی این است که به دیدن پدر و مادرش به قصر سرزمین جواهر رفتـه اسـت و                  می بینید همسرم در قصر نیست، برا      
. اگر کمی اجازه بدهی برایت همه چیز را تعریـف مـی کنـیم             : بعد از اینکه حرفهای چغالک تمام شد باریان گفت        

و چغالک در حینی که به حرفهای آنها گوش مـی داد بـه فکـر فـر              . بعد آن دو کل ماجرا را برای او تعریف کردند         
کماندار مـاهر   زود و سریع هزار سرباز سوار و هزار         : رفت و ناگهان با وحشت نگهبانان را صدا کرد و به آنها گفت            

و هزار سرباز تبرزن را آماده کنید و به فرماندۀ لشکر بگویید به سرزمین جواهر برود و همسرم و پدر و مادرش را                       
 آنها کم شود سرش را از دست می دهد و تا یک ساعت دیگر               به قصر من بیاورد و به او بگویید اگر یک مو از سر            

 بـرای اجـرای     لین بار پادشاهشان را این طور مضطرب می دیدند بـا عجلـه            نگهبانان که برای اوّ   . باید حرکت کنید  
 خارج شدند باریان و پارت راهب با تعجب همـدیگر           آنجاوقتی که نگهبانان از   .  رفتند فرمان از اتاق خارج شدند و     

چون آنها فکر می کردند که چغالک این همه سرباز و لشکر را برای کمک به آنها می خواهد آماده                    گاه کردند   را ن 
آخـر  : کند و بعد یک دفعه زدند زیر خنده و چغالک که فهمیده بود آنها به چه می خندند، او هم با لبخنـد گفـت                        

 قبلی باز هم برای او پیش بیاید و دوباره او           شما نمی دانید من همسرم را خیلی دوست دارم نمی خواهم که ماجرای            
سپس لباس رسمیش را پوشید و تاج زیبایش را بر سر گذاشت و به همراه باریان و پارت راهب                   . را از دست بدهم   
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باریان و پارت عزیز، من دفعۀ قبل هم به شما گفتم هر وقت کمک خواستید من با تمام                  : به تاالر قصر رفت و گفت     
تیراندازها و  ،  کاستیهاما  : چه قدر نیرو می توانی آماده کنی؟ چغالک گفت        : باریان گفت .  می آیم  قوا به کمک شما   

باریان تو برای چه زمانی سپاه را می خواهی آماده کنی؟           . تبرزنهای خوبی داریم که بسیار در جنگیدن ماهر هستند        
اه آنها به قصر مـن بیـایی همانجـایی کـه            تو باید تا سی ام ماه لشکریانت را آماده کنی و خودت هم به همر              : گفت

نباید یک روز هم تأخیر کنی رأس همان روز باید در           : در همین موقع پارت گفت    . برای جشن عروسیم آمده بودی    
من از سرزمینم، سه هزار تیرانداز، سه هزار سوارکار و سـه            . باشد روی من حساب کنید    : چغالک گفت . آنجا باشی 

در همین موقع باریان و پارت راهب او را به          . ورم ولی بیشتر از این دیگر در توانم نیست         می آ  م  هزار تبرزن با خود   
یادت هست که پادشاه اجنه چه پیمـانی بـا تـو بـسته اسـت؟ پـس اآلن                   : یاد پادشاه جنیان انداختند و به او گفتند       

 اجنه افتاده بود تاجش را      چغالک که تازه به یاد عهد خودش و پادشاه        . بهترین فرصت برای یاری گرفتن از اوست      
این همان تاجی بود که پادشاه اجنه به او هدیه کرده بود و یک یاقوت از تـاج کنـد و آن را در    . از سرش برداشت  

آتش مشعلی که بر دیوار تاالر قصرش روشن بود انداخت که یک دفعه پادشاه اجنه جلوی چشمان آنها ظاهر شـد                     
در یادی نیست که از یکدیگر جدا شده ایم بـا مـن چـه کـاری داری؟                  ت ز  مدّ ،سالم، چغالک دوست من   : و گفت 

: همین لحظه باریان و پارت راهب هم به رسم ادب با فروتنی جلو رفتند و به او سالم کردند و بعد چغالـک گفـت                        
دوست من خوش آمدی ما با تو کاری داشتیم و از تو کمکی می خواستیم تو همان طور که قول دادی و عهد بستی                        

مـن همـه    : ا به عهد و قولت وفاداری؟ پادشاه اجنه که انگار همۀ ماجرا را می دانست به کنار آنها رفت و گفـت                     آی
ما اجنه ها هیچ وقـت زیـر      : چیز را می دانم و اآلن هم می دانم که برای چه مرا احضار کرده اید و سپس ادامه داد                   

سپاهیانم در خدمت شما هستیم ولی این را بدانید کـه           من و   . نمی زنیم و به عهدی که بسته ایم وفاداریم        قول خود   
 و به لشکر اهریمنی پیوسته اند و فقط تعـدادی از            ت سرزمین من به خدمت شیابلو درآمده اند       تعدادی از قوم و ملّ    

هستیم که به لشکریان اهریمنی ملحق نشده ایم که جمع ما هم کـم نیـست و کمـک بزرگـی مـی                       ما یکتاپرستان   
اگر ما به شیابلو و سـپاهیانش کمـک         .  باعث افتخار ماست که در کنار انسان ها با اهریمنان بجنگیم           توانیم بکنیم و  

می نمودیم و در خدمت او قرار می گرفتیم کافر می شدیم به همین دلیل منتظر شما بودیم که به کمک ما احتیاج                       
چغالک و باریان و پارت راهب که می        . ندپیدا کنید تا با درخواست کمک از ما لشکریان ما به سپاهیان شما بپیوند             

دیدند پادشاه اجنه به همراه لشکر باقیمانده اش می خواهد به جمع سپاهیان انـسان هـا بپیونـدد بـسیار خوشـنود                       
لشکریان جنی شـما چنـد      : بسیار تشکر کردند و بعد پارت راهب از روی کنجکاوی پرسید          شدند و از پادشاه اجنه      

من هفت هزار جن جادوگر و هفت هـزار جـن           : ی می توانند بکنند؟ پادشاه اجنه گفت      نفر هستند؟ و چه کمک های     
سرباز و هفت هزار جن وحشی به همراه خودم می آورم و در جنگ خواهید دید کـه مـا چگونـه و بـا چـه ابـزار و            

انش بـه   دوست عزیز، لطفاً شما هم به همراه لشکریان خـود بـا چغالـک و سـپاهی                : باریان گفت . قدرتی می جنگیم  
سرزمین و قصر من بیایید فقط یادتان باشد که از امروز تا سی ام ماه مهلت دارید که سپاه خود را تجهیز و آمـادۀ                         
نبرد کنید و در روز سی ام ماه باید جلوی قصر سرزمین من باشید چون تمام سپاهی که دارم جمع می کـنم همـه                         

ند ساعتی با هم صحبت کردند،  نزدیک غروب بود که همسر             و بعد از اینکه آن چهار نفر چ        آنجا گرد خواهند آمد   
 و سراسیمه به نزد چغالک آمد که دید پادشاه جنیان و باریان دالور و پارت راهب در آنجـا                    چغالک وارد قصر شد   

هنگـامی  .هستند فهمید که حتماً موضوعی مهم پیش آمده و آنها هم بعد از دیدن او همه چیز را برایش شرح دادند                    
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 وقتـی کـه مـی        ولی با صحبتهای پارت راهب کمی آرامش پیدا نمـود و           وحشت کرد  موضوع را فهمید بسیار      وکه ا 
خواست برود و لباسهایش را عوض کند دید که میهمان هایش می خواهند بروند از آنجایی که همسر چغالک زنی                    

نهـا هـم بـا کمـال میـل دعـوتش را              بود از آنها برای شام دعوت نمـود و آ          یمهربان و بسیار فهمیده و میهمان نواز      
پذیرفتند و همسر چغالک به خدمتکارانش دستور داد که میزی با شکوه پـر از غـذاهای خوشـمزه بـرای میهمـان                       

وقتی که دستورات الزم را به خدمتکاران داد به کنار همـسرش رفـت و از باریـان و پادشـاه        . هایش تدارک ببینند  
در حینی که با آنها     . ش را قبول کردند و برای صرف شام در آنجا ماندند          جنیان و پارت راهب تشکر نمود که دعوت       

چـرا از میهمـان هایـت       : صحبت می نمود یک دفعه سخنانش را قطع کرد و بعد در گوش چغالک به آرامی گفـت                 
 چه خورده ای که دهانت این قدر بوی بد می دهد؟ چون فضای تاالر خلوت بود و همـه سـاکت                      پذیرایی نکردی؟ 

 میهمانان صدای همسر چغالک را شنیدند و همگی زدند زیر خنده و با خندۀ آنها چغالک هم با صـدای بلنـد              بودند
همسر چغالک که فهمیده بود آنهـا حرفهـایش را شـنیده انـد از خجالـت زود آنجـا را تـرک کـرد و بـه                            . خندید

بـاالخره، آنهـا    . و آسوده باشند  آشپزخانه رفت که به غذاها سرکشی کند و آن چند نفر را تنها گذاشت که راحت                 
صـبح کـه از خـواب       . بعد از خوردن شام تا نیمه های شب با هم صحبت کردند و بعد در همان حین خوابشان برد                  

بیدار شدند صبحانۀ مختصری خوردند و بعد پادشاه اجنه از همه خداحافظی کرد و قول داد که در روز سی ام مـاه     
باریان و پارت راهب هم از چغالک و        .  و یک دفعه غیب شد و رفت       اضر شود در جلوی قصر باریان با لشکریانش ح      

همسرش خداحافظی کردند و از پذیرایی گرمشان بسیار تشکر نمودند و باریان دسـت پـارت راهـب را گرفـت و                      
سپندار تا آنهـا را دیـد بـسیار         . دستی روی گردنبند کشید که یک دفعه جلوی چشمان سپندار پادشاه ظاهر شدند            

 بعد باریان و پارت راهب همـۀ مـاجرا را بـرای او          .شحال شد و به گرمی آنها را پذیرفت و از آنها پذیرایی کرد            خو
که تا کنون توانسته اند نظر پریان و چغالک و اجنه ها را جلب کنند و از آنها قول همکاری                    : تعریف کردند و گفتند   

و هم کمک می کنی؟ و به جمع ما می پیوندی؟ ما واقعاً بـه               آیا ت :  به سپندار گفتند   سپس باریان و پارت    .گرفته اند 
سپندار از جایش بلند شد و دستانش را با مهربانی بر روی شـانۀ              . کمک تو و سه فرمانروای تحت امرت نیازمندیم       

م که با تمام قـوا شـما        ی آماده هست   انوش و اشکیدا    من خودم به همراه دو پسرم      با کمال میل  : و گفت   گذاشت آنها  
در اختیـار شـما مـی گـذارم و      که پهلوانانی بینظیـر هـستند     من لشکری از انسان های سرزمینم را .م  ی یاری ده  را

سـپس  .  و حشرات تحت فرمان و امرم را نیز در اختیار شـما مـی گـذارم                ، پرندگان همچنین لشکریانی از حیوانات   
  بـر بـروی هرکـدام      کـه دسـتش   گشتری   و بر سه ان     و بر آن تکیه زد     سپندار بر تخت هفت کنگره ای خود نشست       

 فرمـانروای    فرمـانروای حیوانـات، شـیر و       فوتی کـرد کـه یـک دفعـه         بود   ینشان شیر و عقاب و سوسک شاخدار      
پرندگان، عقاب سرطالیی و فرمانروای حشرات، سوسک شـاخدار در حـضورش حاضرشـدند و بعـد از اینکـه بـه                      

 در خـدمتگزاری     هرمزسـتان  ای پادشـاه بـزرگ     :دند گفتنـد  سپندار تعظیم کردند و به پارت و باریان درود فرستا         
از شما می   : و بعد هر سه فرمانروا ساکت ایستادند و منتظر فرمان شدند و سپندار رو به آنها کرد و گفت                  آماده ایم   

 بـا شـیابلو و    بزرگـی کـه   خواهم که لشکریانی گرد آورید و برای کمک به انسانها بفرستید تـا آنهـا را در جنـگ    
ای پادشاه عادل ، من     : شیر، سلطان حیوانات تا سخنان سپندار را شنید گفت        .  یاری دهند   در پیش دارند   انشسپاهی

ده هزار حیوان درنده و جنگجو و دو هزار فیل تنومند و قوی را بـه کمـک انـسانها مـی فرسـتم ولـی در میـان مـا                               
های غول پیکر و مارهای خطرنـاک سـمی بـه           حیوانات، شغال ها، روباه ها، گرگ ها، کفتارها، تمساح ها، مارمولک            
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حـد بـه    لشکریان اهریمنی پیوسته اند ولی بقیۀ حیوانات آمادۀ خدمتگزاری هستند و من آنها را بصورت سـپاهی متّ                 
  .کمک انسانها می فرستم

 هم  ای پادشاه بزرگ و مهربان، من     : طالیی فرمانروای پرندگان بالهای خود را از هم باز کرد و گفت           بعد عقاب سر    
ده هزار پرنده را برای کمک به انسانها می فرستم ولی از میان ما پرندگان هم اقـوامی بـه کمـک شـیابلو و سـپاه                           

کـالغ، الشـخور،    : اهریمنی اش رفته اند که من نام آن خائنین را در دفتر سیاهم نوشته ام که نام آنهـا بـه ترتیـب                      
 تمام شد سوسـک شـاخدار فرمـانروای حـشرات بـه             بعد از اینکه صحبتهای عقاب سر طالیی      . استخفاش و جغد    

من هم با تمام قوا در خـدمت شـما و انـسانها هـستم و مـن هـم                    ای پادشاه فرمانروایان،    : آرامی جلو رفت و گفت    
همان طور که شیر و عقاب سر طالیی اشاره کردند بعـضی از             . لشکریانی از حشرات را به کمک انسانها می فرستم        

ند زالوها، عقرب ها، رتیل ها، مگس های سبز، پشه ها، شبپره های سمی، زنبورهای وحشی و              مان اقوام ما حشرات هم   
سنجاقک های گوشت خوار به کمک شیابلو و اهریمنان رفته اند ولی با این حال من می توانم یکصد هـزار حـشرۀ                       

سـپس تعظیمـی   . یـاورم  برای کمک به انـسانها ب  به همراه خودم قوی و جنگجو و پنجاه هزار مورچۀ سرخ وحشی را         
 ، هرمزسـتان  من هم از سرزمینم   : گفترو به باریان کرد و     و   نمود از آنها تشکر      پادشاه  سپندارِ .کرد و به عقب رفت    

 و  انوش و اشـکیدا    برای جنگ با شیابلو و اهریمنان آماده می کنم و به همراه           ده هزار پهلوان نیرومند با گرز و سپر         
شما دوسـتان عزیـز فقـط تـا روز سـی ام مـاه             : باریان گفت . مت قصرت می آییم   لشکریانشان به س  سه فرمانروا و    

سپندار . مهلت دارید تا به اردوگاه قصر من بیایید و اگر بعد از آن روز برسید شاید که دیگر خیلی دیر شده باشد                     
ان هـم از آنـان       طالیی و شیر و سوسک شاخدار قول دادند که در روز سی ام ماه در آنجا باشند و باری                    سر و عقاب 

از سـپندار و سـه فرمـانروا        تشکر کرد و پارت راهب هم برای آنها و لشکریانشان دعای خیر نمود و بعد هر دو نفر                   
خداحافظی کردند و باریان دستی روی گردنبند جادویی کشید و به همراه پارت راهب به سوی گوژک فرمانروای                  

  . اقیانوس ها و دریاها رفت
، قـصرش را    پادشاه اقیانوس ها و دریاها شده بود      و   ،ریان با تنها دختر سپندار ازدواج کرده      گوژک که با وساطت با    

بر روی پشت نهنگی عظیم الجثه بنا کرده بود و با خوشی و شادمانی با همسرش در آن قصر باشـکوه زنـدگی مـی                    
بعد از  . قرار داشت می رفت   کرد و گاهی هم به قصر زیر آبش که در حبابی بسیار بزرگ و زیبا در اعماق اقیانوس                   

کـه  اینکه باریان و پارت راهب از سپندار و آن سه فرمانروا خداحافظی کردند و باریان دستی به گردنبند کـشید،                     
 گوژک کـه در     .او و پارت خود را در قصر بسیار زیبا و شگفت انگیزی دیدند که بر پشت نهنگی سوار بود                  یکدفعه  

ی قصرش داشت غذا می خورد به ناگاه دو دوست قدیمی اش را در کنـارش                کنار میز باشکوهی در سالن غذاخور     
او به محض دیدن آنها یک دفعه هول کرد و نزدیک بود که غذا در گلویش گیرکند چون انتظار حضور آنهـا                      . دید

را در آنجا نداشت و پارت سریع به او یک لیوان آب داد وقتیکه گوژک آب را خورد و حالش کمـی بهتـر شـد از                           
  و شـوق ر میز غذا بلند شد و آن دو را در آغوش گرفت و بوسید و خوش آمد گفـت و بـا صـدای بلنـد بـا ذوق                         س

دلفریب هم تا باریان و پـارت راهـب را دیـد در             . زود باش بیا میهمان داریم    : همسرش دلفریب را صدا زد و گفت      
بعـد از اینکـه گـوژک و دلفریـب از           . ت به نزد آنها آمد و خوش آمد گفت        حالی که لبخندی بر لب داشت با متان       

چطـور  !  !خب، عزیزان من از این طـرف هـا       : پارت و باریان پذیرایی مفصلی کردند گوژک از دوستان خود پرسید          
باریان و پارت تمـام مـاجرا   . شد که سرزده آمدید؟ حتماً با من کار ضروریی دارید من آمادۀ کمک به شما هستم 
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 . که دیگران هم آمادۀ کمک و نبرد بـا اهریمنـان شـده انـد               :ریف کردند و گفتند    تع  و دلفریب  را مو به مو برای او     
:  ترس را می شد از چشمان آن دو احساس کرد و بعد آنها گفتنـد               ،گوژک و دلفریب کمی همدیگر را نگاه کردند       

مـانی کوتـاه    ت ز گوژک و دلفریب به اتاق مشاوره رفتند و بعد از مدّ          . اگر اجازه دهید ما با هم کمی مشورت کنیم        
ما قصری بسیار بزرگ با اتاق های       : ل دلفریب شروع به صحبت نمودن کرد و گفت        اوّ. به نزد دوستانشان برگشتند   

زیاد در زیر اقیانوس داریم که دست هیچ اهریمنی به آن نمی رسد و نگهبانان بسیار قوی و باهوشی از قصر مـا در                  
م خانمها و خواهران و فامیلهای دالوران و سرداران را در قـصر           ما حاضریم تما  . زیر آب اقیانوس محافظت می کنند     

دوستان دالورم وقتی من و دلفریب با       : گوژک هم گفت  .  نگهداری کنیم و از آنها پذیرایی نماییم       نبردخود تا پایان    
ن نـامی  بـرای سـرزمینما   و   من به عنوان پادشاه و دلفریب هم به عنوان ملکه به اینجـا آمـدیم               ،هم ازدواج نمودیم    

انتخاب کردیم که همۀ موجودات دریاها و اقیانوسها از این نام خوششان آمد و از آن موقع به بعـد ایـن سـرزمین                        
انسان دیگری به جز من و همـسرم در پهنـای   بنام سرزمین هوریها نام گرفت این را بدانید که فعالً در سرزمین ما       

 می توانم از موجوداتی که در اقیانوس ها و دریاها زنـدگی مـی                من  امّا این اقیانوس ها و دریاها زندگی نمی کند و        
 باریـان و    سـپس . ل باید با آنها صحبت و مشورت نمایم        ولی اوّ  . و از آنها کمک بگیرم       کنند سالح و ابزار تهیه کنم     

پارت راهب به دعوت گوژک و دلفریب از قصر خارج شدند و به کنار ساحلی که بـر پـشت نهنـگ بـود رفتنـد و                           
پادشاه : ک در سوتی که به گردن داشت، دمید و با صدای آن سوت یک کوسۀ سفید بزرگ جلو آمد و گفت                    گوژ

ما را به همراه میهمان هایمان      :  گوژک به او فرمان داد و گفت       ا هستم چه امری دارید؟    م ش و ملکۀ زیبا در خدمت    
  بـرد و از     ا را بـه اعمـاق اقیـانوس        کوسه سریع آنه   ،سپس همه بر پشت کوسۀ سفید سوار شدند       . به قصر حباب ببر   

 بـه داخـل قـصر حبـاب          تشکیل شده بود گذشـت و       از مرجان ها و خزه های دریایی        که  زیبایی  بسیار میان جنگل 
 دیدنـد کـه در داخـل آن حبـاب            باریان و پـارت راهـب       آنجا رسیدند و وارد حباب شدند،       به  آنها که وقتی. رفت

 گفت انگیز به زیبایی ساخته و پرداخته شده است و با جالل بسیار زیـاد              بزرگ قصری بسیار با شکوه و رویایی و ش        
باریان و پارت کـه مبهـوت       .  در پیش چشمان آنها خودنمایی می کند       همچون مرواریدی درون صدف میدرخشد و     

:  به خودشان آمدند کـه مـی گفـت          آن همه شگفتی و زیبایی دلنواز شده بودند در همان هنگام با صدای گوژک             
 بعد کوسه را از خدمتش مرخص کرد و به همراه میهمان          . هایمان خیس شده، برویم لباسهایمان را عوض کنیم       لباس

باریان و پارت در حینی که بـه سـمت قـصر مـی رفتنـد ماهیـان بـزرگ و کوچـک و                        . هایش به داخل قصر رفتند    
ـ       و در طرفـی دیگـ       هـستند   کـردن   دور حباب مشغول گـردش      تا روند که د  یدد رنگارنگی می  ا ر پریـان دریـایی ب

 آن ماهیـان زیبـا و   . موهایی بلند و افشان مشغول بازی بودنـد    با و نیمه عریان و پولکهای بسیار زیبا و بدنی سفید   
باالخره . ندو دلفریب را صد چندان کرده بود        شکوه و زیبایی محیط قصر گوژک       به همراه پریان دریایی،    رنگارنگ

فتند و لباسهایشان را عوض نمودند، گوژک بر تخت سلطنتش نشست و تاجی کـه  بعد از اینکه آنها به داخل قصر ر   
بسیاری پوشانده شده بود کـه بعـضی از   آن تاج زیبا با مرواریدهای . به شکل صدف بود را بر روی سرش گذاشت        
بعد از اینکه گوژک بر تختش نشست و تاجش را بر سرش گذاشت             . آن مرواریدها درشت و بعضی کوچک بودند      

و همۀ ماجرا را برای او تعریف نمود و بعد باریان و پارت راهب هـم در مـورد                   یرش، هشت پای پیر را صدا کرد        وز
هشت پای پیر پس از خوش آمـدگویی و شـنیدن سـخنان             .  پیش رویشان توضیحاتی دادند    نبردحضور اهریمنان و    

 پاهـا و الک پـشت هـا و وزغ هـا و     تنها موجودات دریایی که می توانند از آب خارج شوند، مـا هـشت      : آنان گفت 



 ١۶

 بـه لـشکر اهریمنـی       ی زشت و سمی ساکن رودخانه هـا       قورباغه ها هستیم که در میان ما من شنیده ام که وزغ ها            
 ما هشت پاها می توانیم توسط مرجان بنفش جادویی برای مـدت چهـار مـاه از آب خـارج                     به هر حال  . پیوسته اند 

 و در کل این اقیانوس ما پنجـاه هـشت    به اقیانوس برگردیم وگرنه می میریم     شویم ولی بعد از چهار ماه باید حتماً       
 داریم که می توانند به خارج از آب بیایند و در روی خشکی به همراه شما در                  ۀ جنگجو پای غول پیکر و عظیم الجث     

و باید برای   ، گوژک دالور، ت   سرزمینهای هوریها ای پادشاه   : سپس رو به گوژک کرد و گفت        و جنگ شرکت نمایند  
کمک به انسانها از الک پشت ها هم کمک بگیری چون آنها درست است که آرام راه می رونـد ولـی تیرانـدازان                        

 بعد از اینکه صحبت های هشت پای پیر تمام شد گوژک فرماندۀ الک پـشت هـا را صـدا                      .مقاوم و ماهری هستند   
یـا  آ: گـوژک بـه او گفـت      . هستم ای پادشاه شجاع   در خدمتگزاری آماده    :  گفت کرد و   تعظیمی  وقتی او آمد   .کرد

بلـه مـا    : حاضر هستید که برای کمک به انسانها دوشادوش آنها با اهریمنان بجنگید؟ فرماندۀ الک پشت ها گفت                
 ولی خـب، اگـر      حاضریم که به انسانها کمک کنیم هر چند که آنها برای ما موجودات دریایی اهمیتی قائل نیستند                

 دیگر دریاها و اقیانوس ها معنا و مفهومی پیدا نمی کنند و دیگر ارزشی ندارند چون آنها هستند                   انسانها نابود شوند  
 وقتی سـخنان الک پـشت تمـام         . بجنگیم آنها انکه به زندگی ما معنا می دهند و بدین ترتیب ما حاضریم با دشمن             

ز ماهیان خاردار، هشتادهزار    پس برو ا  : گوژک گفت  و بعد     شد سپس به عقب رفت و درکنار هشت پا قرار گرفت          
تیر سمی جمع کن و ده هزار الک پشت تیرانداز را هم آمادۀ نبرد کن همۀ این کارها را باید ظرف سه روز انجـام                         

تـو هـم بـرو توسـط        :  به نزد من بیا و رو به هشت پای پیر کـرد و گفـت               یانتدهی و بعد از سه روز به همراه سپاه        
تـا سـه روز دیگـر بـه همـراه           ت پای عظیم الجثه را آمادۀ نبرد کن و آنهـا را             بنفش جادویی، آن پنجاه هش     مرجان

به دنبال مأموریتی که به آنهـا محـول         ها   الک پشت     فرماندۀ  بعد از اینکه هشت پای پیر و       .خودت به نزد من بیاور    
ن، چـه  پادشـاه مـ  :  او به حضور گوژک آمـد تعظیمـی کـرد و گفـت    .شده بود رفتند گوژک اره ماهی را صدا کرد   

من به پنج هزار شمـشیر اره ای        :  گفت  و خدمتی از من ساخته است؟ گوژک کل ماجرا را برای او هم تعریف نمود             
دارم که تو و اقوامت باید ظرف مدت سه روز این شمشیرها را تهیه و آماده کنید و به نزد مـن                نیاز  ،  یدکه شما دار  

تا سه روز دیگر هر چه را که خواسـته ایـد بـرای شـما                : تاره ماهی هم بدون چون و چرا قبول کرد و گف          . بیاورید
کـه در بـدو     باریان و پارت راهـب      .  سپس او هم تعظیمی کرد و از تاالر خارج شد و رفت            ،می آورم آماده میکنم و    

 خواستند که تا وقت شام کمـی در قـصر گـردش    گوژک شده بودند از آن  زیبای   و محیط  ورود محو شگفتی قصر   
گوژک با خوشحالی پذیرفت و آنها را در دیدن قصر همراهـی کـرد   . مناظر زیبای آنجا لذت ببرندکنند و از دیدن     

میـز شـام بـرای      : همان طور که با هم مشغول صحبت بودند بعد از مدتی خدمتکار به نـزد گـوژک آمـد و گفـت                     
دند گـوژک و دلفریـب      باالخره، آنها بعد از صرف شام خوابیدند و صبح که از خواب بیدار ش             . پذیرایی آماده است  

بعـد از   . خوشمزه ای که از صدف ها و جلبکهای دریایی تهیه کرده بودند پذیرایی کردنـد              بسیار  از آنها با غذاهای     
صرف صبحانه باریان و پارت از میهمان نوازی گوژک و دلفریب بسیار تشکر نمودنـد و آمـادۀ رفـتن شـدند کـه                        

ذیرایی از خانمهای دالوران و سرداران هستم چون میـدانم کـه در             یادتان باشد من منتظر و آمادۀ پ      : دلفریب گفت 
بسیار خوب، من تا آنجا که سعی دارم آنها را به نزد شما که              : باریان گفت . روی زمین خطر آنها را تهدید می کند       

 دوست عزیز و دالورم یادت باشد که تـو تـا روز سـی ام   :  و بعد به گوژک گفتفرستمجای امنی برای آنهاست می    
ماه فرصت داری اگر دیرتر بیایی دیگر فایده ای ندارد تو باید با لشکریانت در روز سی ام مـاه در اردوی جلـوی                        
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بعـد  . قصر من حاضر شوی و بعد گوژک به او قول داد که در روزی که باریان تعیین نموده در آنجـا حاضـر شـود                    
کردند و باریان دست پـارت را گرفـت و دسـتی           باریان و پارت راهب باز هم از کمک و میهمان نوازی آنها تشکر              

دادیار که در سـرزمین     روی گردنبند جادویی اش کشید که ناگهان هر دو غیب شدند و یک دفعه در جلوی قصر                  
آنها موقعی که در آنجا حضور پیدا کردند دیدند که دادیار به همراه تعـدادی از                .  ظاهر شدند  هیرکانیا قرار داشت  

وقتی که دادیار برادر کوچک خود باریان را        . اری داشتند به سمت دامنۀ کوه یخ می رفتند        درباریان برای اسب سو   
پـس  برادر عزیزم تو کجا، اینجا کجا؟ : در مقابلش دید از اسب پایین پرید و او را محکم در آغوش گرفت و گفت    

د، پس از حال و احوال پرسی       باریان بعد از اینکه برادرش را بوسی      یاورده ای؟   همسرت، دل افروز را چرا همراهت ن      
همـانی   راستی این هم دوست عزیزم پارت راهب است       . برادر عزیزم، زمان کم است با تو کار واجبی داشتم         : گفت

 ،بعد دادیـار مهربـان    . بله، در آن روز کمی با هم آشنا شدیم          : دادیار گفت . که در قصر من در روز عروسی دیدی       
 برد بعد از اینکه آنها شربتی از شهد گلهای جنگلی نوشـیدند باریـان کـم                 باریان و پارت راهب را به قصر خودش       

. کم ماجرا را برای برادرش تعریف نمود و دادیار با شنیدن حرفهای باریان سخت مضطرب شد و به فکر فرو رفت                    
مـی حـال و     در همین اثنا ماندانا هم که شنیده بود باریان آمده سریع از استراحتگاهش پیش آنها رفت و بعـد از ک                    

از وقتی که پدرم فوت کرد      . پس چرا دل افروز را نیاوردی؟ دلم برای او خیلی تنگ شده است            : احوال پرسی گفت  
من هم احساس تنهایی زیادی می کردم می خواستم برای مدت کوتاهی پیش دل افروز بیایم ولی از طرفی دادیـار                     

د از فوت پدرم کارهای دادیار بیشتر شده است و رسـیدگی            تنها می ماند و دلم نیامد که او را تنها بگذارم چون بع            
در همین حال که مانـدانا  .  می باشددشوار برای او که تازه به پادشاهی رسیده است کمی        ملّت هیرکانیا به امورات   

باریـان چـه   : داشت با باریان صحبت می کرد متوجه شد که دادیار ناراحت و سخت در فکر است و ماندانا پرسید      
باریان که نخواست ماندانا دلواپس شود آرام آرام همۀ ماجرا          ی افتاده؟ چرا دادیار ناراحت و مضطرب است؟         اتفاق

ماندانا هم ناراحت و نگران ساکت بر روی تخت خـود نشـست و در همـین موقـع دادیـار                     . را برای او تعریف کرد    
باریـان  . ه بگویی من انجام می دهـم      برادر چه کاری از دست من ساخته است؟ تو بسیار عاقلی هر کاری ک             : گفت
چون شـیابلو بـه همـراه       . می کند  را تهدید     هیرکانیا ورگا   و   آماد هایل از همه سرزمین    اوّ ،دادیار عزیز، خطر  : گفت

 از ما سه بـرادر انتقـام بگیرنـد و بعـد شـروع بـه                 نخستچهار وزیر عفریت و مشاوران آنها تصمیم گرفته اند که           
 کهاین است   گرفته اند   خطرناک دیگری که آنها      و تصمیم    آنها را آزاد نموده ایم بکنند     تصرف سرزمینهایی که ما     

 تو هر چه قدر نیرو و سپاه        . و نژاد آدمیان را کامالً منقرض کنند        از میان بردارند    کم کم   نسل انسانها را   می خواهند 
م ماه جلوی قصر من باشـی چـون         داری جمع آوری کن و به همراه خودت به قصر من بیاور ولی باید در روز سی ا                 

همۀ دوستان و دالوران در ورز سی ام ماه قرار است که به اردوی جلـوی قـصر مـن ملحـق شـوند و مـا در آنجـا                              
لشکریان را دسته بندی می کنیم و آنها را به سمت سرزمین صحراها حرکت می دهیم چون تعـداد نفـرات بـسیار              

 جابجا شوند و حرکت کنند فکر می کنم که ما بتوانیم ظـرف مـدت                زیاد است و لشکریان نمی توانند سریع و تند        
دو ماه و نیم به شهر خشکاب پایتخت  سرزمین صحراها برسیم و بعد از اینکه صحبتهای باریان تمـام شـد دادیـار      

ـ         برادر عزیز تو امشب را در اینجا بمان تا من با فرماندهان سپاهم مشورت کنم                 :گفت ی تا ببینم چه مقـدار نیـرو م
توانم تهیه کنم و باریان و پارت راهب قبول کردند و خدمتکاران آنها را به استراحتگاه میهمانان که اتاقی بزرگ و                     

و نمودنـد   راهنمایی نمودند و بعد دادیار و ماندانا هم به اتاق جنگ رفتند و فرمانـدهان را احـضار                   بسیار مجلل بود    
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 از بحث های زیاد که تا صبح طول کشید دادیار خسته و با چـشمانی                 شرح دادند و بعد     نیز تمام ماجرا را برای آنها    
بعد از اینکه صبحانه مختصری خوردند،      .  پیش باریان و پارت راهب رفت و آنان را از خواب بیدار کرد             خواب آلود 

ین نتیجه   بعد از کلی مشورت به ا      هیرکانیامن و ماندانا به همراه فرماندهان نظامی لشکریان سرزمین          : دادیار گفت 
رسیدیم که ما می توانیم بیست هزار نفر شمشیرزن و بیست هزار نفر فالخن انداز و بیـست هـزار نفـر نیـزه دار و                          
بیست هزار نفر تیرانداز و ششصدهزار برگ سبز جادویی به همراه خود به جنگ بیاوریم و مطمئن باش که من بـه                      

باریان و پارت راهب که خیلی خوشـحال        . وی قصرت هستیم  همراه فرماندهان و سپاهیانم در روز سی ام ماه در جل          
شده بودند بعد از خوردن صبحانه از دادیار بسیار تشکر کردند و خواستند که از ماندانا هـم تـشکر و خـداحافظی                       

چون او تا صبح نخوابیده بود و به همراه من و فرمانـدهان در اتـاق جنـگ بـود از خـستگی                       : کنند که دادیار گفت   
پس از طـرف مـا از او بابـت          : باریان و پارت راهب گفتند    .  و خدمتکاران او را به استراحتگاهش بردند       خوابش برد 

پذیرایی و کمکی که کرد بسیار تشکر کن و بعد باریان و پارت از دادیار خداحافظی کردند و باریان دسـتی روی                      
اردالن زیر سایۀ یک درخت گالبـی       دیدند که   . اردالن ظاهر شدند  گردنبند جادوییش کشید که یک دفعه در باغ         

در کنار رودخانه نشسته و دارد با قالب ماهی می گیرد وقتی که اردالن برادر خود باریان را دید بـسیار خوشـحال                       
 به همـراه پـارت      مگر اتفاقی افتاده که تو    برادر عزیزم   : شد و بعد از کلی احوال پرسی و مزاح کردن، اردالن گفت           

ه اینجا آمده ای؟ من آماده هستم که هر کمکی که از دستم بر می آیـد برایـت انجـام                      ب  یک دفعه و سرزده    عزیز
:   باریان همۀ ماجرا را برای اردالن تعریف نمود و اردالن بعد از شنیدن این موضـوع خنـده ای کـرد و گفـت                     .دهم

مالٌ آمادۀ نبرد با آنها      من کا  چطور جرئت کرده اند که علیه ما لشکرکشی کنند        . مالم پوزۀ اهریمنان را به خاک می     
برادر عزیزم، همانطور که برایت شرح دادم آنها یک یا چند دیـو و اژدهـا نیـستند بلکـه       : باریان به او گفت   . هستم

چندین هزار لشکر و سپاه تشکیل داده اند و به تنهایی از هیچکدام ما کاری بر نمی آید مگـر اینکـه همـه بـا هـم                            
باشد من هم مثل بقیه در روز سی ام ماه به آنجا مـی          : د از کمی فکر کردن گفت     اردالن بع .  شویم  و یکپاچه    متحد
 این را بدان که خود من به تنهایی بـا آن لـوازم جنگـی    . می آورمم  به همراه خود هم اگر توانستم سیمرغ را     و آیم

خبر داشـت روی  باریان که از دلیری و شجاعت برادر خودش اردالن . جادویی که دارم یک لشکر را حریف هستم    
و در کنـار   که تو در کنار ما باشـی و بـا هـم       می خواهیم برادر شجاع و دلیر من به هر حال ما          : او را بوسید و گفت    

 بعـد بـه   .باشد و تکـروی نکنـد  اردالن هم قبول کرد و قول داد که در کنار آنها .  برویمجنگ اهریمنانبه یکدیگر  
وقتـی کـه اردالن     . مکـن میر روز سی ام مـاه در آنجـا حـضور پیـدا              که د گفت مطمئن باشید    باریان و پارت راهب     

 بود پیش آنها آمد و با دیـدن         یصحبتش تمام شد از البالی درختان همسرش پری که در دستش بطری پر از شربت              
باریان و پارت راهب بسیار خوشحال شد و بعد از کمی صحبت از این طرف و آن طرف باریان و پارت راهب برای                       

و او مضطرب    شربت بر روی زمین ریخت       تمامیماجرا را شرح دادند که یک دفعه بطری از دستش افتاد و              ۀاو هم 
از :  ادامـه داد و گفـت       دنبالـۀ سـخنانش    سـپس !! پس باالخره آنها آمدند   : و نگران به تنۀ درختی تکیه داد و گفت        

دی بـزرگ زد کـه از لـشکریان آسـمانی     زمانی که خداوند زمین و انسانها را آفرید شیابلو فقط یکبار دست به نبر      
کـه از لـشکریان آسـمانی شکـست خـورده ام یـک روزی از انـسانها و                     حـاال ،  شکست خورد ولی وعده داده بـود      

و از  آنها باعث شدند مـن در نظـر خداونـد حقیـر و پـست شـناخته                  که  موجودات زمین انتقام خواهم گرفت چون       
خوب، پس حاال آن روز رسـیده اسـت و بعـد رو بـه اردالن و                 : ز گفت پری با حالتی تفکر آمی    . درگاه او رانده شوم   
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من از قدرت پری بودنم کمی در درونم باقی مانده است امیـدوارم ایـن مقـدار                 : گفت کرد و راهب  باریان و پارت    
 متعجب به پـری      خوب منظور پری را متوجه نشده بودند با حالتی         آن سه نفرکه  . نیروی کم بتواند به ما کمک کند      

من از یکـی  :  در همان موقع پری سرش را رو به آسمان کرد و بعد از چند لحظه لبخندی زد و گفت،گاه میکردند ن
آیـا شـما از ارواح      : پـری از آنهـا سـؤال نمـود        سپس  . از دوستانم در آسمان کمک خواستم و او مرا راهنمایی کرد          

 آن  ولـی . ین چیزی بشود بـسیار عـالی اسـت        اگر چن :  با هم گفتند   انه آنها مشتاق  ر سۀ هطبیعت کمک می خواهید؟     
اآلن من در حضور شما کمک می خواهم تا شما ببینیـد و یـک چـوب دو         : ارواح چگونه ارواحی هستند؟ پری گفت     

برو آن گوهر بسیار زیبایی را که مرد حصیر باف در سرزمین مردگـان بـه                : شاخۀ بلند پیدا کرد و به اردالن گفت       
اردالن زود آن گوهر بسیار زیبـا را از درون خانـه آورد و بـه همـسرش داد و پـری آن                       . تو داده بود را برایم بیاور     

گوهر را در وسط چوب دو شاخه قرار داد و وردی خواند و آسمان باالی سرش را نگاه کرد و دو لکـه ابـر سـیاه و                            
 ناگهـان یـک     سفید دید و بعد دو شاخۀ چوبی که در دست داشت را به طرف لکۀ ابر سـیاه و سـفید گرفـت کـه                        

پهلوان خاکستری رنگ جلوی چشمان همه ظاهر شد که انگار بدن او از بخار و ابر ساخته شده بود و بعـد پهلـوان                        
من فرزند ارواح ابرهای سیاه و سفید هستم و پدر و مادرم به من گفتنـد                : خاکستری خودش را معرفی کرد و گفت      

انها و شیابلو و لشکریانشان و به همین خاطر پدر و مـادرم             لین جنگ مابین انس   که روز موعود نزدیک است یعنی اوّ      
با اجازۀ خداوند مرا برای کمک به شما فرستاده اند و من با قدرتم می توانم میدان نبرد را طوری مه آلود کنم کـه     

یـر  تحّ پارت راهب و باریان و اردالن که همانطور م .فقط دشمن بتواند چند قدمی خود را ببیند و نام من ابرک است            
 یفریـاد رضـایت آمیـز     یک دفعه به خود آمدنـد و بـا خوشـحالی            و شگفت زده به پری و ابرک نگاه می کردند،           

هنوز کار ما تمام نشده است شش پهلوان دیگر باقی مانده که آنها را              : پری گفت . نمودندو از پری تشکر      سردادند
به سمت کوهستانها و صخره ها گرفـت و وردی          سپس دو شاخۀ چوبیش را      . هم ارواح طبیعت به ما هدیه می کنند       

ل کمی ترسـیدند ولـی غـول        آنها اوّ . خواند که یک دفعه یک غول سنگی با بازوانی تنومند در جلوی آنها ظاهر شد              
من فرزند ارواح کوهستانها و صخره ها هستم مشت های من بسیار قوی است که با هـر یـک ضـربه                      : سنگی گفت 

شـماها از مـن نبایـد    . م و میکشم و دشمنان کوچک شما را زیر پاهایم خورد میکـنم            یک غول را از پای در می آور       
بعد پری بار   . بترسید چون من توسط پدر و مادرم و با اجازۀ خداوند به کمک شما آمده ام و نام من صخرک است                    
آنها ظاهر شد دیگر دوشاخۀ چوبیش را در هوا چرخاند و وردی خواند که یک دفعه یک غول با هیبتی عجیب کنار                

انگار که بدنش شیشه ای بود و گرد و غبار در درونش مانند خون در گردش بود و او هم خـود را معرفـی کـرد و                            
من با اجازۀ پدر و مادرم ارواح بادها و طوفانها به کمک شما آمده ام از من نترسید چـون خداونـد بـه مـن                          : گفت

ه دشمنان شما حمله کنم با یک حمله چندین غـول و دیـو را               دستور داده که به کمک شما بیایم اگر من بخواهم ب          
بعد پری بار دیگر دوشاخۀ جادویی را در آب رودخانه زد           . نام من طیفونک است    . بلند و به اطراف پرتاب می کنم      

مـن فرزنـد سـیالبها و       : و وردی خواند که یک دفعه غولی که بدنش از آب بود از رودخانـه بیـرون آمـد و گفـت                     
ک اسـت و    دا هستم و به دستور خداوند و با اجازۀ پدر و مادرم برای کمک به شما آمده ام و نام من سَ                     رودخانه ه 

بعد پری دوباره دوشـاخۀ جـادویی را رو بـه           . من می توانم چندین غول و اژدها و یا دیو را در یک حمله غرق کنم               
من فرزند تنـدر    : آنها ظاهر شد و گفت    آسمان گرفت و وردی خواند که یک دفعه یک غول به رنگ نقره ای کنار                

و رعد هستم و با اجازۀ خداوند و پدر و مادرم به کمک شما آمده ام من در یک حمله چنـدین نفـر از دشـمنان را                 
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سپس پری دو شاخه اش را به طرف صحراها و بیابانها گرفـت             . تبدیل به خاکستر می کنم و نام من صاعقک است         
من فرزند صحراها و بیابانها هستم و به امـر خداونـد بـرای    : ها ظاهر شد و گفتکه ناگهان یک غول شنی جلوی آن   

کمک به شما انسانها آمده ام من در یک آن توسط شنها چندین غول را کور و کر می کنم و نام من شنک است و                          
 موجودی  پری دو شاخه اش را به طرف جنگل ها و چمنزارها گرفت که یک دفعه              برای آخرین دفعه و هفتمین بار       

غول مانند که بدنش از سبزه و کندۀ درختان و برگها پوشانده شده بود در جلوی چشمان آنها ظـاهر شـد و گفـت        
من فرزند ارواح جنگل ها و چمنزارها هستم که به امر خداوند برای کمک به شما انسانها آماده شده ام و نـام مـن         

بعد پری بـه غـول هـا        . دست با اهریمنان می جنگم    سبزک است و من به کمک درختان تنومند همچون گرزی در            
دستور داد که از حاال به بعد شما تحت فرمان باریان هستید و او هر چه گفت باید به دسـتوراتش گـوش دهیـد و                          

  بدنـۀ عـصای    ویربعد بر چوب دوشاخه ای که گوهر زیبای اردالن در وسطش بود وردی خواند و هفت عالمت بر                   
 عالمـت طیفونـک،     -ک نشانۀ هفت فرزند طبیعت بود که عالمت صـخرک، کـوه دماونـد              پدید آمد که هر ی     یچوب

 عالمـت شـنک،   - عالمت صاعقک، رعد- عالمت سدک، رودخانه ای پر پیچ و خم- عالمت ابرک، لکۀ ابر -گردباد
تپۀ شنی و عالمت سبزک، درخت کاج بود و بعد به چوب دو شاخ دستی کشید و آن را به طرف فرزندان طبیعـت                        
گرفت که آنها یک دفعه به داخل چوب رفتند و از جلوی چشم ها ناپدید شـدند و پـری بـا اجـازۀ اردالن چـوب                           

. دسـت پـارت راهـب سـپرد    امانـت   و باریان هم آن را بـه    را به باریان هدیه داد      و یا همان عصا    دوشاخۀ جادویی 
و مهربان که دید همسرش شـادمانی نمـی   باریان و پارت خیلی خوشحال بودند ولی اردالن در فکر بود و پری زیبا      

همسر عزیزم چه شده؟ چرا ناراحتی؟ آیا من کاری کرده ام کـه تـو از دسـت مـن ناراحـت شـدی؟                        : کند گفت 
بعد به باریان و پـارت      . نه عزیزم تو بهترین و مهربانترین موجود در زندگیم هستی         : اردالن رو به پری کرد و گفت      

ماها لشکریان بسیاری تدارک دیده اید و در این راه خیلی زحمت کشیده ایـد           باریان و پارت عزیز ش    : راهب گفت 
کـار بـسیار    ، با اینگونه سـالحهای معمـولی        ،ولی نمی شود با اهریمنان با دست خالی و یا سالحهای معمولی جنگید            

 بعضی هـا هـم   برایمان دشوار می شود مطمئناً بعضی ها هم لوازم جنگیشان ناقص و یا فرسوده و کهنه است و حتماً            
ببینم و به او بگویم که سوسک نقـره ای را           هیچ وسیلۀ دفاعی و جنگی ندارند کاش من می توانستم اآلن سیمرغ را              

صبر کنم خیلی دیر مـی شـود         ماه   چون اگر بخواهم تا سی ام     . پیدا کند و به اینجا بیاورد تا از او هم کمک بگیریم           
ود و او را بیاورد تازه اگر او را بیاورد سوسک نقره ای هم چند روزی                چون سیمرغ باید به دنبال سوسک نقره ای بر        

ـ            . طول می دهد تا برای نیمی از لشکریان سالح و لوازم دفاعی تهیه نمایـد               ت پـارت راهـب و باریـان کـه تـازه علّ
 بودنـد   ناراحتی او را فهمیده بودند به عقل و درایت او احسنت گفتند چون آنها در دل خودشان زود قضاوت کرده                   

آنها فکر کرده بودند که چون پری چوب جادویی هفت فرزند طبیعت را به باریـان سـپرده اسـت اردالن ناراحـت                       
وقتیکه فهمیدند اشتباه کرده اند کمی پیش خود شرمنده شدند ولی هیچکدام به روی یکدیگر نیاوردند کـه                  . شده

در همـین   . رسد چگونه خبرکنم راهی به ذهنم نمی     نمی دانم سیمرغ را     : اردالن گفت .چه اشتباهی داشتند میکردند   
تو باید به قلبت رجوع کنی و از اعماق قلبت سیمرغ را صدا بزنی مطمئن باش اگـر    : موقع همسرش پری به او گفت     

اردالن نگاه خود را به سمت کوه قـاف دوخـت و بـه              . این کار را بتوانی انجام دهی او فوراً جلوی تو ظاهر می شود            
ه کرد و از ته قلبش سیمرغ را صدا نمود که ناگهان قلبش لرزید و یک قطره اشک از گونـه اش بـر                        دوردستها نگا 

: زمین افتاد که یک دفعه سیمرغ جلوی چشم آنها ظاهر شد و بالهایش را گشود و بعـد از سـالم بـا احتـرام گفـت          
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ریان و پارت کل ماجراهـایی      اردالن شجاع و مهربان تو مرا صدا زدی؟ چه کمکی از من ساخته است؟ اردالن و با                
اگر چند لحظه صبر کنید من سوسـک        : تا آن لحظه اتفاق افتاده بود را برای سیمرغ شرح دادند و سیمرغ گفت             که  

ت کوتاهی سیمرغ به آنجا بازگشت و سوسک نقره ای از پشت سیمرغ پایین   بعد از مدّ  . نقره ای را با خود می آورم      
سوسک نقره ای را به همـسرش پـری و بـرادرش باریـان و بعـد                  همه، اردالن    ابآمد و بعد از سالم و احوال پرسی         

این همان دوست بسیار خوب من است که در سرزمین مردگان بـه مـن کمـک                 : پارت راهب معرفی کرد و گفت     
خوب، تعارفات را بگذاریم کنـار،      : های اردالن کمی خجالت کشیده بود گفت       سوسک نقره ای که از تعریف     . نمود

اردالن عزیز چه کمکی از من ساخته است؟ من در خدمت شـما             . در راه همه چیز را برایم شرح داده است        سیمرغ  
دوست من تو بهترین کمکها را می توانی به ما بکنی من برای تمـام موجـودات و یـا حـداقل                      : اردالن گفت . هستم

سپر، زره ، کاله    : مانندگی می خواهم    نیمی از آن لشکریانی که در اردوگاه باریان جمع می شوند لوازم دفاعی و جن              
مـن حرفـی نـدارم ولـی کـار بـسیار         : سوسک نقره ای گفت   . د، پوتین، نیزه، خنجر، شمشیر، گرز و تیر و کمان         وخو

مشکلی است من فقط می توانم پانصد هزار وسیلۀ دفاعی و پانصد هزار وسیلۀ جنگی برای شما درست کنم ولی به                     
برای من تهیه نمایید که دو تا از آن وسیله ها  برای ساختن لوازم دفاعی و جنگـی   شرطی که سه وسیلۀ جادویی را       
تهیۀ . ی تهیۀ غذای سپاه استفاده می شود و من این سه وسیله را حتماً می خواهم               استفاده می شود و یک وسیله برا      

همۀ انـسانها و موجـودات   این سه وسیله کار بسیار خطرناکی است اردالن آیا آمادگی داری که بخاطر برادرانت و            
من از هیچ چیـز نمـی       : زمینی جان خود را به خطر بیاندازی؟ از آنجایی که اردالن بسیار شجاع و بیباک بود گفت                

وقتـی  .  و حاضرم بخاطر دوستانم و انسانها و موجودات زمین زندگیم را به خطر بیاندازم              ترسم و آمادۀ رفتن هستم    
 جنگـی جـادویی      و سـالحهای    حرکت کند و به سمت کلبه برود که لباسـها          سخنان اردالن تمام شد تا خواست که      

 در همین زمان پارت راهب که حلقۀ اشک را در چـشمان پـری دیـده بـود جلـو رفـت و            ،بپوشد  بردارد و   خود را   
 و  سوسک نقره ای، اردالن و باریان مسئولیتهای زیادی دارند و آنها باید لشکریان و سپاهیان اردوگاه را سـر                  : گفت

سامان بدهند و آنها را آماده نبرد کنند اگر اجازه دهی من به جایی که شما می گویید بروم و مأموریـت را انجـام                         
یرم و سختی مأموریت را قبول دارم برای من مرگ با افتخـار بهتـر            ذپ بدهم و تمام عواقبش را هم با کمال میل می         

باشد ایرادی ندارد اگر اردالن و باریـان موافقـت   : ی گفتسوسک نقره ا. از مردن در بستر بیماری و یا پیری است    
وقتی اردالن و باریان اصرار و نگاه مشتاق او را دیدنـد          . کنند من حرفی ندارم و تو می توانی به این مأموریت بروی           

پس خوب گوش کن در وسط سرزمین ذرع، اقیانوسـی بـی انتهـا اسـت کـه      : قبول کردند و سوسک نقره ای گفت      
 باید سوار قـایق شـوی و بـه آنجـا     تو. قیانوس محل تالقی روز و شب است در نزدیکی آنجا قایقی است           ا  آن مرکز

 سـه دریـای   امـواج  دروازه ای است که در بـاالی آن دروازه  بروی در جایی که روز و شب با هم برخورد می کنند      
وقتـی کـه از دروازه      ا پیـدا کنـی       به هم برخورد می کنند که باید رمـز و راز ورود بـه آن دروازه ر                  نیز آب شیرین 

گذشتی می بینی که در وسط هرکدام از آن سه آب شیرین سه دریاچۀ آب شور وجود دارد کـه از شـوری زیـاد،                         
، یک جزیـره قـرار دارد و در         نمکآب آن سه دریاچه مانند شیر سفید است و در وسط هر یک از آن سه دریاچۀ                  

از کوه ها به رنگهای سرخ و سبز و آبی است و بر باالی هرکوه قلعه        وسط هر جزیره یک کوه بلند است و هر کدام           
به رنگ خود کوه است و در داخل هر قلعه یک هیوال به رنگ همان کوه و قلعه وجود دارد که چهـار دسـت و                          ای  

 سه  دو پا و دو سر و چهار چشم به رنگ سفید دارد که تو باید هر سه هیوالی هر سه قلعه را در هر سه کوه که در                           
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، جزیره واقع شده اند ، بکشی و در ضمن هرکدام از آن هیوالها همسری بسیار زیبا دارند که شبیه به انسان هستند                     
آنها به شکل دخترانی بسیار زیبا می باشند که وقتی انسان آنها را می بیند چشمهایش به زیبـایی آنهـا خیـره مـی                         

 زیبا سه عجوزۀ زشت هستند که هر سه توسـط           زنسه   ولی در اصل آن      شود و گوشهایش دیگر صدایی نمی شنود      
 تو به محـض اینکـه       ، جوان و زیبا شده اند     زنانیجادو و آن سه وسیله ای که در قلبشان مخفی کرده اند تبدیل به               

 یا اینکـه    آنها را از بین می بری و       ل را از قلبشان بیرون بیاوری خودت می بینی وقتی که          ئآن سه را کشتی باید وسا     
 جسد آنها تبدیل به عجوزه ای وحشتناک می شود این را بدان کـه غـذای                 میکنیجادویی را از قلبشان جدا      وسیلۀ  

اگر به یکی از آنها نزدیـک شـوی و بـه            . آنها گوشت انسان است مبادا گول آنها را بخوری که مرگت حتمی است            
تنت را می خورند و تو را نابود مـی          زیبایی ظاهریشان دل ببندی بالفاصله طلسم می شوی و آنها زنده زنده گوشت              

کنند به محض اینکه با هر یک از آنها برخورد کردی باید سریع آن را بکشی و سینه اش را با شمشیرت بـشکافی                        
و قلبش را پاره کنی و هر چه در قلب آنها پیدا کردی برایم بیاوری فقط یادت باشد که در راهـی کـه میـروی بـه                            

ی کمک ننمـایی حتـی پـدر و مـادرت را شـاید ببینـی و یـا یکـی از بهتـرین                حرف هیچکس گوش نکنی و به کس      
دوستانت را، مبادا گول بخوری هر کسی سر راهت پیدا شد بکش و از بین ببر و در راه سفرت از کسی غـذا و آب                          

 پایـان نگیر اگر این کار را بکنی بالی جان خودت می شود چون امکان دارد که در طـول سـفر قبـل از اینکـه بـه            
 زنها برسی کشته شوی باید تو بتوانی گرسنگی و تشنگی شدید را تحمل کنی و به محض اینکه قلب آن                     مأموریتت

. را شکافتی و وسیله ها را برداشتی باید سریع آنجا را ترک کنی وگرنه تبدیل به بخار می شوی و نـابود میگـردی                       
ولـی خجالـت کـشید و در      انصراف بدهد    پارت راهب که می دید کار بسیار مشکلی است کم کم می خواست که             

 با صـدایی لـرزان      به خداوند توکل کن و پارت هم در ته دلش         : همان موقع انگار ندایی از ته قلبش به او می گفت          
خدایا سـکان کـشتی زنـدگیم را بـه دسـتهای توانـای تـو        :  گفتکه جز خداوند کسی دیگر آن صدا را نمی شنید    

 و بعد که انگار نیرویی عجیب در جسم و روحش پدید آمـده باشـد مـصمم                  سپردم تو خودت راهنما و کمکم باش      
که تـو بایـد     :  سوسک نقره ای گفت    سپس.به یاری خداوند این مأموریت را با پیروزی پشت سر می گذارم             : گفت
رت  روز دیگر به اردوی جلوی قصر باریان بیایی چون من به همراه سیمرغ و اردالن و باریان در آنجا منتظ                     نه ظرف
ولی یادت باشد که همۀ ما برای تهیۀ وسایل دفاعی و جنگی چشم امیدمان به تو است فقط وقـت را تلـف                       . هستیم

 و راستی یادم رفت که به تـو بگـویم           برای انجام این مأموریت نه روز مهلت داری       نکن و به یاد داشته باش که تو         
رد میکننـد در آن هنگـام از آسـمان بـاالی دروازه             به هم برخو   دروازۀ ورودی    باالی آسمان در  زمانیکه روز و شب     

ـ          چهار  که برایت  بر جلوی درب دروازه می افتد      یسیاه و سفید  هیوالی   ی جـواب   ست معما طرح می نمایـد اگـر نتوان
 میتوانی از آنجا عبور کنی فقط بخاطر داشـته بـاش وقتـی              دهی جواب    توانستی دهی توسط او کشته می شوی و اگر       

  بـا یـک ضـربه   ی و از کنار غول عبور کردی به محض اینکه به پشت سرش رسـیدی او را          اددکه معماها را جواب     
بکش و سه تار مو از سرش بکن و اگر نتوانی او را با یک ضربه بکشی، او به تو حمله می کند و هـر جـوری شـده                              

سه تار مـوی غـول را        و این را بدان که اگر یکی از آن             پس برای آنجا باید خودت فکری بکنی      . نابودت می نماید  
از همین حاال می تـوانی  . آتش بزنی و آرزو کنی که در جایی که میخواهی بروی باشی در یک آن به مقصد میرسی              

پارت راهب با اجازۀ باریان چوبدستی دوشاخۀ جادویی هفت فرزند طبیعت را به امانت پـیش خـودش نگـه      . بروی
یر و خنجر و نیزه و یا گرز و سپر تجربه ای نداشـت بـه همـین                  داشت چون او از نبرد و جنگ با لوازمی مانند شمش          
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دلیل باریان هم به او اجازه داد که در طول سفر چوبدستی جادویی هفت فرزنـد طبیعـت را در نـزد خـودش نگـه                      
نهم مـن   دوستان مطمئن باشید که در روز       : پارت از باریان تشکر کرد و بعد از همه خداحافظی کرد و گفت            . دارد

همه برای او آرزوی مؤفقیت کردند      . و به شما ملحق می شوم، منتظرم باشید       در اردوی قصر باریان می بینم       شما را   
وقتی که پارت بر پـشت سـیمرغ        . در سرزمین ذرع برد   و سیمرغ پارت راهب را به نزدیکی محل تالقی روز و شب             

 کـه ایـن بیـست و یـک دانـه از             پارت شجاع من به تو بیست و یک دانـه مـی دهـم             : سوار بود سیمرغ به او گفت     
گرسنگی و تشنگی تو جلوگیری می کنند و به تو قدرت فکر و حرکت می دهند تو میتوانی روزی دو تا از این دانه                        

بعـد از اینکـه   . ها را بخوری و چند دانه هم اضافه به تو می دهم برای روز مبادا شاید در آنجا به آنها نیاز پیدا کنی 
 به نزد سوسـک نقـره ای و     وو پارت راهب را در داخل قایقی که در آنجا بود گذاشتو داد  سیمرغ دانه ها را به ا     

آیا تو از پادشاه سرزمین خودت میتـوانی کمکـی          : باریان به برادرش اردالن گفت    . باریان و اردالن و پری برگشت     
 پادشـاه سـرزمین     ردی، خودت بهتر میدانی چون زمانی تو هم در این سرزمین زندگی میکـ             :بگیری؟ اردالن گفت  

باریان دوباره از او .  فرد بی تفاوتی است و بیشتر نظرات اهریمنی دارد و به همین دلیل پیش او نروم بهتر است    رِگا  
؟ در همـین موقـع      نـی  و درخواسـت یـاری ک      بگیری کمکی    چطور؟ آیا میتوانی   پادشاه سرزمین مردگان  از  : پرسید

این خواهش را از پادشاه سرزمین مردگان نکنید        : ه باریان کرد و گفت    سوسک نقره ای که این حرف را شنید رو ب         
بهتر است چون جواب او را من می دانم او در تمام اعمال دنیا بی طرف است و کاری به جنگ و نبـرد و پیـروزی و    

پـس دوسـتان حـاال کـه پـارت      : بعد از کمی صحبت باریان قانع شد و گفت  . یا شکست هیچکدام از طرفین ندارد     
 بـه   شـما  تـا ، من برویـد قصربهتر است شما به  فعالً دیگر اینجا کاری نداریم        که  ما هم  ،برای انجام مأموریت رفته   

 وو زود به قـصر برمـی گـردم    تا نظر آنها را هم جلب کنم آنجا برسید من به نزد افرا و شاهزاده خانم پانیذ میروم  
 بـا   نیـز  بهتر است پری را برادر: رو به اردالن کرد و گفتو،سپس ا . دهیممی در آنجا کارها را با هم سر و سامان       

خود به قصر من بیاوری چون اگر اینجا تنها بماند ممکن است دشمنان از تنهـایی او سـوء اسـتفاده کننـد و بالیـی                          
ماندانا و دادیار هم    سرش بیاورند در ضمن دل افروز مهربان من هم در قصر تنهاست و قرار است که همین روزها                   

پری و اردالن قبول کردنـد و بعـد از اینکـه وسـایل              . بیایند و هر سه برادر بعد از مدتها دوباره دور هم جمع شویم            
مورد نیاز و ضروری خود را برداشتند بر پشت سیمرغ نشستند و به همراه سیمرغ به سـمت قـصر باریـان حرکـت                        

تـا  :  گفـت  کردنـد  آنها داشتند حرکت مـی        باریان هم سوسک نقره ای را در جیبش گذاشت و در حالیکه            ،نمودند
شما به همراه سیمرغ به قصر برسید من هم کمی بعد از شما در آنجا هستم و دستی روی گردنبند جادویی کـشید                       

 آنها را در حالی دید کـه بـرای          ، در نزد افرا و شاهزاده خانم پانیذ ظاهر شد          وقتی که  باریان .و یک دفعه غیب شد    
 شدند ، باریان که متوجه شد بد موقعی در آنجا حضور پیـدا کـرده بـا اظهـار خجالـت و                       جشن تابستانی آماده می   

افـرا  . خبر مهمی برایتان آورده ام و از شما کمک می خواهم          : شرمندگی از حضور بی خبر خود سالمی کرد و گفت         
با خوشـرویی از او اسـتقبال         ولی که از حضور ناگهانی باریان در آنجا یکه خورده بودند،         با این و شاهزاده خانم پانیذ     

،  باریان عزیز چه شده که تو بی خبر و سرزده بـه اینجـا آمـدی؟ باریـان                 :  کردند و سریع پیش او آمدند و گفتند       
دو همۀ ماجرا را برای افرا و شاهزاده خانم پانیذ تعریـف نمودنـد و               ای را از جیبش بیرون آورد و آن         نقره  سوسک

 طعم اسارت و جادو را چشیده بودند، ترسی در دلشان افتاد و با عجله پورنـگ، وزیـر                   شاهزاده خانم و افرا که قبالً     
 ، وقتی که او آمد به محض دیدن باریان، او را به گرمی در آغوش گرفت و خوش آمد گفـت                    ، کردند احضاردانا را   



 ٢۴

اده خانم و افـرا نمـود و   پورنگ وزیر بعد از کمی فکر رو به شاهز. بعد باریان برای او هم کل ماجرا را تعریف نمود        
وگرنه ما به تنهایی کاری از دستمان بر نمـی  ما هر جوری شده باید به باریان تا آخرین توانمان کمک کنیم         : گفت

 بعد از تمام شدن صحبت های پورنگ، افرا کـه         .آید و نابود می شویم و سرزمینمان هم به دست اهریمنان می افتد            
 در دستش    نظامی هم  و تمام قدرت    بود  شده  سرزمین شوشَن   پادشاه  که  حاال ،انیذبعد از ازدواج با شاهزاده خانم پ      

ما ده هزار جنگجوی پتک بدست و پانزده هزار سواره نظام تیزتک مـاهر و جنگجـو                 : بود رو به باریان کرد و گفت      
از مـاهر و پـنج      که با گرز می جنگند و بیست هزار سرباز پیاده نظام به همراه شمشیر و خنجر و سی هـزار تیرانـد                     

 را به اردوی شما می آوریم و با شما همراه و متحد می شویم تا اهریمنـان را شکـست دهـیم و او                         هزار زوبین انداز  
باریـان  . هم قول داد که در سی ام ماه در آنجا باشد تا به لشکریان و سپاهیان اردوی جلوی قصر باریان بپیوندنـد                     

 به جـایی    ی دیگر خانمها ایشان را بهمراه      تا من   بیاورید  به قصر من   ه خود شاهزاده خانم پانیذ را هم به همرا      : گفت
افرا هم که از این پیشنهاد باریان بسیار دلشاد شده بود بـا کمـال               . امن برسانم که در نبود ما گزندی به آنها نرسد         

رنگ دانـا را بـا خـودم    پس اگر اجازه دهید من، پو: میل قبول کرد و باریان رو به افرا و شاهزاده خانم کرد و گفت  
اگر شما او را به همراه خود ببرید کارهای مـا دیرتـر انجـام مـی گیـرد و آنوقـت       : شاهزاده خانم پانیذ گفت   . ببرم

 داناترین وزیر دربار ماست و ما در بیشتر کارها با او مـشورت              ،نمیتوانیم به موقع در آنجا باشیم چون پورنگ وزیر        
باریان عزیز و دالور اگر اجازه دهی من به همراه پادشاه افرا و شاهزاده خانم               : تپورنگ هم به باریان گف    . می کنیم 

. پانیذ بیایم اینطوری بهتر است چون سر و سامان دادن به لشکری به این بزرگی کاری بـسیار مـشکل مـی باشـد                       
ند کشید که یـک     باریان هم قبول کرد و بعد به اتفاق سوسک نقره ای از آنها خداحافظی کرد و دستی روی گردنب                  

 در همین زمان سیمرغ به همراه اردالن و پری بـه آنجـا رسـیدند و در کنـار                    ،دفعه در داخل باغ قصرش ظاهر شد      
  .ندباریان بر زمین نشست

خوب، دوستان تا همین جای داستان را در خاطر داشته باشید تا برویم و ببینیم که سرنوشت پارت راهـب چگونـه                      
  .رقم خورده است

 ، از آنجـا دور شـد      ، او را در داخل قایق گذاشت       و  دانه های جادویی را به پارت راهب داد        ینکه سیمرغ به محض ا   
ی  امـواج   او یکه و تنها باید در میـان        کمی به اطرافش نگاه کرد که دید تا دوردستها همه جا آب است و             هم  پارت  

پـارو زنـان   را در دلش جاری ساخت و یاد خدا  پارت  سپس. به مأموریت خود ادامه دهد بر روی هم می لغزند    که
. و در زمانی کوتاه به آنجـا رسـید          داده بودند حرکت کرد    ی هایش را  به سمتی که سوسک نقره ای و سیمرغ نشان        

 با شدت و قـدرت فـراوان در یـک نقطـه بـه هـم                 ،از سه طرف   سهمگین و بسیار بلند      یامواجدر آن نقطه دید که      
 بـا  زمانی کوتاه طول میکشد تا اینکه مجدداً سه موج بعـدی             ینند نش  می  فرو برخورد می کنند و وقتی که آن امواج       

ـ        .هم برخورد کنند    هـم برخـورد مـی نمودنـد دروازه ای     ه در همین اثنا او در پایین آن سه موج در جایی که آنها ب
عجیـب و   نقش و نگارهـای      قرار داشت آن   و دو ستونی که در سمت چپ         ،تونل مانند دید که بر سردر آن دروازه       

  غـول سـیاه و سـفید       ، حک شده بر آن دو سـتون        در میان موجودات   . وحشتناک حک شده بود    یغریبی از موجودات  
وقتی که او خوب دقت کـرد دیـد          .می نمود که در میان آنان بسیار بزرگتر از بقیه بود جلب توجه            شده ای   ی  نقاش

ه آبی هم در آنجا نریخته است و او منتظـر           که جلوی دروازه خشک است و از برخورد سه موج بزرگ و عظیم، قطر             
شد تا اینکه سه موج بعدی هم به هم برخورد کردند وقتی که فرو نشستند پارت از فرصت استفاده کـرد و سـریع                        
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جلوی دروازه ایستاد که به یکباره دید آسمان باالی سرش تاریک و سیاه             در  پاروزنان خود را به آن نقطه رساند و         
  هـم   ولـی یـک قطـره آب       ،ج عظیم در باالی سرش به هم برخورد کردند و دوباره فرو نشستند            شد و دوباره سه مو    

 در آن موقع فهمید که درست در جایی واقع شده است کـه               راهب پارت. ازآن امواج بر روی او و لباسهایش نیفتاد       
د و به مرکز هر یک از سـه         بعد در فکر فرو رفت که اگر بتواند از دروازه عبور کن           . سوسک نقره ای به او گفته بود      

 مأموریتش   با کمک عصای سحر آمیز هفت فرزند طبیعت، با موفقیت          دریای آب شیرین و جزایر آن برود می تواند        
 بلند نمی شود و در بـاالی سـرش بـه هـم     دیگر ، عظیم موجآن سه ،در همین افکار بود که دید     . برساندانجام   به   را

  کبـود  ، به رنگ   بالدار یاسبد که چه اتفاقی دارد میافتد، دید که از یک طرف            او تا بلند شد ببین    . کنند برخورد نمی 
ای را که به یال و دمش بسته شده بود به دنبالش می کشد و                 پرستاره تیره و تاریک   پردۀ   ، با شاخی سیاه   ،و آتشین 

 پردۀ زرد ، از نوربا سرعت تمام از طرف مغرب به تاخت می آید و بعد او دید که اسب بالدار سفیدی هم با شاخی                 
و سفیدی را که پر از اشعه های نورانی بود به یال و دمش بسته و با سرعت تمام و به تاخـت از طـرف مـشرق بـه                              

آندو اسب سیاه و سفید بالدار در باالی سر دروازه به هم برخورد کردند کـه ناگهـان از                   . سمت اسب سیاه می آید    
 جلوی دروازه افتاد که یک دفعه تبدیل به غولی شد که از نوک پـا                برخورد آنها سنگ سیاه و سفیدی از آسمان بر        

ی لرزان به   ی ترسیده بود با صدا     خیلی پارت که . تا سینه مانند شب سیاه بود و از سینه تا به سر مانند روز سفید بود               
 و   گذاشت غول هم که پارت راهب را دیده بود او را از جلوی دروازه بلند کرد و در کف دستش                  .  کرد یغول سالم 

تو کی هستی؟ و چه می خواهی؟ پارت راهب خودش را معرفی کرد ولی مـأموریتش را مخفـی نمـود و بـه                        : گفت
نمی دانم که چه شد از اینجا سر درآوردم و می خواهم حاال به              . من یک جهانگردم  : غول چیزی نگفت و فقط گفت     

غول تا ایـن سـخنان را از پـارت شـنید            . سب کنم  پشت این دروازه بروم و آنجا را هم ببینم و تجربه ک            هایسرزمین
 روز  ،برای شما آدمها اینگونه جاها جلب توجه زیادی می کند چون در این سـرزمین              : لبخند وحشتناکی زد و گفت    

: غول سیاه وسفید به حرفهایش ادامـه داد و گفـت          . و شب معنایی ندارد و همیشه هوای آنجا روشن و آفتابی است           
 معمای مـرا حـل   چهار کلید رفت و برگشت دروازه را در اختیارت می گذارم به شرطی که .باشد من حرفی ندارم   

پـارت راهـب هـم قبـول        . کنی، من آن دو کلید را به تو می دهم و در اینصورت می توانی از این دروازه عبور کنی                   
ن بـه یـاد     آن چیست که به محض نام بردنش می شکند؟ پارت راهب بعد از کمـی فکـر کـرد                  : کرد و غول گفت   

ی گفتند نباید سکوت جنگل را شکست و بـه همـین دلیـل بـه                سخنان دو پری که بزرگش کرده بودند افتاد که م         
 کدام سـرزمین     آینده در  مرکز جهان در   آیا میدانی    :غول دوباره از پارت پرسید    . آن سکوت است  : غول جواب داد  

 یکـی از    در افسانه های کهن آمده کـه        : می گفتند  ؟ پارت باز به یاد سخنان دو پری افتاد که         قرار است واقع شود   
، سـرزمینی بـه وجـود مـی      چندین سرزمین از یک آباء و اجداد        مردم  با اتحاد   روزی برگزیدگان خداوند گفته بود   

اگرکسی به سرزمین آریایی هـا بـرود مـی           سکونت میگزینندکه    جا شکل میگیرد و   آید که قومی به نام آریا در آن       
 و آنجا یکی از بهتـرین و مقـدس تـرین جایگـاه هـای روی                  ببیند  ا که همانند باغ بهشتی است     تواند مرکز زمین ر   

زمین میشود که خداوند از دیر باز آنجا را برای آسایش و برقراری عدالت در روی زمین در نظر گرفته است و در                       
ان را بـا کمـک خداونـد و         جهـ  ،آنجا اقوام صلح طلب  و با ایمان ویکتا پرست گرد هم جمع میـشوند و در نهایـت                  

 بـه غـول    با به یاد آوردن سخنان آن دو پـری         پارت. فرشتگانش از وجود اهریمنان و پلیدان و کافران پاک میکنند         
سومین سؤال  : غول به او گفت   . میشود مرکز زمین در سرزمین آریایی ها واقع          در آینده   در افسانها آمده که    :گفت
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نام تنهـا درخـت آزادگـی       : و بعد پرسید   اگر نتوانی جواب دهی خواهی مرد        سم را باهم از تو میپر      سؤال  چهارمین و
 در نزد پریان همۀ علوم و دانشها را فـرا گرفتـه              تقریباً  پارت راهب که    را میدانی؟  ها مار جوانی آیا تو راز     چیست؟

بـاقی مانـده    زمین   روی    که بر  ل آخر، تنها گیاه زندگی    أ و امّا جواب سو    .نام درخت آزادگی، سرو است    : بود، گفت 
 دزدیـد و     او  از خستگی و غفلت پهلوان استفاده کرد و آن را یواشکی از             سپس در نزد پهلوانی پیدا کرد،    بود را مار،    

 به همین خاطر است که مارهـا در بهـار و تابـستان پوسـت     ،لین بار پوست اندازی کرد و جوان شد       و برای اوّ   خورد
غول دید پارت به همۀ سؤاالت جواب درستی داده بـه وعـده ای کـه داده    که وقتی  و جوان میشوند  اندازی میکنند 

که برای رفت و    : بود عمل کرد و او را بر روی زمین گذاشت و دو کلید رفت و برگشت دروازه را به او داد و گفت                      
ا  ولی چون در آنجا روز و شب معنـایی نـدارد روز و شـب ر                برگشت به هر جزیره سه روز وقت تو گرفته می شود          

شـانس  :  پوزخندی زد و گفت    ، و با حالتی مسخره    باید از روی زمانسنج شنی که در پشت این دروازه است بسنجی           
 وقتی پارت راهب کلیدها را گرفـت بـی          !! تازه اگر از گرسنگی و تشنگی در آنجا نمیری         بیاوری که زنده برگردی   

 سرش بـه طـرف دروازه رفـت و درب دروازه را        اعتنا به حرفهای غول سیاه و سفید از کنار او عبور کرد و به پشت              
وی عصای دوشاخه اش حک شده بـود، کـشید کـه پهلـوان              رباز کرد و زود دستی روی عالمت کوه دماوند که بر            

غول را بکش که صخرک با تمـام قـدرت یـک            : سنگی که نامش صخرک بود ظاهر شد و پارت سریع به او گفت            
 مرد و پارت هم بعد از اینکه دید غول مـرده اسـت دوبـاره دسـتی                   مشت بر فرق سر غول زد که غول درجا         ۀضرب

روی عالمت کوه دماوند که بر روی عصایش بود، کشید که ناگهان صخرک دوباره بـه داخـل عالمـت روی عـصا                       
بازگشت و بعد پارت سه تار موی غول سیاه و سفید را از سرش کند و در کیسه ای که در کمرش جای داده بـود،                          

شد و به آسمان رفـت و بعـدآن         مین موقع یک دفعه جسد غول دوباره تبدیل به سنگ سیاه و سفید              در ه . گذاشت
 پارت به داخل دروازۀ تونلی شـکل رفـت و زمانـسنج شـنی را                سپس. دو اسب سیاه و سفید هم از آنجا دور شدند         

او . سرخ و سبز و آبی دیـد سه قایق به رنگهای     که یک دفعه خود را کنار         و هنوز چند قدمی راه نرفته بود       برداشت
به محض سوار شدن بر آن، قایق به خودی خود حرکت کرد و به سمت مرکز دریـای                  ل سوار بر قایق سرخ شد       اوّ

آب شیرین رفت و از آنجا به مرکز دریاچۀ نمک رفت و قایق در کنار ساحل جزیرۀ وسط دریاچۀ نمک ایـستاد و                       
رنگی در وسط جزیره نمایان بـود         رسیده است چون کوه سرخ     دیگر حرکتی نکرد پارت فهمید که به جزیرۀ سرخ        

او وقتی که از قایق پیاده شد به طرف کوه سرخ حرکت نمود و از البه الی درختان انار و سیب سرخ کنـار سـاحل                          
با اینکه بسیار تشنه و گرسنه بود سخنان سوسک نقره ای را به خاطر آورد و بدون اینکه استراحتی کند با                     . گذشت

تمام به راه رفتن خود ادامه داد تا اینکه به کوه سرخ رسید و از آن باال رفت وقتی که به دروازه های قلعـه                   ت  سرع
ل دورتا دور قلعه را ورانداز کرد و در آنجا گشتی زد انگار که در آن قلعه کسی زندگی نمی کرد بعـد او                        رسید، اوّ 

تنگ و سـرخرنگ عبـور مـی کـرد          ه داشت از راهروهای     آرام و آهسته از دروازه به درون قلعۀ سرخ رفت وقتی ک           
 دید کـه    ،انگار که دیوار قلعه از گوشت و خونی لزج بود وقتی که به دستش نگاه کرد               دستش به دیوار قلعه خورد      

در دلش یاد کـرد و کمـی از           نام خدا را    دوباره دستش خونی شده است او بسیار وحشتزده شده بود در آن هنگام           
تی که از راهروهای تنگ و پله هـای کوتـاه   اش کاسته شد و سپس به راهش ادامه داد بعد از مدّ         اضطراب و دلهره    

گذشت به محوطۀ داخل قلعه رسید در آنجا دید که هیوالیی، دوسر دارد و چهار دست که تمام بدنش را فلس ها                      
بـر روی تختـی کـه از آن         مانند خوک   و پولک های سرخرنگی پوشانده بود و با چشمانی نیمه سفید و خون گرفته               
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آن هیوالی وحشتناک تا او را دید به سمت پارت          . چرک و خون می ریخت بسیار خشمگین و عصبانی نشسته است          
چطور جرئت کـرده ای کـه       : یورش برد و در حالیکه با دو پای قدرتمندش به طرف او می دوید و می غرید، گفت                 

 و از گوشت بدنت دیوار قلعه ام را تکمیل می کنم و خونت را               پای به این قلعه بگذاری؟ اآلن تکه تکه ات می کنم          
پـارت کـه    . به جای آب می خورم و استخوانهایت را پایه های تختم می کنم و از جمجمـه ات فـانوس مـی سـازم                       

نزدیک بود از ترس قالب تهی کند و روح از بدنش خارج شود زود دسـتش را روی عالمـت کـوه دماونـد و رعـد                           
دیگـر  . این هیوالی بدطینت را بکشید    : صخرک و صاعقک ظاهر شدند و او با صدای لرزان گفت          کشید که در آنی     

کم مانده بود که هیوالی سرخ به پارت برسد که صخرک چندین مشت محکم بر دو سر او کوبید و لگد محکمـی                       
نان رعد و صـاعقه     بر سینۀ او زد که هیوال چند متر آن طرفتر پرتاب شد و صاعقک هم از فرصت استفاده کرد و چ                    

ای برق آسا به او زد که هیوال تبدیل به خاکستر شد بعد از اینکه پارت دید هیوالی وحشتناک از بین رفتـه، نفـس                         
مت های خودشـان بـر روی عـصا         راحتی کشید و دستی روی عالمت کوه دماوند و صاعقک کشید و آن دو، به عال               

 وقتی که به سیزدهمین اتاق رسید، دید زنی بسیار زیبا و            کردبرگشتند و پارت شروع به گشتن اتاقهای درون قلعه          
پـارت طـوری محـو    . ینی دراز کشیده است و با چشمانی افسونگر خیره به او نگاه می کنـد       عریان بر روی تخت زرّ    

زیبایی این زن شده بود که انگار نمی دید و نمی شنید که ناگهان به یاد حرفهای سوسک نقره ای افتاد وقتـی کـه           
 خودش آمد دید که آن زن زیبا دهانش را باز کرده و با دندانهای تیزش که همانند دندانهای گرگـی بـود مـی                         به

پارت با دیدن این صحنه در یک لحظه به عقب پرید و دوشاخۀ عصای جادویی را در                 . خواهد گلوی او را پاره کند     
ان ضربه ای بر آن زن زیبا زد که سرش بـه            چشمان او فرو کرد و با شمشیری که بر دیوار اتاق نصب شده بود، چن              

دو نیم شد و بر زمین افتاد و مرد و به محض اینکه آن زن نقش بر زمین شد ناگهـان شـبیه بـه عجـوزه ای پیـر و                               
 و پـیش    چروکیده و زشت گردید و پارت با دیدن آن عجوزه دوباره به یاد پند و اندرزهای سوسک نقره ای افتـاد                    

 که شکار این عجوزۀ آدمخوار شوم و زود با همان شمـشیر سـینۀ آن عجـوزه را پـاره                     کم مانده بود  : خودش گفت 
کرد و قلبش را بیرون آورد و آن را شکافت که دید در میان آن یک چکش کوچک طالیی است آن را برداشت و                        

یر را هـم    در کیسۀ میان شال کمرش قرار داد و سپس شمشیر را با پارچه ای که در آنجا بود پاک کرد و آن شمش                      
به کمرش بست و چوبدستی اش را به دستش گرفت و خیلی سریع آنجا را ترک کرد که مبـادا تبـدیل بـه بخـار                          
شود و زود خود را به کنار ساحل رساند که یک دفعه دید جلوی قایق در کنار ساحل مردی الغر انـدام و ضـعیف                         

ما آب آورده ام حتمـاً، بعـد از آن نبـرد سـخت     برای ش: ایستاده وقتی که پارت به نزدیکی او رسید، آن مرد گفت  
بسیار خسته و تشنه هستید و از مشک آبش کمی آب در کاسۀ چوبی ریخت که بـر آن نقـش و نگارهـایی کنـده                          

پارت که خیلی تشنه بود خواست که آب را بگیرد که باز بـه یـاد سـخنان                 . شده بود و به پارت راهب تعارف کرد       
شیری را که از قلعۀ سرخ با خود آورده بود،کشید و محکم بر کمر آن مرد زد کـه                   سوسک نقره ای افتاد و زود شم      

 در همان لحظه یک دفعه طوفانی برپا شد و پارت سریع در قایق نشست و قایق از آنجـا دور شـد                       او بر دو نیم شد    
امنه هـای آن فـرو   پارت همانطورکه داشت از آنجا دور می شد، دید قلعه نابود شده و از باالی کوه سرخ بر روی د         

پـارت  . پاشیده و کوه هم کم کم داشت مانند شمع آب می شد و دریاچۀ نمک را تبدیل به دریاچۀ سرخ می کرد                     
که به کنار دو قایق دیگر رسیده بود بدون اینکه درنگی کند سوار بر قایق سبز رنگ شد و به سمت کوه سبز کـه                         

تـا بـه جزیـرۀ     آب شیرین و دریاچۀ نمک دیگری گذشت    در وسط جزیرۀ دیگر بود حرکت کرد دوباره از دریای         
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سبز رسید دید که آن جزیره را درختان کاج سرسبزی پوشانده است بعد از اینکه از کوه سبز باال رفت بـه داخـل                      
قلعۀ سبز وارد شد دید که مانند قلعۀ قبلی است ولی اینبار دیوارهای قلعه انگار از ماده ای لزج و سبز ساخته شده                       

ارت پیش خود فکر کرد که شاید سم و زهری کشنده و مرگ آور باشد به هر حال او به داخل محوطۀ قلعـه                        بود پ 
  سـفید  چـشم  چهار رفت دید هیوالی دوسری با صورتی مانند وزغ با چهار دست بر روی تختی نشسته، زمـانی کـه                  

تش را روی عالمـت رعـد       دسـ زود   دفعـه پـارت راهـب        ایـن هیوال به پارت افتاد غرش کنان به طرف او پرید که            
هیوال را بکش و اینبار هم کم مانده بود که مـشت هیـوال او را نـابود                  : گذاشت که صاعقک ظاهر شد و پارت گفت       

کند که صاعقک توسط تندر و رعد و برق خود هیوالی وحشتناک را نابود کرد و کشت و بعد پارت دوبـاره دسـتی        
پارت که تـازه مـی      . ت خود بر روی عصای سحرآمیز برگشت      بر روی عالمت رعد کشید و صاعقک به داخل عالم         

خواست به طرف اتاق ها برود دید که زنی مهوش رو عریان با طنازی و دلربایی به طرف او می آید پارت زود نـام                         
خداوند را بر زبان جاری کرد و به سمت آن زن زیبا دوید و با شمشیر طوری گردنش را قطع کرد که سرش چنـد   

 و جسد این زن هم تبدیل به عجوزه شد او بعد از اینکه سـینۀ آن زن را شـکافت و قلـبش را در                           افتاد متر آنطرفتر 
پارت آن را برداشت و در کنار چکـش طالیـی           . آورد و پاره کرد دید که سندانی کوچک و طالیی داخل آن است            

ه می خواست سـوار قـایق       در کیسۀ شال کمرش جای داد و زود انجا را ترک کرد و به طرف قایقش رفت وقتی ک                  
:  میگویـد  اوشود دید سواری از دور می آید و سوار بسیار سریع به نزد او رسید پارت دید که مادرش است که به                       

پارت که فهمیده بود این زن مادرش نیست و جادوگر اسـت            . پسرم برایت غذا آورده ام که بخوری و قوت بگیری         
  چنـان  ای جادوگر بدنهاد و حیله گر و یـک دفعـه          : گفته بودند   چون مادر و پدرش به دست دیو سیاه کشته شد         

ضربه ای محکم بر او زد که در آنی او را کشت و پارت سریع از آنجا دور شد که دید آب دریاچه دارد سبز مـی                           
وقتی او به دو قایق دیگر رسید زود سـوار قـایق آبـی              . شود و فهمید که قلعه و کوه سبز در حال از بین رفتن است             

گ شد و مانند دفعه های قبل از دریای آب شیرین و دریاچۀ نمک گذشت و به جزیرۀ آبی رنگ رسید که دید                       رن
تمام جزیره از سنگهای قیمتی آبی رنگی پوشیده شده و او بی توجه به آن سنگهای قیمتی به طرف کوه آبی رفت و                   

یوالیی با دو سر که صورتش شبیه به سـمندر          از آن هم باال رفت و قلعۀ آبی رنگ را دید و وارد قلعه شد که دید ه                 
پارت اینبار هم هیوالی آبی رنگ را مانند دو هیـوالی قبلـی در              . بود و چهار دست و دو پا داشت به او حمله ور شد            

یک چشم بر هم زدن توسط صاعقک کشت و بعد به سمت اتاق هـای قلعـه حرکـت کـرد وقتـی کـه درب اتـاق                            
جـواهر  کـه از   بر روی تختی، شد، دید زنی بسیار زیباتر و افسونگرتر از دو زن قبلیسیزدهم را باز کرد و وارد اتاق 

 قیمتی ساخته شده بود، عریان نشسته است ولی او قلبش بـه خـاطر آن زن زیبـا نلرزیـد چـون بـه                          رنگ  آبی های
هـب حرکـت کـرد       تا زن زیبا او را دید آرام با لبخندی به سمت پـارت را              .حقیقت باطنی آن زن پلید پی برده بود       

بـا  بـدون معطّلـی   پارت که می دانست او زنی عجوزه و جادوگر است، که ظاهر خـود را بـه آن زیبـایی در آورده                       
 و آن دیگ طالیـی کوچـک را هـم در کیـسۀ               شمشیرش او را کشت و از قلبش دیگ طالیی کوچکی بیرون آورد           

سـوار  وقتـی    . دیگر با کسی برخورد ننمود      واین بار  شال کمرش گذاشت و زود آنجا را ترک کرد و به ساحل رفت            
قایق شد کمی از آنجا دور نشده بود که دید آب دریاچه آبی رنگ شده است و فهمیدکه اینبار هـم قلعـه و کـوه                          

 و شاد از پیروزیهایی که به       سرخوش پارت راهب به دروازۀ کنار آن دو قایق رسید           زمانیکه. آبی از بین رفته است    
ازه را بازکرد و از آن خـارج شـد و            که از غول سیاه و سفید گرفته بود درب درو           برگشتی ددست آورده بود با کلی    



 ٢٩

اش یکـی از تارهـای مـوی دیـو سـیاه و        او ازکیسه.دوباره در جایی ایستادکه محل برخورد سه موج سهمگین بود       
لـوی دروازهـای    ج باریان باشدکه یک دفعـه در        قصر بسفید را برداشت و آتش زد و آرزو کرد که در جلوی در            

در آنجـا غمگـین و   همـه  دیـد کـه     با کمـال تعجـب    به داخل قصر رفت    قتیکه او    ظاهر شد و   قصر با شکوه باریان   
بـا شـربتی     شدند وشادمان بسیارپارت دیدن  به محض اردالن و پری و سیمرغ و سوسک نقره ای      . هستند ناراحت

؟ اردالن  ندست هـ  کجـا  بقیـه پـس   :  گفت ه بود  دید گیناندوهپارت که آنها را      پذیرایی کردند  اوخنک و شیرین از     
 ، با این که تعداد زیادی نگهبان از قصر محافظت میکردنـد           ، در نبود باریان    متاسفانه خبر خوشایندی نداریم،    :گفت

 داخـل و خـارج قـصر مراقبـت           برجها و دروازه ها و     و ارواح و اسکلتهای جادویی هم به کمک آنها رفته بودند و از            
 دل افروز و پارسـه و رامتـین را بـه         در حضور این همه نگهبان     نده ا  نمیدانیم چگونه اهریمنان توانست    ،دش کامل می 

که باریان بسیار غمگین      چند روزی است   .ای بدزدند و به همراه خود ببرند         همراه کاله جادویی و چهار سیب نقره      
در ایـن چنـدین روزی کـه تـو          . ی او را نبینیم   اشکهاغصه و   ش رفته تا ما     ه خود و ناراحت می باشد و به استراحتگا      

 پارت با عجله بـدون      .ای نداشت او همچنان غمگین و پریشان است          نبودی ما او را خیلی دلداری دادیم ولی فایده        
این که بگذارد سخنان اردالن تمام شود به سوی استراحتگاه باریان رفت و دید که باریان به قدری غمگین اسـت                     

 به کنـار باریـان رفـت و         پارت ،صه دق کند و از بس گریه کرده سیاهی چشمش کم رنگ شده            که کم مانده از غ    
 بـا سـخنانی امیـدوار        سپس ، من همه چیز را میدانم     :گفتبا حالتی که همراه با احساس همدردی بود         بعد از سالم    

 همسر زیبـایم بـاردار   :تگف با دیدن پارت غم دلش را بر زبان آورد و  باریان .دهدباو را دلداری    کننده سعی کرد    
پارسـه و رامتـین را      او را بهمـراه       یا  آسیبی برسانند و    دارد  در شکمش  ای که   به او و بچه     آن اهریمنان  بود میترسم 

 می خواستم توسط گردنبند جادویی به تنهایی آنجا بروم و آنها را آزاد              ؟ حاال چکار کنم   ، دوست من،   پارت .بکشند
 پـارت راهـب کـه از    .و سیمرغ مـانع ام شـدند      م که اردالن و پری و سوسک نقره ای          بیاوربه اینجا   کنم و با خودم     

ناراحتی خودش را از او مخفی کند با حـالتی          اضطراب و    سعی داشت    ، بسیار غمگین شده بود    باریان دالور ناراحتی  
ی کـه همـه      با یک یا چند نفر نمی توان لشکری به آن بزرگ           م دوست دالور  : هم دردی بود گفت     حس که حاکی از  

آینـد    شکست داد تو باید تا سی ام ماه صبر کنی تا لشکریانی که به اینجا می                  هستند دژخیم اهریمنانی خونخوار و  
پارت که انگار چیزی به ذهنش رسیده       آماده سازی، در همین اثنا      بزرگ  و آنان را برای نبرد      را سر و سامان بدهی      

 از وسط دو انگشتش آسمان را نگاه کرد و          لماتی را زمزمه میکرد    در حالیکه زیر لب ک     باشد مکسی کرد و با عجله     
 باریان ، دوست من بیا از ما بین دو انگشت من به آسمان نگاه کن:و رو به باریان کرد و گفت   از شادی فریادی زد   

جـایش   سریع از    ،لبخند میزند و با شادی او را صدا میکند و خدا را شکر می نماید              چرا پارت   که متعجب شده بود     
از مـابین دو     کـه    ای بخارماننـد   الـه هاو در   .  از وسط دو انگشت پارت آسمان را نگـاه کـرد           بلند شد و کنجکاوانه   

زنده هستند و در کنار آنها شغالی سیاه به زنجیر کـشیده  را میدید که   و پارسه    ش همسر ه میشد  دید انگشت پارت 
 پیـر   ۀباریان از اینکه همسرش و پارسـ      . جاریست بدنش جوی خونی      جای شالقهای    از بس شالق خورده از     شده و 

 در  چـرا  چـه میکنـد ؟     در آنجا  فکر بود که آن شغال سیاه         این دراو   . خوشحال شده بود    بسیار مرد را سالم میدید   
 سرکاله جادویی آمده؟     بر رامتین کجاست؟ چه بالیی   اصالً   ؟استسلول پارسه و دل افروز به زنجیر کشیده شده          

  با دیدن زنده بودن دل افروز و پارسـۀ پیـر مـرد،             یکدفعه تصویر محو شد و باریان که حاال       که  د  در همین افکار بو   
چـرا زودتـر     ، تو همیشه به موقع به دادم رسیده ای        : روی پارت را بوسید و گفت      پیدا کرده بود   امید تازه ای     تقریباً
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 دل افـروز و   اهریمنان فکر میکردم که   من دیگر داشتم کم کم امیدم را از دست میدادم چون             این کار را نکردی؟   
پـارت کـه نـور    . از غصه دق کرده و مرده بودم   پارسه و رامتین را دزدیده و کشته اند اگر تو نرسیده بودی مطمئناً            

 زمانی که   من.  اصالً این جادو در یادم نبود یکدفعه به ذهنم رسید          :امید و هیجان را در چشمان باریان میدید گفت        
 را یادم دادند ولی متأسفانه در طول یک سال یک بار میتوانم از ایـن جـادو                  کارمیکردم آنان این    با پریان زندگی    

سـپس پـارت    . کنم تأثیری ندارد و جادو عمل نمـی کنـد  جادو استفاده این   ازاگر بخواهم بار دیگر      واستفاده کنم   
 که  باریان .کات نبرد بزرگ را ببینیم     دوست من بیا پیش بقیه برویم و تدار        :راهب به سخنان خود ادامه داد و گفت       

 شکر نمـود و سـپس بـه          یاد و  سرش را رو به آسمان کرد و در دلش خدا را          در دلش نقش بسته بود،       امید تازه ای  
 در فکر آن شغال سیاه بود که        در بین راه باز هم     او   . بطرف تاالر قصر رفت     با قدم های محکم و استوار      همراه پارت 

 وقتـی   بالخره  . می نمود کرد جوابی برای این سوال پیدا ن      می و هر چقدر فکر      ارسه چه میکرد  در سلول دل افروز و پ     
سوسـک نقـره ای و سـیمرغ از اینکـه دوبـاره             .هستند  نفر رسیدند دیدند که بقیه منتظر آن دو      قصر  آن دو به تاالر     

گفتنـد  ی باریـان را بوسـیدند        جلو دویدند و رو     هم اردالن و پری   باریان را سر حال میدیدند بسیار شادمان شدند،       
من بـه کمـک پـارت        ،عزیزان : گفت  با امیدواری   باریان . می بینیم     و سرزنده  سرحالخدا را شکر که تو را دوباره        

 در  از کجا شروع کنـیم؟      بنظر شما   خوب ،و زنده هستند باید ما سریع دست بکار شویم        ت  مخانواده ام سال  فهمیدم  
 آیا هر کاری که گفته بـودم انجـام دادی و ماموریتـت را بـه نحـو                   ت عزیز  پار :همین موقع سوسک نقره ای گفت     

 غرور آمیز کـه حـاکی از پیـروزی اش      پارت با لبخندی؟دی و هر سه وسیله را برایم آوردی       یخوبی به پایان رسان   
ی دوستانش  بود همۀ ماجرا را از آنجایی که سوار قایق شده بود تا موقعه ای که جلوی قصر باریان ظاهر شد را برا                     

داد و همه او را تحسین کردند و از او به            سندان زرین و دیگ طالیی را به سوسک نقره ای          تعریف کرد و چکش و    
سوسک نقـره ای رو بـه همـه کـرد و              .ای دیگران تشکر نمودند   خاطر فداکاری و به خطر انداختن جانش برای بقّ        

 توسط آن میتوانم پانصد هزار سالح و لوازم دفاعی          جادویی است که من    ین وسیله ای  گفت این چکش و سندان زرّ     
نیمه جادویی و مقاوم برایتان آماده کنم ولی این دیگ طالیی ظرفی جادویی است که به هر مقدار و هر نـوع غـذا                        

 از آن میتوان برای تهیۀ غذای لشکریان استفاده کرد و سوسک            ،یی که شخص بخواهد در آنی برایش آماده میکند        
 از   که به اندازۀ یک پرتقـال بـود،        دیگ طالیی را به باریان داد و باریان هم آن دیگ طالیی کوچک را             نقره ای آن    

من : ل کرد و گفت     أپارت راهب از سوسک نقره ای سو      . سوسک نقره ای گرفت و در کیسۀ  شال کمرش گذاشت          
ب شده بود  و سپس شمشیر را         کوه سرخ آورده ام که بر روی دیوار اتاق نص          ۀاین شمشیر را از اتاق سیزدهمی قلع      

 را دید با حالتی      و برق خیره کنندۀ آن     سوسک نقره ای تا شمشیر    . در دستش نگاه داشت و به دوستانش نشان داد          
 دوست من تو میدانی چه چیز مهم و با ارزشـی را بـه دسـت                 :اهش ترس و دلهره می بارید گفت      گمتعجب که از ن   

، طالی ناب جادو  طلسم و شمشیر اکوان دیو است که از هفتادو دو نسخه         این شمشیر ماجراها دارد این     ؟آورده ای 
 هفت دم دوزخی ،اشک چـشم  سرخعقرب زهر  ،  سیاه، نقره خام ، فوالد آبدیده ، شیره گیاهان زهر آلود ، زهر مار         

هفتـاد و دو  ،  دیـو هفتاد و دو     عفریت،    هفتاد و دو   روح خبیث،   توسط هفتاد و دو    ،آرزومندانو خون دل بردگان و آه       
 در زمان پادشـاهی      افسانه ای   در هفتاد دو مملکت    فرشتۀ متمرد ،  هفتاد و دو     آل،    هفتاد و دو    پری،  هفتاد و دو   جن،

 سـال پـیش   1666 به دستور او این شمشیر در ،از ما بهتران حکومت میکرد اکوان دیو که بر سرزمینهای نا دیدنی  
 اگـر کـسی کـه راهـب و     . منحصر به فرد استون شمشیر ها است ساخته و پرداخته شده است که یکی از قویتری   
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 میشود و با آن شمشیر خونهـای بیگنـاه           و خبیث  عابد خداوند نیست آن را به دست گیرد تبدیل به موجودی شریر           
که فقط راهب و یا عابدی پاک نهاد آن را نگه دارد و               میریزد و تنها راه استفاده از آن این است          بر زمین   را زیادی

 بسیار پر قدرت است به محض تمـاس  ییأ این شمشیر یک شمشیر ماور. از آن استفاده نمایدعدالتدر راه اجرای    
 فقط یادت باشد که این شمشیر را پیش خودت          .دشمن را چند پاره میکند     تیغۀ آن با دشمن در دست گیرنده اش       

فتد آن پادشاه هر چقدر هـم        ا اهی بی نگه داری و به دست هیچ پادشاهی ندهی که اگر این شمشیر به دست پادش              
که عادل و مهربان و دادگر باشد تبدیل به موجودی اهریمنی و ظالم و سـتمگر میـشود و خـوی و خـصلتش تغییـر                    

 پس سعی کن که از این شمشیر به خوبی نگهداری کنی و از آن محافظت نمایی ودر راه خیر و خوبی و امـر                         .میابد
یکبار هـم کـه     ی برای   تی نگذار که باریان و اردالن و دادیار و یا دالوران دیگر حتّ            خدائی از آن استفاده نمایی و ح      

مجـذوب خـودش    خیـره و    شده آن را به دست بگیرند چون این شمشیر برقی وسوسه کننـده دارد کـه انـسان را                    
ا نـداری   اگر تو احساس میکنی که نمی توانی بر نفس خودت پیروز شوی و یا قدرت نگهداری از شمـشیر ر             .میکند

تنها یک راه دارد که آن هم فقط به دست خودت که یابنده آن هستی انجام می پذیرد آن راه اینست که شمـشیر                        
را در کوه دماوند با شیره گیاهی افسانه ای به نام هوم سفید بشویی و بعد آن را در آب چشمۀ رهـایی کـه از زیـر        

دیـد اردالن و باریـان      کـه    پـارت راهـب وقتـی        .بود شـود  کوه آشیانه عقاب بیرون می آید بیاندازی تا شمشیر نـا          
نگاهشان به برق شمشیر خیره مانده است کمی دچار اظطراب شد و زود شمشیرش را غالف کرد و از چـشم آنهـا                       

 دوستان بسیار عزیزم شنیدید که سوسک نقره ای چه گفت پس لطفاً آنجوری مرا نگاه                :مخفی نمود و به آنها گفت     
 باریان لبخندی زدند و گفتند خیالت جمع باشد ما با آن شمشیر کاری نداریم چون نمی خـواهیم                   نکنید و اردالن و   

 بعد سیمرغ هـم بـه حـرف آمـد و            .تبدیل به موجودی خبیث و اهریمنی شویم همین طور هم هزاران مشکل داریم            
 که در جنگ علیه مـا       هدوا حتماً شیابلو هم به دنبال این شمشیر میگردد و مطمئناً خیلی دلش می خ              ، دوستان :گفت

تو بایـد مواظـب باشـی کـه          پارت عزیز    :کرد و گفت  راهب   سیمرغ رو به پارت      سپس. از این شمشیر استفاده کند    
 از دست تو نربایند چون اگر این شمشیر         ، و همتایی ندارد   اهریمنان این شمشیر را که در عالم منحصر به فرد است          

 پارت راهب هم قول داد که از شمشیر اکوان دیو به خوبی             .ما کشته میشوند  فتد بسیاری از یاران      ا به دست آنها بی   
  بـرای سـفر  پارت از سیمرغ بابت آن دانه های مقوی کـه  سپس   . استفاده نماید  عدالتمراقبت کند و از آن در راه        

و دو تـار مـوی      به او داده بود بسیار تشکرکرد و گفت سه دانه از آن دانه ها یی که به من داده بودی اضافه آمده                       
از آن سه دانه یکی     لی  دیو هم در دست من است و سیمرغ به او گفت دو تار موی دیو را در نزد خودت نگاهدار و                    

کـه خداونـد را عبـادت مـی کنیـد      ی این دانه ها را اگر در جایگفت سیمرغ  .را به اردالن و یکی را به باریان بده   
آن می توانید پنج دانه بگیرید بعد از ایـن کـه از آن دانـه را        از  بکارید در مدت یک هفته گیاهی رشد میکند که            

 بعـداز پایـان      پـارت  .برداشت کردید گیاه از بین میرود ولی دانه ها در سفرهای اسرار آمیز به شما کمک میکنـد                 
ه ابه اردالن و یک دانه به باریان داد و دو تار موی دیـو را هـم بـرای خـودش نگـ     ه   یک دان یافتن سخنان سیمرغ    

قـصر میـرویم     من و سیمرغ به قسمت شرقی        : سوسک نقره ای گفت    ،دانه ها را تقسیم نمود    وقتی که پارت    . داشت
تـا وقتـی کـه       که امن تر است و در آنجا سالح های جنگی و لوازم دفاعی جادویی را مـی سـازیم و انبـار میکنـیم                       

م  و بعد سیمرغ و سوسک نقره ای به همراه هم             روز دیگر که آمدند آنها را بین ایشان تقسیم کنی          چهارسپاهیان تا   
چکش و سندان زرین را برداشتند و برای تهیۀ لوازم دفاعی و جنگی جادو یی به قسمت شرقی قـصر رفتنـد وقتـی                        
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 خیلـی    هـم  که آن دو از آن جا دور شدند پارت راهب رو به باریان و اردالن و پری کرد و گفت دوستان عزیز من                      
و بـه    وقتی که خواست عـصای جـادویی را بـه باریـان پـس بدهـد                  پارت .استراحت کنم خسته هستم میروم کمی     

 دوست من چکسی بهتر از تو میتواند محافظ و نگهدار این عصا باشد مـن ایـن                  :استراحتگاه برود باریان به او گفت     
های سـخت بـه      ودر روز  ،عصا را برای همیشه به تو می بخشم که محافظ سرزمینهای خدا پرستان و آزادگان باشی               

کمک و یاری آنها بشتابی وقتی که باریان عصای سحر آمیز هفت فرزند طبیعت را برای همیـشه در اختیـار پـارت                       
راهب دوست وفادارش گذاشت پارت به طرف باریان رفـت و رویـش را  بوسـید و دسـت باریـان و اردالن را در                          

کجا که باشم خدمتگذار خداونـد و دوسـتان          مطمئن باشید که همیشه در هر        :دستانش گرفت و با صمیمیت گفت     
 و هر گونه ناراحتی و صدمه ای که برای شما سه برادر ایجاد شود انگار که بر روح و                    کدلی مانند شما خواهم بود    اپ

 . به هر صورتی که بتوانم شما را یاری خواهم کـرد      روزهای سختی  جسم من وارد شده است و مطمئن باشید که در         
  فرمانـدهان   نیمه تعظیمی کرد و به سـمت اسـتراحتگاه          به آنها  ، ادب و احترام   از روی تشکر،  به منظور    پارت   سپس
 ولـی باریـان همچنـان در        .هرکدام به سمت استراحتگاه خود رفتند که کمـی اسـتراحت کننـد            دو برادر هم    . رفت

 خـالی میدیـد بـر       خودش در کنار    پارسه و رامتین را   او و   وقتی جای   چون   .افروز همسر زیبا و مهربانش بود      فکردل
را  اندوه قلبش افزوده می شد و بخاطر اینکه دوستان و مهمانانش دوباره ناراحت و غمگین نشوند غـم درونـی اش                    

 : او زمانی که به استراحتگاهش رسید بی اختیار اشکهایش سرازیر شد و زیر لب با خـود میگفـت                  .مخفی کرده بود  
 اشـکبار   ندیـدن شـما   عزیز دوست مهربـانم چـشمانم بـرای   ۀ پارس.  و غمگین است قلبم برای تو میطپد،دل افروز 

   .و در همین افکار بود که خوابش برد ا .است
  

   روز بعد، صبح روز سی امچهار
 از میان درختان سر سبز بـسیار بلنـد بـاغ قـصرگذشتند تـا بـه                  دالور به همراه پری و پارت راهب       باریان و اردالن  

 بـه   دو دیدنـد کـه آن   بروند زمانیکه به نزدیکی آنجا رسـیدند  ک نقره ای   پیش سیمرغ و سوس    قسمت شرقی قصر  
 و  وقتـی سوسـک نقـره ای       .ین مشغول ساختن لوازم دفاعی و جنگی هستند       کمک هم به وسیلۀ سندان و چکش زرّ       

گر سیمرغ آن چهار نفر را دیدند که به سویشان می آیند دست از کار کشیدند و به استقبال آنها رفتند و گفتند دی                      
 باریان و اردالن و پری و پارت راهب از سوسک نقره            . کار ما تمام شود    کم مانده  ،آخرین وسایل را داریم میسازیم    

 به محل کار آنها رفتند فقط چندین تخـم مـرغ رنگـین دیدنـد و هـر چقـدر                     زمانیکهای و سیمرغ تشکر کردند و       
در این مدت چکار    شما   پس   :پرسیدندسپس آنها    .د را نگاه کردند اثری از لوازم دفاعی و جنگی ندیدن           خود اطراف

 در همین موقع سوسـک      ! ما که چیزی نمی بینیم     ؟ کجا هستند آن همه تجهیزاتی که وعده داده بودید         ؟می کردید 
 کمی صبر داشته باشـید بگذاریـد سـپاهیان در           : زود قضاوت نکنید سیمرغ هم گفت      ، دوستان عزیز  :نقره ای گفت  

  پـری کـه تقریبـاً      .ما آنها را تجهیز میکنیم شما هرگز نگران نباشید و خیالتان جمع باشد            آن وقت    اردو جمع شوند  
بـه همـراه      اردالن، لطفاً خودت   :فهمیده بود ماجرا از چه قرار است به طرفداری از سیمرغ و سوسک نقره ای گفت               

لـی بـه آب   م کـه دسـت گُ   میترسـ ،باریان و پارت تا زمان تقسیم تجهیزات دفاعی و جنگی از این محل دور شوید        
کـه یـک      از آنجا دور می شـدند      ، داشتند آن سه با تعجب و سواالت زیادی که در ذهنشان پدید آمده بود             .بدهید

و درفش هـا و پـرچم هـا و            بیرق ها  دستها دور در ، سرور من باریان   : به طرف آنها آمد و گفت      سریعاً  روح نگهبان   
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 باریان و اردالن و پارت راهب، پـری را پـیش   .نبوه به طرف ما می آیند   که مانند جنگلی ا    می بینیم علم های زیادی    
 به همراه روح نگهبان بـه بـاالی دروازۀ اصـلی کـه در طـرف                 با سرعت تمام  سوسک نقره ای و سیمرغ گذاشتند و        

 میدیـد بـسیار هیجـان       چشمهای آنهـا   چیزی که    .شرقی قصر واقع شده بود رفتند و در جایگاه مخصوص ایستادند          
دوستانمان آمدنـد و مـا        آنها با شادی فریاد می کشیدند آمدند بالخره        ، بود شگفت انگیز یز و غیر قابل تصور و       انگ

  لحظه  از هر سو   علم های رنگا رنگ زیادی می دیدند که        بله آنها پرچمها و درفشها و بیرق ها و        . پیروز خواهیم شد  
 آنها مانند جنگلهای انبوه تودرتو بـود و وسـعت آنهـا              تعداد نفرات  .ندشد  نزدیک می  قصر آرام آرام به     به لحظه و  
بالخـره   . نب و جوش درآمـده باشـد       که انگار با نسیمی به جُ       حرکت آنها مانند امواج مالیم دریا بود       ، و بسیار زیاد 

 از  جلـو آمـد و بعـد   پیرکـا  .لین دالور به همراه سردارانش به نزد باریان آمد بله او پیرکا رئیس قبیلۀ پریان بـود       اوّ
  بالخـره   پیرکا گفـت   . و با شربتی گوارا از او و سردارانش پذیرایی کرد          سالم کردن باریان او را بسیار احترام نمود       

 به انسانها کمک کـرد و بـه همـین            باید که حد کنم و جنگجویان را متقاعدکنم     من توانستم همۀ قبایل پریان را متّ      
که هزار جنگجو از قبیلۀ خودم و چهار هزار جنگجو از           ،اده کنم دلیل توانستم پنج هزار جنگجوی ماهر و قدرتمند آم        

  . میباشندقبایل دیگر پریان 
ـ   و سـپس نگهبانـان پیرکـا رئـیس         نمودند از او بسیار تشکر       و پارت راهب   باریان  پریـان را بـه اسـتراحتگاه        ۀقبیل

  .مخصوص فرماندهان جنگ راهنمایی کردند
 دیگر از خستگی تاب و توان نداشت و با قد کوتاهی که داشـت شـکم                 اوچند لحظه بعد چغالک به نزد آنها رسید         

گفت پله های لعنتی خسته ام کردند وقتی به نزدیکی بایـان            میاش را به زور تکان می داد و نفس نفس زنان             گنده
تظـار  که نکرده ام ؟ آیا آنطور که دوسـتان عزیـزم ان             بد قولی  درود بر شما دالوران،   : و اردالن و پارت رسید گفت     

تـو بهتـرین و   درود مـا هـم بـر    : داشتند به موقع خودم را رساندم ؟ هر سه آنها روی چغالک را بوسیدند و گفتنـد            
کـه    من همسرم را هم بـا خـودم آورده ام چـون مـی ترسـیدم                : چغالک با خنده گفت    .ایخوش قولترین کوتولۀ دن   

 دوسـت  :سپس چغالک رو به باریان کـرد و گفـت    ،اهریمنان در نبود من به او صدمه ای بزنند و یا آسیبی برسانند            
 و  گرامی همسرت و پارسه پیر مرد کجا هستند ؟ وقتی چغالک این را گفت باریان اشـک در چـشمانش حلقـه زد                      

 دوسـت مـن   :چغالک که بسیار ناراحت و عصبانی شده بـود گفـت  . پارت همۀ ماجرا را برای چغالک تعریف کرد         
من سه هزار تیر انـداز و سـه هـزار            های ستمکار را کف دستشان می گذاریم      ناراحت و غمگین نباش حق آن ظالم      

 مـن   یدسوارکار و سه هزار تبر زن با خود آورده ام تا آنها را حسابی گوشمالی دهیم و نابودشان سازیم مطمئن باش                    
ـ  .ایستادم یخواهسروران گرامی تا پای جان درکنار شما و جنگجویان سرزمین کاست     ک تمـام   وقتی سـخنان چغال

 از تـو بـه خـاطر        مانند برادرم دوست دارم و     شد باریان او را در آغوش گرفت و گفت دوست عزیز و دالورم تو را              
 بعد نگهبانان چغالک را به استراحتگاه مخصوص فرماندهان جنگ راهنمایی کردند و اردالن              کمکهایت سپسگزارم، 

در همـین موقـع   . که احساس تنهایی نکندنزد پری ببرند  هم به یکی از نگهبانان دستور داد که همسر چغالک را به             
 من به همـراه هفـت       ،دوستان :پادشاه اجنه جلو آمد و بعد از سالم و احترام به باریان و اردالن و پارت راهب گفت                 

باریان و اردالن و پـارت      . و هفت هزار جن سرباز و هفت هزار جن وحشی به کمک شما آمده ام               هزار جن جادوگر  
او خوش آمـد گفتنـد سـپس نگهبانـان او را هـم بـه اسـتراحتگاه مخـصوص                    ه  او بسیار تشکر نمودند و ب     راهب از   

به همراه دو پسرش انـوش و اشـکیدا و            سرزمین هرمزستان   پادشاه ،کمی  بعد سپندار   . فرماندهان راهنمایی کردند  
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د از کمـی حـال و احـوال         سه فرمانروای تحت امرش،  شیر و عقاب سر طالیی و سوسک شاخدار وارد شدند و بعـ                 
 دوسـتان همانطورکـه قـول داده بـودیم          : باریان و اردالن و پارت به آنها خوش آمد گفتند و سـپندار گفـت               ،پرسی

ده هزار پهلوان نیرومند و ورزیده با گرز        به همراه خود     انوش و اشکیدا      و من،  خودمان را به موقع به اینجا رساندیم      
 من : من هم ده هزار پرنده جنگجو با خودم آورده ام و شیر هم گفت   : هم گفت   و عقاب سر طالیی    و سپر آورده ایم   

اخدار هـم کـه بـر روی دوش         شو سوسک    به همراه خود ده هزار درنده قدرتمند و دو هزار فیل جنگنده آورده ام             
.  ام  من هم به همراه خود یکصد هزار حشره جنگنجو و پنجاه هـزار مورچـه سـرخ آورده                  :سپندار نشسته بود گفت   

ما برای نبرد با اهریمنان از همـین حـاال          : کرد و گفت   سپندار پادشاه بعد از پایان یافتن سخنان جمع رو به دالوران          
دوسـتان و هـم رزمـان       : لحظه شماری میکنیم و آمادگی کامل داریم و بعد باریان در ادامه سخنان سپندار گفـت                 

کامـل   مان لـشکریان  و آمدنـد  دوسـتانمان ۀهمـ سپاهیان ه کوقتیدلیر شما کمی استراحت کنید تا در زمان مناسب    
دند با یک نقشه حساب شده به سمت شهر خشکاب برای نبردی بزرگ و سرنوشت سـاز بـه                   وو نظم پیدا نم   شدند  

 سـپس   .امیدوارکننده تشویق و تحسین نمودنـد       همه کسانی که در آن جمع بودند باریان را با سخنانی           .راه میافتیم 
 بعـد از آنهـا      ،کردنـد  ر و دو فرزندش را به همراه سه فرمانروا به سمت استراحتگاه شان راهنمایی              سپندا ،نگهبانان

دادیار به نزد برادرانش آمد و آنها را در آغوش گرفت و بوسـید و دسـتان پـارت راهـب را هـم بـه گرمـی و بـا                               
 مدانا را هم به همـراه خـود        من مان  ،المح از دیدن شما عزیزان بسیار خوش      :صمیمیت فشرد و با هیجان خاصی گفت      

آورده ام ، اردالن زود ماجرای دل افروز و پارسه را برای دادیار تعریف کرد و دادیار کـه خـشمگین و برافروختـه                        
شده بود با قدرت و محکم فریاد زد باریان برادر عزیزم نگران و ناراحت نباش آنها را آزاد میکنیم و اهریمنـان را                       

  سپاهی نیرومند  هیرکانیا  از سرزمین   من به همراه خودم    :یم و نابودشان میکنیم و بعد گفت      از این دنیا بیرون مینمای    
 کـه شـامل بیـست هـزار         ، که هر آن اراده کنی برای جنگیدن و یا دفاع کردن آماده هستند              آورده ام   نبرد ۀو آماد 

 و بیـست هزارکمانـدار   شمشیرزن ورزیده  و  بیست هزار فالخن انداز بـا تجربـه و بیـست هـزار نیـزه دار شـجاع                      
 بهتر است   :باریان از او بسیار تشکر کرد و گفت       . ماهراست و همۀ اینها در فنون نبرد مهارتهای بسیار خاصی دارند          
باشی ما اسب بالدارت را به همراه ماندانا پـیش           بروی کمی استراحت کنی چون تازه از راه رسیده ای و خسته می            

دادیار از باریـان     االن همسر چغالک هم آنجاست و با هم گرم گفتگو هستند             پری می فرستیم که تنها نباشند چون      
انداختید من اسبم را با خودم نیاوردم باریـان و اردالن بـا      تشکر نمود و گفت خوب شد مرا یاد اسب سفید بالدارم            

 وقتی کـه دیـد مـا    تعجب گفتند چرا مگر برایش اتفاقی افتاده؟ دادیار گفت نه او اسب بسیار دانا و مهربانی است                
اسبهای بالدار قبیله اش و از اسبهای قبیلۀ تکـشاخها            او هم به قبیله خودش رفت تا از        انسانها دچار مشکل شده ایم    

فکـر میکـنم کـه دیگـر        اری ما بیـاورد      و برای ی   کمک بگیرد و سپاهی را گرد آورد      که از دوستان قدیمش هستند      
 باریـان و اردالن و پـارت        .را ترک کرد و به دنبال تهیه سپاه رفت        نزدیک آمدنش باشد چون او پانزده روز پیش م        

 عزیزانم مـن    :که خیلی خوشحال شده بودن از دادیار به خاطر کمکهایش بسیار تشکرکردند و سپس دادیار گفت               
بسیار خسته هستم میروم کمی استراحت کنم بعد بـه دسـتور باریـان دو نگبـان او را تـا اسـتراحتگاه فرمانـدهان                         

 و همـسر     را بـه نـزد پـری       به دنبال ماندانا رفتند کـه اورا      هی کردند از طرفی هم به دستور اردالن دو نگهبان           همرا
 باریان اگر اجازه بدهی من به سرزمین خـودم بـروم قـول             :تی نگذشته بود که پارت راهب گفت      مدّ. چغالک ببرند 

 خـودت   : خواهی به آنجا بروی پارت گفـت       میدهم قبل از غروب خورشید برگردم باریان از او پرسید برای چه می            
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میدانی که سرزمین من پادشاهی ندارد و من خودم رهبر مردم سرزمینم هـستم و االن احـساس میکـنم مـا هنـوز                        
نتوانسته ایم نیروی کافی به دست آوریم تا به نبرد برویم می خواهم بروم و از مردم سرزمینم کمک بگیرم باریـان        

که جنگجو نیستند و میدانم که همه جنگجویان سرزمینت به دست دیو سـیاه کـشته                 آخر مردم سرزمین تو      :گفت
ام و بعد به سـخنانش ادامـه داد و      کرده  من فکری  : پارت گفت  ؟شده اند تو از چه کسانی میخواهی کمک بگیری        

ـ      مردم سر زمین من کشاورزان و دهقانانی بیش نیستند ولی همان           درست است که     :گفت دم ها در پشت خطوط مق
 باشد مـن مـوافقم      : باریان کمی فکرکرد و گفت     ،کمک بزرگی هستند  نبرد به عنوان نیروهای تدارکات و پشتیبانی        

 بله از آن دو تار موی دیو کـه          : پارت گفت  ؟فکر خوبی است ولی واقعاً میتوانی قبل از غروب آفتاب در اینجا باشی            
 مـی خـواهی مـن       : باریان گفـت   ،شتم استفاده میکنم  م برای رفت و برگ     ا در سفر به آن سه جزیره به دست آورده        

 نفر را جابجا کند ولی قـدرت         یا سه   نه گردنبند فقط میتواند دو     : پارت گفت  ،گردنبند جادویی را به تو قرض بدهم      
 سپس باریـان هـم      .تار مو میتواند یک لشکر را جابجا کند        سفید بیشتر میباشد هر یک     ی دیو سیاه و   واین دو تار م   
 با رفتن پارت راهب موافقت نمود و پارت بعد از خدا حافظی از باریان و اردالن با آتش زدن یک تـار                       قبول کرد و  

تی نگذشته بـود کـه افـرا و پورنـگ           مدّ پارت راهب    هنوز از رفتن   .موی دیو ناگهان از جلوی چشم آنها ناپدید شد        
یـم؟ آیـا بـه    ه ا دیرکه نکرد: و گفتند سراسیمه بطرف باالی دروازه شرقی آمدند و به قسمت جایگاه رسیدند           وزیر

از آن دو    باریان و اردالن به آنها خوش آمد گفتند و درحالیکه بـا شـربتی خنـک و گـوارا                   موقع به اینجا رسیدیم؟   
 راهی بسیار سخت    : سپس افرا گفت   ، خیالتان آسوده باشد دوستان گرامی به موقع آمدید        :یرایی میکردند گفتند  ذپ

ـ               چون به همراه سپاه    ،بود و در  خیر داشـتیم    أیان می آمدیم از  سرعت حرکتمان کاسته میشد به همین دلیل کمی ت
 باریـان بـه دو نگهبـان دسـتور داد کـه             .کنیـد بل فکری به حـال او       ضمن شاهزاده خانم پانیذ خیلی خسته شده اوّ       

ردالن کرد و گفـت همـسران       شاهزاده خانم پانیذ را به نزد بقیۀ خانمها ببرند وقتی آن دو نگهبان رفتند افرا رو به ا                 
 و  شما حالشان چطور است؟ در نبود ما مشکلی که پیش نیامد؟ اردالن ماجرای ربـوده شـدن دل افـروز و پارسـه                      

 حالشان خوب است فقط نگرانی مـا از بابـت           هبعد اضافه کرد بقی     را برای افرا و پورنگ وزیر تعریف نمود و         رامتین
پورنگ و افرا رو بـه باریـان کردنـد و پـس از ابـراز                . اهریمنان شده اند   ردل افروز و پارسه و رامتین است که اسی        

 که به تنهـایی اقـدام نکـردی         نمودی کار بسیار درستی     ، باریان شیر دل و عاقل     :همدردی و دلداری دادن او گفتند     
ـ         وگرنه معلوم نبود     یـن   خـودت بهترمیدانیکـه ا     ؟ سـپاهیان چـه میـشد      نکه اگر بالیی بر سرت می آمد تکلیف ای

 همه چشم امیدشان به فرماندهی       اند  تبدیل به لشکری عظیم شده     ، هم یکدل و همصدا     با اتحاد   که اکنون  یسپاهیان
 بـه اردالن    یسخنان افرا و پورنگ کم    . و سخنان و تصمیمات توست واینها با درخواست تو متحد و منسجم شده اند             

یب میزدند کـه اردالن فقـط تـو الیـق رهبـری و       و افکارش هی به او نه     برخورد و حس حسادت او را تحریک کرد         
خالصه افرا بعد از کمی صحبت و تمجید        .  ولی به هر حال او اصالً به روی خودش نیاورد          .فرماندهی سپاهیان هستی  

 : سپس او به پورنـگ وزیرگفـت       .پورنگ خیلی زحمت کشید تا این سپاه را فراهم کند         : از خصوصیات باریان گفت   
 ما به همراه خـود ده هـزار   :گفت  پورنگ .دارک دیده ایم را برای باریان عزیز بازگو کن        مشخصات سپاهیانی که ت   

جنگجوی پتک بدست کارآزموده و پانزده هزار سواره نظام ماهر و بیست هزار پیاده نظام سر تا پا مسلح با خنجـر                      
که ی کرده ایم و آورده ایم       و شمشیر و دیگر سالحهای رزمی و سی هزار کماندار و پنج هزار زوبین انداز جمع آور                

همۀ آنها در جنگیدن بسیار ماهر و شجاع هستند بعد از اینکه افرا و پورنگ کمی در مـورد آرایـش و تجهیـزات و                         
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 باریان دالور اگر اجازه دهید من       : افرا در آخر سخنانش گفت     ،مهارتها و فنون جنگیدن سپاهیانشان صحبت نمودند      
قداری استراحت کنیم ولی در هر زمان با مـا کـاری داشـتی مـا بالفاصـله در        مو پورنگ کمی خسته هستیم برویم       

 افـرا و     پادشـاه   باریان از آنها بسیار قدردانی و تشکر کرد و بعد به دو نگهبان دستور داد که                .رکاب تو خواهیم بود   
از این کـه آن      پس   . راهنمایی کنند   سرزمین شوشن   فرماندهان  سرداران و  پورنگ وزیر را به استراحتگاه مخصوص     

مـی   برادر عاقل و مهربانم من فکر میکنم که تو با این وضعیت روحی کـه داری ن                 :دو رفتند اردالن به باریان گفت     
اگر می خواهی در جنگ پیروز شویم و خانواده ات را سالمت در   توانی از پس ادارۀ لشکری به این بزرگی بر بیایی         

 چون جنگیدن شجاعت می خواهد و مـن هـم از         ،ی به من واگذار کن     فرماندهی لشکریان را    بهتر است  کنارت ببینی 
و من میتوانم این نبرد دشـوار را         ، و در جنگیدن و نبرد کردن کارآزموده تر از تو هستم           ،شجاعت کافی برخوردارم  

مـسائل و حرفهـا را از طـرف بـرادرش           گونـه   باریان که انتظار مطرح شدن این       . در نهایت به پیروزی منتهی کنم       
 برادر عزیزم در نبرد جمع عقل و تدبیر به همراه شجاعت و مهارت جنگیـدن میتوانـد          : مکس گفت  ینداشت با کم  

در و خواست خداوند هم شرط است و تو به تنهایی و یا مـن بـه تنهـایی هیچکـدام نمـی                       یمؤثر واقع شود و البته تق     
 راه پیروزی اتحاد ما سه برادر با هم است بیا و            توانیم در این نبرد سرنوشت ساز پیروز از میدان خارج شویم و تنها            

 مطمئن باش که من هرگز فرماندهی سپاهیان را تا زمانی که از سالمت جسمی و روحـی                  ،از این افکار دست بردار    
اند به خواهش من آمـده    اینهایی که اینجا جمع شده    ۀ و در ضمن هم    برخوردار هستم به کسی واگذار نخواهم کرد      

 حاال اگر فرماندهی لشکریان را به تو بسپارم همه فکر میکنندکه من   ،اضر چشم امیدشان من هستم    اند و در حال ح    
از نبرد با اهریمنان ترسیده و یا وحشت کرده ام و باعث میشوم که آنها هم دلسرد و ناامید شوند و همین موضـوع                         

از هم میخواهی فرمانـدهی لـشکریان را        زمینه شکست ما را فراهم میکند و اگر تو با این همه سخنان و دالیل من ب                
به دست بگیری من شخصاً حرفی ندارم امّا اگر میخواهی به آرزویت برسی باید بروی نظر دیگران را جلـب کنـی                      

اردالن کـه   .  مطمئن باش من به آرأ دیگـران احتـرام میگـذارم           .تو را جایگزین کنند    وکه من را از فرماندهی خلع       
 مـن خیلـی     : طرفی در برابر سخنان منطقی باریان حرفی برای گفتن نداشـت گفـت             خیلی خجالت کشیده بود و از     

 و پاسخی از طرف باریـان شـود از پلـه هـای     یخسته هستم میروم کمی استراحت کنم و او بدون اینکه منتظر حرف          
ن  اردال. از قـصر خـارج شـد    آرامشـود  دروازۀ شرقی پایین آمد و به طرف باغ رفت و بدون اینکـه کـسی متوجـه              

که از یک طرف آن چشمه آبی زالل         زیر درخت کاجی نشست      آنجا رفت کمی دورتر از      ،وقتیکه از قصر خارج شد    
 هنوز فکر فرماندهی لشکری     ، او کمی از آن آب خورد و به درخت تکیه کرد و به فکر فرو رفت                ،و خنک میگذشت  

تی نقش می بست انگار که او همـان         با آن عظمت از سرش بیرون نمی رفت و یکسره در ذهنش تصاویر پلید و زش               
 دید سـه    ، یکدفعه  بود که   زشتی که از ذهنش میگذشت غرق شده        و اوهام   افکار در او .اردالن پاکدل و شجاع نبود    

را از چند طرف گرفته اند و با زحمت آن را به طرف النۀ خود می برند در همین اثنـا                    کوچک ملخ مرده ای    مورچۀ
 آن مورچه های زحمتکش را زدند و ملخ مرده را از آنهـا گرفتنـد و بـا    ،ل آمدند مورچۀ قوی و درشت هیک ینچند
 لشکری از مورچـه     ،به النه رفتند و به همراه آن سه مورچه        سریع   آن سه مورچۀ ضعیف و کوچک        . بردند شانخود

 کردنـد و   و آن چند مورچۀ قوی هیکل را که هنوز از آنجا زیاد دور نشده بودند تعقیـب                دهای کوچک بیرون آمدن   
 بالخره بعد از فـرار      . و فرار را بر قرار ترجیح دادند       ه ملخ مرده را در بین راه رها نمود        مورچه های متجاوز  آخر سر   

. مزاحمین دوباره آن سه مورچه به همراه دوستانشان ملخ مرده را برداشتند وبا کمـک هـم آن را بـه النـه بردنـد                        
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 مگر مـن از ایـن مورچـه هـا ی نـادان              : دلش گفت   در ی کرد و  اردالن که این صحنه ها را دید پیش خودش فکر         
  ...کمترم آنها با اتحاد و هم بستگی به کمک دوستانشان بر مزاحمین خود پیروز شدند و من 

تصمیم گرفت پـیش باریـان بـرادر کـوچکترش بـرود و از او معـذرت       اردالن بعد از کمی کلنجار رفتن با خودش         
 اردالن باز هم زیر همـان درخـت در          .کردند و زشت بسراغش آمدند و او را سست       خواهی کند ولی باز افکار پلید       

پایش تکـانی خـورد     یکدفعه احساس کرد زیر     حالی که نشسته بود و بر علیه برادر خود نقشه های شومی میکشید              
ین آمده  بلندش تا روی زم    و    ناگهان پیرمردی با لباسی سفید دید که ریش سفید         ،کرد وقتی خوب به اطرافش نگاه    

 اردالن کرد   ر در حالی که اردالن از حظور ناگهانی پیر مرد یکه خورده بود پیر مرد ریش سفید اشاره ای به زی                    ،بود
 اردالن وقتی به زیر پایش نگاه کرد دید که بر روی قبری نشسته است بعد آرام                 ، لطفاً از آنجا بلند شو     :و به اوگفت  

 پیـر مـرد بـه    ،ن قبر و چشمۀ آب نشست و دوباره به درخت تکیه کـرد      تر مابی  از روی آن بلند شد و کمی آنطرف       
 تو هرچقدر قدرت و ثروت داشـته         ای جوان من صاحب این قبر هستم و اینجا خانه ابدی من است و              :اردالن گفت 

 و حتی اگر جاودانه هم باشی از کجـا معلـوم کـه پروردگـار                ای خواهی شد   هم صاحب چنین خانه    تو روزی   باشی
 بـروی بـه      و است دسـت از حـسادت و افکـار پلیـد بـرداری             پس بهتر    ی تو را تا به آخر برایت حفظ کند        جاودانگ

چـون آنهـا     ، مواظب باش فریب وعده ها و وسوسه های شیابلو و یارانش را نخوری             ،برادران و دوستانت کمک کنی    
 همانطور که پیر مـرد      .نابودتان کنند در کمین تو و برادرانت هستند که با یک اشتباه شما را به تاریکی راهنمایی و                 

اردالن که انگار تازه از خواب بیدار شده بـود وقتـی            . بطور ناگهانی ظاهر شده بود همانطور هم ناگهانی ناپدید شد         
که به صحبتهای پیرمرد ریش سفید خوب فکر کرد و یاد آن مورچه ها افتاد با عجله و سریع از جایش بلند شـد و                         

 خوب شد زود بـه خـودم آمـدم    :در راه پیش خودش میگفت وا کرد و به طرف قصر رفت       به سرعت آنجا را ترک    
وگرنه به تاریکی پیوسته بودم بالخره وقتی که وارد قصر شد مستقیماً پیش باریان رفـت و بـدون ایـن کـه مجـال                  

 رهبـری م و    من فرماندهی و لیاقت تو بـرادر عزیـزم را تحـسین میکـن              :صحبتی به او بدهد رویش را بوسید و گفت        
 شیابلو از راه وسوسه داشت بر مـن غلبـه پیـدا    ،رم در کنار تو جانم را فدا کنمض و حاعاقالنه تو را کامالً قبول دارم  

و اردالن کل   ........ که  را تسخیر کند و به هدفش برسد          کم مانده بود که روح و جسمم         ،مینمود و مرا فریب میداد    
اریان پس از شنیدن صحبتهای او روی برادرش را بوسید و گفـت تـو بـرادر                  ب .ماجرا را برای برادرش تعریف کرد     

 حاال که میبینم لحن گفتار و رفتارت تغییر کرده بسیار خوشحالم تو هم مرا ببخش کـه کمـی تنـد روی                       ،عزیز منی 
کردم من هم دچار اشتباه شدم برای یک لحظه غرور تمام  وجودم را گرفتـه بـود از همـین زمـان هـر وقـت کـه                             

 دیگر چنین حرفی را خواهش میکنم بر        :اردالن گفت  ،بخواهی من حاضرم فرماندهی لشکریان را به تو واگذار کنم         
  را در کنـارم چون تو   زبان نیاور من دیگر هرگز فکر چنین مسئولیتی را هم در ذهنم ندارم چون فرمانده ای  عاقل                 

بالخـره دو بـرادر بعـد از تعارفـات زیـاد دل             . تدارم که احساس میکنم لطف خداوند با وجود تو شامل حال ماس           
میـوه خـوردن نمودنـد تـا         یکدیگر را به دست آوردند و مانند قبل با صمیمّیت شروع به صحبت کردن و شربت و                

اینکه دیدند از دور سپاهی به طرف آنها می آید وقتی که سپاه به اردو رسید یکی از آن سپاهیان به نزد باریـان و                         
وقتـی کـه مـا    . اردالن عزیز از این به بعد تو پادشاه و حـاکم مـا هـستی          :  آنها تعظیم کرد وگفت      اردالن آمد و به   

برای کمک به انسانها و نجات دنیا و موجودات زمینی به اینجا می آینـد مـا هـم                    یلشکریانفهمیدیم که از همه جا      
 ولـی او از نبـرد بـا          خواسـتیم  مـک  و از او ک     هستیم به نـزد پادشـاه رفتـیم        رگا یعنی سرزمین    که اهل سرزمین تو   
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مردم شورش کردند و پادشاه خـائنِ  اهریمنان می ترسید و موافقت نکرد که ما به کمک شما بیاییم به همین دلیل         
 مردم سرزمینمان با راهنمائیهای من تجهیز شدند و سپس به همراه            .ترسو فرار کرد و به لشکریان اهریمنی پیوست       

یم به اینجا آمدیم و حاال با هجده هزار ارابه جنگی و پانزده هزار شتر سـوار شمـشیر                  سپاهیانی که تشکیل داده بود    
باریان گفت واقعاً ما به کمک شما دوستان گرامی نیازمندیم امیدوارم کـه در سـایه                . میباشیمدر خدمت شما    پهن  

ـ   ،اتحاد و همبستگی بتوانیم از این نبرد سخت پیروزمندانه بیرون بیـاییم      همـوطن گرامـی بـسیار    :تاردالن هـم گف
نام من سـیروس اسـت و سـپس سـیروس دسـت راسـت اردالن را                 نام تو چیست؟ آن شخص گفت        خوش آمدی 

گرفت و او را به ایوان جلوی جایگاه برد و انگشتری پادشاهی را بر دست او کرد که یکدفعه سی و سه هزار سوار                        
 بعد از ارابه های جنگی و شترهایشان پـایین آمدنـد و              او را تشویق نمودند و     ،سرزمینش با فریادهای شادمانی خود    

ل در   اوّ ،شده بـود    اردالن که از خوشحالی در پوستش نمی گنجید و کمی هم خجالت زده             .به اردالن تعظیم کردند   
دلش یاد خداوند مهربان را به جای آورد و بعد از همۀ مردم سرزمینش تشکر نمود و باریان هم کـه محـو شـکوه                         

گرفت و با صمیمیت بـه       ردم سرزمین اردالن شده بود به خودش آمد و با خوشحالی او را در آغوش              بیعت کردن م  
 دوست گرامی از ایـن بـه بعـد تـو وزیـر مـن هـستی و                   :سپس اردالن رو به سیروس کرد و گفت        او تبریک گفت  

 بدهیـد بـروم      سیروس هم با تواضع قبـول نمـود و گفـت سـرورم اگـر اجـازه                 .میخواهم در همۀ امور کمکم نمایی     
 بـه همـراه     : گفـت  ی که در آنجا بودنـد      اردالن به دو نگهبان    .سپاهیانمان را سامان بدهم و بعد کمی استراحت کنم        

سیروس بروید وقتی کارش تمام شد او را به استراحتگاه فرماندهان راهنمایی کنید سپس سیروس از آنها جدا شد                   
  .و به همراه دو نگهبان به دنبال کارهایش رفت

و هر سه با شـادمانی مـشغول بـه صـحبت            که دادیار هم به جمع آن دو پیوست         گرم گفتگو بودند   اردالن   وریان  با
شدند ولی یک چیزی اعماق قلب باریان را آزرده خاطر و نگران میکرد آن هم غیبت دل افروز و پارسـه و رامتـین     

ید تن به تقدیر و سرنوشت میداد و منتظـر          باریان دلش برای آنها خیلی تنگ شده بود ولی چاره ای نداشت با            . بود
نطور او همـ ا امّـا .نسبت به رامتین شک کرده بود که شاید او خیانت کرده باشد      از طرفی . نبرد سرنوشت ساز میشد   

و فکـرش بخـاطر دل      ا . روحش در جای دیگری بود و حواسش پرت بـود          ،که به صحبتهای برادرانش گوش میکرد     
 نگران و پریشان بود و سعی میکرد که ناراحتیش را مخفی کند که دیگـران روحیـۀ                  افروز که باردار هم بود بسیار     

 شده است، به او تبریک گفـت        رگاباالخره دادیار وقتی که فهمید، اردالن پادشاه سرزمین         . خود را از دست ندهند    
ایـن  : فـت  سبز همانند انگشتری که خودش هم در دست داشت بـه او هدیـه داد و گ                  شکل برگ  و یک انگشتر به   

انگشتر خاصیت عجیبی دارد اگر آن را بر روی زخم بدنت بمالی زخم فوراً خوب میشود و اگر بـر آن فـوتی کنـی                         
اردالن دسـت بـرادر     . اژدهایی سبز رنگ بیرون می آید که تحت فرمان تو، تو را در برابر خطرات محافظت میکند                

 در همـین موقـع   ،نمـود بت هدیۀ با ارزشش بسیار تشکر    بوسید و از با    به گرمی فشرد و پیشانی او را        را بزرگ خود 
پـس از انـدک زمـانی گـوژک         . لشکری که انگار همه زره های فوالدی براقی بر تن داشتند از دور نمایـان شـدند                

 سه برادر بـه او خـوش        ،به نزد آن سه برادر آمد و بعد از سالم و احترام           جنگجو و دالور به همراه نیزۀ افسانه ایش         
باریان عزیز از اینکه تأخیر داشتم مرا ببخشید خودت که میدانی لشکر من کمـی کنـد               :  و گوژک گفت   آمد گفتند 

حرکت میکند و من به همراه خودم پنجاه هشت پای غول پیکر و ده هزار الک پشت تیرانداز به همراه هشتاد هزار                      
یان و اردالن و دادیار از او بـسیار تـشکر           بعد از اینکه بار   . تیر سمی کشنده و پنج هزار شمشیر دندانه دار آورده ام          
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کردند گوژک گفت دوستان عزیز دل فریب در قصر حباب منتظر است که همسران شما به او که در جـای امنـی                       
دل افروز حالش چطـور  : سپس او که از ماجرای دل افروز بی خبر بود رو به باریان کرد و گفت   . قرار دارد بپیوندند  

تا گوژک این را گفت باریان از شـدت غـم و نـاراحتی              ی که نزدیک است پدر شوی؟       است؟ حتماً خیلی خوشحال   
اشکهایش سرازیر شد و گوژک که نمی دانست که چه خطایی از او سر زده که اینگونه باریان منقلب شده اسـت،                   

. مودنـد چه شده؟ برای چه اینقدر ناراحت شدی؟ دادیار و اردالن همه چیز را برای گوژک دالور تعریـف ن                  : گفت
گوژک که نیزه اش در دستش بود کم مانده بود که از عصبانیت و ناراحتی آن را خرد کند و محکم و با اعتماد به                         

مطمئن باش که آنها را     . نفس فریاد زد باریان برادر عزیزم، دوست من ، انتقام آنها را از اهریمنان پست می گیریم                
 آنوقت می بینی کـه چنـد هـزار مجـسمۀ            . حمله را صادر کنی    نابود می کنیم فقط کافیست که تو فرمان حرکت و         

، یـک   باریان که از این حرف گوژک که با لحنی عصبانی بیان میکرد خنده اش گرفته بود               .  تحویلت میدهم  سنگی
دفعه اندوه و اشکهایش تبدیل به خنده شد و به خندۀ او اردالن و دادیار هم خندیدند و گوژک که احـساس کـرد      

اساتی صحبت کرده او هم خندید و کمی باریان از آن حالت بیرون آمد و بعد از چند لحظه باریـان                     که خیلی احس  
 را به گردن او بـست و   جادویی اش وقتی که پورنگ وزیر به آنجا آمد باریان گردنبند        ،پورنگ وزیر را احضار کرد    

فقط یادت باشـد    . به قصر حباب برسانی    در آنی پری و ماندانا و همسر چغالک و شاهزاده خانم پانیذ را باید                :گفت
که در هر رفت و برگشت میتوانی دو نفر را با خود ببری یا بیاوری وقتی مأموریتـت تمـام شـد گردنبنـد را بـرایم                           

باریـان از گـوژک بـسیار تـشکر کـرد و دو             . پورنگ سریع به دنبال مأموریتی که به او محول شده بود رفت           . بیاور
ر داد که گوژک را به استراحتگاه مخصوص فرماندهان راهنمایی کنند و گوژک بـرای               نگهبان را صدا کرد و دستو     

رنـگ دیـد کـه ماننـد شـهابی       کمی بعد دادیار از دور لشکری سرخ      .استراحت کردن، دوستان خود را ترک نمود      
 در  کمـی بعـد آنهـا     . سرخ با سرعت به اردو نزدیک میشوند و در دست آنها پرچمهای سرخ و سفیدی دیده میشد                

نـام مـن پـونیرو      : ن لشکر سرخ به نزد باریان آمد و در مقابلش زانو زد و گفـت               آ کنار اردوگاه ایستادند و نمایندۀ    
پانصد سال است که پادشاهی نداشته بعـد از اینکـه   هزار و   است و این سرزمینی که اآلن شما در آن هستید مدت            
ودید، ما چند ماهی خودمان را از چشمان شما پنهان نمودیم           شما دیو سیاه را کشتید و مردم ما را از اسارت آزاد نم            

ولـی بعـد از    شما ما را اسیر و یا اذیت کنید و ما را مانند دیو سیاه به بردگی بگیریـد    شاید  چون فکر میکردیم که     
دمان  ، مر   شنیده ایم   سه برادر   تعریفهای زیادی را از شما     ، سپس  و عاقل هستید   عادلتی فهمیدیم که شما بسیار      مدّ

قدرت شـما   :  آنها میگویند  ،ین سرزمین در مورد شما چیزهایی میگویند      همسرزمینهای همسایه و بعضی از مردمان       
سه برادر همچون سپاه آسمانی است که دشتی را زیرو رو میکند و کوهها را میلرزاند و رودهای خروشان سـرکش                     

رد و دشـمنانتان را     میـدا ا و امیـد  رانتان را به شور و     نگاه کردن به چشمان شما در هنگام جنگیدن یا         ،را آرام میکند  
میترساند و قوت تمامی موجودات زمین در قعر اعضای شماست و همچنین ما شنیده ایـم کـه شـما سـه بـرادر از                         

 مردم این    ما  باریان دالور   به همین خاطر    وجود شما نایاب است،       غصه و غم در     و سختیها شادتر میشوید و ناامیدی    
 پادشاه سرزمین خودمان انتخاب کردیم و از شما می خواهیم که پادشاهی و فرمانروایی ما را بـر عهـده                     را تو دیار،

مردم این سرزمین باید ماننـد      : باریان دست او را گرفت و از زمین بلندش کرد و رویش را بوسید و گفت               . بگیرید
ف باشند و به یکدیگر مهـرورزی کننـد و تـا            برادران هم باشند و با همۀ ملتهای آزاده و آزاد اندیش مهربان و رئو             

پای جان بر علیه دشمنان این سرزمین و سرزمینهای ستمدیده بجنگند و من نام ایـن سـرزمین را آمـاد نامیـده ام             
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چون بسیار لطیف و دلنواز است در صورتیکه شماها حرفهایم را قبول داشته باشید من با کمال میل پادشاهی شـما                     
پونیرو بـه میـان     . ر اینصورت تا فردا این سرزمین را ترک می کنم و شما را به خدا می سپارم                را می پذیرم و در غی     

و دست او را باال برد که یک دفعـه همـۀ سـپاهیان              لشکریان رفت و چندی نگذشته بود که به نزد باریان برگشت            
پاینده باد تا ابداآلباد    : گفتند و یکصدا    پرچم های سرخ و سفیدشان را به اهتزاز درآوردند و فریاد شادی سر دادند             

پونیرو تاج پادشاهی را کـه مـزین        .  و اینگونه نشان دادند که باریان را به پادشاهی خود قبول کردند            سرزمین آماد 
پادشاه عـادل و دالور، مـن       :  سفید و طالی ناب بود را بر سر باریان گذاشت و گفت             الماسهای به گوهرهای سرخ و   

ت  سرزمین آماد را متحد کـرده و بـه نـزدت             تهای دوست شما و برای خدمت به تو، ملّ        لّبرای کمک به انسانها و م     
من به همراه خودم سـه هـزار منجنیـق،    . م که اینان در جنگ آوری و هنر و دانش سرآمد همۀ ملتها هستند         ه ا آورد

ار تبـرزین بدسـت و      ، بیست هزار نیزه دار، چهل هزار سوارک        زبده چهل هزار شمشیرزن ماهر، بیست هزار کماندار      
: و به او گفـت    باریان از او بسیار تشکر کرد       . آورده ام که همۀ آنها در کار خود استاد هستند         پنج هزار زوبین انداز     

چون از حاال بـه بعـد تـو         . وقتی به لشکریان سر و سامان دادی به استراحتگاه فرماندهان برو و کمی استراحت کن              
 از ارواح   دو تـا   بـه    سـپس باریـان   .  آشـنا میـشوی     و دالوران دیگر    دوستان وزیر من هستی و سپس کم کم  با همۀ         

وقتـی کـه    . یـد کارش تمام شد او را به استراحتگاهش راهنمـایی کن           وقتی که  یدبه همراه پونیرو برو   : نگهبان گفت 
به باریان   رفت دادیار و اردالن به برادر کوچکشان باریان تبریک گفتند و دادیار یک انگشتر برگ سبز هم                   پونیرو

 برادر بزرگترش را بوسید     شانهایداد و همان توضیحاتی که به اردالن داده بود برای باریان هم شرح داد و باریان                 
و از او بسیار تشکر نمود و حاال هر سه برادر انگشتری اژدهای سبز را در دست داشتند که حامی هر سه نفـر آنهـا                          

 که یک دفعه در جلوی اردوگاه یک لشکر بیست هزار نفری ظـاهر              دیگر کم مانده بود که آفتاب غروب کند       . بود
همانطور که قول دادم قبل از غروب آفتاب خـودم را بـه             : شدند و پارت راهب سراسیمه به نزد باریان آمد و گفت          

د رو به سه برادر کر    پارت راهب   ریان با لبخند به او خوش آمد گفت، بعد          اینجا رساندم آیا به قولم عمل کردم؟ با       
من توانستم که از سرزمینم فقط بیست هزار نفر دهقان را با چنگک هایی که در دست داشتند بـه همـراه                      : گفتو  

همانطور که گفتم مردم سرزمین من همه کشاورز هستند و جنگجویی در بین ما نیست چون قبالً دیو                  . خودم بیاورم 
ه دو بر ادر خود از او بابت همۀ کمکهایی که کرده بـود              باریان به همرا  . سیاه تمام جنگجویان ما را از بین برده بود        

انگار از زمانی که من رفتم تا حاال که برگشتم اتفاقـات زیـادی رخ داده  آنهـا                   : تشکر کردند و پارت راهب گفت     
سپس کل ماجراها را برای پارت راهب تعریف کردند و پارت وقتی که فهمید باریان و اردالن پادشـاه                   . بله: گفتند
اندکی بعـد آنهـا دیدنـد کـه از زمـین و آسـمان در میـان                  . اند خیلی خوشحال شد و به آن دو تبریک گفت         شده  

با سرعت به آنها نزدیـک میـشوند        گردبادی از گرد و غبار موجوداتی سفید با یالها و گوشهایی زرد و حنایی رنگ                
بانم اینها اسبهای بالدار و اسبهای تـک        که در مدت زمانی کوتاه کنار اردوگاه رسیدند و دادیار فریاد زد اسب مهر             

چند لحظـۀ   .  اینجا آورده   ما  هستند که اسب بالدار من آنها را برای کمک به          زرین چشم شاخ فوالدی تیز تک      شاخ
بعد اسب سفید بالدار با آن یالهای زیبای بلند و پرشکوهش به نزد دادیار آمد و زانو زد و بعد از سالم و احترام به                         

پادشاه مهربان و عزیز جنگل سبز، دادیار عادل من به همراه خودم سـه              : ع رو به دادیار کرد و گفت      سه برادر شجا  
هـر سـه   . هزار اسب بالدار و پنج هزار اسب تک شاخ آورده ام و اآلن آنها با تمام قوا آمادۀ کمک به شـما هـستند                 

رنگ به نـزد باریـان آمـد و گردنبنـد     از طرفی در همین موقع پو. برادر از اسب بالدار بخاطر کمکش تشکر کردند    
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فرماندۀ شجاع من مأموریتم را به خوبی انجام دادم و همۀ خانمها را صحیح و               : جادویی را به باریان پس داد وگفت      
باریان بعد از اینکـه گردنبنـد را از   .  بردم و زود برگشتم هوریها دلفریب در سرزمینملکه نزدسالم به قصر حباب   

 را به گردنش بست از او بسیار تشکر نمود و او را مرخص کرد که برود و استراحت کنـد                     پس گرفت و آن   پورنگ  
و اردالن و دادیار هم زمانی که پورنگ به طرف استراحتگاهش داشت حرکت میکرد، از او تـشکر نمودنـد و بعـد                       

 آورده ام و آنها     دوستان عزیز، من به همراه خودم ششصد هزار برگ سبز جادویی          : دادیار پادشاه جنگل سبز گفت    
را به سیمرغ و سوسک نقره ای تحویل داده ام که در هنگام تقسم لوازم دفاعی و جنگی آنها را هم بـین لـشکریان                         
تقسیم کنند برگهای سبز جادویی بسیار بدرد می خورند چون اگر کسی جایی از بدنش زخمـی شـد اگـر یکـی از        

 آن برگ خرد شده را بر زخمـش بگـذارد جـراحتش ظـرف     هانش بجود و به همراه آب دهانش    داین برگها را در     
 بـه میـدان    سریع دوبـاره مدت چند لحظۀ کوتاه خوب میشود و اثری از جای زخم باقی نمی ماند و شخص میتواند                

در : مبارزه برگردد ولی فقط از این برگ جادویی یکبار میتوان استفاده نمود و او به صحبتهایش ادامـه داد و گفـت     
هر کدام از فرماندهان دو برگ آورده ام چون اگر فرمانده ای در جنگ از بین برود خود بـه خـود                      ضمن من برای    

و در جنگ فقـط کافیـست کـه یـک           ند  هلشکریانش هم دچار هرج و مرج میشوند ویا روحیۀ خود را از دست مید             
ی دادیـار تمـام     وقتی که صـحبتها   . یا شکست ما میشود    جناح ضعیف عمل کند که همان باعث تضعیف سپاهیان و         

 ارواح نگهبـان قلعـه را صـدا کـرد و دیـگ              پانصدو بعد باریان    شد دو برادرش به همراه پارت از او تشکر کردند           
خورشید دیگر  : و گفت کوچک جادویی را از کیسۀ شال کمرش بیرون آورد و به فرماندۀ ارواح جنگجو داد                طالیی  

اضر نگهبانان قصر هستید به وسیلۀ این دیگ طال به همۀ            روح جنگجو که در حال ح      پانصد شما   میکندغروب  دارد  
افراد لشکریانی که در اردو گرد آمده اند و امشب میهمان ما هستند هر غذایی که خواستند به هر مقدار که طلـب           

 باریان پانصد ارواح جنگجـوی دیگـر را احظـار           .ارواح نگهبان دیگ طال را برداشتند و رفتند       . کردند به آنها بدهید   
رد و گفت مشعلهای زیادی در اطراف قصر و اردوی لشکریان روشن کنید من میخواهم که این منطقه ماننـد روز    ک

   .  بدرخشد، ارواح هم فرمان را اطاعت کردند و سریع دست به کار شدند
 حاال دیگر صبح شده بود و باریان به همراه دو برادر خودش و پارت راهـب بـه تـاالر اصـلی قـصر رفتنـد و همـۀ                            

 و در تاالر اصلی قصر حاضـر شـدند یکـی از             وقتی که همه آمدند   . سرداران و فرماندهان را به آنجا دعوت کردند       
 سـرداران و    بـه همـراه     از سـرزمین پـارس     بـزرگ و نیرومنـد    نگهبانان با عجله به نزد باریان آمد و گفت سپاهی           

 او  :هد شما را ببیند باریان به نگهبان گفـت         میخوا  پارس  پادشاه آمده و  ی لشکریان  به اردو   پادشاهش فرماندهان و 
خـودش را   وقتی آن شخص به داخل تاالر وارد شد به همه سالم کـرد و               . به داخل راهنمایی کنید    با احترام تمام     را

 انگار شما مرا فراموش کرده ایـد و یـا           ، هستم ن، پارسمَ  من پادشاه سرزمین پارس    :گفتمعرفی نمود و با دلخوری      
 او خوش آمـد     و به  کردند    استقبال  گرمی از او   ت کم گرفته اید باریان و همۀ حاضران در تاالر به          سپاهیان مرا دس  

ن مَ پارسـ ، امیـدوارم پـوزش مـرا بپذیریـد    را از یاد برده بـودم   من به دلیل مشغلۀ فکری شما  : باریان گفت  .گفتند
 چندین روز پیش  ،اران  سپاه من است     هم اکنون یکی از سرد      پارسه که   یکی از بستگان   ، باریان دالور  : گفت پادشاه

که شما نیاز به کمک دارید ومن هـم تـا           و همۀ ماجرا را در مورد شیابلو برایم تعریف نمود و گفت             به من خبر داد     
 پیش خود گفتم اگر شما در این نبرد سخت شکست بخورید مطمئناً بعد از شما نوبت سرزمین مـن میـشود               شنیدم

 کردن پیش خود گفتم اتحاد بر علیه یک دشمن واحد به نفع همه اسـت و سـریع                 به همین خاطر پس از کمی فکر        
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نیروهای سرزمینم را جمع آوری نمودم و سر و سامان دادم و به همراه بیست و پنج هزار سوار کار مـاهر و بیـست                         
اً از او   باریـان مجـدد   .  بـه اینجـا بـرای کمـک بـه شـما آمـدم              کمانـدار سرباز ورزیده و نیرومند و پنج هزار        هزار  

مـا واقعـاً بـه      :  و گفـت   ن رفت و دستانش را به گرمی فشرد و بسیار تشکر نمود           عذرخواهی نمود و به طرف پارسمَ     
     .به جمع لشکریان ما بسیار خوش آمدیدکمک شما نیاز داشتیم، 

یرایی برطرف شد و سوء تفاهمات از بـین رفـت و از او پـذ    پس از این که دلخوری پارسمن پادشاه سرزمین پارس  
 دالوران و سرداران گرامی، شـیابلو دشـمن همیـشگی           :کاملی به عمل آمد، باریان رو به همۀ حاضران کرد و گفت           

پیمانـان او هـستند       با همکاری اهریمنان ستمکار و دژخیم سرزمینهای غرب که هـم            و موجودات پاک نهاد،    انسانها
ردند که تمامی آن سـرزمینهای تـصرف شـده بـا            تی پیش بسیاری از سرزمینهای شرق را به تصرف خود در آو           مدّ

 ولی سرزمین صحراها که قوم سـکها در آن سـاکنند همچنـان در دسـت                 کشته شدن دیو سیاه و یارانش آزاد شد       
 و به تازگی آنان یکی از دالوران هم پیمان ما را که نامش آرشین کماندار است به همراه ملکه                    اهریمنان باقی ماند  

رفته اند و همسر من دل افروز را به همراه پدر پیرش پارسه و برادرش رامتین از قـصر مـن                     زرّین تاج به اسارت گ    
بـه  ، این را بدانید کـه اهریمنـان          مطمئن باشید آنها دست از شرارت و طمع و دشمنی با ما بر نمی دارند               ،ربوده اند 

ـ   و ظلـم و سـتم بـی حـ          دستور شیابلو در آن سرزمین دست به جنایات بسیاری زده اند           ت آن دی را نـسبت بـه ملّ
سرزمین روا داشته اند آنها خاک سرزمین صحراها را به نفرین آلوده کرده اند از آن دیار بوی کفـر و مـرگ مـی                         

ت پاک و مظلوم حکومت    بر آن ملّ    در نهایت ستمگری   آید و در حال حاضر دیوان و غولها و عفریتهای زشت طینت           
و ایـن آرزو را   داشـته انـد   ، به سرزمینهایی کـه در شـرق واقـع شـده        میکنند هم پیمانان شیابلو همیشه چشم طمع      

 شـرق تـسلط پیـدا نماینـد      با ایمان و یکتا پرستتهایهمیشه در سرخود میپروراندند که بر سرزمینها و قبایل و ملّ     
 اشـک   این مزدوران شیابلو نفسشان به شهوت و آز مسموم است و غذای آنها آلوده به گناه و نوشیدنی آنهـا                   تمامی

 آنها حتی از اجساد مردگان هم نمیگذرند با حرص و ولع گوشت تـن مردمـان را میخورنـد و در                      میباشدمظلومان  
 میکننـد و شـهرها را ویـران    زیـر و زبـر    دشتهای آباد را     ، آنها هنگام هجوم و حمله درختان سبز را از ریشه میکنند         

 انسانها را اسیر و     ، عبادتگاهها را از کثافت پر میکنند      ،انند مزارع را میسوز   ،ها را به آتش میکشند    ه   کتابخان ،میسازند
 آنها با این اعمال وحشیگری خود       ، آنها حتی به حیوانات بی آزار سرزمینهای شرق هم رحم نمیکنند           ،به بند میکشند  

و تهـا و سـرزمینهای شـرق را نـابود کننـد و کفـر و گنـاه         تمدن و فرهنـگ و آداب و رسـوم ملّ          ، تاریخ و  میخواهند
 آنهـا بـدین گونـه       تا اثری از تمدن و فرهنـگ نیاکـان مـا بـاقی نمانـد،               ستمگری را در سرزمینهای ما رواج دهند      

، همچون انگـشتان دسـت     و هبستگی  با اتحاد و یکپارچگی       ولی ما میتوانیم    جسم و روح ما چیره شوند،      میخواهند بر 
 هجـوم اهریمنـان مـزدور مغربـی او کـه از              بـر قـدرت شـیابلو و       که به هم گره میخورد و تبدیل به مشت میـشود          

بـا یـاری   مـان  انپیمان  هم ومی آیند چیره شویم و از سرزمینهای خود و دوستان       تاریک و سوزان     و دوزخ    دوردستها
 با هم   پس از تمام شدن سخنان باریان همۀ حاضرین در تاالر که تحت تأثیر قرار گرفته بودند                .خداوند دفاع کنیم  

     . بر علیه شیابلو و اهریمنان مبارزه کنندیکدیگر ردند که تا پای جان در کنا هم قسم شو یک صدا،
پارت عزیز لطفاً اسامی همۀ فرماندهان و سـرداران را یادداشـت کـن و در جلـوی اسـم آنهـا                      : باریان گفت سپس  

  . بنویس که چه مقدار نیرو و از چه نوع قوایی با خودشان آورده اند
    .ی کردع به لیست برداروپارت شر
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 لیستی که تهیه کرده بود را به باریان داد و باریان از همۀ دالوران تشکر کرد و                  ،وقتی پارت راهب کارش تمام شد     
ر دندانه دار را که به همراه خود آورده  دالور جنگجوی شجاع تو هم آن پنج هزار شمشی        : رو کرد به گوژک و گفت     

گوژک . ای به سوسک نقره ای و سیمرغ بده تا آندو شمشیرها را بین افراد لشکریانی که سالح ندارند تقسیم کنند                   
هم همین کار را کرد و همۀ شمشیرها را به سوسک نقره ای و سیمرغ داد و بعد باریان به سیمرغ و سوسـک نقـره                          

هیه کرده اید کجا هستند؟ و سیمرغ و سوسک نقره ای شش تخم مرغ رنگی را بـه او نـشان   لوازمی که ت  : ای گفت 
تمام وسایل و ابزار دفاعی و جنگـی  : آنها گفتند. اویر و حروفی نقش بسته بودصدادند که بر روی هر کدام از آنها ت   

ندنـد کـه یـک دفعـه        داخل این شش تخم مرغ رنگی هستند و سوسک نقره ای و سیمرغ هر دو با هـم وردی خوا                   
شمشیرهای دندانه دار هم به داخل یکی از تخم مرغها رفتند و پادشاهان و دالوران و سرداران وقتی این صـحنه را                      

در هر تخم مرغ چقدر سالح و ابزار وجود دارد؟ سوسـک نقـره              : دیدند بسیار متعجب به آنها نگاه کردند و گفتند        
وجـود دارد            غ یکـصد هـزار سـالح جنگـی و لـوازم دفـاعی               در داخـل هـر یـک از ایـن پـنج تخـم مـر               : ای گفت 

کاله خود، سپر، زره ،پوتین، شمشیر، نیزه، تیر و کمان، خنجر و گرز، زوبین، فالخـن، تبـر، پتـک و بعـضی از                         : مانند
حال اگر این تخم مرغها بر باالی سر سپاه شکسته شـود هـر کـسی کـه وسـیلۀ جنگـی و                       . ی اختصاصی لوازم جنگ 

دفاعی ندارد در کنار خود لوازم کاملی را مشاهده می کند و اگر لوازم او ناقص است لوازمش خـود بخـود تکمیـل       
در ششمین تخـم    : د و گفت  این کار را سیمرغ انجام میدهد و به سخنان خود افزو          : سوسک نقره ای گفت   . میگردد

یرکانیـا میباشـد کـه خاصـیت     همرغ ششصدهزار برگ سبز جادویی است که هدیۀ دادیار دالور پادشاه سـرزمین           
جادویی و شفا بخشی دارد و زمانیکه سیمرغ آن تخم مرغ را بر باالی سر لشکریان بشکند، بر بـازوی هـر یـک از                         

وقتـی کـه صـحبتهای      .  ضرورت میتواند از آن استفاده کنـد       افراد لشکر یک برگ سبز قرار میگیرد که در صورت         
سوسک نقره ای تمام شد همۀ سرداران به جایگاهی که در باالی دروازۀ اصلی که روبروی اردوی سپاه بود رفتنـد                     
که سیمرغ یک به یک تخم مرغها را بر فراز لشکریان شکست که با هر بار شکستن یک تخـم مـرغ آنهـایی کـه                          

بعد از اینکـه  .  دفاعی نداشتند و یا لوازمی ناقص داشتند صاحب ابزار دفاعی و جنگی کاملی گشتندسالح و یا لوازم  
سیمرغ پنج تخم مرغ را شکست و محتویات آنها بین لشکریان تقسیم شد سپس او ششمین تخم مرغ را که حاوی                     

 تقسیم شد و بر بـازوی هـر         برگهای سبز شفا بخش بود را بر باالی سر لشکریان شکست که آن هم بین همۀ افراد                
بعـد از اینکـه کـار تقـسیم وسـایل انجـام گرفـت سـرداران و                  . یک از افراد لشکریان یک برگ سبز قرار گرفت        

. دنـد نمونجـا از سوسـک نقـره ای و سـیمرغ تـشکر              آپادشاهان به تاالر اصلی قصر به جایگاه خود بازگشتند و در            
دو  لـۀ اول در مـورد آنهـا داشـتند زود قـضاوت میکردنـد از آن                حوباریان و اردالن و پارت راهب هم از اینکه در           

معذرت خواهی نمودند و از زحماتی که کشیده بودند قدردانی کردند سپس سرداران و پادشاهان در مـورد نقـشۀ                    
جنگی شروع به صحبت کردن نمودند ولی به نتیجۀ قطعی نرسیدند و باریان کـه فرمانـدهی کـل لـشکریان را بـه         

دوستان، بهتر است که ما امروز حرکت کنیم تا بتوانیم حداقل تا دومـاه و نـیم دیگـر بـه                     : اعالن کرد عهده داشت   
: همه با او موافقت کردند و باریان گفت       . پایتخت سرزمین صحراها، شهر خشکاب برسیم و نبردمان را شروع کنیم          

نگی خود را طرح کنیم پـس بهتـر         در هر زمان که به نزدیکی محل نبرد رسیدیم یک روز مهلت داریم که نقشۀ ج               
بعد از اینکه همه موافقت کردند و سخنان او را تأیید نمودند            . است وقتمان در اینجا به صحبتهای بیهوده تلف نشود        

ولـی در صـورتیکه مـی    بهتر است هر چه زودتر حرکت کنیم هرکس مسئول سپاهیان خودش اسـت             : ن گفت اباری
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یادتـان باشـد کـه کـوچکترین خیانـت افـراد            . ا هماهنگی و اجازۀ مـن باشـد       خواهید اقدام به کاری بکنید، باید ب      
چون این جنگ بسیار حساس است و سرنوشت ساز، زیرا تقدیر انسانها و موجودات              . ن سزایش مرگ است   الشکری

دادیار عزیز تو به هر پادشاه و سردار لشکر یک اسـب            : سپس باریان رو به دادیار کرد و گفت       . زمین رقم میخورد  
بعـد  . بالدار بده که بتوانند سریعتر به کارهایشان رسیدگی کنند و اگر مشکلی پیش آمد زودتر به من خبـر دهنـد       

سیمرغ عزیز، سوسک نقره ای را به تـو مـی سـپارم تومـسئول حفاظـت از جـان                    : باریان رو به سیمرغ کرد و گفت      
 خود سوار نمود پس از اینکه سخنان        سیمرغ هم اطاعت کرد و سوسک نقره ای را بر پشت          . سوسک نقره ای هستی   

 تاالر قصر به سمت سپاهیان خود بـه راه افتادنـد باریـان در ایـن                 ازباریان پایان یافت، به دستور او همۀ حاضرین         
شما هزار اسکلت در اینجا بمانیـد و از      : حین فرماندۀ اسکلت ها و ارواح را صدا کرد و به فرماندۀ اسکلت ها گفت              

شما ارواح هم به همراه من به سرزمین        : واظبت کنید و رو به فرماندۀ ارواح جنگجو کرد و گفت          قصر و گنجینه ها م    
هر دو فرمانده اطاعت کردند و هزار اسکلت در قصر باریان به جهت محافظت از قصر و گنجینه ها                  . صحراها بیائید 

تند و باریان سوار بـر اسـب سـفید           به لشکریان سرخ پیوس    در آنجا ماندند و هزار روح جنگجو هم به همراه باریان          
 بـه راه  یانبـا دسـتور حرکـت او لـشکر        . بالدار زیبایی شد که گوشهایی زردرنگ و طوق طالیی بر گردن داشـت              

 در هنگام حرکت، زمین زیر پای آنها به لـرزه           .افتادند و به طرف سرزمین صحراها ، شهر خشکاب حرکت نمودند          
باریان در راه با خودش فکر میکرد کـه یـک مـاه طـول کـشید کـه                   . شددر می آمد و دشت و آسمان غبارآلود می        

لشکریان را جمع آوری کنم ودو ماه و نیم هم باید در راه باشم امیدوارم که زودتر به آنجا برسم و برای نجات دل                        
داشـتم  کاش از سرنوشت آرشین دالور و ملکه زرین تاج خبری           . افروز و فرزندم و پارسه و رامتین دیر نشده باشد         

 در جلـوی لـشکر بـه همـراه           و او همـانطور در فکـر بـود       . امیدوارم که برای همۀ آنها اتفاق بدی رخ نـداده باشـد           
فرماندهان و پادشاهان حرکت میکرد و از پشت سرآنها لشکری بسیار عظیم و مجهز همانند موجهای آرام دریا در                   

بحگاهی آرام فـضای دور و اطـراف آنهـا را پـر              لشکریان غباری همچون مه ص     قدم های محکم    حرکت بودند و از     
           .کرده بود

 روز تمام بدون توقف حرکت کردند و از کوهها و دشت های بسیاری گذشتند ولی هنـوز از سـرزمین                     چندینآنها  
 که روز دیگر به راه خو ادامه میدادند از مرزهای سرزمین آماد می گذشتند               ی دو اگر یک  آماد خارج نشده بودند و    

اریان در سر راه لشکریان دوازده حلقه چاه آب دید و با مشورت دالوران و سـرداران تـصمیم گرفـت کـه چنـد                         ب
 اردو بزننـد و کمـی       ساعتی را کنار آن چاه ها به استراحت بپردازند و به لشکریان دستور داد که در کنـار چاههـا                   

 را اختـصاص بـه پادشـاهان و سـرداران و            استراحت کنند و امر کرد که نزدیک چاه دوازدهمی نشوند و این چـاه             
فرماندهان لشکریان داد و خودش هم بر سر چاه دوازدهمی رفت تا کمی آب خنک بنوشد و سر و صورتش را که                      

ناگهان گردنبندش به داخـل  همین که خم شد سطل آب را از چاه بیرون بکشد،       . از غبار راه سفید شده بود بشوید      
باریـان اجـازه بـده مـن بـروم و           : ردالن که در کنار او بودند هر کدام به اصرار گفتند          پارت و دادیار و ا    . چاه افتاد 

. نـه ایـن وظیفـۀ خـودم اسـت     : باریان از اظهار دوستی و محبت آنها تشکر نمود و گفـت   . برایت گردنبند را بیاورم   
ه کم کم بـه داخـل       سپس بدون اینکه مجال صحبتی به آنها بدهد روی دیوار کوتاه دهنۀ چاه رفت و تا خواست ک                 

سرور من، چند لحظـه صـبر       : چاه برود پونیرو سردار و وزیر لشکرش سریع خود را به او رساند و جلو رفت و گفت                 
بگو چه چیزی باعث شـد      : باریان از دهنۀ چاه بیرون آمد و گفت       .  تا برایتان در مورد این چاهها چیزی بگویم        کنید
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کـه  از زمانهای بسیار دور داستانی در بین قوم ما شایع اسـت             : و گفت پونیر. که تو خود را سراسیمه به من برسانی       
می گویند یکی از این دوازده حلقه چاه به سرزمین افسانه ها راه دارد و اگر کسی بر حسب شانس بـه انتهـای آن                         

بان  کـه صـاح    .برود به سرزمینی راه پیدا می کند که قلعه ای عجیب و افسانه ای از آن سرزمین محافظت می کند                   
آن قلعه دو دیو بد ذات به نامهای ارژنگ دیو و کرپن دیو می باشند که با هم برادرند و آندو سرزمین افـسانه هـا                          
را با کمک دیو سیاه در اوایل حکومتش تصرف نمودند و طلسم کردند و مرغ میهن پرستی که نامش میپس اسـت                      

ام کنندۀ مرغ میپس است را نیز در سیاهچالی حـبس    را توسط جادو اسیر نمودند و عابد بزرگ کوه دماوند را که ر            
و کسی دیگر از سرنوشت او خبر ندارد که از هفتصد سال پیش تا کنون آیا زنـده اسـت یـا مـرده؟ آنـدو                           کردند

 بچه اژدهای رنگـین     هفتدیوی که در آن سرزمین زندگی می کنند بسیار خونخوار و ظالم هستند و در ضمن آنها                  
اگر می خواهید   . صر زندانی کرده اند که هر کدام از آن بچه اژدها ها به یک رنگ می باشند                کمان را نیز در آن ق     

. به داخل چاه بروید مواظب باشید چون ما بیشتر شنیده ایم که شاید این چاه دوازدهمی همان چاه افسانه ها باشد                    
ن بیاییـد و آنـدو بـا اشـتیاق قبـول            شما دو نفر به همراه مـ      : باریان بعد از کمی فکر کردن به پارت و دادیار گفت          

بـرادر  : باریان رو به او کرد و گفـت       . کردند و اردالن وقتی که دید برای همراهی باریان انتخاب نشده ناراحت شد            
عزیزم اگر دیدی ما سه نفر تا یک ساعت دیگر برنگشتیم تو سه اسب بالدار ما را به همراه لشکریان با خودت بـه       

 هم اگر به مشکلی برخوردیم خودمان آن را حل می کنیم و اگر هم مـشکلی در سـر                    سمت شهر خشکاب ببر و ما     
بعـد باریـان رو بـه سـرداران و          . راهمان نبود به زودی از چاه بیرون می آییم و با هم به سفرمان ادامه مـی دهـیم                  

اردالن بـر عهـده   بـرادرم  تا زمانیکه من در کنار شما نیستم فرمانـدهی لـشکریان را   : پادشاهان دیگر کرد و گفت    
و بعد باریان و پـارت راهـب و         دارد و اردالن این مسئولیت را قبول نمود و بقیه هم از دستور باریان اطاعت نمودند                 

دادیار هر سه به داخل چاه رفتند که گردنبند را پیدا کنند و آن را بیرون بیاورنـد چـون گردنبنـد جـادویی بـرای                          
باالخره آنها به داخل چاه     .  تا آن موقع بسیاری از مشکالتش را حل نموده بود          باریان بسیار پرارزش و گرانبها بود و      

رفتند و اردالن و پادشاهان و سرداران به مدت یک ساعت منتظر آنها شدند ولی از آنها خبری نشد وبعد اردالن به                 
  . لشکریان را نظم بخشید و به طرف شهر خشکاب حرکت نمود,کمک سرداران و پادشاهان دالور

  .خوب دوستان، اردالن و سپاهیان در حال حرکت را تنها می گذاریم و می رویم به سروقت باریان و دوستانش
  القصه؛ 

باریان و پارت راهب و دادیار وقتی که به انتهای چاه رسیدند هر چه گشتند اثری از گردنبند پیدا نکردند همانطور                   
 سیاه از دیوار سمت راست چاه با شدت به طـرف آنهـا              که مشغول بازرسی کف چاه بودند ناگهان یک دسته قوچ         

آمدندآن سه نفر برای اینکه زیر دست و پای قوچها زخمـی نـشوند خـود را روی آنهـا انداختنـد کـه یـک دفعـه                            
چشمشان را که باز کردند دیدند که سوار بر قوچها وارد سرزمین جدیدی شـدند و زود خـود را از روی قوچهـای                   

داختند وقتی که گلۀ قوچها از آنجا رفت و دور شد باریان و پارت و دادیار هر سه نفـری بـا                      سیاه به اطراف گله ان    
تعجب و شگفتی به اطراف نگاه کردند دیدند که سرزمینی سرسبز ، پرگل و شکوفه ، دارای درختان انبوه و سر به                      

باریـان بـه     ه بخـود آمدنـد    آن سه دالور وقتی ک    . فلک کشیده و پر میوه و چشمه های زالل از هر طرف جاریست              
آندو هم حرف او را تأیید کردند و باریـان          . فکر می کنم که اینجا سرزمین افسانه ها باشد        : برادرش و پارت گفت   
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من تپه ای نسبتاً بلند در روبرویمان می بینم بهتر است باالی آن تپه برویم تا اطرافمان را خوب ببینیم                    : دوباره گفت 
وقتی که آنها باالی تپه     .  سرزمین هستیم شاید این سرزمین وسعت چندانی نداشته باشد         و بدانیم که در کجای این     

رفتند دیدند که دور تا دور آنها جنگلی است پهناور که انتها ندارد و در وسط جنگل چمنزار دایره شـکل وسـیعی                       
میم گرفتنـد بـه آن سـمت        وجود دارد و در وسط چمنزار قلعه ای با شکوه و زیبا قرار گرفته و بعد هر سه نفر تـص                    

وقتی که از تپه پایین آمدند سریع شروع کردند به حرکت کردن تا اینکه بعـد از مـدتی بـدون اینکـه بـه                         . بروند
موجود یا شخصی برخورد کنند به چمنزار وسط جنگل رسیدند در کنار چمنزار کلبه ای کوچـک و زیبـا بـود و در                        

یی زیبا و دیوارهایی قطور و بلند خودنمایی می کرد که هر بیننـده ای               وسط چمنزار قلعه ای باشکوه با برج و باروها        
باالخره آنها تـصمیم گرفتنـد کـه چنـد          . اگر چنین قصری می دید دلش می خواست که همانند آن را داشته باشد             

به دسـت    تا   ساعتی را در کلبۀ کنار چمنزار سر کنند تا کمی هم از اوضاع آنجا با خبر شوند و بیگدار به آب نزنند                     
آن دو دیو شرور نیفتند چون آنها از قدرت آن دو دیو خبر نداشتند و نمی خواستند که نادانسته خود را به دردسـر                        

 آنها از پشت پنجره دیدند که دیوی بسیار بزرگ و قـوی هیکـل کـه                 , در داخل کلبه   بیاندازند بعد از مدتی انتظار    
 پوشانده بود و در وسط پیشانیش قرار داشت تنوره کشان از            یک شاخ طالیی که روی شاخ را الماسهای ریز زیادی         

وقتی که دیو وارد قلعه شد دیوارهای قلعه تا سینه هایش بودند و روی سـینه هـا و دو                    . قلعه رفت آسمان به داخل    
بازوانش خالکوبی های رنگینی بود، به نظر می رسید که نقشۀ جایی باشد کمی بعد دیوی دیگر بد هیبت و زشـت                       

دنش پر از خالهای گوشتی بود از آسمان به داخل قلعه رفت و اندو دیو مشغول صحبت کردن با هم شـدند و                       که ب 
در مورد جنگ شیابلو و باریان با هم صحبت می کردند و روی برد و باخت آنها با هم شرط بندی می نمودند و بـا                          

نطور در گوشـه ای از کلبـه کنـار پنجـره            باریان و پارت راهب و دادیار هما      . صدای بلند و وحشتناک می خندیدند     
ایستاده بودند و حرکات و صحبتهای آن دو دیو را تحت نظر گرفته بودند تا اینکـه آن دو دیـو غـذا و آشـامیدنی                          

باریان و پارت و دادیار وقتی آندو در خواب عمیقی فرو رفته بودند خواستند از               . هایشان را خوردند و بعد خوابیدند     
دست نگـه   : د و به سمت قلعه بروند که آندو دیو را بکشند صدایی به گششان رسید که می گفت                 کلبه بیرون بیاین  

دارید و صبر کنید و آنها ناگهان سوسک طالیی رنگی را دیدند که به طرفشان می آید و می گوید صبر کنید وقتی                       
 کجـا و بـه چـه منظـوری     من می دانم که هر سه شما از: سوسک طالیی به نزدیکی آنها رسید سالمی کرد و گفت  

آمده اید ولی به قیافه شما را نمی شناسم فقط از زبان این دو دیو کارهایی که تاکنون انجام داده اید را شـنیده ام                         
باریـان و   . و شما را به نام می شناسم اگر ممکن است خودتان را معرفی کنید تا چند راز مهـم را بـه شـما بگـویم                         

من همسر سوسـک نقـره ای       :  خود را معرفی نمودند و بعد سوسک طالیی گفت         پارت و دادیار هر سه نفر تک تک       
هستم او فکر می کند که من مرده ام ولی اینطور نیست این دو دیو بدجنس مرا دزدیده اند و به اینجـا آورده انـد                          

گ افشان  اگر شما قول بدهید که مرا به نزد همسرم سوسک نقره ای ببرید من هم راز باطل نمودن طلسم قلعۀ سن                    
 و راز آزاد شدن مرغ میپس و راز نجات عابـد             و راز رام کردن هفت بچه اژدهای رنگین کمان         و باغ تگرگ ریزان   

کوه دماوند را که هنوز زنده است را به شما می گویم و همچنین به شما می گویم که چگونه از این سـرزمین مـی                          
اسـت از اینکـه      طالیی واقعاً همسر سوسـک نقـره ای         باریان وقتی که مطمئن شد این سوسک        . توانید خارج شوید  

سوسک نقره ای خیلی به ما خدمت کـرده و          : گفت. دوست و راهنمای جدیدی پیدا نموده بود بسیار خوشحال شد         
. از دوستان نزدیک ما است و ما این را وظیفۀ خود میدانیم که شما را به او برسانیم حتماً خیلی خوشحال می شـود                       



 ۴٧

دوستان در این سرزمین مـرگ طبیعـی ، پیـری و            : از سخنان باریان دلش آرام گرفته بود گفت       سوسک طالیی که    
بیماری وجود ندارد و روز و شب در اینجا مفهومی ندارد برای اینکـه همیـشه خورشـید در وسـط آسـمان اسـت و             

یار زیبا و شـگفت     قبالً در اینجا موجودات بس    . غروب نمی کند و فقط اگر کسی دیگری را بکشد مرگ ظاهر میشود            
انگیزی زندگی می کردند ولی تمام آنها را این دو دیو بدجنس زندانی کردند و یا از بین بردند فقط تعداد انگشت                      

باریـان و دادیـار و پـارت راهـب          . شماری در سرزمین افسانه ها از آن موجودات عجیب و غریب باقی مانده است             
این قلعه دروازه ورودی و خروجی ندارد و دیوهـا          :  طالیی گفت    راز این قلعه چیست ؟ سوسک     : پرسیدند و گفتند  

ه برسد بقدری سنگهای عظیم الجسه و سنگین بـه          عتنوره کشان وارد آن میشوند و اگر موجودی به پانصد قدمی قل           
 طرف او میبارد که کشته میشود و اگر بتواند جان سالم بدر برد و خود را به باغ داخل قلعه برساند بقدری تگـرگ                

درشت بر سرش میبارد که زیر خروارها تگرگ مدفون میشود و یخ میزند و میمیـرد و تـازه اگـر توانـست هـردو                         
 اگرشـاخ   طلسم را بشکند باید آن دو دیو خونخوار را هم بکشد و طریقه کشتن و از بین بردن آنها این اسـت کـه                       

تواند به کسی آسیبی برساند در زمانی که او         طالیی الماس نشان پیشانی ارژنگ دیو را بکنید او بیهوش میشود و نمی            
بیهوش نقش بر زمین شده باید سه نقشه ای که بر روی بدنش خالکوبی شده را از روی پوست بدنش ببریـد و در                        

 اگر سه موی قرمـز داخـل        نابود میگردد و    بدین صورت   آورید وقتی این کار را بکنید او تبدیل به خوک میشود و             
او تبدیل به سنجاقک میشود و از بـین          به آن حلقۀ طالیی بسته شده بکنید و حلقه را بردارید          بینی کرپن دیو را که      

 از بند و    ی رنگین هفت بچه اژدها  میرود و آن حلقه طلسم آن هفت بچه اژدهاست که با در دست کردن آن حلقه                 
ـ          را ویران میکنند      و قلعه  زندان آزاد میشوند   شکیل میدهنـد وقتـی رنگـین       و به آسمان میروند و رنگین کمـان را ت

کمان توسط آنها تشکیل گردد دوباره تمامی موجودات افسانه ای سـرزمین افـسانه هـا بـه حالتهـای اصـلی خـود                        
ه اند دوباره به وجود می آیند و آنهایی که          تبرمیگردند و آنهایی که اسیر هستند آزاد میشوند و آنهایی که ازبین رف            

 و اینگونه سرزمین افسانه ها دوبـاره نفـس میکـشد و زنـده               بیرون می آیند  مخفی شده اند از مخفی گاههای خود        
  و وقتی دو دیو از بـین رفتنـد         امّا .میشود و به حالت عادی برمیگردد و دوباره همه جا پر از شادی و سرور میشود                 

ه یک وطن   قلعه خراب شد از ویرانه های آن که در حال ناپدید شدن است مرغ میپس آزاد میگردد مرغ میپس ک                   
 کوه دماوند که پدر خوانده او ست در چاه زمـان گرفتـار               بزرگ پرست واقعی است وقتی اطالع پیدا کند که عابد        

سوسـک  : باریـان از او پرسـید  . شده خودش برای نجات او میرود و او را از چاه بیرون می آورد و نجـاتش میدهـد   
 کجاهـا   هو نقـش   و حک شده به چه دردی میخورنـد       آن نقشه هایی که بر روی پوست ارژنگ دیو خالکوبی           طالیی  

هستند و راز شکستن طلسم قلعه سنگ افشان و باغ تگرگ ریزان را هنوز به ما نگفته اید اصالً ما این همـه کـار را     
نقشه هایی که بـر روی پوسـت    :که به پایان رسانیدیم چگونه از این سرزمین خارج شویم ؟ سوسک طالیی گفت         

 و حک شده است نقشۀ ورود به دوزخ و نقشۀ ورود به دژ هزار ستون مرمـرین و نقـشۀ پیـدا                       ارژنگ دیو خالکوبی  
کردن درخت همه تخم وگیاه هوم سفید است و راز استفاده از این نقشه هـا و چگـونگی خوانـدن رمـوز و خـط و                           

ند در این مورد به شـما       نوشته های این نقشه ها را من نمیدانم فقط این را میدانم که عابد بزرگ کوه دماوند میتوا                 
و امّا راز شکستن طلسم قلعه سنگ افشان اینگونه است که در زیر چهـار گوشـه قلعـه سـنگ افـشان                         .کمک کند 

چهار چشم ماهی سنگ سر است که باید آن چشمها را از زیر چهار گوشه قلعه بردارید بـه محـض برداشـتن آن                        
بیندازیـد  ا در وسط حوض آب چهار فواره ای باغ قلعه           چهار چشم بارش سنگ قطع میشود و اگر آن چهار چشم ر           
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طلسم بارش تگرگ نیز باطل میشود و این را به یاد داشته باشید که بدون برداشتن آن چهار چـشم مـاهی سـنگ                        
جایی که وارد ایـن       از  همان   :و راز خارج شدن از این سرزمین این است که            .سر امکان ورود به قلعه وجود ندارد      

 در زمانی که آنها دوبـاره        و  و دو باره بر میگردند      هر چند لحظه یک بار قوچهای سیاه عبور میکنند         سرزمین شدید 
 سوار آنها شوید ولی باید سوار آخرین قوچهای گله شوید که هنگـام پیـاده شـدن آسـیبی                     مجدداً  باید برمیگردند

 آویزان مانده اسـت فقـط یـک نفـر           نبینید و گردنبندی که شما در پی آن هستید بر شاخ آخرین قوچ گیر کرده و               
وقتی که دوباره وارد چاه شدید باید زود به پایین بپرید و اگـر دیـر                باید سریع روی آن بپرد و گردنبند را بردارد          

 و اگر راه برگشتی هم باشد من        بجنبید قوچها شما را به سرزمین خیاالت و رویا میبرند و دیگر راه برگشتی ندارید              
دوسـتان مـن همـۀ چیزهـایی کـه          : گفـت    سوسک طالیی وقتی راهنما یی هایش پایان یافت          .از آن اطالع ندارم     

  .میدانستم برای شما تعریف کردم و اسرار آنها را برایتان فاش نمودم حاال بقیۀ کارها به عهده شماست 
 دیوهـا بفهمنـد   ه  باریان به پارت راهب گفت از آن هفت فرزند طبیعت چهار تا از آنها را حاضر کن که بدون اینک                   

بروند آن چهار چشم ماهی سنگ سر را برایمان بیاورند و پارت راهب بر روی عالمتهای گردباد و لکـۀ ابـر و تپـۀ                         
شنی و درخت کاج که بر روی بدنۀ عصا حک شده بود دستی کشید که طیفونک و ابرک و شنک و سبزک ظـاهر                        

زیـر یـک پایـۀ قلعـه        در   سر را که هریک از چشمها        شدند و به آنها دستور داد که بروید چهار چشم ماهی سنگ           
 رفت و آرام خاک آن      هطیفونک زود خود را به صورت نسیمی در آورد و به گوشه قلع            . است را بیاورید  مخفی شده   

قسمت را کنار زد و چشمرا برداشت و از طرفی ابرک هم خود را به صورت مه غلیظـی در آورد و او هـم یواشـکی                        
داشت و شنک هم خود را به صورت شن و ماسه صـحرایی در آورد و آرام روی زمـین پخـش                 یکی از چشمها را بر    

شد و به سمت آن یکی گوشۀ قلعه خزید و چشمرا برداشت و هر سۀ آنها در حالی که داشتند برمیگشتند سـبزک                     
تاد و توسـط    ریشه هایش را از زیر زمین با سرعت به سمت آخرین گوشۀ قلعه فرس             که در کنار پارت ایستاده بود       

 جلوی پـای پـارت بیـرون آورد و هـر چهـار فرزنـد                 از زیر خاک   آن را ریشه های تار مانندش چشمرا برداشت و        
طبیعت مأموریت خود را به خوبی انجام دادند و هر چهار چشم را که در چهار گوشۀ قلعه زیر خاک دفن شده بود                       

 و باریـان هـم چهـار چـشم را در کیـسۀ شـال                اریان داد  پارت راهب هم آنها را به ب        و را آوردند و به پارت دادند     
بـرادر عزیـز و     : کمرش گذاشت و سوسک نقره ای را هم در کوله پشتی اش جای داد و رو به دادیار کرد و گفت                      

دالورم اژدهای سبزت را از انگشترت بیرون بیاور و به همراه پارت بر پشت او سوار شوید و به قله بروید و کـرپن                        
دو نفر نابود کنید و من هم از اژدهای سبز انگشتری که تو به من هدیه داده ای کمک میگیرم و سـوار                       دیو را شما    

و بعد پارت دستی روی عالمتهای آن چهار فرزند طبیعت کـه از عـصایش بیـرون                 بر او به جنگ ارژنگ دیو میروم        
 سبزش را احضار کرد و سوار بـر او          آمده بودند کشید که یک دفعه آنها به داخل عصا رفتند و دادیار هم  اژدهای               

شد و پارت راهب راهم بر پشت اژدهای خودش سوار نمود و بعد باریان هم بر انگشتری سبزی کـه دادیـار بـه او                         
 کـه   می دراز و گردنی بلند    هدیه کرده بود فوتی کرد که در آنی اژدهای سبزی به هیبت پانصد درخت تنومند با دُ                

 و بـا حـالتی مطیـع و          ازآن بیرون آمد   نگی مانند زره به هم بافته شده پوشانده بود          تمامی بدنش را پولکهای سبز ر     
این  اژدها های  سبز ، نژادشان با همنوعان خود کمی فرق میکرد این نوع                . گوش به فرمان رو بروی باریان ایستاد        

م بلنـد و چنگالهـایی تیـز حملـه     اژدها مطیع انسان بودند و از دماغ و دهانشان آتش بیرون نمی آمد بلکه اینها با د       
میکردند و ضربه میزدند و گاهی هم با دندانهای برنده خود گردن دشـمن را قطـع و یـا میشکـستند و در بعـضی                          
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اوقات هم از جادو استفاده مینمودند خالصه باریان هم سوار بر اژدهای سبز رنگ خودش شد و به همراه دادیـار و                      
 تگرگ ریزان حرکت کردند  وقتی به نزدیکیهای قلعه رسیدند هنوز آن دو              پارت به سمت قلعه سنگ افشان و باغ       

دیو در خواب بودند که یکدفعه باریان که سوار بر اژدهای سبزش بود با شدت و سـرعت تمـام بـه ارژنـگ دیـو                          
 به سمت کرپن دیـو       سوار بر آن یکی اژدهای سبز با سرعت و قدرت زیاد           حمله ور شد و دادیار و پارت راهب هم        

وقتی که آنها به داخل قلعه رفتند و به دیوها که در وسط باغ خوابیـده بودنـد حملـه ور شـدند یـک               .هجوم بردند 
دفعه آسمان تیره و تار شد و شروع به باریدن تگرگهای بسیار بزرگی کـرد کـه آنهـا هرگـز در عمرشـان چنـین                          

وسط باغ تگرگ    چهار فواره ای  دیکی حوض   تگرگهایی ندیده بودند و باریان سریع  و با سرعت تمام خود را به نز              
ریزان رساند و چهار چشم ماهی سنگ سر را از کیسه شال کمرش در آورد و به داخل حوض انداخت که یکدفعه                      
ابرهای سیاه از بین رفتند و بارش تگرگ نیز بند آمد و دوباره آسمان روشن شد ولی هـر دو دیـو بـدطینت بیـدار                     

دیو را نابود کن و چماغ جادویی به ارژنـگ دیـو حملـه              : جادویی دستور داد و گفت      شده بودند و باریان به چماغ       
کرد و دیو که تازه از خواب بیدار شده بود گیج و منگ به اطرافش نگاه میکرد چـون او اصـالً انتظـار حملـه و یـا                             

بـد چمـاغ جـادویی    حضور آدمیزاده ای را در آنجا نداشت بله ارژنگ دیو که قافلگیر شده بود تا خواست کـه بجن              
را بر فرق سرش زد که او کامالً گیج شد و باریان هم سوار بر اژدهای سبز به طـرف                    چنان ضربات محکم و پیاپیی    

بر زمین خورد و از طرفی چمـاغ جـادویی و از طرفـی باریـان او را                   او یورش برد و با چند حمله جانانه ارژنگ دیو         
ای سبز به دور او پیچید و باریان توسط شمشیر دندانـه دار کـه مثـل                 کامالً خسته و بی رمق ساخته بودند که اژده        

اره بود شاخ طالیی الماس نشان وسط پیشانی ارژنگ دیو را برید که یکدفعه ارژنگ دیو بیهوش شـد و باریـان بـا                   
عجله دو نقشه ای که بر بازوهای راست و چپ ارژنگ دیو بود را به همراه پوسـت بـازوانش کنـد و هـر دو نقـشه                     
بازوهای دیو را برداشت و بعد زود به سراغ نقشه وسط سینه ارژنگ دیو رفـت و پوسـت سـینه اش را هـم کنـد و                            
آخرین نقشه را هم به دست آورد که یکدفعه ارژنگ دیو تبدیل به خوک شد و باریان هم او را رها کرد و خـوک                         

ـ                 دادیـار سـوار بـر      ار کمـک کنـد دیـد        هم پا به فرار گذاشت و رفت باریان که می خواست برود به پارت و دادی
اژدهای سبز خود به دور کرپن دیو پیچیده و نمیگذارد او تکانی بخورد و در همین لحظه پارت راهب هم سریع بـا                       
یک ضربۀ شمشیر جادویی اکوان دیو سر از تن کرپن دیو جدا نمود و وقتی سر کرپن دیو بر زمین افتاد دادیار بـا                         

یو رفت و سه تار موی قرمز را به همراه حلقه طالیی از دماغ آن کند و سـوار بـر                     دبه طرف سر کرپن     سرعت تمام   
اژدهای سبزش شد که یکدفعه جسد کرپن دیو تبدیل به سنجاقکی شد و پرواز کنان از آنجا فرار کرد و دور شـد                

 بـه همـراه     و باریان هم سریع هر سه نقشه و شاخ طالیی الماس نشان را برداشت و سوار بر اژدهای خـودش شـد                     
دادیار و پارت به طرف کلبۀ کنار چمنزار رفتند وقتی آنها به کنار کلبه رسیدند و از اژدها های خود پیاده شـدند و               
پا بر زمین گذاشتند دست بر روی انگشتر خود کشیدند که یک دفعه هر دو اژدها به سر جای خود بر روی نگـین                       

 سپس دادیار حلقۀ    ک طالیی را از کوله پشتی خود بیرون آورد و          و باریان سوس   انگشتری که در دستشان بود رفتند     
هفت بچه اژدهای رنگارنگ باالی سر قلعه به پرواز در آمدند و در             طالیی کرپن دیو را در دستش کرد که ناگهان          

ر رنگین کمانی بسیار زیبا در آسمان پدیدا       یکدفعهیک آن قلع را خراب و ویران کردن و بعد به آسمان رفتند که               
 آن دو دیـو بـد طینـت و ظـالم آزاد              های شد و تمامی موجودات عجیب و غریب سرزمین افسانه ها از بند و طلسم             

 آنها از مخفی گاههای خود بیرون آمدند و آنهایی که از بین رفته بودند دوباره از خاک و آب و نسیم                      همهشدند و   
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د خالصه وقتی آن دو دیو کـشته شـدند و هفـت             به وجود آمدند و در تمامی سرزمین افسانه ها پخش شدن           و آتش 
بچه اژدهای رنگین آزاد شدند و قلعه را ویران کردند و رنگین کمان را دوباره بر فراز سرزمین افـسانه هـا پدیـد                        

کـه  شد  می ناپدید    داشت هع و دوباره سرزمین افسانه ها به حالت عادی خود برگشت کم کم ویرانه های قل               آوردند
 کـاری کـه شـما       نای:  آنها تبریک و خسته نباشید گفت و به صحبتهایش ادامه داد و گفت               سوسک طالیی به همۀ   

کردید کار بسیار بزرگ و عظیمی بود من که هنوز باورم نمیشود که آن دو دیو از بین رفته اند و دوباره همه چیـز                         
از میـان   کـرد ناگهـان     همانطور که سوسک طالیی داشت از آنها تعریف و تمجیـد می           به حالت عادی خود برگشته      

که در حال ناپدید شدن بود صدایی به گوش آنها رسید کـه هرگـز آنهـا                  بخار و گرد و خاکهای ویرانه های قلعه       
  بـزرگ و  عجیب وویرانهای قلعه پرنده ای   کمی بعد از میان بخارها و        چنین صدایی را تا به آن زمان نشنیده بودند        

و هم هیکل سیمرغ بود پرواز کنان به سمت آنها آمد و در نزدیکی آنهـا بـر                  هم اندازه     زیبا که تقریباً   در عین حال  
 و سوسک طالیـی فرسـتاد و سـپس         راهب زمین نشست و چند بار باد بالهایش را به سمت باریان و اردالن و پارت              

 پرنـده   باریان و اردالن و پارت راهب که محـو تماشـای زیبـایی آن             . و با چشمانش آنها را ورانداز کرد       آرام گرفت 
 بـسیار زیبـا و قدرتمنـد و بـا شـکوه و               ای که در نزدیکی آنها بر زمین نشسته         پرنده شده بودند می دیدندکه این    

 سبز با چنگالهایی تیز و براق چـون شمـشیر برنـده        و  بلند  و دارای پاهایی   ، نوکی بلند و قرمز    است و دارای  پرهیبت  
رنگین و   یکی از چشمهایش      انگار  که است تیزبین   دو چشم  ای دار  و رد و زبان دو شاخه شکلی مانند مار دا        میباشد

 و کاکلی طالیی رنـگ داشـت کـه بـر             بود  این پرنده نوک بالهایش نقرهای     میباشدیکی از چشمانش سیاه و سفید       
 زیبایی او صد چندان افزوده بود و پرهایش مانند زره ای محکمتر از فوالد آب دیده تمامی بدنش را پوشـانده بـود                      

وقتی سوسک طالیی پرنده ای که روبرویشان برزمین نشسته بود را دید به هر سه دالور اشـاره ای کـرد و                      خالصه  
که وظیفۀ میهن پرستانه ای دارد او بیگانگان دشـمن           این همان مرغ آزادیخواه و وطن پرست میپس  است           : گفت  

ست باشد تشخیص میدهد و از زمین       را از بیگانگان دوست تشخیص میدهد و بیگانۀ دشمن را اگر چه در لباس دو              
میرباید و در ما بین زمین و آسمان او را قطعه قطعه میکند و نابود میسازد وقتی این پرنده بایک خـائن و یـا یـک                           
وطن فروش و یا یک بیگانۀ دشمن برخورد میکند از باد به هم خوردن بالهـایش کـه قـدرت مـأورایی دارد تمـام                         

ورم میشود انگار که انکبوتی بر روی بدن دشمن تارهای آبی و قرمز تنیده و بعد                رگهای آبی و قرمز بدن دشمن مت      
تمامی رگهای بـدن    وقتی که پنجۀ این پرنده در زمین به دشمن برخورد میکند و میخواهد که او را به آسمان ببرد                    

ن بـه بـدن     آن دشمن و یا آن خائن و وطن فروش میترکد و پوستش میشکافد و وقتی نوک مرغ میـپس در آسـما                     
دشمن برخورد میکند بدن او به خودی خود تکه تکه میشود و متالشی میگردد وقتی دشـمن و یـا آن خـائن وطـن           
فروش مرد میپس روح او را در کالبد خود زندانی میکند و تا روزی که دنیا به آخر برسد ارواح دشـمنان بیگانـه و                         

یر باقی میمانند و مرغ میپس هر چقدر دشمن و یا خـائن و   خائنین و وطن فروشان در کالبد او همانطور زندانی و اس          
یار وطن فروش بکشد همان قدر نیرویش بیشتر میشود و قدرت مأورایی او قوی تـر میگـردد مـرغ میـپس راه بـس                       

جالبی برای تشخیص افراد و یا دشمنان ویا خائنین دارد او با چشم سیاه و سفیدش اگر ببینـد کـه چهـره شـخص                         
نورانی است معلوم میشود بیگناه است و این          میشود که گناهکار است و اگر ببیند چهرۀ شخص         تاریک است معلوم  

شخصی نگاه کند سریعاً متوجه میشود او از چه نژاد و ملّیت و قـوم  را هم بدانید که وقتی او با چشم رنگین خود به        
 میـپس  ،یـپس توضـیح میـداد   و سرزمینی است همانطور که سوسک طالیی داشت برای سه دالور در مـورد مـرغ م    
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 من میدانم که شما دو نفر از نسل         : گفت  رو به دادیار و باریان کرد       و ،آزادیخواه و وطن پرست به آنها نگاهی کرد       
تو هم از نسل پارت هستی و رو به سوسک طالیی کرد و گفت تـو             :مادای هستید و رو به پارت راهب کرد و گفت           

هره های شما پیداست که انسانهای خوب سیرتی هستید، خودتان رابـه مـن              هم از سرزمین مردگان آمده ای، از چ       
معرفی کنید و بگویید اینجا چه میکنید و من چگونه و توسط چه کسی نجات پیـدا کـردم و از بنـد راهـی یـافتم؟                            

بـر  وقتی میپس از تمامی ماجرا بـا خ       . پارت راهب و سوسک طالیی تمامی ماجراهای خود را برای او تعریف کردند            
سرش را به سمت پایین خم کرد و بالهایش را گـشود و زانـو               شد و صداقت رفتار و گفتار را در آنها مشاهده نمود            

باریان سرور من از حاال تو پادشاه من هستی و من           : زد و از همۀ آنها بسیار تشکر نمود و رو به باریان کرد و گفت                
یار خوشحال شده بود که میپس وطن پرسـت و آزادی خـواه             مطیع و فرمان بردار دستورات تو هستم باریان که بس         

 تـو در  چـون از بند رهایی یافته و آزاد شده است به او گفت من دوست ندارم که وطـن پرسـت و آزادی خـواهی                       
 و سپس باریان    نمایی زانو بزند تو باید از خداوند تشکر کنی و به درگاه او شکر گذاری                 سر خم کند و    مقابل کسی 

ی که در پشت سـرت واقـع شـده کـسی را             ادامه داد و گفت میپس عزیز آیا می توانی از داخل چاه           به حرف خود    
نجات بدهی؟ قبالً بر روی این چاه قلعه ای بود که تو در آن طلسم و زندانی شده بودی با از بین رفتن قلعه سـنگ      

 ها شکسته شد و تو آزاد شـدی       افشان و باغ تگرگ ریزان و نابود شدن آن دو دیو بد طینت طلسم سرزمین افسانه               
و این چاه نمایان شد که همان چاه زمان می باشد و در داخل آن عابد بزرگ کـوه دماونـد زنـدانی و اسـیر شـده        

حاال که همه چیز را دانستی آیا میتوانی او را نجات بدهی؟ میپس تا این سخنان را شـنید هیجـان زده شـد و                     است  
 مرا تربیت نمود و پرورش داد تا من به کمال برسم و نـامش گیـو پارتـان                   گفت او پدر خواندۀ من است اوست که       

میپس بدون معطلی و بدون اینکه دیگر حرفی بزند سریع به آسمان پرید و پرواز کنان به طرف چاه زمـان                     . است  
د باریـان  رفت و بعد از مدتی کوتاه در حالی که پیر مردی ریش سفید و نورانی را بر پشتش سوار نموده بود به نـز                     

برگشت و کنار دادیار و پارت راهب و سوسک طالیی بر زمین نشست و از پشتش عابد بـزرگ کـوه دماونـد گیـو           
او لباسی از کتان سفید بر تن داشت و کتابی در دست راستش بود و عصایی کوتاه و کوچک که                    . پارتان پایین آمد  

او بعد از معرفی خودش با همه سالم        . ار داشت   بر روی سر عصا مجسمۀ پرندۀ طالیی رنگی بود در دست چپش قر            
و احوال پرسی گرمی کرد و از روی ادب به هر سه دالور تعظیم نمود و از آنها بخاطر نجات خودش و مرغ میـپس                         

به خاطر این خدمتی که به من کردی من هفده سال در خدمت تـو               :  بسیار تشکر کرد و رو به باریان کرد و گفت         
سـپس  . حل زندگیم کوه دماوند برمیگردم امیدوارم که بتوانم برایت خدمت گذار خوبی باشم              می مانم و بعد به م     

همگی به جایی رفتند که باریان و دادیار و پارت راهب از قوچها پایین پریده بودند و مدتی در آنجا گرم صـحبت                       
تانش را بـرای گیـو پارتـان        خودش و برادران و دالوران و دوس       شدند در این مدت باریان خالصه ای از ماجراهای        

تعریف کرد و تازه سخنانش تمام شده بود که دیدند از دور سروکلۀ قوچهای سیاه پیدا شد همگـی زود در پـشت                       
تا قوچها از آنجا بگذرند بالخره وقتی آخرین قوچهـا از آنجـا در حـال                بوته های همان دور و اطراف کمین کردند         

 سوار بر آخرین قوچهای گلـه       پریدند و    و با یک جست سریع       آمدندبیرون  عبور بودند آنها سریع از پشت بوته ها         
 و بعد از چند لحظه خود را در همان چـاهی کـه بـه داخلـش رفتـه بودنـد       شدند که از همه بزرگتر و چاقتر بودند    

کـه  و از روی قوچها زود و تند پایین پریدند و باریان با ناراحتی گفت حیف شد فرصت به قدری کـم بـود                         دیدند
گیو پارتان با لبخندی جلو آمد و گفـت بـه دنبـال ایـن مـی گـشتید ایـن                     نتوانستم گردنبند جادویی را پیدا کنم و        
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گردنبند بر روی شاخ قوچی که من سوارش بودم آویزان شده بود وقتی کـه شـما داسـتانهایتان را بـرایم تعریـف                        
ه باریان داد و باریـان هـم از او بـسیار تـشکر              کردید مطمئن شدم که این مال شماست و گیو پارتان گردنبند را ب            

و باریان گردنبند را به گردنش بست و دست پارت و دادیار را گرفت و توسـط                 کرد و همگی از چاه بیرون آمدند        
گردنبند جادویی به سمت لشکریان رفت و گیو پارتان هم سوار بر مرغ میپس شد و به سمت لشکریان پرواز کرد                     

ر و پارت جلوی لشکریان و در کنار اردالن ظاهر شدند اردالن سریع از اسـب بالـدارش پیـاده                    وقتی باریان و دادیا   
شد و دستور توقف داد و باریان و دادیار و پارت راهب را در آغوش گرفت و بوسید و به آنها خوش آمـد گفـت و                    

هـا را سـالمت و تندرسـت مـی          بعد همۀ سرداران و پادشاهان هم به استقبال آنها آمدند و با خوشحالی از اینکه آن               
دیدند به آنها خوش آمد گفتند و بعد باریان سوسک نقره ای را صدا کرد و گفت تو به ما نگفته بودی که همسری         

از کوله پـشتی    سوسک طالیی را      وقتی مهربان و دانا داشته ای ؟ سوسک نقره ای گفت شما از کجا میدانید باریان              
ادی کشید و همسرش را در آغوش گرفت و او را غرق بوسه نمـود و گفـت                  سوسک نقره ای فری   خود بیرون آورد      

پس تو نمرده ای من همه جا را به دنبالت گشتم و نتوانستم تو را پیدا کنم سوسک طالیی به همـسرش گفـت کـه                          
 چگونه آن دو دیو بد طینت او را دزدیده بودند تا او برایشان شاخ طالیی الماس نشان را بـسازد و آن دو سوسـک                        

زیبا بعد از مدتها دوری از هم همانطور که با هم صحبت مینمودند از باریان و پارت و دادیار تشکر کردند و سـوار                        
چـون چنـدین    بر پشت سیمرغ شدند و آرام بدون اینکه کسی سخنان آنها را بشنود به صحبتهای خود ادامه دادند                   

 سـپس باریـان رو بـه سـردار          .م داشتند که بگوینـد    سال بود که یکدیگر را ندیده بودند و حرفهای زیادی برای ه           
سپاهش پونیرو کرد و گفت از راهنماییهای تو ممنونم تو با راهنماییهایت کمک بزرگی به من کردی و بعـد مـاجرا                      
هایی را که برایشان اتفاق افتاده بود را برای اردالن و پونیرو و بقیه دالوران تعریف نمود و پارت و دادیار هم گاهی                       

 حرفهایش میپریدند و از دالوریهای خود در جنگ با کرپن دیو تعریف مینمودند آن سه دالور در حـالی کـه                      وسط
 یکدفعـه    کـه   داشتند کمی استراحت میکردنـد     نیز لشکریان   ، سپاهیان و  مشغول تعریف کردن ماجراهایشان بودند    
له آن مرغ میپس بود که عابـد بـزرگ          ب نظر همه را به خود جلب کرد          و سایۀ بسیار بزرگی بر روی لشکریان افتاد      

کوه دماوند گیو پارتان را بر پشتش سوار نموده بود و به سمت باریان و دالوران در حرکت بود آن دو وقتـی کنـار                         
را یـک بـه یـک بـه گیـو            به استقبال آنها رفت و همۀ دالوران         باریان جمع سرداران و پادشاهان بر زمین نشستند        

 سیمرغ به باریان گفت باریان عزیز تو خدمت بزرگی به مردم سرزمینت              سپس  کرد و  پارتان و مرغ میپس معرفی    
سرزمینت از پشتوانۀ خوبی برخوردار شده اسـت و اینگونـه پایـه هـای                ،میپس و گیو پارتان   نمودن  با آزاد   ،  کردی  
 نـدارد و در ضـمن       رابری با شما سـه بـرادر را       حاال در تمامی دنیا کسی یارای ب       .نموده ای    خود را محکم     حکومت

مرغ میپس میتواند به تنهایی به اندازۀ یک لشکر بـه تـو کمـک کنـد و حـامی تـو و مردمـان سـرزمینت باشـد و                              
و تـو را در     گیوپارتان که عابد بزرگ کوه دماوند است میتواند به عنوان وزیر عاقل و دانایی در کنارت قرار گیـرد                    

ست و رموز اسرارها را می داند و میتواند شایسته ترین راهنماییهـا  کارهایت راهنمایی کند چون او تمام کلید رازها       
وقتی نصیحت ها و راهنماییها و صحبت های سیمرغ تمام شد باریان در جمع پادشـاهان و سـرداران                   . را به تو بکند   

: رد و گفـت   سپاه عابد بزرگ گیوپارتان را وزیر ارشد خود اعالم کرد و بعد گیوپارتان عابد رو به بقیه و باریان کـ                    
حاال که شما به سمت اردوگاه شیابلو برای نبرد با اهریمنان میروید بهتر است که ببینید آیا در میـان لـشکریانتان                      
جاسوس وجود دارد یا نه؟ و همۀ دالوران قبول نمودند و گفتند چگونه این کار را بکنـیم و باریـان بـه گیوپارتـان                         
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نیست که در اینمورد مشورت کنی و سـپس گیوپارتـان بـه مـرغ               خودت هر طوری میدانی عمل کن ونیازی        : گفت
اکنون تو در باالی لشکریان که در حال استراحت کردن هستند پرواز کن و باد بالهای خود را در البه                    : میپس گفت 
افراد لشکر بفرست تا خائنین و جاسوسان وطن فروش مشخص شوند ولی آنها را ازبین نبر مـی خـواهم                    الی تمامی   

 و سـپس میـپس      ند لشکریان آنها را دستگیر و به نزد باریان و دالوران بیاور            افراد ز اینکه آنها مشخص شدند    بعد ا 
 و باد بالهایش را از هر طرف در میان تمـام افـراد لـشکریان بـه                  ن کرد  چرخید شروع به وطن پرست برفراز لشکر     

ان دیگر بر زمین نشست و رو به گیوپارتـان           و بعد از اینکه کارش تمام شد در کنار باریان و دالور            حرکت درآورد 
نود و نه نفر جاسوس و خائن در لشکریان است که هم اکنون رگهـای آبـی و سـرخ بـدن آنهـا               : عابد کرد و گفت   

پادشـاه  :  تارهای عنکبوت بر بدنشان نقش بسته و براحتی قابل شناسایی هستند و گیوپارتان به باریان گفت                دهمانن
باریان بـه کـل لـشکر دسـتور داد کـه خـائنین              . ه آنها را دستگیر کرده و به اینجا بیاورند        من لطفاً دستور دهید ک    

لشکریان که از موضـوع آگـاه شـده بودنـد زود و سـریع خـائنین و                  . جاسوس را دستگیر کرده و به اینجا بیاورید       
هـا را بـه نـزد باریـان         جاسوسان وطن فروش را قبل از اینکه فرار کنند شناسایی و دستگیر و به بند کـشیدند و آن                  

 را بکش و روحشان را در کالبدت زندانی کـن کـه قـدرتت                خائنین میپس وطن پرست، این   : باریان گفت . آوردند
و روحشان را در کالبد خود زندانی کرد که یـک دفعـه             میپس هم همۀ آن نود و نه نفر خائن را کشت            . بیشتر شود 

ایی و از بین رفتن خائنین همۀ دالوران و سـرداران از اینکـه              احساس نمود کمی قدرتش بیشتر شده و بعد از شناس         
باریان یک اسب بالدار هم به گیوپارتان داد و بـه دسـتور باریـان               . جاسوسان از بین رفته اند بسیار شادمان شدند       

لشکریان آمادۀ حرکت شدند و سپس به سـمت شـهر خـشکاب حرکـت نمودنـد و در مـدتی کـه در راه بودنـد                           
پادشاه من، وقتیکه ما در سرزمین افسانه ها بودیم تو بـرایم خالصـه ای از سرگذشـت                  : باریان گفت گیوپارتان به   

خودت و دو برادرت را تعریف نمودی اگر ممکن است حاال که فرصت کافی داریم در راه کل مـاجرا را بـا تمـام                         
تان عابد کـه حـاال وزیـر ارشـد          جزئیاتش برایم تعریف کن و باریان هم کل ماجرا را با تمام جزئیات برای گیوپار              

حتمـاً  : باریان شده بود تعریف نمود و بعد از اینکه داستان سرگذشتش را برای او بـازگو کـرد، گیوپارتـان گفـت                     
پـس ایـن را هـم       : بله میدانم و بعد گیوپارتان گفـت      : باریان گفت . میدانی که چگونه پلیدی وارد دنیا و زمین شد        

ن بردن کامل ناپاکی ها و زشتیها و اهریمنان وجود دارد و آن این است که تو اول                  بدان که تنها یک راه برای از بی       
در مـابین دو    پنجۀ گربـه ای زیبـا       و بر روی    در این جنگ پیروز شوی و بعد باید به مرکز زمین که نامش ایرانئوم               

هر ابرقو اسـت کـه      در آن سرزمین پنجه گربه ای شهری کهن قرار گرفته که نام آن ش              برویواقع شده است    دریا  
 هزارساله ای میباشد که بایـد آن را پیـدا کنـی،            پنجدر نزدیکی کوه ایزدان قرار گرفته و در آن شهر درخت سرو             

در زیر آن درخت سرو قبر هفت پادشاه روزگاران کهن میباشد که در وقت گل کردن نی ها ارواح آن هفـت قبـر             
ن است که آنها میتوانند تو را برای از بـین بـردن کامـل ناپاکیهـا و                  میتوانند از قبور خود بیرون بیایند و در آن زما         

زشتیها و اهریمنان راهنمایی کنند و میتوانند به تو بگویند که چگونه تو میتوانی برای همیشه اهریمنان و پلیـدی هـا                    
کدام نشانی بـه    را از بین ببری ولی آن ارواح زمانی به تو کمک می کنند که تو هفت عصای پرندۀ زرین را که هر                       

 بگیری و به آن ارواح هدیـه کنـی و در آن زمـان                پارسا را از هفت عابد   شکل پرنده ای طالیی بر باالی خود دارند         
است که ارواح میتوانند به تو راهنمایی الزم را بکنند و اآلن یکی از آن هفت عابد من هستم که یکی از آن عـصاها                         

ن اگر پیروز شدی زمانی که می خواهی به آنجا بروی، من عـصای زریـنم                در نزد من است که بعد از نبرد با اهریم         
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را که بر روی آن پرنده ای طالیی است به تو می دهم و بعد تو را راهنمایی می کنم کـه شـش عابـد دیگـر را در                              
زمین گیوپارتان عزیز، این نقشه هایی که من از ارژنگ دیـو سـر            : باریان گفت . کجاها پیدا کنی و عصاها را بگیری      

افسانه ها بدست آورده ام به چه درد می خورند و یا شاخ طالیی الماس نشان ارژنگ دیو به چه کار من می آید؟                        
در مورد نقشه ها و شاخ طالیـی المـاس نـشان بـه              : گیوپارتان گفت . دوست دارم از این رمز و رازها سر دربیاورم        

ا را به تو می گویم تو فقط اآلن تمام فکر و قدرتت را              رایت در زمانی مناسب توضیح میدهم و اسرار آنه        موقع اش ب  
 کردباید برای شکست لشکریان اهریمنی بگذاری باریان هم قبول نمود و از گیوپارتان بخاطر راهنماییهایش تشکر                 

و از اینکه می خواهد به او کمک نماید بسیار خوشحال بود و نهایت احـساس خوشـایند قلبـی خـود را نـسبت بـه                           
این وظیفه من است همانطور که قول داده ام مـن           : گیوپارتان وزیر هم با شکسته نفسی گفت      . نمود ابراز   گیوپارتان

 و به تو در تمامی امور راهنمایی میکنم همـانطور کـه             به مدت هفده سال تمام در خدمت تو و خانواده ات می مانم            
اب حرکت میکردند ناگهان دیدند که از       هر دو نفر به همراه لشکریان و سرداران و پادشاهان به سمت شهر خشک             

سفیدی به طرف آنها می آید و از سمت چپ هم تعدادی سوار با سرعت بـه طـرف آنهـا                     سمت راست گرد و غبار      
می تازند که باران با مشاهدۀ آنها به لشکریان دستور توقف داد و گفت که حالت دفاعی به خود بگیرند و آن غبار          

تاد و سوارها هم همینطور با حفظ فاصله ای ایستادند و یک سوار و یک سفیدی بـه                  سفید در نزدیکی لشکریان ایس    
سمت لشکریان آمدند پس از چند لحظه یکی از ارواح نگهبان زود خودش را به باریان و سرداران کنار او رساند و                 

 بـا شـما هـستند      دیدار   خواستار مصاحبت و  گفت پادشاه من یک خروس سپید و یک سوار کمند انداز آمده اند و               
باریان گفت آنها را به نزد ما راهنمایی کنید و بعد باریان سرداران و پادشاهان و دو برادر خود دادیـار و اردالن را                        
به کنار خود فرا خواند گفت همۀ شما در کنارم باشید تا ببینیم اینها چه کـسانی هـستند و چـه میخواهنـد پـس از                         

نداز با بازوانی ستبر و زورمند به آنها تعظیم کرد و خروسی سـپید هـم بـا    مدت کوتاهی آنها دیدند که یک کمند ا  
 نمود و سپس باریان از آنهـا        یبه نزد آنها آمد و او هم تعظیم        ،آتشین قرمز   ی نوک و دم و کاکل     با ،چشمانی تیز بین  

د هـستم و    من فرمانده خروسان سپی   : پرسید شما که هستید و چه میخواهید؟ خروس سپید پیشدستی کرد و گفت            
شما دالوران با اهریمنان بجنگم باریان گفت شـما کـه موجـوداتی ضـعیف هـستید چگونـه                    آمده ام که در رکاب    

میخواهید با اهریمنان روبرو شوید و با آنها بجنگید؟ خروس سپید گفت صدای ما قلـب و وجـود اهریمنـان را بـه                        
گام نبرد شیپور جنگ را به صدا در بیاوریم دشـمنان           لرزه در می آورد حتی روی شما هم تاثیر دارد و اگر ما در هن              

و اهریمنان کمی سست میشوند و شما  و لشکریانتان میتوانید از فرصت استفاده کنیـد و اولـین ضـربات را بـدون                        
اینکه زیاد به خود زحمت دهید کاری تر بر پیکر اهریمنان وارد آورید باریان پس از شنیدن سخنان خروس سپید                    

اوری گفت تو خودت به تنهایی یک آواز بخوان تا ما بدانیم که صدای رعـب آور تـو چگونـه اسـت و          در کمال نا ب   
آواز  بـا شـدت       بلنـد و   خروس سپید گفت پس اگر اجازه دهید من آوازی بسیار آرام و مالیم سر دهم چـون اگـر                  

و کوتـاه آواز بخـوان و   احتمال دارد که بیشتر لشکریان شما به وحـشت بیافتنـد باریـان گفـت باشـد آرام         بخوانم
خروس سپید رو به لشکریان ایستاد و شروع به آواز خواندن کرد ولی انگار که به جای یک خروس هزار خـروس                      

 تمام لشکریان به دلشوره افتاده بودند و از گوشه و           آوازی رعب آور میخواندند وقتی آواز خواندن خروس تمام شد         
ان و سرداران و دالوران تا این صحنه را دیدنـد بـر او احـسند گفتنـد و                    باری کنار صدای شیحه اسبها بلند شده بود      

پس از اینکه همه خروس سپید را تشویق نمودند باریان گفت خروس سپید گرامی به لشکریان ما خوش آمـدی و                     
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ـ     با کمال میل همۀ ما از پیوستن تو و یارانت به جمع لشکریانمان استقبال میکنیم                 وانی بـه   تو به همراه سپاهیانت میت
  امّا چگونه میشود کاری کـرد کـه صـدای شـما روی لـشکریان خودمـان تـأثیری نگـذارد؟                       لشکریان ما بپیوندی  

لشکریان کم کم در طول سفر به صدای ما عادت میکنند و صدای ما کم کم باعـث                  :  سپید گفت  نفرمانده خروسا 
 میخوانیم و هر بار در آوازهای خود نـدا سـر            تقویت روحیۀ آنها میشود چون ما در طول یک شبانه روز سه بار آواز             

 ای دالوران و یکتا پرستان برخیزید و رو به شرق دعا بخوانید برخیزد و محرابهـای خداونـد را در سـپیده                       میدهیم  
ما چهـل و دو خـروس جنگجـو     باریان عزیز و دالوران این را بدانید که        .دم و در ظهر و شام بشویید و نورانی کنید         

ار مایۀ افتخار ماست که در رکاب شما باشیم و با اهریمنان بجنگیم سپس خروس سـپید بـه دسـتور                     بسیهستیم و   
باریان و با کمک و راهنمایی چند نگهبان افراد سپاهش را به داخل اردوی لشکریان آورد و مشغول سـر و سـامان                       

ما اهل  دالوران و باریان شیر دل       درود بر    :بعد از اینکه خروس سپید رفت سوار کمند انداز گفت          دادن به آنها شد   
سرزمین صحراها هستیم که تا کنون خود را به دلیل ضعیف بودنمان از چشم  اهریمنان مخفی کرده بـودیم وقتـی                      
شنیدیم لشکریان شما برای آزادسازی سرزمین ما می آیند ما هم نیروهای خودمان را یکجا جمع کـردیم کـه بـه                      

 دالوران او را هم پذیرفتند و به گرمی از او اسـتقبال نمودنـد و باریـان بـه او                     باریان و سرداران و   شما ملحق شویم    
گفت نامت چیست ؟ کمند انداز گفت نام من اسپکه است  و به همراه خود هفت هزار کمند انداز آورده ام که در                  

یـز بگذرنـد باریـان    ماهر هستند و آماده اند که برای آزادی وطنشان از جان خود ن جنگاوری و کمند اندازی بسیار      
مرغ میپس را بر باالی سر سپاهیان اسپکه فرستاد و چند لحظۀ که گذشت میپس به نزد باریـان آمـد و گفـت در                         

حاال میتوانی سپاه خود را به داخل لشکریان        : میان آنها خائن و جاسوسی وجود ندارد سپس باریان به اسپکه گفت             
 ۀ کمند انداز  ا اطالع بده تا حرکت نماییم  ظرف مدت کوتاهی اسپک          ببری وقتی به سپاه خود سرو سامان دادی به م         

 : گفـت   بـه آنهـا    و بـه نـزد باریـان و دالوران برگـشت             سپس سپاه خود را به داخل اردو آورد و به آنها نظم داد و            
  و در ضمن میتوانم راهنمای خوبی برای شـما         دوستان شجاع و گرامی من راههای سرزمینمان را به خوبی میشناسم          

 تا چندین روز دیگر به شهر خشکاب میرسیم باریان پس            از راه میان بُر     میخواهم به شما اطالع بدهم که ما       باشم و 
از شنیدن سخنان اسپکه وقتی که اطمینان حاصل نمود که او واقعاً راهها را خوب میشناسد از او خواست که آنها را                      

و بعد به دستور باریان همـۀ لـشکریان         الدار هم به او داد      از نزدیکترین راه به شهر خوشکاب برساند و یک اسب ب          
بعد از سپری شدن چندین روز آنها به نزدیکی شهر خـشکاب رسـیدند و               . به سمت شهر خشکاب حرکت نمودند       

از دور دیدند که لشکریان اهریمنی همانند جنگلی سیاه و بزرگ و انبوه گردا گرد شـهر اردو زده انـد باریـان بـا                         
اهریمنی به همۀ فرماندهان و سرداران دستور داد که در باالی تپه ای نسبتاً بلند که درآن                  لشکریان   دیدن آن همه  

نزدیکی قرار داشت اردو بزنند و آمادۀ نبرد باشند و به پانصد ارواح جنگجو هم دستور داد کـه خیمـۀ فرمانـدهی                       
 به پانـصد ارواح      بعد وب خیمه مرکزی باشند      و در همانجا نگهبانی دهند و مراق       مرکزی را در نوک تپه بر پا سازند       

جنگجوی دیگر گفت شما هم مانند هر روز به وظیفه خود عمل نمایید و توسط دیگ طالیی جادویی بـه لـشکریان                      
وقتی خیمۀ فرماندهی مرکزی در باالی تپه بر پا شد باریان به همۀ فرماندهان و سـرداران            . غذا و نوشیدنی برسانید   

اد که اول به سپاهیان خود سری بزنند و آنها را نظم ببخشند و سـپس در خیمـه مرکـزی جمـع                       و دالوران دستور د   
شوند تا نقشۀ نبرد با اهریمنان را طرح ریزی کنند وقتی که سرداران و فرماندهان بـرای سرکـشی سـپاهیان خـود                       

 دشـمن برایمـان خبـر       رفتند باریان سرباز سوار کدوی جادویی را صدا کرد و گفت آیـا میتـوانی بـروی از اردوی                  
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و او با سرعت از آنجـا دور شـد          بیاوری سرباز سوار کدوی جادویی گفت بله با کمال میل این کار را انجام میدهم                
مدت زمانی گذشت و از سرباز سوار خبری نشد، باریان وقتی به خیمۀ مرکزی رفت دید همۀ دالوران و سـرداران                     

ان به محض اینکه وارد خیمه شد به همه خسته نباشـید گفـت و بعـد از    باری. و فرماندهان در آنجا منتظر او هستند 
اینکه بر تخت فرماندهی خود تکیه کرد گفت دوستان من سرباز سوار کدوی جادویی را که آخـرین بـاقی مانـدۀ                      

شده سربازان کدوی جادویی بود را به اردوی دشمن فرستادم تا برایمان اطالعاتی بیاورد ولی تا کنون خبری از او ن                   
 ؟است فکر میکنم برای او اتفاقی افتاده باشد آیا شما پیشنهادی برای بدست آوردن خبر از اردوی اهریمنان دارید                  

 و قـوای کـل سـپاهیان و     ؟ و سرداران آنها چه موجوداتی هستند      ؟چون ما باید بدانیم که آنها چه مقدار نیرو دارند         
 وقتی سـخنان باریـان      ؟برای نبرد میخواهند استفاده کنند     ی و از چه تجهیزات و وسائل      ؟لشکریان آنها چگونه است   

بعد از مدتی پارت راهب که فکری به سرش زده بود گفت من میتـوانم از ابـرک                  تمام شد همه به فکر فرو رفتند        
. کمک بگیرم او میتواند به صورت مه در بیاید و به اردوی دشمن بخزد و از آنجا برایمان تمـامی خبرهـا را بیـاورد      

یان و همۀ فرماندهان به او آفرین گفتند و پارت دستی بر روی عالمت لکۀ ابری که بر روی عصای هفت فرزند                      بار
ابـرک عزیـز    : طبیعت نقش بسته بود کشید و ابرک در جلوی چشم همه ظاهر شد و پارت رو به او کـرد و گفـت                        

همۀ سواالت باریان را بـه او گفـت و           پارت   ددوست من ما اطالعات دقیقی در مورد اردوگاه دشمن میخواهیم و بع           
به خیمـۀ مرکـزی     ابرک هم تبدیل به مه غلیظی شد و به اردوی اهریمنان رفت و بعد از مدت زمانی نسبتاً طوالنی                    

آنها سوار کدوی جادویی را کشته اند من دیدم که داشتند جـسدش  : ارت و بقیۀ دالوران برگشت و گفت پبه نزد   
ران بسیار ناراحت شدند و بعد ابرک به سخنانش ادامـه داد و گفـت اهریمنـان دارای                  را میخوردند باریان و سردا    

یـورش  سپاهی حدوداً دو برابر ما هستند که اگر در تاریکی شب که قدرت آنها چندین برابر میشود بر اردوگاه ما                     
 نوشـته ام و  پوسـتی  تکـه   یک نفر هم زنده نمی ماند و اما لیست دقیق اطالعات اردوگاه آنها را من بر روی        بیاورند

   :مه ابرایتان آورد
  
  

وقتی که سخنان ابرک تمام شد و لیست را در اختیار باریان گذاشت باریـان و همـۀ سـرداران و دالوران و پـارت                         
سـبهای  راهب و گیوپارتان عابد و سیمرغ و مرغ میپس و سوسک نقره ای و طالیی و فرمانـدۀ خروسـهای سـپید و ا       

بالدار و اسبهای تک شاخ همه به نوبت لیست را نگاه کردند و زمانیکـه دوبـاره لیـست را باریـان داشـت برانـداز              
 عابد بزرگ کوه دماوند که حاال وزیر ارشد باریان شده بود شروع بـه صـحبت کـرد و همـه بـا                        ،میکرد گیوپارتان 

  . دادندصدای او به طرفش برگشتند و ساکت و بی صدا به سخنانش گوش 
    :  القصه 

باریان و فرماندهان دالور و شجاع از تاریکی شب نترسید ما حتماً در نبرد با اهریمنان پیروز مـی           : گیوپارتان گفت  
شویم و شما باید هرگز نا امید نشوید من می توانم با دعا به درگاه خداوند کاری کنم که خورشـید از جـایی کـه                          

می شود حرکت کند و دوباره کم کم به جایگـاه طلـوع و هنگـام    و میش گرگ  سپیده می زند تا جایی که آسمان        
بـرود و دوبـاره بـه جایگـاه طلـوع      پـیش   تا گرگ و میش آسـمان   دوباره نزدیک به غروب یعنیسپیده برگردد و 

برگردد و این کار را تا هفت روز ادامه دهد یعنی بدین صورت خورشید غـروب نکنـد و آسـمان تاریـک نـشود و             
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 آسمان اآلن نزدیک به غروب کردن است و همه سکوت کردند و گیوپارتـان               .شما چند لحظه سکوت کنید    : گفت
به درگاه خداوند نیایش کرد و چند لحظه بعد خورشید که در حال غروب کردن بود و آسمان گرگ و میش شده                      

بـاره آرام آرام شـروع      بود کم کم خورشید معکوس به وسط آسمان و بعد به جایگاه سپیده دم خود برگشت و دو                 
 و گیوپارتان را در آغوش گرفتند و غرق بوسه اش کردند و گیوپارتان              به حرکت کرد و همه فریاد شادی کشیدند       

همـۀ دالوران و  . شما اشتباه نکنید من فقط از خداونـد کمـک گـرفتم و بایـد از او سپاسـگزاری کنیـد             : عابد گفت 
داوند یکتا سجده شکر به جای آوردنـد و بـه درگـاه او تعظـیم                سرداران و حضار داخل خیمۀ مرکزی به درگاه خ        

خداوند در این جنگ پشتیبان ماست ولی ما باید با رشادت هایمان ثابت کنیم کـه                : نمودند و بعد گیوپارتان گفت    
: دشمنان او دشمنان ما هم هستند و در همین حال یـک دفعـه نگهبـانی بـا عجلـه بـه داخـل چـادر آمـد و گفـت                 

د آسمان شهر خشکاب را نگاه کنید اتفاق عجیبی در حال وقوع است و همه با عجله به خارج از خیمه                     بیایی،سرورم
رفتند و مشاهده کردند که ابری بسیار پهناور و سیاه بر آسمان شهر خشکاب سـایۀ تـاریکی انداختـه اسـت و آن                        

  .تاریکی و سایه روی سر تا سر سپاهیان اهریمنی را پوشانده است
  .من بهتر است با هم به شهر خشکاب برویم و ببینیم در آنجا چه اتفاق مهمی در حال وقوع استخوب،دوستان 

ر سردار سپاه و چهار پهلوان اهریمنی همه در تاالر قصر خشکاب جمع             ا و چهار جن مشاور و چه       چهار عفریت وزیر  
آسـمان بـاالی    بانان خبر آوردنـد     نقشه می کشیدند که نگه     شده بودند و دربارۀ چگونگی نبرد با لشکریان باریان          

وقتی آن سرداران اهریمنی به باغ قصر آمدن دیدند که شیابلو بر تختی که از آتـش   . سرشان تیره و تار شده است     
سیاه گناه ساخته شده بود بر باالی آسمان شهر خشکاب حضور پیدا کرده است و هفتاد هزار نگهبان بالدار شـش                     

 از صورت و رفتارشان می بارید بالهای تیرۀ خود را که مانند سـیاهی                شقاوت  و چهرۀ زشت و خوفناک که بیرحمی     
شب ظلمات بود مانند پله ای مارپیچ از زیر تخت فرمانروایی شیابلو بر زمین باغ پهن کرده اند که سیاهی بالهـای                      

 بلندی که از اشک و      باالخره شیابلو با شنل   . آنها مانند ظلمات وحشتزای انتهای چاههای عذاب گنهکاران دوزخ بود         
آه و فریاد زجه های دوزخیان بافته شده بود از تخت خود پایین آمد و از پله های مـارپیچی کـه از بـال نگهبانـان                    

او بر روی هر پله که پا می گذاشـت صـورتش   . بالدارش ایجاد شده بود به طرف زمین وسط باغ قصر حرکت کرد     
ه زمین نزدیکتر می شد زشت تر و خوفناک تر می گشت بـاالخره              به هزاران چهره تبدیل می شد و هر چقدر که ب          

وقتی که به باغ قصر رسید همۀ سرداران اهریمنی جلـوی پـایش زانـو زدنـد و ماننـد سـگهای وفـادار پاهـایش را          
 قـدم   او همانطور که بر زمین باغ     . به دنبالم به تاالر قصر بیایید     :  گفت  با غرور و تکبر    بوسیدند شیابلو تا آنها را دید     

می گذاشت و به سمت قصر و تاالرش می رفت خاک زمین زیر قدمهای او سیاه و کثیف می شد و از جای پـای او                          
وقتی که او به تاالر قصر وارد شد به محض ورودش رو به ارسطاتیس              . کرمهای کثیف و لجن متعفن بوجود می آمد       

نزد من دارید حاال بروید همسر باریان دل افروز         اگر از نبرد زنده برگشتید پاداش خوبی در         : و جینکه کرد و گفت    
را که اآلن فکر می کنم هشت ماهه باردار است نزد من بیاورید و آن عفریت پست و جن بد ذات زود رفتند و دل                         

وقتی که دل افروز سرش را که به زمین دوخته بود و از ترس تـنش                . افروز را آوردند و جلوی پای شیابلو انداختند       
رام باال آورد و به صورت پلید و زشت و وحشتناک هزار چهرۀ شیابلو نگاه کرد از ترس فرزندش را بـه      می لرزید آ  

نـوزاد دل   فتاد و دل افروز از ترس و درد بیهوش شد و شیابلو در حالیکه               ادنیا آورد و فرزندش از دامنش بر زمین         
 و همچو گرگی که شکم مادینه گوسـفندان را       افروز بر زمین افتاده بود و گریه میکرد و دست و پا میزد، جلو رفت              
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می درد و فرزند آنها را می گیرد با ناخن چرکینش ناف نخست زادۀ باریان را برید و در همان جا در وسـط تـاالر                          
ماری کشیده شده بود را در آورد       قصر او را رها کرد و بعد از شال کمرش یک نقاشی اهریمنی که بر روی پوست                  

که یک  ش دل افروز خواند و بر روی نقاشی ای که بر پوست مار کشیده شده بود فوتی کرد                   و وردی بر جسم بیهو    
دفعه دل افروز غیب شد و به صورت تصویری بر وسط نقاشی پوست مار نقش بست و بعد شیابلو بـر روی تـصویر                        

نقاشی روی پوست اهریمنی و تصویر دل افروز که بر روی پوست مار نقش بسته شده بود دوباره فوتی کرد که کل                  
مار بر روی دیوار سمت چپ تاالر قصر انتقال پیدا کرد و دل افروز تبدیل به نقاشی زیبا و در عین حـال ترسـناکی                         

وقتی کسی به نقاشی نگاه میکرد تصویر زنی تنها را در بیابانی خـشک و               . شده بود که بر روی دیوار نقش بسته بود        
  . کرده اند و می خواهند او را بدرنداحاطه و تشنه می دید که اهریمنان او را دوره

بـه آن   : شیابلو وقتی که توسط طلسم دل افروز را تبدیل به نقاشی کرد رو به حاضران در تاالر قصر کـرد و گفـت                      
نوزاد کاری نداشته باشید و سفارش کرد که مبادا جای نوزاد را تغییر دهیـد و یـا او را از زمـین بلنـد کنیـد و یـا                              

سانید که در جا کشته می شوید چون وقتی که من به دوزخ برگشتم خودم او را چند روز دیگر کـه                      آسیبی به او بر   
کمی قویتر شد از روی زمین به داخل دوزخ می کشم و بعد دستور داد که سه عجـوزه بیاینـد و بـه او بـا خـون و                              

تا به موقع اش او را بـه دوزخ          اشک پارسۀ پیرمرد وزخمیهای انسانها که در میدان جنگ به جا می مانند غذا دهند              
 ماین ابر پهناور سیاه را که توسط جـادوی سـیاه سـاخته ا             :  و بعد از اینکه شیابلو سفارشات الزم را کرد گفت          ببرد

باالی سر شما می گذارم تا قدرت و نیروی شما چندین برابر شود و وقتی به میدان نبرد می رویـد ایـن ابـر سـیاه                           
د مانع از جنگیدنتان نشود و سپس شیابلو آسوده خاطر دوباره از روی پله هـایی کـه                  ست تا نور خورشی    همراه شما 

توسط بالهای نگهبانانش درست شده بود به طرف آسمان حرکت کرد و بر تخـتش کـه در بـاالی قـصر در وسـط                         
ا پنهـان  آسمان قرار گرفته بود نشست و به همراه هفتاد هزار نگهبان بالدار شش چهرۀ وحشتناک خود از دیـده هـ      

  .شد و به دوزخ برگشت وقتی شیابلو رفت اهریمنان آمادۀ نبرد شدند
  :القصه

  .حاال می رویم در اردوی باریان ببینیم آنها چه می کنند
خود شیابلو برای سرکشی به یـارانش آمـده    : وقتی باریان و دالوران از خیمۀ مرکزی بیرون آمدند گیوپارتان گفت          

ید سریع نقشه ای بکشیم فکر میکنم که آنها  دارند آمادۀ نبـرد مـی شـوند و همـه                     ود به داخل خیمه برگردید با     ز
سرور من باریان همانطور کـه ابـرک گـزارش داد آنهـا دارای              :  دوباره به داخل خیمه برگشتند و گیوپارتان گفت       

اوند یاور ماست و    ولی خوب این را هم در نظر بگیرید که خد          سپاهیان و لشکریانی چند برابر قوی تر از ما هستند           
ما با قدرت ایمانمان و با شجاعت به نبردگاه میرویم سپندار و افرا و پارسمن که تا آن موقع ساکت بودنـد گفتنـد                        
گیو پارتان دانا آیا تو میتوانی در مورد چیزهایی که ابرک گفت برای ما توضیحات مختصری بدهی تا ما با آگـاهی                

گیو پارتان گفـت بـا ایـن کـه وقـت            . حاضران هم سخنان آنها را تایید کردند      بیشتری به میدان نبرد برویم و بقیۀ        
سـپس  . کمی داریم خالصه ای از چگونگی آن موجودات اهریمنی و نوع سالحهایشان را برای شما توضـیح میـدهم               

 و  که ارسطا تیس عفریت وزیـر شـیابلو اسـت         دوستان و دالوران این را بدانید       : در ادامۀ سخنانش گفت   گیوپارتان  
زیرک دارد که نامش جینکه می باشد ارسطاتیس دارای شمشیر آتشین است که اگر به هـر کـه بخـورد                     مشاوری  

آن شخص گوشت تنش تا به استخوان میسوزد و جینکه هم دارای خنجر گناه است که آن خنجر از تمامی پلیدیها                     
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د کند آن شخص کبود و سیاه میشود و         و گناهان انسان ساخته شده است و اگر نوک و یا تیغۀ آن به کسی بر خور                
در جا می میرد، سردار سپاه آنها ژپوش دیو است که بسیار قدرتمنـد و قـوی میباشـد او میتوانـد سـنگهای بـسیار                         
بزرگی را که چندین برابر وزن خودش است به طرف لشکریان پرتاب کند،  نسو دیو هم پهلوان لشکریان اوسـت                     

اگر شما بخواهید با سالحتان به سپر و یا زره او ضربه ای وارد کنید سالح شما                 که دارای زره و سپر عنکبوت است        
در آن گیر میکند و شما باید فقط بر سر او ضربه وارد کنید  او دیوی خونخوار و جالدی بیرحم است که تـا کنـون                          

ین است که حتی به     خیلی از انسانهای شجاع و بی باک را کشته و یکی از کارهایی که آن بد صفت انجام میدهد ا                   
جسد مردگان هم رحم نمی کند و آنها را تکه پاره میکند و یا جسد ها را با جادو و طلسم مخلوط مینماید و آنها را                          
 به موجوداتی عجیب و غریب و ظالم وحشتناک تبدیل میکند و در این جناح از لشکریان شیابلو عفریتها دیوها و آل             

  . به آنها در نبرد کمک میکنند ها
کارامـاتیس دارای   . و امّا کاراماتیس عفریت که وزیر دیگر شیابلو است  مشاور بدجنـسی بـه نـام جنگولـک دارد                   

  .سالحی به نام نیزۀ زمهریر است که اگر به کسی برخورد کند آن شخص تبدیل به مجسمۀ یخی میشود و میمیرد 
اند با یک تیر قلـب چنـدین نفـر را در            مشاورش جنگولک تیر و کمان تاریکی را در دست دارد که توسط آن میتو             

او یک آن سوراخ نماید و بکشد، سردار سپاه آنها آیشم دیو است که دستها و پاهای بـسیار بـزرگ و زشـتی دارد                         
میتواند با ناخنهای بلندش با یک ضربه پنجاه نفر را به خاک و خون بکشد و از بین ببرد پهلـوان آنهـا پرموخـونس                         

ها می باشد او موجودی خون آشام است هر چقدر کـه خـون میخـورد اشـتهایش بیـشتر                    است که از خانوادۀ خفاش    
میشود و سیرایی ندارد و به این دلیل به او پرموخونس میگویند که بدنی همانند انسان دارد و بالهایی مانند خفاش                     

ش مانند موش اسـت بـا       و دندانهایی بلند مانند مار دارد و پرواز میکند وقتی هم که تبدیل به خفاش میشود صورت                
دندانهای زیادی مانند سگ و دو دندان نیش ماننـد مـاردر ضـمن افـراد لـشکریان ایـن جنـاح را ارواح خبیـث و                           

   .و وزغ های خائن تشکیل میدهندخائن  و حشرات  خائن  و پرندگان خائنحیوانات
سـیریماتیس دارای    .وزیر دیگر شیابلو نامش سیریماتیس عفریت است و مـشاورش جـن سـرخک ظـالم میباشـد                 

سالحی به نام ساطور خشم میباشد که در دوزخ آن را با آب گناه و خشم ساخته و پرداخته انـد و اگـر بـه کـسی                            
 اما مـشاورش جـن سـرخک هـم          و. برخورد کند بدون معطلی آن شخص می میرد حتی اگر زخم کوچکی بردارد            

 از دود حسد و غیبـت و دورویـی سـاخته شـده              و نام آن سالح چماق ظالم است و آن چماق          سالحی جادویی دارد  
است که اگر به کسی برخورد کند شخص را تبدیل به اهریمن می کند، سردار سپاه آنهـا اکامنـه دیـو اسـت کـه                          
ریشی سیاه و گوشهایی مانند خر و شاخی مانند گاو و دمی مانند اسب و بدنی فـوالدین دارد کـه شـکمش ماننـد                         

 دروغگویی و حیله گری سرآمد همۀ دیوان بیشرم اسـت، نـام پهلـوان ایـن جنـاح                   قاطر می ماند و او در شقاوت و       
فتان ها موجوداتی هستند نیمه انـسان کـه بدنـشان را کـرک و پـشم                 . فتان است که از خانوادۀ فتان هاست      دروج  

رندگان است پوشانده است آنها به شکل زنی نیمه عریان هستند که دو بال دارند و پنجه های پاهای آنها شبیه به پ             
و سر آنها شبیه به انسان است گوشهای تیز و بلندی دارند وقتی که پرواز می کنند با نیزه و شمشیری کـه بدسـت                         
می گیرند می جنگند و اگر سالحی نداشته باشند با پنجه های خود از باالی آسمان حمله می کنند و اگر پنجۀ آنها                       

شود و باعث مرگ آن شخص میگردد، این فتان هـا قـبالً زنـانی               به انسان بخورد گوشت بدن انسان سریع فاسد می        
 مردند و به دوزخ وارد شدند شیابلو اجساد آنها را با چند موجود شریر مخلـوط کـرد و بـه                که وقتی ،بدکاره بودند 
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ـ           د اینصورت درآورد و روح اهریمنی را به داخل آن اجساد فرستاد که فتان ها بوجود آمدند و در ضمن این را بدانی
شـما بایـد بـسیار      . که سپاهیان این جناح را پریان خائن و اجنه های خائن و فتان ها و دورگه ها تشکیل می دهند                   

مواظب باشید چون موجودات دورگۀ بسیاری در اینجا وجود دارد و این جناح اهریمنی از بقیه جناح ها قویتر است                    
در ایـن  بقیه جناح ها محافظت کنند و همانطور کـه گفـتم       وفکر می کنم که در قلب سپاه شیابلو قرار بگیرند تا از             

  بـه اختـصار و     جناح موجودات دورگۀ دیگری نیز وجود دارد که شکل و شمایل و چگونگی نبرد چند تا از آنهـا را                   
  .سریع برای شما شرح می دهم

دار دارد کـه بـا آنهـا          موجودی که سری شبیه بز دارد و بدنی مانند زرافه و پاهایی مانند انسان و دو دست ثم                  -1
                            . میجنگد

  .  انسانی غول پیکر: شتر دارد و بدنی مانند: موجودی که سری مانند-2
  . قوچ دارد که شاخهایش به هم پیچیده شده است: دیوی که سری مانند-3
ل این مارها به اندازۀ یـک فیـل          مارهای غول آسای بیرحم با دندانهای بلند و تیز و سمی بسیار کشنده که هیک               -4

  .است
 که دمشان مانند عقرب است و دندانهایشان از پوزه بیرون آمده و آب دهان زهرآلودشـان بـر                    دو سر  سگهایی -5

  .زمین میرزد
  . شیطانکهایی سرخرنگ بدون مو و کچل با گوشهایی تیز و بلند و دمی مانند میمون-6
شان سورخهای قرمز زیادی دارد و آنها چهار دست و دو پا دارنـد کـه                موجوداتی شبیه به انسان که پوست بدن       -7

  .نام این موجودات سه اژ میباشد. سوار بر چهل اژدهای زرد و سیاه و سرخ حمله می کنند
 گوساله های پنج پای بالدار که سرشان به شکل آدمی است و ریشی بلند و قرمز دارند و بدنـشان از پولکهـای    -8

  .نام این موجودات گسپب میباشد. ه پوشیده شده استسنگی ای مانند زر
 موجوداتی که سری مانند عقاب دارند و دست ها و بدن و پاهایی مانند انسان و دارای چهار بال هستند کـه دو                        -9

  .بال آنها به سمت باال و دو بال آنها به سمت پایین میباشد
دها که سر دیگری از کنار سر اژدها بیرون آمـده کـه              موجوداتی که بدنی مانند پلنگ دارند و سری مانند اژ          -10

  .زردرنگ و رنگ پریده است و انگار که شبیه به انسانی جادو شده میباشد
 موجودی که نیمی از بدنش مار و نیمی دیگر به شکل زنی زیبا و افسونگر است که اگر به چـشم آنهـا نگـاه                          -11

  .کنید تبدیل به سنگ میشوید
  . بسیار درنده و قوی میباشد که نامش سیاه پنجه است کهی گرگ پنجاه سر-12
  . موجودی که سری مانند خوک دارد و بدنی مانند رتیل که با تارهایش انسانها را اسیر می کند-13
 موجوداتی که نیمی از صورتشان مرد است و نیمی از صورتـشان شـبیه بـه زن میباشـد و از سـینه بـه پـایین                            -14

 و اگـر دسـت       و تیرهای بسیار کشنده و سمی ای دارنـد         ینها تیراندازان ماهری می باشند    ا. بدنشان مانند مار است   
  .آنها به کسی بخورد آن شخص تبدیل به خاکستر میشود و نام این موجودات مارنس است

 موجودی که شبیه به هزارپا است و سه سـر دارد و یـک سـرش گـرگ اسـت و سـر وسـطیش کلـۀ مـاری                              -15
ستش خالهایی سیاه دارد و سومین سرش شبیه بـه کفتـار اسـت و بـر روی سـینه ایـن        سرخرنگ است که روی پو    
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موجود دو رگه گردنبندی از جمجمه های موجودات مختلف است که بر روی هر جمجمـه عالمـت طلـسمی حـک               
ـ                  ن شده است و هر چقدر سر این هزار پای سه سر را قطع کنید سری دیگر درمی آورد و تنها راه از بین بردن او ای

 گردنبند روی سینه اش را پاره کنید و بعد هر سه سر او را قطع کنید کـه در ایـن صـورت ایـن موجـود                           است که 
  .گ استمِمیرد و این را بدانید که نام این موجود کَ  میشرور

 موجودیست شبیه تمساحی شش سر که یکصد دست و یکصد پا دارد و مانند اژدها از هر شش سرش آتـش                      -16
  .مس استمس تِو با دم بسیار بلند و کلفتش ششصد نفر را حریف است و نام او تِبیرون می آید 

 اسبهای سیاه بالداری هستند که بسیار وحشی میباشند و ثم های آتشین و محکمی دارند باید خیلـی مواظـب                     -17
  .آنها باشید

          . توضیح اضافی بدهمفکر می کنم تا همینقدر کافی باشد بیشتر از این وقت نداریم که در مورد این جناح
ماطاناتیس دارای سالحی   . میباشد عفریت است و مشاورش جنپرک     ماطاناتیس    که نامش  و اما آخرین وزیر شیابلو،    

به نام گرز نفرین است که در دو طرفش مارهایی زنده ولی فوالدی وجـود دارد کـه قـبالً ایـن گـرز بـه اهریمنـی              
است و جنپرک مشاور هم سالحی دارد به نام تبر جالد که با این تبـر سـر                  اژیدهاک تعلق داشته    وحشتناک به نام    

می گویند که چند تن از مردان خدا هم توسط این تبر کشته شـده        . خیلی از دلیر مردان و پاکدالن قطع شده است        
زهـر  اند و این سالح، سالحیست نفرین شده و خونریز و سردار سپاه این جناح بوشیست دیو است که بجای خـون                 

 که ترکیبی از غول و جـادوگر اسـت او قـدی             در بدنش جریان دارد و نام پهلوان لشکریان این جناح ویستور است           
بسیار بلند دارد و در الی دندانهایش استخوان انسانهای زیادی به جای مانده و او یک آدمخوار به تمام معناسـت و       

 پای اجساد کشته شـدۀ جـادوگران را محکـم ببندنـد     در ضمن باید کسانی از لشکریان را مأمور کنید که دست و         
چون بعید نیست که آنها بعد از مدتی دوباره زنده شوند و به کمک شیابلو برای انتقام گـرفتن برونـد و یـا اینکـه                          

بیاد داشته باشید بعد از اینکه دست و پای اجساد جادوگران بسته شـد بایـد                . دوباره برایمان مزاحمت ایجاد کنند    
وقتی که سخنان گیوپارتان تمام شد همه از او بخـاطر راهنماییهـای             . سریعاً دفن کنید که دیگر زنده نشوند      آنها را   

وقتی کـه گیوپارتـان عزیـز داشـت برایمـان           : سودمندش بسیار تشکر کردند و باریان رو به سرداران کرد وگفت          
ام کـه آن را برایتـان شـرح میـدهم           توضیحات الزم را میداد من هم با توجه به راهنماییهـایش نقـشه ای کـشیده                 

: امیدوارم که نقشه ای که طرح نموده ام نظر شما را جلب کند و بعد باریان شروع به توضـیح دادن کـرد و گفـت                         
برادرم دادیار و مرغ میپس و پیرکا و چغالک و گوژک در سمت راست لشکریان قرار بگیرند و با هم حمله کنند و              

و سه فرمانروای حیوانات     کمن انداز و سپندار و دو فرزندش، انوش و اشکیدا            ۀاسپکاردالن به همراه پارت راهب و       
و پرندگان و حشرات در سمت چپ لشکر قرار بگیرند و با هم به صف دشمنان یورش ببرند و من و پونیرو هم بـه                         

  .همراه افرا و پادشاه اجنه و سیمرغ و پارسمن به قلب سپاهیان دشمن حمله می کنیم
شما باید از اژدهای سبز انگشتر خودتان استفاده کنید من هـم حتمـاً از               : و به دادیار و اردالن کرد و گفت       باریان ر 

پارت هم باید از عصای هفـت فرزنـد         : این جادوی انگشتری خودم استفاده خواهم کرد و رو به پارت کرد و گفت             
دهان باید بـه سـربازان تحـت امـر خـود            طبیعت برای تقویت نیروهای سپاهیان استفاده کند و در ضمن همۀ فرمان           

وقتی که نبرد آغاز شـد مـن بـه هـزار ارواح             . بگویند که برگهای سبز جادویی را حتماً به همراه خود داشته باشند           
جنگجوی بادنجان جادویی دستور میدهم که در میدان نبرد در ضمن جنگیدن زخمیهـا را نجـات دهنـد و اجـساد                      
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 21 عدد است باید     42سته دفن کنند و در ضمن خروسهای سپید که تعدادشان           جادوگران را سریع و دست و پا ب       
و پایان   خروس سمت چپ لشکر در پشت جبهۀ نبرد بایستند و آواز شروع جنگ               21خروس سمت راست لشکر و      

جنگ و یا عقب نشینی را به عهده بگیرند و با صدای خود اهریمنان را دچار هراس کننـد و فـراری دهنـد و در دل     
تو و همسرت باید به کل لشکریان       : و بعد باریان رو به سوسک نقره ای کرد و گفت           .نها ترس و وحشت بیاندازند    آ

آنهایی که سالح و یا وسیلۀ دفاعی ندارند سریعاً برایشان تهیه کنیـد و در اختیارشـان قـرار دهیـد                     . سرکشی کنید 
طول نبرد سالحش را از دست داد و یا اینکه لوازم           مقداری هم سالح و لوازم دفاعی اضافی بسازید تا اگر کسی در             

: باریان سپس به گیوپارتان عابد و سـیروس و پورنـگ وزیـر گفـت             . دفاعیش آسیب دید زود برایش تعویض کنید      
شما سه نفر هم باید در خیمۀ مرکزی بمانید و به زخمیها برسید و بعد او رو به کل جمـع سـرداران و فرمانـدهان                          

: آیا طرح و نقشۀ مرا قبول دارید؟ همه از جـای خـود بلنـد شـدند و گفتنـد                   : ی کرد و گفت   حاضر در خیمۀ مرکز   
باریان عاقل ما به سخنان تو اعتماد و اطمینان کامل داریم و مطمئن هستیم که نقشۀ تو بهترین پیشنهاد است و بعد                      

 کنید چون جنگ سـختی در پـیش         کریان خود را آمادۀ نبرد    باریان به همۀ آنها دستور داد که بروید سپاهیان و لش          
 جنگی با اهریمنانی که دیدن آنها ترس آور و وحشتناک است و از نگـاه آنهـا مـرگ میبـارد و بـرق زشـت                    داریم

 امیـدوارم کـه   چشمان گنهبار آنها رعب آور است و نفس آنها مسموم است و دهان آنها بوی تعفن مردار را میدهد            
در همین موقع یک دفعه نگهبانی سرزده بـه داخـل           .  برد دشوار تنها نگذارد   خداوند یاورمان باشد و ما را در این ن        

پادشاه من باریان دالور، شخصی به نام آشوین آمده و می گوید که با شما کاری ضروری دارد                  : خیمه آمد و گفت   
سرور :  گفت زود به باریان  گیوپارتان عابد تا این را شنید       . و در دست او پرچمی به رنگ سبز و سفید و سرخ است            

آشوین فرزند ستارۀ صبح و ستارۀ شب است او جـوانی دلیـر و پهلـوانی شـجاع                  . من اجازه بدهید او به داخل بیاید      
. است که در سپیدۀ صبح و اول غروب خورشید همیشه حـضور دارد و مراقـب انـسانهای نیازمنـد و مظلـوم اسـت                        

ز تخت فرماندهیش بلند شد و به احترام میهمان تـازه           باریان ا . اوست که آرزوهای خالیق را به شهر آرزوها میبرد        
واردش به جلوی در خیمه رفت و چند لحظۀ بعد به همراه او جوانی زیبا بـا قـدی بلنـد و هیکلـی سـتبر و بـازوانی                  
نیرومند به داخل خیمه آمد که پرچمی بسیار زیبا در دست داشت پرچمی سه رنـگ بـه رنگهـای سـبز و سـفید و             

دوسـت عزیـز، آشـوین مـا منتظـر سـخنان تـو              : د خیمه شد باریان به او جایگـاهی داد و گفـت           وقتی او وار  . سرخ
دوست من، باریان دالور، من آمده ام که این پـرچم آزادگـی   : آشوین بعد از اینکه از جایش بلند شد گفت  .هستیم

دوشادوش ه ام   ادرا که نشان شجاعت مردمان لشکریان توست به تو هدیه کنم و خودم هم برای کمک به شما آم                  
باریان و اطرافیانش او را ستودند و باریان با خوشـرویی هدیـه او را قبـول کـرد و                    . بجنگم با اهریمنان    شما دالوران 

نشان اتحاد و همبستگی بین ماسـت و         دوستان دالور و همرزم من از همین حاال اعالم می کنم که این پرچم             : گفت
و بی احترامی به این پرچم، بی احترامی به تمـامی اقوامیـست              شود   همیشه این پرچم باید قداست و حرمتش حفظ       

سپس باریان پرچم سه رنگ را به فرمانـدۀ خروسـان           . که امروز در زیر این پرچم می خواهند با اهریمنان بجنگند          
ما خـوش  به اردوی : سپید داد تا آن را بر فراز لشکریان به احتزاز درآورند و بعد باریان رو به آشوین کرد و گفت                   

آشوین هـم تعظیمـی   . آمدی از تو می خواهم که در کنار من باشی تا با هم به قلب لشکریان اهریمنی یورش ببریم       
بعد به دستور باریـان نگهبانـان       . باعث افتخار من است که در کنار دالور مردی چون تو شمشیر بزنم            : کرد و گفت  
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ه سمت لشکریان خودشان رفتند تا آنها را آمـادۀ نبـرد            به آشوین یک اسب بالدار دادند و سپس همۀ فرماندهان ب          
  .کنند

لـشکریان نـور و رسـتگاری ای آزاد         : باریان با صدای بلند گفت    . بعد از مدتی هر دو سپاه روبروی هم صف بستند         
مردان، خائنین و وطن فروشان بیگانه پرست و همچنین اهریمنان از شما میترسند و اگر آشنایی از شما را در حـین                   

برد ببینند مخفی میشوند و یا صورتشان را از خجالت می پوشانند در صورتیکه از خدا نمی ترسند و خجالت نمـی                      ن
پـس از پایـان یـافتن سـخنان باریـان           . امیدوارم که خداوند با عدالتش بر اینها قضاوت کند نه با رحمـتش            . کشند

ه هوا برخواست و بعد از باریـان دالوران دیگـر           صدای تشویق و تأیید از تمامی گوشه و کنار سپاهیان و لشکریان ب            
 تن به تـن بـه میانـۀ         شروع کردند به رجز خوانی و از لشکر اهریمنی هم چهار پهلوان ستمگر و بی رحم برای نبردِ                 

میدان آمدند و آنها هم شروع کردند به گرد و خاک کردن و ناسزا گفتن به دالور مردانی که برای نبرد با آنها پـا                         
  . گذاشته بودندبه میدان

 ویستور دیو به میدان آمدند و از لشکر انسانها          – دروج فتان    – پرموخونس خون آشام     –از لشکر اهریمنان نسو دیو      
چغالـک  . با اجازۀ باریان به میدان رفتند و جنگ تن به تن بین آنها آغاز شـد                ، اسپکه – پونیرو   – گوژک   –چغالک  

یادی از خود نشان داد و حتی با گرز کله گاوی خود یک پای ویـستور                که با ویستور دیو می جنگید رشادت های ز        
را شکست ولی از آنجایی که ویستور قدی بلند داشت و چغالک قد کوتاه بود، ویستور بر چغالک غلبه پیدا کـرد و                       

یان او را در دستانش گرفت و سر او را با دندانهایش کند و گرز چغالک را برداشت و جسد او را بـه میـان لـشکر                          
آنها هم در جلوی چشمان لشکریان انسانها بدن چغالک را تکه پاره کردند و خوردند و بعـد                  . اهریمنی پرتاب کرد  

از کشته شدن چغالک شجاع ویستور که یک پایش شکسته بود لنـگ لنگـان بـه جایگـاه خـودش رفـت و یـاران          
می کردند و اما گوژک که با دروج فتان         اهریمنیش برای او هورا می کشیدند و با صداهای وحشتناک او را تشویق              

می جنگید در یک لحظه که دروج فتان به هوا بلند شد که با چنگالهایش گـوژک را بکـشد گـوژک زود بـر روی              
 کرد و دروج فتان بر زمـین خـورد و خـرد شـد و از     ی سنگ مجسمهزمین خوابید و با نیزۀ جادوئیش او را تبدیل به       

 در جایگاه خودش رفت و لشکریان انسانها او را به خـوبی تـشویق کردنـد ولـی                   گوژک هم پیروزمندانه  . بین رفت 
پونیرو که با پرموخونس خون آشام می جنگید،        . گوژک از کشته شدن چغالک دالور بسیار ناراحت و خشمگین بود          

بید و  و پرموخونس هم از فرصت استفاده کرد و گـردن او را چـس             زیر ضربات او طاقت نیاورد و نقش بر زمین شد           
تمامی خون بدن او را مکید و پونیرو را کشت و با احساس غرور و پیروزی جـسد او بـه میـان لـشکریان اهریمنـی                           

آنان بدن پونیرو را مانند بدن چغالک تکه و پاره کردند و خوردند بدین ترتیب پـونیروی شـجاع هـم                     . پرتاب کرد 
اسپکه با کمند خود بر سر و صورت نـسو دیـو ضـربه              . در طرفی دیگر اسپکه در حال مبارزه با نسو بود         . کشته شد 

ی برخورد میکرد درخت از وسط نصف می شد ولـی نـسو دیـو                تنومند میزد که اگر یکی از آن ضربه ها به درخت         
بسیار قوی و قدرتمند بود و از طرفی سپر و زره عنکبوت را بر تن و دستش داشت که کار اسپکه را کمـی مـشکل                          

 برای چندمین بار داشت به سر و صورت نسو دیو شـالق میـزد و اجـازۀ پیـشروی بـه او                       کرده بود وقتی که اسپکه    
نمیداد یک دفعه کمندش بر سپر عنکبوت نسو دیو گیر کرد و تا خواست کمند خود را از سپر او جدا کند نسو دیو                        

سپکه را تکـه و پـاره    جالد و بی رحم زود پرید و ا کاری کرد که او بر زمین خورد و آن دیوِ          ،با یک ضربۀ معکوس   
کرد و با پیروزی سر اسپکه را به طرف لشکریان باریان پرتاب کرد و با خشم و فریادی بلنـد بـه باریـان و دیگـر                           
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دالوران ناسزا گفت و لشکریان اهریمنی برای تشویق او سالح هایشان را به هوا بلند کردنـد و بـرایش نعـره هـای                        
فر از بهتـرین دالوران کـشته شـده انـد بـا غمگینـی و نـاراحتی در                   وقتی گوژک دید سه ن    . خوشحالی می کشیدند  

اجازه می خواهم بروم با آن سه اهریمنی که سه نفـر از دوسـتان   : حالیکه خشمگین بود به نزد باریان رفت و گفت        
 بـا   :باریان گفـت  . جلوی چشمان یارانشان خوار و ذلیل و قطعه قطعه کنم         دردالورمان را کشته اند بجنگم و آنها را         
خشمت را فرو ببر و عقلت را به کار بیانداز که از چه راهـی بایـد آنهـا را                  ،  خشم کاری نمیشود کرد کمی صبر کن      

اجازه بدهید برویم آن سه پلید را بکـشیم         : شکست دهی در همین لحظه آشوین و پادشاه اجنه هم آمدند و گفتند            
 و اسپکه را در جلوی چشمان ما به طرز ناجوانمردانـه  چون آنها بهترین دوستانمان چغالک و دو دالور شجاع پونیرو   

 زیر لب با خود     باریان که خودش هم بسیار خشمگین و ناراحت بود         .نده ا ند و جسدشان را متالشی کرد     ه ا ای کشت 
دوست من، با ما از بیابانها و کوهها و دشتها گذشتی و با هم بر دیو سیاه چیره شدیم، دوست من چغالـک                       : میگفت
 بـه کمـک     بودی و در سختی کمکم نمودی هرگز نخواهم گذاشت که خون تو پایمـال شـود انتقـام تـو را                    یار من   
با درخواست آنها موافقـت کـرد و از درگـاه           سپس باریان   ،  گرفت انتقامی سخت تر   م  ی از کشنده ات خواه    دالوران

 به میدان نبرد رفتند و آن سـه         دوباره گوژک به همراه آشوین و پادشاه اجنه       . خداوند برای آنها طلب پیروزی نمود     
اهریمن پلید را صدا کردند و در حالیکه رجز می خواندند آنها را به نبرد تن به تن دعوت کردند وقتی کـه نـسو و                          
پرموخونس و ویستور به میدان آمدند و با آن سه دالور مشغول نبرد شدند پادشاه اجنه که با ویستور مـی جنگیـد                       

ط جادو خودش را سریع به شکل درخت پیچکی تنومنـد و قطـور در آورد و در یـک                    در همان ابتد ای نبردش توس     
آن به دور ویستور پیچید و او را با تمام قدرت در اختیار خودش گرفت و تمام استخوانهایش را خـرد کـرد و بعـد                   

و به نزد باریان    جسد او را تکه تکه کرد و در میان میدان رها نمود و گرز چغالک را که در دستان او بود برداشت                       
گوژک که با پرموخونس می جنگید دسـت بـه   . صدای تشویق لشکریان باریان از هر طرف به هوا برخواست  . رفت

پرموخونس که فکر میکـرد او از حـال         . کار فریب شد و خودش را خسته و بی رمق نشان داد و نقش بر زمین شد                
ن گوژک نیزه اش را بلند کرد که در قلب پرموخونس           رفته با خوشحالی به طرف او پرید که خونش را بمکد ناگها           

فرو رفت و او را تبدیل به مجسمۀ سنگی کرد و بعد گوژک با چنـد ضـربۀ محکـم و پـی در پـی مجـسمه سـنگی                      
و او را بدین ترتیب از بین برد و صدای تشویق لشکریان از هر سو به هوا برخواست و امـا                     پرموخونس را خرد کرد     

ا آن موقع کسی نمی دانست که آشوین چگونه می جنگد و یا سـالح او چیـست چـون کـسی                      نبرد آشوین و نسو، ت    
سالحی در دست آشوین ندیده بود، آشوین که برای نبرد با نسو آماده شده بود در یک طرف میدان آرام ایستاد و                      

 بـزدل ای  :  گفت حرکتی نمیکرد نسو دیو که از آرامش بی حد و اندازۀ او خوشش نیامده بود و خشمگین شده بود                  
بـرای جنگیـدن   ترسو حتماً از هیبت من به وحشت افتاده ای که جرأت حمله نداری چه کسی جوانی بی تجربه را                  

هر که میخواهی باش من با یک ضـربه         : ؟ نسو دیو گفت   میدانی من چه کسی هستم    : با من فرستاده؟ آشوین گفت    
من آشوین فرزنـد سـتارۀ      : ه آمادۀ حمله شده بود گفت     آشوین ک . تو جوان خام و بی تجربه را قطعه قطعه می کنم          

 فـرار کنـد آشـوین       نبردگاهلرزه بر اندام نسو افتاد و تا خواست که از           : تا او این را گفت    . صبح و ستارۀ شب هستم    
ناگهان تبدیل به شهابی شد و با یک حملۀ برق آسا با شـدت و قـدرت تمـام از وسـط صـورت آن دیـو بـدجنس                

. ش بیرون آمد نسو دیو که سرش متالشی شده بود همچو تکه سنگی بر زمین افتـاد و مـرد                   گذشت و از پشت سر    
آشوین هم زره و سپر عنکبوت را از تنش جدا کرد و به سمت باریان رفـت وقتـی آن دالور بـه نـزد باریـان آمـد                             
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یـروزی مـی    صدای تشویق و شادی لشکریان از همه جا بلند میشد و به گوش میرسـید و خروسـهای سـپید آواز پ                     
 دباریـان بـه آن سـه نفـر احـسن     . خواندند و پرچم سه رنگ را به عالمت پیروزی بر فراز لشکریان تکان می دادند         

گفت و آنها را تشویق کرد و چند لحظۀ بعد پس از اینکه از لشکریان سان دید به رئـیس خروسـان سـپید اشـاره                          
وقتی خروسان سپید شـروع بـه خوانـدن کردنـد           . انیدکرد پرچم را تکان بدهید و آواز جنگ را با صدای بلند بخو            

اهریمنان در ته قلب خود احساس ضعف و درماندگی میکردند و اما لشکریان باریان              . لرزه بر اندام اهریمنان افتاد    
کمانداران . حاال که انتقام سه دالور کشته شده در نبرد را گرفته بودند با امید و قوت قلب بیشتری حمله میکردند                   

ا را در چلۀ کمان گذاشتند، ارابه های جنگی صف بستند و سواران و سربازان پیاده سالحها و سپرهای خـود را   تیره
در هوا می چرخاندند و چند لحظۀ بعد صدای چکاچک شمشیرها و نعره های وحشتناک جنگجویان با صدای ضجۀ              

  .زخمیها و سفیر تیرهای کمانداران به هم در آمیخت
ان سپید شروع به خواندن کردند لشکریان باریان با شنیدن صدای آواز حمله و نبرد به طـرف    باالخره، وقتی خروس  

 و آواز جنگ سـر      و از طرفی جغدهای شوم هم در لشکریان شیابلو شروع به خواندن کردند             اهریمنان یورش بردند  
  . و اهریمنان هم به طرف لشکریان باریان حمله ور شدنددادند

نی به سمت لشکریان باریان می تاختند جادوی سیاه پشتیبانشان بـود کـه توسـط شـیابلو                  وقتی که لشکریان اهریم   
سر لشکریان اهریمنی به سمت روشنایی بـاالی سـر          ساخته شده بود انگار که تاریکی به همراه ابر سیاهی از باالی             

ردنـد و در روی زمـین        در باالی سر هر دو لشکر به هم برخورد ک          لشکریان باریان می تاخت و هر دو نور با شدت         
میانۀ میدان نبرد هم دو لشکر در حالیکه به سوی یکدیگر خیز برداشته بودند و رزمگاه را غبارآلود سـاخته بودنـد        
به هم برخورد نمودند که توفانی موج مانند هر دو لشکر را فرا گرفـت و در ضـربات اول از هـر دو طـرف میـدان                            

پرتاب میشد و بدنهای بیجان زیادی زیر دست و پای جنگ آوران صـف              سپرها و سالح ها و سرهای زیادی به هوا          
مقدم نبرد می افتاد و مانند برگهای پاییزی بر زمین می ریختند و کرکسهای اهریمنـی شـیابلو اجـساد مردگـان و                       

اح بدنهای زخمیان لشکریان باریان را می دریدند و می خوردند و زخمیهای نیمه جان را می کشتند و از طرفـی ارو            
جنگجو نیز با آنها می جنگیدند و زخمیها را نجات میدادند و دست و پای اجساد جادوگران اهریمنی را می بـستند                      
. و آنها را دفن میکردند و در خیمۀ مرکزی هم گیوپارتان و سیروس و پورنگ وزیر از زخمیها مراقبت مـی نمودنـد               

ه همراه فرماندهان تحت امـر خـود و اژدهـای سـبز             این نبرد سخت همچنان ادامه داشت و اردالن از جناح چپ ب           
صف دشمان را بر هم میزد و از کشته پشته می ساخت و از طرفی پارت راهب به کمک شمشیر اکوان دیو و هفت                        
فرزند طبیعت و کشاورزان و دهقانان شجاعی که سه شاخه هـای تیـزی را در دسـت داشـتند اردالن را پـشتیبانی                        

در ایـن میـان     .  عفریت ها و آل ها و دیوها را نابود می ساختند و به عقب می راندنـد                 میکردند و همه به کمک هم     
شیر، فرماندۀ حیوانات سوار بر ارابۀ زیبای خود کـه از           . شیر و عقاب هم رشادت های زیادی از خود نشان میدادند          

ده بـود و ارابـۀ او را   چوب آبنوس ساخته شده بود و بر روی آن با طال و نقره نقش بچه شیرهایی کنـده کـاری شـ                   
هفت شیر جوان بالدار می کشیدند مشغول نبردی سخت و نفس گیر بود و عقاب هم به همراه پرنـدگان دیگـر از                       
آسمان به اهریمنان حمله میکردند و حشرات هم بر چشمها و گوشهای دشمنان یورش میبردند و با رفتن در دماغ                    

و دو فرزندش، انوش و اشکیدا هم سرگرم مبارزه بـا اسـبهای سـیاه            سپندار  . آنها برایشان مزاحمت ایجاد میکردند    
وقتی کـه شـیهه     سردستۀ آن اسبها اسبی بسیار تنومند با بالهایی بزرگتر نسبت به بقیه بود              . بالدار آتشین ثم بودند   
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می کشید قلب آدمی فرو می ریخت و وقتی ثم هایش را تکان میداد از آن آتش گداختـه زبانـه مـی کـشید ولـی                 
سپندار شجاع و دالور بدون اینکه وحشتی کند و یا بندی از دلش بلرزد دلیرانه به سوی او تاخت و پـس از انـدکی    
مبارزه با شمشیر خود او را به چهار نیم کرد و لشکریانش با دیدن این صحنه انگار که شجاع تـر شـده باشـند بـا                           

از طرفـی کمندانـدازها بعـد از        . ح اردالن بر پا بود    بله دوستان، شور و غوغایی در جنا      . قدرت بیشتری می جنگیدند   
مرگ دالورانۀ اسپکه در کنار ارابه های جنگی چهار اسب تیز تک اردالن قرار گرفتند و بـا تمـام قـوای خـود بـر                          
دشمنان یورش میبردند و با کمندهای خود به آنها ضربه میزدند و سواران آنها را از روی اسبهایشان بـه زیـر مـی                        

   .اهریمنان را به عقب می راندندو  کشیدند
در جناح راست دادیار دالور به همراه فرماندهان تحت امر خود و اژدهای سبز و مرغ میپس و هشت پاهـای غـول                       
پیکر و اسب های بالدار و تک شاخ در حال پیشروی بود و جادوگرها و غول هـا را زمـین گیـر کـرده بـود و مـرغ             

پیاده نظام ها و سواره نظام ها و کمانداران تیرانداز به شـدت و              .  نبرد بود  میپس وطن پرست با تمام قدرت مشغول      
بطور خستگی ناپذیری می جنگیدند و پریان هم با قدرت تمـام از صـف مقـدم نبـرد در جنـاح راسـت پـشتیبانی                          

 بـه   به صف نیروهای دادیار پیوسـتند و دوشـادوش آنهـا            هم وقتی که چغالک دلیر کشته شد نیروهای او       . میکردند
  . مبارزه پرداختند
به قلب سپاه دشمن می تاختند و آنها         به همراه فرماندهان تحت امر خود         و پادشاه اجنه    و پارسمن  باریان و آشوین  

و جنهای وحشی بسیاری از دورگه ها و فتـان هـا            و آشوین و اژدهای سبز و سیمرغ        را فلج و زمین گیر کرده بودند        
ورتهای وحشتناکی در مـی آوردنـد و یـا دشـمنان را جـادو میکردنـد و از بـین                     جنها خود را به ص    . را کشته بودند  

میبردند ولی جنهای سرباز توسط سالحهای عجیب و غریبی که داشتند دشمنان را نابود میکردند و در ضمن سواره                   
رده بودنـد و    نظام و پیاده نظام و جنهای سرباز به کمک اژدهای سبز و سیمرغ تا اواسط قلب سپاه اهریمنان نفوذ ک                   

سرسختانه می جنگید یکـی      شجاعانه و     ،لشکریان اهریمنی در حال شکست خوردن بودند در حالیکه باریان دالور          
پادشاه و سرور من، وقتی که داشتم اجساد جـادوگران          : از ارواح جنگجوی بادنجان جادویی به کنار او آمد و گفت          

 دیدم فکر می کنم که آن سه جسد متعلق به جن سرخک،             را جمع آوری میکردم، جسد سه مشاور ارشد شیابلو را         
برو دوباره ببین اگـر مطمـئن       : باریان در حالیکه سرسختانه مشغول نبرد بود گفت       . جنپرک و جنگولک بوده باشند    

شدی به فرماندۀ خروسان سپید بگو تا آواز سر دهند که سه مشاور ارشد شیابلو کشته شده اند مطمئن هستم کـه                      
  .با شنیدن این خبر قوت قلب بیشتری پیدا می کنندلشکریان ما 

روح جنگجو رفت و دوباره آن سه جسد را دید و وقتی مطمئن شد به نزد خروس سپید رفت و دستور باریان را به                        
آواز کشته شدن آن سه مشاور شیابلو را با         : خروس سپید به محض شنیدن این خبر به یارانش گفت         . او اعالم کرد  

وقتی خروسان سپید شروع به آواز خواندن کردند صدای آنها در میان لشکریان طنین انداز شـد و   شادی سر دهند    
 هر دو طرف درگیر متوجۀ موضوع شدند که یک دفعه صدای شوق آلودی از کل سپاهیان باریان به هوا برخواست                   

 را ترک کردند و بـه دژ      و به قدری روی سپاهیان تأثیر گذاشت که مدت زیادی طول نکشید اهریمنان میدان نبرد              
وقتـی  . شهر خشکاب پناه بردند و باریان به همراه کل سرداران و فرمانـدهان و لـشکریانش دژ را محاصـره نمـود                     

سپاهیان باریان دژ را به محاصرۀ خود در آوردند و عرصه را بر اهریمنان تنگ نمودند، لشکریان باریان به دسـتور                     
ی موقتی میان هر دو سپاه برقرار شد و هزار نفر از سپاهیان باریان مـشغول                و آتش بس  او کمی از دژ فاصله گرفتند       
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برویـد  : باریـان چنـد روح جنگجـو را صـدا کـرد و گفـت              . جمع آوری کشته شده گان و زخمیان در جنگ شدند         
 و سالحهای آن سه نفر مشاور شیابلو را پیدا کنید و به همراه سپر و زره عنکبوت که در دست آشوین است بگیرید             

به گیوپارتان بدهید که از آن سالحهای اهریمنی محافظت کند و یکی از شماها هم برود سالح چغالک را که گـرز               
آن . کله گاوی است از پادشاه اجنه بگیرد و به گیوپارتان بدهد چون سالح او را باید بـه همـسرش تحویـل دهـیم                       

 و کمان تاریکی، چماق ظـالم، تبـر جـالد بـود پیـدا      چند ارواح رفتند و سالحهای سه مشاور شیابلو را که شامل تیر   
ارواح جنگجو، سپر و زره عنکبوت را از آشوین گرفتنـد و بـه همـراه گـرز کلـه                   . نمودند و تحویل گیوپارتان دادند    

باریان گفته است شما از اینها مراقبت کنید تـا بـه مـوقعش در               : گاوی چغالک به گیوپارتان تحویل دادند و گفتند       
  .ه داشتاگیوپارتان عابد قبول کرد و آنها را در نزد خودش نگ. با شما صحبت کنممورد آنها 

بعد از شکست اهریمنان و فرار آنها به داخل دژ و به محاصره در آمدن شهر خشکاب، فرماندهان لشکریان باریان             
.  به نزد باریـان رفتنـد      بعد از اینکه به سپاهیان خودشان سر و سامان دادند و دستورات الزم را ابالغ کردند همگی                

باریان از همۀ دالوران به خاطر رشادتها و از جان گذشتگی هایی که در نبرد با اهریمنان از خود نشان داده بودنـد                       
: بعد از پایان یافتن سخنان باریان پارت راهب گفـت         . بسیار تشکر کرد و این پیروزی را به همۀ آنها تبریک گفت           

همین سادگی شکست را قبول کند مطمئن باشید که او اآلن در حال نقشه کـشیدن                من فکر نمی کنم که شیابلو به        
برای ماست بهتر است ابرک را دوباره بفرستیم تا ببینیم آنها دارند چه نقشه ای می کشند و وضـعیت سپاهیانـشان       

ر خـشکاب   باریان و همۀ دالوران قبول نمودند و مانند دفعۀ قبـل ابـرک را بـرای جاسوسـی بـه شـه                     . چگونه است 
دوسـتان عزیـز و گرامـی، دالوران ارجمنـد و     : فرستادند بعد از اینکه ابرک رفت باریان رو به همـه کـرد و گفـت    

شریف، ازشما خواهشی داشتم اگر یکی از ما دالوران کشته شد سالح و کلیۀ لوازمش در نزد گیوپارتان عابد بماند                   
 و در ضمن اگر لوازم جادویی اهریمنان به دست           تحویل گردد  تا بعد از نبرد لوازم دالور کشته شده به خانواده اش          

شما افتاد نباید از آنها استفاده کنید چون این را به خاطر داشته باشید که ما هرگز از هیچ وسیلۀ اهریمنی ای برای                       
 گیـو   رسیدن به هدف خود نباید استفاده نمائیم پس لطفاً اگر سالحهای اهریمنی به دسـت شـما افتـاد آنهـا را بـه                       

همۀ سـرداران  . پارتان تحویل دهید تا بعد از نبرد و پایان جنگ در موقع مناسب آن سالحهای پلیدی را نابود کنیم                
تـا ابـرک نیامـده    : و فرماندهان قبول کردند و سخنان باریان را تأیید نمودند و بعد باریان رو به آنها کرد و گفـت                   

که چه مقدار از افراد لشکریانمان کشته و زخمی شـده انـد و بعـد             شما سریعاً لشکریان خود را نظم دهید و ببینید          
برو سریعاً به گیوپارتان اطالع بده که فوراً به اینجا بیاید و مـا را               : باریان یکی از ارواح جنگجو را صدا کرد و گفت         

ک این پیروزی بزرگ    بعد از مدتی کوتاه گیوپارتان به نزد باریان آمد و بعد از تبری            . از احوال زخمیان با خبر سازد     
زخمیهای زیادی داشتیم ولی توسط برگهای جادویی آنها زود خوب می شدند و دوباره با اشـتیاق تمـام بـه                     : گفت

صحنۀ نبرد باز می گشتند و در حال حاضر تعداد کمی زخمی در خیمۀ مرکزی و خاج از آن داریم کـه همـۀ آنهـا                  
باریـان  .  جادویی کمی در نزد افراد لشکر بـاقی مانـده اسـت            در حال بهبودی هستند ولی برای نبرد بعدی برگهای        

دیگر مقدور نیست که برگ سبز جادویی تهیه کنیم چون اگر سیمرغ و یا مرغ میپس هم که مسافت زیادی                    : گفت
 و تـا آن     را در مدت کوتاهی طی می کنند، اگر برای تهیۀ برگ جادویی بفرستم دو روز دیگر به اینجا بر میگردند                   

گیوپارتـان  . ید خیلی دیر شود و این دو که از بهترین یاران ما هستند نتوانند در جنگ به ما کمـک کننـد                     موقع شا 
در همـین   . بله چاره ای نیست به هر حال باید با همین مقدار کمی که در نزد افراد باقی مانده است بسازیم                   : گفت
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انگار منتظرش بودند سریع بـه نـزد باریـان          حین ابرک به خیمه وارد شد و پشت سر او سرداران و فرماندهان که               
  .آمدند

خبرهـای خـوبی نیـاورده ام       : چه خبری داری؟ آیا چیزی دسـتگیرت شـد؟ ابـرک گفـت            : سیدرباریان از ابرک پ   
باریان و  . احساس می کنم که باید از محاصرۀ شهر دست بردارید و نیروها را در جلوی خیمۀ مرکزی تمرکز دهید                  

شـیابلو دفترچـۀ تقـدیر و       : مگر چـه شـده اسـت؟ ابـرک گفـت          :  افتاده بودند پرسیدند   فرماندهان که به دلشوره   
سرنوشت را که در قصر هزار دریچۀ زرین که در هفتمین گنبد آسمان قرار داشت دزدیده و بـه همـراه خـود بـه                         

فـت و در    کمتر از نیم روز، گوی زمان را هم در نبرد بکـار خواهـد گر              درقصر هزار چشم در دوزخ برده است و او          
 سپاهیان خود هستند و آنها را دارند برای نبردی دیگر آماده            هحال حاضر سرداران اهریمنی مشغول سامان دادن ب       

  . و تجهیز می کنند
گیوپارتان که رنگش پریده بود به درگاه خداوند سجده کرد و بعد از کمی راز و نیاز از جایش بلند شـد و رو بـه                          

ع و بیباک، در بین ما شخصی پیدا نمیشود که جاودانه باشد چون تو از آب حیات                 اردالن شجا : اردالن کرد و گفت   
نوشیده ای جاودانه شده ای تو باید به تنهایی به دوزخ بروی و دفترچۀ تقدیر و سرنوشت را به همراه گوی زمان از                 

حویل دهـی کـه او آن       قصر هزار چشم شیابلو بربایی و دفترچه را به دست نگهبان و فرشتۀ هفتمین گنبد آسمان ت                
دفترچه را در جای خود بگذارد و گوی زمان را هم برای من بیاوری تا شیابلو نتوانـد از آن بـر ضـد نیروهـای مـا                            
استفاده کند اگر می بینی که تو را انتخاب کردم به این دلیل است که اگر شخصی فانی بـه دوزخ بـرود جـسمش                         

در همـین   . نها این کار از دست تو بر می آید که جاودانه شـده ای             نابود میگردد و روحش در آنجا اسیر میشود و ت         
اگر شیابلو از گوی زمان یا دفترچۀ تقدیر و سرنوشت استفاده کند چه اتفاقی می افتـد؟ ایـن                   : موقع دادیار پرسید  

یـسد  دوست دالورم، اگر شیابلو در دفترچۀ تقدیر و سرنوشت دست ببـرد و بنو             : بار پادشاه اجنه پاسخ داد و گفت      
که این جنگ به نفع او تمام شود قطعاً اهریمنان پیروز میشوند و تمامی لشکریان ما از بین میروند واگـر شـیابلو از                        
گوی زمان استفاده کند زمان از حرکت می ایستد و موجودات اهریمنی شکست ناپذیر میـشوند و هـر چقـدر کـه                       

ند و انگار که هرگـز نمـرده انـد در همـین             وباره زنده میش  چون آنها دو  آنها را بکشیم و نابود کنیم فایده ای ندارد          
  .موقع همهمه ای در بین جمع افتاد و هر کسی چیزی می گفت که به صدای اردالن همۀ حاضران ساکت شدند

اردالن وقتی دید که دالوران کمی خود را باخته اند جلو آمد و محکم و استوار با شجاعت تمام رو به باریان کرد و                        
در عزیزم، من با کمال میل به دوزخ میروم و تا قبل از آغاز مجدد نبرد به اینجـا بـاز میگـردم و مطمـئن                          برا: گفت

همراه خودم گوی زمان را می آورم و دفترچۀ تقدیر و سرنوشت را به دست فرشتۀ نگهبان هفتمین گنبـد                   باشید به   
بـرادر  : و شانه هایش را بوسـید و گفـت        باریان از جایش برخاست و اردالن را در آغوش گرفت           . آسمان میرسانم   

عزیزم، امیدوارم که خداوند در این راه به تو کمک نماید همۀ ما چشم امیدمان به تو است و اآلن با این وضعی که              
پیش آمده زندگی همۀ ما و موجودات زمین به تو بستگی دارد و بعد همۀ دالوران و سرداران و فرمانـدهان اردالن                      

: گیوپارتـان رو بـه باریـان کـرد و گفـت           .  برایش آرزوی مؤفقیت در انجام مأموریت را کردند        را تشویق نمودند و   
پادشاه دالوران، باریان عزیز، آن نقشۀ ورود به دوزخ را که از پوست تن ارژنگ دیو در سرزمین افسانه هـا کنـده                       

باریان هم سریع سوار بـر اسـب        . مبودی کجاست؟ آن را می خواهم لطفاً آن را به اردالن بده تا او را راهنمایی کن                
بالدار شد و به خیمۀ مرکزی رفت و نقشه را برداشت و دوباره به جمع فرماندهان پیوسـت و بعـد نقـشۀ ورود بـه                          
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اردالن وقتی نقشه را گرفت خوب آن را نگاه کرد چیزی متوجـه نـشد و رو بـه گیوپارتـان                     . دوزخ را به اردالن داد    
تـو  :  سر در نمی آورم طرز استفاده از این نقشه چگونه است؟ گیوپارتـان گفـت               من که از این چیزی    : کرد و گفت  

باید به کوه آتشفشان دنا بروی و اول این نقشه را که بر پوست ارژنگ دیو کشیده شده اسـت را درون آتشفـشان                        
 ناگهـان   پرتاب کنی و بعد خودت را به داخل آتشفشان بیاندازی وقتی که روی گدازه های سرخ و آتشین افتـادی                   

دریچه ای برایت باز میشود که تو میتوانی از آن دریچه وارد دوزخ شوی وقتی که به آنجا وارد شدی صحنه هـای                       
ی می بینی و موجودات وحشتناکی را مشاهده می کنی یادت باشد که دست به چیـزی نزنـی و هـیچ            و غریب  عجیب

  از آنها  ک ی تند و عذاب می کشند تو نباید به هیچ        چیز را بر نداری مطمئن هستم کسانی را می بینی که در رنج هس             
رهـا میـشود و      از بند     او کمک کنی اگر به یکی از آن دوزخیان کمک کنی خودت به جای او قرار خواهی گرفت و                 

بالی جان خودت میگردد احتمال دارد که با نگهبانان دوزخی و یا اهریمنان برخورد کنی باید خـودت را از چـشم                      
 اگر آنها تو را ببینند دیگر محال است که بگذارند تو به زمین برگردی تو باید مخفیانه به زنـدان                     آنها پنهان سازی  

از آنجا آزاد کنی او تو را به دفترچه و گوی زمان میرسـاند و تـو را   سافلین بروی و کاکس را که پادشاه ماه هست       
 وجود دارد و زندان     بطبقه هفت در  هر   یادت باشد که دوزخ هفت طبقه است و در        به هفتمین گنبد آسمان میبرد      

وقتـی صـحبتهای    . سافلین در طبقۀ هفتم دوزخ واقع شده است که بایـد از درب هفـتم ایـن طبقـه وارد آن شـوی                      
برادر عزیزم مطمـئن هـستم کـه در         : گیوپارتان تمام شد باریان گردنبند جادویی خودش را به اردالن داد و گفت            

 به دردت میخورد و اردالن گردنبند را گرفت و از باریان تـشکر کـرد و کلیـۀ                   این مأموریت پر خطر این گردنبند     
لوازم خودش را برداشت و از همه خداحافظی کرد و دستی روی گردنبند کشید و از جلوی چشمهای همـه ناپدیـد                      

آیـا از   باریان حـاال مـی خـواهی چکـار کنـی؟            : شد وقتی اردالن آنجا را ترک کرد سپندار و افرا و پارسمن گفتند            
نه دوستان من بهتر است     : محاصرۀ دژ دست بر میداری و قوا را جلوی خیمۀ مرکزی متمرکز میکنی؟ باریان گفت              

تا برگشتن اردالن دژ را در محاصرۀ خودمان نگه داریم شاید که او مأموریتش را بخوبی به انجام برساند و دیگـر                      
بول کردند و از اینکه عقـب نـشینی نمیکردنـد خوشـحال     نیازی نباشد که ما از محاصرۀ دژ دست برداریم و همه ق    

  .شدند ولی از طرفی هم از خطری که در پیش رو داشتند و آنها را تهدید می نمود بسیار نگران و مضطرب بودند
   

باریان و یارانش را در حال محاصرۀ دژ شهر خشکاب رها می کنیم و به دنبال اردالن میـرویم کـه                      خوب دوستان، 
  چگونه وارد دوزخ شد و آیا با این فرصت کمی که دارد مأموریتش را بخوبی به پایان میرساند یا نه؟ ببینیم او 

کوه دنا ظاهر شد و پوست ارژنگ دیو را که بر       وقتی اردالن دستی روی گردنبند جادویی کشید روی قلۀ آتشفشان         
از مـدتی خـودش را هـم بـه داخـل            آن نقشۀ ورودی دوزخ ترسیم شده بود به داخل آتشفشان پرتاب کرد و بعد               

آتشفشان انداخت وقتی که او روی گدازه های داغ و آتشین آتشفشان افتاد آسیبی ندید و چیزی به او نـشد انگـار                    
 زیـر   درکه آن گدازه ها برایش مانند آبی خنک بودند و همین که خواست از جایش بلند شود ناگهان دریچـه ای                      

 به داخل دوزخ افتاد و او وارد سرزمین دوزخ شد و زود در یک               رد و او یکدفعه    او را غافلگیر ک    پاهایش باز شد که   
جایی مخفی شد و اطرافش را کمی ورانداز کرد وقتی به اطراف خودش کمی نگاه کرد موجوداتی بسیار عجیـب و                     

ردالن دقیقـاً   ا. نها را به روشها و با وسیله های مختلـف عـذاب میدادنـد             ادید که انبوهی از ارواح انس      وحشتناک می 
همان چیزهایی را می دید که در کتابهای آسمانی در مورد دوزخ گفته شده بود که اگر بخواهیم همۀ آن چیزهایی            
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که اردالن در دوزخ دیده بود را برای شما توضیح دهم خودش کتابی جدا و قطور میشود ولی همین قدر بدانید که                      
 و بدنش به لرزه در آمـد و زود دسـتی روی گردنبنـد جـادویی                 اردالن با دیدن این صحنه ها بسیار وحشتزده شد        

کشید و آرزو کرد که در نزدیکی های زندان سافلین ظاهر شود و در یک چشم برهم زدن در کنار زندان سـافلین    
ظاهر شد آنجا وحشتناک تر از جای اولی بود همه جا را آتش فرا گرفته بود و بوی تعفـن بـه مـشام مـی رسـید و                             

و بـا نالـه از خداونـد طلـب عفـو و رحمـت               کاران در هرچند لحظه یک بار می مردند و زنـده میـشدند              ارواح گنه 
وقتی که نـان خداونـد را مـی         : صدایی می آمد و می گفت     ،  میکردند و بعد از ضجه و ناله و خواهش ارواح گنهکار          

نی زجـر بکـشید تـا صـفحۀ         خوردید چرا به حرفهای شیابلو و اهریمنانش گوش میکردید پس حاال باید مدت طوال             
اردالن که نزدیک بود روح از بدنش خارج شود آرام خودش را از چـشم نگهبانـان      . سیاه قلب و روحتان پاک شود     

زندان مخفی کرد و در یک فرصت مناسب به داخل زندان رفت و بعد از گشتن زیاد به پیرمردی برخورد که نانی                      
ه احساسش به او می گفت این پیرمرد میتواند جای کاکس را بـه              اردالن ک . که از مدفوع درست شده بود میخورد      

 بـه    نشان بدهد از روی دلسوزی و هم اینکه سر حرفی را باز کرده باشد و بتوانـد جـای کـاکس را از او بپرسـد                          او
من عابد غار سجود    : تو چرا این نان را میخوری؟ گناه تو چه بوده است؟ پیرمرد گفت            : پیرمرد سالمی کرد و گفت    

ودم و هفتاد سال یکی از بندگان خاص خداوند بودم از بس در آن غار بـرای دعـا و نیـایش بـه درگـاه خداونـد                            ب
سجده کرده بودم، نام آن غار معروف به غار سجود شده بود و مردم برای طلب آمرزش به نزد من مـی آمدنـد و                         

طـال، نقـره،    : ا مـی آوردنـد از قبیـل       مردم برای من خیلـی چیزهـ      . من تا دعایی میکردم حاجت آنها برآورده میشد       
ولی من هرگز دست به آنها نمیزدم و هـر چـه            گوهرهای زیبا و قیمتی، غذا، آب و انواع خوراکیهای بسیار خوشمزه            

را که مردم برایم می آوردند بین فقرا و نیازمندان تقسیم می نمودم آخر هر شب خداوند از آسمان برایم سفره ای                    
 چه دلم می خواست در آن سفره بود و نیازی به مال مردم نداشتم تا اینکه بعد از هفتـاد                     رنگین می فرستاد که هر    

سال که روزگارم اینگونه گذشت سه روزی بود که مردم به دیدنم نمی آمدند و از طرفـی در ایـن سـه روز آب و     
رمانده از غار بیرون آمـدم  غذایی هم از آسمان برایم فرستاده نشد، گرسنگی بر من غلبه پیدا کرد و من ناتوان و د     

سه روز بود که غذا و آب نخورده بودم و بی رمق و ضعیف شده بودم ناگهان در ذهنم  فکری نقش بـست تـصمیم          
گرفتم که به کلبۀ مرد بت پرستی که در نزدیکی غار من زندگی میکرد بروم و از او یک قـرص نـان و جرعـه ای                      

ن مرد بت پرست یک کاسه آب و یک قـرص نـان گـرفتم و بعـد از     آب بگیرم و بخورم وقتی به آنجا رسیدم از آ     
اینکه آن مرد حاجتم را روا کرد به خانه اش رفت و درب خانه اش را بست و من خوشحال از اینکـه بعـد از سـه                            
روز نان و آبی میخورم و ضعفم برطرف میشود، تا خواستم آب را بنوشم سگ آن مرد برویم پریـد و کاسـۀ آب از                         

وی زمین افتاد و همۀ آن آب بر زمین ریخت ولی به هر حال دلخوش بودم که حداقل قرص نـانی دارم                      دستم بر ر  
و به طرف غار براه افتادم و آن سگ هم بدنبال من براه افتاد و همچنان بدنبالم می آمد تا خواستم کمی از نـان را                          

تکه نـانی را کـه کنـده بـودم بـه            در راه بخورم سگ چنان پارس و غرش وحشتناکی کرد که من مجبور شدم آن                
سگ بدهم این عمل سگ چندین بار تکرار شد تا اینکه یک ذره هم از آن نان نصیبم نشد و از ترس سگ درنـده                         
و وحشی تکه تکه همۀ نان را به او دادم و خودم هم یک ذره هم از آن نـان نخـوردم تـا اینکـه سـر آخـر از روی                                

:  سنگی برداشتم و به طرف او پرتاب کردم، سگ به زبان آمد و گفـت               عصبانیت در حالیکه به سگ دشنام میدادم      
من چهار سال است که به اربابم خدمت می کنم و او هر روز یک وعده نان خشک و کمی آب به من میدهد و در                          
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 بعضی اوقات او که از تنبلی و یا خطای من عصبانی و ناراحت میشد مرا کتک میزد و تا چند روز از غذا و آبـی کـه       
به من میداد خبری نمیشد ولی باز من در همین چند روز وظایف خودم را که نگهبانی از خانه و مزرعۀ او بـود رهـا         
نمی کردم و وظایفم را بخوبی انجام میدادم او وقتی پشیمانی و سخت کوشی مرا میدید دوباره مرا نوازش میـداد و                      

 دلجویی میکرد ولی تو که مثل من نگهبانی نمی دهـی و تـا               با بهترین و تازه ترین غذاها و آبی خنک و گوارا از من            
اآلن گرسنگی نکشیده ای و هر شب برایت از آسمان بهترین خوراکها میرسـید و مقـامی داشـتی کـه مـن هرگـز                         
خواب این مقام را هم نمی بینم تو چه شد که سه روز گرسـنگی را تحمـل نکـردی و دل از اربابـت بریـدی و بـه                             

: گفـت در حالیکه اشک می ریخت و آه و حسرت از چهره اش نمودار بود به اردالن   پیرمرد  . دیارباب من پناه آور   
بدنم به لرزه افتاد و متوجه شدم که خطایی بزرگ مرتکـب شـده ام و دل از       وقتی من این را از دهان سگ شنیدم         

ماند و تا خواستم دهان بـه توبـه         خداوند بریده ام و به غیر او پناه برده بودم دیگر فرصتی برای توبه کردن برایم ن                
 بیرون کشید و به اینجـا آورد       م خاکی  و قفس  باز کنم و یا در دلم توبه کنم مرگ به من حمله ور شد و مرا از جسم                 

و اکنون سه هزار سال است که در اینجا در رنج و عذابم و مجبورم نانی که از مدفوع درست شـده بخـورم و آبـی             
 ولی چند روز پیش فرشته ای به من پیغام داد اگر به جوانی که به تو سالم می کنـد          که مانند زهر تلخ است بنوشم     

و جای کاکس را از تو می پرسد راهنمایی بنمایی گناهت بخشوده میشود و به باغ مینو انتقال پیدا می کنـی و توبـه                         
آیـا تـو همـان      : ن پرسـید  پیرمرد بـا صـدایی لـرزان از اردال        . ات پذیرفته میگردد تا در آنجا آسایش داشته باشی        

جوانی؟ آیا تو به دنبال کاکس میگردی؟ اردالن که از صحبتهای پیرمرد بسیار متعجب و در فکر فـرو رفتـه بـود،                       
پیرمرد با خوشحالی بلنـد     . بله من بدنبال کاکس پادشاه ماه و ستارگان میگردم        : شکر خدای را به جا آورد و گفت       

 که ناگهان تبدیل به بخاری سپید شد و از جلوی چشمان اردالن ناپدیـد               شد و جای کاکس را به اردالن نشان داد        
من اردالن هستم و به کمـک       : گشت و اردالن با عجله به طرف سلول کاکس رفت و او را از بند آزاد نمود و گفت                  

 سـال   نـصد پامـن   : کاکس که او را شناخته بود روی اردالن را بوسید و از او بسیار تشکر کرد و گفت                 . تو نیاز دارم  
: کاکس گفـت گناه تو چه بوده که اینگونه در اینجا در بند گرفتار شدی؟ : اردالن پرسید . است که منتظر تو هستم    

زمانی من پادشاه ماه بودم و بر ستارگان آسمان فرمانروایی میکردم ولی از روی نادانی و بی خردی فریب شـیابلو                     
مانی آن را در یکی از ستاره های من مخفی کرده بـود نـشان               را خوردم و جای تخم مرغ نیکی ها را که فرشتۀ آس           

دادم و همین امر باعث شد که بر اثر اشتباهی که مرتکب شدم سه هزار سال در این زندان مخـوف و وحـشتناک                        
در آن زمان بعد از اشتباهی که کردم متوجه شـدم کـه گنـاه               اسیر و زندانی شوم و مورد خشم خداوند قرار گیرم           

ی مرتکب شده ام و زمین و موجوداتش بر اثر بی توجهی و نادانی من دچار مصیبت شده اند چون اگـر                      بسیار بزرگ 
من جای تخم مرغ نیکی ها را نمی گفتم هرگز شیابلو نمی توانست زمین را آلوده کند بعدها کـه متوجـۀ اشـتباهم                        

عـذاب و رنـج بـودم و یکـسره از           شدم هر چه قدر که توبه کردم فایده ای نداشت و تا اآلن بخـاطر اشـتباهم در                   
زمانی میرسد که   : خداوند طلب آمرزش میکردم تا اینکه در پانصد سال پیش فرشته ای پیغامی به من داد و گفت                 

شخصی راه هفتمین گنبد آسمان را از تو می پرسد و تو باید به او کمک کنی در این صورت راه نجاتی برایت بـاز                         
ه خداوند توبۀ مرا به شرط کمک به تو قبول کـرد و مـن از پانـصد سـال پـیش                      بل. میشود که از دوزخ رهایی یابی     

تاکنون منتظر تو بودم و حاال از دیدنت بسیار خوشحالم و حاال در خدمت تو هستم هر چه بگویی و هر چه بخـواهی         
 اول  اردالن دست کاکس را گرفت و بر روی گردنبند جادویی دستی کشید و به جایی برگـشت کـه                  . انجام میدهم 
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ماجرای دفترچۀ تقدیر و سرنوشـت و گـوی         در آنجا ظاهر شده بود و او در همان جا که تقریباً مخفیگاهی امن بود                
ما باید آنها را بدست بیاوریم و بعد دفترچه را به هفتمین گنبد آسـمان               : زمان را برای کاکس تعریف کرد و گفت       

: کاکس گفـت . ر و سرنوشت را تحویل نگهبان آنجا بدهیمببریم و به قصر هزار دریچۀ زرین برویم و دفترچۀ تقدی          
خاک، آب، باد، آتش، : در آن دفتر چه، تقدیر و سرنوشت را باید با جوهر مخصوصی نوشت که از هفت ماده شامل      

یخ، طال، نقره ساخته شده باشد و شیابلو مطمئناً برای بدست آوردن این جوهر از قـصرش خـارج میـشود و در آن                        
ما منتظر میشویم تا شیابلو قصر هزار چـشم را تـرک کنـد              .  موقع برای ورود به قلعۀ هزار چشم است        زمان بهترین 

وقتی آنجا را ترک کرد ما مخفیانه از راه سوراخی که در کنار چشم بزرگ قرار دارد به داخـل تـاالر اصـلی قـصر             
 دفترچـۀ تقـدیر و سرنوشـت بـه          وارد میشویم در زیر تخت اهریمنی و پلید شیابلو مخفیگاهیست که فکر می کنم             

اردالن . د سخنگو در آنجا قرار داشته باشد به هـر حـال بایـد ایـن ریـسک را بکنـیم       وهمراه گوی زمان و کاله خو     
باشد پس به نزدیکی آنجا می رویم و در جایی مخفی میشویم وقتی شیابلو از قصر خارج شد مـا بـه داخـل                        : گفت

ادویی به نزدیکی قصر هزار چشم رفتند و در جایی مخفی شدند و منتظر              قصر میرویم و بعد آندو توسط گردنبند ج       
د سـخنگو چگونـه کـاله       وکاکس عزیز آیا تو میدانی کاله خـو       : اردالن پرسید . شدند که شیابلو از قصر خارج شود      

د به صاحبش راهنماییهای زشت و نادرسـتی مـی کنـد و صـاحبش را                وبله آن کاله خو   : دیست؟ کاکس گفت  وخو
ا و گناهکاری می کند شاید شخص به هدفش برسد ولی از راه درست به هدف خود نمی رسد بلکـه بـر                       دچار خط 

د می کند شخص دچـار گمراهـی میگـردد و بـا ارتکـاب               واثر راهنماییهای نادرست و پلید و اشتباهی که کاله خو         
د را هم برداریم    وه خو پس یادت باشد آن کال    : اردالن گفت . جنایت و ظلم و ستم به اهداف خودش دست می یابد          

بله حق بـا    : اردالن گفت . آن بدرد ما نمی خورد برای اینکه وسیله ای است اهریمنی          : کاکس گفت . و با خود ببریم   
توست اما ما باید آن را برداریم و به گیوپارتان عابد بدهیم تا ایـن وسـیلۀ اهریمنـی را بـه همـراه وسـایل دیگـر                            

در حالیکه آندو مشغول صحبت بودند ناگهـان از    . اینصورت با نظر تو مؤافقم     در: کاکس گفت . اهریمنی نابود سازد  
این شیابلو بود زود بـاش      : قلعۀ هزار چشم دودی سیاه و غلیظ بیرون آمد و از آنجا دور شد و رفت و کاکس کفت                  

نـد و   کاکس و اردالن توسط گردنبند جادویی به باالی سوراخ چـشم بـزرگ رفت             . باید به طرف چشم بزرگ برویم     
خود را به داخل سوراخ انداختند که ناگهان وارد تاالر اصلی قلعـۀ هـزار چـشم شـدند و در آنجـا مجـسمه هـای                           

به طرف تخت فرمـانروایی     وحشتناک و عجیب و غریبی می دیدند ولی هر دو بدون اینکه ترسی به دل راه بدهند،                  
شد و با تمام قدرت دریچه را با یک حرکـت از            اردالن زود خم    . شیابلو رفتند و در زیر آن تخت دریچه ای دیدند         

د سخنگو را برداشت و دست کاکس را در دسـتش گرفـت و             وجا کند و دفترچۀ سرنوشت و گوی زمان و کاله خو          
نـی بـه   آدستی روی گردنبند کشید و آرزو کرد که در جای اولی که تازه وارد دوزخ شـده بـود قـرار گیـرد و در                    

حاال تو بایـد راهنمـایی کنـی کـه     : ول خود ظاهر شد و رو به کاکس کرد و گفت        همراه کاکس در همان مخفیگاه ا     
ما باید از درب اول دوزخ کـه نگهبـان          : کاکس گفت . چگونه از اینجا خارج شویم و به هفتمین گنبد آسمان برویم          

برویم فقط  آن زیاد سخت گیر نیست بدون اینکه دیده شویم از دوزخ خارج گردیم و از پلۀ هفت طاق آسمان باال                     
این را بدان که نگهبان این درب هفت هزار چشم، هفت هزار گوش دارد و دارای هفت سر، هفت پا، هفـت دسـت    
می باشد و او در چند لحظه ای که بخواب میرود ما میتوانیم بدون اینکه سر و صـدا کنـیم آرام و آهـسته از درب                           

د همۀ ارواح گنهکاران که براحتـی میتواننـد از دوزخ           خوب، اگر اینطوری باش   : اردالن گفت . اول دوزخ خارج شویم   
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نه اینطوری نیست ارواح گنهکاران به دلیل اینکه مدت عذابشان تمام نـشده در بدنـشان                : کاکس گفت . فرار کنند 
زنگهائیست که با زنجیرهایی غیر گسستنی به بدنشان وصل گردیده که اگر بخواهند از درب دوزخ بـدون اجـازه                    

ای بدنشان به صدا در می آید و طوری این زنگها فریاد می زنند که اهل دوزخ همه متوجۀ قـصد                     خارج شوند زنگه  
و بر عذابش اضافه می کنند و به جـایی بـدتر از جـای               و نیت آن ارواح گنهکار میشوند و نگهبانان او را می گیرند             

مرده ای تا به حسابت رسـیدگی       اولش انتقالش می دهند و چون من گناهانم بخشیده شده است و تو هم که هنوز ن                
شود به همین خاطر ما میتوانیم در موقعی که نگهبان درب اول برای چند لحظه بخواب میرود و هفت خرنـاس مـی    

وقتی کـاکس توضـیحات الزم را بـه    . کشد در مابین هفت خرناس او آرام و آهسته از درب اول دوزخ خارج شویم        
بعد از کمـی انتظـار نگهبـان وقتـی     . ی به نزدیکی درب اول دوزخ رفتند   اردالن داد هر دو به کمک گردنبند جادوی       

تـا  برای چند لحظه خوابش برد آندو آرام و آهسته از درب خارج شدند و از پله های هفت طاق آسمان باال رفتنـد                        
وقتی آنها به آنجا رسیدند اردالن دید که در وسـط آن گنبـد بـزرگ یـک قـصری بـسیار                      . به گنبد هفتم رسیدند   

باشکوه و پرجالل و جبروتی قرار دارد که دارای هزار پنجره از طالی ناب است برق زیبـای آن قـصر واقعـاً خیـره                         
او تا خواست یک قدم به جلو بردارد و نزدیک آن قصر شود یک دفعه فروهر، فرماندۀ فرشتگان هفـت                    . کننده بود 

درود بر اردالن شجاع آیا دفترچـۀ  : دند و گفتندگنبد آسمان و بغپور نگهبان هفتمین گنبد آسمان جلوی او ظاهر ش      
فروهـر دفترچـه را از اردالن گرفـت و آن را            . بلـه : تقدیر و سرنوشت را به همراه خودت آورده ای؟ اردالن گفت          

سریع این دفترچه را به گنجینۀ مخفی هزارتوی قصر هزار دریچۀ زریـن ببـر و                : وارسی کرد و به بغپور داد و گفت       
وقتـی  . ر و او هم از اردالن و کاکس بسیار تشکر کرد و با عجله از آنها خداحافظی نمود و رفـت                    در سرجایش بگذا  

اردالن دالور، من فروهر فرماندۀ نگهبانان هفت گنبد آسمان هستم که از هـر گنبـد یـک                  : بغپور رفت فروهر گفت   
با هزاران برابر موجودات دنیـا      اند  نگهبان بسیار قدرتمند و باهوش پاسداری می کند و هر یک از این نگهبانها میتو              

اما یکروز که بغپور برای دریافت فرمان به نزد من آمده بود شیابلو از ایـن فرصـت اسـتفاده                    . یک تنه مبارزه کند   
کرد و با دستبردی که به مخفیگاه دفترچه در قصر هزار دریچۀ زریـن زد، دفترچـه را از او دزدیـد وقتـی شـیابلو                          

و را دزدید ستونهای زمین به لرزه افتاد و ما متوجه شدیم که چه اتفـاقی افتـاده اسـت                    دفترچۀ تقدیر و سرنوشت     
چون برای ما ممنوع شده که به دوزخ برویم منتظر بودیک که همانطور که قبالً سرنوشت تو رقـم خـورده بـود تـو                         

کـه  م  رئی نوشـته بـودی    با جـوهری نـام     سرنوشت تو را  به دستور پروردگار    بروی و دفترچه را برایمان بیاوری و ما         
که چه کسی برای پس گرفتن آن دفترچه به دوزخ میرود چون او دفترچه را به محـض اینکـه                     شیابلو متوجه نشود  

دزدید، خواند و اگر می دید و متوجه می شد که تو برای پس گرفتن دفترچه به دوزخ میروی منتظرت می ماند تا                       
 بهر حال ما از تو ممنـونیم کـه توانـستی دفترچـه را بـه جـای اصـلی                     .برایت دامی پهن کند و تو را از میان بردارد         

 خاک و خودش برگردانی و شیابلو یک بار دیگر برای بدست آوردن جوهر مخصوص آمده بود که با آن سرنوشتِ           
زمین و انسانها را عوض کند ولی مؤفق نشد آن را بدست بیاورد و دوباره به دوزخ برگشت ولـی اگـر دفترچـه در                         

و میماند او می توانست بعد از مدتی به این جوهر توسط جادو و طلسم دست پیدا کند و سرنوشتهای انسانها و                       ا نزد
تو خدمت بزرگی کردی و ما این خوبی تو را هرگز فرامـوش نمـی             . موجودات زمین را بد رقم بزند و یا عوض کند         

اردالن بـسیار خوشـحال شـده بـود کـه        . ئیمکنیم و این عمل تو را با خطی درشت در کارنامۀ اعمالت درج می نما              
دفترچه را به صاحبانش برگردانده و دوستانش را نجات داده و باعث شده که دو نفر از دوزخ نجات پیـدا کننـد و        
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بعد از اینکه صحبتهای فروهر با اردالن تمام شد او رو به کاکس کرد              . خودش هم باالخره به پاداش عملش میرسد      
، پادشاه ماه و ستارگان، تو بخـشوده شـدی و میتـوانی بـه سـرزمینت مـاه برگـردی و بـه                        و اما تو کاکس   : و گفت 

فرمانروایی خودت بر ستارگان ادامه دهی ویادت باشد دیگر در هیچ کاری فضولی نکنی و سعی کنی که دیگر بـا                     
 بعد در انتخـاب     قول میدهم که از این به     : کاکس که شرمگین بود گفت    . اهریمنان دوستی و ارتباطی نداشته باشی     

حاال شما میتوانیـد    : و بعد فروهر به هر دوی آنها گفت       دوست و همدم بیشتر دقت کنم و خردمندانه تصمیم بگیرم           
بروید و به باریان و دادیار سالم ما را برسانید و بگوئید که شیابلو سلطان زشتی و پلیدی بـا لـشکریان اهـریمنیش                        

ج غم و انـدوه و گرسـنگی و تـشنگی ، قحطـی و خشکـسالی و جنـگ و          باید شکست بخورند تا تاریکی و درد و رن        
کشتار، توفان و زلزله، گناه و بیماری، ظلم و ستم برای مدتی از بین برود چون نبرد بین نـور و تـاریکی و زشـتی و                           

تی زیبایی و خوبی و بدی و عدل و ستمگری تا ابد باقیست اما این جنگ فرصتی طوالنی به زمینی ها میدهد تـا مـد                        
وقتی کاکس و اردالن از فروهر خداحافظی کردند، اردالن دستی روی گردنبنـد              .را در آرامش و صلح زندگی کنند      

و بقیـۀ دالوران کـه در        که ناگهان او به همراه کاکس در جلوی روی باریان و دادیـار و گیوپارتـان               جادویی کشید   
 ،الن بعـد از سـالم و احـوال پرسـی از همـه             ارد. کنار اردوی محاصرۀ شهر خشکاب جمع شده بودن ظـاهر شـدند           

گردنبند جادویی را از گردنش باز کرد و آن را دو دستی و با احترام همراه با تشکر به باریان پس داد و در کنار او            
باریان و دالوران وقتی اردالن و کاکس را دیدند بسیار خوشحال شدند و به گرمی از آندو استقبال کردنـد                    . ایستاد

مأموریتت را چگونه به پایان رسانیدی؟ اردالن و کاکس از اول تا آخـر همـۀ                برادر عزیزم،   : سریع پرسید و باریان   
ماجرا را برای باریان و دالوران دیگر تعریف کردند و کاکس در نزد فرماندهان از اردالن و بیباکی هـایش بـسیار                      

لطفاً این دو را    : مان به گیوپارتان داد و گفت     اردالن کاله خود سخنگو را به همراه گوی ز        . تعریف و تمجید می کرد    
وقتی فرماندهان، دالوریها و از جان گذشـتگیهای اردالن         . در کنار آن سالح های اهریمنی که در نزد توست بگذار          

را از زبان کاکس شنیدند، بر او احسنت و آفرین گفتند و خدا را شکر کردند که اردالن شیردل به سالمت به نـزد                        
بعد از اینکه صحبتها و همهمه های افراد حاضر در آنجا کمی آرام شـد، اردالن پیغـام فروهـر،                    . ته است گشازآنها ب 

باریـان عزیـز،   : فرماندۀ فرشتگان نگهبان هفت گنبد آسمان را به باریان و دادیار و بقیۀ دالوران اعالم کرد و گفت          
ـ                یم و دژ را تـسخیر نمـائیم و اهریمنـان و        فکر می کنم که دیگر بهتر است آماده شویم به شهر خشکاب حملـه کن

باریان پس از مشورت با تمامی فرماندهان دستور داد لشکریان را برای حملـۀ نهـایی آمـاده           . خائنین را نابود کنیم   
دوست گرامی، شما هم بـه خیمـۀ مرکـزی بـرو و آمـادۀ کمـک بـه                   : سازند و سپس رو به گیوپارتان کرد و گفت        

یروس وزیر اعالم کن که یک لحظه هم آنجا را ترک نکنند و کامالً مواظـب زخمیهـا                  زخمیها باش و به پورنگ و س      
باریان، پادشاه دالوران، من می خواهم از پادشاه خورشید که نامش مـردوک             : در همین لحظه کاکس گفت    . باشند

ه اسـت،   ، کمک بگیرم و او از دوستان بسیار خوب من است که بر سرزمین خورشید که در آسمان واقع شـد                    تاس
فرمانروایی می کند او با قدرت شفابخش خود می تواند زخمیهای جنگ را مداوا کند و در زمان بسیار کوتاهی بـه                      

جا از پیشنهاد او استقبال کردند و کاکس به خارج          آنبهبودی ببخشد و باریان و همۀ حاضرین در         جراحات زخمیان   
ایـن  : ش مانند خورشید نورانی بود به داخل آمـد و گفـت  از خیمه رفت و بعد از مدتی کوتاه با شخصی که چهره ا        

: در این هنگـام مـردوک بـه باریـان و دالوران تعظیمـی کـرد و گفـت                  . دوست من مردوک پادشاه خورشید است     
سـپس گیوپارتـان و مـردوک بـه         . کاکس برای من همه چیز را شرح داده من با کمال میل به شما کمک می کنم                
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تند و باریان دستور حمله به دژ را صادر کرد و همۀ لشکریان و فرمانـدهان مـشغول                  همراه هم به خیمۀ مرکزی رف     
  . نبرد شدند

بله دوستان، نبرد سختی در گرفته بود و اهریمنان بـه شـدت از دژ دفـاع میکردنـد و لـشکریان باریـان متحمـل                          
روس سـپید پیغـام داده و       باریـان خـ   : خسارات زیادی شده بودند تا اینکه یکی از ارواح جنگجو خبر آورد و گفت             

در همـان   . پیشنهاد کرده که عقب نشینی کنیم و در زمانی مناسب تر که تجدید قوا نمـودیم دوبـاره حملـه کنـیم                     
پادشاه دالوران، سیمرغ بـه شـدت زخمـی شـده و مـردوک و               : یکی دیگر از ارواح جنگجو وارد شد و گفت        لحظه  

می خواهد که ببیند و دوبـاره یکـی دیگـر از           شما و برادرانتان را    گیوپارتان نتوانستند برای او کاری کنند و سیمرغ       
، اکامنۀ دیو، بوشیست    سرکردۀ اهریمنان ژپوش دیو، آیشم دیو     قربان، اجساد هفت    : ارواح جنگجو وارد شد و گفت     

دیو، کاراماتیس عفریت، سیریماتیس عفریت، ماطاناتیس عفریت در میان جسدهای کـشته شـدۀ اهریمنـان دیـده                  
به خروس سپید بگو فرمان آتش بس بدهد ولی دژ همانطور در محاصره بماند              : باریان به پیک اولی گفت    . اندشده  

: به اردالن و دادیار بگو که به نزد سیمرغ بروند من هم اآلن می آیم و به پیک سومی گفت                   : و به پیک دومی گفت    
ا باقی مانده است، برایم بیاور وقتی که از کـشته         برو اجساد آنها را دوباره نگاه کن و اگر سالحی در کنار جسد آنه             

شدن آنها مطمئن شدی، سریع به نزد من بیا و وقتی لشکریان به جایگاه های خود بازگشتند به فرماندهان بگو در                     
همین خیمۀ فرماندهی که در کنار اردوی محاصرۀ شهر برپا کرده ایم جمع شوند تا ما سـه بـرادر از نـزد سـیمرغ                       

س آن سه ارواح جنگجو به دنبال مأموریتهای خودشان رفتند و باریان هم سریع سوار بر اسب بالـدار                   سپ. برگردیم
او وقتی که به کنار  . کرد نبرد را ورانداز می     صحنه سپیدش شد و در حینی که داشت به سمت خیمۀ مرکزی میرفت           

یرهای زیادی به چشم می خـورد و        سیمرغ رسید دید که سیمرغ بی رمق و نیمه جان بر زمین افتاده و بر پیکرش ت                
سـرورم، چنـد هـشت پـای جنگنـده سـیمرغ را از              : گیوپارتان جلو رفت و گفت    . از نوکش جویبار خونی جاری بود     

من و مردوک هر چقـدر تـالش کـردیم    . صحنۀ نبرد به اینجا آوردند و به همراه آنها چندین سرباز سوار هم بودند          
چون تعداد زخمهـا و  .  را بگیریم حتی برگهای جادویی هم اثری نکردند       نتوانستیم جلوی خونریزی زخمهای سیمرغ    
پادشاه دالوران، باریان عاقـل، مـا   : سیروس و پورنگ وزیر با هم گفتند. شدت جراحات او بسیار زیاد و عمیق است   

مراه چهار  ، پدر آن چهار سردار دیویست که کشته شده اند او به ه            بعلزبول: یگفتندماز آن چند سرباز شنیدیم که       
غول بالهای سیمرغ را گرفته بودند و چهل جن خائن پاهایش را با زنجیر بسته بودند و حرکـت او را از هـر طـرف                          

بعلزبول پدر آن چهار دیو کشته شده، برای انتقـام          سپس  مهار میکردند دو عفریت هم چشمهایش را کور کردند و           
ربه ای محکم بر فرق سر سـیمرغ وارد آورد کـه خـون از               گرفتن از شما سه برادر با گرز پنجاه منی خود چنان ض           

سرش جاری شد و سپس بدستور او کمانداران اهریمنی که بیشتر آنها را مارنس ها تشکیل میدادند بـدن او را بـا                       
وقتی سخنان سیروس و پورنگ وزیر تمـام شـد، سـیمرغ بیهـوش              . تیرهای زهرآلود بسیاری مورد هدف قرار دادند      

ن و دادیار هم که تازه به آنجا رسیده بودند و نحوۀ زخمی شدن سیمرغ را از زبان دیگر سـربازان                     شده بود و اردال   
مـدتی  . شنیده بودند، اشک در چشمانشان حلقه زد و هر سه برادر بر باالی سر سیمرغ شروع به گریـستن کردنـد                    

گریه نکنید چون : کرد و گفت نگذشته بود که سیمرغ بهوش آمد و در حالیکه دیگر رمقی نداشت رو به سه برادر                 
 و این را بدانید که هنـوز کمـی وقـت            اشکهای شما باعث میشود که من نتوانم از رودخانۀ مرگ براحتی عبور کنم            

دارم چون زمانی که سفیدی چشم نمودار میشود و زردی مهتابی رنگی چهره را فرا میگیرد مـرگ از میـان آتـشی                       
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هر سـه بـرادر اشکهایـشان را پـاک نمودنـد و              و   س خاکی خود جدا میکند    نادیدنی نمایان میگردد و روح را از قف       
 روزی من   :سیمرغ که آخرین لحظات عمر را سپری میکرد، گفت        .  او را نگاه میکردند و نوازشش میدادند       انهغمگین
ن مـی   اهریمنان انتقام خواهم گرفت چونان شقایقها که در هنگام مرگ تخم خود را به امید سال بعد بر زمی                  هم از   

 از من نسلی بوجود می آید که هرگز نمی میرد و هر یک صدسال سه پرنده از نسل من بوجـود مـی آیـد                          پراکنند،
بله یک  : چگونه چنین چیزی ممکن است تو که جفتی نداری سیمرغ گفت          : باریان عاقل گفت  . ولی به شکلی دیگر   

د و سه پر از بدن خود و سه پر از تاج سـرش              راه دارد و سپس سیمرغ سه پر از نوک بالهای خود، سه پر از دم خو               
هر کدام شما اکنون صاحب چهار پر از اجزای بدن من هستید، بعد از پایان یافتن نبرد                 : را به سه برادر داد و گفت      

اگر پیروز شدید که من مطمئن هستم که شما سه تن در این نبرد فاتح به خانه های خود بـر مـی گردیـد در روز                           
اید هر سه نفری به قلۀ کوه دماوند بروید و از داخل آشیانۀ من شهاب راهنما را دنبـال کنیـد آن                      سی ام ماه سوم ب    

. شهاب شما را به محل زندگی پرنده هایی به نام قوق راهنمایی می کند که در دامنۀ کوه افسانه ای هرزویل است                     
ای بدن آن پرندگان بچسبانید و بعد آن سه    سه پرنده را از نژاد قوق بگیرید و پرهای مرا در البه الی پره             شما باید   

 به درگاه خداوند قربانی کنید و بعد هر سه را در آتـش بیاندازیـد وقتـی کـه                     زمین پرنده را در راه سعادت مردم     
آتش اجساد آنها را سوزاند و تبدیل به خاکستر کرد از خاکستر آنها پرنده ای بوجود می آید که شما باید نـام آن                        

 به زبان آدمیان با شما صحبت مـی کننـد و در             ، بگذارید وقتی که آنها از خاکستر خود زاده شدند         پرنده را ققنوس  
اموراتی که شما ناتوان از حل کردن آن هستید در هر زمان که بخواهید راهنماییتان می کنند و بعـد از صـد سـال                  

تمـام شـد دیگـر بـه سـختی نفـس            وقتی سیمرغ سخنانش    . آنها می میرند و دوباره از خاکستر خود متولد میشوند         
 سـه نـصیحت     ،آرام و شمرده   ، و رنگش مهتابی شده بود و بدنش از سرما می لرزید، او در آخرین لحظات               میکشید

  .رازگونه در گوش هر یک از سه برادر زمزمه کرد و چشمهایش را بست و از دنیا رفت
ک نریختند و پرهایی که سیمرغ به آنها داده بود   دادیار و اردالن و باریان همانطور که سیمرغ خواسته بود دیگر اش           

جـسد سـیمرغ را    : را در کیسه ای که در شال کمرشان داشتند، گذاشتند و به چند سربازی که در آنجا بود گفتند  
 با اندوه فراوان سـریع بـه خیمـۀ کنـار اردوی شـهر                برادر غمگینانه،  با احترام تمام به خاک بسپارند و بعد هر سه         

وقتـی کـه    . ر محاصرۀ آنان بود، رفتند که دیدند همۀ فرماندهان و سرداران منتظر ورود آنها هستند              خشکاب که د  
همـۀ  . سه برادر به خیمه وارد شدند، به همه خسته نباشید گفتند و خبر مرگ سـیمرغ را بـه آنـان اعـالم نمودنـد                        

تخـت فرمانـدهی خـود غمگینانـه     دالوران و شجاعان حاضر در آنجا بسیار ناراحت و خشمگین شدند و باریان بـر             
سریعاً گزارشات نبرد را بدهید تا در این حمله شهر را یک دفعه تسخیر نمائیم و انتقام سـیمرغ و    : تکیه زد و گفت   

: همۀ فرماندهان گزارشات خود را دادنـد و گفتنـد         . دوستان و دالورانی که در این جنگ کشته شده اند را بگیریم           
در . کشته شـده انـد    ،  و هشت پاهای جنگجو    اکس و آشوین و هفت فرزند طبیعت      هفت سرکردۀ اهریمنان توسط ک    

 خوب نگاه کردم بله واقعاً      سرور من، اجساد آن هفت اهریمن را      : همین حین پیک سوم به داخل خیمه آمد و گفت         
فـرین  آنها کشته شده اند و این هم سالحهای بجا مانده از آنهاست که شامل نیزۀ زمهریـر، سـاطور خـشم، گـرز ن                      

باریان رو به سـرداران و      . است و بعد باریان به او دستور داد که این سه وسیله را ببرد و به گیوپارتان تحویل دهد                  
 بـسیار تـشکر کـرد        و هشت پاها   باید از کاکس شجاع و آشوین دالور و هفت فرزند طبیعت          : دالوران کرد و گفت   

سپس باریان از تخت فرماندهیش بلند شد و        . یک کردند چون آنها ما را به هدفهایمان یعنی شکست اهریمنان نزد         
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پـس حـاال   : از آنها بسیار قدردانی نمود و بقیۀ فرماندهان هم به پیروی از او همین کار را کردند و بعد باریان گفت       
باریان عزیـز، لحظـه ای صـبر        : گوژک گفت . فقط از سرداران اهریمنی ارسطاتیس عفریت و جینک باقی مانده اند          

فرماندۀ قصی القلب و درنده خوی دیگری به نام بعلزبول به جمع لشکریان اهریمنی آمده که بسیار قـوی                   کن یک   
و زورمند است و کل سپاهیان دشمن از او حرف شنوی دارند او پدر چهار سردار دیو است چون به محـض اینکـه                        

 که او انـدک زمـانی پـس از          آن چهار دیو توسط آشوین و کاکس کشته شدند ما کم کم داشتیم پیروز می شدیم               
کشته شدن چهار فرزندش به طور ناگهانی در میان جمع سپاهیان اهریمنی خشمگینانه ظاهر شد و برای انتقام اول                   
به سیمرغ حمله کرد و سیمرغ را به کمک چهار غول و چهل جن خائن به زنجیر کشید و با گرزی پنجـاه منـی بـر                    

فتاد و او با بی رحمی تمام دستور داد که مارنس ها بدن بیهوش سیمرغ          سر سیمرغ زد که سیمرغ بیهوش بر زمین ا        
را از همان راه دور با تیرهای سمی مورد هدف قرار دهند او فرمانده ای بسیار بـاهوش و زیـرک اسـت کـه چنـد                           

 سـه و چهل سـوار   گسپب  - کمگ   - سیاه پنجه    -دورگه از او محافظت می کنند که نام آن دورگه ها تمس تمس              
من هم کمـگ را     : باریان عزیز، من تمس تمس را می توانم نابود کنم گوژک هم زود گفت             : کاکس گفت . استاژ  

هر چند کار بسیار سـختی اسـت        : من هم گسپب را نابود می کنم و اردالن گفت         : نابود می کنم و آشوین هم گفت      
مـن هـم سـیاه پنجـه را         : ار هم گفت  اژ را نابود می کنم دادی      سهمن هم به همراه تمامی کمانداران آن چهل سوار          

. من هم توسط هفت فرزند طبیعـت شـماها را پـشتیبانی و کمـک مـی نمـایم                  : نابود می کنم پارت راهب هم گفت      
بقیه سرداران و دالوران هم بقیۀ نیروهای اهریمنی را نـابود کننـد و از بـین                 : باریان از همۀ آنها تشکر کرد و گفت       

حهای دشمن را از بین ببرند و ما بین جناحهـای دشـمن فاصـله و شـکاف ایجـاد                    ببرند و سعی کنند که رابطۀ جنا      
سپس به سخنان خود افزود من هم خودم بعلزبول کشندۀ سـیمرغ            . ها نتوانند قوای خود را منسجم کنند      ننمایند تا آ  

ر شـدنش   را اسیر می کنم و خواهید دید که چه بالیی بر سرش خواهم آورد که اهریمنان با دیدن شکست و اسـی                     
باریان عزیز، من هم از باالی آسـمان       : وقتی سخنان باریان تمام شد مرغ میپس گفت       . چگونه پا به فرار می گذارند     

دوست من نیازی به این کار نیست بهتر است تو به همراه اسبهای بالدار و سـه                 : تو را حمایت می کنم باریان گفت      
 یدبر فراز قصر خشکاب گردش کن      از آنها باقی نماند و سپس        اژدهای سبز طوری مارنس ها را نابود کنید که اثری         

مرغ میپس قبول کرد و باریان دوباره رو بـه بقیـۀ            . اهریمنی زنده از آنجا فرار کند و جان سالم بدر برد           یدو نگذار 
 شما باید طوری به دژ حمله ور شوید و لحظه به لحظه حلقۀ محاصره را تنـگ                : سرداران و فرماندهان کرد و گفت     

: تر کنید که زود قصر خشکاب و تمامی شهر سقوط کند و اهریمنان نابود شوند و به فرماندۀ خروسان سپید گفـت                     
تا شکست اهریمنان شما یکسره باید با صدای بلند آواز بخوانید طوریکه قلب آنها بلرزه بیفتد و ترس بر آنها غلبه                     

  .پیدا کند
 صدای خروسـهای سـپید نبـرد سـخت و نفـس گیـری آغـاز شـد،                   به فرمان باریان همه از خیمه خارج شدند و با         

لشکریان باریان با تمام قدرت و شهامت به دژ حمله کردند و کم کم داشتند حلقۀ محاصره را تنگ تر می کردند                      
و وارد دژ می شدند و از طرفی کاکس و سدک تمس تمس شش سر را کشتند و در رودخانۀ جادویی سدک او را                        

رف دیگر گوژک گردنبند کمگ را از سینه اش پاره کرد و بر زمین انداخت و بـا نیـزۀ اسـرار      غرق نمودند و در ط    
 هم با چند ضربۀ محکم هر سه سر او را متالشـی کـرد و در                 صخرکآمیزش او را تبدیل به مجسمۀ سنگی کرد و          

نطرفتـر اردالن بـا     گوشه ای از میدان نبرد آشوین تبدیل به شهابی شد و گسپب پنج پای را نـابود کـرد و کمـی آ                      
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اژ را نـابود    سـه   کمک تمامی کمانداران لشکر و با همراهی صاعقک با استفاده از سالحهای جادوئیش چهل سـوار                 
در نزدیکی او دادیار که با سیاه پنجه می جنگید بسیار خسته و درمانده شـده بـود                  . کرد و تبدیل به خاکستر نمود     

مکش رفت و با ریشه هایش به دور سیاه پنجه پیچید و بـا ضـرباتی                که ناگهان سبزک در کنار او ظاهر شد و به ک          
محکم با گرز آبنوسی که در دست داشت بر سرهای سیاه پنجه کوبید و دادیار هم که حاال دل و جـرأت بیـشتری          

  . و به یاری هم سیاه پنجه را نابود کردند و او را از بین بردندپیدا کرده بود به کمک سبزک رفت 
 که در میانۀ میدان مشغول نبرد با بعلزبول بود به کمک تیفونک او را بر زمین کوبیـد و بیهـوش کـرد و                         اما باریان، 

یک دست و یک پای او را برید و یک چشمش را کور کرد و یک گوشش را کر نمود و پوزه اش را به خاک مالید                           
ا هی کرد و فراری داد، خر سـیاه دوان     و او را از یک پایی که برایش باقی مانده بود به دم خر سیاهی بست و خر ر                  

دوان در حالیکه بعلزبول را بر زمین می کشید به سمت دوزخ فرار کرد که یک دفعه سپاهیان اهریمنی دیدند که                     
با سرعت تمام   آنها با دیدن این صحنه ها       همۀ سردارانشان و حتی مارنس ها از بین رفته اند سخت هراسان شدند              

چنـد  بـه همـراه     ند و پا به فرار گذاشتند و فقط ارسطاتیس عفریـت و مـشاورش جینـک                 میدان نبرد را ترک نمود    
باقی ماندنـد و    خشکاب  اهریمن دیگر و یک صد و بیست اهریمن سنگی که همه تیراندازان ماهری بودند در قصر                 

ران و لشکریانش   لشکریان باریان با پیروزی و قدرت تمام قصر را به محاصرۀ خود در آوردند و باریان به همۀ دالو                  
دستور داد که در بیرون قصر منتظر بمانند و خودش هم به همـراه اردالن، گـوژک، آشـوین، سـپندار، گیوپارتـان،                       
پارت راهب به داخل قصر رفتند و تمامی اهریمنان  سنگی را با زحمت فراوان به همراه چند موجود اهریمنی دیگر                     

پارسـه و   ،ه زندان قصر رفتند دیدند که ارسـطاتیس عفریـت و جینـک   از میان برداشتند و نابود کردند آنها وقتی ب 
ند و شـغال زشـتی هـم در کنـار آنهاسـت باریـان آرام و                 ه ا به گروگان گرفت   را   گیرملکه زرین تاج و آرشین کمان     

از صاعقک کمک بگیر و پارت دستی روی عالمت رعد کشید وقتـی صـاعقک ظـاهر شـد                   : یواشکی به پارت گفت   
دو موجود پلید را بکش و صاعقک در آنی هـر دوی آن هـا را کـشت و جـسد آنهـا را بـر زمـین                            آن  : پارت گفت 

سالحهای اهریمنی آنها را زود بردارید و به گیوپارتان بدهیـد شـاید             : انداخت سپس باریان به ارواح جنگجو گفت      
واح جنگجو کـاله جـادویی و       آندو دوباره جان بگیرند و زنده شوند کاله جادویی مرا هم بردارید و به من بدهید ار                

 را هـم     جادویی شمشیر آتشین و خنجر گناه را از کنار جسد آندو برداشتند و سالحها را به گیوپارتان دادند و کاله                  
و نفس های آخرش را می کشید به باریان         به باریان دادند و بعد پارسه پیرمرد در حالیکه داشت اشک می ریخت              

ترم را نجات بده دل افروز در تاالر قصر توسط شیابلو تبدیل به نقاشی شـده                 دخ ،پسرم عجله کن، عجله کن    : گفت
بر روی زمین تاالر قصر است او هفت روز پیش به دنیـا آمـد و سـه عجـوزه تـا اآلن او را بـا خـون                             و فرزندت هم    

ا را بـه باریـان   و خود شیابلو او را نفرین و طلسم نموده و پارسه تا اینه زخمیهای جنگ و اشک من تغذیه نموده اند         
نفسهای آخر را کشید و از دنیا رفت و باریان او را بغل کرد و به شدت گریست در همـین حـین آرشـین و                          : گفت

تا ببینیم چه اتفـای     ملکه زرین تاج و بقیه او را دلداری دادند و از زمین بلند کردند و گفتند بیا زود به تاالر برویم                      
سمت تاالر بودند اصالً توجهی به شغالی که در آنجا بود نکردنـد از طرفـی                افتاده است آنها که در حال حرکت به         

وقتی ارسطاتیس عفریت و جینک مردند و جسدشان بر زمین افتاد خون آنها بـر زمـین ریخـت و در جلـوی پـای                         
رامتین شغال سرازیر شد که یک دفعه خوی حیوانی در رامتین که تبدیل به شغال شده بود شدت گرفت و شروع                     

 خوردن و لیسیدن خون آنها کرد که یک دفعه به شکل اولیۀ خودش برگشت و باریان و دالوران را صدا کـرد و    به
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باریان، باریان عزیز، من رامتینم این عفریت و جن بدجنس مرا به صورت شغال درآورده بودند آنهـا فـریبم                    : گفت
.  من خوراندند که من تبدیل به شغال شـدم دادند و از آب چشمۀ نادانی که در نزدیکی قصر تو در جنگل است به      

باریان همینکه خواست به طرف رامتین برود و او را در آغوش بگیرد، و از او در مورد دل افروز بپرسد یـک دفعـه                         
سر رامتین تغییر شکل داد و تبدیل به سر عفریت شد و از کنار سر عفریت سر جینک بیرون آمـد و بـدن رامتـین               

ع برای هر نصفه از بدن پاره شدۀ او یک دست و پای جدید بیرون آمد باریان دید کـه آن    دو نیم شد و خیلی سری     
دو جادوگر بدجنس دوباره از طریق بدن رامتین دارند جان می گیرند زود به چماق جادوئیش دستور داد که آنهـا                 

 آنها در جا مردند و بدین       را بکش و چماق در حالیکه بدن آنها هنوز تکمیل نشده بود چنان ضرباتی به آنها زد که                 
باریـان وقتـی بـه      . ترتیب رامتین هم که نتوانسته بود دوباره جلوی نفس و غریزۀ حیوانیش را بگیرد از بـین رفـت                  

عجله کنید به تاالر برویم شـاید بتـوانیم دل          : و باریان گفت   اندطرف دالوران برگشت دید همۀ آنها متعجب شده         
س همگی با سرعت از پله ها و داالن های تنگ زندان قصر بیـرون آمدنـد و بـه    سپ. افروز و فرزندم را نجات دهیم   

دید نوزادی بر روی زمین است و سه        ,  به همراه دالوران به تاالر اصلی قصر وارد شد         وقتی باریان . طرف تاالر رفتند  
ه را از بین بـرد   باریان توسط چماق جادویی و به کمک دیگر دالوران آن سه عجوز  زشت در کنار او هستند     هعجوز

و تا خواست که بر روی زمین خم شود و فرزندش را در آغوش بگیرد ناگهان زمین لرزید و در زیر نوزاد شـکافی                        
ایجاد شد و آتشی سیاه و مهیب و سوزاننده فرزندش را در یک چشم بر هم زدن به داخل زمین کـشید و شـکاف                         

ه بسیار ناراحت و ناامید شده بود بـرای چنـد لحظـه از              باریان ک . بسته شد و آن آتش سیاه و سرکش محو گردید         
. و شـروع بـه گریـستن کـرد        فرزندم کجاسـت؟    , فرزندم: هوش رفت وقتی دوستانش او را به هوش آوردند گفت         

تو نباید ناامیـد  , باریان دالور, سرور من: و بقیه او را دلداری دادند و گیوپارتان گفت عابد و پارت راهب      گیوپارتان
و التمـاس کنـی      خـواهش و     شوی شیابلو همین را می خواهد او می خواهد تو را به زانو درآورد تا تـو از او                  و تسلیم   

باریان که صحبت های گیوپارتان را شنید کمی به خودش آمـد اشـکهایش              .  بفروشی و معامله کنی     او روحت را به  
بـایش دل افـروز در بـین اهریمنـانی          را پاک کرد و به تصویر روی دیوار خیره شد در آن تصویر دید که همسر زی                

باریان بر غم دلـش افـزوده       . و با چهره ای خسته و ناامید در حال فریاد زدن است           وحشتناک اسیر و محاصره شده      
, باریـان دالور و عاقـل     : گفـت , تر شد و گیوپارتان که متوجه شده بود باریان فشار زیادی را دارد تحمل می کنـد                

. اوند و یاد او می توانی کوه را جابجا کنی فقط نباید از رحمت او غافل و ناامید شوی                  یادت باشد که با توکل به خد      
فرزندم را شیابلو ربوده است و از طرفی همسرم هم طلسم شده و تبـدیل بـه                 , پارسه و رامتین مردند   : باریان گفت 

 من راه باطل نمودن طلـسم  :گیوپارتان گفت. نقاشی بر روی دیوار گشته دیگر من چه امیدی می توانم داشته باشم       
را می دانم ولی فقط تو باید امیدت را از دست ندهی که چشم فرماندهان و لشکریان به تو دوخته شده است اگـر                        
تو خودت را ببازی با اینکه در نبرد پیروز شده ای یک شکست خورده به حساب می آیی و شکـست تـو شکـست                         

باریـان  . را گذاشته اند و از خانه و کاشـانه شـان آواره گـشته انـد               لشکریان و دالورانیست که در این راه جانشان         
دست بر زانویش گذاشت و دوباره اشکهایش را از صورتش پاک کرد و یاد خدا را در دلش آورد و از جایش بلند                       

کـاش دل افـروز و       آرشین عزیز و ملکه زرین تاج از اینکه شما را سالمت می بینم بسیار خشنودم ای               : شد و گفت  
آرشین و  . رزندم و رامتین و پارسه هم زنده بودند و در اینجا حضور داشتند و در این افتخار با ما سهیم می شدند                     ف

با احترام فراوان از باریان و دالوران و فرماندهان تشکر کردند و از اینکـه مـی                 ملکه زرین تاج با تأیید حرفهای او        
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ودند ولی از طرفی اندوه قلبی باریان آنها را هم غمگین کـرده   بدیدند سرزمینشان آزاد شده بسیار خوشحال و شاد    
اردالن در  . بود و آن دو به احترام باریان نمی توانستند آنطور که در وجودشان بود خوشحالی خـود را ابـراز کننـد                     

ر هنگامیکه آرشین و ملکه زرین تاج داشتند از دالوران تشکر می کردند چشمش به دو سیب نقره ای افتـاد کـه د                 
 پارسـه  در دهـان  این سـیب هـا را    اگر یک ذره از:لبه سکوی حوض فواره ای وسط تاالر بود و پیش خودش گفت     

 او دوباره مثل روز اولش زنده و سالم میشود و تا خواست آن سیب ها را که بر لبه حوض آب بـود بـردارد                          بگذارم
زن آن دو سیب نقره ای با دسـتان ارسـطاتیس           به آنها دست ن   : گیوپارتان و کاکس بر سر او فریادی زدند و گفتند         

عفریت آلوده شده و کاکس هر دو سیب را با نوک سالحش به داخل آب حوض انداخت که یک دفعه آب حوض                      
وقتی آب حوض سیاه شد پارت راهب وردی خوانـد کـه هـر     ! شانس آوردم : سیاه شد و اردالن پیش خودش گفت      

 بـاز هـم از       آیا ,دوست گرامی : باریان به سپندار گفت   . ولش برگشت دو سیب از بین رفتند و آب حوض به حالت ا          
آن سیب های نقره ای داری؟ من میتوانم توسط گردنبند جادویی در آنی بروم و یکی از سیب ها را بکـنم و بـرای                         

باریان عزیز این درخت سیب نقره ای سالی چهار سیب میدهد که چندین مـاه پـیش                 : سپندار گفت . پارسه بیاورم 
 چهار سیب را به تو دادم و دیگر متأسفانه سیبی باقی نمانده است در همین حال افرا با عجلـه بـه داخـل تـاالر                           هر

دوستان نمیدانم چرا لشکریان سرود شادی نمی خوانند و آواز پیروزی سر نمـی دهنـد؟ و همـه                   : قصر آمد و گفت   
ان به همراه باریان از تاالر قصر خارج شدند و          آنها مات و مبهوت یکدیگر را نگاه می کنند همه سرداران وفرمانده           

سپاهیان و لشکریان آرام و بی تفاوت در سر جاهای خـود ایـستاده انـد و                 به سمت لشکریان رفتند دیدند که همه        
مـردوک کـه در بـین       ابراز خوشحالی و شادی از پیروزیـی کـه بدسـت آورده انـد نمـی کننـد                   حرفی نمی زنند و     

باریان دالور من می دانم علـت بـی تفـاوتی لـشکریان چیـست؟ و بـه                  : ریان رفت و گفت   فرماندهان بود به نزد با    
فرشته نوید دهنده پیروزی را در ما بین سه دنیا به زنجیر کـشیده و او                , سروش, شیابلو: سخنانش ادامه داد و گفت    

 بـه سـمت      قـصر   برج ترین بلند  پیکان و کمان جادوییش را بردارد و از باالی         گیررا در بند کرده باید آرشین کمان      
فرشته پیروزی پاره شـود و او       , مابین سه دنیا نشانه گیری کند و تیر را رها سازد تا زنجیرهای دست و پای سروش                

تا بتواند نوید پیروزی را به لشکریانمان بدهد در آن لحظـه اسـت کـه لـشکریان احـساس پیـروزی و                       آزاد گردد   
تیـر و   :  را صدا کرد و گفـت      گیرباریان سریع آرشین کمان   . ی گیرند شادمانی می کنند و این فتح بزرگ را جشن م         

کـه در مـابین   را سروش نوید دهنـده  ,  برج قصر برو و فرشته پیروزی      بلندترین کمان جادوییت را بردار و بر باالی      
سـرود   آزاد کن و او را از بند اسارت رهایی بخش تا لشکریان است راسه دنیا توسط شیابلو به زنجیر کشیده شده   

آرشین بـه قـصر برگـشت و خیلـی زود تیـر و کمـان                . سازندپیروزی را زمزمه کنند و با شادی جشن بزرگی برپا           
و به سمتی که باریان و مردوک پادشاه خورشید بـه او نـشان              جادوییش را پیدا کرد و بر بلندترین برج قصر رفت           

کن و بندهای زنجیرش را پاره کـن و تیـر را از      سروش را آزاد    : داده بودند نشانه رفت و به پیکان جادوییش گفت        
چله کمانش رها کرد بعد از مدت زمانی کوتاه یک دفعه فریاد شادی از میان سپاهیانی که در جلـوی قـصر جمـع         
شده بودند بلند شد و همه شادی کنان این پیروزی را به یکدیگر تبریک می گفتند و فریاد پیروزی سر میدادند و                      

 آواز چنگ و دف و نی از هر گوشه به            گرفته بودند و با هم می رقصیدند و شادمانی میکردند          یکدیگر را در آغوش   
با آب و   با صدای بلند و      سربازان    و هوا برخواسته بود و سرود پیروزی و شادمانی را در گوشها و دلها زمزمه میکرد              

بـه تـصویر مـی       شانرای دیگر همرزمان  ب  را با اهریمنان  نبردهای شخصی خود      و  دالوریها و شجاعتها   , افتخار تاب و 
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گیوپارتان هم خورشید را به حالت اول خود درآورد که یک دفعه خورشید در وسط آسمان قرار گرفت و                   .کشیدند
خدا را شکر امروز باالخره سرزمین من و زمین بعد از هفت روز زیبایی غروب               : مردوک با خوشحالی و سرور گفت     
کند و از طرفی آرشین که می خواست از بـرج پـایین بیایـد تیـر جـادویی بـه                     و آرامش شب را دوباره تجربه می        

فرشته پیروزی را آزاد نمودم و تمام بندهایش را پاره کردم و آرشین هم از او تشکر کـرد                   : نزدش برگشت و گفت   
غرق و او را در تیردان مخصوصش گذاشت و به نزد دیگر دالوران و همسرش ملکه زرین تاج رفت و دید که همه                       

شادی و سرخوش از پیروزی هستند و از گوشه و کنار شهر و اطراف آن کم کم مردم سرزمین صـحراها بـه جمـع                    
بـه آن   : ، وقتی او سرور و شادی مردمان را دید رو به ملکـه زریـن تـاج کـرد و گفـت                     لشکریان پیروز می پیوندند   

 همـه سـرگرم   ،ا هم به رقـص در آورده درخت بید نگاه کن درخت بید هم پر از شادی است و نسیم پیروزی آن ر      
چگونـه میتـوانم طلـسم      :  کرد و گفـت    احضارگیوپارتان و پارت راهب را      , شادی و جشن و سرور بودند که باریان       

رئیس قبیلـه   , ما باید با پیرکای پیر    : نقاشی را باطل کنم و دل افروز را نجات دهم؟ گیوپارتان و پارت راهب گفتند              
تا بتوانی دل افروز را نجـات  ند لحظه دیگر راه درست و مطمئن را به تو نشان می دهیم           پریان مشورت کنیم و تا چ     

پس فرزندم چه میشود آیا راهی می دانید تا به دوزخ بـروم و فرزنـدم را هـم نجـات دهـم؟                       : باریان پرسید . دهی
ت ارژنگ دیو کنـده     راه نجاتی برای فرزندت نیست چون از آن نقشه ورودی به دوزخ که از پوس              : گیوپارتان گفت 

بودی یک بار میتوانستی استفاده کنی که آن هم اردالن برای انجـام مـأموریتش از آن اسـتفاده کـرد و آن نقـشه                         
خودش در اصل یکی از دربهای ورودی به دوزخ بود که حاال از بین رفته و دیگر هرگز کسی نمیتواند راهی بـه آن      

رت دل افروز را نجات دهی و بگذاری که تقدیر و سرنوشـت بـرای               پیدا کند و در حال حاضر فقط تو میتوانی همس         
باریان که حلقه اشک در چشمش نمایان شـده  . فرزندت که در دست شیابلو اسیر است حکم کند و تصمیم بگیرد          

 با پیرکای پیر مشورت کنید و زود راهـی پیـدا کنیـد تـا            دباشد پس بروی  : بود آرام بغض خود را فرو خورد و گفت        
وقتی گیوپارتان و پارت راهب رفتند آشـوین و مـردوک و کـاکس نـزد                . دل افروز را از طلسم رهایی بخشم      بتوانم  

اگر اجازه بدهی ما می خواهیم به سرزمینهای خودمان برگردیم چون فکر می کنیم حاال که                : باریان آمدند و گفتند   
. به سرزمین های خود برگردیم بهتر است      شما به هدف خود رسیده اید دیگر ماندن ما در اینجا ضرورتی ندارد ما               

چگونـه میتـوانیم بـه شـما        اگر در هر زمان کاری بـا شـما داشـتیم            : باریان از کمک آنها بسیار تشکر کرد و گفت        
ما نشانی به تو میدهیم که یکی به : دسترسی داشته باشیم؟ آشوین که انگار منتظر چنین حرفی از باریان بود گفت            

 شکل خورشید و یکی به شکل ستاره است که هر یک از این سه نشان متعلق به یکـی از                     شکل هالل ماه و یکی به     
شما سه برادر است که اگر تو و یا برادرانت به یکی از این نشانها اشاره ای کنید و سپس نام صاحب آن نـشان را                          

نها تشکر کـرد و آنهـا       باریان از آ  . در یک آن صاحب نشان در کنار شما حضور پیدا می کند           بر زبان جاری سازید     
هم بعد از خداحافظی از او و دیگر دالوران هر کدام به سمت سرزمینهای خود رفتند بعـد از اینکـه آن سـه دالور                         

تنهـا راهـی کـه    , باریـان عزیـز  : رفتند گیوپارتان به همراه پارت راهب و پیرکا به نزد باریان آمدند و پیرکا گفـت            
م شیابلو خالصی بخشی این است که تو باید مرغ شهپر را کـه در سـپیده                 میتوانی همسرت را نجات دهی و از طلس       

دم بر فراز قله کوه دماوند در میان ابرها پرواز می کند را بیابی و نقشه دژ هزار ستون مرمـری را کـه بـر پوسـت                            
یهای الزم را بـه  ارژنگ دیو است را به او نشان دهی و راز ورود به دژ هزار ستون مرمرین را از او بپرسی او راهنمای                

وقتی سخنان پیرکا تمـام شـد او هـم از           . تو می کند و فقط یادت باشد که وقتی او را دیدی سالم مرا به او برسانی                
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باریان خداحافظی کرد و به همراه لشکریانش به سمت سرزمین خود برگشت و پـارت هـم بعـد از او بـه باریـان                         
حضورت مرخص شوم و به سرزمینم برگردم چون بایـد بـروم            اگر اجازه دهی من هم از       , باریان دوست من  : گفت

باز هم هر زمانی که بخواهی و اراده کنی من در خدمت تو             ,  دوست دالورم  شمشیر اهریمنی اکوان دیو را نابود کنم      
هستم و باریان از او هم بسیار تشکر کرد و پارت راهب بعد از خداحافظی از آرشین و ملکه زرین تـاج بـه همـراه                          

سرزمینش حرکت کرد و بعد پارسمن پادشاه سرزمین پارس و پادشاه اجنه و سپندار پادشـاه                خود  به سمت     سپاه  
 و سوسک شاخدار به نزد باریـان آمدنـد و            سر طالیی   و شیر و عقاب    انوش و اشکیدا  سرزمین هرمزستان به همراه     

انشان به سمت سرزمینهای خود بـه راه  و آرشین و ملکه زرین تاج هر کدام به همراه سپاهیبعد از خداحافظی از او   
دوست و برادر دالورم اگـر بـه وجـود مـن در اینجـا نیـازی                 : افتادند بعد از آنها گوژک به نزد باریان آمد و گفت          

اجازه می خواهم که به سرزمینم برگردم البته افرا و اردالن و دادیار هم به همراه من به آنجا مـی آینـد تـا                         , نیست
باریان از همه آنها بسیار تشکر نمود و دالوریها و شجاعت های آنهـا              . رزمینهای خود برگردانند  همسرانشان را به س   

همسر چغالک را در نزد خود نگاه دار من تا چند وقت دیگر وقتی دل افروز                : را ارج نهاد و ستود و به گوژک گفت        
 حتماً در آنجا بمانـد تـا مـا بـه دنبـالش              را نجات دادم به همراه او به دنبالش می آییم او را دلداری بده و بگو که                

گوژک هم قول داد که تـا آمـدن باریـان از همـسر چغالـک بـه خـوبی                    . بیاییم چون با او کار بسیار ضروری دارم       
نشان کاکس پادشاه ماه را به اردالن داد و نشان مـردوک پادشـاه              سپس باریان   . پذیرایی کند و او را دلداری دهد      

بعد از افـرا هـم بابـت دالوریهـا و کمکهـایش          و نشان آشوین را برای خود نگاه داشت و           خورشید را به دادیار داد    
بـه همـراه گـوژک       آنها هم بعد از خداحافظی از آرشین و ملکه زرین تاج             .همه آنها را به خدا سپرد     تشکر نمود و    

ند تا آنها لشکریان را به       ولی سپاهیان خود را به وزیران و سرداران و فرماندهان خود سپرد            راهی سرزمین او شدند   
مرغ میپس و سوسک نقـره ای و طالیـی و           , باالخره وقتی که همه رفتند باریان     . سمت سرزمین های خودشان ببرند    

آیا دوست دارید به سرزمین من بیایید و در قصر من زندگی کنید؟ و در راه                :  کرد و گفت   احضارخروس سپید را    
بعـد  . مایید؟ همه آنها بسیار خوشحال شدند و با کمال میل قبول نمودنـد          اداره سرزمینم و برقراری عدالت کمکم ن      

اگر یادت باشد در زندان قصر خشکاب رامتـین همـان چنـد لحظـه ای کـه                  : باریان رو به گیوپارتان نمود و گفت      
ی  باید تا مـن از سـفر       تبدیل به انسان شده بود اشاره ای به چشمه نادانی کرد که در جنگل نزدیک قصر است تو                 

دوبـاره باریـان بـه      , که برای نجات دل افروز میروم برگردم راهی برای نابودی آن پیدا کنی و آن را از بین ببـری                   
 به همراه سپاهیان و مرغ میپس و سوسک طالیی و نقره ای و خروس سپید به سـرزمین                   :سخنان خود افزود و گفت    

 میدانی نابود کن و از بین ببر و سـالح چغالـک را              آماد برگرد و تمام سالحهای اهریمنی را به هر طریقی که صالح           
اطاعـت  : گیوپارتـان گفـت   . در گنجینه ای بگذار تا آن را بعد از اینکه از سفر آمدم به همسر چغالک تحویل دهم                 

گیوپارتان عابد به همراه بقیه بعد از خداحافظی از         . تا شما برگردید همه کارها را بخوبی به انجام میرسانم         , سرورم
 عصای زرینی که بر روی آن پرنده ای         ان و آرشین و ملکه زرین تاج در حالیکه سوار بر اسب سفید بالدار بود              باری

 طالیـی و    سوسـک  به همراه مرغ میـپس و سوسـک نقـره ای و           طالیی قرار داشت را به عالمت حرکت تکان داد و           
  .اد به راه افتادند به سمت سرزمین آمخروس سپید در حالیکه پرچم سه رنگی را در دست داشتند

باریان هم دستی بر روی انگشتر سبزش کشید که اژدهای سبز به داخل انگـشتر برگـشت و دسـتی هـم بـر روی                         
بادمجان جادوییش کشید که همه ارواح جنگجو هم به جای خود برگشتند و او دیگ جادویی را هم در کوله پشتی                     
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مـن وقتـی از راز باطـل    : به آرشـین کـرد و گفـت   اش گذاشت و چماق جادوییش را هم در کمرش گذاشت و رو       
نمودن طلسم دل افروز سر درآوردم برای نجات او دوباره به اینجا برمیگـردم فقـط شـما روی نقاشـی او پـرده ای           

باریان دالور ما سرزمین و زندگی خودمان       : گفتندآرشین و ملکه زرین تاج      . بکشید که آسیبی به نقاشی وارد نشود      
و دالوریها و از جان گذشتگیهای تو میدانیم اگر تو نبودی چنین سپاهی گـردآوری و متحـد نمـی                    را مدیون تالشها    

شد این درایت و زحمت های تو بود که نسل انسان ها و موجودات زمینی را تضمین کرد من و همسرم تـا آخـرین        
ا واقعـاً حـساب کـن و    لحظه عمرمان همیشه در خدمت تو و خانواده ات هستیم و روی دوستی و پیمان بـرادری مـ          

باریـان از آنهـا     . مطمئن باش تا تو برگردی و طلسم را باطل کنی ما از نقاشی روی دیوار بخوبی نگهداری می کنیم                  
تشکر کرد و خداحافظی نمود و دستی روی گردنبند جادوییش کشید که ناگهان در باالی قله کـوه دماونـد ظـاهر                      

  . پشت سر می گذاشتا به امید سپیده دم و دیدن مرغ شهپر شد ولی دیگر وقت غروب بود و او باید شب ر
  
  

همانطوری که قول داده بودم سرگذشت این سه برادر را تا آنجایی که خودم کتـاب زنـدگی                  , خوب دوستان عزیز  
 آنها را خوانده بودم برایتان تعریف کردم امیدوارم که بتوانم در دیدار آینده برایتان بقیه ماجراها را تعریـف کـنم                    

  .خوردمیینده چگونه رقم آباید ببینیم که ماجراهای ناتمام شخصیت های این داستان در
 سرنوشت ها را رقم میزند یـا خـود انـسانها    ،این سرگذشت شیرین را باید در آینده دنبال کنید تا ببینیم آیا تقدیر         

  هم میتوانند بر سرنوشت هایشان تأثیرگذار باشند؟ 
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