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سایه افکنده بود و قدرت مطلق در دستان  آرامش و برکت بر سرزمین ریجینا

سرزمین های دور دست بود. به ناگاه  پرتوان شاه آنتوان، وسیله حکومت بر 

روشنایی افکند و مردمان پاک   ا بر سررستاخیز تاریکی سایه شوم خویش ر

پلیدی و تباهی حکومت   طینت را اسیر قدرت سیاهی خویش ساخت. در میان

خویش شوراندند  شیطان، پاک سرشتان قیام نموده و ارتش شیطان را بر علیه

 ...و نبردی هولناک پدید آوردند

 

 

 

 

 

 

 

 

:خالصه
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فرمانروای  ی آمریکا،پهناور به نام ریجینا در شرق قاره در سرزمینی

بود. پادشاهی که مردمان سرزمینش را زندگانی بخشید و  فرما قدرتمندی حکم 

 .مجاور، نعمت و فراوانی را برای مردمانش به ارمغان آورد هایبا فتح سرزمین

ا نداشت، در حالی که پادشاهی توان اندیشیدن به مقابله و شکست وی ر هیچ

های  تاز حکومت بر سرزمینهسال یکجوان و باهوش بود، سالیان بسیار

 .بود ت خویشدوردس

پوالدین و غیرقابل شکست، که تمام مردمان   یشاه آنتوان، جوانی با اراده

داشتند و پادشاهان سر تعظیم بر قدرت  می سرزمینش به شدت وی را دوست

 .ندآوردانتهایش فرود میبی

و متکبر مبدل  غرور و شور جوانی در وی ریشه دواند و به پادشاهی مغرور

 .نگریستگشت و همه را به چشم زیردستانی مفلوک می

*** 

میان دیوارهای مستحکم و باابهت قلعه، که بر فراز کوهی بلند برافراشته   در

اقوتی های یبود، شاه آنتوان بر تخت قدرت خویش تکیه زده بود و دانه شده

 .گذاشتانگور را با طمأنینه در د*ه*ان می رنگ



www.taakroman.ir  

 

  

3 

 

 رمان رستاخیز دیمون

کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

های بلند و ابروان در هم تنیده که گیرایی  زاک که مردی با سبیل هفرماند 

کرد و قامتی بلند و تنومند ابهت وی را به  رنگش را دو چندان میشب  چشمان

وردن هایی تند به نزد شاه آمد و پس از فرود آکشید، با قدم تصویر می خوبی به

 :آمد و گفت ای غرق تشویش به سخنتعظیم بر جای ایستاد و با چهره سر

 .نقاط سرزمینمان هستمجناب! حامل خبرهایی ناخوشایند در اقصی عالی-

آنتوان  رنگ را مقابل شاه  فوراً دستمالی آرمیده بر مجمعی طالیی خدمتکار

فرمانده زاک که با نگاهی پرسشگر به  با صالبت در حالی گرفت، شاه

های مقابل  مود. از پلهرا برداشت و دستانش را پاک ن نگریست، دستمالمی

 :رو به روی فرمانده ایستاد و گفت  اهیش پایین آمد وتخت ش

 .سخن بگوی فرمانده -

اش کوفت و  ی احترام سرفرود آورد و مشتی بر سی**نهفرمانده زاک به نشانه

 :ل** به سخن گشود

ها به سرزمینمان ورود نموده و بذر هراس  ز جادوگران و ساحرهشمار کثیری ا -

 .اند. مردم خواستار نابودی آنان هستندرعب را در دل مردمانمان نهاده  و
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  حالتش را در هم کشید با صدای خوش شاه آنتوان، درحالی که ابروان خوش

 :آهنگ و باصالبت خویش فرمان داد

 باشد، دستگیر و به نزد ماای ماورایی میای را که دارای نیروهجنبنده هر-

 .های بدطینت پاک کنیداحرهر را از وجود این سبیاورید. فوراً کشو 

 .امر، امر شماست پادشاه من. سرورم به سالمت باد -

 .و با سرعت از تاالر مجلل و باشکوه قصر دور شد

داد، ابروانش  اعظم، که تا این زمان در سکوت به سخنان آنان گوش فرا می وزیر

که دو شید و درحالیدر هم کشید و دستی بر محاسن سپید و بلندش ک را

کرد، تا اضطرابش فروکش رنگ و بلندش را بهم نزدیک می یاقوتی  طرف ردای

 :گفت کند، با تردید

ی حقیر، دشمنی با جادوگران عاقبتی بس  ی این بندهجناب! به عقیده عالی  -

 ... ناگوار در پی دارد و

و فریاد   اش برهم نهادرنگش را در اثر خشم فروخورده شاه چشمان میشی 

 :برآورد
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های شیطانی ی ما چنین است، که این موجودات دارای قدرتخامـوش! اراده -

نابودی کشانیم. قدرت ما بر آنان غالب است. آنان موجودات مفلوکی   را به

ویش را در راه خباثت  دست یاری به شی***طان پلید داده، روح خ هستند که

مچون هیزمی پست درون آتشی  اند. آنان را هپیشکش کرده به شی***طان

 .کشد، خواهم انداختمی که تا دل آسمان زبانه

وزیراعظم که از شدت خشم پادشاه اندامش به لرزه افتاده بود، تعظیمی نمود و  

 .حرف از حضور شاه آنتوان مرخص شد بی

عملیات یافتن جادوگران از سرتاسر سرزمین ریجینا، با  آنتوان، شاه  به فرمان

های مردمان سرزمین سایه افکنده ردید. رعب و وحشت بر دلز گآغا جدیت

های فراوانی کشیده شد، شمار کثیری از  یافتن جادوگران مشقت بود، در پی

 .جادوگران نابود و بعضا طلسم گشتند سربازان توسط

همراه تنی چند از شکارچیان مقدس که   ناگاه کشیش اعظم کلیسا به به

د، به یاری سربازان سلطنتی  ا بر عهده داشتننابودی شیاطین ر  یوظیفه

یاری از کتاب و صلیب مقدس سرزمین را از وجود جادوگران پاک  شتافتند و با

های جادوگران خبیث  گاهها و مخفیگونه که در میان دخمه  نمودند. بدین
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القدس آنان را به بند کشیدند و در این  اعجازانگیز روح یورش برده و با قدرت

آنان درگرفت که شمار کثیری از سربازان کلیسا کشته   د سختی بامیان نبر

تحمل پرتوهای متجلی از قداست کتاب  شدند. جادوگران خبیث تاب و

شیاطین را نداشته و فورا تسلیم شدند   القدس و اعجاز صلیب در مبارزه باروح

ضبط نموده و چون موجودی مفلوک   های قدرت آنان را و چوبدستی هاو گوی

باشد که شاه آنتوان درباره   ودند،های پست و متعفن قصر نمسیاه چاله در 

سیما  پادشاه که جوانی خوش سرنوشت آنان تصمیمی اتخاذ نماید. در این میان

جذوب  ای را مهر بیننده   های میشی رنگشو دارای اندامی تنومند بود و چشم

ویش و از  م خمقا ای درخور، در شان وساخت، در حال انتخاب ملکهخویش می

 .زادگان بودتبار شاهان و ملکه

های اطراف، زنی را به همسری  های بسیار زیبای سرزمیناز میان پرنسس

 .گیری داشتزادگان زیبایی نفسبرگزید که مانند پری

آرماندا با موهای طالیی رنگ و کمند خویش و چشمان آسمانی رنگش و   ملکه

نا در  مهتاب، بسیار جذ***اب و دادرخشندگی پوستی به زیبایی   سپیدی و

 .بود امور کشورداری 
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جوار و  های هممراسم باشکوهی برگزار شد، همگی واالمقامان از سرزمین

 .شاهان و شاهزادگان حضور یافتند

های گوارا مهیا  سیع انواع غذاهای لذیذ و نو***شی**دنی سر میزهای و بر

های بریان  نمود. بوی خوکمی  ای شاهانه میهمانمیهمانان را به وعده بود و

 .نمودهای تازه همه میهمانان را سرمست می سبزیجات بخارپز شده و نان شده،

ردان  های زنان و مدر حال سرگرم نمودن حضار بودند و صدای خنده هاملیجک

های فاخر و  انداز شد. همگی با لبا**ساشراف در تاالر قصر طنین از طبقه

 .شیده بودندن به مراسم بخزیبایی دوچندا پوشخوش

 :شاه آنتوان از جای برخواست و رو به سوی حضار به سخن آمد و گفت

انگیز که بسیار شادمان و سرخوش  ای میهمانان واالمقام، در این شب دل -

راده نمودم با نابودی جادوگران پست که دشمن حکومت ما و بشریت ا هستم،

خشنود  عشق سرشار نمایم، باشد که شادمانی خویش را از قدرت و  باشند،می

 .گردید
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به فرمان ایشان کوهی از هیزم را رو در روی تخت شاهی او و ملکه   سپس

پایی بسته به  برگشته را با دست و آرماندا انباشتند و جادوگران بخت زیبارو

 .به پیشگاه پادشاه آوردند  زنجیر، 

انگیز جادوگران،  یرتهای عجیب و بعضاً زیبایی حهمگی حضار از دیدن چهره

 .زده گشتندبهت

ای سوزان زبانه کشید. جادوگران از ها پرتاب شد و چون کورهدر هیزم آتش

 .ه را داشتندها کردند و طلب عفو از پادشاها برکشیدند و نالهجیغ شدت ترس

ی اعدام این موجودات به نظاره نشسته بودند. در با هیجان به صح*نه حضار

دی سپیدرو و نورانی وجود داشت که با صورتی جدی و با ن پیرمرجادوگرا میان

 .نظاره سرنوشت شوم خویش بود صالبت به

ن شاه آنتوان، با دیدن او که هیچ گونه عالئم التماس و اضطراب در وی نمایا

 :نبود با ابروانی گره کرده فریاد برآورد

ورت ارائه  ی خویش را به سرای جادوگر پیر! آیا درخواست عاجزانه -

 .ش سوزان در امان شویدهی؟شاید که بخشیده گردی و از گزند آتنمی
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ای از سر تمسخر بر لبانش نشست که در پی او حضار نیز به خنده  سپس خنده

 .وا داشته شدند

ی شاه بر آتش زدن تر و خشک با یکدیگر است و التماس و زاری این  اراده  -

 .باشداثر میحقیر، بی

 :ن شاه خشکید و با جدیت فریاد برآورد نده بر لبابه ناگاه خ

 کیشانت در آتشتر از همای پیرمرد مفلوک، تو را به دلیل این سرکشی مقدم  -

  . وصیتت را بگو ای موجودافکنم. باشد که درس عبرتی باشد برای سایرینمی

 .حقیر

و  جادوگر نورانی خشمگین گشت و با صدای بلند و رسای خویش به سخن آمد 

 :گفت

  ای پادشاه ظالم و خودپسند، من جادوی خویش را تا این زمان در راه تجلی -

  گردانم که تاگرفتم، اکنون تو را به چنان نفرینی دچار میروشنایی به کار می

  ی از باغستان وجودت به بار ننشیند و پ**شت و عقبی برای ابد هیچ نهال

 .جانشینی خویش بر جای ننهی

 .یک صدا فریاد برکشیدنددت حیرت و خوف همگی حضار از ش
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 :نفس می زد؛ فریاد برآوردکه از شدت غضب نفسحالیآنتوان خشمگین و در

 .افکنید؛ فوراًبه آتشش بی -

شتافت و آرامش در  گاه خود می ی استوار به مسلخهاینورانی با قدم جادوگر

ت، همگی حضار را از  افکن نشسروحانیش هویدا بود. بر منجنیق انسان یچهره

 .گر مرگ وی بودندکه مشتاقانه نظاره  نظر گذراند

گناهی جستجو  های پست و حقیری که شادمانی خود را در نابودی بیانسان

 :و در دل سخن برآوردکردند. چشمانش را برهم نهاد می

 ".القدس، باشد که مورد عفو پروردگارم قرار گیرمبه نام روح"

ان و فریادهای از فرط هیجان شاهزادگان  ی سایر جادوگرهگونصدای التماس

 .برگرفته بودتهی مغز، تمام محوطه را در

 :شاه آنتوان، با غرور رو به جادوگر نورانی کرد و گفت

ای جادوگر زشت طینت، بسیار ملولم که فرزندان و جانشین قدرتمندم را  -

 .ر گور تجزیه خواهد شدمقدارت دهای بیدید، آن زمان که استخوان نخواهی



www.taakroman.ir  

 

  

11 

 

 رمان رستاخیز دیمون

کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

ای از سر غرور و استهزا سر داد و با صورتی جدی و ابروانی گره  خنده سپس

بار خویش بر  دستور اجرای فرمان را داد. ملکه آرماندا با چشمان اشک رده،ک

 :نمود با التماس گفتکه زاری میقدرتمند شاه آنتوان افتاد و درحالی پاهای

طینت را بر من ببخش زیرا  اکجان این جادوگر پ من، ای شاه شاهان! سرور-

خود داراست، بر من  که وی نهادی پاک و جادویی سپید در درون  اندیشممی

 !ببخش ای شاه من

هایش از  که بسیار خشمگین و غضبناک گشته بود و دندانحالیشاه آنتوان، در

 :حرص و غضب برهم ساییده می گشت، زیرلب به سخن آمد

مقداران برای  دون شان توست این چنین در حضور این بی  ی من،کهبرخیز مل -

ی ما چنین است  ا به خاک بیافکنی. اراده جان ناچیز جادوگری پیر، خود ر نجات

های ماورایی نابود خواهند شد، چه بسا از قدرتشان در موجودات با توانایی  همه

 .رماندای من آ تصاحب پادشاهی ما قیام ننمایند؟! برخیز ملکه راه

کنان از جای برخواست و با ناامیدی به جادوگر پیر نگریست و با  ملکه گریه

 .ر تخت قدرت خویش نشستهایی سست بقدم 
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سنگی تابان در دل آتش افکنده  شاه انجام و جادوگر نورانی چون شهاب فرمان

ها انباشتند و دیگر  طینت از مرگ دردناک وی در دل غم های پاکانسان گشت؛

شرورمنش از فرط شادی و هیجان به وجد آمدند. پیکر مقدس   مانانمیه

که هیچ آتش ذره ذره تبدیل به خاکستر گشت درحالی جادوگر نورانی در

برنخواست و در کمال صالبت مرگ خود را در   ای از ویصدای تضرع و ناله

 .آغـ*ـوش کشید

راشی خی دل جادوگران نیز به سرعت به آتش افکنده گشتند و فریادها سایر

انداخت و زنان واالمقام از شدت که دل هر موجودی را به لرزه می سر دادند

هایشان را پوشاندند تا شاهد چنین منظره  ها و گوشچشم کراهت منظره،

 .اسفباری نباشند

برگشته حال میهمانان را های گداخته و خاکستر جادوگران بختهیزم بوی

چیره گشت. شاه آنتوان با چشمانی ایشان هو تاسفی آنی بر دل منقلب ساخت

نگریست و در فکر عمیقی فرو رفته بود و نگرانی از  های آتش میزبانه خیره، به

 .برآورده شدن نفرین جادوگر بر وجودش مستولی گشت جانب

 ... ها گذشتماه 
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

نسبی بر سرزمین ریجینا حکم فرما شده بود، مردمان از اقتدار و   آرامشی

جادوگران توسط شاهشان بسیار شادمان گشتند و از گزند    ازاتجم قاطعیت در

هایی که در خفا  پلید در امان. خوف و خطر بر ساحره  شبانه جادوگران

ها در از ترس محاکمه پادشاه به دور از انسان زیستند چیره گشته بود ومی

 .گذراندندروزگار می دستها و غارهای دوردخمه 

ست ماه دسامبر در میان دیوارهای قصر ر اواتاریک و سرد د شبینیمه

های مرتفع و پوشیده از برفی سپید قرار داشت، ملکه کوه باشکوهی که بر فراز 

در حال وضع حمل بود، شاه آنتوان با قلبی مضطرب  آرماندا در بستر خویش

صبرانه طول  انتظار شکفتن گلی از باغ وجودش بی کنار تخت همسر زیبایش به

کرد. صدای فریادهای از سر د*ر*د خویش طی می  ای استوارهگاماتاق را با 

درشت عرق صورت زیبایش را پوشانده بود، حالش  هایکه دانهحالی آرماندا در

سرعت به آرماندا در وضع حملی آسان کمک   ها بهساخت. قابلهرا منقلب می

 .بسیار نمودند

  گشت، شاه آنتوان بهمبدل ناگاه صدای فریادهای آرماندا به سکوتی مرگبار  به

سرعت خویش را به کنار تخت آرماندا رساند و همگی با دیدن فرزند پسر 
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

سانش به دست مرگ ربوده شده بود، شکه شده زیبایی که روح فرشته بسیار

 !ایستادند برجای

های اتاق ملکه  شوم و بدیمن از پ**شت پنجره هایجز سکوت و صدای کالغ

های جمع شده از شدت ترس و  قابله با چهره !رسیدهیچ صدایی به گوش نمی

 :گشود غم رو به شاه آنتوان ل*ب به سخن

ها پیش در بطن ملکه آرماندا از بین رفته  سرورم چنین است که کودک مدت -

 .است

کنان به صورت  جیغی از سر استیصال و ترس و یاس برکشید و گریه آرماندا

 .گر شدش شاه آنتوان نظارههمسر غم بنشسته در چشمان ک*بود از خشم و

آوری بود، پنجره به ناگاه گشوده شد و باد سردی به درون اتاق  خفقان لحظات

پوش را به بازی گرفت. سیاهی و رنگ مخملهای سرخگرفت و پر*ده  وزیدن

 .نشاند ها میرا بر دل سکوت شب هراس

ا را بر هم نهاد،  ه جرهقابله با پاهایی لرزان به کنار پنجره شتافت و پن دستیار

یک از درباریان جرأت سخن گفتن را نیافتدند، مبادا که مورد غضب شاه  هیچ

 .گیرند قرار
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 رمان رستاخیز دیمون

کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

دچار جنون آنی شده بود و به پهنای صورت اشک  ملکه آرماندا در حالی که

جان نوزاد را  سرداد و با حالتی اسفبار تن بی ایریخت در میان گریه، قهقهمی

 :برآورد یادو فر بر دستانش گرفت

طینت ما را دچار آن ساخت، نظاره این همان نفرینیست که آن جادوگر پاک -

 .کن پادشاه من. غرور تو فرزندمان را کشت

که سخنان قبل از مرگ جادوگر مانند ناقوس مرگ در  حالیآنتوان، در شاه

حم انداز شد، با تکان دادن سر سعی در بیرون راندن افکار مزاطنین ذهنش

 :با حالتی مشوش فریاد برآورد یش داشت وخو

ست برای  ها خرافاتی بیش نیست؛ جوانی ما فرصتیخاموش آرماندا! این -

 .ی من آن روز قریب استداشتن فرزندانی کثیر، صبور باش ملکه

ای  جان خویش را که هم چون ستارهتابی فرزند مرده و بیبا تضرع و بی ملکه

تمام توان در آغــوش کشید و تن سرد فرزند  ود بانمحرکت میبی خاموش

 .تمام وجود حس کرد دلبندش را با

 :با صدایی خسته از جور زمانه ل*ب زد
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

آری فرصت باقیست! بعد از مرگ دومین فرزندمان، شاه من، ما را فرزندی   -

 گاه... آن نخواهد بود. هیچ

ـ*ـوش مرگ  در آغام را جادوگر... طلسم... آه... مریم مقدس تن خسته

 !بسپار... آه فرزندانم...آه

تابی غیرقابل تحمل همسر گر بودن بیآنتوان از شدت غضب و نظاره شاه

هایی استوار از اتاقی وجودش را از اندوه ماالمال ساخته بود، با قدم  دلبندش که

 .ناامیدی بر آن چیره گشته بود، به سرعت خارج شد که یاس و

را طنین انداز شد و همگی بسیار   ع آرماندا تمام قصرصدای فریادها و تضر

 .متاثر گشتند

  

لکه آرماندا ساکت و فرزند، پادشاه را متاثر ساخته بود و م غم از دست دادن

ی وسیع قصر بر سوز ماه دسامبر بر محوطهاستخوان گیر در سرمایگوشه

 .وداعماق افکار آشفته خویش رها شده ب نیمکتی یخ زده نشسته و در

ذره آب شدن همسر دلبندش  های قصر شاهد ذرهآنتوان، از پنجره شاه

دو گوی یخی سرد و   زیبارو بود، که فروغ دو چشمانش کدر و همچون آرماندای

 .بود احساس گشتهبی
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

ی سرد پنجره تکیه  استیصال برکشید و دستان داغش را بر شیشهآهی از سر

 .احاطه نمودداد که بخاری دور تا دور انگشتانش را 

زد،  که نفس نفس میفرمانده زاک، مشوش و سراسیمه وارد شد، سپس درحالی

 :گفت

 !سرورم-

د آمد و با غرور شاهانه و پرهیبت خویش به سمت  شاه آنتوان یک آن به خو

 .های فرمانده زاک دوختفرمانده بازگشت و منتظر چشم به ل*ب

همسایه برای درخواست یاری به   پادشاه من! قاصدی از طرف پادشاه سرزمین -

ور  ها حملهما آمده اند. لشکر عظیمی از قبایل وحشی دوردست بر آن نزد

اند، دستور شما چیست؟  رد تهدید و نابودی قرار داده حکومتشان را مو گشته و

 .پیمانان و وفاداران سرزمینمان ریجینا هستندهم ایشان از

 ر یک تصمیم آنی و البته عاقالنهآنتوان در فکری عمیق فرو رفت و د  شاه

نمود، ل*ب به سخن  تر از همیشه میکه صورت استخوانیش مصممحالیدر

 :گشود
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

ی را به سمتشان گسیل دارید، خود شخصاً فرماندهی آنان را نفر ۲۰۰۰ارتش  -

 .برعهده خواهم گرفت

د اش را گلگون ساخت، سرتعظیم فروفرمانده زاک با لبخندی که صورت مردانه

 :آورد و با شعف سخن برآورد

هاست که از شنیدن موسیقی چکاچک شمشیر  پادشاه به سالمت باد. مدت  -

ام حال روز تاختن و پیروزی است، اذن خروج  هدشمنان محروم گشت خویش بر

 .سرورم

 .هایی تند از تاالر مرکزی خارج گشتسپس با قدم 

*** 

ه باشکوه طالیی رنگی برتن  عظیم به فرماندهی شاه آنتوان که زر لشکری

اسبی به رنگ شب جلوس کرده بود، آهنگ تاختن بر متجاوزین   رداشت و ب

 .یمان خویش را سر دادپسرزمین هم  تبار و نجاتوحشی

گر شکوه و جالل و هیبت سپاه شاه آنتوان بود ند، که  مردم شهر نظاره تمام

غیرقابل تصور بود  سربازان قوی هی*****کل و با مهارت جنگندگی  مملو از

 .ند
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

داد که ملکه  اش دستی برای مردمانش تکان میآنتوان با غرور همیشگی شاه

ی اسب را در دستانش فشرد و با نید و دهانهخویش را کنار وی رسا آرماندا

 :شاه آنتوان ل*ب به سخن گشود آشفتگی رو به

  و ناامیدی تنها تان را در میان یاسسرور من، ای پادشاه وجودم. چگونه ملکه -

گذاردید؟ شب را به دست روز و روزها را در پس تاریکی به انتظار محبوبم  

 .ه تان آغـ*ـوش بگشاییدنشست تا زمانی که به سوی ملک خواهم

 های گلگون در اثر سرما را باهایش را از گونهقطرات مرواریدسان اشک  سپس

اه آنتوان دوخت،  های شسرانگشتان خویش کنار زد و منتظر چشم به ل** 

یک حرکت از اسب به زیر پرید و ملکه خویش را حریصانه در  پادشاه با

 :گوش ملکه زمزمه کرد آغــوش فشرد و زیر

ای را دور از اندیشه تو نخواهم گذراند، محبوب من! نگرانی از خویش  لحظه -

 .دور بدار که زنده و با قدرت به نزد تو بر خواهم گشت

نشاند و با سرعت بر زین اسب جلوس  پیشانی آرماندا   ای برسپس بـوسـه

 .نمود و آهنگ تاختن سرداد
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

پی به دست روشنایی روز  درپیها تاریکی خویش را  ها و شبشب روزها در پی

ملکه ناامیدتر از گذشته، اکنون با انتظاری عظیم در دل در میان   سپردند ومی

صندلی راحتی خویش در   آور قصر مبحوس گشته بود و برخفقان حصارهای

 .سلطنتی خویش جلوس نموده بود تاقای از اگوشه

بود،   اها رازدار ملکه آرمانداناگاه ندیمه ماری که بسیار دوستدار و وفادار و گ به

به   پریده و حرکاتش پیدا بود،روح و رنگکه شور و هیجان در صورت بیدرحالی

 .سرعت وارد اتاق ملکه شد

سش گرفت و تعظیم کوتاهی کرد. ملکه  تری رنگ مندربر دامن خاکس  دست

رنگ و با دامنی ساده که هیچ زر و زیوری در آن به کار  ای تیرهجامه  آرماندا با

حوصله  بود و کامالً گویای حال ناخوش و ناراحت وی بود، با لحنی بی نرفته

 :گفت

 .خواهی ماری؟ تنهایم بگذارچه می-

ا دستان لرزانش کنار زد و چشمان پیشانیش را بتب ریخته در موهای نامر ماری

گردید به  شده از فرط هیجانش را که چون دو گوی لرزان در حدقه می  درشت

 :محجوبانه گفت ملکه دوخت و
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

 .زده خواهید شدبانوی زیبای من خبرهایی دارم که از شنیدن آن شگفت-

 :برآورد یی ناالن سخنملکه نگاه سرد خویش را از وی برگرفت و با صدا

زده نخواهد کرد، زیرا که قلبم را تسلیم  نه ماری هیچ خبری مرا شگفت-

 .امناامیدی ساخته 

 :ندیمه ماری به وی نزدیک شد و با صدای آرامی گفت

بانوی من جادوگری بر فراز کوه سیاه دیده شده است، جادوگری بسیار  -

یستاد و سپس  حرکت اای بیطینتان. ملکه لحظهاز تبار پاک قدرتمند

تپش افتاده بود، بازوان نحیف ماری را در دستانش فشرد و  که قلبش بهدرحالی

رنگش در پی یافتن ردی از حقیقت بود، تکانی بر   در عمق چشمان طوسی

 :گفت اندام ظریف ماری وارد آورد و

رور و  ی غآیا این حقیقت دارد؟ مگر نه آنکه تمام جادوگران در آتش گداخته -

 .شاه خاکستر گشتند؟ ماری حقیقت را بگویرورم آنتوان قدرت س

نگریستند، ندیمه ماری که اشک هر دو در عمق چشمان یکدیگر خیره می

 :شعف در چشمانش نشسته بود با صدای لرزانی گفت
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

های خویش وی را  ست محض، آلفرد خود با چشم آری بانوی من، حقیقتی -

اند؛ ولی اذن توصیف به  گذروزگار میل کوه سیاه رکه در خفا در د دیده است

 .است وی نداده

که دستانش از هیجان و اضطراب به رعشه افتاده بود، از جای  ملکه درحالی

 :برخواست و رو به سوی ندیمه فرمان داد 

اسبم را آماده سازید، نیمه شب در لباسی مبدل و ناشناس به نزد وی خواهم  -

 .شتافت

*** 

  آنتوان با غرور شاهانه و خشونتی شیده از برف، شاهای پوبلندای تپه بر

  ای طالیی رنگ و باالپوشی از پو*ست خرس بر اسبمانند در نبرد؛ با زرهیب

ای رنگش به دست باد به بازی گرفته رنگش جلوس نموده بود. موهای قهوهشب

خود جنگی خویش را بر سر نهاد نشست. کالهبود و گاهاً بر پیشانیش می شده

  بل و پایین تپه از نظرشمار وحشیان را در مقاابروانی گره کرده ارتش بی باو 

 .گذراند

 :رو به سوی فرمان ده لشکر وحشیان فریاد برآورد
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

  های هم پیمان ما را در سر دارد؟ ایچه کسی جرات تاخت و تاز به سرزمین -

  و خ*ونمقدارتان را به خاک وحشی! سوگند به برق شمشیر برانم لشکریان بی

 .شدخواهم کشانید؛ تا درس عبرتی برای متعرضین با

ها خنده بلندی سر داد و با صدای خشن و زمخت خویش  ی وحشیفرمانده 

 :پاسخ داد

دست و که کودک بی چه کسی تو را به فرمانروایی برگزیده است؟ درحالی  -

رت بیش نیستی، سر از تن ناچیزت جدا خواهم نمود و به آغـ*ـوش ماد پایی

 .رسانید. جای کودکان در میدان نبرد نیست خواهم

ها دره را در برگرفت و خشم و غضب و  خراش وحشیهای گوشصدای خنده

 .های یاران شاه آنتوان را لبریز کردناراحتی دل

سوزی بر درّه وزیدن گرفت، شاه آنتوان شمشیرش را  و سرمای استخوان سوز

صالبت و مهار  لو از جنگجویان بایش که ممنفره خو ۲۰۰۰رو به سپاه  برکشید و

 :حمله را صادر نمود و فریاد برآورد بود، فرمان
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  ی تیغسربازان من بر دشمن حمله ور شوید. متجاوزین وحشی را از لبه -

شمشیرهایتان بگذرانید و رحم و مروّت را در میدان نبرد از خویش دور  

 .پیروزی از آن ماست، بتازید .سازید

ن حمله ور  بر هم زدنی سپاه پادشاه همچون صاعقه، بر ارتش وحشیا در چشم

در گرفت، صدای چکاچک شمشیرها در اثر اصابت با تبر و   شد، جنگ سختی

 .انداز شدفضا طنین گرزهای قبیله وحشی در

یکی زمین را به  های خزان زده غرق در خ*ون یکیسربازان چون برگ

 .پوشیده از رنگ سرخ خود نمودند کشیدند و دامن سپیدش راآغـ*ـوش می

خت و تاز وحشیان که با مهارت سربازان سپاه پادشاه را فریادها و تا صدای

رسید. شاه آنتوان به میانه میدان شتافت و با نمودند به گوش میمی سالخی

 .ها به مقابله پرداختسپاه وحشی فرمان ده

مردی درشت هیکل با  ها که شمشیر و سپر در دست به سمت فرمان ده وحشی 

 .د بود حمله ور شدبلنبازوانی تنومند و موها و ریش 

آنتوان با یک حرکت، شمشیرش را در پهلوی فرمان ده فرو کرد و او نیز   شاه

که خ*ون از البه الی  حالیبران شاه را در دستان خویش فشرد و در شمشیر
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هر دو بر زمین  چکید؛ شاه را از اسب به زیر کشید. زمین می  انگشتانش بر

لقه زده و نظارگر جنگ میان شاهشان  سربازان نزدیک به دورشان ح افتادند و

ای برکشید و با تمام توان به سمت شاه آنتوان حمله ور  ده نعره بودند. فرمان

خویش را بر سر شاه فرود آورد که شاه آنتوان سپر خویش را در   شد و شمشیر

وارد آورد.  خمی بر پای فرمانده نمود و چرخشی زد و ز مقابل شمشیر سد

شد و فضای مهیج و  انداز میها طنینمیان تپه در صدای هیاهوی سربازان

 .بود باری را به وجود آوردهخشونت

ای بر پای شاه های خویش ضربهافتاده بود؛ با گام  که بر خاکفرمان ده درحالی 

سرش قرار گرفت و  زمینش ساخت، فوراً در باالی   آنتوان وارد آورد و نقش بر

در حال فرود آوردن تبر شد. به ناگاه شاه  قدرت  باال برد سپس با تبر خویش را

با تمام قدرت بر قلب فرمان ده فرو برد و  نفس نفس زنان شمشیر خویش را

شمشیر را در تن فرمان ده فرو برد سپس به   ای از خشم کشید،که نعرهدرحالی

 .کناری انداخت و از جای برخواست

ت های کریه  و شعف در چشمان سپاهیان شاه و ضعف و ترس در صور شور

ها  های عظیم که گوشگشت که ناگاه صدای شیپور جنگ و تبل وحشیان هویدا
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وحشت را بر دل سربازان مستولی ساخت. سربازی از   را می آزرد خوف و

 :آمدهبود فریاد برآورد که به وجدوحشیان درحالی

ها به یاریمون  پادشاه قبیله وحشیخوار ، رافائل خ*ونسرورم به میدان اومد -

 .اومد

  ها رافائلمرگباری بر دره سایه افکند و سربازان به طرف پادشاه وحشی  سکوت

  که هراس بربرگشتند. شاه آنتوان با دیدن او بهت زده بر جای ایستاد درحالی

 .های سربازان چیره گشته بوددل 

ن را روشنایی بخشیده نور مهتاب اندکی زمی سیاهی و تاریکی شب که لدر د

ای رنگش جلوس  دار به رنگ شب، بر اسب قهوهآرماندا با ردایی کاله بود ملکه

ی اسب را در دست فشرد و رو به سوی ملکه به سخن  ندیمه ماری دهانه .نمود

 :آمد

رید، کاریست بس  بانوی من استدعا دارم محافظی را به همراه خویش بب -

 .ی مننم ملکهمایلم شما را همراهی ک  خطرناک،

ی اسب را در  نگاهی به وی انداخت و دهانهناپذیر نیمآرماندا با جدیتی وصف

 :دست فشرد و رو به سوی ماری ل** به سخن گشود
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دم بازخواهم گشت. کسی از نبود من  نیازی نیست ماری من قبل از سپیده -

 .رودت. بسیار محتاط باش، بداطالع نخواهد یاف

با تمام قدرت تازیدن گرفت و چون صاعقه، طول زمین را طی نمود. بانو   اسب

 .با دلی ماالمال از دلهره و کورسویی از امید به طرف کوه سیاه شتافت آرماندا

*** 

ای جوشان، که تصویری از ماه در آن انعکاس یافته بود،  ی کوه چشمهدامنه در

محتاط،   ساخت. بانو آرماندا آهسته ویای را معطوف خویش مهر بیننده چشم

به زیر آمد و ناخودآگاه به طرف چشمه، مسخ شده کشیده شد، بر  از اسب

رنگش دورش را فراگرفته که دامن حر*یر بلند و شبدرحالی زانوانش نشست

س به  کوچکش را از آب زالل و سرد چشمه لبریز نمود و سپ  بود، مشت ظریف و

آب لبخندی از رضایت بر لبانش نقش بست،   کیخن  لبانش نزدیک ساخت. از

 .حرکت ماندو بر جای خود، بی که با شنیدن صدایی، غافلگیر شده

 کنید؟جا چه مینیمه شبی تاریک، بانویی در کنار آب، این-

که ترس بر اندامش لرزه  آرماندا ناخودآگاه از جای برخواست و درحالی ملکه

ند و با صدایی  دا اطراف را از نظر گذراوجوی صاحب صبود؛ در جست اختهاند

 :سخن آمد لرزان به
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 .کیستی؟ خودت را نشان بده-

اش تابیدن با هیکلی تنومند و موزون پیش آمد و نور ماه در چهره ایسایه 

آرماندا با دیدن صورت بسیار زیبا و جذاب پسرجوانی که رو در   گرفت. ملکه

گیر  ت نفستاد و محو زیبایی و ابهبود، مسخ شده برجای ایس ستادهروی او ای

 .پسر جوان شد

با چشمانی طالیی رنگ که تابش نور مهتاب در چشمانش برق خیره   پسری

ای  بدان بخشیده بود و صورتی استخوانی که چشم هر بیننده کننده و عجیبی

 .نمودمی را به خود خیره

 :به سخن گشود بخش ل*ببا صدایی رسا و آرامش

 به نزد من کشانیده است؟  ملکه زیبا راای چه مسئله-

ملکه آرماندا تکانی خورد و سپس با حیرت رو به سوی پسر جوان ل*ب به  

 :سخن گشود

اش در میان مردم آ...آیا شما همان جادوگر قدرتمندی هستید که آوازه -

 پیچیده است؟ آدریان ا...از بازماندگان جادوگر سفید؟
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وجود ملکه نفوذ کرد و  نگریست که تا اعماق  با چشمانی خیره به وی آدریان

که به سمت غاری در دل کوه شتافت  حالیصدایی گیرا و م*حکم در سپس با

 :سخن برآورد

 .همراه من بیایید ملکه من -

  

شد. بعد از های ملکه و آدریان شکسته میسکوت شب، با صدای گام تاریکی و

اریک رسیدند. ملکه پشت سر باال رفتن از کوه، به غاری ت ومدتی حرکت 

ی رفتن به داخل غار مخوف امتناع ورزید، ناگهان با اشاره ریان ایستاد و ازآد

برافروختند و نور زیادی فضای غار را روشنایی بخشید؛ ملکه   هاآدریان مشعل

ه آرامی  زیاد دستش را در مقابل چشمانش گرفت و سپس ب  از شدت تابیدن نور 

باز نمود و کنجکاوانه و جستجوگر به داخل غار   اش راچشمان ریز شده 

های عجیب بود و حکاکی تصویری از  دیوارنوشته نگریست. فضای غار مملو از

خودخواهی شاه آنتوان شده بود. ملکه  ی آتش کینه وجادوگر پیر که طعمه

بر زانوان خویش افتاد  شده و ناالن مسخ  آرماندا با دیدن تصویر جادوگر سفید،

 .اش گذاشتپریده رنگ  اش را در مقابل صورتزده یخو دستان 
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طمأنینه، درحالی که دستانش را پشت سر و بر ک*م*رش قالب   آدریان با

های  هایی به سان مروارید، گونهاحوال بانو آرماندا بود. اشک  کرده بود، نظارگر

اثر شده بود ل*ب به سخن  که بسیار متنمود و سپس درحالی ملکه را خیس

 :گشود

آه! بسیار اندوهناکم از سرنوشت شومی که سرورم آنتوان بر جادوگرسفید و -

 .پاک طینت روا داشته است

 :زد گفتآدریان با صدایی که جدّیت و قاطعیت کالم، در آن موج می

 علت حضورتان چیست بانوی من؟ -

اش، آهی از حسرت کشید و با صدایی هق دل خستهملکه آرماندا در میان هق

 :ان به سخن آمدلرز

ای جادوگر توانا و قدرتمند؛ ای آدریان بزرگ، نفرین ابدی جادوگرسفید،  -

 طلسم مادرانگیم را نشانه رفته است و

یکی پس از دیگری به آغـ*ـوش مرگ شتافتند. اکنون با امیدی   فرزندانم

من   ای بیابید و نوگلی از باغ آرزویم در بطنآمده تا راه چاره یر، به نزد شماکث

 .پرورش یابد
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آدریان با چشمان طالیی رنگ عجیبش، متفکرانه به آرماندا خیره گشت و  

 :سپس لحظاتی بعد، ل*ب به سخن گشود

ای وحشی، باطل خواهد  طلسم پدرم جادوگر سفید، تنها توسط خ*ون درنده -

 .شد

  کتکه نور امیدی در دلش تابیدن گرفت، بر زانوانش به حرحالیآرماندا در ملکه

 :گونه ناله کرددرآمد و خود را بر پاهای استوار آدریان انداخت و التماس

 .کنمبرآورده کنید آدریان بزرگ، عاجزانه درخواست می -

کمان  ای تامل به خارج از غار حرکت کرد. تیری را درآدریان بدون لحظه

 .انداخت و در میان تاریکی شب با مهارت و سرعت تیر را رها کرد

ای . ملکه با جامهی دردناک گرگی در میان تاریکی به گوش رسیدزوزه صدای

بارش ی غار تکیه زده بود با چشمان اشک که به دیوارهکثیف، درحالی پاره و

 .اعمال آدریان شد نظارگر

نوعی زخمی را به دندان که همحالیگرگ آلفا درتاریکی شب،  به ناگاه از دل

ت و گرگ ماده را بر زمین نهاد و غرشی  یان قرار گرفروی آدر در کشید؛ رومی

 .برآورد از سر خشم
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 . العملی از گرگ آلفا بودآدریان با دو چشمان نافذش در انتظار عکس

  شد و خودش را برور ناگاه گرگ با تمام قدرت و وحشیانه به آدریان حمله به

هم خورد و بر   باره بری آدریان کوبید. تعادل جادوگر جوان به یکس*ی*نه

پ*اره کر*دن جسم آدریان داشت و با افتاد. گرگ سعی در پاره زمین

خود، شروع به دریدن کرد؛ آدریان خنجرش را بیرون کشید و   های تیزدندان

گری و قدرت گرگ،  گرگ آلفا فرو نشاند. وحشی  زخمی بر کنار گ*ردن

ین افتاد. آدریان غرید بر زمکه زیرلب میدرحالی نفس زنانفروکش کرد و نفس

دستانی باز رو به سوی آسمان شروع به  وبست و سپس باچشمانش را فر

 .نشاندها می وحشت را بر دل خواندن وردی عجیب کرد که هر کلمه از آن

به ناگاه چشمان طالیی رنگش درخشیدن گرفت و دستی بر سر گرگ زخمی 

 .نمودره میهای تیز و غرشناکش آدریان را نظاکشید، آلفا با دندان

 .بانوی من پیش بیایید-

هایی لرزان به سمت گرگ زخمی شتافت و بر زانوانش  ملکه با تعجب و قدم

 .نشست، سپس گرگ را در میان آغـوش خویش گرفت
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آدریان خنجر برّان در دستش را، بر مچ دست ظریف آرماندا کشید و به یکباره 

 :رنگی از آن بیرون جهید، سپس گفتخ*ون سرخ

 .گرگ را از خ*ون خود سیراب گردان-

سوزشی بر مچ دستش احساس نمود، اهمیتی نشان نداد، فرمان آدریان   ملکه

نوشید. لحظاتی بعد  دا مینمود و گرگ زخمی حریصانه از خ*ون آرمان را اجرا

آرام به هوش آمد؛ سپس آدریان با جامی در  عظیم یافت و آرام  گرگ نیرویی

ده از زخم گرگ را پیشکش ملکه نمود و  ون تراویخ*ون بیر دست اندکی از

 :دستور داد

 .بنوش -

هیچ تردیدی جام را سر کشید، ناگهان د*ر*د عظیمی در دل آرماندا  بی ملکه

کشید، در که فریادهایی از سر د*ر*د می حالیقلب ساخت و دررا من حال وی

 .خبری فرو رفتبی عالم

*** 

ظیم در میان غار  ، خود را بر تخته سنگی ع هایش را گشودبعد که چشم  مدتی

  الجثه و عجیب، سرافکنده وای بسیار عظیمکه گرگینهحالییافت؛ در آدریان

 .سته بودحرکت نش فرمانبردار در زیر پای وی بی
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ناک ی مزبور با صدایی زمخت و غرشمتعجب به گرگینه خیره گشت، گرگینه

 :ت، ل*ب به سخن گشودکه ترسی خفیف را بر دل ملکه مستولی ساخ

ای ملکه من؛ خ*ون شما مرا نیرویی دو چندان بخشید و نیروی ماورایی در   -

انتان را  کرانتان، شما و فرزندمن نهادینه گشت. به پاس لطف بی وجود

 .خواهم بود فرمانبردار

 .سپس سر تعظیم فرود آورد

 :آدریان نگاهی به ملکه آرماندا انداخت و گفت

  نهاد ودهم به فرزندی پاک اطل گشت. تو را بشارت مین، طلسم بای ملکه م -

 قدرتمند که جهانیان و عالم غیب سر تعظیم در مقابل ابهتش به زیر خواهند

ار وی خواهند بود. نوگلی که اکنون در بطنتان پرورش  انداخت و فرمانبرد

 .یافت، جهانی را دگرگون خواهد ساخت خواهد

  

هایی از جنس  هایی پوالدین و البسهماً زرهکه تما وحشیان، هایصدای طبل

های بلند که امتداد آن را درهم  وحشی بر تن داشتند؛ ریش پو*ست حیوانات

انگشتان خونی که زیر چشمانشان کشیده بودند، زمین را به   بافته بودند و رد
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ساخت. ابرها درهم آمیخته  ها را متزلزل میشیپور جنگ دل انداخت ولرزه می

 .ی زمین باریدن گرفتسیتره برفی سپید بر و

که سپاهیان شاه آنتوان را به مبارزه حالیصدای فریاد وحشیان، در

 .رسیدطلبیدند، به گوش میمی

هایشان رخنه کرد. مردی خوار هراس در دلاز هیبت رافائل خ*ون سپاهیان

ارهای عجیبی  نگوبسیار تنومند با سری تهی از موی که با نقش الجثه وعظیم

ه که شرارت از آن  صورتی زمخت، چشمانی نافذ، ریز و کشید مزین شده بود و

هایی که آثار زخمهایی ضخیم و پوستی تیره،درحالیل** کرد، بابیداد می

 .بود متعدد بر صورتش نمایان

ی میدان ایستاده بود، با یک حرکت بر زین  که در میانهحالیشاه آنتوان در

 :رو به سپاهیانش فریاد برآورداسب پرید و 

  هایتان راه مدهید که پیروزی از آنر دلای سربازان دلیر من؛ هیچ هراس ب -

  های ناچیزخوار بتازید و قدرتتان را به وحشیماست. بر دشمن خ*ون

 .بنمایانید
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 رمان رستاخیز دیمون

کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

ی جنگ برکشیدند و سپاهیان یک صدا در حالی شمشیرهای خود را به نشانه

 :برآوردند باال بردند، فریاد

 .نبرد تا پیروزی -

*** 

در هم آمیختند. بوی خ*ون و سرمای  جنگ نواخته شد و همگی شیپور

جای نبردگاه، در وجود سربازان رخنه کرده  برف، در جای سوزناک برخواسته از

 .بود

رافائل فریادی از شدت خشم و هیجان جنگ و خ*ون کشید و سوار بر اسب  

 .وان شتافترنگش به سوی شاه آنتشب

و شمشیر در شمشیر  زاک به مقابله با وی برخواست و پنجه در پنجه  فرمانده

ی رافائل وارد آورد که از  ای بر سـ*ـینهیکدیگر درآمدند. ضربه  مقابل

ای هراسناک سر  که خنده ضربه، حیرت کرد. رافائل خونخوار درحالی تاثیریبی

ی سختی وارد آورد.  زاک ضربهو با آرنج تنومندش به پهلوی   داد چرخشی زد

با دو شمشیر در دست با وحشیان در حال  که با مهارت تمامحالیدر شاه آنتوان

با دیدن فرمانده زاک که نقش زمین شده بود، به سرعت خودش را   مبارزه بود،

 .رسانید به نزد وی
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 رمان رستاخیز دیمون

کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

ی منحوس در حال نبرد، باریدن بر سر درّه برف و بوران با شدت بیشتری

شکست و تاریکی  مرگبار درّه را می . صدای چکاچک شمشیرها سکوتگرفت

انداخته بود. شاه آنتوان با سرعت از زین   سایه ای سیاه در آسمان بر درّهابره

زاک را در دستان قدرتمندش فشرد و وی را   اسب به زیر آمد و دستان فرمانده

 .از زمین بلند کرد

  برّان و هایمزین به گویی آهنین با تیغخوار، زنجیر بلندش را که خ*ون رافائل

ی خشن  که خباثت از چهرهحالیردش درآورد و درمتعدد بود در دستانش به گ

زمختش هویدا بود، زنجیر را دور سرش چرخاند و با یک حرکت به دور گر**   و

شوربختی که قصد حمله به وی از پ**شت سر را داشت، حلقه ساخت   سرباز

به سوی خودش کشید. این چنین سر از تن سرباز   ر رازنجی  و با تمام قدرت

 .هوا فوران نمود رخی درجدا شد و خ*ون س

برف و سپیدی آلوده به سرخی و تعفن خ*ون سرخ سرباز  زمین پوشیده از 

اش فشرد و  الجثهجسد سرباز را در دستان عظیم گشت. رافائل با یک حرکت

ول نوشیدن  کشید و مشغ را به دندان  گ*ردن زخمی و لبریز از خ*ون وی
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 رمان رستاخیز دیمون

کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

گری و زده به شدت وحشی خ*ون شد. شاه آنتوان و فرمانده زاک حیرت

 .خوار نگریستندخباثت شیطانی رافائل خ*ون

اش  که رد صلیب مقدس را بر سـ*ـینه و پیشانیفرمانده زاک درحالی

 :کشید زیرلب گفتمی

زخیان و  از تبار دو  یا روح القدس؛ این دیگر چه موجودیست؟ گویی-

 .دشدگان استمرت

زد، رو به  که صورتش از شدت خشم به ک*بودی میحالیشاه آنتوان در

 :فرمانده زاک ل*ب به سخن گشود

اکنون بنگر که چگونه روح کثیفش را به دوزخ خواهم فرستاد. نظاره بس  -

ر خواهم  های ریجینا به دااز تنش جدا خواهم کرد و بر سر در دروازه است. سر

 .مقدارش تناول کنندهای شوم از مغز بیکالغ خت تاآوی

زده به سخنان شاه گوش فرا داد. رافائل که چون حیوانی  حیرت فرمانده زاک

رسید، جسد سرباز را به  اش به گوش میغرشناک از حنجره وحشی صدایی

با   اش جاری بود کههای زمخت و کریهخ*ون از کنار ل** .کناری پرتاب نمود

ور شد. زمین به  زده و به طرف شاه آنتوان حمله  رتش آن را کناپ**شت دس
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

گرفت. شاه آنتوان با تمام قدرت به سمتش دوید و  های رافائل لرزیدنزیر گام

رافائل کوبید و چرخشی در آسمان و پیش روی   پایش را م*حکم به ســینه 

عمیق  آورد. زخمی   خوار فرودرافائل خ*ون رافائل زد و شمشیرش را بر صورت 

که خ*ون از  چانه رافائل برجای نهاد؛ درحالی را از باالی ابرو تا نزدیک راه خود

ممتدی از سرخشم کشید که قفسه  هایچکید، نفسصورتش بر زمین می

سرما از دهانش بیرون زد. شاه  اش باال و پایین رفت و بخاری از شدتسـ*ـینه

جیر را به دور شمشیر نز که رافائل آنتوان شمشیرش را به سوی وی برکشید

فرمانده زاک با صورتی از   .پیچاند و با قدرت از دستان شاه به زمین انداخت

دیگری را به سمت  برداشته، شمشیر هایی ترکشدت سرما سرخ شده و ل** 

 .شد ورشاه پرتاب نمود و خود نیز از پ**شت سر به رافائل حمله

حال نبرد با  ه درپای رافائل کی کاری، بر ضربه شاه فرصت را غنیمت شمرد و

ی محکمی به فرمانده زاک زده و به  رافائل تنه !فرمانده زاک بود وارد آورد

بسیار شبیه به ساطوری عظیم بود، برکشید و   طرف شاه شمشیر عجیبش را که

 .داد، شمشیر را بر پهلوی شاه فرود آوردمی خراشی سری گوشکه نعرهحالیدر
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 رمان رستاخیز دیمون

کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

خودش را بر پ**شت رافائل سوار نمود و   عت و قدرتزاک با سر دهفرمان

ی  گر** رافائل فرود آورد. شاه آنتوان ل*ب به خنده خنجر کوچکش را در

در یک آن در شکم رافائل فرو برد و با تمام  مرموزی گشود و شمشیرش را

خ*ون از کنار لبان و شکمش سرازیر شد،   توان چرخاند؛ رافائل در آن حال

 .زده گامی به عقب نهادندوحشت همگی وا چرخاند کهجیرش را در هزن

به دور پای فرمانده زاک حلقه شده بود و هراس در دل زاک هویدا   شمشیر

آنتوان با صورتی برافروخته شمشیرش را باال بـرده و با تمام توان   گشت. شاه

 .رافائل فرود آورد و دست وی را قطع نمود  بر دست

زنجیر از دور پاهایش شد. رافائل از  باز کردن  سرعت مشغول بهفرمانده زاک 

داد،سپس می خراشی سرهای خشمگین و گوشنعره شدت جراحت و د*ر*د

آنتوان داشت و شمشیر ساطورمانندش را   سعی در مقاومت و نیز نابودی شاه

ن  که دورتادور آن با تیغ تیز و برّان مزی برکشید. به ناگاه شاه آنتوان سپرش را

الجثه  فرود آورد و سرش را از تن عظیم دن رافائلیک حرکت برگر شده بود، با

 .و تنومندش جدا نمود
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

باره دست از نبرد کشیدند و سکوت مرگباری همراه با  سربازان به یک تمامی

سوزی درّه را فرا گرفت. شاه  حس لم***س سرمای استخوان بوی خ*ون و

خود از  که کالهشد و درحالی رافائل نزدیک اش آهسته بهشاهانه آنتوان با غرور 

ی رافائل را بر سر شمشیرش زد و باال برد تا داشت، سر بریده برمی سرش

ها شوند، سپس فریادی از سر غرور و پیروزی  گر شکست وحشینظاره همگان

غرق در خوشی و سرور، طعم شیرین پیروزی به شاهشان در  کشید. سپاهیان

را باال بـرده و یک صدا شمشیرهایشان  بالیدند، سپسمی دل افتخار نموده و

ای  عده کثیری از وحشیان پا به فرار گذاشتند و عده .فریاد پیروزی سردادند

 .اسیر و مجروح گشتند

 مانندش در میان دشت به راه افتاد تا میزانآنتوان با صالبت و ابهت بی شاه

برفی، از  قدرش را بررسی و نظاره کند. دشت سپیدپوش تلفات سربازان گران

آلود و بعضاً دست و پا بریده و سرهای قطع شده مملو اجساد خ*ون شمار

اجساد   ساخت. بر چشم برهم زدنیای را منقلب میبیننده  گشت و حال هر

 .زدرنگ رخسارشان به ک*بودی می حال انجماد بوده ودر

 :شاه آنتوان ابروان خوش حالتش را درهم کشید و زیر ل*ب به سخن آمد
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

 .روحتان قرین رحمت ای مردان شجاع من -

سپس عزم بازگشت نمود. قاصدی از جانب شاه آنتوان به پادشاه سرزمین  و

حمله وحشیان فرستاده شد و خبر پیروزی سپاهیان را به گوش پادشاه  مورد

ی دشتی وسیع اردو زده و در حال قریب به سه روز سپاهیان در دامنه .رسانید

 .ش شدندی خوی رفته قوای از دست بازیابی

*** 

آرماندا نور امیدی در دلش تابیدن گرفت و هر آن در انتظار آمدن منجی  ملکه

کشید، که آتش از وجودش زبانه میحالیخوار چشم سرخ درونبود. خ* خود

ی جهنمی در بطن  ی فرو بردن نیزهبه سمت ملکه نشانه رفت و آماده  اش را نیزه

 .ملکه شد

ی شغاالن، وحشتی عظیم بر دل اک بود. صدای زوزهیک و سوزنبسیار تار هوا

وشت شوم خود  آرماندا افزود. چشمانش را بر هم نهاد و منتظر سرن ملکه

 .گشت

 .انگیز آرماندا، او آمدناگاه در دل تاریکی و در اوج یاس و هراس حزن به

که ردایی طالیی رنگ برتن داشت در دل سیاهی شب چون  آدریان درحالی

درخشید و خود را به یاری ملکه رسانید. صورت شفاف، زیبا  تابناک می ختریا
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

ها جای داشتند، ختر پرنور در آنآدریان با چشمانی که گویی دو ا و دلفریب

 .بود. به ملکه نگریست و از سالمت وی اطمینان حاصل نمود مزین شده

پس در  چشم سرخ بر چشم برهم زدنی از نظر ناپدید گشت و س  خوارخ*ون

هایش را  واری را نمایان ساخت. آدریان چشمتصویر شبح پ**شت سر آدریان

مزین به نام روح مقدس، همراه با نقش  طالیی رنگ و   برهم نهاد و سپس صلیبی

خوار جهنمی گرفت که اشعه تابناکی از  خ*ون و نگارهای معنوی به سمت

 .بخشیدمانندی را روشنایی بی صلیب برخاست و تمام منطقه مزبور

که چشمانش را با تمام توان برهم  چشم سرخ هراسناک درحالی  خوارخ*ون

نوک تیزش قرار داده بود، با صدای   هایرا نیز بر گوش  هایشنهاده و دست 

 .کشیدمی ی خوفناکش نعرهدورگه

که بر زانوانش بر خاک ضعیف و حیران درحالی شبح خونخوار جهنمی بسیار

نیروهای شیطانی خود داشت. آدریان با صالبت و   دآوریافتاده بود، سعی در گر

الیی رنگی  چشمانش را از هم گشود و نور ط  آرامشی در حرکات و حاالت خود،

خیره به صلیب شد و قدرتی عظیم   شد،های خورشیدسانش ساطع می از گوی

سپس با صدایی بلند وردی   های طالیی رنگش بر صلیب وارد آورد واز گوی
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

گرفت. پرتوهای نور   خوار جهنمیک حرکت آن را به سمت خ*ونخواند و با ی

خود سوزاند   درای  پاک و مطهر صلیب، خ*ون خوار چشم سرخ را مانند کوره

نهاد تا شاهد   هایش را برهمدر حالی که ملکه آرماندا طاقت از کف داد و چشم

 .این نابودی بسیار دردناک نباشد

ستش را به زیر  نمود، دش احساس میسوزشی در اعماق بطن  کهملکه درحالی

بردار، سنگ به پایین آمد. گرگینه مطیع و فرمانتخته  شکمش گرفت و آرام از

ای مصمم و و ادای احترام نمود. آدریان با چهره فاصله برجای ایستادبال

 :آرماندا کرد و گفت چشمانی گیرا رو به سوی

ییدن است، باغبان و محافظ ی من، اکنون بهاری در بطنتان در حال روملکه -

 .باشید

ی سرازیر که اشک در چشمان آبی رنگش جمع شده و آماده ملکه درحالی

 :*ب به سخن گشودشدن بود، ل

بسیار سپاسگزارم ای آدریان بزرگ، ای جادوگر سفید. باشد که مورد عفو   -

ی  شاه آنتوان قرار گیری و آزادانه در سرزمینمان ریجینا روزگار خوب سرورم

 .بگذرانی
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کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

جا هایی تند از غار خارج شد و سوار بر اسبش به سرعت از آنسپس با قدم 

 .دور شد

ا پوشانده و تاریکی شب را دو چندان کرده بودند. ملکه تیره ماه ر ابرهای

که به تاخت به سمت قصر در حرکت بود، حضور موجودی را که  درحالی  آرماندا

ا م*حکم در ی اسب رناگاه دهانه آمد، حس کرد. به می در پشت سر وی

تر راه را پیمود.  ماالمال از ترس، با سرعت هر چه تمام دستانش فشرد و با دلی

 .ای به وی وارد شد و بر زمین افتاداز پشت سر ضربه گهان در میانه راهنا

پیچید با آشفتگی خاطر ضارب را  که از شدت د*ر*د به خود می درحالی سپس

ف را از نظر گذراند. به ناگاه موجودی از تبار  ای جای اطرانمود و ج می جستجو

های نیش بلند در  دانکشید و دنکه آتش از سرتا به پای وی زبانه می شیاطین

نمایان بود، در مقابل چشمان آرماندا ظاهر گشت. خوف تمام وجود  صورتش

مش مانند انداکه از شدت رعب و وحشتی بیدربرگرفته بود و درحالی ملکه را

 :افتاده بود با صالبت و پنهان کردن ترس خود فریاد برآورد به لرزه

 تو کیستی ای موجود پلید؟  -
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زدنی موجود شیطانی در پشت سرش قرار گرفت و زیر گوش  برهم  برچشم

دورگه و زمخت که انعکاس صدایش در میان دره ترسی عظیم  ملکه با صدایی

 :سخن آمد نشاند بهها می بر دل

مانبرداران شیطان بزرگ هستم و حال مامورم به نابودی جادوی ز فرمن ا -

 .سپید در بطن تو

خود را به کناری رساند و درحالی که از  سپس خنده بلندی سر داد. ملکه 

 :زد زیر ل*ب زمزمه کردشدت عجز و ناتوانی نفس نفس می

دار. مرا در  خداوندگار من رحمتی عنایت فرما و مرا از دام شیاطین در امان ب" -

 "پناه خویش در برگیر ای روح القدس

د و  خوار جهنمی غضبناک از زمزمه آرماندا به سوی وی نظری افکنخ*ون

 :زیرلب غرید

ی  حاال خواهی دید که چطور فریادرسی نخواهی داشت و اسیر خواسته -

 .سرورم خواهی شد

لرزید شت میکه لبانش از شدت رعب و وحملکه قدمی به عقب نهاد و درحالی

 .ای دست بر بطن خویش گذاردبه دنبال راه چاره
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ز بطن وی  به ناگاه دردی سراسر وجودش را فراگرفت و مرجع آن ا

 :انداز شدبخش درون ذهنش طنینخواست. صدایی آرامشبرمی

مایوس نباش ای آرماندا! آدریان خواهد آمد. هراس به دل راه مده و مگذار  -

 .امیدی و ترس را بر دلت بنشاندشیطان بذر یاس و نا

ملکه از شدت حیرت دست بر د*ه*ان خود گذارد و تمامی این حاالت در  

 .چشم برهم زدنی به وقوع پیوسته بود

ای در بطن  ساختن ملکه و معجزهدویل چشمانش را بر هم نهاد و آماده نابود 

 .وی شد

ایش شد. رافائل سرعت مشغول باز کردن زنجیر از دور پاه فرمانده زاک به

خراشی های خشمگین و گوشجراحت و د*ر*د نعره که از شدتدرحالی

نابودی شاه آنتوان داشت و شمشیر ساطور  داد، سعی در مقاومت و نیزسرمی 

آنتوان سپرش را که دور تا دور آن با تیغ تیز و   مانندش را برکشید. به ناگاه شاه

و سرش را از تن    فائل فرود آوردحرکت برگردن را بران مزین شده بود با یک

 .نمود الجثه و تنومندش جدامعظی
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دست از نبرد کشیدند و سکوت مرگباری همراه با   بارهتمامی سربازان به یک

استخوان سوزی دره را فرا گرفت. شاه   بوی خ*ون و حس لم***س سرمای

ه خود از  که کالرافائل نزدیک شد و درحالی اش آهسته بهآنتوان با غرور شاهانه

رافائل را بر سر شمشیرش زد و باال برد تا  یده داشت، سر بریسرش بر می

سپس فریادی از سر غرور و پیروزی   ها شوندهمگان نظارگر شکست وحشی

شیرین پیروزی به شاهشان در  کشید. سپاهیان غرق در خوشی و سرور طعم

ـ  بالیدند سپس شمشیرهایشاندل افتخار نموده و می دا رده و یک صرا باال ب

ای  فرار گذاشتند و عده د. عده کثیری از وحشیان پا بهفریاد پیروزی سر دادن

 .اسیر و مجروح گشتند

 مانندش در میان دشت به راه افتاد تا میزانآنتوان با صالبت و ابهت بی شاه

قدرش را بررسی و نظاره کند. دشت سپیدپوش برفی، از  تلفات سربازان گران

سرهای قطع شده مملو و بعضاً دست و پا بریده و آلود وناجساد خ* شمار

ساخت. بر چشم برهم زدنی اجساد در  ای را منقلب میبیننده  گشت و حال هر

 .زدرنگ رخسارشان به ک*بودی می حال انجماد بوده و

 :شاه آنتوان ابروان خوش حالتش را درهم کشید و زیر ل*ب به سخن آمد
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 .دان شجاع منروحتون قرین رحمت ای مر -

ود. قاصدی از جانب شاه آنتوان به پادشاه سرزمین سپس عزم بازگشت نم و

حمله وحشیان فرستاده شد و خبر پیروزی سپاهیان را به گوش پادشاه  مورد

قریب به سه روز سپاهیان در دامنه دشتی وسیع اردو زده و درحال  .رسانید

 .از دست رفته خویش شدند بازیابی قوای

فت و هر آن در انتظار آمدن منجی امیدی در دلش تابیدن گر ورماندا نملکه آر

کشید، که آتش از وجودش زبانه میحالیچشم سرخ در خوارخود بود. خ*ون

ی جهنمی در بطن  نشانه گرفت و آماده فرو بردن نیزه اش را به سمت ملکهنیزه

 .ملکه شد

ن، وحشتی عظیم بر دل ی شغاالبسیار تاریک و سوزناک بود. صدای زوزه هوا

ا افزود. چشمانش را بر هم نهاد و منتظر سرنوشت شوم خود  آرماند ملکه

 .گشت

 .انگیز آرماندا، او آمدناگاه در دل تاریکی و در اوج یاس و هراس حزن به

که ردایی طالیی رنگ بر تن داشت در دل سیاهی شب چون  آدریان درحالی

با و  ه یاری ملکه رسانید. صورت زیدرخشید و خود را بتابناک می اختری
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ها جای داشتند، با چشمانی که گویی اخترانی پر نور در آن دلفریب آدریان

 .ملکه نگریست و از سالمت وی اطمینان حاصل نمود مزین گشته بود. به

چشم سرخ بر چشم برهم زدنی از نظر ناپدید گشت و سپس در    خوارخ*ون

را   هایشت. آدریان چشمرا نمایان ساخ  واریتصویر شبح پ**شت سر آدریان

طالیی رنگ و مزین به نام روح مقدس، همراه با نقش   برهم نهاد و سپس صلیبی

خوار جهنمی گرفت که اشعه تابناکی از  خ*ون و نگارهای معنوی به سمت

 .مانندی بخشیدرا روشنایی بی صلیب برخواست و تمام منطقه مزبور

برهم  ا با تمام توان که چشمانش ررحالیچشم سرخ هراسناک د  خوارخ*ون

های نوک تیزش قرار داده بود، با صدای  را نیز بر گوش  هایشنهاده و دست 

 .کشیدمی  دورگه خوفناکش نعره

که بر زانوانش بر خاک بسیار ضعیف و حیران درحالی خوار جهنمیشبح خ*ون

ان با صالبت و  گردآوری نیروهای شیطانی خود داشت. آدری افتاده بود، سعی در

حاالت خود، چشمانش را از هم گشود و نور طالیی رنگی   آرامشی در حرکات و

شد، خیره به صلیب شد و قدرتی عظیم  ساطع می  های خورشیدسانشاز گوی

وارد آورد و سپس با صدایی بلند وردی   های طالیی رنگش بر صلیب از گوی
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نور  گرفت. پرتوهای  خوار جهنمیخ*ون خواند و با یک حرکت آن را به سمت

ای در خود سوزاند  مانند کوره خوار چشم سرخ رایب، خ*ونپاک و مطهر صل

هایش را برهم نهاد تا شاهد  چشم که ملکه آرماندا طاقت از کف داد وحالیدر

 .این نابودی بسیار دردناک نباشد

  باره خود راهای اشکبارش را از هم گشود و به یکزنان، چشم نفسملکه نفس

لرزید ل*ب به سخن  که از شدت ترس میافکند و درحالی در آغــوش آدریان

 :گشود

  ای آدریان ای منجی من، حاال که جون من و فرزند در بطنم رو از شرارت -

ن تو  خوار نجات دادی مرید تو خواهم شد، حاال ای پناه مجهنمیان خ*ون

 .سروران منی سرور

ندا رنگ آرمانوازشی بر گیسوان طالیی ای جدی و آرام دستآدریان با چهره

 :کشید و با صدایی دلنشین و آرامش بخش زمزمه کرد

بانوی من، لطف شما بسیار، حاال زمان تعلل نیست. بدون توقف به سوی قصر   -

نانی رو برای حفاظت از  و جون خودتون رو از مهلکه بدر ببرید. من نگهبا برید
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تمند وی کنید که شما مادر دختری قدرفرستم. دلتون رو قهمراهتون می شما

 .که دشمنان در حال یافتن راهی برای نابودی اون خواهند بود خواهید شد

دستانش را از یکدیگر باز نمود و قدمی به عقب گذاشت و سپس در   سپس

ا چشمانی بسته خواند. در چشم فرو رفته و وردی عجیب را ب حالتی روحانی

 .دپوش در مقابل دیدگانشان ظاهر گشتبا و سپیبسیار زی  برهم زدنی دو بانوی

 .ملکه با نگاهی مضطرب به آنان نگریست

 .زادگان هستند و بسیار در امور محافظت داناملکه من؛ این دو از تبار پری -

 .ر و خوب هستنها خواهم سپرد، که خدمتگزارانی وفاداشما رو به این

ود آورده و یک صدا ل*ب به زاده در مقابل ملکه سرتعظیم فرسپس دو پری

 :سخن گشودند

 .ملکه و فرزند واالمقام به سالمت باد. در خدمتگزاری فروگزار نخواهیم کرد-

ملکه لبخند زیبایی زد و سوار بر اسبش شد و رو به آدریان نگاه تشکرآمیزی  

 .صر حرکت کردکرد و به تاخت به سمت ق
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رود آورده و در سپیده دم صبح نیز سرتعظیمی در مقابل آدریان ف زادگانپری

حال روشنایی بخشی بر سیتره زمین بود آهنگ تاختن سر دادند  آفتاب در که

 .به راه افتادند و به دنبال ملکه

گذشت  سپاهیان ریجینا به منظور مقابله با دشمنان می ها از رفتنماه 

د و زمین  نمایانشد و ماه کم کم رخ میابرها پنهان می که آفتاب در پسدرحالی

دوان به محل  گرفت. پسرکی از خدمتکاران دوانبرمی را تاریکی شب در

 :شد و با شعف فریاد برآورد استراحت ملکه آرماندا داخل

 .من، مژده بدید که خبری بسیار مسرت بخش براتون آوردمبانوی من، بانوی  -

ای انگور  هکه بر تخت زیبایی به رنگ سرخ تکیه زده بود و دانهملکه درحالی

گذاشت، با شکم متورمش در جای  ان میهیاقوتی رنگ خوش طعمی را در د

 :حرکت ماند و آرام و بهت زده زمزمه کردخود بی

که پادشاه قلبم سرورم  شوق بیاره جز این تونه من رو سرچه خبری می -

 آنتوان به خونه برگرده؟ 

 پسرک خنده کنان ل*ب به سخن گشود
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کوه، سرزمینمون رو به قدوم مبارک شون با صالبت و شبله بانوی من، ای -

 .خودشون مفتخر کردن. بشتابید بانوی من بشتابید

اش را صدا ندیمه  که چشمانش از اشک شوق لبریز شدزده درحالیملکه بهت

 .زد

به سرعت به اتاق ملکه وارد شدند و لباسی زیبا و سبزرنگ که از   زادگانپری

ده شده بود را در مقابل ملکه  ن بسیاری پوشیزینتی و درخشا هایسنگ

دادند. ملکه با شعف خاصی شروع به پوشیدن لباس فاخر خود  آرماندا قرار

تی زیبا و درخشانی زینت دادند و  رنگش را با تاج سلطن کرد. موهای طالیی

زادگان قرار دوچندان گشت و مورد تحسین پری گیر آرماندازیبایی نفس

 .گرفت

 :سورچی فریاد برآورد صدا درآمد وشیبورها به 

ای مردمان ریجینا بشتابید که قدرت مطلق جهانیان باشکوه و جالل وافر   -

کریان پیروز به آغوشمون  سرزمینشون گذاشتن، سرورم آنتوان با لش قدم در

 .بشتابید برگشتن



www.taakroman.ir  

 

  

55 

 

 رمان رستاخیز دیمون

کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

کوبی مردم، سربازان پادشاه با ابهتی  رقـص و پای در میان هلهله، شادی و

هایشان با صالبت در حال عبور و حرکت به سمت قصر اسب زدنی سوار برمثال 

معابر را روشنایی بخشیدند و مردمان سرزمین ریجینا   ها تمامیشدند. مشعل 

 .همراهی نمودند  ن سپاهیان رامشعوف و رقصا

رنگی از سرغرور و قدرت  شاه آنتوان با صورتی جدی و در عین حال لبخند کم

 .دادینش دست تکان میبرای مردمان سرزم

های قصر ایستادند. تمامی وزیران و قصرنشینان به استقبال مقابل دروازه در

  رسیدمان به گوش میبه انتظار ایستاده بودند. صدای هیاهو و هلهله مرد شاه

 .شادمانی بسیار نمودند

را از   ی حضاربا ابروانی گره کرده و نگران به دنبال ملکه آرماندا همه شاه آنتوان

گذراند. در میان جمع حاضر دو بانوی سپیدپوش نظر وی را به خود جلب   نظر

 .تعجب به آنان نگریست نمود و با

خشان و چشمانی نافذ که گیسوان کمند  هایی دربسیار زیبا رو با صورت بانوانی

مانند را در ساخت و معصومیت نگاهشان آرامشی بیها را خیره میچشم آنان

انگیخت. به ناگاه هر دو از یکدیگر فاصله گرفتند و ای برمیندهبین وجود هر
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که سر به زیر با دستانی گره کرده بر  گیرش درحالیآرماندا با زیبایی نفس ملکه

تورمش ایستاده بود، حیرت و آتش شوق را در دل شاه آنتوان  شکم م روی

 .برافروخت

هایی تند ماندا با قدم سرعت از اسب پایین پرید و به سمت آر شاه آنتوان به

که حریصانه بانوی زیبایش را از  مقابل وی ایستاد سپس درحالی شتاب کرد. در

 .چشمانش مجذوب شکم متورم آرماندا شد گذراند،نظر می

 :ب زمزمه کردـوش کشید و زیر لشاه آنتوان وی را در آغـ

امشی بانوی زیبای من آرماندا، حاال که تو رو در آغـ*ـوش کشیدم، آر -

بر وجودم حکم فرما شد. بانوی من، بسیار خرسندم که پروردگار   مانندبی

کش کرده، روح مقدس محافظ دلبندمون و بانوی زیبای من  پیش کودکی به ما

 .به سالمت باد 

ای عمیق با چشمانی بسته بر روی موهای خوشبوی آرماندا  سپس ب*وسه

 .نشاند و نفسی عمیق کشید
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رو احاطه کرده بود و ماللی جز دوری شما بم، دلتنگی من سرورم، پادشاه قل -

  کرد. حاال که کودکی رو در بطنم پرورش میدم، بسیاررو آزرده خاطر نمی  من

 .امیدوار و مسرورم که ما رو با قدوم مبارکش حیاتی دوباره ببخشه

*** 

جشن پیروزی مهیا گشت و در محوطه قصر بر سر میزهای چوبی با   مقدمات

های زیبا و چشمگیر غذاهای لذیذ و نو***شی**دنی  بسیار هایکاریکنده

 .و نوشیدن بودند میهمانان در حال معاشرت و خوشـی .بسیاری چیده شد

که دلش از بازگشت  برتخت سلطنتی خود جلوس نموده بود و درحالی ملکه

 .افکندماالمال از خوشی بود به مراسم باشکوه شاه آنتوان نظر می آنتوان 

  گون و پراختر سرزمین ریجینا. قرص کامل ماه در آسمان سیهزیبایی بود شب

زادگان و قصرنشینان جملگی به شادی و سرور مشغول  درخشید. اشراف می

های زرین خود را از نو***شی**دنی گوارا پر نموده و جام بودند و

شادی   صدا به سالمتی شاه قدرتمندشان فریادبـرده و یک دستهایشان را باال

 .و نوشیدند  برآوردند

ها  ها فرونشاند و تمامی مشعل ناگاه غرشی عجیب از آسمان رعب را در دل به

های بسیاری به طرز  اثر وزش بادی شدید و غیرمنتظره خاموش شد. کالغ در
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های از سر ترس بانوان و  ور شدند. صدای نالهسر میهمانان حمله عجیبی بر

هر کس در جستحوی مامنی امن  که اسم درحالیمردان و آشفتگی مر فریادهای

ای را به وجود آورد. صدای رعب انگیز  انگیز و آشفتهرعب گشت، فضایمی

ور شده بودند، وحشیانه بر سر میهمانان بخت برگشته حمله های شوم کهکالغ

که قفسه نشاند. شاه آنتوان با حیرت درحالی هاهراسی عظیم در دل

رفت، به پیشامد  و پایین میباال طراب و خشماش از شدت اضسـ*ـینه

سیاهی و ازدحام کالغان شوم و   نگریست که از بینی اخیر میغیرمنتظره

ها و فریادهای از با ناله صدای کر کننده غرشی از آسمان سیاه که درآمیخته

ی که چهرهپوش درحالیسیاه سرترس میهمانان شد، مردی با هیبت بسیار و

ای در دستانش قرار گداخته د و زنجیرهایتاریکی مطلق بووی پوشیده از 

 .داشت در مقابل دیدگان حضار ظاهر گشت

با ظاهری بسیار هولناک و احاطه شده توسط پلیدی، قدم بر مجلس  مردی

وار در حال به یکباره تمامی کالغان شوم بر فراز سرش طواف پادشاه گذارد و

 .پرواز شدند
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که بدنش از جای برخاست و درحالی مانند به سختیبیآرماندا با ترسی  ملکه

زادگان با لبانی لرزان و صورتی پوشیده از دانه  افتاده بود، رو به پری به رعشه

 :درشت عرق زمزمه کرد های

 .هم ببریدمن رو به نزد پادشا-

در چشم برهم زدنی ملکه را غیب نموده و در یک آن بر صندلی   زادگانپری

ظاهر ساختند. همه حضار فریادی از شدت حیرت   سمقدرتش در مرا

شدت ترس و فشار وارده بیهوش گشتند. شاه  برکشیدند و تعدادی از بانوان از

لکه شتاب کرد. نمود، به سمت محیران می که بسیار متعجب وآنتوان درحالی

ناالن بود، خود را در آغـ*ـوش شاه آنتوان    رمق وکه بسیار بیآرماندا درحالی 

 .پوشاند  کند و صورت زیبایش را با دستانشاف

 :صدای عجیب و بسیار بلند و خوفناک مرد سیاه پوش به گوش همگی رسید

 ریده ازفرمای ظلمت بر اینه تا کودکی آفهای پست، اراده من حکمای انسان -

بار زمین خواهد گذاشت، نابود و ی رقتهای شومش رو بر سیترهجادو که قدم 

 .ری کنمناک جلوگینبردی هول  از
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نگریستند،  که از شدت رعب و وحشت به فرمانروای ظلمت میهمگی درحالی

 .متوجه از حال رفتن ملکه آرماندا در آغـ*ـوش شاه آنتوان شدند 

  نواز خود راشان و عجیب با نقش و نگارهای چشمزاده شمشیرهای درخپری دو

  نمایان شد، به طرفهای بسیار زیبای آنان که بال برکشیدند و درحالی

 .ور شدندفرمانروای شیطانی حمله

های سپید و بسیار زیبای خود را گشودند و بر باالی سر حضار بال زادگانپری

زیبایی دلفریب آنان خیره  زده به که همگی حیرتدرآمدند؛ درحالی به پرواز 

ناگهان ابرهای تیره آسمان سیاه را پوشانید و رعد و برق   .نگریستندمی

 .را شکافت عظیمی پهنای آسمان

درخشان خود را به سمت فرمانروای ظلمت   با تمام قدرت شمشیرهای

در باالی سرش چرخاند و به ناگاه بر  اش رابرکشیدند که وی زنجیرهای گداخته

 .سطح زمین زبانه کشید د آورد و آتشی بسیار گسترده برزمین وار

س برفروخته شدن آتش، غیب  فریادها کشیدند و از شدت هرا زادگانپری

ی چشمانش را باز نمود و  ظاهر شدند. بانو آرماندا گوشه و در کنار آرماندا شده

که از شدت  اطرافش با حیرت نگریست. شاه آنتوان درحالی به فضای آشفته
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به آنان رسانید و زیر ل*ب با قدرت سخنانش را ادا   لرزید، خود راخشم می 

 :نمود

 .نیدیشون محافظت کنید. برید، عجله کمنی ببرید و از املکه رو به جای ا -

های خود را به دور ملکه آرماندا حلقه کردند و  زادگان تعظیم نموده و بالپری

 .در یک آن از نظرها ناپدید شدند

ی خود را به طرف شاه ظلمت خشمگین و غضبناک، زنجیر گداخته پادشاه

ه سمت قه ساخت و با تمام قدرت بنمود و به دور مچ پایش حل  آنتوان پرتاب

ای از محوطه مخفی شده بودند و در حال یهمانان در گوشهم خود کشید. همگی

 .از پروردگار خود بودند دعا و درخواست یاری

که غافلگیر شده بود، م*حکم بر زمین افتاد و در یک آن زنجیر را   شاه آنتوان

زنجیر، زخم سوختگی عمیقی  گی پایش باز نمود که در اثر گداخته از دور مچ

سپس شمشیر خود را برکشید و به سمت اهریمن شده بود؛  دهبرجای گزار

 .ور شدحمله

سربازان سلحشور به طرف آنان شتافتند تا شاهشان را حمایت نمایند.  تمامی

نشاند، رو به ها میخراشش که هراس را بر دلصدای دورگه و گوش اهریمن با
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آسمان وار برفراز تمامی کالغان شوم دیوانه . به ناگاهوردی خواند کالغی شوم

ها را  وار به پرواز درآمده و صدای منحوسشان گوشابری، دوران یتیره

 .آزردمی

در میان گردباد پدید آمده در محوطه، ارتش عظیمی از سربازان  سپس

مقابل دیدگان همه ظاهر شدند. سربازانی تماماً سیاه پوش با  شی***طان در

های بر س*ی*نهو تنومند که همگی عالمت عجیبی  هایی کشیدهاندام

هایی که از پلک  ردای سیاهی بر تن داشتند. چشم شان مهر شده بود وهنهبر

های  سرخی خ*ون درون آن ها هویدا بود. دندان هایی اززدن عاجز بود و رگه

 .جنون آمیزی را در برداشت هایی که زیبایینیش بلند و صورت

ست و عمیقاً در فکر  زده به خیل عظیم سپاه شیاطین نگریتوان حیرتآن شاه

 :چاره فرو رفت. ناگهان پادشاه ظلمت ل*ب به سخن گشود

ای انسان حقیر! دوران حکومت مفلوکت به پایان رسیده. حاال زمین رو با   -

ها رو چون بردگانی پست شیطانی خودم فرمانروایی خواهم کرد و انسان قدرت

 .خواهم گرفت ربه کا
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اش به  کشید و قفسه سـینهضبناکی میهای غنفس کهشاه آنتوان درحالی

 :اش خشمگین غریدهای کلید شدهبین دندان رفت، ازشدت باال و پایین می

ای شیطان پلید! بسیار اقبال بلندی داری که از نیروهای غیبی برخورداری،   -

 در بین دستان پرقدرتم خرد و نابودای پست تو رو میدان بیا تا مثل تفاله به

 .کنم

 ه زاک به سرعت خود را به شاه رسانید و زیر گوش وی زمزمه کرد فرماند 

 .شاه من! سربازان آماده نبرد هستن، دستور حمله بدید تا بر شیاطین بتازیم -

ها چشم بر هم زدنی ملکه خود را در سرزمینی ناشناخته در میان آسمان  در

ن تنومند و  راز پرتگاهی عظیم سرتاسر پوشیده از درختای بر فسرزمین یافت،

داد و ها را نوازش میآواز گوشهای وسیع، صدای پرندگان خوشدشت زیبا و

 .بخشیدها را جال میآبشاری سرازیر از دل کوه چشم زیبایی

وار سر فرود آورده و ورود ملکه را به سرزمین پریان خوش  زادگان تعظیمپری

 .فتندآمد گ

نگریست که به  ی مطلق اطرافش میآرماندا حیرت زده و مبهوت به زیبای ملکه

یاد موقعیت خطرناک شاه دلبندش در نظرش نقش بست و خاطرش را   ناگاه
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های بازوانش را در آغــوش کشید و سپس اشک .بسیار مشوش ساخت

میانه  زادگان وی را به طرف قصری درپری .هایش چکیدمرواریدسانش بر گونه

 .درختان رهنمون ساختند

با نمای سپید و درخشان که عظمت و شکوه شاه پریان را به رخ هر   قصری

که در بهت و حیرت فرو رفته بود با کشید. ملکه آرماندا درحالیمی ایبیننده

 .سست به سمت قصر سرزمین پریان پیش رفت هاییقدم 

موهای طالیی رنگ و چشمانی  زادگان مردی بلندقامت و تنومند باپری پادشاه

فام بر تن داشت و لبخند درخشید. ردایی نقرهاختری تابناک می که همچون

بخشید. سپس در چشم بر  ل*ب که قلب آرماندا را تسلی می آرامش بخشی بر

 .دیدگانشان ظاهر گشت هم زدنی در مقابل

*** 

  بود. در میان های شوم خباثت بر سرزمین ریجینا سایه افکندهو شراره ظلمت

  ی کثیری از سربازان دالور خود در برابروان با عدهدیوارهای قصر، شاه آنت

 .ارتش منحوس یاران شیطان مقابله نمود و عزم جنگ داشت

 :اش رو به سربازان سرزمینش ریجینا فریاد زدسپس با اقتدار شاهانه
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ه سرزمینمون  ای دلیرمردان سرزمین ریجینا! حاال که ارتش شرور شیاطین ب -

ها بتازید و  حکمرانی بر مردمانمون رو داره، بر اون کرده و قصد تصاحب و نفوذ

القدس  ها نمایان کنید. به یاری روحخودتون رو بر جادوی پست اون قدرت

 .متعلق به ماست پیروزی 

ها فزونی بخشید و کالغان  سربازان شیطان، هراس را در دل صدای هیاهوی 

ر حال پرواز و آواز منحوس خود بودند! پادشاه ظلمت شان دسرهای  شوم بر فراز

 :آنتوان ل*ب به سخن گشود رو به شاه

انسان مفلوک! تسلیم قدرت الینتهی یاران شیطان باش، تا که بخشیده   ای -

فرمانروایی ریجینا رو که زیر سیتره قدرت شیاطین اداره خواهد شد، به   بشی و

 .برگردونیم تو

که شمشیرش را باال گرفته و آماده ندی سرداد و درحالیی بلخنده شاه آنتوان

 :نبرد بود، فریاد زد

ای موجود پلید! جلو بیا تا ارتش شیطانیت رو با برق شمشیر گزافه گویی بسه -

 .برانم به نابودی بکشونم
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سربازان ریجینا به وجد آمده و یک صدا فریاد جنگ سر داده و شمشیرها را بر  

 .بیدندان کوسپرهایش

های وی به لرزه  شیاطین به سمت شاه در حرکت شد و زمین به زیر گام پادشاه

ها در پی حرکتی از فرمانروای ها در سـینه مبحوس گردید و چشمنفس .درآمد

 .خیره گشت  شیاطین

صدای شیپور جنگ، نقطه آغاز نبردی سهمگین شد و دو سپاه به شدت در هم 

 .آمیختند

آسا شروع به باریدن ی آسمان را شکافت و بارانی سیلیمعظ برق صدای رعد و 

شیاطین به سمت شاه آنتوان گام برداشت و درست رو در روی   نمود. فرمانروای

کشید، با های تندی میکه از شدت غضب نفسآنتوان درحالی وی ایستاد. شاه

مت که حاصل فتوحات فراوان وی در نبردها بود؛ به س  ی خودغرور شاهانه

شد و شمشیر خود را بر سر وی فرود آورد، به ناگاه  ورشیطان حمله انروایفرم

ی  حرکت برجای خویش ایستاده بود، در یک آن لبهبی فرمانروای شیاطین که

به ناگاه آتش از دستانش زبانه کشید و شمشیر  .تیغ شمشیر را در دست گرفت
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ده از  نه کشیتش زبا قطرات درشت باران، آ را گداخته نمود. در همان حال

 .متصاعد کردن دودی خنثی نمود اصابت دستان شیطان و شمشیر را با

سربازان در هم آمیخته و در حال سالخی سربازان دشمن بودند، بوی   همگی

آزرد، باران و  ها را میخاک باران خورده و سیراب از خ*ون مشام خ*ون و نم

 .دآمیخته و تمام شهر را گلگون کردن خ*ون در هم

ـ طاشی ها گذارده تا ـینه آنن تنها کافی بود تا کف دست راستش را بر س

ـ  ـ دیوانه و مجنون گردند و س   ـینهـینه خود را شکافته و قلب خود را از س

ی شیطان بر خودکشی ای هولناک که تاثیر قدرت خبیثانهبیرون آورند. واقعه

  دستانرا در شمشیر داد. به ناگاه  گناهی بس نابخشودنی بود را نشان می که

اش فشرد و آرام رو در روی شاه آنتوان قرار گرفت، دست راستش را  برافروخته

ـ  بر نگریست گذاشت و با صدای ی شاه آنتوان که مسخ شده به وی میـینهس

وردی خواند و سپس دستش را با تمام قدرت بر سـ*ـینه شاه فشرد و  بلند

 .رها نمود

و خبیثش آسمان و زمین را در  خراش ین گوشسپس با خنده کریه خود که طن 

 .ی اعمال غیرارادی آنتوان ایستادبر گرفت به نظاره
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های بسیار کثیر و سرخ رنگی در چشمانش هویدا که رگهآنتوان درحالی شاه

قدرت پلک زدن محروم گشته و خیره به نقطه نامعلومی شمشیر تیز و   شد، از

باال رفته و با تمام قدرت در خ شده ه و مسارادکشید و دستانش بی برانش را بر

 .فرو کرد  اشســینه

طرز وحشتناکی بر سر همگان باریدن گرفته بود و   قطرات باران که اکنون به

آور ریجینا را روشنایی بخشیده و  خفقان رعد و برق عجیبی فضای تاریک و

نتوان  از سر و صورت بسیار جذاب شاه آ نشاندها می رعب و دلهره را در دل

 .دچکیمی

که بر زانوان خود به  ی خود را شکافت درحالیخشونتی غیرقابل تصور سـینه با

افتاد و آب باران جمع شده بر زمین به باال پرتاب شد. خ*ون سرخ و   خاک

آنتوان با قطرات سرد باران در هم آمیخت و زمین را سرخ رنگ   غلیظ شاه

ر سفید در نظرش نقش  جادوگ و پاک تصویری از صورت معصومانه نمود. به ناگاه

که در ذهن مبحوس گشته و اسیر طلسم شیطان شده  اشبست و خود واقعی

 .بود بسیار نادم و پشیمان شد
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را در سـینه فرو بـرده و قلبش را بیرون کشید و در یک آن جان از تن   دستش

که هراس سرتاسر شد و همگی سربازان در بهت و سکوت درحالی شاه بدر

 .حرکت ایستادندفراگرفته بود؛ برجای خود بی ادشان روجو

وار به پرواز  شیطان خنده بلندی سر داد و کالغان شوم بر فراز سرش طواف

 :درآمدند. رو به همگی سربازان فریاد برآورد

ای فرمانروایی شیاطین بر زمینیان را اکنون آغاز خواهیم نمود و هیچ جنبنده -

 .ن ما را نخواهد داشتکرابیقدرت  حق سرکشی و نافرمانی از

که آشفتگی خاطرش را مکدر ساخته و رو در روی ورودی  درحالی ملکه آرماندا

بود، دلش ماالمال از دلهره و غمی غیرمنتظره و الهام یافته،   قصر پریان ایستاده

 .شده بود

  ستند ووار نشها و شاهزادگان بر زانوانشان تعظیمپریان به همراه ندیمه  پادشاه

 .سرهایشان را به منظور تکریم برای قدرت ملکه آرماندا پایین افکندند

 ملکه به سالمت باشن! حاال وفاداری این بندگان حقیر رو پذیرا باشید بانوی -

  پرورونید از برگزیدگانه و فرمانروای جهانیان درمن. گوهری که در بطنتون می

 .تقدیرش نقش بسته 
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 :خن گشودملکه با صدایی لرزان ل*ب به س

  بلند شید ای پادشاه پریان! حاال که سرورم آنتوان در دردسری بزرگ گرفتار -

  شده، یاری کنید تا بر شیاطین بتازیم و از قدرت شاهمون مقتدرانه حمایت و

 .حفاظت کنیم

اش هویدا گشت، رو در روی  یاس و ناامیدی در چهره کهشاه پریان درحالی 

نگریست آرام ل*ب  خیره می عمق چشمان وی که درملکه ایستاد و درحالی

 :زد

تاسفات من رو پذیرا باشید بانوی من! حاال که قدرت شیطان سر به فلک  -

تاریکی بر روشنایی چیره شده، شاه آنتوان توسط طلسم خبیثانه   کشیده و

شده و جون خودش رو مسخ شده از تن بدر برده. بانوی من  شیطان گرفتار

 .صبرتون پاینده باشه

*** 

ی که ظلمت و تاریکی بر سرزمین ریجینا سایه افکنده بود، فرمانروای درحال

 .شیطانی حکمرانی خود را بر مردمان شوربخت آغاز نمود

های مردمان را ماالمال ساخت و یاس و ناامیدی و خفقانی بسیار، دل

 .های سربازان پادشاه تاریکی، آنان را ملول و رنجور نمودشکنجه
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ر، فرمانروای شیطانی بر تخت قدرت خود جلوس نموده  دیوارهای قص میان در

که از شدت جراحت و خونریزی بسیار به سختی راه  فرمانده زاک درحالی .بود

پیشگاه شیطان آورده شد. سربازی بلند قامت وی را با خشونت   رفت بهمی

 .در پایین پای شیطان افکند تمام بر زمین و

سر داد و سپس رو به فرمانده زاک هم برانگیزی ی وپادشاه شیطانی خنده

 :ل*ب به سخن گشود

ای انسان پست و حقیر! نگاه کن چطور در پیشگاه ما به خاک و خ*ون   -

مقدارت رو بر تو ببخشم و فرماندهی  تحت فرمان من باش تا جون بی !افتادی

 .قدرتمندم رو به تو واگذار کنم سپاهیان

به سوی شیطان پرتاب کرد و با  در دهانش را زاک خ*ون جمع شده   فرمانده

از عزت نفس و اعتماد به راه راستین وی داشت ل*ب به  لبخندی که نشان

 :سخن گشود

  ای شیطان منفور! مرگ در راه روشنایی رو بر زندگی مملو از خباثت ترجیح -

خواهم داد، عاقبت تو در آتش کینه روح مقدس خواهی سوخت. بنشین و نگاه  
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خوارت به یاریت نخواهند شد و لشکریان پست و خ*ون ر تباه خواهیچطو کن

 .اومد

سپس خنده بلندی سرداد. شیطان که به شدت غضبناک گشته و تمام 

 :وجودش را لرزشی از سر خشم فرا گرفته بود فریاد برآورد

ساکت شو! تو رو به چنان مرگی دچار خواهم کرد که تصورش در نظرها   -

د وجودت به التماس بخششی از جانب من  ناک که بندبنچنان درد !نگنجه

 سربــاز؟ .فریاد بزنه

اش را بر هم نهاد و رد صلیبی بر شانه و پیشانی خسته فرمانده زاک چشمان

 .پروردگارش طلب عفو و یاری و استقامت نمود خود کشید و در دل از

ایر سربازان هنه داشت و همچون سای برکه باالتنهسربازی قوی هیکل درحالی

اش حک شده بود، قدم در پیشگاه شیطان  ـینهشیطان، عالمتی عجیب بر سـ

 :گذارد و سپس سر تعظیم فرود آورد و به سخن درآمد

 .فشانیه. امر کنید تا اجرا کنمی جانسرورم خدمتگذارتون آماده  -

نان  مقدارش به در کن! چ گاه ببر و جون از تن بیاین موجود حقیر را به مسلخ -

 که دل  ایشکنجه
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 .افشان کنه زود زودها و زمین رو خ*ونآسمان 

های تند به سمت فرمانده زاک به راه افتاد و همچون پر کاهی وی  سرباز با قدم 

 .را از زمین بلند و سپس بر دوش کشید

که قلبش از یاس و ناامیدی ماالمال گشته بود، ندیمه حال، درحالیبی  فرمانده

قطور در میانه قصر مسخ شده ایستاده بود،  ر کنار ستونیکه د ماری را

های حال به عاقبت کار وی نظارگر بود و اشککه آشفتهدرحالی نگریست

های گلگون وی جاری بود. فرمانده زاک با بستن گونه مرواریدسانش بر

خاطر بخشید و  بخش ندیمه ماری را تسلیآرامش هایش و سپس نگاهیچشم 

 .شتشت شوم خود گسپس تسلیم سرنو 

ها و پاهایش را در بند  بر تخته سنگی عظیم گذارده و دست  فرمانده زاک را

آسمانی که اکنون گرگ و میش بود افکند و دلش از آرامشی  کردند. نگاهی به

آن سرباز جالد شیاطین با ساطوری عظیم بر باالی   عجیب مملو گشت. در یک

ن ضربه باال برد سپس  نمودن اولی منظور وارد سرش قرار گرفت و دستش را به

های از سر  فرمانده فرود آورد و صدای نعره با تمام قدرت بر مچ دست راست

که حالیپایان مملو ساخت. درغمی بی های پاک نهاد را ازد*ر*د وی دل 
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زد.  گشته بود به تندی نفس نفس می های خ*ون مملو چشمانش از اشک و رگه

ندیمه ماری بغض بنشسته در   رد،وی وارد آو جالد ضربه دیگری بر دست چپ

شدت خشونت وارده بر   ای رها نمود و قلبش ازگلویش را با صدای جیغ خفه

زنجیرهای   پیکر فرمانده زاک دلبندش شرحه شرحه گشت. سپس چهار سرباز

متصل   بسته به دست و پای فرمانده را م*حکم نموده و به دستگاه شکنجه

جدا   و بندبند وجود فرمانده از یکدیگرا کشیده شد نمودند. در یک آن زنجیره

ها را شکافت و به گوش مالئک  گشت. صدای فریاد جگرسوز وی قلب آسمان 

ندیمه ماری از شدت فشار روانی وارده بیهوش گشت و نقش بر زمین   .رسید

 . شد

زادگان، ملکه در میان اتاقی بسیار گون پریمیان قصر سپید و الماس در

می در بستر بیماری خود آرمیده بود. شاه پریان آرام از  فاتخت نقرهبر باشکوه

 :خارج گشت و رو به ندیمگان بانو آرماندا به سخن آمد اتاق

مبادا از مرگ دهشتناک فرمانده زاک سلحشور چیزی به ملکه بگین که حال  -

ایشون بار دیگه آشفته خواهد شد. ایشون رو به حال خودش بگذارید   پریشان
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ش خلوت کنه، شاید که مرگ همسر دلبندش را تاب بیاره و  پروردگار باتا 

 .جهت اهداف سرنوشت درخشانش یاری و سوق بده نارسیس رو در

برداری به زیرافکندند و یک صدا زاده سرهای خود را به منظور فرماندو پری

 :ل*ب به سخن گشودند

 .امر، امر شماست سرورم -

رماندا درست پشت درب اتاق همه را  وار آیوانهناگاه صدای فریادهای د به

حال و ناالن ساخت. سراسیمه وارد اتاق شدند و ملکه را پریشان مبهوت

 .ی اشکش خشکیده بود و بر زانوانش افتاده بود، یافتندچشمه  کهدرحالی

  آه...آنتوان پادشاه قلبم! حاال که من رو در میان غم و رنج نبودنت تنها -

تحمل این مصیبت وارده بر من سخت شده. خبر سالخی   گذاشتی تاب و

وفادارمون من رو از پا درآورده. ای شاه دلبندم! من رمقی برای   فرمانده زاک

 .ندارم. آنتوان من، سرورم ادامه حیات

ناپذیر در بطن آرماندا وی را بی تاب نمود و فریادهای از  زایمانی تحمل د*ر*د

زادگان را خ*ون نمود. ه پریان و پرید*ر*د روح و جسم، دل پادشا سر
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ی وضع در چشم برهم زدنی ملکه را بر تخت رسانیدند و آماده  زادگانپری

 .حمل نمودند

زادگان با تمام توان ندا براثر فشار وارده ک*بود گشت و پریزیبای آرما صورت

دلی ماالمال از نگرانی در حال رسیدگی به وی شدند. پادشاه پریان پریشان  و

از اتاق خارج گشت، صدای فریادهای دردناک آرماندا با صدای گریه  حال

 .سان در هم آمیخت و به ناگاه خاموش گشتفرشته  فرزندی

ه وارد اتاق شد و بر سر تخت آرماندا حاضر گشت. با دیدن سراسیم پادشاه

و پیشانیش   های درشت عرق بر چهرهکه دانهآرماندا درحالی  جسم بی حرکت

های خود را بر لبه  زیبایش آرامشی ابدی یافته بود دست  ود و رخ نشسته ب

 .ساتن سپید رنگ را در چ*ن*گ فشرد تخت مشت نمود و پارچه

ر*د و غم ناشی از مرگ ناگهانی و زود هنگام آرماندا  چشمانش از شدت د*

 .برهم نهاده شد و قطره اشکی از چشم راستش بر گونه بلورینش چکید

اش که در وصف  با زیبایی ماورائی و آرامشی در چهره زادگان کودکیپری

 .نگنجد، مقابل روی پادشاه پریان قرار دادند
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حیرت ناشی از زیبایی و ابهت  پریان با دیدن کودک، از شدت بهت و  شاه

وجود کودک خشک شده بر جای ایستاد و خیره به او نگریست.   بنشسته در

ـ  کودک را به آرامی در از گذشت دقایقی کودک را در   ـوش کشید و بعدآغ

 :به سخن گشود مقابل جسم بی جان آرماندا گرفته و ل*ب

 وش خود کشیده، نامبانوی من آرماندا! حاال که ملکه مرگ شما رو در آغــ -

جو و  فرزندتون رو نارسیس خواهم گذاشت، باشد که فرمانروایی انتقام

ت مطلق جهانیان  بشه و حکومت شیاطین رو درهم بشکنه و قدر قدرتمند

 .بشه

ای سلحشور که جور و ستم را از سیتره زمین برخواهد چید و  نارسیس ملکه

 .یس خواهد نمودتر از پدرش آنتوان را تاسفرمانروایی باشکوه 

زادگان گذارد؛ سپس در چشم بر هم زدنی غیب  آغـوش پری نارسیس را در

الب شده بر ک*م*رش  گشت. شاه پریان با دستانی ق شده و از نظرها ناپدید

که عمیقاً به فکر فرو در حرکت شد، درحالی  آرام آرام به سمت پنجره قصر

سیار خوش سیما با گیسوانی طالیی  قامتی بلند و ب رفته بود. به ناگاه سربازی با
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یابی به پیشگاه پادشاه  بود، درخواست شرف هایش رها شدهرنگ که بر شانه

 .پریان را داشت

آدریان در تاالر اصلی قصر منتظر شرفیابی به پیشگاه شما سرورم! جناب  -

 .هستند

موده  که غم از دست دادن ملکه آرماندا وی را بسیار آشفته نشاه پریان درحالی 

 :بود رو به سرباز به سخن آمد

حاال به اونجا خواهم رفت. پذیرایی درخور به عمل بیارید. مقدمات مراسمی  -

 .نید عجله کنیددرخورشان ملکه رو فراهم ک

 .سرباز تعظیمی نمود و به سرعت به طرف تاالر اصلی قصر گام برداشت

*** 

ی  پری زادگان، به نظاره سپید در ایوان وسیعی در قسمت پیشین قصر جادوگر

ها در باالی انگیز پریان ایستاده بود. چکاوکبسیار زیبا و شگفت سرزمین

یبایی دو چندان بخشیده بودند، پرواز درآمده و آسمان ژرف را ز سرش به

های سپیدی  بخشی بود که درختانی با شکوفهسرسبزی نشاط زمین پوشیده از 

 .ساختی را مدهوش و مـسـت میاها هر جنبندهآن انگیزکه عطر دل

 .آدریان دوست من! خیلی خوش اومدید -
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گام  گشت، چشمان طالیی رنگش برقی زد و باکه به عقب برمیدرحالی آدریان

در روی شاه پریان قرار گرفت و سخت یکدیگر را در آغـوش   بلندی رو

 .فشردند 

 ملکه آرماندا کجاست؟ -

 :ر گشته بود ل*ب به سخن گشودکه بسیار متاثشاه پریان درحالی 

حاال زمان اون فرا رسیده تا هر چه در توان داریم برای تعلیم فرزند ایشون،  -

 .هاسیش ندیمهنارسیس به کار ببندیم. اون پ

*** 

گرمای مالیم خود را در پس ابرهای تیره پنهان نمود و باران لطیفی   آفتاب

اش را با  چکیده بر گونه باریدن کرد. شاه پریان قطره باران شروع به

 .زیرلب به سخن آمد سرانگشتانش زدود و

روح آرماندا قرین رحمت روح القدس. فرشتگان روح پاک ایشون رو به   -

 .ها هدایت کردن آدریان، ایشون دیگه در بین ما نیستنآسمو

سپس چشمانش را برهم نهاد و صورت خود را رو به آسمانی که بارانی لطیف را  

باال گرفت. آدریان بسیار متاثر گشت.  وش سرزمین پریان می سپرد،ـ به آغـ

 :ابروان خوش حالتش را در هم کشید و ل*ب به سخن گشود



www.taakroman.ir  

 

  

80 

 

 رمان رستاخیز دیمون

کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

ه سرورم، شیاطین در کمین هستن. نارسیس را با خودم  زمان در حال گذر -

 .خواهم برد

های حر*یر سیاه رداهایی سپید بر تن داشتند و شال  زادگان جملگیپری

های وحشی سرخ کشیده بودند. بر تابوت آرماندا گل رنگی بر سرو صورت خود

گوشه مکان مقدس را  های بسیاری گوشهشمع رنگی گذارده شده بود و

 .یی ملکوتی بخشیده بودروشنا

یبای آرماندا که آدریان در کنار تابوت ملکه زانو زده و به چهره معصوم و ز

 .اکنون اسیر چنگال مرگ گشته بود، خیره نگریست

که بسیار متاثر بود، به آرامی ابروان خوش حالتش را در هم کشید و درحالی

 :ل*ب به سخن گشود

واهم برد. روحتون در آرامش ابدی. هر چه  بانوی من! نارسیس رو با خودم خ  -

 .که در توان دارم به ایشون یاد خواهم داد

سپس شاخه گلی سپید را بر دستان سرد آرماندا نهاد و با سرعت از مکان  

 .مقدس خارج گشت
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ـوش کشیده بودند، به که پرنسس نارسیس را در آغـزاده درحالیدو پری

ـ انتظار جادوگر سپید ایستادند. آدر ـوش کشید و  یان نارسیس را در آغ

 .درچشم برهم زدنی همگی از نظرها ناپدید شدند 

که نظارگر اعمال ایشان بود، زیرلب به  ه پریان کنار پنجره قدی قصر درحالی شا

 :سخن آمد

 .موفق باشید دوستان من روح مقدس محافظتون باشه -

*** 

ها و فریادهای از سر که صدای زجهمیان دیوارهای قصر ریجینا درحالی در

ن، به گوش  های بی رحمانه شیاطیمردمان بخت برگشته در اثر شکنجه د*ر*د

آزرد، شیطان بر تخت  ها را میای مشام بوی خ*ون مشمئزکننده رسید ومی

نموده بود. سیزده شوالیه تاریکی که در خباثت سرآمد  پادشاهی خود جلوس

 .یاب شدندمحضر شیطان شرف  موجودات عالم بودند، به

که گویی از گور برخواسته بودند و روح شیطان در آنان حلول نموده  سردارانی

  های ورزیده و بلندقامت که هر کدام ردای شب رنگی بر تن داشته واندام  .بود

های آنان های پوالدین که هیچ شمشیری در آن اثر نداشت! تاریکی صورتزره

 .دربرگرفته و هیچ نموده بود را
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 .مون جلو بیادی -

هایی منحوس به پیشگاه شیطان رفته و در مقابل ایشان  دیمون با قدم فرمانده

 .گاه دستانش گزاردزانو زد و شمشیرش را تکیه

 در خدمتگذاری آماده ام سرورم -

ای دیمون شوالیه شکست ناپذیر تاریکی. حاال تو رو به فرماندهی سپاه   -

ی جنبندگان رو  مهت در زمین گردش کن و هبرگزیدم. به همراه یاران دوزخیان

  هاترین مرگفرمانبرداری از ما دربیار. سربازنندگان از فرمان ما رو به فجیع به

 .دچار کن باشد تا عبرتی برای سایرین بشن

فرمانده دیمون شمشیر خود را بر سـینه نهاد و سرش را به نشانه اطاعت به  

 .زیر افکند

د را آغاز نموده و از قصری  هشتناک و مرگ آفرین خوسیزده شوالیه ماموریت د

 .که مملو از خباثت و پلیدی شده بود، خارج شدند

گناه در گوشه و کنار شهر منظره تاسف های بیمتعفن انسان  جسدهای

کشید، آورد. درختانی که آتش از آنان زبانه مینظرها پدید می  برانگیزی را در
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های  و چهره رفته بود، چشمان گریانکشاورزانی که به غارت  محصوالت

 .صاحبانشان از جور و ستم یاران شیطان به تنگ آمده بودند روحی کهبی

که نارسیس را در آغـوش داشتند، در  ناگاه آدریان و پری زادگان درحالی به

ای بلند قامت به آنان ادای احترام  غار جادوگر سپید ظاهر شدند. گرگینه میان

های پری زادگان از  ر را گشود. چشمعبیه شده در انتهای غادر مخفی ت نمود و

 .شده و متحیر به سمت درب در حرکت شدند حیرت گرد

طینت که در  ناشناخته در دل کوهی عجیب، مملو از جادوگرانی پاک سرزمینی

گذراندند. آسمان بر فراز سرشان پیدا بود و نقش مهتاب درون  می آنجا روزگار

شده و تصویری رویایی در نظر   رزمین جادوگران منعکسمرکز س ای دربرکه

نمود. ابرهایی که ماه را در برگرفته بودند و آسمان نیلگون  می همگان مجسم

های های سر به فلک کشیده که برفزینت بخشیده بود. کوه سرزمینشان را

های سبز رنگ از درختان پیر و  را پوشانیده بود، دامنه سپید رنگی، راس آنان

های هفت  های آرام با ماهیهای آب شیرین، رودخانهسارچشمه توت آبشار وفر

ای رنگ و پرندگان زیبا و خوش صدا، جملگی های قهوهگوزن رنگ، آهو و

ای به سرزمین جادوگران سپید بخشیده بودند. کننده زیبایی خیره
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بود که در اطراف محوطه در دل کوهی که   هایشان غارهای متعددیخانه

 .زیستندخاموش بود می فشانیآتشای نداشت و چون شیدهسرپو

حالت به رنگ تبار جادوگران با موهای مجعد و بلند و چشمانی خوش دختری از

پیکانی طالیی رنگ را به طرف آدریان نشانه گرفت و با سرعت  شب، تیری با

ر که م*حکم و استوار برجای خود ایستاده بود، دآدریان درحالی .پرتاب نمود

را که وسط پیشانیش را نشانه رفته بود؛ با سرانگشتان  تیر  چشم برهم زدنی

 .بازداشت و در میان دستان خود فشرد خود از شتاب

 :سپس ل*ب به سخن گشود

رامیای عزیز حاال که در بدو ورود من رو مورد لطف خودت قرار دادی،  -

 .مسئولیتی شگفت و بزرگ پیش کشت خواهم کرد

هایی تند، سبکبال خود  داد، با قدم قهه سر میکه با صدای بلند قهیرامیا درحال

 :را به آدریان رسانید و با هیجان ل*ب به سخن گشود

حاصلی روزها  ی هر گونه ماموریت خطیری هستم سرورم. کسالت از بیآماده  -

 .های مکرر من رو به شدت منزوی کرده، امر کنید تا اجابت کنمشب و



www.taakroman.ir  

 

  

85 

 

 رمان رستاخیز دیمون

کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

ـوش کشید و رو به  و نارسیس را در آغـزاده رفت به سوی پریآدریان آهسته 

که چشمان طالیی رنگ افسونگرش را در چشمان شب رنگ رامیا  رامیا درحالی

 :ب به سخن گشوددوخته بود ل

نارسیس دختری زاده شده از جادویی شگرف، دختری که منجی عالمیان   -

ر تعظیم در برابر ها و جادوگران و شیاطین سهمگی انسان خواهد شد و

انداخت. وظیفه محافظت و تعلیم ایشون رو به عهده  تش به زیر خواهندقدر

 .بگیرید رامیا

  

پوش با سرعت تاریکی شب را شکافته و به سوی  دیمون و دوازده سوار سیاه

 .ها آوای تاختن سردادندی وحشیقبیله

جای آن زبانه های آتش در جایپهناور در دل دشتی وسیع که شعله سرزمینی

تبار  چادرهای متعددی در اطراف آن محل زندگی مردمان وحشی  کشید ومی

زنان مردمانشان را از  سوار، سربازی از قبیله فریاد ۱۳گشتن  بود . با نمایان

آگاه و تیری را به سوی ایشان پرتاب نمود. دیمون در چشم بر  حضور بیگانگان

ی سرباز فرو برد و خود را در سـینه به وی رسانید و شمشیر هم زدنی خود را

  زده نظارگر بودند. سپس باداشت! جملگی وحشیان وحشت در هوا معلق نگاه
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های حریق نمود. وحشیان از شدت رعب قدمی به  شعله تمام توان وی را طعمه

اقامتگاه خود به طرف آنان در حرکت شد. پسر   عقب نهادند که پادشاهشان از

ای عظیم  رو پدر بود و کینهو خباثت دنباله از وحشیگریخوار که رافائل خ*ون

 .پروراندمی  از قاتلین پدرش در دل

آمد و گردنبندی که عالمت یاران شیطان بر آن حک   ه زیردیمون از اسب ب

الجثه با  ساخت. گردنبندی با نقش ماری عظیم شده بود، بر همگان آشکار

 .را در برگرفته بود صلیبی وارونه دهانی باز و هیبتی هولناک که

خویان بر زانوان پست خود افتاده و در مقابل دیمون سرتعظیم  زشت  تمامی

  هیکل وخوار که ویلن نام داشت، بسیار قویآوردند. پسر رافائل خ*ون فرود

  اش ابهتی عظیم به وی قامت بود. موهای بلند و ابروان در هم گره خوردهبلند

 .نشاند ها میاش رعب را در دلچهره بخشیده بود که از شدت خباثت در

پیمان شو و به  ای پسر رافائل جنگجوی خونخوار! با ارتش شیطان هم -

 .خواهی پدرت قیام کن، شیطان یاریت خواهد کردخ*ون
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ـینه نشاند و سرتعظیم به پیشگاه دیمون  ی خود را بر سـویلن مشت گره کرده

ر  های خشم و کینه دکه شعلهلیفرمان ده ارتش شیطان به زیر افکند و درحا

 :به سخن گشود کشید ل*بدلش زبانه می

 .از این پس قدرت شمشیرم در اختیار سرورمه، امر امر ایشونه -

ای شیطانی از بابت این اجابت سر داد به طرف آتش  که قهقهدیمون درحالی

 .سوزان در حرکت شد

که گداختگی و  حالیعالمت شیاطین را در آتش انداخت و سپس در گردنبند

نمایان گشت، به طرف ویلن بازگشت. در مقابل ویلن ایستاد و   انشقرمزی سوز

 :به سخن آمد اشبا صدای دورگه

 .ها! تو سرسپرده شیطان شدیحاال ای ویلن فرمان روای قبیله وحشی -

ـ به یک ی  ـینهباره لباس ویلن را درهم درید و عالمت مخصوص گداخته را بر س

ره وحشیان را دربرگرفت و عالمت  شرد. صدای فریاد ویلن تمام دویلن ف

ـ   .اش حک شدـینهمخصوص شی***طان بر س

  

های  شد. شوالیههای تیره و تار سرزمین ریجینا سپری میپس شب  روزها در

 .پیمانان با شیطان درهم نوردیدندزمین را برای یافتن هم پوش عرضسیاه 
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ه مردمانش اسیر رده بر زمین مبدل شده بود کریجینا به جهنمی گست سرزمین

شیاطین قرار گرفته و عذابی بس عظیم بر آنان وارد گشته بود. روز به   و بـرده

شد و یاران فراوانی به ارتش خبیثش  قدرت شیطان افزوده می  روز بر

هایی ضدشیطانی مخفیانه در  میان مردمان ریجینا گروه گرویدند. درمی

هم شکستن قدرت سیاه   شهر گردهمایی و نقشه در رافپستوها و غارهای اط

آموختند.  کردند و درس رزم و نبرد میمی حاکم بر سرزمینشان را زمزمه

پلیدی ایستادگی نموده و در حال گردهمایی  دل که در مقابلهایی شجاع انسان

 .یاران روشنایی بودند

*** 

زیر نظر رامیا در حال  در سرزمین جادوگران، نارسیس با سرعتی غیرقابل باور

 .و تعالی جسم و روح بودرشد 

 .نارسیس پ**شت سرت -

ی پرتاب شده به سویش را  که با سرعت به عقب برگشت، نیزهدرحالی نارسیس

نفس  که نفسم*حکم شمشیرش به کناری پرتاب نمود و درحالی یبا ضربه

به سوی آسمان و زیبای سرزمین جادوگران افتاد و رو  زد بر زمین سرسبزمی

 .فراز سرش دراز کشید نگیز برا نیلگون شگفت
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بانوی من! قدرت رزمندگی شما شگفت انگیزه، با وجود سن بسیار کمتون   -

 .پیشرفت چشمگیری در نبرد یافتید

نگریست ل*ب به سخن  که با صورتی جدی به وی میپرنسس نارسیس درحالی

 :گشود

الی اون  نشأت گرفته و من در جهت تع رامیای عزیز! این قدرت از درون من -

 .تالش خواهم کرد، قدردان زحماتت هستم

که دستانش را بر هم نهاده بود، با چشمان طالیی رنگ  درحالی آدریان

مانند نارسیس شده و انقالبی عظیم در دلش هویدا  زیبایی بی جادوییش محو

های  سال عجیب به نارسیس که در دلش آشکار شده بود و   گشت. شور عشقی

جسمی و روحی نارسیس با افزایش ناباورانه   تکاملمتمادی شاهد رشد و 

دریغ رامیا، های بیآموزیایشان و مهارت و زیر نظر بود قدرت جادویی می 

 .مبدل گشت ابهتنارسیس به جوانی قدرتمند و با

*** 

با  میان تاالرهای تاریک و پستوهای زیرزمینی و مخفی زیرین شهر قاصدی  در

 .رشیان علیه شیطان، به سرعت گام برداشتبه سمت فرمان ده شو شتاب
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های سلحشور و جنگجو که نهاد پاک خود را دستاویزی  تاالری مملو از انسان

 .برای شکست شیاطین قرار خواهند داد

حضار در تاالر اصلی با دیدن قاصد به سمت وی برگشتند و سکوتی   تمامی

وار ادای احترام نمود و نطق خویش را  قاصد تعظیم فرا گرفت.  عظیم تاالر را 

 :آغاز نمود

فشانند و سرورم جیسون! مردمان سرزمین غرب در خدمتگذاری به شما جان  -

 .در انتظار فرمانی از شما هستند

ای استخوانی و موهای تا  هیکل با چهرهمند و قویکه جوانی تنو جیسون

ابهت خود به سمت های آرام و پرقدم بود، از جای برخاست و با سرشانه و بور

ی مردمان غرب را از نظر گذراند. لبخند جذابی بر نامهپیمان  قاصد رفت و

ای نامعلوم خیره داشت سپس چشمان آبی رنگش را به نقطه لبانش نقش بست

 .ور شدغوطه ی ژرف خودندیشهو در ا

ان دهی سپاهیان  های غرب که فرمرامونا دختر یکی از فرمان روایان سرزمین

 :پدرش را بر عهده داشت رو به سوی جیسون ل*ب به سخن گشود
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سرورم! مردمان سرزمین شرق در جنگاوری سرآمد همگان هستند، قاصدی  -

ر است و شیطان ارتشی عظیم ایشان گسیل دارید که زمان در حال گذ به سوی

 .قدرت پلیدش افزون شده است گردآورده و

  

سلحشوران برپاشد و شور و هیجان نبردی عظیم   ای در میانهمهمه

ای از نظرشان اندیشه نابودی اهریمنیان لحظه .هایشان را غرق لـذت نموددل 

اکنون   گذراندند.منتظر روز موعود روزگار می ها و روزهادور نماند و شب

 .شد تر میبسیار نزدیک لحظات تحقق رویای نابودی پلیدی

رو    و ورترین نقطه به حضار بر نیمکتی چوبی و رنگادموند که در د به ناگاه

نموده بود، تیری را به مقصدی دور از انتظار همگان پرتاب کرد.   رفته جلوس 

  ای پوش کوتولهزده به محل اصابت تیر نظر افکندند و جسد سیاهحیرت همگی

  که تیر گلوی وی را درهم دریده بود و خ*ونالمنظر را یافتند، درحالیکریه

 .جهیدرنگی از آن به بیرون میسیاه 

  یی وی را در هم درید و با دیدن عالمت یاران شیطان بر ســینهجامه رامونا

طرب گشت. همگی فریادی از حیرت برکشیدند و به ی منحوس مضکوتوله

 .نظر افکندند سوی جیسون
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حالتش را درهم کشید و رو به سوی ادموند ل*ب به جیسون ابروهای خوش

 :گشود سخن

ادموند فوراً به سمت مخفی گاه آدریان برو و ایشان را از حوادث در حال  -

واهد رسید! ارتش  مطلع ساز. به زودی زمان نبرد هراسناکی فراخ وقوع

خواهد پیوست و همگی سرسپردگان ملکه عالمیان نارسیس  روشنایی به هم

 .ترسریع خواهیم بود. برو ادموند

که روی خود را از نظرها پنهان داشته و شمشیر  متبه ناگاه مردی بلند قا

بدون اذن ورود داخل شد. همگی با حیرت   عجیبی بر ک*م*ر خود بسته بود،

 :وی افکند و با صدای آرامی گفت ند. جیسون نگاه نافذی بربه وی نگریست

 .تو کیستی؟ هویت خود را آشکار ساز -

و همگی از دیدن آدریان  فامش را از سر برداشتناشناس کاله ردای نقره

 .جادوگر سپید و قدرتمند حیرت کردند

جملگی حضار بر زانوهای خود افتاده و سرتعظیم در مقابل آدریان یگانه 

 .جادوگر سپید افکندند
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اند، حضور شما در شهر خطرآفرین سرورم! جاسوسان شیطان در کمین -

 !خواهد بود

یان حاضرین به گردش درآورد و  آدریان چشمان طالیی رنگش را با دقت در م

 :گون جیسون خیره شد و ل*ب به سخن گشودسپس در چشمان نیل

خواهد گرفت؛ اراده بانوی من  ای جیسون! سرزمین سپید قدرتش را باز پس  -

بر این است؛ تا شخصاً ارتش ایشان را متحد سازم و فرماندهی  نارسیس

جنگاوری را فرا گرفته و از  بر عهده گیرد. اکنون که فنون  سپاهیان را خود

بهره جسته است، آماده رویارویی با ارتش منحوس   قدرت های جادوییش

 باشند شیاطین می

هایشان جاری شد و با دت شعف، خنده بر ل*بسلحشوران از ش جملگی

ی خود را بر ســینه فرود آورده و  های گره کرده مشت  غروری از سر قدرت

 :یک صدا فریاد برآوردند

انمون فدای ملکه عالمیان نارسیس! آماده دریافت فرمانی از ایشون  ج -

 .هستیم، فرمان ب*دن تا اجابت کنیم
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ی سیاه را فراگرفته هالکت یافته، سرتاسر درّههای  حیوان بوی تعفن و مردار

زرهی طالیی رنگ بر تن داشت و با ردایی سیاه هویتش را   بود. نارسیس که

راهی خوفناک نهاد. سرزمین  ار قدم در کورههشی کرد، آرام وپنهان می

سپیدی طینت خود را به زر فروخته و اکنون در   جادوگران از یاد رفته، که

 .ای در حال فراموشی و تبعید بودندافتاده حوس و دورگنداب سرزمین من

های مشمئزکننده، حال نارسیس را منقلب ساخت. به ناگاه صدای خنده بوی

ا بر دل نارسیس نشاند. با سرعت به جانب صدا بازگشت و  پیر رعب ر ایعجوزه

 .سنگی عظیم یافترا بنشسته بر تخته  پیرزنی کریه

حالتش را در هم کشید و کالمی از میان لبان    نارسیس ابروان زیبا و خوش

 :سرخ رنگش بیرون آمد

 دهی؟ کیستی؟ خراش سر میای گوشی پیر! به چه سان قهقهای عجوزه -

رنگش را تا روی بینیش پایین کشیده بود،  ه کاله ردای مندرس و سیاهعجوزه ک

 :سری تکان داد و رو به نارسیس به سخن آمد

در جستجوی چیز باارزشی هستی نارسیس که به دست آوردن آن مشقت   -

 .که از من یاری جوییفراوان دارد. تو موفق نخواهی شد؛ مگر این
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 :د و ل*ب به کنایه گشودزی سردای غرورآمینارسیس تک خنده

یاری   ی پیر، مرا بهها را نیز از پای درخواهد آورد، ای عجوزهی من کوهاراده  -

 .تو نیازی نیست. گوهری که در جستجوی آنم به چ*ن*گ خواهم آورد

ای پیچیده بدور جسمی مدور را بر  عجوزه، ردای مندرسش را باال زده و پارچه

 :سخ دادسنگ گذارد و پاتخته

ی غرور و  پدرت آنتوان، مغلوب غرور خود گشت. مواظب باش تو طعمه -

 .قدرتت نشوی بانوی زیبا! از آن در جهت شکست شیاطین بهره بجوی

گر نارسیس که از سخنان صحیح عجوزه به فکر واداشته شده بود، با دقت نظاره 

 .اعمال عجوزه گشت

ای از  کنندهشت و نور خیرهر بردای خاکستری رنگ را از روی جسم مدوّپارچه

 .بین آشکار یافته تابیدن گرفتگوی جهان

نارسیس دستش را مقابل چشمانش گرفت و پس از خاموشی نورخیره کننده با 

 .حیرت به سوی گوی قدم برداشت

ی پیر، گوی جادویی را بر تخته سنگ نهاد و رو به نارسیس ل*ب به  عجوزه

 :سخن گشود
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ان در خود بلعیده است را مبحوس قدرت خود ساخته،  آنچه زماین گوی هر  -

 .اراده کن تا گذشته و حال و آینده را بر تو آشکار سازد

های سست خود را پیش نهاد و با چشمانی که حیرت و  نارسیس با تردید قدم

 .بین خیره گشتکشید به گوی جهانمیل به دانستن را فریاد می 

جانب گوی، به خود معطوف ساخت. را از  ناگاه کششی عظیم نارسیس به

که پدرش  برهم نهاد و سپس خود را در ریجینا یافت، درحالی چشمانش را

 :حال فریاد برآوردپایان دادن به زندگی خود بود! آشفته طلسم شده و در حال

 !نه، پدر -

 .برانگیز شیطان عالم خیالش را دربر گرفتهای وهمو صدای خنده

ی عظیم تمامی ذهنیتش را در هم آمیخت و صداهایی ارگیجهباره سیک به

های که اشک گونهکشید. نارسیس درحالیهایش فریاد می گوش مبهم در

نموده بود، خود را در قصر پدر یافت. شیطان بر تخت   بلورینش را بارانی

گناه، در مقابل پاهای های بیزده بود و انسان پادشاهی میراث وی تکیه

های از سر  بسیار منزجر گشت و نفس .خی بودندحال سالمنحوسش در 
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فریاد به سمت شیطان  خشمی برکشید. شمشیرش را نمایان ساخت و با

 .هایش را تند نمودقدم 

به جانب وی نظری افکند، ناگهان تمامی تصاویر در نظرش به صورت   شیطان

زیر   که چون بردگانی مفلوکنمایان گشت، مردمان رجینا درحالی پراکنده

رفت، مزارع و  گناهشان به در میسربازان شیطان، جان از تن بی هایقشال

طعمه آتش جهنمی یاران شیطان شده بود و کودکانی که بر سر   هایی کهخانه

 .گریستندمادرانشان مظلومانه می یپارهجسدهای پاره

از جسم نارسیس رخت بربست و با زانوان استوارش که اکنون طاعون   رمق

کشید و های ممتد میکه نفسحالیحال و دردربرگرفته بود، بی ی آن راسست

پایان شیاطین علیه  شده بود، بر خاک افتاد و ناباور خشونت بی راه گلویش سد

 .نمود انسان را نظاره

 :طاقت از کف داد و فریاد برآورد

 .دیگر بس است ای عجوزه پیر! نفرین بر تو بس است، بس است -
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ای در عمق سیاهی و ظلمت سایه افکنده بر عالمی که گوی بر  کنندهخیره نور

اراده برهم  آشکار ساخت، تابیدن گرفت و نارسیس چشمانش را بی نارسیس

 :انداز شدعجوزه در گوشش طنین نهاد، سپس صدای

 هر آنچه را که گوی بر تو آشکار ساخت؛ اجابت خواهشی از جانب خودت بود -

 .و در مقابل قدرت اهریمنی شیطان بسیار ناچیزیبپذیر تنارسیس. واقعیت را  

که بیش از پیش میل به شکست شیطان در وجودش به قلیان  نارسیس درحالی

 :افتاده بود؛ ل*ب به سخن گشود

ای عجوزه پیر! خواهی دید که نور برخاسته از شمشیرم چگونه ظلمت را   -

  ایانم بر زانو خواهدبلعید و شیاطین را در برابر قدرت روشنایی و بی پ خواهد

 .افکند

 :ی رضایت آرام تکان داد و گفتعجوزه سری به نشانه

به میان جادوگران طرد شده برو و در پی جوانی با نشان خورشید بر بازوی   -

 .راستش باش، مقصود تو نزد اوست

روی چهره افکند و از نظر نارسیس ناپدید به ناگاه عجوزه ردای مندرسش را بر  

 :سیس به سمت وی دوید و فریاد زدگشت. نار
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 .صبر کنید آن جوان را در کجا خواهم یافت؟ صبر کنید ای جادوگر خردمند  -

 .فایده یافت سپس از حرکت باز ایستاد و جستجو را بی

رفت و ابرهای در هم تنیده بر فراز سرش، فضا را بیش از  هوا رو به تاریکی می

 .نمودپیش خوفناک می

حال، اطراف خود را به دقت مورد بررسی قرار داد. در آشفتهمضطرب و  سپس

ای را در فضا لجنزاری متعفن قرار داشت، که بوی منزجرکننده سمت چپ

هایی که  وهی با نمایی عجیب و صخرهدر سمت راست وی ک  نمود ومتصاعد می 

 .آن حک شده بود های نامفهومی برعالمت

ی کوه رفت و آرام آن را با  یوارههای عجیب حک شده روی دبه سمت عالمت

 .سرانگشتان ظریفش لم***س نمود

 .ها شروع به درخشیدن نمودندناگهان در میان بهت و حیرت نارسیس، نشانه 

از جانب صخره در هم آمیخته شد و سپس کلمات در  ای کنندهخیره نورهای

 :دای به زبان التین، بر صخره به نگارش درآمبنشسته و جمله جای خود
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آنگاه که ظلمت، بر آخرین اختر تابناک در آسمان چیره گردد، طلسم  و»

حکومت شیطان بر آدمیان و جملگی جنبندگان خاکی مستحکم و  جاودانگی

 «.ابدی خواهد شد

که وحشت تمام تنش را احاطه نموده بود، به سرعت به آسمان درحالی یسنارس

ی ابرهای سیاه یافت. نفسی از سر  ال بهسه ستاره تابان را در ال نظر افکند و

کشید، کاله ردایش را تا روی بینی قلمیش پایین کشید و به سرعت   آسودگی

 .راهی سنگالخ نهادکوره قدم در

شکست و تاریکی مطلق فضا را در  شب را می ها سکوتی گرگزوزه صدای

  یافت. بهنارسیس به سختی در میان ظلمت شب مسیرش را می برگرفته بود که

های روشنایی دل نارسیس را غرق امید و شعف نمود. قدم  ناگاه کورسویی از

ایی با ظاهری کثیف و قدیمی که خود را مقابل کلبه خود را سرعت بخشید و

دار آن  مخروبه شده بود و درب چوبی کهنه و ترک ایی از آنجدیوارها در جای

 .یافت  در تاریکی هم قابل رویت بود،

خاموش، که هیچ ردی از حیات در آن مشاهده  ایدهکده ای در میان کلبه

نمود. روشنایی اندکی از خود ساطع می شد و تنها با نور شمعی ناچیزنمی
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های جادویی و زیبایی مزین شده بود، سنگ نارسیس خنجر بُرّان خود را که با

ی مذکور برداشت و به  را به سوی کلبه های آرام خودبرکشید و با صالبت قدم 

اما صدایی از درون کلبه شنیده   لو پیش رفت. سرش را به در نزدیک کردج

خراشی گشوده گشت. کلبه خالی  گوش شد. آرام در را گشود که با صداینمی

در کنج اتاق قرار داشت و میز   ای؛ تخت چوبی کهنهنموداز هر جانداری می

ید. در بخشروشنایی می کوچکی در کنار دیوار که شمع بر روی آن فضا را

یافت. به درون کلبه گام نهاد  باری با نماد اختری تابناککنار کلبه، کولهگوشه

ناخودآگاه به طرف در  .ای م*حکم بسته شدکه درب پشت سر وی با ضربه

 .نایستاد و اضطراب بر دلش نشست، اما از حرکت بازبرگشت 

رتپشش  حالی که دستش را بر قلب پنهاد و در ای چشمانش را برهملحظه

سپس با دقتی بیش از پیش به کنکاش   گزارده بود، اندکی آرامش یافت و

دیوار آویخته شده بود، به سمت  ای عجیب بر رویپرداخت. گردنبندی با مهره

فشرد. به یکباره باد شدیدی از  ش را پیش بود و آن را در دستآن رفته و دست

ی وحشتناکی بر  با صدا جانب پنجره به درون کلبه وزیدن گرفت، پنجره

هوا به ر*ق*ص    پاره درهای مندرس و پارهدیوارها کوبیده شدند، پر*ده
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فضا را   فروغ گشت و تاریکی سرتاسردرآمدند و شمع روشن روی میزچوبی، بی

 .فتفراگر

هایی بلند خود را به پنجره رساند تا آن را م*حکم برهم بنهد  قدم  نارسیس با

رواح خبیثی گشت که جیغناک او را دوره فضای کلبه مملو از ا که ناگهان

چرخید تا خود را از گزند مبهوت و حیران به دور خود می نمودند. نارسیس

 .آنان در امان دارد

شد و نارسیس ای قطع نمیی آنان لحظهدههای خوفناک و کرکننخنده صدای

  های سپید ردیفش را برهمهایش نهاد و دنداندستان خود را بر گوش ناگزیر

میان هیاهوی ارواح سرگردان، صدای ناشناسی به گوش رسید که   فشرد. در

 :و فریاد برآورد بسیار امیدبخش بود

 .رواح خبیثنیست شوید ای از یاد رفتگان منحوس، بیرون شوید ای ا -

در همان حال، چشمانش را گشود و جوانی را یافت که نوری از جانب   نارسیس

رفته است. تمامی ارواح سرگردان از شدت نور  اطراف تابیدن گ بازوی وی بر 

خود، فریادها برآوردند و به یکباره از نظرها ناپدید گشتند،  تابیده بر خویشتن
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هم زدنی خالی از حضور آنان شد و آرامشی نسبی بر قلب   کلبه در چشم بر

 .نفس زنان به اطراف نگریست و جوان را نیافتنفس .نارسیس چیره گشت

به عقب بازگشت که ناگهان سردی چاقویی را در زیر گ*ردن  با سرعت  سپس

های نارسیس از فرط هیجان به شماره افتاده بود و نمود. نفس خود احساس

رفت، با یک حرکت دست شخص پایین میوحشیانه باال اشهی س*ی*نقفسه

ی خود باال بـرده، م*حکم  چون کاهی از سرشانه  ناشناس را در دست گرفته و

ی وی نهاد و غضبناک ل*ب به پرسش  سـینه انداخت. زانویش را بر بر زمین

 :گشود

 کیستی؟ -

خس  ساش از شدت فشار زانوی پرقدرت نارسیس، خناشناس که س*ی*نه

 :هایش گفتنفس زدنکرد، به زحمت در میان نفسمی

 !اذن صاحبخانه وارد نشوید بانوکند که بیرسم ادب حکم می -

اش برخاست و وی را  باره از روی ســینهل نمود و به یکاندکی تام نارسیس

نمود. ناشناس دست بر گلوی خود نهاد و به شدت به سرفه افتاد،   نیز بلند

 .فرما شدخیره به وی نگریست تا اندکی اعتماد میانشان حکم دقایقی بعد
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شد، به طرف میز حرکت  ناشناس که در اثر تاریکی هوا واضح رویت نمی جوان

دیگری برافروخت که نارسیس مجدداً متوجه نشان اختر تابناک  و شمع کرد

 .گشت حیات بر بازوی وی

شت و تابش مالیم آفتاب گتاریکی بر فراز آسمان سرزمین سیاه ناپدید می 

 .زمین را روشنایی بخشید

هایی رازآلود که طلسم نابودی ارتش شیطان  که به دست نوشتهدرحالی آدریان

نگریست، در تفکر عمیقی فرو رفته بود. تصویری از ماری  کرد میمی را بازگو

 .صلیبی واژگون را دربرگرفته بود آسا کهغول

توار به نزد ایشان شتافت و ل*ب به سخن  هایی اسفرمانده جیسون با قدم

 :گشود

 .سرورم! یاران روشنایی در انتظار تشریف فرمایی شما هستند -

 .یت تکان داد و همراه جیسون از غار خارج شدی رضاآدریان سری به نشانه

های سلحشور، جادوگران سپید و پریزادگان در ارتش عظیمی از انسان

 .کشیدندی را به تصویر میی غرورآمیزاردوگاه، منظره

*** 
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ی  نگریست از گوشهکه محتاطانه از کنار پنجره بیرون را مینارسیس درحالی

 :و گفتچشم نگاهی به میزبان انداخت 

 نام تو چیست؟ -

 .ساشا بانوی من -

زمان در حال گذر است ساشا، مرا به دره نابودی راهنما باش که جادوگران  -

 .طرد شده را با خود هم پیمان سازم

که حیرت در حاالت و  ساشا سری به نشانه اطاعت به زیر افکند و درحالی

 :کالمش پیدا بود، ل*ب به سخن گشود

ش نوید بخش  ما نجات دهنده ی موعود هستید؟بانویی که وجودبانوی من ش -

 آزادیست؟

 :که نگاه سرد و پرابهت خود را به ساشا افکند و به سخن آمدنارسیس درحالی

 .بله ساشا! عجله کن یاران شیطان در جستجوی نشانی از من هستند برخیز -

*** 

سطح زمین را در بر   ابرهای تیره روشنایی روز را سایه افکنده و مه غلیظی

 .گرفته بود
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ی شمشیر در غالفش را  ردای تیره رنگش را بر سر نهاد و دسته نارسیس کاله

 .راهی عجیب گزارددر دست فشرد، سپس به دنبال ساشا قدم در کوره

ای گذر کردند که صدای کالغان بر  از میان درختان سالخورده و درهم تنیده

 .نمودا ترسیم می انگیزی ر فراز سرشان فضای رعب

های تیزپا به گوش رسید! ساشا نارسیس  سم اسب ناگاه صدای کشیده شدن  به

ای در قسمت زیرین درختی تنومد افکند و دستش را م*حکم  درون حفره را به

 .فشرد بر دهانش

 . هایشان حبس شده بودنفس در سـ*ـینه

رو به یارانش ل*ب    دیمون از اسب به زیر آمد و نگاهی به اطراف افکند و سپس

 :یه سخن گشود

 .ابودی خواهیم رفت همگی به پیشبه دره ن -

 :زده چشمانش از پلک زدن بازایستاد و با تردید گفتسرباز حیرت

اما سرورم هیچ کسی شهامت ورود بدانجا را نخواهد داشت، ماری عظیم   -

 .الجثه نگهبان و محافظ آنجاست
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ک ایستاد و سپس فرمان بازگشت را صادر ای کوچدیمون متفکر برفراز تپه

 .کرد

 .یاران شیطان با شتاب از جنگل خارج شدند

های درشت عرق  ساشا نفس حبس گشته از شدت اضطراب را بیرون داد و دانه

 .را از پیشانیش پاک کرد

بانوی من برخیزید. هر چه سریع تر قبل از غروب آفتاب باید به مقصد  -

 .برسیم

نشسته بر ردایش را با ضربات آرام دست کنار زد و با طمئنینه  نارسیس خاک ب

 .رنگش سوار شدبر اسب سیاه

  نمود وها مشام آنان را مشمئز می رفت. بوی متعفن مردابرو به تاریکی می  هوا

 .ساختها در دوردست آنان را بیش از پیش هوشیارتر میی گرگزوزه

های عظیمی مخوفی در میان صخرهی ته و تنگهبه ناگاه درختان متراکم گش

 .نمایان گشت 

 :ساشا نظری به اطراف افکند و سپس رو به نارسیس نجوا کرد
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بانوی من ورود به این شکاف کاریست بس خطرآفرین! احتیاط کنید. نگهبان   -

بسیار مخوف است، هیچ انسانی زنده ازین شکاف عبور نکرده و به طرز   تنگه

 .ه استتنش بدر رفت از فجیعی جان

 :اش را بیرون کشید و زیر ل*ب گفتنارسیس با طمئنینه شمشیر جادویی 

 .آهسته پیش برو ساشا  -

سلحشور در دل خطر فرو رفته و در اعماق تاریکی شکاف ناپدید شدند. به   دو

 .پای ساشا به تکه سنگی اصابت نمود و با سروصدا بر زمین افتاد ناگاه

وقوع پیشامدی ناگوار برهم نهاد و دستش را  نارسیس چشمانش را از احتمال 

 .به منظور کمک به ساشا پیش برد

صدای کشیده شدن جسمی ستبر لرزه بر زمین افکند و رعب را در   ناگهان

به پشت یکدیگر در آرایش دفاعی   نمود، ساشا و نارسیس پشت ها ایجاددل 

 .افکندنددور خود را برای یافتن نشانی از دشمن نظر  فرو رفته و دورتا

 :اش فریاد برآوردساشا با صدای دورگه

 .ای نشان تابناک هستی بتاب بر این ظلمت -



www.taakroman.ir  

 

  

109 

 

 رمان رستاخیز دیمون

کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

در چشم بر هم زدنی خورشیدنشان روی بازویش نور بسیاری را در فضا 

 .ی مخوف را در برگرفتی تنگهمتصاعد نمود و روشنای

ایشان حمله   الجثه که صلیبی وارونه را دربرداشته به سویناگهان ماری عظیم

 .ور گشت

نارسیس در مقابل مار ایستاد و شمشیرش را باالی سرش نگاه داشته و با 

 .صدای بلند شروع به خواندن وردی عجیب کرد

شد به صورت نوری تابناک  تک کلماتی که از د*ه*ان نارسیس جاری می تک

شمشیر نشسته و قدرت عظیمی از جانب شمشیر به نارسیس منتقل   یبر تنه

 .شتگ

نهادی را نمایان ساخت و ی شمشیر عظمت پاکصلیب مقدس بر پهنه عالمت

تغییر موضع داد. ساشا اندکی به عقب گام نهاد و منتظر عالمت   مار به سرعت

 .نارسیس شد حمله از جانب

گاه مار با حرکتی ناگهانی خود را به دور نارسیس حلقه نمود و وی را تنگ  به نا

 .در بر گرفت

 :یاد برآوردساشا فر
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 !بانوی من صلیب وارونه -

که از شدت فشردگی به تنگ آمده بود و د*ر*د بسیاری را متحمل   نارسیس

 .ودنشان خود، نماد شیطان را از مار جدا نمی شمشیر صلیبضربه  کرد، بامی

 :ساشا دستش را به سوی نماد شیطان گرفته و سپس فریاد برآورد

 .بتاب ای اختر تابناک! بتاب... -

نور عظیمی از بازوی ساشا به سرانگشتان وی منتقل گشت و با قدرت به سمت 

 .نماد شیطان تابید

 .صلیب وارونه در هم شکست و لرزشی عظیم دره را فرا گرفت

پیش در هم فشرد که ناگهان نارسیس شمشیرش را در   مار نارسیس را بیش از

 .چشم مار فرو برد

الی دره پیچید و ساشا چشم دیگر ان مار در البهبرنگیزی از د*ه*صدای وهم

 .مار را نشانه رفت

 .خ*ون سیاه رنگ غلیظی از چشمان مار سرازیر شد

 .آوردبه وارد میهای دره ضروار به صخرهبه ناگاه نارسیس را رها کرده و دیوانه

 .دم مار به پهلوی ساشا اصابت کرده و زخم عمیقی بر پهلوی او وارد آورد
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رسیس با تمام توان شمشیرش را باالی سر بـرده و با حرکتی نیرومند و  نا

 .سریع سر مار را از تن جدا نمود

سپس به نزد ساشا رفت و مضطرب به خونی که از وی سرازیرشده و زمین را  

 .رنگین ساخته بود نظر افکند

چشمانش را برهم نهاد و دستش را در مقابل صورت خیس از عرق و سرخ از  

 .د*ر*د ساشا گرفت دتش

سپس شروع به خواندن وردی کرد. د*ر*د عظیمی ب*دن ساشا را فراگرفته و  

 .اش برکشیدفریادی از عمق حنجره

 .ریزی ساشا قطع گردیدزخم شروع به التیام بخشیدن نمود و خ*ون

های  نفس زدنالعاده نارسیس نگریست و در میان نفسمتحیر به نیروهای خارق

 :انی خیره به نارسیس ل*ب به سخن گشودخود، با چشم

 و بانویی که مرد رویاهاش رو از بند مرگ نجات دا  -

ی بلند و زیبایی  نارسیس حیرت زده نگاه متعجبی به ساشا انداخت و قهقه

 .سرداد 
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صورت گلگون شده از خنده زیبای نارسیس چیزی در  ساشا مسخ شده به  

 .نارسیس در عالم رویا فرو رفتدرونش فرو ریخت و در آرزوی تصاحب عشق 

تکه سنگ کوچکی از باالی صخره سرازیر شد، نارسیس باالفاصله به طرف صدا 

 .برگشت و در چشم بر هم زدنی خود را به پشت صخره مزبور رسانید

که ای کهنه و کثیف بر تن درحالیخاکستری و جامه با چشمانی ایپسربچه

خاکستری رنگش را که در تاریکی شب های هویدا بود، تیله ترس در نگاهش 

 .درخشید مضطرب در صورت نارسیس گردانیدمی چون اختری تابناک

 کی هستی؟ -

 !ها بانوی منای از تبار طرد شدهجادوگرزاده  -

 کنی؟جا چیکار میاین -

تماشای نبرد شما با مار غول پیکر بانوی من، تا به حال هیچ مرد جنگی   به -

 .مار رها نشده بودزنده از چنگال 

 :ساشا از جای خود برخاست و رو به کودک ل*ب به پرسش گشود

 اسمت چیه مردکوچک؟ -

 .ویکتور سرورم -
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 .ت راهنما باشبسیار خوب ویکتور، ما رو به نزد قبیله -

 :به نشانه اطاعت به زیر افکند و سپس گفت ویکتور سری

ی خاموش  زشمند بر فراز تپهی مرگ گوهری بسیار ارسروران من در دره -

ی مرگ  داره، هر کسی که گوهر رو به دست بیاره جادوگران دره وجود

 .خواهند شد فرمانبرداران اون

سیس  لبخندی از سر رضایت بر ل*ب زده و به صورت زیبا و مصمم نار ساشا

ور بود، با صدایی رسا نارسیس که در عالم افکار مشوش خود غوطه .نظر افکند

 :گفت

 .کنیم. ویکتور راه رو نشون بده ساشا به سوی تپه حرکت می -

 .تر در حال باال رفتن از تپه شدندهر سه با سرعت هر چه تمام 

ف در  ویکتور از حرکت باز ایستاد و اندام نحیف و کوچکش را لرزشی خفی

 .برگرفت

ساشا با دیدن پسرک که ترس در دلش رخنه کرده بود در مقابلش زانو زده و  

 :گفت

 .هی هی هی مرد! تو حاال یکی از سلحشوران ارتش ملکه هستی -
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 :سپس دهانش را به گوش ویکتور نزدیک کرد و با صدای آرامی گفت

ور. چیزی برای  ملکه ترسیده! وظیفه توعه تا از ایشون محافظت کنی ویکت  -

 .ترسیدن وجود نداره

حضورشون رو در  کنن و اما سرورم! اشباح خبیث از گوهر حفاظت می -

 .کنماطرافمون حس می

 .تر از پیش دستش را به طرف شمشیرش پیش بردساشا قدری مصمم 

ای در دل تپه، آرام آرام قدم برداشت و در دل تاریکی  نارسیس به طرف حفره

 .حفره فرو رفت

 .سپس در چشم بر هم زدنی ارواح خبیثه آنان را به محاصره خود درآوردند

ا در پشت سرش پنهان کرد و شمشیرش را در دست فشرد و ویکتور ر ساشا

وار ارواح خبیث را در  چرخید حرکات دیوانهدور خود می که بهدرحالی

 .نگریستاطرافشان می

که چشمانش را م*حکم برهم نهاده بود از شدت وحشت بر  ویکتور درحالی

 .دلرزید و پای ساشا را با تمام توان در آغـ*ـوش کشیده بوخود می

 :ها برخاستی مردی از جانب پایین صخرهناگهان صدای دورگه



www.taakroman.ir  

 

  

115 

 

 رمان رستاخیز دیمون

کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

 ویکتور؟  -

 !پدر -

باره ردای شبرنگش را در برگرفت و در مقابل آنان ظاهر گشت.  به یک  مرد

ها را  خوفناک اشباح خبیث در دل ظلمت و تاریکی شب هنگام گوش صدای

کردند، رت میکه وحشیانه به سمت آنان سنگ و چوب پدرحالی آزردمی

 .پیشانی ساشا سرازیر شد خ*ون غلیظی از

ان روح پلیدی از شیاطین در جسم  ویکتور به طرف پدرش شتافت که ناگه

 .پدرش نفوذ کرده و صورتش از شدت فشار وارده ک*بود شد

زده فریادی از ترس کشید و وی را رها کرده و افتان و خیزان  ویکتور وحشت

 .خود را به عقب کشانید

برانگیزی از جانب وی در  روح خبیث، پدر ویکتور را تسخیر نمود و صدای وهم

 :شد فضا طنین انداز

بخش رو به سرورم شیطان ای نارسیس! تو رو نابود خواهم کرد و گوهر حیات -

 .پیشکش خواهم کرد، جلو بیا و بجنگ
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ویی  بالفاصه گوهر را که در دل کوه قرار داشت با تمرکز ذهن و نیر نارسیس

ای عظیمی غار را در  آدریان در وی نهاده بود، به چ*ن*گ آورد. زلزله عظیم که

 .ور شدندارواح خبیث به سمت نارسیس حمله وبرگرفت 

 :ساشا به کمک نارسیس شتافت و فریاد زد

 .ای اخترتابناک بر شیاطین بتاب -

روشنایی   باره نور عظیمی از جانب خورشیدنشان بازوی ساشا همه جا رابه یک

 .بخشید

 .ی ویکتور مصادف گشتنارسیس به بیرون از غار شتافت و با پدر تسخیر شده

آور غار نمایان روشنایی تمام ظلمت غار منحوس را در برگرفت و فضای تهوع

 .گشت

خوار شده و تمام های گوشتهای شوربخت که طعمه کرماجساد متعفن انسان

 .ده بودسطوح غار از رد خ*ون، سرخ فام ش

خبیثه شروع به آزار ساشا و نارسیس کرده و همهمه خوفناکی سردادند  ارواح

ها  نشاند و لرزه بر اندامها میغار منعکس شد و رعب را در دل  دل که در

 .انداختمی
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بخش را به سمت آنان باال گرفت که در یک آن همگی از  گوهر حیات نارسیس

بل ملکه نارسیس فرود آوردند و یک صدا با ایستاده و سرتعظیم در مقا تقال باز

 :ای فریاد برآوردنددورگه صدای

 .مت باد! قدرت ما از این پس در اختیار ملکه نارسیسهملکه به سال -

 .و سپس آرام در دل کوه فرو رفتند

اش را با  نفس زنان بر زمین افتاد و نفس حبس شده در عمق حنجرهساشا نفس

 :صدا بیرون داد و گفت

 !بانوی من، ویکتور اوه خدای من -

ی ویکتور مصادف  نارسیس با سرعت از غار خارج شد و با پدر تسخیر شده

 .گشت

پدر ویکتور که والدمیر نام داشت با نیرویی که در اثر تسخیر شدن افزون شده  

 .ور شدبود به طرف نارسیس حمله

ازوی والدمیر وارد  ای بر بشمشیرش را از غالف بیرون کشید و ضربه نارسیس

زمین افتاد و در یک حرکت نارسیس در باالی سرش قرار گرفت و   آورد که بر

 .پیشانی وی نهاد دستش را بر
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 :که چشمانش را نیمه باز کرده بود زیر ل*ب زمزمه کرددرحالی

 .دخارج شو ای روح خبیث، دور شو ای شیطان پلی -

 :فریاد زد سنگ شفابخش را بر قلب والدمیر نهاد و سپس

 .به فرمان من از این جسم خارج شو -

ی بلندی از شدت  عظیمی سراسر وجود والدمیر را فرا گرفت و نعره د*ر*د

که صورتش به ک*بودی مبدل شده بود در خود  درحالی د*ر*د سرداد و

 .پیچیدمی

انه از پیشانی وی دور کرد و روح خبیث  نارسیس دستانش را با حرکتی ماهر

 .جان بر زمین افتادان از جسم والدمیر خارج شد و وی بیکنناله

ی دلنشینی بر لبانش نقش بست و ویکتور  چشمانش را برهم نهاد و خنده ساشا

بخش را به گ*ردن آویخت و  آغـ*ـوش فشرد. نارسیس گوهر حیات را در

 :ل*ب به سخن گشود سپس رو به ساشا

 .فتشدگان خواهیم ربلند شو ساشا به دره طرد -
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که اکنون هوشیاریش را بازیافته بود، سر تعظیم در مقابل نارسیس   والدمیر

کرده خود را بر  زد، مشت گره که در پیشگاه وی زانو میدرحالی فرود آورد و

 :آورد و گفت سـ*ـینه فرود

بخش من  ی شما خواهم بود؛ حاال که با گوهر حیاتبانوی من! حاال سرسپرده  -

خبیث رها کردین! من و مردمانم تحت فرمان شما خواهیم  از چنگال ارواح رو

 .بود

به ناگاه کالغ شومی با منقار طالیی رنگ و عجیب بر فراز سرشان به پرواز در  

 :آمد! والدمیر مضطرب فریاد زد

 !جاسوس دیمونه، آه خدای من-

ساشا تیری در کمان انداخت و به طرف کالغ پرتاب کرد اما تیر به خطا رفت و  

 .کالغ از دست آنان به سالمت جست

همگی با تمام سرعت از تپه به زیر آمدند تا قبل از اطالع یافتن شیطان 

 .د،ماموریت خود را به اتمام رسانن

ی چپ شیطان بال بر شانهمیان دیوارهای منحوس قصر ریجینا، کالغ سیاه در

ر دستش را  رنگ دآلود شده و جام طالیینشست. به یکباره شیطان غضب فرو
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های  آتش پرتاب نمود. آتش به یکباره زبانه کشید و انعکاس شعله به درون

 .هولناک گشتچشمان فرمانروای تاریکی آغازگر نبردی  سرخ رنگ آن در

 :سپس رو به دیمون به سخن آمد

 .ی فرا رسیدن است، برای نبردی هولناک آماده باشزمان موعود در آستانه -

 :آورد و به سخن آمد دیمون سرتعظیم فرو

 .سیالبی از خ*ون به راه خواهیم انداخت سرورم -

صدا  ارتش عظیمی از دوزخیان در مقابل فرمانروای تاریکی ایستاده و یک

 :زدندهای خود را بر زمین فرود آورده و فریاد می نیزه

 !هو هو هو -

و در پیشگاه به ناگاه بر فراز سرشان یازده اژدهای سیاه به پرواز در آمده  

 .فرمانروای تاریکی بر زمین فرود آمدند

انداخت. شیپورهای جنگ، همچون ناقوس مرگ زمین را به لرزه می صدای

که گذراند؛ درحالیه مخفیانه ارتش عظیم شیاطین را از نظر میکدرحالی رامونا

 :وجودش را ماالمال ساخته بود رو به جیسون زیر ل*ب به سخن آمد ترس
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تر عالیجناب آدریان را با خبر کنید، نبردی  القدس! هر چه سریعروح آه یا -

 .عظیم در پیش است جیسون

را بر هم نهاد با صدای دورگه و   ی تأیید چشمانشکه به نشانهجیسون درحالی

 :باصالبت خود فرمان داد

ی نبرد هستند.  بلند شو رامیا، تمامی فرماندهان سپاه روشنایی آماده  -

تر در مقابل غار آدریان هم  ها بفرست. هر چه سریعرا به طرف اون قاصدانی

 .مالقات خواهیم کرد، عجله کن رامیا دیگه رو

 .سپس از یکدیگر جدا شده و هر کدام در پی مأموریت خود شتافتند

که تبسمی از شدت غرور و قدرت بر لبانش نقش بست، دست شیطان درحالی 

 .ورد و سری از رضایت تکان دادی سکوت باال آ چپش را به نشانه

های پست و حقیر رو  ای سربازان من! زمان موعود فرا رسید. حاال انسان -

فرمان خودم درخواهیم آورد و سربازنندگان رو به مرگی فجیع گرفتار  تحت

 !کرد خواهیم

ی خود را بر سـ*ـینه کوفتند و فریادی از  های گره کرده همگی یک صدا مشت

 .ندهیجان برکشید
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باره تمامی جادوگران طرد شده در والدمیر ناقوس را به صدا درآورد و به یک

 .میدان شهر گردهم آمدند 

ای مردمان من لباس رزم برتن کنید و محیای جنگ شوید، بانو نارسیس   -

 .قدرت جهانیان منجی ما خواهند بود

به سخن   که چشمانش را بر هم نهاده بود، مضطرب زیر ل*بحالینارسیس در

 :آمد

 !شروع شد -

 :ساشا متعجب رو به نارسیس گفت

 چه چیزی بانوی من؟ -

ی نبرد ساخته، عجله کن والدمیر ما را به غار  شیطان ارتش خود را آماده -

 .جادوگر سپید رهنمون باش

 .هر سه سوار بر اسب به سوی غار جادوگر سپید، شتافتند

رفت و ابر سیاه  ند. هوا رو به تاریکی میدای در دل کوه، گذر نمواز میان دره

 .غلیظی آسمان را در بر گرفته بود



www.taakroman.ir  

 

  

123 

 

 رمان رستاخیز دیمون

کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

دستور نارسیس هیچ مشعلی را روشن نساختند و در تاریکی شب به سوی   به

اعظم که به دستور شاه آنتوان در آتش افکنده شده بود؛ رهسپار   غار جادوگر

 .شدند 

باالی کوه انداخت و ل*ب به   والدمیر افسار اسب را در دست فشرد و نگاهی به

 :سخن گشود

 .جاستبانوی من غار مزبور همین -

نارسیس نگاهی به اطراف انداخت و از اسب به زیر آمد. سپس با عجله به باالی  

 .کوه شتافتند

 :نارسیس رو به ساشا به سخن آمد

 .ساشا غار را روشنایی ببخش -

بانش نقش بسته بود، رو به  ل اش بر که لبخند زیبای همیشگیدرحالی  ساشا

چشمکی زد که برق نافذ آن در دل تاریکی شب تا عمق وجود   نارسیس

چشم بر هم زدنی غار را روشنایی بخشید. با دیدن  نارسیس رسوخ کرد و در

 .زده به نظاره نشستند  فضای داخلی غار همگی شگفت
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ود. دیوارها های بسیاری مملو گشته بها و لوحنوشتهدر گوشه و کنار آن دست 

 . های عجیبی بود پوشیده از تصویر نوشته

 « پوش از تبار دوزخیانای در حال نبرد با مردی سیاه ملکه»

 :کنان ل*ب به سخن گشودساشا خنده 

انسان  گاهش تهی از جمجمه و جسدتنها جادوگریست که در داخل مخفی -

 !است و همین طور، احساس راحتی عجیبی دارم

ی اعتراض باال انداخت و ل*ب به سخن  تای ابرویش را به نشانهوالدمیر یک 

 :گشود

کیشانت رهروان نیک و شر بسیارند، همه را  در میان جادوگران نیز مانند هم -

 .با یک نظر به قضاوت منشین مرد جوان

نگریست و با ابروان گره  ها مینوشتهتوجه به آنان با دقت به عکسنارسیس بی

 .ل معنای آنان در فکر فرو رفته بودکرده، به دنبا

آخرین تصویر، زنی در پیشگاه نوری عظیم بر زانوانش افتاده بود و گوهری  

 .تابناک را در دستانش گرفته و باالی سرش نگاه داشته بود

 :یاد زدناگهان ساشا فر
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 .نوشته بیندازیدبانوی من نارسیس! بهتر است نگاهی به این دست -

خود را به ساشا رسانید و با دیدن نام پدرش شاه آنتوان در   نارسیس با سرعت

 .میان جمالتی از یک ورد حیرت کرد

بخش نور عظیمی  آرام شروع به خواندن ورد کرد. به ناگاه گوهر حیات نارسیس

های  اعد نمود و غار با شدت شروع به لرزش کرد. همگی چشم متس را از خود

بر روی هم نهادند و دستانشان را به منظور   نور تابیده از گوهر خود را از شدت

 .شان گرفتندمقابل چهره محافظت در

که باالتر از سطح انداز شد، جادوگر سپید درحالیصدای مهیبی در غار طنین

 :ه سخن گشودزمین معلق ایستاده بود ل*ب ب

 ای نارسیس فرزند آنتوان به چه سان مرا احضار نمودی؟ -

  ز شدت تابش نور و صدای مهیب چون ماری زخمی در خودو والدمیر که ا  ساشا

 .کشانیدند خیز خود را به خارج از غارپیچیدند، بر زمین افتاده و سـ*ـینهمی

ر وی اثر گذار نبود و  شده از جادو بود، هیچ فشاری د نارسیس که دختری زاده

ی  ی یک ملکهصدایی دلفریب و م*حکم که شایسته  بعد از مکث کوتاهی با

 :قدرتمند بود ل*ب به سخن گشود
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بخش را به چ*ن*گ  سرشت اکنون که گوهر حیاتای جادوگر سپید و پاک -

طلسم نابودی پدرم را باطل ساز تا حیاتی جاودانه و دوباره یابد، باشد  امآورده

 .یاری ایشان ارتش شیطان را نابود سازیم باکه 

دی پاک وجودش را ماالمال پدرت قربانی غرور و قدرت خود شد، اگرچه نها -

ات را برآورده خواهم کرد و ایشان مورد عفو من واقع بود. خواسته ساخته

 .باشد که روشنایی بر شیاطین چیره گردد خواهد شد؛

ان خود فرو نشست و سرش را بر شمشیر  ی احترام بر زانونارسیس به نشانه

 .ت فشردبخش را در دسجادوییش تکیه داد و با یک دست گوهر حیات

به ناگاه تمامی فضای غار همچون گردابی نارسیس را در خود فرو برد و در عالم  

 .وهم در حال دست و پا زدن و فرو رفتن بود

آسایی  که باران سیلالیچشم بر هم زدنی خود را در قصر ریجینا یافت، درح در

تش  ی قصر در مقابل ارحال باریدن بود و ارتش عظیم شیاطین در محوطه در

 .آنتوان ایستاده بودند  ناچیز شاه
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وار در حال پرواز بودند و صدای رعد و برق  شوم بر فراز سرشان دوران کالغان

انگیزی بر ریجینا  شکست و فضای رعبسکوت شب را در هم می مهیبی

 .فرما بودحکم

ناگاه شیطان در مقابل پدرش ایستاد و دست خود را بر قلب شاه آنتوان   به

ارسیس با عجله خود را به وی رسانید و گوهر حیات بخش را بر  ن  .گذارد

فشرد. شیطان که تازه متوجه حضور نارسیس شده بود، به   ی پدرشسـ*ـینه

قصر را در برگرفت و  بسیار بلند جادوگر سپید تمام  سوی وی شتافت که صدای

 .هایشان فشردندهای خود را بر گوشدست  همه از شدت بلندی صدا

 .القدس هر دو به سالمت بازگردیدی روحده با ارا -

در چشم برهم زدنی نارسیس و آنتوان در داخل غار ظاهر گردیدند و نور عظیم 

 .خاموش شد

اخته بود، خود را به  که اشک چشمانش را لبریز سنارسیس بر زانوانش درحالی

 .شاه آنتوان رسانید و وی را تنگ در آغـ*ـوش فشرد

که از موقعیت کنونی خود در حیرت بود با تردید دستش را شاه آنتوان درحالی

 :بر سر نارسیس کشید و زیر ل*ب زمزمه کرد
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 آیا تو فرزند من هستی؟ -

لق در دستان بله پدر نارسیس هستم یگانه فرزند شما و اکنون قدرت مط -

 .ماست پدر

 :جادوگر سپید رو به شاه آنتوان به سخن آمد

! اکنون قدرتی بیش از پیش در اختیار توست زیرا مرگ  ای آنتوان شاه شاهان -

در تو اثرگذار نخواهد بود، راز نابودی تو در مرگ نارسیس است. زمان در   نیز

رزمین سپید به  گذر است، فرمانروای تاریکی ارتش خود را به سوی س حال

 .است؛ برخیز و آنان را به دوزخ بفرست حرکت درآورده

 :سپید به زانو درآمد و گفت آنتوان در مقابل جادوگر

بسیار سپاسگذارم که مرا مورد عفو خود قرار دادید، اکنون بنگرید که چگونه   -

 !زمین را گورستان دوزخیان خواهم ساخت

ی خویش را بر سـ*ـینه فرود آورد و با شتاب از غار  سپس مشت گره کرده 

 .خارج شد
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ای شهر سپید، رسانیدند. هعظیمی از شیاطین، خود را به پشت دروازه ارتش

جیسون سراسیمه خود را به درون غار رسانید و رو به آدریان به سخن   فرمانده

 :آمد

های شهر رسیده است، دستور حمله را  عالیجناب! دشمن به پشت دروازه -

 .صادر کنید تا بر دشمنان بتازیم

وهم خود  نگریست و در عالم ای نامعلوم خیره می که به نقطهآدریان درحالی

 .ور بود، لبخندی از رضایت بر لبانش نقش بستغوطه

 :فرمانده جیسون متعجب پرسید

چه چیز باعث خرسندی شما شده است؟ خبر مسرت بخشی  سرورم آدریان! -

 است؟

که لرزش خفیفی سراسر وجودش را در بر گرفت، از عالم وهم  حالیآدریان در

 :خود خارج و رو به جیسون به سخن آمد

 !ملکه نارسیس ماموریت خود را به خوبی به انجام رسانیده -
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ان روشنایی که شامل با عجله به بیرون غار شتافت و رو به سپاهی سپس

های تحت  زادگان، جادوگران سپید و گرگینهسرشت، پریپاک هایانسان

 :به فریاد آمد فرمان نارسیس بودند،

شاهان آنتوان قدرتمند به یاریمان  ای سربازان من! شما را بشارت باد که شاه -

 .خواهد آمد

 :سپس دست خود را باال بـرده و فرمان داد

 .تابداران پرکمان -

های طالیی بر سر سپاهیان دشمن باریدن  عظیمی از تیرهایی با پیکان سیل

های صدای شیپور جنگ از جانب شیاطین نواخته شد و غول .گرفت

که زمین به لرزه در  حالیکوبیدند؛ درمی های عظیمیطبل والمنظر برکریه

 .ها می نشانددل   آمد و ترس را برمی

 .و هولناک شد و جنگ سختی در گرفتاین آغازگر نبردی خونین 

سوزی  بلعید، سرمای استخوانرفت و روشنایی روز را میمی هوا رو به تاریکی

تکیه زده و   بود. فرمانروای شیاطین بر تخت چوبی خود فرمابر زمین حکم

 .کردنظاره می ی آتش و خ*ون رامنظره
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ی میدان  به میانه های سنگین و باصالبتش،خود راقدم فرمانده جیسون، با

ی پوش بودند، باالتنهسرباز شیطان که بلند قامت و سیاه  زمان با سهرسانید. هم

شان هایسرما در آن اثر نداشت و عالئم عجیبی بر سـ*ـینه شان هیچبر*ه*نه

مبارزه پرداخت. سربازان روشنایی یکی پس از دیگری چون   حک شده بود، به

ی سپیدپوش آن را به رنگ تادند و سیترهافزمین می های پاییزی بر برگ

های خود برای شکست  جادوگران از تمام حربه .سرخی خ*ون آغشته نمودند

ا بر سر  های آسمانی رآتشین و صاعقه هایکردند. گویدشمن استفاده می 

نیروهای شیطانی خود، آنان را به طرز   آوردند و بعضا بادوزخیان فرود می

 .ساختندمتالشی می ادوییشان از همای توسط قدرت جوحشیانه

توانست  اهریمن بسیار بیش از سپاهیان آدریان بود و می تعداد سربازان

وغی و  وحشتناک و خطرناک رقم بزند. در میان شل ی نبرد را بسیارنتیجه

جا را از نظر گذراند.  دنبال فرمانروای شیطانی همه ی جنگ، آدریان بهبهبوحه

پوش بر آنان مسلط و سوار بودند؛ سیاه که سواران سیاه  یبه ناگاه یازده اژدها 

زادگان را به خاک و خ*ون  در چشم بر هم زدنی پری و به دل سپاه آدریان زده

 .کشیدند
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های ی کثیری هم در میان شعلهکشته شدند و عدهزادگان زیادی از پری تعداد

دن سوختن و  کنان فریادی از سر د*ر*د کشیدند. آدریان با دیر*ق*ص آتش

که خشم سراسر وجودش را فرا  غیرقابل وصف آنان، درحالی زجرکشیدن

طالیی رنگش را بر هم نهاد و دستانش را رو به آسمان از   گرفته بود، چشمان

ی کنندهصدای بلند، وردی خواند. به ناگاه نور خیره  ایکدیگر باز کرد و ب

آن را بر اژدها  در یک آن با حرکت چشم،   عظیمی در چشمان وی نشست و

که خشمگین پرتاب نمود. اژدها درحالی  تابانید و آتشی سوزان را بر اژدهای

را درنوردید، بر زمین افتاد و   خراشش میدان نبردمی سوخت و صدای گوش

شمشیرهایشان را باال   زان آدریان از شدت هیجان و خوشحالیهمگی سربا

 :گرفته و فریاد زدند

 .زنده باد آدریان  -

  کرد و باکه تا پیش از این حرکت آدریان، خود را پیروز میدان تصور می انشیط

ی جنگی سخت بود، غضبناک از جای خود  لبخندی شیطانی مشغول نظاره

 :دستور داد برخاست و سپس

 .های دوزخی را پرتاب کنیدها! سنگلغو -
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 هایها نشست و با پرتاب غولی عظیمی در منجنیقهای گداختهناگاه سنگ  به

های شهر فرود آمد و تعداد چشم بر سر سپاهیان آدریان و دیوارهیک

 .از سربازان سپید را به آتش کشید شماریبی

 :دنفس زنان رو به آدریان فریاد زفرمانده جیسون نفس

 .نشینی بدهید سرورمدستور عقب -

که تعداد زیادی از سربازانش را  یان مستاصل به اطراف نگریست؛ درحالیآدر

 .جان یافتکشته و بی

میان یاس و ناامیدی ایشان، به ناگاه شاه آنتوان و ارتش عظیمی از   در

ی میدان ظاهر  طرد شده به فرماندهی نارسیس و ساشا در میانه  جادوگران

 .دند ش

را به دور خود پوشانیده بود، در مقابل  که ردای سیاه رنگی درحالی والدمیر

ظاهر شد و سر تعظیم فرود آورد. آدریان که برق شادی در چشمانش  آدریان

دستی بر بازوی والدمیر کشید و با صدای دورگه و جذاب خود   هویدا بود،

 :گفت

 .خوش آمدی والدمیر خوش آمدی -



www.taakroman.ir  

 

  

134 

 

 رمان رستاخیز دیمون

کاربر انجمن تک رمان یمعصومه نجات  
 

ی طالیی رنگ با شکوهی بر تن داشت و  دن شاه آنتوان که زرهبا دی سپاهیان

اش هویدا بود، به وجد آمده و با تمام توان با دشمنان  چهره عطش جنگ در

 .جنگیدند

که بسیار مشتاق گرفتن انتقام پدرش از شاه آنتوان بود، دور از چشمان  ویلن

یمون با لبخندی  دد. دور گرکمین نموده تا در فرصتی مناسب بر او حمله شاه

 :ی خوفناکش آرام در گوش ویلن زمزمه کردصدای دورگه شیطانی و

اکنون زمان آن فرا رسیده که قدرت و خشم خود را بر همگان بنمایانی،  -

 .انتقام خ*ون پدرت را بگیر وحشی

 .سپس سوار بر اژدها به سوی نارسیس به پرواز درآمد

شدند، به ناگاه دیمون در پشت  نبرد  همگی در هم آمیختند و سخت مشغول

 .سر نارسیس ظاهر گشت و با نیروی شیطانی خود نارسیس را در بند کرد

که نارسیس با حرکت نگاه داشت، درحالیعظیمی او را در جای خود بی نیروی

ی نیروی شیطانی آزاد نمود و بالفاصله شمشیر  قدرت، خود را از محاصره تمام

ق آبی رنگی از شمشیر برخاست و با شیطان وارد  د. بررا بیرون کشی جادوییش

 .نبرد شد
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ی خود را رو به نارسیس پرتاب نمود؛ که دو  تاریکی، زنجیر گداخته فرمانروای

شمشیر نارسیس تابیده شد و در یک حرکت شمشیر از دستان  دور دور

 .زمین افتاد نارسیس رها شده و بر

ت غیرقابل وصف به سوی  ا سرعبلندی سرداد و ب ی شیطانیدیمون خنده

ارواح خبیث آنان درهم آمیخته و در قالب  فرمانروای شیطانی شتافت و سپس

آنان برخاست. نارسیس از دیدن آنچه   شیطان وارد گشت و نیرویی مضاعف از

نگریست که چگونه دیمون و  می زدهگر آن بود، بهتکه لحظاتی پیش نظاره

 .یکی شدند یوند زده ویگر پپادشاه تاریکی روح خود را با یکد

سالح جادویی خود را تسلیم شیطان نموده بود، به  ساشا با دیدن نارسیس که

بازویش را بر شیطان تابانید. فرمانروای  سوی وی شتافت و خورشیدنشان

از سر د*ر*د برکشید و دستانش را به   شیطانی از شدت نور تابیده، فریادی

که گ*ردن خود را در دست حالیدر  شاسوی ساشا باال برد. به ناگاه سا

که در حال فشردن گلویش بود،   فشرد و سعی در آزاد نمودن نیروی ماوراییمی

 .زدمی شد که میان زمین و آسمان معلق شده و دست و پا
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ور شده و  نارسیس مضطرب خنجرهای خود را برکشید و به جانب شیطان حمله 

 .ی اثر نکرددر و ای بر دست شیطان وارد آورد که هیچضربه

پلید، با یک حرکت گ*ردن ساشا را با نیروی شیطانی خود قطع نمود و  دیمون

زد و زمین  که خ*ون از آن بیرون میجان ساشا بر زمین افتاد؛ درحالیبی پیکر

 .سرخ رنگ ساخت را

که از پلک زدن و حتی نفس کشیدن عاجز مانده بود، درحالی زدهنارسیس بهت

و غرق در خ*ون ساشا زانو زد و قطره اشکی از چشم   انجبی در مقابل جسد

ای به وی انداخت  فرمانروای تاریکی نگاه متکبرانه .اش نشستراستش بر گونه

ای ل*ب به سخن  در دست فشرد و با صدای دورگه ی خود راو زنجیر گداخته

 :گشود

و  بر ت مقدارت راای نارسیس! تسلیم قدرت یاران شیطان باش تا جان بی -

 .ببخشم

کشید، زیر ل*ب  نارسیس در آن حال که از شدت خشم و تاثر تندتند نفس می

 .وردی خواند و چشمان خود را بر هم نهاد
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سوار ارتش تاریکی در حال نبرد بود، با دیدن  ۴شاه آنتوان که به شدت با 

 :نارسیس که بر زانو نشسته بود فریاد زد 

 .بآدریان! به یاری نارسیس بشتا -

  ایای آتشین را به سوی شاه پرتاب نمود که آدریان با اشاره ناگاه ویلن نیزه هب

 یپوش فرو برد. شاه آنتوان نگاه قدرشناسانه آن را در قلب اژدهاسوار سیاه

  ی تشکر تکان داد و مشغول مبارزه با رئیس خود را به او افکند و سری به نشانه

 .ها، ویلن شدی وحشیقبیله

های یک چشم بود؛ بالفاصله ی میدان در حال نبرد با غولمیانه که در آدریان

 .ی محکمی به کتف وی وارد نمودسر شیطان ظاهر گشت و ضربه در پشت

چشمانش را باز نمود و به آسمان تاریک و ابری باالی سرش نظری   نارسیس

 دیدن تک اختری تابناک که در پس ابرها رخ نمود، شادمان افکند، سپس با

رنگش را در دست فشرد و رو به اختر تابناک با صدای  صلیب طالیی گشت.

 .بلند وردی خواند
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ناگاه شیطان متوجه وی شد، مضطرب گشت و به همراه چهار سوار باقی   به

ور شدند. آدریان و شاه آنتوان و یاران روشنایی  سمت نارسیس حمله مانده، به

 .با آنان برخاستند به مقابله

ظیمی از جانب اختر، بر صلیبی که از مار محافظ درّه، بر جای ع نوربه ناگاه 

تابیدن گرفت و قدرت عظیمی به آن منتقل شد. نارسیس با تمام  مانده بود،

سوی فرمانروای تاریکی تابانید و آدریان شروع به خواندن ورد   توان آن را به

 .کرد و قدرت صلیب دو چندان گشت نابودی شیطان

پیچید، بر زمین افتاد و همگی  ز شدت د*ر*د به خود می که اشیطان درحالی 

 :شاهد سوختن و نابودی وی بودند. شاه آنتوان فریاد برآورد

 .نارسیس حاال -

با تمام قدرت صلیب را به طرف شیطان پرتاب کرد و در اثر  ناگاه نارسیس  به

  صلیب به قلب فرمانروای تاریکی که نشان ماری با صلیب وارونه در اصابت

حک شده بود، نیروی عظیم وی در هم شکست. به یکباره   دست، بر آن

شکافت و  شیطان با نشان مار و صلیب وارونه از هم ی تمام یارانسـ*ـینه

 .و مقدس صلیب نابود و متالشی شدند  ر نیروی ماوراییهمگی در اث
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های  سپیده دمی مه آلود، یاران شیطان یکی پس از دیگری در اعماق شکاف  در

  خاست نابودآمده، که در اثر مواد مذاب داخل آن بخار غلیظی از آن برمی پدید

 .شدند 

*** 

 :چند ماه بعد

  گ و طالیی رنگی که آن را زینتتاالر اصلی و با شکوه قصر با درهای بزر در

 هایی از نبردهای باشکوه نارسیس بابخشیده بود و بر دیوارهای آن طرح

های قدی آن را مزین  های سپیدرنگی پنجره*دهاهریمنیان کشیده شده و پر

هایی فاخر در انتظار شروع مراسم بود، همگی یاران روشنایی با جامه ساخته

 .ملکه نارسیس شدند گذاریتاج

ها و سربازان بلندقامت بسیاری قدم در نارسیس به همراه شاه آنتوان و ندیمه

 .ایستادند تاالر اصلی قصر گذاردند و در مقابل تخت پادشاهی

  ی وی چشم هرکنندهکه زیبایی خیرهناگاه جادوگر سپید آدریان، درحالی به

  ساخت در مقابل آنان ایستاد، نارسیس که باای را به خود معطوف می بیننده

 :نگریست، ل*ب به سخن گشوددیدن آدریان خیره به وی می

 .چنین است که زیبایی روح القدس در وی تجلی یافته -
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اش را به مراسم افتاد. نفس عمیقی کشید و توجهب کوچکش به تپش و قل

 .گذاری معطوف داشتتاج

زده به وی  جادوگر سپید در برابر حضار ظاهر گشت. همگی بهت ناگهان

اختیار ادای احترام نمودند. تاج پادشاهی را در دست گرفت بی نگریستند ومی

ل*ب به  سر وی گذارد و  قدم برداشت، سپس تاج را بر و به سوی نارسیس 

 :سخن گشود

ی قدرت تو فزونی یافت، باشد که محافظ و  ی جهانیان! سیطرهاکنون ای ملکه -

 .راهبر جهانیان باشی

سپس همگی در مقابل ملکه نارسیس زانو زده و ادای احترام نمودند و پیمان 

 .وفاداری بستند

ند جذابی  زیر انداخت. لبخ نگاه معناداری به پدرش افکند و سرش را به   آدریان

که دستان آدریان و جادوگر سپید نقش بست و رو به نارسیس درحالی بر لبان

 :فشرد، ل*ب به سخن گشوددر دست می نارسیس را

ای نارسیس ای ملکه جهانیان! آیا درخواست ازدواج آدریان جادوگر سپید را   -

 می پذیری؟
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نگ آدریان  ق چشمان طالیی رهای گرد شده و متعجب در عمبا چشم نارسیس

ناگاه آدریان در مقابل نارسیس زانو زده و انگشتری با نگین   نگریست، به

 :را به سمت وی نگاه داشت و گفت درخشان و جادویی

ام، بانوی من نارسیس! اکنون دیر زمانیست که دل در گرو عشق تو نهاده -

 پذیری؟همراهی مرا می

گاه داشت و ل*ب به  را به طرف وی ن نارسیس پس از مکث کوتاهی دستش

 :سخن گشود

ام  این درخواست را خواهم پذیرفت و مهر تو را همچون گوهری در سـ*ـینه -

 .حفظ خواهم نمود

های خود را باال بـرده و به سالمتی  همگی حضار با شور و شعف فراوان جام

 .آنان نوشیدند

د ل*ب و به جادوگر سپیدرخشید، رشاه آنتوان که برق شوق در چشمانش می

 :به سخن گشود

 جادوگر سپید! اکنون ماموریت من در اینجا به پایان رسیده است، مرا به ای-

 .سرزمین مردگان بازگردان تا در کنار همسر دلبندم آرماندا به آرامش برسم
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سپس نارسیس را در آعوش کشید و به همراه جادوگر سپید برای همیشه از  

 .گان عزیمت جستو به سرزمین مردنظرها ناپدید گشت 

 پایان

۲۹/۸/۱۳۹۸ 

 چهارشنبه سرد پاییزی

 

*** 

این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است. هرگونه کپی برداری پیگرد  

.قانونی دارد  

.برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید  

TaakRoman.IR 

Forums.TaakRoman.IR
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