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تقدیم به 

و  ارزش  كه  بزرگى  شخص  من ،  زندگى  قصه گوى  اولين 
جايگاه قصه را در زندگى به من آموخت، مادر وفادار و عزيزتر 
از جانم؛ و همين طور اولين شنونده اين داستان كه يكى از 
محافظين سرسخت محيط زيست است، پرى كوچك زيباى 
پروفسور  به  را  اين سه گانه  شاهيده. همچنين  خواهرم  من، 
جى.آر.آر تالكين تقديم مى كنم كه بر جسم فانى من روح، 
از  حلقه ها  اين  كه  باشد  و  كرد  حلقه  را  ابدى  اميد  و  عشق 

سرزمين ميانه تا سراسر دنياهاى ديگر زنجيره وار ادامه يابد.





فصل اول

از مدرسه تا ِاستارا

معلم گفت: سرت را باال بياور سم1، اين برگه امتحانى توست و تو حتى به 
خودت زحمت ندادى تا نام خانوادگيت را در باالى برگه بنويسى و زير سئوال 
نقشه خوانى يك مرغ كشيدى و زير سوال شماره سه، يك خرگوش! مى خواهى 

توضيح بدهى دليل اين همه خالقيت نقاشى، در امتحان جغرافيا چيست؟

1- علت استفاده از نام َسم به عنوان يىك از شخصيت هاى اصىل كتاب، بني امللىل بودن اين 
اسم و همچنني داشنت معادل آوايى )يا تلخيص شده( در اكرثيت كشورها است، چنانچه در 
ايران نيز اسم سام، نامى ريشه دار و اصيل مى باشد و در اكرث نقاط جهان، سم سام َسمى، 
آشناتر و شنيده شده تر از ديگر اسامى است؛ از اين رو در راستاى اينكه سم از طرف متام 
مردم كره زمني به دنياى موازى اِستارا رفته و در كتاب به مكان زندگى او، اعم از شهر و 
يا كشور اشاره نشده تا اهداف زيست محيطى كتاب به نقطه جغرافيايى خاىص معطوف 
نشود، بدين وسيله مقصود اصىل را بر عموميت آشناپندارى اين اسم نهادم و هدف، به 

اصطالح غرىب بودن روايت نبوده است.
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سم بى حوصله به معلم نگاه كرد و دستش را در جيب شلوار مدرسه اش 
فرو برد و گفت:

- خب من براى اين امتحان آماده نبودم آقا.
معلم برگه را روى ميز گذاشت و با تعجب به سم خيره شد.

سم ادامه داد :
- راستش نمى دانم جغرافى به چه درد مى خورد. البته توهين به درس 
شما نباشد اما خب كجاى زندگيم الزم است بدانم كه كجاى كره زمين 
آب است و كجاى آن خشكى، نقشه در ارتفاع شش يا چند هزارپايى به چه 
دردى مى خورد؟ واقعاً نمى دانم شايد حتى در زندگيم آنقدر ثروتمند نشوم 
تا بتوانم سوار هواپيما شده و پرواز كردن را تجربه كنم چه برسد به ديدن 
را  نقشه كشورهايى  براى شما  از من مى خواهيد  قاره اى ديگر. حاال شما 
رسم كنم كه شايد حتى يك بار هم آنها را نبينم؟ كاش به چيزهاى بيشترى 
در مدرسه مى پرداختيد، چيزهايى كه بيشتر به زندگى واقعى مان كمك كند؛ 
مى دانم كه به خاطر اين زبان درازى حتماً توبيخ مى شوم، فقط مى خواستم 

بگويم من از جغرافى، رياضى و فيزيك متنفرم آقا.
معلم سرى تكان داد و گفت:

- خب تو قرار نيست همه جاى دنيا را ببينى سم، ما به تو مهارت هايى ياد 
مى دهيم و تو براساس عالقه ات مى توانى هركدام از آنها را در رشته هاى 
بودن  بى اهميت  درباره  اما  دهى؛  ادامه  دانشگاه  در  و  كرده  انتخاب  جدا 
درس هايى كه گفتى بايد بگويم كه آموختن هيچ چيزى در زندگى بى اهميت 
نيست و شايد امروز، آنها را احمقانه بدانى اما ممكن است در آينده تو فقط 
اسير چارچوب خانه، كار، ثروت و خانواده نشوى، شايد در زمانى كه بزرگ 
شدى بخواهى جهانگرد شوى يا حتى يك فيزيكدان، زندگى مى تواند مانند 
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يك گل باشد كه گاهى پژمرده مى شود و گاهى شاداب و باطراوت؛ و آنقدر 
تكرار مى گردد تا پايان يابد و يا همانند رودخانه اى خروشان كه به دريا و يا 
اقيانوس بريزد و تا ابد پرقدرت و جارى راهش را ادامه دهد و اين انتخاب 

توست كه زندگى يك گل را در پيش بگيرى يا رودخانه را آقاى رِى.
٭٭٭

صدايى از بيرون اتاق وايالر، سم را از فكر و خيال بيرون آورد و چشمان 
او به نقشه روبرويش خيره شد، قطعاً احمقانه ترين نقشه اى بود كه يك نفر 
در زندگيش كشيده ؛ حرف هاى معلمش مدام در ذهنش تكرار مى شد و به 
شدت احساس پشيمانى مى كرد كه چرا بيشتر به درس هاى مدرسه اهميت 

نداده تا بتواند يك نقشه درست و حسابى بكشد.
نقشه سرزمين وايالر، ويلز و ارتش شش گله را؛ و حاال شواليه بى خاصيت 

روى برگه اش يك عالمه مرغ كشيده بود.
نرمش  و  گرم  اتاق  در  كه  شبى  از  مى گذشت؛  سفرش  زمان  از  مدتى 
آرزوى مرگ كرد تا بميرد و آدم هاى بدرد بخورتر به جاى او زندگى كنند و 
خرج اضافى روى دست خانواده كم درآمدش نباشد اما ناگهان يك جادوگر 
روى بهارخواب خانه اش ظاهر شد و به او پيشنهاد داد تا با تبديل شدنش 
انسان ها و دردسرهايى كه براى زمين  از دست  به شبح، در نجات زمين 
درست كرده اند، به او كمك كند و به خط زمانى ديگرى سفر كند، سم هم 
اين ماجراجويى را  با شرط ديدن دوباره ى تنها خواهر مرده اش ساماندرا، 
پذيرفت و تبديل به يك شبح شد تا بتواند زمين و خطوط زمانيش را نجات 
دهد اما با بازگشت ساحر تاريكى تمام نقشه هاى سم و دوست جادوگرش 
وايالر، بهم ريخت و حاال كه سم توانسته بود بين بزرگان قلعه جادويى 
ايريلياز، خودى نشان بدهد و اربابان شش گله خون آشام ها ، ارواح ، اشباح ، 



ارتش شش گله  12

اجنه ها، جادوگران و حيوانات را دور هم جمع كند، نبايد خرابكارى مى كرد. 
در شوراى نهايى شش گله تصميم گرفتند تا سنگ آندوين كه عامل اصلى 
باز شدن خطوط زمانى بود را از مادر زمين بدزدند تا مادر زمين به اجبار در 
جنگ با ساحر سياه با آنها متحد شود و از اشتباهات انسان ها چشم پوشى 
كرده و زمين را نابود نكند؛ و متأسفانه اين نقشه وحشتناک و پرمخاطره 

پيشنهاد سم رِى بود. 
كه  خاكسترى رنگ  بزرگ  گرگ  گادريل  پريد،  جا  از  در  صداى  با  سم 
جانشين ارباب گمشده اش گودو، رئيس حيوانات بود غرغركنان وارد اتاق شد.

روز  يك  مى كند؟  اداره  كسى  چه  را  قصر  اين  كه  نمى فهمم  اصالً   -
به  را  همه جا  جادوگران  ارباب  ديگر  روز  مى اندازد،  راه  زلزله  ارواح  ارباب 
آتش مى كشد، اما وقتى گرسنه اى حتى يك موش هم براى خوردن پيدا 
نمى شود. آن وقت هيچ كس حاضر نيست رئيس باشد. مزخرف است. تو چه 

كارى مى كنى سم ؟ فكر كنم پايين كارت داشتند.
- مى شود آنقدر بلند غر نزنى؟ نمى توانم تمركز كنم.

- تمركز براى چه؟ از وقتى مقام شواليه را از ارباب اشباح آرگونا گرفتى 
سرسنگين شدى. ويلز مى گفت امروز جواب سالمش را ندادى. البته اگر من 

هم يك گله شبح عصبانى پشتم بودند حتماً مثل تو مى شدم.
-آه گادريل؛ واقعاً هدف از خلقت تو، رفتن روى اعصاب من بوده و نه 
چيز ديگر، دارم سعى مى كنم نقشه دزدى را كامل كنم اما اين كار سخت تر 
از آن است كه برنامه ريزى اش را كرده بودم، راستش اين نقشه اصالً جواب 

نمى دهد.
سپس نقشه مسخره كه شامل چند موجود عجيب، دو مرغ ، يك راه ، چند 

برگ و يك رودخانه بود را به گادريل نشان داد.
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گرگ با دهان باز به سم نگاه كرد و گفت:
- آ آ آ ُخب... اين دقيقاً چيست؟!

سم با هيجان گفت :
- اين سرزمين شماست، اين هم مادر زمين است.

 و مرغ بزرگتر را به گادريل نشان داد.
گادريل متعجب گفت :

- مرغ، رمز شب است؟ اين بيشتر شبيه نقاشى غارنشينان است. كدام 
اين نقشه احمقانه تو سفر مى كند؟ بهتر است يك نقشه  از روى  احمقى 

ِاستارا از ارباب دسمودوس بگيرى.
- ِاستارا؟

- بله اسم سرزمين ما ِاستارا است مگر وايالر برايت نگفته؟ پس آن نيمه 
ساحر چكار مى كند؟

 و آرام پا روى ايوان اتاق وايالر گذاشت. هوا گرفته بود و بوى نم باران 
مى آمد.

سم به دنبال او پرواز كرد و گفت :
- وايالر يك محافظ خوب و يك جادوگر بى نظير است كه خودش را 
وقف كمك به زمين كرده، پس مؤدب باش گادريل و بگو ِاستارا يعنى چه؟

گادريل روى ميز پريد و به افق خيره شد و گفت :
مى دهيم.  اهميت  ستاره ها  به  خورشيد  از  بيشتر  ما  راستش  خب   -
سرزمين ما از نور آنها تامين مى شود. چند بٌعدى بودن جهان ما به خاطر 
نور ستاره هاست. مثالً ستاره سبز، آبى و خالصه علوم كهكشانى و خيلى 

چيزهاى ديگر، ِاستارا در زبان مشترک تمامى گله ها يعنى ستاره.
سم با تعجب پرسيد:
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- يعنى شما به زمين مى گوييد ستاره؟
- احمق نباش، زمين زمين است، اين اسم سرزمين ماست.

- اين نقشه ِاستارا، از كجا مى توانم يكى از آنها، با كسى كه نقشه خوانى 
بلد باشد را پيدا كنم؟
گادريل تكرار كرد:

- هنوز لحظه اى نگذشته كه گفتم مى توانى يك نقشه از دسمودوس پير، 
ارباب خون آشام ها بگيرى، چه مرگت شده؟ چقدر زود فراموش مى كنى؟ 

آن نيمه ساحر ريشو كه با او همسفر شدى را يادت مى آيد؟
سم خنديد و از اتاق بيرون رفت.

در راهرو آهسته قدم بر مى داشت و به تابلوها نگاه مى كرد. قلعه ايريلياز از 
هميشه جالب تر شده بود، قلعه بزرگ و تجمالتى مزين شده با مشعل هاى 
زرد و نارنجى و آجر چين هاى برنز و براق از هميشه شادتر به نظر مى رسيد. 
خون آشام ها در تاالر نمايش جمع شده بودند و خاطرات ترسناک تعريف 

مى كردند و چند روح به آنها مى خنديدند.
ساحران با هم گپ مى زدند و هاگ، ارباب ساحران و رهبر ارتش شش 
گله برخالف هميشه لبخند به لب داشت و سم با خود فكر  كرد هرطور شده 

بايد نقشه اش را عملى كند، اميد همه آنها به او بود.
آرام آرام از پله ها پايين آمد و به اتاق مشاوران خزيد. 

در اتاق مشاوران يك حوضچه با آب جادويى قرار داشت كه اجازه ورود 
خائنين را نمى داد و همين طور دور تا دورش از صندلى هاى بهم چسبيده و 

متراكم براى مشاوران و اربابان تشكيل شده بود.
و  بودند  كردن  بازى  شطرنج  مشغول  ارواح،  ارباب  هاريس،  با  وايالر 

مشخص بود كه پاى بحث مهمى در ميان است.
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هاريس گفت:
كه  هنگامى  از  مخصوصاً  است.  خراب  خيلى  ارواح  زيرزمين  اوضاع   -
ساحر سياه به زير زمين نقل مكان كرده و تمامى لشكر ارواح تحت امر مرا 

در اختيار خود دارد.
وايالر آهى كشيد و گفت:

زيرزمين كند، حركت هوشمندانه اى  پادشاه  را  مانده كه خود  - همين 
است او به زمان نياز دارد تا ما همديگر را بخوريم، طعمه هاى عصبانى.

سم آهسته گفت: 
- قبل از اينكه همديگر را بخوريد، مى شود اجازه بگيرم تا با شما صحبت 

كنم؟
وايالر خوشحال به سمت او برگشت و گفت:

حركت  بى صدا  سوسك  يك  عين  درست  جايى؟  اين  تو  شواليه  آه   -
مى كنى. ها ها ها من به تو افتخار مى كنم.

هاريس نيشخند زد و گفت:
كار  نقشه  روى  مدام  شنيدم  مى كند؟  چكار  اينجا  ما  كوچولوى  دزد   -

مى كنى.
سم سعى كرد خونسرد باشد و گفت:

- بله همه چيز طبق برنامه پيش مى رود، حتى بهتر.
و يك لبخند كج زد و ياد مرغ هايش افتاد و آه كشيد.

وايالر گفت: 
- خب من سراپا گوشم شواليه.

سم غرغركنان رو به وايالر كرد:
- به خاطر خدا ديگر به من نگوييد شواليه، درست همان حسى كه به 
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كلمه احمق دارم را به شواليه هم دارم؛ وايالر تو بايد مرا به ديدن جينس 
ببرى آن هم همين حاال، تمام نقشه ام به آن جن نيمه سوخته بستگى دارد 

و تو نمى توانى مرا از ديدنش محروم كنى.
وايالر از جا برخاست و عصبانى گفت:

وقتى  تغيير كرده.  را مى كنم؟ جينس  كار  اين  از قصد  - فكر مى كنى 
نگه  زنده  را  آن  نوش دارو  با  و  مى رسد  پرى  يا  جن  يك  قلب  به  آتش 
مى دارى بهتر از اين نمى شود، فكر نمى كنم در حال حاضر جينس همراه 
بدرد بخورى برايت باشد كه فكر مى كنى هست، چون حتى اگر زنده هم 
بماند يك معجزه است؛ اما تو، تو يك ارتش دارى و ديگر نيازى به يك 

يار نيمه سوخته نيست.
سم روى هوا نشست و در ميان حرف هاى وايالر پريد: 

- براى دزدى يك نفر هم زياد است، اگر بخواهم لشكركشى كنم كه 
ديگر اسمش دزدى نيست! جنگ است و تعداد ارتش مادر زمين هزار برابر 
ماست. من فقط دو همراه مى خواهم. دو همراهى كه بتوانم از وفاداريشان 

مطمئن باشم وايالر. مى دانى كه چه مى گويم؟
هاريـس از زيـر رداى خاكسـترى تيـره كه صورتـش را كامالً پوشـانده 
بـود شـروع بـه خنديدن كـرد و به سـنگ قرمـز عصايش نگاهـى انداخت 

گفت: و 
انگار چندين سال، فرمانده  به قيافه اش نمى خورد،  - اين حرف ها اصالً 
يك ارتش بزرگ بوده، مگر نه وايالر؟ ازش خوشم مى آيد و عجيب است 
چون من از هيچ كس خوشم نمى آيد و اين جالب ترين حس دنياست. ها 

ها ها.
وايالر لبخند كجى زد و گفت: 
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- شما به سم لطف داريد سرورم.
 و رو به سم ادامه داد:

- مى توانم بپرسم شخص دوم مورد اعتمادت كيست؟
گادريل با دهان دره اى وارد اتاق مشاوران شد و فرياد زد:

- من هنوز گرسنه ام.
سم به سمت در اشاره كرد:

- او، البته بعد از اينكه شكمش سير شد.
وايالر شوكه شد و گفت:

- تو بدون من هيچ جا نمى روى سم رى.
٭٭٭

سـم از اتـاق بيـرون رفـت و وايـالر پشـت سـرش خـارج شـد، وايالر 
ادامـه داد: 

- ديوانه شدى؟ با يك گرگ عصبانى و يك جن نيمه سوخته مى خواهى 
به مادر زمين حمله كنى؟ يادت كه نرفته چه باليى بر سر جينس آمد؟ افراد 
ساحر سياه اكثر حيوانات بى گناه كوهستان و همين طور او را آتش زدند، سم 

تو كه نمى خواهى با اين حمله خودت را به كشتن بدهى. 
سم ايستاد و سرش را با دستش فشار داد و گفت:

نيست  قرار  ما  ببرد.  بويى  نيست  قرار  كسى  دزدى!  وايالر،  دزدى    -
هر  در  نبر،  باشد  ببرى  پيش جينس  مرا  نمى خواهى  اگر  بكنيم.  حمله اى 
صورت اول بايد پيش ارباب دسمودوس بروم و يك نقشه ِاستارا از او بگيرم 

تا بتوانم يك برنامه خوب بريزم.
وايالر جلوى سم ايستاد و راه رفتنش را سد كرد، ناگهان قد كشيد و با 

صدايى بلندتر از لحن دوستانه تهديد كرد:



ارتش شش گله  18

- مرا از برنامه هايت حذف نكن سم رِى. هرچقدر هم كه باهوش باشى 
براى من همان پسربچه روى بهارخواب خانه ات هستى و يادت باشد تو 

يك خانواده دارى و من به تو قول دادم تا زنده نگهت دارم.
سپس آرام گشت و ادامه داد:
- من مى خواهم كمكت كنم.

سم سرش را پايين انداخت و گفت:
- به من اعتماد دارى وايالر؟

وايالر آهى كشيد و گفت:
- بس كن سم، اين كار را نكن، حقه مظلوم نمايى تو روى من جواب 

نمى دهد، مى دانم قصد دارى با من چكار كنى اما من مثل بقيه نيستم.
- مى دانم، قصد فريب دادنت را ندارم، فقط مى خواهم بدانم به من اعتماد 

دارى يا نه؟
وايالر غرغركنان به سمت پله ها رفت و گفت:

- مى روم ببينم جينس آمادگى مالقات را دارد يا نه؟
سم نخودى خنديد، درست مثل مادرش و به انتهاى سالن رفت تا سوار 
آسانسور )يا چيزى شبيه باالبر( قصر شود و گفت: فكر مى كنم جوابت بله 

بود.
وايالر از پايين پله ها فرياد زد:

- مگر در خواب ببينى. 
و سم بلند خنديد.

٭٭٭
اتـاق دسـمودوس عجيب تريـن اتـاق قصـر ايريليـاز بـود، يـك تخـت 
شـكيل سـياه رنگ در سمت راسـت قرار داشت و يك لوسـتر با شمع هاى 
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بـزرگ كـه نـور كـم و قرمـز رنگـى را ايجـاد مى كـرد و همين طـور يـك 
پنجـره بسـيار عريـض كـه درسـت در روبـروى در ورودى قـرار داشـت و 
اگـر كسـى بـا عجلـه وارد اتـاق او مى شـد و روبرويـش را نمى ديـد چـون 
از ديـوار و ايـوان خبـرى نبـود، مسـتقيم از پنجـره به بيرون پرت مى شـد. 
از پشـت پنجـره صـداى آبشـارى بگوش مى رسـيد امـا بخار معطـر، مانع 
ديـدن آن، از پشـت پـرده نـازک و حريـروار مى شـد. سـم فكر كـرد كجا 
ايـن عطـر را حـس كـرده؟ حتمـا در زمـان انسـان بودنـش آن را بوييـده 
بـود امـا چـرا چيـزى از زمـان انسـان بودنـش بـه يـاد نداشـت؟ و همين 
حـس آن قـدر بد بود كه باعث سـرگيجه اش شـد و مسـخ شـده به سـمت 
پنجـره رفـت و در كمـال تعجـب آبشـار آب گرمى را مشـاهده كـرد كه از 
يـك صخـره، پرفشـار به تـاالب نيلگونـى مى ريخـت و آن را پـر مى كرد؛ 
در سـمت راسـت تـاالب صخـره اى بـزرگ هماننـد جايگاهـى شـاهوار و 
سـنگى، سـاخته شـده دسـت طبيعت قرار داشـت و در وراى سـمت راست 
و پشـت صندلى سـنگى، ديوارى عظيم از خار و سـنگ كشـيده شـده بود، 
در سـمت چـپ تاالب، جنـگل نمناک و انبوهـى قرار داشـت و رنگ نيلى 
تـاالب و درختـان يشـمى و بخـار عطرآگين، سـم را سـرخوش كـرده بود 

كـه ناگهـان سـرفه ى خون آشـام پير سـم را به خـودش آورد.
دسمودوس ارباب خون آشام ها موافقت كرد تا در نقشه ى دزدى، به سم 
نظر  و  مى آيد  خوشش  سم  از  كه  نبود  معنى  آن  به  اين  اما  كند،  كمك 
شخصى سم هم اين بود كه... خون آشام ها قابل اعتماد نيستند و چه بهتر 
كه  ضرورى  موارد  در  مگر  باشد؛  نداشته  آنها  با  زيادى  آمد  و  رفت  كه 

متأسفانه داشتن يك نقشه از ِاستارا بسيار ضرورى بود.
سم با صداى آهسته گفت: سرورم سم هستم. آمده ام تا...


