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جوانک داشــت چیزی می دید. آهنگر خراب نشــین پیر از نگاه خیره ی 
نایروک به درون ســنگدان آتش این را فهمید. گویندور بازتاب شعله ها را 
در چشمان نایروک تماشــا کرد. حس کرد سنگدان خودش لرزید. یعنی 

این اخگر هول بود که بازتابش را توی آن چشمان جوان می دید؟
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سرآغاز

جغدی جوان گفت: »اون جوجه ی نوزاده ست.« و همه ی جغدها نایروک1، 
تنها فرزند جنگجوی بزرگ، کالد را تماشا کردند که شیرجه ای قدرتی زد. 
با منقارش شاخه ای سوخته از روی زمین برداشت و با حرکتی چاالک بدون 
توقف دوباره در هوا اوج گرفت و شاخه را در مقابل خود تکان داد. تمرین 
بازپس گیری را بی عیب ونقص اجرا کرده بود و داشــت شاخه را با مهارت 
تمام می چرخاند. تازه، این اولین پروازش بود. شیرجه ای قدرتی، در اولین 
پرواز، حرکتی جسورانه و شجاعانه بود و نایروک بدون کوچک ترین خطا آن 
را انجام داده بود. ســپس در آسمان، باالی دو قله ی بلند که به شاخ های 
بزرگ معروف بودنــد، در دو حلقه ی کنار هم پرواز کرد. پشــت بندش 
مارپیچی پایین رفت و با ُســریدن روی طاقی فرود آمد که بزرگ ترهایش 
آنجا نشســته بودند. زاویه ی نزدیک شدنش باشکوه بود. سپس جوجه ی 
نوزاده در مقابل مادرش و ستوان های ارشد او بال استرسوی خود را برد باال 
و جیــغ زد:»درود بر کالد! فرمانده اعظم اتحاد تایتویی پاکزادها! درود بر 
علیاحضرت پاک بانو ژنرال نایرا2، جفت محبوب تایتوی اعظم مرحوم، کالد!«

1. Nyroc 2. Nyra



فصل یک

پسر شایسته

جغدی سال خورده هیجان زده گفت: »چه باشکوه!« 
»تازه فکرش رو بکن فقط چند شبه که داره پرواز می کنه.«

جغــد انبار دیگری نجوا کرد: »هرگز ندیــده م “درود بر کالد” این طور 
عالی اجرا بشه.«

»بانو ژنرال، باید به پسرتون افتخار کنید. نایروک پاکزاد جوان شایسته ایه. 
به زودی می تونه در برگزیده ترین قوای اتحاد تایتویی خدمت کنه.« 

نایرا یواش پاســخ داد: »بله.« کلمه را تــا حدی بی صدا گفت. جوجه ی 
نوزاده اش بســیار فراتر از حد انتظار او بــود. در آن نبرد فاجعه آمیز مقابل 
لشکر جغدهای شــروری که به خودشان می گفتند نگهبانان گاهول، خیلی 
چیزها را از دســت داده بود. جفتش، کالد، تایتوی اعظم پاکزادها کشــته 
شده بود، اما دو شــب بعد که نایروک، جوجه ی او و کالد، از تخم درآمد، 
ســعادت به او رو آورد. جوجه ی نوزاده نه فقط اولین جوجه ی تایتو ی اعظم 
بود، در شــبی نادر هم از تخم درآمده بود که خســوف بود؛ در آن هنگام، 
زمین بین ماه و خورشــید قرار می گرفت و سایه اش روی ماه می افتاد. مادر 
نایروک هم در چنین شــبی از تخم درآمده بود. برای همین هم نامی ویژه 
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برایش انتخاب کرده بودند، اسمش را گذاشته بودند »نایروک«. این نام را 
روی تمام جوجه های مذکری می گذاشــتند که زیر ماِه سایه گرفته، از تخم 
درمی آمدند. نایرا به او گفت تقدیر برای جغدهایی که در این شب ها از تخم 

درمی آیند، قدرت عظیمی در نظر گرفته است.
نایروک آن لحظه را خوب به یاد می آورد. مامانش صورت ســفید خود را 
که اندازه اش بــرای یک جغد انبار، بزرگ تر از معمول بود، نزدیک صورت 
نایروک آورده بود. به نظر می رســید که انگار صورتش به اندازه ی خود ماه 
است. یکدست سفید و درخشان با رگه ای مورب روی آن که جای زخمی از 
نبردی قدیمی بود. این اولین خاطره ی نایروک بود: ماِه آسمان که سایه ی 
زمین داشت آن را می بلعید، و ماِه صورت مادرش که باالی سر او معلق بود. 
نایروک در اوج سردرگمی خیال کرده بود ماه از آسمان پایین افتاده و دارد با 
او حرف می زند. نخستین کلماتی را که مادرش گفته بود به یاد آورد، گرچه 
فقط نصفشــان را درک کرده بود. مادرش گفت: »اســمی روی تو می ذارم 
که روی تمام جوجه های نری می ذارن که وقت خســوف از تخم درمی آن. 
اسمت رو می ذارم، نایروک، جوجه ی نوزاده ی من.« بعدش با سر به جفتی 
پنجه ی آهنی جالخورده اشاره کرد که از دیوار سنگی حفره شان آویزان بود. 
»بزرگ می شــی و اون پنجه ها رو می پوشی، نایروک؛ پنجه های نبرد پدرت 
رو. اون ها یادگارهای مقدس پاکزادها هستن. تو متولدی شده ای تا اون ها رو 

برای نبرد پا بکنی. از نزدیک نگاهشون کن، جوجه ی نوزاده ی من.«
هر شــب، همان هنگام کــه مامانش از دالوری های پــدرش در نبرد 

می گفت، نایروک نگاهش را به پنجه های نبرد باشــکوه می دوخت. انگار 
چنان می درخشیدند که با تابش ماه کامل رقابت می کردند. هر شب هم، 
نایرا داســتان پنجه های نبرد را با این کلمات به پایان می رساند: »تو برای 
این پنجه ها افتخار بزرگی خواهی آورد. بزرگ که بشــی، مثل پدرت قوی و 

درنده می شی.«
اما نوزاده ی کوچک داشــت چیزی می شد فراتر از آن. بعضی می گفتند 
ممکن اســت حتی از کالد هم بزرگ تر بشود. از اتحاد تایتویی پاکزاد های 
اصلی عده ی کمی باقی ماند بودند. شکستشان در نبردی که به »اشتعال« 
شــهرت داشــت، قاطع و تحقیرآمیز و تمام کننده بــود. حداقل بقیه ی 

گونه های جغدها این طور فکر می کردند.
ولی ایــن جوجه ی نوزاده ی جوان، همینی که صدایش می زدند نایروک، 
امید بود؛ پررنگ ترین امیِد پاکزادها. آینده ی تاریک  اتحادشــان با قدرِت 
جوجه ی نوزاده و مهارت و چاالکی اش روشــن می شــد و جالیی دوباره 
می یافت. سایر جغدهای جوانی که این اواخر به درون اتحاد کشیده شده 
بودند، با دیدن شــاهکار باورنکردنی نایروک َپرَتنج شدند. چطور باید به 
این معیار شــکوه تایتویی می رســیدند؟ تا حدی از او نفرت داشتند، اما 
این احســاس بســیار خطرناکی بود و نباید چنین حسی می داشتند. آن ها 
در عوض، همراه بقیه ی جغدها منقارهایشــان را تق تق به هم می زدند و از 
سر تحسین و حیرت صدایی درمی آوردند که با خلسه فاصله ای نداشت. 

نایروک واقعًا »شایسته« بود.
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»به حق گالوکس، حرکاتش را نگاه! حرکاتش را ببین! ای گالوکس کبیر 
که توی گالومورا هستی، اون شیرجه ی قدرتی به سوی شاخه! شک ندارم 
اگه شــعله ور بود، ما رو از این هم بیشتر متحیر می کرد.« آسمان بان پیر و 
سرسخت، آگالمور1، بود که داشت حرف می زد. آگالمور هم می دانست از 
چه حرف می زند. او و استرایکر جزو معدود جغدهای قوای برگزیده بودند 
که با اسکادران های شعله ی گاهول روبه رو شده بودند و زنده مانده بودند. 
مبارزه با اســتفاده از آتش توی خون پاکزادها نبود. مجبور شده بودند 
خودشــان را وادار به آموختــن کنند. اما جغدهای گاهــول ماهر بودند. 
سروکله زدن با آتش، بخشــی مهم از فرهنگشان بود. آنان نه فقط با آتش 
اسلحه و ابزار می ساختند و درخت کبیر را روشن می کردند، یک گروه هم 
داشــتند به نام شه بال زغال گیری که توی آتش سوزی های جنگلی شیرجه 
می زدنــد و زغال جمع می کردند. توی این کار هــم هیچ کس از آن جغد 

گاهولی به نام سورن بهتر نبود؛ برادر و البته قاتل کالد.
همان طور که انتظار می رفت، چنیــن حرف هایی درباره ی درخت کبیر 
اکیدًا ممنوع بود. هیچ کدام از جغدهای اتحاد هرگز نباید درباره ی درخت 
کبیر یا افسانه هایش حرف می زدند وگرنه شدیدترین مجازات ها انتظارشان 
را می کشید. دانش درخت »لیش« بود که در زبان جغدها یعنی ممنوعه.

نایرا با هیجانی دوچندان نمایش های هوایی پسرش را تماشا کرد، چرا که 
این نمایش ها ثابت می کرد او واقعًا نجات دهنده شان است و از سورن انتقام 

1. Uglaumor

می گیرد. از هنگام تولدش نیز همین را به او گفته بودند و سنگدانش برای 
این کار َپر می کشید. در نیم گاه، زمانی که آخرین رشته پاره های خاکستری 
تاریکی توی نور صورتی سپیده دم حل می شود، همان زمانی که جغدها کار 
شبانه شان را به پایان می رسانند و آماده ی خواب می شوند، مامانش برای او 
تعریف کرده بود که پدرش، کالد، چطور زیر چنگال های آتشین عمویش 
سورن کشته شده بود. این مراسم نیم گاهی شان بود و حاال با هم این دعا را 

می خواندند، چون که نایروک کلمات را بسیار خوب از بر بود.

زندگی جغدها پر از مراسمی بود که رویدادهای مهم از جوجگی یک جغد تا 
مرگش و واپسین مراسم را نشان می داد. نایروک قباًل تشریفاتی از این دست 
را بارها اجرا کرده بود. مراســم اولین »گوشت خوران« را پشت سر گذاشته 
بود کــه در آن بوفچه برای اولین بار چیزی جز کرم یا حشــره می خورد. 
پشت سرش خیلی زود اولین مراسم »خزخوران« آمد که در آن نایروک اولین 
بار گوشــت شکار تازه با خز خورد. بعدش مراسم اولین »استخوان خوران« 
بود که جوجه ی نوزاده ی جوان را آن قدر بالغ حساب می کردند که گوشت 
اســتخوان دار بخورد. بعد از آن هم نوبت مراسم بسیار مهم اولین »ریمه« 
بود. خز و اســتخوان در سنگدان جغد به شــکل بسته ای کوچک فشرده 
می شد و سپس از راه منقار »قی« یا دفع می شد. به خاطر این روِش تمیز دفع 
بیشتر فضوالت، به نظر جغدها، سیستم گوارششان در قلمروی پرندگان از 

همه نجیب تر بود. معمواًل به تمام پرندگان دیگر می گفتند »تاپاله آبکی«.
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نخســتین پرواز امروز از مهم ترین  مراسم  بود و چون نایروک با موفقیت 
شــگفت انگیزی آن را گذرانده بود، اجازه داشت برود سراغ مراسم بعدی، 
یعنی اولین شکار، و بعد هم باالخره آن مراسم مرموزی که »ویژه« یا گاهی 

»پوپات« صدایش می زدند.
فریاد های »معرکه ســت! محشــره!« همه جا پیچید. »این محشرترین 
نمونه ی یک پاکزاد جوان ماســت. جوان ها باید این طوری باشن.« بقیه ی 
جغدهــای جوان با شــنیدن تعریف و تمجید بزرگ ترهایشــان از اجرای 

نایروک دوباره پرتنج شدند.
اما یکی بینشــان بود، یک جغــد دوده ای کوچک، که پرتنج نشــد. 
درحقیقت، انگار واکنشی کاماًل برعکس داشت. باد کرد و ظاهرًا از اجرای 
جوجه ی نوزاده واقعًا خوش حال شــد. اســم این جغــد »َپرخاکی1« بود. 
در نظام سفت وســختی که اجتماع پاکزادهــا را تعریف می کرد، او یکی از 

پایین ترین درجه ها را داشت.
جغدهای انبار ادعا می کردند پاک ترین جغدهای سراســر عالم جغدی 
هستند و هر جغدی که به آن ها ملحق می شد، خیلی زود می فهمید که بعضی 
از جغدهای انبار هم از بقیه پاک تر محسوب می شوند. بین گونه های فراوان 
جغدهای انبار، پاک ترین ها را »تایتو آلبا« می دانستند، همان جغدهای انبار 
که صورت های سفید قلب مانند داشتند؛ مثل نایروک، مادرش، آگالمور و 
 استرایکر. پایین تر از آن ها در طبقه ی اجتماعی پاکزادها، »جغدهای نقاب دار« 

1. Dustytuft

قرار داشــتند که صورت قلب مانندشان ســفید خالص نبود. بعد نوبت 
»جغدهای علفزار« می رســید با صورت های قلب ماننــدی تیره تر از آن. 
نزدیک به کف رتبه بندی ها »جغدهای دوده ای مهتر« مثل پرخاکی بودند 

و پایین تر از همه، زیِر دوده ای های مهتر، »دوده  ای های کهتر« بودند.
َپرخاکی هم مثل تمام دوده ای های مهتر که رســمًا به »تایتو ِتِنْبریکوسا« 
شناخته می شــدند، انگار روَیش گرد زغال پاشیده بودند و روی باالتنه ی 
تیره اش فقط چند لکه ی سفید مانده بود. صورتش دقیقًا قلب مانند نبود، 

بلکه انگار کمی له شده بود.
پرخاکی در زندگی اش بداقبالی آورده بود که در رســته ی یکی مانده به 
آخِر پســت ترین تایتوها به دنیا آمده بود. راستش تا وقتی نایروک از تخم 
درنیامده بــود، َپرخاکی خودش را بدبخت ترین جغد تمام دنیا حســاب 
می کرد. هرگز نمی خواســت به اتحاد ملحق بشود. فکر پدرش بود. پس 
از آتش ســوزی جنگلی بزرگ در ســیمین پرده که بقیه ی خانواده اش توی 
آن از بین رفتند، پدرش کمی ُخل شــد و خیال کرد آینده شان پیش گروه 
جغدهای قدرتمند و مرموزی تضمین است که به پاکزادها شهرت دارند. 
پدر در اولین نبردش که درگیــری مختصری با گروه کوچکی از جغدهای 

گاهول بود، خود را به کشتن داد.
زیاد از مرگ پدرش نگذشــته بود که َپرخاکــی کم کم فهمید در اتحاد 
پاک ترین ها چقدر وحشتناک است که جغد دوده ای باشی. اسم رسمی اش 
ممکن بود کلمه ی تایتو را داشته باشد، اما این هیچ ارزشی نداشت. از آنجا 
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که نه پدری داشت و نه اصل ونسبی که پاک تلقی بشود و چون از تایتوهای 
عالی رتبه تر از خودش پست تر بود، بدترین  کارها را به او سپرده بودند. حتی 
اجازه نمی دادند او را با نام حقیقی اش صدا بزنند. اسمش را فراموش کرده 
بود، اما شــک نداشت نام بســیار مهمی بوده. پاکزادها اسمش را گذاشته 
بودند َپرخاکی. همه ی دوده ای ها اســم های کثیف مشابهی داشتند؛ مثل 
»بال ِگلی« یا »خاکسترمنقار«. حتی همین االنش هم دوده ای کهتری به نام 
»لک آلود« را زندانی کرده بودند، چون در مقابل دشــمن، بزدلی به خرج 
داده بــود. جایگاه آن ها چیزی نبود که به آن حســادت کنی. اگر َپرخاکی 
یک بار گفته بود »عادالنه نیست«، آن وقت لک آلود هزاران دفعه گفته بود.
اما نوزاده که از تخم درآمد، همه چیز عوض شد. آن موقع که َپرخاکی را 
احضار کردند تا هنگام شکســتن تخم حضور داشته باشد، فرقی با معجزه 
نداشــت. از هنگام آن رویداد مهم هم که زمین بین ماه و خورشید خزید، 
انگار خود َپرخاکی توی منظومه ای خورشیدی به نام اتحاد تایتویی پاکزادها 
در مــداری تازه و بلندمرتبه قرار گرفته بود. اقبالش قطعًا تغییر کرده بود. 
از او خواســتند در تک تک مراسم مهم نوزاده شــرکت کند. او و نایروک 

صمیمی ترین دوستان هم شده بودند.
برای همین، هرچند جغدهای جواِن دیگر َپرتنج می شــدند که نایروک 
چنیــن بی نقص از پس تمام کارهایی برمی آمد که باید برای اثبات بی باکی 
و ارزشــمندی خود برای اتحاد تایتویی می کــرد، َپرخاکی از موفقیت های 
همدمش شادمان می شــد. او خودش هرگز این طوری آزموده نشده بود. 

هرگز اجازه نداشــت حتی رؤیایش را به سر راه بدهد که جزو برگزیده ترین 
نیروها مثل پیشــاهنگ ها یا چنگال آتشــین ها بشود. هرگز برای یک جفت 
پنجه ی نبــرد، اندازه ی او را نمی گرفتند تا آهنگری خراب نشــین آن ها را 
بســازد. اما حاال دیگر اهمیت نداشت. او همدم و بهترین دوست نایروک 
بود، رهبر آینده ی پاکزادهــا، وارث مخوف ترین لقب در قلمروی جغدها: 

تایتوی اعظم!
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