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»جیمز الیور ریگنی پســـر«1 با نام مســـتعار رابرت ُجردن، در 17 اکتبر 1948 در 
چارلســـتوِن کارولینای جنوبی به دنیا آمد. چهارساله بود که بسیار اتفاقی از برادر 
دوازده ســـاله اش خواندن را فرا گرفت. مطالعه ی کتاب هایی از مارک تواین و ژول 
ورن را در پنج ســـالگی شروع کرد. در جوانی از ســـیتادل، کالج نظامی کارولینای 
جنوبی، در رشـــته ی ریاضی و فیزیک فارغ التحصیل شد و خدمت نظام را از سال 
1968 تا 1970 گذراند و در این مدت، دو دوره هم به ویتنام اعزام شـــد و به عنوان 
مهندس هســـته ای موفق به دریافت مدال شد. عالقه ی زیادی به مطالعه ی تاریخ 
داشـــت و همچنین نقدهایی در مورد چند نمایشنامه نوشـــت. از سال 1977 با 
نام های مستعاری چون رابرت ُجردن، ریگان ُانیل، جکسون ُارایلی و چانگ النگ 
به نوشتن پرداخت. او نمی خواست خوانندگانی که سالیق مختلف دارند، فقط به 
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دلیل اســـم او، کتابی را از مجموعه ی کارهایش انتخاب کنند؛ به این دلیل بود که 
اسامی مختلفی را برای خود انتخاب کرد.

در سال 1977 با »هریت پاپهام«1 که شاعر و ویراستار بود آشنا شد و در 1981 
با یکدیگر ازدواج کردند. هریت نقش مهمی در تشــویق او به نوشتن ایفا کرد و پس 
از نوشتن چند کتاب فانتزی ـ تخیلی )مانند کتابی از سری کتاب های کُنان بربر2( 
در ســال 1984 نگارش اولین کتاب از مجموعه ی چرخ زمان را آغاز کرد که تبدیل 
بــه یکی از مهم ترین و پرفروش ترین کتاب ها در حوزه ی ادبیات فانتزی شــد و تنها 
در آمریکای شمالی، بیش از 14 میلیون نسخه از آن به فروش رسید. او نام مستعار 
»رابرت ُجردن« را از شــخصیت کتاب ناقوس برای که به صدا درمی آید اثر »ارنست 

همینگوی« انتخاب کرد.
رابرت ُجردن در ســال 2005 دچار بیماری آمیلویدوز قلبی شد و پیش از آن که 
موفق به اتمام ســری کتاب های چرخ زمان شــود، در 16 ســپتامبر 2007 از دنیا 
رفت. پیش از مرگ وقتی دریافت که دیگر نمی تواند کتاب را تمام کند، از همسرش 
خواست نویسنده ی قابلی را بیابد که بتواند کتاب او را به پایان برساند. بدین ترتیب 
»براندون سندرسون«3 ســه کتاب آخر از مجموعه ی چرخ زمان را با همان سبک و 

سیاق نوشت تا این مجموعه ی کم نظیر و پر طرفدار، ناتمام رها نشود.
٭٭٭

آشـــنایی من با کتاب چرخ زمان کاماًل اتفاقی و از ســـال 1377 آغاز شـــد. تازه با 
پدیده ای به نام اینترنت روبه رو شـــده بودم و برای شـــناختن بهتر آن، کتابی را از 
کتابخانه ی دانشگاه امانت گرفتم. آخرین فصل کتاب به 4MUD اختصاص داشت؛ 
نوعی دنیای مجازی چندکاربره که بدون هیچ تصویری، تنها با استفاده از نوشتار، 
براساس یکی از داستان های پرطرفدار دنیایی را می ساخت و کاربران می توانستند 

1. Harriet Popham
3. Brandon Sanderson

2. Conan the Barbarian
4. Multi-User Dungeons



7 دیباچه

شخصیتی را در آن به وجود بیاورند که در این دنیا زندگی می کند، به نقاط مختلف 
سفر می کند، چیزهایی را به دست می آورد و از دست می دهد، می جنگد و می میرد. 
 1WOTMUD درباره ی این دنیا کنجکاو شـــدم و پس از جســـت وجو در اینترنت، با
که براســـاس کتاب چرخ زمان طراحی شده بود آشـــنا شدم؛ و حاال چیزی حدود 
18 ســـال اســـت که ازطریق این MUD، در دنیای برســـاخته ی رابرت ُجردن، به 
ماجراجویی مشغول هستم. متأسفانه کتاب های چرخ زمان در ایران پیدا نمی شد 
و من، سال ها بعد توانستم طی سفرهایی که به خارج از کشور داشتم، آن ها را تهیه 
کنم. خواندن این کتاب ها تجربه ی شـــگفت انگیزی بود. این که سال ها در دنیایی 
سر کرده باشی و با زیر و َبم شهرها و شخصیت هایش آشنا شده باشی، با قدرت های 
فوق طبیعی، با تراُلک ها و ســـایر موجودات اهریمنی جنگیده باشی )یا به عنوان 
یک تراُلک با دنیای انســـان ها در نبرد باشی( و بعد با خواندن کتاب، با سرگذشت 
هرکدام از شخصیت ها روبه رو شـــوی! گویی کسی با تکه های آجری که سال ها با 

آن ها مشغول بازی بوده ای، قصر زیبایی برایت بنا کرده باشد.
طی این ســال ها، دوستانی که با MUD آشــنایی نداشتند، از من می پرسیدند 
که این صفحه ی ســیاه عجیب پر از نوشــته های رنگارنگ، که مــدام درحال تغییر 
هســتند، چیست؟ تا این که یکی از این دوســتانم، خانم بنفشه محمودی، پس از 
شــنیدن ماجرا پیشــنهاد ترجمه ی کتاب را به من داد. چالش وسوسه انگیزی بود. 
حجــم کتاب ها بســیار زیاد بود و متن آن هــا هم به هیچ وجه ســاده نبود. به عالوه 
تعصبی هم داشــتم که تا حد ممکن، داســتان در ترجمه خدشــه دار نشــود، روح 
و جــادوی کالم رابــرت ُجــردن در آن باقی بمانــد و درعین حال بــرای خواننده ی 
فارســی زبان هم غریب نباشــد. همین نکات سبب تعللی دو ســاله برای ترجمه ی 
کتاب شــد. تا این که با تشــویق آقای فرزاد فربد مدیر انتشــارات پریان و همچنین 
خانواده و خصوصًا همســرم، کار ترجمه را آغاز کردم و حاصل آن، کتابی اســت که 
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هم اکنون در دســتان شماست. به دلیل حجم زیاد جلد اول این کتاب، آن را در دو 
جلــد ترجمه کرده ام که ترجمه ی جلد دوم نیز به پایان رســیده و به زودی منتشــر 

خواهد شد.
٭٭٭

در گردش چرخ زمان، آغاز و پایان مفهومی ندارد. ولی این یک آغاز است...
بهرنگ مافی
بهار 1395



قصر هنوز همراه با غرش گاه وبی گاه زمین می لرزید. انگار زمین می خواســـت با 
ناله هـــای خود آن چه را که اتفاق افتاده بود، انکار کند. انوار خورشـــید از البه الی 
شـــکاف های دیوار به داخل می تابید و ذرات گردوخاك را کـــه هنوز در هوا معلق 
بود، به درخشش وامی داشت. روی دیوارها، سقف و زمین آثار سوختگی به چشم 
می خورد. روی زرنگاری ها و رنگ طبله شده ی دیوارهایی که زمانی درخشان بودند، 
لکه های پهن سیاهی پخش شده بود. اجساد درهم شکسته ی   انسان ها و حیواناتی 
را که ســـعی کرده بودند پیش از آرام  شدن فاجعه حرکت کنند، دوده پوشانده بود. 
اجســـاد مردگان همه جا پراکنده بود. زن و مرد و کودک؛ آن هایی که هنگام فرار، 
مورد اصابت صاعقه ای قرار گرفته بودند که راهروها را در هم کوبیده بود، یا کسانی 
که طعمه ی آتشی شـــده بودند که در کمین آن ها نشسته بود، یا کسانی که پیش 
از بازگشت آرامش، زیر سنگ های قصر مدفون شـــده بودند، سنگ هایی که مثل 

كوه اژدها
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موجوداتی زنده روان شـــده و ســـر به دنبال آن ها گذاشـــته بودند. اما نقاشی ها و 
قالیچه های دیواری که تمامشـــان شاهکارهای بزرگی بودند، به طرز عجیبی بدون 
کوچک ترین آســـیبی در جای خود باقی مانده بودند؛ مگر جاهایی که دیوار جلو 
آمده و آن ها را کج کرده بود. مبلمان و اثاثیه ی منبت کاری شده ـ که با عاج و طال با 
ظرافت تمام میناکاری شده بودـ  دست نخورده باقی مانده بود؛ مگر در جاهایی که 
زمین ناهموار آن ها را واژگون کرده بود. جنون، تنها به هسته حمله کرده و پیرامون 

آن را نادیده گرفته بود.
لــوز ِثرین تالمون1 درحالی که با مهارت تعادل خود را در تکان های زمین حفظ 

می کرد، در کاخ سرگردان بود. 
»ایلِینا2، عزیزم، کجایی؟«

درحالی که از روی جســد زنی رد می شــد، گوشه ی شــنل خاکستری کمرنگش 
ردی از خون برجای گذاشت. زیبایی زن موطالیی تحت تأثیر وحشت آخرین لحظات 
زندگی اش خدشــه دار شــده بود و در چشــمانش که هنوز باز مانده بودند، نشانه های 

ناباوری دیده می شد. 
»همسرم، کجا هستی؟ همه ی شما کجا پنهان شده اید؟«

در آینــه  ی کجی کــه از دیوار مرمری آویزان بود، چشــمش بــه تصویر خودش 
افتاد. لباسش زمانی شاهانه بود؛ خاکستری، با مخمل سرخ و طالیی. ولی لباس 
خوش دوختی که بازرگاناِن آن سوی دریاها آورده بودند، اکنون کثیف و پاره بود و بر 
آن گردوخاک نشســته بود؛ همان گردوخاکی که موها و چهره ی او را نیز پوشــانده 
بود. لحظه ای نشــانی را که روی شــنلش بود لمس کرد؛ حلقــه ای که نیمی از آن 
ســفید بود و نیم دیگرش ســیاه، و دو رنِگ آن با خط مواجی از هم جدا شده بود. 
نشان دوخته شده روی شنل، شاید زمانی معنای خاصی داشت ولی مدتی طوالنی 
توجهش را جلب نکرد. او با شــگفتی به تصویر خود خیره شــد؛ مرد بلندقامتی در 
1. Lewis Therin Telamon 2. Ilyena



11 كوه اژدها

آستانه ی میانسالی که زمانی خوش سیما بود، ولی اکنون موهای سفید او بیش از 
موهای قهوه ای رنگش بود و خطوط نگرانی و اضطراب بر چهره اش نقش بسته بود 
و چشمان سیاهش، شاهد وقایع بسیاری بود. لوز ثرین با خود آرام خندید، سپس 
قهقهه زد و صــدای خنده اش در تاالرهایی که زندگی از آن ها رخت بر بســته بود، 

طنین انداز شد.
»ایلینا، عزیزم! پیش من بیا همسرم. باید این را ببینی!«

پشــت ســر او، هوا به لرزه درآمد. موجی زد و به هیأت مردی درآمد که اطراف را 
می نگریست و لبانش با نشانی از نفرت می لرزید. او به بلندی لوز ثرین نبود. لباسش، 
به جز نوار سفید دور گلو و خطوطی که روی لبه های برگشته ی چکمه های ساق بلندش 
نقره دوزی شــده بود، سراسر ســیاه بود. با دقت قدم بر می داشت و شنلش را با اکراه 
جمع می کرد تا با اجســاد برخورد نکند. زمین همچنان از پس لرزه ها می لرزید. ولی 

تمام توجه او به مردی معطوف بود که به آینه خیره شده بود و می خندید.
»ارباب صبح، من به دنبال تو آمده ام.«

صدای خنده ناگهان متوقف شــد؛ انگار که هیچ وقت وجود نداشت.  لوز ثرین 
برگشــت و بدون این که تعجب کرده باشد گفت: »آه، یك مهمان. غریبه آیا صدایت 
خوب اســت؟ به زودی زمان آوازخواندن می رسد و همه ی ما در آن شرکت خواهیم 

کرد. ایلینا، عزیزم، ما مهمان داریم. ایلینا کجایی؟«
مرد ســیاه پوش به جســد زن موطالیی نگاهی انداخت و ســپس دوباره به لوز 
 ثرین خیره شد: »شــیطان1 تو را با خود می برد. آیا آلودگی تو را این گونه در اختیار 

خود گرفته است؟«
»آن اسم. شیط...« لوز  ثرین لرزید و دست خود را بلند کرد، گویی می خواست 
چیــزی را از خــود دور کنــد. بعد ادامه داد: »تو نباید آن اســم را بــر زبان بیاوری. 

خطرناك است.«
1. Shai’tan
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»پس حداقل این قدر به یاد می آوری! برای تو خطرناك اســت، ای ابله، نه برای 
من. دیگر چه چیزی به  یاد می آوری، ای نادانی که نور کورت کرده؟ اجازه نمی دهم 

کار تو در حالی تمام شود که به آغوش ناآگاهی پناه آورده ای. به یاد بیاور!«
لــوز  ثرین لحظه ای به دســتش که در هوا بلند شــده بود خیره شــد و مجذوب 
َاشــکالی شد که گردوخاك روی آن درســت کرده بود. سپس دستش را با ُکتش که 
حتــی از آن هم کثیف تر بود، پاك کرد و دوبــاره توجهش را معطوف مرد دیگر کرد: 

»تو کی هستی؟ چه می خواهی؟«
مرد ســیاه پوش با نخــوت قامتش را راســت کرد و گفت: »زمانــی من را ایالن 

مورین تدرونای1 می نامیدند. ولی اکنون...«
»خائن به امید.« زمزمه ای از لوز  ثرین برآمد. خاطرات درهمی به یادش آمد. اما 

سرش را برگرداند و از آن ها اجتناب کرد.
»پــس تو حقیقتــًا چیزهایی به خاطر مــی آوری! بله. خائن به امیــد. مردم مرا 
چنیــن نامیدند و تو را اژدهــا خواندند. ولی من برخالف تو آن نام را پذیرفتم. آن ها 
آن نام را بر من گذاشتند تا به  من ناسزا بگویند. ولی آن ها را وادار خواهم کرد تا زانو 
بزنند و آن نام را پرستش کنند. تو با نامت چه خواهی کرد؟ پس از این روز آن ها تو 

را خویشاوندکش خواهند خواند. با این نام چه می کنی؟«
لوز  ثرین با اخم بــه راهروی مخروبه نگاهی انداخت. با پریشــان خیالی زمزمه 
کرد: »ایلینا باید این جا می بود و به مهمان خوشــامد می گفت.« ســپس صدایش 
را بلند کرد: »ایلینا، کجا هســتی؟« زمین تکانی خورد و جســد زن موطالیی انگار 

بخواهد به ندای او پاسخ دهد، به کناری افتاد ولی چشمانش او را ندید.
ایالن مورین چهره درهم کشید: »به خودت نگاهی بینداز...« و با تمسخر ادامه 
داد: »زمانی تو بهترین خادم نور بودی. زمانی حلقه ی تَِمرلین2 را بر دست داشتی. 

Tamyrlin .2 حلقه ای که توسط اولين فردی که ايجادکردن »داالن« را ياد گرفت، ساخته شد. م.
1. Elan Morin Tedronai
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و بر صندلی رفیع می نشســتی. زمانی ُنه فرمانروای قلمرو را به حضور می خواندی. 
حاال به خودت نگاهی بینداز، موجود بدبخت درهم شکســته ی ترحم برانگیز! ولی 
این کافی نیســت. تو مرا در ســرای ُخّدام خوار و حقیر کردی. تو مرا در دروازه های 
پاران دایزن1 شکســت دادی. ولی اکنون برتری با من اســت و نخواهم گذاشت تو 
بدون دانســتن آن بمیری. وقتی می میری، آخرین فکرت، علم کامل بر شکســتت 
خواهد بود و این که چقدر کامل و مطلق شکســت خورده ای. اگر اصاًل اجازه بدهم 

که بمیری!«
»نمی توانــم تصــور کنم چه چیــزی مانع آمدن ایلینا شــده اســت. اگر بفهمد 
مهمانی را از او پنهان کرده ام، با من به درشــتی سخن خواهد گفت. امیدوارم اهل 
مصاحبت باشــی، چون ایلینا از صحبت کــردن لذت می برد. مراقب باش که ایلینا 

آن قدر تو را سؤال پیچ می کند تا هرچه می دانی به او بگویی.«
ایالن مورین شــنلش را عقب زد و دســت هایش را پیچ وتابی داد و اندیشــناک 
گفت: »برایت افسوس می خورم که یکی از خواهرانت این جا نیست. من هیچ وقت 
در شــفا دادن چندان ماهر نبوده ام و اکنون هم پیرو قدرت متفاوتی هســتم. ولی 
حتــی یکی از آن ها می توانســت تنها برای چنــد لحظه آگاهی را به تــو برگرداند، 
البتــه اگــر قبل از آن تو نابــودش نمی کــردی. کاری که من می توانــم انجام دهم 
کفایت می کند؛ البته برای هدفی که مــن دارم.« ناگهان لبخند بی رحمانه ای زد: 
»متأســفانه شفابخشی شیطان با آن چه تو می شناسی فرق می کند. لوز ثرین، شفا 
پیدا کن!!« دستانش را دراز کرد و روشنایی تیره وتار شد. گویی سایه ای بر خورشید 

افتاده بود.
درد در وجود لوز ثرین شــعله ور شــد و فریادی کشــید کــه از اعماق وجودش 
برمی آمد. فریــادی که نمی توانســت آن را متوقف کند. آتش، مغز اســتخوانش را 
ســوزاند. اسید در رگ هایش جاری شــد. بر زمین مرمرین رو به عقب افتاد. سرش 

Paaran Disen .1 بزرگ ترين شهر در عصر افسانه ها و محل سرای ُخّدام. م.
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با ســنگی برخورد کرد و دوباره از جا بلند شــد. قلبش چنان به تپش افتاده بود که 
انگار می خواست از سینه اش کنده شود و با هر ضربان آتش بیشتری در رگ هایش 
جاری می کرد. با ناتوانی تمام دچار لرزش و تشــنج شــد. جمجمه اش یک گوی پر 
 از رنج محض و در آســتانه ی انفجــار بود. فریادهای خفــه اش در قصر طنین انداز

شد.
درد آهســته، بسیار آهســته، کاهش پیدا کرد. خروج جریان انرژی گویی هزار 
سال طول کشید و او را ضعیف و درهم فشرده و درحالی که هوا را با گلوی خشکش 
می مکیــد، رها کرد. انگار هزار ســال دیگر ســپری شــد تا بتواند عضالت شــل و 
وارفته اش را به یاری بگیرد و خود را روی دست ها و زانوانش بلند کند. چشم هایش 
بــه زن موطالیی افتــاد و فریاد جگرخراشــی برآورد کــه تمام صداهــای قبلش را 
تحت الشــعاع قرار داد. تلوتلوخوران پیکر درهم شکسته ی خود را روی زمین تا کنار 
بدن زن کشــید و تمام نیروی باقی مانده اش را جمع کــرد و زن را در میان بازوانش 

گرفت و بلند کرد. با دستانی لرزان موهای زن را از صورت مبهوتش عقب زد.
»ایلینــا! نور، کمکم کن. ایلینا!« بدنش برای محافظت از زن روی او خم شــد. 
هق هق گریه اش ناله های مردی بــود که دیگر برای زندگی بهانه ای ندارد: »ایلینا، 

نه! نه!«
»می توانــی او را به زندگی برگردانی، ای خویشــاوندکش؟ ارباب بزرگ تاریکی 

می تواند او را دوباره زنده کند؛ اگر به او خدمت کنی. اگر به من خدمت کنی.«
لوز ثرین سرش را بلند کرد و مرد سیاه پوش ناخودآگاه قدمی به عقب برداشت. 
لوز ثرین با صدایی به آرامی صدای فوالدی که آخته می شــود گفت: »ده سال، ای 

خائن! ده سال تمام ارباب پلید تو دنیا را به ویرانی کشید. و اکنون من...«
»ده ســال! ای احمق بیچاره! این نبرد ده ســال طول نکشــیده، بلکه از آغاز 
پیدایش زمان وجود داشــته! من و تــو هزاران بار با گردش چــرخ زمان با هم نبرد 
کرده ایــم. هزاران هزار بار. تــا هنگامی که زمان بمیرد و تاریکی پیروز شــود، با هم 
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نبــرد خواهیم کرد.« او درحالی که مشــتش را در هوا تکان مــی داد، جمله اش را با 
فریادی تمام کرد. این بار این لوز ثرین بود که نفسش را حبس کرده بود و خود را از 

درخشش چشمان خائن عقب می کشید.
لــوز ثرین به آرامی و با دقت ایلینا را روی زمین خواباند و با انگشــتانش موهای 
او را نــوازش کرد. درحالی که اشــک دیدگانش را تیره وتار کرده بود، ایســتاد. ولی 
صدایش همچنان به ســردی فلز بــود: »برای هرآن چه تو تاکنــون انجام داده ای، 
بخشایشــی وجــود ندارد، ای خائن. ولــی به خاطر مرگ ایلینا تــو را آن چنان نابود 

می کنم که اربابت هیچ گاه نتواند درمانت کند. آماده شو برای...«
»ای احمق! به خاطر بیاور. حمله ی بیهوده ات به ارباب بزرگ تاریکی را به خاطر 
بیاور! ضربه ی متقابــل او را به خاطر بیاور! به خاطر بیاور! هم اکنون یکصد یاور1 در 
حــال از هم دریدن دنیا هســتند و هر روز صدها نفر به آن ها ملحق می شــوند. ای 
خویشــاوندکش! ایلینای زرین موی با دســتان چه کســی به قتل رسیده است؟ نه، 
با دســتان من نه. دســتان چه کســی تمامی کســانی را که قطره ای از خون تو در 
وجودشــان بوده و تو را دوســت داشته اند و تو دوستشان داشــته ای به قتل رسانده 
اســت؟ دســتان من نبوده اند، ای خویشــاوندکش. به خاطر بیاور و بهای مقابله با 

شیطان را بدان!«
رشته های عرق بر صورت لوز ثرین ردی بر خاک و دوده از خود به جای گذاشته 
بود. خاطــره ی مبهمی به یادش آمد؛ چنان مبهم که انــگار رؤیایی از رؤیای دیگر 

بود. ولی می دانست که واقعیت دارد.
نعره های او دیوارها را لرزاند. فریاد انسانی که فهمیده روحش با دستان خودش 
لعنت شده است. بر صورت خود چنگ انداخت، گویی می خواست منظره ی آن چه 
را که انجام داده بود، از جلِو صورتش بدرد و دور بیندازد. به هر طرف نگاه می کرد، 
با جسدی روبه رو می شد. اجسادی که پاره پاره و درهم شکسته بودند، یا سوخته در 
1. The Hundred Companions
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آتش، یا فرورفته در دل سنگ. هر طرف صورت بی جان کسانی را که می شناخت، 
می دیــد. خدمتــکاران قدیمی و دوســتان زمان کودکــی، یاران وفادار ســال های 
طوالنی نبرد، و فرزندانش، پســران و دخترانش، مانند عروســک های شکســته ای 
که برای همیشــه نقش مردگان را بازی خواهند کرد. همه به دســت او کشــته شده 
بودنــد. صورت های فرزندانش او را محکوم می کردند. چشــمان بی احساسشــان 
می پرســیدند چرا. و اشک های او پاسخ این ســؤال نبودند. خنده های خائن مانند 
ضربات شــالق بر روحش فرود آمد و صدای فریاد او را خفه کرد. نمی توانست بیش 
از این، نگاه ها و چهره ها را تحمل کند. نمی توانست بیش از این بماند. با ناامیدی 

به منبع حقیقی متصل شد و ِسیر کرد.
ســرزمین پیرامونش همــوار و خالی بود. رودخانه ای مســتقیم و عریض در آن 
نزدیکی در جریان بود. ولی می توانســت احساس کند که تا یکصدفرسنگی آن جا، 
هیچ انســانی وجود ندارد. او تا آن جا که یک انســان زنده می توانســت تنها باشد، 
تنهــا بود. ولی همچنان نمی توانســت از خاطرات فرار کنــد. نگاه ها تا عمیق ترین 
زوایای ذهنش او را تعقیب می کردند و او نمی توانســت خود را از آن ها پنهان کند. 
نگاه فرزندانش، نگاه ایلینا. صورتش را رو به آســمان گرفت و اشــک از گونه هایش 

سرازیر شد.
»نــور، مرا ببخش.« باور نداشــت که بخشایشــی برای آن چه انجــام داده بود، 
وجود داشــته باشد. با این حال رو به آســمان کرد و برای آن چه می دانست دریافت 

نمی کند، تقاضا نمود: »نور، مرا ببخش.«
او هنوز در تماس با ســایدین1 بود؛ نیمه ی مردانه ی نیرویی که جهان را هدایت 
می کرد و چرخ زمان را به حرکت درمی آورد. می توانســت لکه ی پلیدی را که نیروی 
تاریکــی در حملــه ی تالفی جویانه اش بــه این نیــرو وارد کرده بود، در ســطح آن 
احســاس کند. همــان پلیدی که دنیا را به نابودی کشــانده بــود، تنها به خاطر او. 
1. Saidin
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به خاطر غرور او که فکر می کرد انسان می تواند با خالق خود برابری کند و آن چه را 
که خالق آفریده، اصالح کند. ولی غرور آن ها باعث شد آن را درهم بشکند.

او به منبع حقیقی متصل شــد و به ســان فــردی که از تشــنگی در حال مرگ 
اســت، خود را هرچه عمیق تر در آن نیرو افکند. به سرعت، بیش از آن چه به تنهایی 
می توانســت داالن1 ایجاد کند، نیرو را جذب کرد و در اختیار گرفت. پوست بدنش 
انگار در آتش می ســوخت ولی تقالکنان خود را وادار کرد بیشــتر نیرو جذب کند. 

گویی می خواست تمام نیرو را در اختیار بگیرد.
»ای نور، مرا ببخش. ایلینا!«

هوا به آتش تبدیل شــد و آتش به نور مایع. ســتون نوری کــه از عرش به زمین 
آمد، هر چشــمی را که نگاهی گذرا و لحظه ای به آن می انداخت، می سوزاند و کور 
می کرد. ســتون نور از آسمان ها آمد، از درون لوز ثرین تالمون شعله کشید و به قعر 
زمین فرو رفت. ســنگ در تماس با آن به بخار تبدیل شــد. زمین به سان موجودی 
زنده از درد و رنج به خود لرزید. ســتون درخشــان تنها برای لحظه ای وجود داشت 
و زمین و آســمان را به هم دوخت ولی حتی پس از ناپدیدشــدنش، زمین به ســان 
دریایــی توفانی در آشــوب بود. ســنگ های مذاب بیش از پانصد فوت در آســمان 
فواره زدند. زمین غران سر برآورد و فواره ی سوزان را بلندتر به آسمان پرتاب کرد. از 
شمال و جنوب، شــرق و غرب، باد زوزه کشان به سمت کوه وزید و درختان را مانند 
شــاخه های کوچکی درهم شکســت. گویی باد هم کمک می کرد که کوه به ســوی 

آسمان سربرآورد.
ســرانجام، باد از حرکت بازایســتاد. زمین با لرزش های خفیفی آرام شد. از لوز 
ثرین تالمون اثری نماند. در جایی که او ایستاده بود، اکنون کوهی تا مایل ها سر به 
فلک کشــیده بود و مواد مذاب همچنان از قله ی شکسته اش روان بود. رودخانه ی 

Channel .1 عمل داالن  زدن توسط کسانی انجام شدنی است که توانايی استفاده از نیروی یگانه را دارند و با اتصال به آن يا همان 
داالن زدن، می توانند در دنيا تغييراتی ايجاد کنند. م. 
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عریض و مســتقیم، مســیر خود را در حاشیه ی کوه تغییر داده بود و پس از کوه، به 
دو قســمت تقسیم شــده و جزیره ای طویل را ایجاد کرده بود. ســایه ی کوه تقریبًا 
به جزیره می رســید و مانند تاریکی شــوم دست سرنوشــت، بر زمین افکنده شده 
 بــود. برای مدت زمانــی، غرش اعتراض آمیــز زمین تنها صدایی بــود که به گوش

می رسید.
روی جزیره، هوا موج زد و به هیئت انســانی درآمد. مرد سیاه پوش ایستاد و به 
کوهی که از میان دشــت ســر به فلک کشیده بود، خیره شــد. صورتش از خشم و 
تحقیر درهم رفت: »ای اژدها، تو نمی توانی به این سادگی بگریزی. این مسأله بین 

ما هنوز تمام نشده و تا آخرالزمان هم به پایان نخواهد رسید.«
سپس، او رفته بود و کوه و جزیره به تنهایی به انتظار مانده بودند.




