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  :مقدمه
  با سالم خدمت دوستان عزيز

باشـد كـه     مـي  WarCraft  درباره داستان فانتزي    پراكنده از چند متن و مقاله    اي     ترجمه خواهيد كرد متني كه مشاهده    
  . شود مي خدمت شما عرضه  وي و ترجمه شدهتوسط خودم گردآور

  
 1آر تالكين.آر. نوشته جي ها   حلقه ارباب شباهت اين داستان با      ، چند  نظر شما را جلب خواهد كرد      مطمئناًكه  اي    نكته  

 خود تالكين است كـه دنيـاي خيـالي ديگـري ماننـد           ي  نوشته  براساسِ  اين داستان  ؛دليل نيست   بي اين شباهت . است
به جايي برساند و      را  كوتاهي عمر به تالكين فرصت نداد تا داستان خود         متأسفانه .كشد مينه را به تصوير     سرزمين ميا 

شـاگردان و دسـتياران     .  ولي اين باعث نشد كه داستان نـصفه بمانـد          .در نهايت تنها به صورت يك مقدمه باقي ماند        
 در سـال    كه  اينتا  . د و در نهايت كار ادامه داستان رها شد        رو ش  تالكين داستان را ادامه دانند كه با انتقاد فراواني روبه         

 كه به   يك بازي با استفاده از سناريوي اين داستان ارائه داد          2بليزارد  كامپيوتري هاي  سيس بازي تأ   كمپاني تازه  1992
 باعـث   اين موفقيـت  .  شد  خود ترين بازي سال   قرار گرفت و پرفروش   عموم   قوي مورد استقبال   سناريوي بسيار    دليل

 ي برسـد و ادامـه    نويس و شاگردان تالكين      فانتزي ي شد تا دوباره فكر ادامه دادن داستان به ذهن يك گروه نويسنده           
 بـه   WarCraft  اولـين كتـاب    1999 به دليل استقبال زياد در سال        كه  اين دوم بازي نوشته شد تا       ي داستان براي نسخه  

 به دليل جديد بودن كتاب امكان تهيـه         متأسفانه. رو شد  واني روبه و با استقبال فرا    صورت نسخه الكترونيك چاپ شد    
به همين دليل با استفاده از سـه        . نسخه مجاني آن وجود ندارد و با وجود جستجوي بسيار موفق نشدم چيزي پيدا كنم              

ه هـا يـك خالصـ    ي كه موجود است سعي كردم با به هم ربـط دادن ايـن  هاي  و مقاله WarCraft اصلي بازيي نسخه
 از اواسـط داسـتان      متأسفانهدرآمدي بيش نخواهد بود و       پيشالبته اين داستان فقط خالصه و       . داستان كامل ايجاد كنم   

يـات  ي و وقايع را فقط به صورت كلي و بـدون جز            و حالت روايت دارد تا داستان      )بعد از جنگ بزرگ دوم    ( است  
كـنم   ميسعي چنين  هم .كنم ميا كليات اين دنيا پيشنهاد ولي خواندن آن را به همه براي آشنا شدن ب .نقل كرده است

كنم بـراي مـن      مياز اين داستان دارند درخواست      اي    از دوستاني كه مقاله و يا نوشته      .  كامل كنم  كم  كمتا داستان را    
  . تر كنيم  كاملاتا داستان ر بفرستند

  ممنون و متشكر
  پايدار باشيد
  دارك لرد

  82زمستان 

                                                               
1. J.R.R Tolkien 
2. Blizzard 
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  : ي دوم مقدمه
 دو سـال از     تقريبـاًً ولي حقيقت اين اسـت كـه        .  بسيار غيرمعمول باشد   ي كار  ايد نوشتن دو مقدمه براي يك مقاله      ش

يي كه از دست    جا  آنولي از   .  قبلي اضافه كنم   ي ديدم تا نكاتي را به مقدمه       شروع اين كار گذشته است و من الزم مي        
داستان واركرفت  .  جديدي بنويسم  ي  تصميم گرفتم مقدمه  بردن در چيزي كه دو سال پيش نوشته بودم، راضي نبودم،            

متأسفانه . اي براي شروع يك دنياي سرتاسر فانتزي ديگر بود          آر تالكين كه به صورت مقدمه     .آر  .اي است، از جي     ايده
ز  از شاگردانِ تـالكين بعـد ا       1ناك .ريچارد اي . تر كند   جل به اين استاد بزرگ فرصت نداد تا داستان خود را كامل           ا
هايي كـه پرفـسور تـالكين بـراي           با استناد به نامه   ) پسر تالكينِ پدر   (2 تالكين كريستوفرهاي بسيار با      ش و قوس  ك

.  بگيـرد  كريستوفرهاي طوالني اجازه نوشتن اين داستان را از           شخص وي نوشته بود، موفق شد در يك سري مشاجره         
  !ه نوشتن سري طوالني تاريخ سرزمين ميانه است بكريستوفركه بسياري از اين موفقيت را مديون مشغول شدن 
هاي پرفسور تالكين و پسرش، مانع از اين شـد تـا نـاك بتوانـد                  نداشتن جايگاه الزم و تعصب شديد هواداران نوشته       

 كمپاني بليزارد حقوق ديجيتالي اين داسـتان را    1992سرانجام در سال    . داستاني را كه كامل كرده بود به چاپ برساند        
ناك موفق شـد تـا      1999در سال   ارائه داد،   ) WarCraft (هنرِ نبرد هاي محبوبي كه از        رساند و با كمك بازي     به ثبت 

   .كتب خود را نيز به چاپ برساند
  :و اين مقاله  هنرِ نبردنكاتي پيرامون داستانِ

 باز زد و نتيجه اين شد كه         نسخه دوم از بازي توسط بليزاد، ناك از نوشتن سناريوي تحميلي بليزاد سر             ي بعد از ارائه  *
و دو  گرفتنـد    اين كار را بـه عهـده         ،ي كامپيوتري ها  ي باز  از سناريونويسان معروف   ،4 و جف گروب   3كريس متزن 

 داسـتان را    ي  دو سال نوشـتن ادامـه       ناك به موجب اين امر   .  با حمايت بليزاد به چاپ رسيد      از اين دو نفر   كتاب نيز   
  .ها سال گذشته سه گانه نبرد پيشينيان خود را به چاپ رساند  خصومت بعد از رفعكه اينتا . تحريم كرد

مندان به دنياي     هر چند خوانندگان و عالقه    .  جادو به صورت افراطي وجود ندارد      هنرِ نبـرد  بر خالف بازي، در كتب      *
  .ها دانست ربابِ حلقهتر از ا توان فانتزي در كل اين داستان را مي.  خواهند يافتبيشتر جادوييتالكين اين داستان را 

بحث و بررسي وجـود  هنوز در مورد اين ترجمه كه هر چند . باشد  مي نبردهنرِ، WarCraft ي  بنده از كلمه  ي ترجمه*
 البتـه انكـار     .باشد  ميمعني     بي كامالًًافزار با توجه به محتواي داستان         ي ارائه شده از بعضي با عنوانِ جنگ          ترجمه ،دارد
شه و مهـارت  ياست كه به پCraft  ين كلمه در معنايگرِ ايهام ديا. ز داردي نيهامين اين كلمه چنيتوان كرد كه ا ينم
 را حجت گرفت كـه معتقـد اسـت معـادل          ين شهراب يزم، حس يد بتوان حرف دوست عز    يجه شا يدر نت . ز اشاره دارد  ين
ـ ب بودن ا  يغرل بودن و    يباشد كه به علت ثق    » )جنگ(رب   ح صناعت «ين كلمه به فارس   يتر ا   قيدق ـ  ن معـادل  ي  يابي

شه، و هـم تـا      ي صنعت است، هم پ    ي هم به معنا   يصناعت در فارس  .  نام داستان استفاده كرد    يتوان از آن برا     يقطعاً نم 

                                                               
1. Richard A.Knnak 
2. christopher Tolkein 
3. Chris Metzen 
4. Jeff Grubb 
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وزارت «: ته بود ش را گذاش  يباي ز ي هنرها ي الملك نامِ مدرسه    كمال مثال،   يبرا. ك است ي هنر نزد  ي  به كلمه  يا  اندازه
  »».ع مستظرفهيصنا

فقـط بـه سـبب رعايـت        . ي دو سال پيش خودم ذكر كردم اين مقاله، كامل اسـت              خالف چيزي كه در مقدمه     بر*
 نـاك  .آر تالكين و ريچارد اي    .آر.هاي جي   گونه چيزي به غير از نوشته       ترين اطالعات موجود از داستان، هيچ       درست

. گرديد، متأسفانه نااميد خواهيـد شـد        ازي مي بسناريوي  پس اگر به دنبال داستان كاملي از        . در اين مقاله وجود ندارد    
  .اند هاي مربوط به كريس متزن و جف گروب در اين مقاله اعمال نشده زيرا قسمت

هاي سايت وجود دارد كـه هـر چنـد             نيوزويك با ريچارد ناك در قسمت مصاحبه       ي  كوتاهي از مصاحبه   ي ترجمه*
  .كوتاه است، ولي خواندن آن خالي از لطف نيست

چون توضيح دنياي به اين بزرگي در       !  نخواهد شد   كامل  كاملِ گاه  هيچ  و  است با وجود كامل بودن، ناقص    قاله  اين م *
دانـم و سـعي       ولي بعد از گذشت اين همه مدت، تعليق بيشتر را جـايز نمـي             .  ناممكن است  تقريباًً كاري   ،چند صفحه 

  .كم، اطالعات بيشتري به اين مقاله بيفزايم كنم كم مي
  
  

  .ز باشيدسرافرا
  دارك لرد

  1384پائيز 
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  ) جنگ بزرگ دومبعد ازان يآدمداستان  (ردراناتحاد لُ
  

  : دوم جنگعواقبِ
 هـاي   اورك.  را در شرايط شوك و اغتشاش قرار داده بـود          1 لردران متحدانِ ها   سهمگين بر عليه اورك    دومين جنگ 

 تـا قلـب سـرزمين        نـه تنهـا    ،شـدند  مـي  هدايت   2تباهي  پتك  اورگريم ، نيرومند ي رهبري فرمانده تحت  رحم كه    بي
 لردران را نيز در سـر        بلكه بسياري از شهرهاي مركزيِ     ، بود نفوذ كرده بودند    ها   دورف ي  كه تحت سلطه   3خازمودان

 ،هـا    الـف   موفق شده بودند تا پادشاهي دوردست      حتاناپذير    شكست هاي  اورك. راه خود با خاك يكسان كرده بودند      
آخرين .  جنگلي متوقف شد   هاي  الفنيروهاي   با رسيدن    ها  آنگري    وحشي كه  ايننيز غارت كنند تا      را   ،4تاالس كول

 8لـين پرادمـور   آ  د درياسـاالر    و   ،7 روشـنايي  ي   آورنده ر اوت ،6 آنديون لوتار  جناب  عالي يكه به رهبر   5ناارتش متحد 
اولـين    ، كردنـد  9اَزروتن نابود شـده     نشيني به سمت جنوب يعني سرزمي       را مجبور به عقب    ها   اورك ،شد ميهدايت  
ر لوتار موفق شـدند تـا        نيروهاي تحت كنترل س    .رحم سقوط كرده بود     بي هاي  كه به وسيله يورش اورك     اي  پادشاهي

 اَزروت در هـا   تحـت كنتـرل اورك    هاي  نشيني به سرزمين    را از لردران بيرون و مجبور به عقب        تباهي  پتك هاي  قبيله
  .كنند

                                                               
1. Alliance of Lordaeron 
2. Orgrim DoomHammer 
3. Khaz Modan   
4. Quel’Thalas 

  برين هاي الف و تور كيرين جادوگران آدميان، كشورهاي تمام از، متشكل لردران اتحاد. 5
6. Sir Anduin Lothar 
7. Uther the Lightbringer 
8. Admiral Daelin Proudmoore 
9. Azeroth 
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ـ ن سـختي را عليـه       ي و حملـه  ، را محاصره كردند     1مخروط سنگ سياه   ،ها  دژ آتشفشاني اورك  نيروهاي لوتار     يروي
 و فرماندهانش به عنوان آخـرين راه حـل          تباهي  پتك ها  با بحراني شدن اوضاع براي اورك     .  دژ تدارك ديدند   يدفاع

 لوتار در مركـز     هاي  2با پاالدين حمله كرده و     موجود از دژ خارج شده و از قسمت مارپيچ كوه به سمت ارتش لوتار             
 و لوتار در وسط اين جنگ سهمگين با يكديگر گالويز شدند كه چيـزي               تباهي  پتك.  سوزان درگير شدند   هاي  جلگه

 بـه زحمـت    در نهايت موفق شد تـا تباهي پتكاگرچه . جز خستگي و خرد شدن براي اين دو جنگجو در بر نداشت
  . اميد داشتها  كه فرمانده اوركنكرد ي راتأثير بزرگ آن مانِ ولي كشته شدن قهر،لوتار را شكست دهد

 با فرياد را   خود   ي زده و مصيبت  را برداشت و برادران اندوهگين    او   سپر خوني    ، لوتار ي معتمدترين فرمانده ،  3توراليون
ـ زان خشمگين   سربا. حمله هدايت كرد    ضد يراب »!آزاد يها  انسان به نام تمام     !اَزروت به نام    !به نام لردران  « ي و  اَزروت

 از  چـه   آن افـراد توراليـون   . جوم بردند ه ها   محبوب خود به سمت صف اورك      ي لرداراني براي گرفتن انتقام فرمانده    
 جـا   همـه  سـقوط كـرد و       هـا   دژ اورك .  باشكوه قتل عام كردند    ي  در يك حمله    را  باقي مانده بود   تباهي  پتكارتش  

 بـه  كه ايني كه جان سالم به در برده بودند راهي نمانده بود جز      هاي  اوركديگر براي   . شد مياغتشاش و شلوغي ديده     
 .4 تاريكي دروازه:  باقي مانده بود فرار كنندها اوركشوكت سمت آخرين چيزي كه از 

كـه  انگيـز    نفـرت و   آلوده   هاي   گنديده و زمين   هاي   را تا درون مرداب    ها   اورك ي مانده  باقي ،ويانشجتراليون و جنگ  
 ي  گروه از هم پاشيده    ،آسا  غول ي  در زير دروازه   ،جا  آندر  .  تعقيب كردند   داده بود  يرا در خود جا     تاريك ي  دروازه
 دوم بـوده   بـزرگ  جنگي مبارزهترين   و مردان نيرومند با يكديگر در جنگي درگير شدند كه شايد خونينها  اورك
 يكـي پـس از ديگـري در          ديوانه شده بودند   خود 5شهوت-خونو به خاطر طلسم     بودند  تعداد   كمكه   ها  اورك .باشد

  در حـالي كـه  ، اسير شد و بـه لـرداران فرسـتاده شـد    تباهي پتك.  غرق شدند و از پاي درآمدندناخشم ارتش متحد 
 و سـاير    تـا در لـردران     ل و زنجير به سمت شمال فرستادند      غ و در    ند افرادش را در يك محل جمع كرد       ي مانده باقي

  .نوان اسير استفاده كنند به عها آن از مناطق

                                                               
1. BlackRock Spire 

2 .Paladin : به داستان اين در پاالدين ي كلمه. كرد مي خدمت رم، مقدس امپراطور) م.ب 742-814( كبير چارلز ركاب در كه ميزگرد اي افسانه ي شواليه يازده از يكي نام ـ نپاالدي 

  .گردد مي اطالق (Holy Knights) مقدس هاي شواليه
3. Turalyon 
 

4 . Dark Portal :باشد مي اَزروت دنياي و ها اورك جهان بين اي ارتباطي پل كه انرژي از منحوس و عظيم اي دروازه .  
5 . Blood-Lust :ضربه براي حل راه آخرين طلسم اين. بخشد مي محدود مدتي براي آميز جنون قدرتي ها اورك به و آيد مي در اجرا به اورك ساحرهاي ي وسيله به كه آور مرگ طلسمي 

  .پاشد مي هم از آني جنون دليل به طلسم اين اجراي زمان در جنگي آرايش و نظم كه زيرا باشد، مي دشمن ارتش به زدن
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  ي تاريك دروازه در پسِ
     و راه   نمـود  شروع به فعاليـت مجـدد      ي تاريك   دروازه گذشته بود كه نيروهاي      1ندرگارد فقط چند ماه از پايان نبرد 
 بـه سـوي     مجـدداً  3 اعظم نرزول  ساحرِِبه رهبري   ،   قبايل اورك  ي  بازمانده.  باز كرد  2ينوررِدعبور جديدي را به سوي      

 باعـث افـزايش قـدرت       بودكه ممكن   از اَزروت   به منظور دزديدن تعدادي از اشياي جادويي         .ور شدند   حمله زروتاَ
 هـا  آن تا شايد اين كـار بـه   ،بگشايند به سوي اَزروت جديدي را  هاي   تصميم گرفتند تا دروازه    ها   اورك ،نرزول شود 
  . فرار كنند درينور ، قرمزرنگ خود وبراي هميشه از جهان نفرين شدهاجازه دهد، 

ن آمـاده   ا جديـدي عليـه متحـد      ي يي كه مطمئن بود نرزول خود را براي حملـه         جا  آن پادشاه لردران از     ،سوشاه تران 
 ي از صـفحه    را هـا  آن خاتمه دهنـد و      ها  به تهديد اورك  شه  ي هم يبرا فرستاد تا    درينوري خود را به     ها  ارتش ،كند مي

 هـاي    در سـرزمين   ها  شدند با اورك   مي و ژنرال توراليون هدايت      4خدگرسط  تو كه   متحدانارتش  . روزگار محو كنند  
خدگر موفق  ،  6وردرانك  دورف ي  و شاهزاده  5آلريا  الف تكاورِ با وجود كمك     حتا ولي.  درگير شدند  درينورسوزان  

  . باز كردها  جديدي به ساير دنياهاي نشد جلوي نرزول را بگيرد و نرزول دروازه
 مهيـب و    يا   باعث زلزلـه   ،د جادويي ايجاد شده بو    هاي   شدن قدرت دروازه   جمع ي  كه به وسيله   يمطوفان جادويي عظي  

 نـرزول   ،كرد تا خود و افرادش را به اَزروت بازگرداند          در حالي كه خدگر نااميدانه تالش مي       .تكه شدن زمين شد    تكه
و يـارانش متوجـه    وقتي كه خدگر.  كنند فرار باز هاي   موفق شدند به داخل يكي از دروازه       فرماندهانشترين    و معتمد 

 تا از جان خـود بگذرنـد و اقـدام بـه نـابودي               تصميم گرفتند اند   شدند كه در اين جهان در حال نابودي به دام افتاده          
ي كه موجـود    هاي  نوشتهطبق  .  نبيند ي آسيب درينور كه در طرف ديگر دروازه بود از نابودي          اَزروت بكنند تا    ها  دروازه
 موفـق  ها آنا يآ كه اين  از ولي، را نجات دهنداَزروتو كنند  را نابود ي تاريك دروازهان موفق شدند تا    قهرمان ،است
  .ند از آن مهلكه جان به در ببرند يا خير، اطالعي در دست نيستشد

                                                               
1. Nethergarde 
1.  Draenor  
3. Ner’zhul 
4. Khadgar 
5. Alleria 
6. Kurdran 
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1ريم باتولي گبردن

 پراكنـده و بازمانـده در       هـاي   موفق شدند تا اغلب قبيلـه      متحداننيروهاي  ،  ي تاريك   دروازهبعد از نابود شدن دومين      
 ، خيلي سريع بعد از پايـان جنـگ دوم سـاخته شـدند              كه  كار اجباري  هاي   اردوگاه و به  كرده آوري  جمع را   اَزروت
 بـا وجـود ايـن     . شـد  مـي  نگهبـاني    هـا   آنند و با دقت از      د خيلي سريع تا حداكثر ظرفيت پر ش       ها   اردوگاه ،بفرستند
 جنوبي  هاي   به قسمت  قدر  آن موفق شدند    2آوازِجنگ  كوچك ي   قبيله افراد: دندي بودند كه موفق به فرار ش      هاي  اورك

 بـاقي  ي تنهـا قبيلـه   3ي اژدها معده ي قبيله:  يك گروه ديگر هم بود  همچنين.  به دور بمانند   متحدانبروند تا از چنگ     
  .رقرار بود به مخاطره بيندازدقوي بود تا بتواند صلح دلچسبي را كه در لردران ب كه به اندازه كافي بزرگ واي  مانده
 زيـادي از  هـاي   موفق شده بود قسمت،شد مي هدايت 4موذي و زيرك نكروس كه وسيله ساحر   ي اژدها   معده ي  قبيله

 كوهستان خارج و به تصرف خود در        هاي   را به وسيله اژدها و تعدادي نيروي زميني از چنگ دورف           خازمودانشمال  
 قرمز او را به كنتـرل خـود در          ياناژدها و گروه    5الكستراسزا اژدهايان تا ملكه    نكروس اين قدرت را داشت    . بياورد
كروس نيروهاي خـود را     ن. داد مي انجام   6روحِ ديو به نام     مي جادويي قدي  ءاو اين كار را با استفاده از يك شي        . بياورد

 غير قابل   اژدهايان و با پوشش      گريم باتول مستقر كرد كه در باالي كوهستان قرار داشت          ها   دورف  تاريخيِ در ارگ 
 را دوباره متحد    ها  تصميم گرفت تا اورك    ايجاد كرد و  اي     قابل مالحظه   نكروس ارتشِ  ،در داخل ارگ  . نمود مينفوذ  

  جادوگر شجاع  ي   مداخله ، ساحر اورك نيرومند بود    كه  اينولي با وجود    .  بگيرد متحدان را از    تباهي  پتككند و انتقام    
جنگجويـان    و يارانش كه به وسيله بازماندگان     رونين.  نكروس را نقش بر آب كرد      هاي   برنامه 7رونين و كمي ديوانه  

انتظار داشتند به دسـت      را كه    اي   نتيجه ولي آن . نابود كنند  تقريباًً را   روحِ ديو موفق شدند تا    . شدند مي مايتحدورف  
   به خـودي    شيء جادويي  را نابود كند و     يخيتار جادويي   ء در حدي نبود كه بتواند آن شي       رونين هاي  قدرت ،نياورند

  .شد خود ترميم مي
 شايد بتواند كـاري انجـام       رونين را مشغول كنند تا      ها  كردند تا اورك   مي سعي   رونين و ياران    ها  كه دورف در حالي    

يروهـاي  ساحر نيرومند بـا اسـتفاده از ن  .  را بر هم زد     جنگ ي   مبارزه موازنه  ي   وارد شدن خود نكروس به صحنه      ،دهد
 و يـارانش را در شـرايط دشـوار و           رونـين وفان قـوي    ت يك    درگير شد و با استفاده از ايجاد       رونينجادويي خود با    
 نكروس مست از قدرت تبر      ، از كوه نمانده بود    رونيندر حالي كه چيزي به سقوط       .  كوه قرار داد   ي  خطرناكي در لبه  

 ، كوه ريزش كند و اين بزرگترين اشـتباه او بـود           هاي  سنگخود را به كوه زد و با يك جادوي مهيب باعث شد تا              
. وي خود را از دسـت داد       نوراني تألل   شيطانيِ شيء ، افتاد و در يك انفجار     روحِ ديو  جدا شده روي     هاي  يكي از صخره  

 ين و يارانش در يك انتقام خـون       اژدهايان ملكه   ، خارج شد و توانست آزادانه فكر كند       ها  الكستراسزا از كنترل اورك   

                                                               
1. Grim Batol 
2. WarSong  
3. DragonMaw  
4. Nekros 
5. Alexstrasza 
6. Demon Soul  
7. Rhonin  
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را به خاكستر تبديل كردند و اين پاياني بود براي آخرين قـدرت              ي اژدها   معده ي   را به آتش كشيدند و قبيله      جا  همه
  .اوركي موجود در زمين

در . اراده و نااميـد شـدند       بـي  ها   باقي مانده در اردوگاه    هاي  اورك،  ها   آخرين ساحر و رهبر اورك     ،با مرگ نكروس  
 دست بـه خودكـشي      حتا،  عالقه خود را به جنگ و مقاومت از دست دادند         . گرفتندحالت كرختي و خمودگي قرار      

ي هاي   تمام عالقه و حس خود را به عنوان يك جنگجو از دست دادند و آخرين چيزي                ها  اورك. زدند ميدسته جمعي   
  . را نيز از ياد بردندداز فرهنگي و مكتبي كه با آن بزرگ شده بودن
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  شود مياتحاد از هم گسسته 
سـتيزه و مـشاجره در مـورد        رهبران بعضي از كـشورهاي متحـد شـروع بـه            ،  ها   بعد از شكست اورك    هاي  در سال 
 حـافظ   و  لـردران   پادشـاه  1شاه ترانوس . شد  به مرور كمتر مي    متحدان روابط سياسي مابين     سطح كردند و    ها   مرزبندي
 بسته شده بود مـدت       و در جريان جنگ    ساعات ترين  كه در بحراني  اي     شد كه آن پيمان شكننده     متوجهكم   اتحاد كم 

 را قانع كرد تا پول و كارگر بفرستند تا كمكي بـراي بازسـازي               متحدانترانوس رهبران   . بيشتري دوام نخواهد آورد   
 سـنگين نگهـداري و      ي  كـه هزينـه    ها  آن ماليات .  از بين رفته بود باشد     اَزروت كه در دوران اشغال      2باد طوفان  شهرِ

 3اي  قهوه    يال  نِئ بسياري از رهبران اتحاد مثل ج       اورك نيز به آن اضافه شده بود باعث شد تا          هاي  ردوگاهارسيدگي به   
  .  جدا شودمتحدان به اين مسئله فكر كنند كه كشورشان بهتر است از 4شاه گلينيس

 باطـل   متحـدان د را بـا      پيمان خـو   5اي  ه  ماه نقر  ي تندرو  و  عالي هاي  الف،  شد مياين در حالي بود شرايط داشت بدتر        
 در طول   ها  آن هاي   باعث از بين رفتن وسوختن مقدار زيادي از جنگل         متحدان به اين بهانه كه رهبري ضعيف        ،كردند

 در طـول    انـسان  هـا   كرد كه اگر فداكاري صد     مي يادآوري   ها  آن اين در حالي بود كه ترانوس به         ،جنگ شده است  
تاالس ديگـر امـروز وجـود        كول چيزي به نام     ،شور الف دفاع كنند نبود    جنگ كه جانشان را از دست دادند تا از ك         

بـه دنبـال جـدايي      . دنبال كننـد   را    تصميم گرفته بودند تا مسير دلخواه خودشان       ها  نداشت الف اي    ولي فايده . نداشت
  . پيمان را شكستند و جدا شدند6گارد مگلينيس و استور،ها الف

 ، حـساب كنـد  هـا  آن داشـت كـه روي   يمتحـدان د ولي شاه ترانوس هنوز       تكه تكه شدن   متحداناين درست بود كه     
 ي   همچنـين فرقـه    ، بودنـد  متحـدان  هنـوز بـا      8واريان ويرين  اَزروت جوان    و شاه  7تيراس  پرادمور از كول   درياساالر
از  را   11داالران شـدند پـشتيباني كامـل      مـي  رهبري   10اسنيدآنتو  كبير جادوگرِ كه به وسيله     9تور-كيرين جادوگرانِ

 12 ريش برنزي  ها مگنيِ    دورف ندم نيرو تر متعهد شدن شاه    تر و عجيب    از همه لذت بخش    .پادشاه ترانوس اعالم كردند   
 تا ابـد بـر گـردن        متحدان ها  مودان از دست اورك   زاو اعالم كرد كه براي نجات دادن خا       . براي دفاع از لردران بود    

  . كردءوس امضا با تراندائمي حق دارند و يك پيمان اتحاد ها دورف

                                                               
1. Terenas 
2. Storm Wind  
3. Genn Greymane 
4. Gilneas 
5. Silver Moon  
6. Stromgarde 
7. Kul Tiras 
8. Varian Wrynn 
9. Kirin Tor 
10. Antonidas 
11. Dalaran 
12. Magni Bronzebeard 
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   جديدي يك دوره
 .شـد  مي   و يك صلح پايدار در تمام لردران برقرار          هتر شد   كم ها   سختي كم  كمگذشت اين در حالي بود كه        مي ها  سال

پيوسته كـار كردنـد تـا پادشـاهي را دوبـاره بـسازند و بـه                   به سختي و   1فاول   اعظم آالنسوس  اسقف شاه ترانوس و  
  . وفادار بودند كمك برسانندانمتحدكشورهايي كه هنوز به 

 دوباره رشد كرد و توانست به وسيله رهبري خوب شاه ويرين خـودش را بـه عنـوان يـك                     اَزروت  جنوبيِ پادشاهيِ
 واالمقـامِ  رهبـر    ي روشنايي   آورندهاوتر  . مطرح كند و مقدار زيادي از شكوه گذشته را به دست بياورد             ميقدرت نظا 

 سركوب راهزنان و موجودات شيطاني در سراسر قلمرو صلح را پايدار نگاه             ،دهي مهاجرين با سازمان  ها   پاالدين ي  فرقه
و نظم   كرده محافظ    را خطوط تجارت   نيرومندش دزدان دريايي را شكار و      هاي   پرادمور و ناوگان   درياساالر. داشت مي

 كه در   نديدي از قهرمانان بود    نسل جد  با وجود كارهاي بزرگ اين قهرمانان      ولي   .كردند ميرا در سرتاسر دريا حفظ      
  .گرفتند ميقلب مردم جاي 

 جوان به وسيله مورادينِ ريـش       پرنسِ. بودپروا تبديل شده      بي  قوي و  ، به مردي جوان   2 آرتاس ،تنها پسر شاه ترانوس   
 بـه    جوان بود  كه  اين تعليم داده شده و به يك جنگجوي واقعي تبديل شده بود و با وجود                ها  برادر شاه دورف   3برنزي

 وارد  4اي  دست نقـره  در سن حساس نوزده سالگي به خدمت فرقه         . يكي از بهترين شمشيرزنان لردران تبديل شده بود       
 بـه  ، كه ساليان سال در كنار ترانوس بود و از برادر به او نزديكتر بـود اوتر ،شد ميشد كه به وسيله لرد اوتر رهبري      

گستاخ بـود و كمتـر بـه         مي پرنس ك  كه  اين وجود   با. كرد ميگاه  آرتاس به چشم برادر زاده خود و نه يك شاگرد ن          
وقتـي كـه    . داشته باشد  شجاعت و سرسختي      اندازه او  توانست به  ميولي هيچ كس ن   كرد   مي اوتر گوش    هاي  نصيحت
 ، شروع به قتل و غارت روستاها در حاشيه مرزهاي كـول تـاالس كردنـد               5آمان  زول هاي  وي ترول ج جنگ هاي  گروه

.. پايان دادها آنگري   را شكار كرد و به وحشيها ي سريع اقدام كرده و تمام ترولآرتاس خيل

                                                              

 

 لردران حساسيت خاصي نيـز در مـورد زنـدگي           ممرد،   آرتاس هاي   و شجاعت  ها  غير از صحبت درباره جنگ آوري     
 وجـود   6پرادمورينا  جِ ي كه درباره يك رابطه عاشقانه بين آرتاس و دوشيزه         هاي  شايعه. خصوصي پرنس جوان داشتند   

و دوست    پرادمور درياساالرترين دختر    جينا جوان . داشت بسيار داغ بود و خيلي سريع در سرتاسر پادشاهي پخش شد           
جينا . نيز بود تور  -كيريندر ميان شاگردان    اي     زيبا ولي خجالتي ستاره    همچنين اين بانوي جوانِ   . كودكي آرتاس بود  

يـك پيـشرو و     در يادگيري علوم و فنون جادويي         او. نيداس تربيت شده بود   اعظم و محترم آنتو   ي جادوگر     به وسيله 
 آرتاس و جينـا     ،با وجود وظايف سختي كه بر دوششان بود       . شد و بسياري را شگفت زده كرد بود        ميمحسوب  نابغه  

  . با هم داشته باشنداي  موفق شده بودند تا روابط دوستانه

 
1. Alonsus Faol 
2. Arthas 
3. Muradin Bronzebeard 
4. Order Of The Sliver Hand  
5. Zul’Aman 
6. Jaina Proudmoore 
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ديدنـد   مـي  كه  اينمردم از   ،  گذاشت ميوضع سالمت شاه كه رو به وخامت         گرفتن سن زياد شاه ترانوس و        با در نظر  
 شـادمان ش در جريان است بسيار      هاي   شاهانه در رگ   پرنس محبوبشان با يك فرد اصيل ازدواج خواهد كرد كه خونِ          

  .بودند
 اه خصوصي نگ  ،د كه ممكن بو   جا  آنشد روابط خود را تا     ميي كه توسط مردم گفته      هاي  آرتاس و جينا نگران از شايعه     

. دانست كه اين رابطه عاشقانه ديري نخواهـد پاييـد    مي كه در داالران آموزش ديده بود        چه  آنولي جينا با    . داشتند مي
  او در   واقعـي  ي  دانست كه آينـده    مي جادوگري را آموزش ديده بود و         علم  مختلف انواع  خود، او در تمام طول عمر    

  . در قصر پادشاهيتعقيب علم و دانش است نه زنداني شدن 
 مردم شده بود اين بود كه در اين اواخر دو عاشق ناخواسته از هم جدا شـده بودنـد و                     يحتچيزي كه بسيار باعث نارا    

  ...حال رخ دادن بودخود را با كارهايشان مشغول كرده بودند و علت آن هم اتفاقات عجيبي بود كه در 
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  ها سايهبازگشت 
.  جنگ دوباره شـروع بـه منتـشر شـدن نمـود            هاي   شايعه ، و آرامش كامل   ال در صلح   سيزده س  تقريباًًبعد از گذشت    

 بـاقي   هـا    از اورك  چـه   آن آوري  جمعكار و جوان اورك شروع به         تازه دادند كه يك رهبرِ    ان پادشاه گزارش    مأمور
 بـه چنـدين     چنـين   رهبر جـوان هـم     .تعليم دهد  كارآزموده  يك گروه جنگجويان اورك    ه و توانست  همانده بود نمود  

چنين تالش كـرده      جديد اوركي هم   ي  دسته. بود تا برادران در بندش را آزاد كند       كرده   حمله كرده و تالش      اردوگاه
 نگهبـاني بـراي     ي ه كه يك قلع   1هولد  دارن موفق شده بودند     حتا ها  آن. بودند تا يكي از فرماندهان خود را آزاد كنند        

شاه ترانوس اوتـر    . كردند را بكشند   ميكه آن را اداره     اي     افسران فرمانده   بود را تصرف كنند و     ها  حفاظت از اردوگاه  
 اورك.  نـشدند  يافـت  وقـت   هيچ گر  حيله هاي   ولي اورك  ، جوان فرستاد  ي   فرمانده ش را براي سركوبيِ   هاي  و پاالدين 

وانـست جلـوي     اوتـر نيـز نت     هاي   بهترين تاكتيك  حتا.  است پديدهيك    ميجوان توانست ثابت كند كه در فنون نظا       
  .او را بگيرد جنگ و گريزروش 

 از اي    شاه ترانوس اخبار ناراحـت كننـده      ،   بود ها  در حالي كه فشار شديدي بر روي شاه به خاطر شورش جديد اورك            
مردگـان شـروع بـه      نا ي   مبني بر اين بود كه تعدادي از فرقه        ها  شايعه. ديگر دريافت كرد و بسيار آشفته شد      اي    جبهه
 پيـشنهاد زنـدگي     ها  آن و به    هرا يافت  از وضع موجود     معترض ناراضي و    اين گروه مردم  . شمال هستند  در   گيري  شكل

دانـست   مي زيادي كه در صلح و صفا گذشته بود شاه ترانوس هاي بعد از سال. دانند شاه را مي  بردگيِ به جاي جاودانه  
لردران تا به حال از سد همه مـشكالت عبـور            كه  اين بعد از فكر به      او. كه مشكالت تازه در حال شروع شدن هستند       

كننـد لـردران     مـي دانست تا وقتي كه مدافعانش اعم از جديد و قديم از آن محـافظ                ميقدري آرامش يافت و      كرده
  . بيشماري را خواهد ديدهاي هرگز سقوط نخواهد كرد و طلوع

  ... ولي او در اشتباه بود

                                                               
1. Durnholde 
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  ) دومگ بزربعد از پايان جنگ (ها داستان اورك

  
  

   و خيانت1گولدان
 درگيري سـنگيني بـين      ، قطعي شده بود   تقريباً متحدان بر   2هورددر حالي كه پيروزي     ،  در روزهاي پاياني جنگ دوم    

 قـانوني    رهبر شوراي جادوگري مخفـي و غيـرِ        ،ساحر شرور گولدان  .  درگرفت اَزروتدر   قدرت نيرومند حاضر   دو
در .  شـوراند  ها   اورك  نظامي  رهبر نيرومند  تباهي  پتك اورگيريم   ر عليه قدرت   شورشي را ب   هاي   گروهي از قبيله   ،سايه

توانست آخرين   ميكه  اي     حمله ،بود عليه پايتخت لردران     را بر اش     تدارك آخرين حمله   مشغول تباهي  پتكحالي كه   
 خـود را خـالي      يهـا   ش پست و قرارگـاه    ا   گولدان و قبايل شورشي    ، را در هم بشكند    متحدان هاي  مقاومت و بازمانده  

از ارتش خود را به خاطر خيانت گولـدان           مي ني تقريباًت زده كه    ه ب تباهي  پتك. كرده و به سمت دريا رهسپار شدند      
  . از دست دادمتحدانترين شانس خود را براي پيروزي بر  و بزرگ شد  مجبور به عقب نشيني،از دست داده بود

قدرت خدايي دست يابد و ذهن مسمومش به غير از قدرت به هيچ             خواست به    ميهميشه دلش   ،   قدرت ي  گولدان تشنه 
 كه فكـر    3آب سارگراس  زيرِ ي   را براي يافتن مقبره    دشواراو يك جستجوي بسيار     . توانست فكر كند   ميچيز ديگر ن  

 اوركش  برادرانِگولدان كه باعث شده بود      .  در خود پنهان كرده است شروع كرد       كرد يك نيروي بسيار عظيم را      مي
زنـد   ميكه به او    اي    و ضربه  تباهي  پتكبه وظايف خود در قبال      اي     لحظه ، دربيايند 4لژيون سوزان  هاي   صورت برده  به

                                                               
1. Gul’dan 
 

2. Horde :گذاشتم باقي هورد را آن. زد مي صدمه متن به دسته و دار به كلمه اين مرتب ترجمه كه جايي آن از. اردو تركي ي كلمه از شده مشتق. دسته و دار معني به.  
3. Sargeras  
4. Burning Legion 
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 ي   سرانجام موفـق شـد مقبـره       ، را با خود همراه كرده بود      2پتك شفق  و   1طوفانغارتگرِ   هاي  او كه قبيله  . فكر نكرد 
با اين حال وقتي او مهر و موم مقبره را باز كرد و وارد آن                . بيرون بياورد  از زيرآب   خود هاي  سارگراس را با قدرت   

  . يافتجا آنشد تنها هيوالهايي ديوانه را در 
نيروهاي خود را فرستاد تا گولدان را بكـشند و          ،   نافرمان را تنبيه كند    هاي   كه به دنبال راهي بود تا اورك       تباهي  پتك
  دسـت  بـه بـه خـاطر حمـاقتش      گولـدان  در اين حـال    .پيوندند ب او مرتد را سر عقل بياورند تا دوباره به          هاي  اورك

 از نيروهـاي    خيانتكـار خيلـي سـريع        هـاي    به دنبال كشته شدن رهبرشـان اورك       ، مقبره كشته شد   هيوالهاي محافظ
هـورد  ،   شـورش سـركوب شـد      كه  اينبا   . شكست خوردند و بسياري كشته و باقي مانده نيز تسليم شدند           تباهي  پتك

 اميد از دست رفتـه      متحدان خيانت گولدان نه تنها باعث شد كه         ،كه از دست داده بود جبران كند      نتوانست چيزي را    
 و خـود را     دوباره سـازماندهي كننـد     را    داد تا نيروهايشان   ها  آنخود را دوباره به دست بياورند بلكه اين زمان را به            

  ...سازندبراي تالفي آماده 
 از نيروهايش باقي مانده بود را جمـع         چه  آن ،چار از هم گسستگي شده است     وقتي كه ديد هورد از داخل د      ،  لرد لوتار 

 جـا   آندر  .  عقـب رانـد    اَزروت را به سمت جنوب يعني زادگـاهش         ها  آنور شد و      حمله ها  كرده و به سمت اورك    
  .  محاصره كردندمخروط سنگ سياه را در دژ آتشفشانيشان تباهي پتك نيروهاي متحدان

ستوانش تراليون هدايت نيروهاي باقي مانده را بر عهده گرفت          . د لوتار در جريان جنگ كشته شد       لر كه  اينبا وجود   
 توراليون و سـربازانش موفـق       جا  آن در . وسيع و متعفن كرد    هاي   را وادار به عقب نشيني به سمت مرداب        ها  و اورك 
 درينـور ه دنياي تاريك و قرمز رنگشان        را ب  ها   كه اورك  اي   دروازه جادويي  ، را نابود كنند   ي تاريك   دروازهشدند تا   
هورد ،   به خاطر جنگ داخلي    ها   و ضعيف شدن اورك    درينور با متوقف شدن رسيدن نيروي كمكي از         .كرد ميمتصل  

  .سرانجام از داخل از هم گسسته شد و در قدرت نيروهاي متحد غرق شد
درحالي كه به نظر    . كار اجباري جاي گرفتند    هاي  اردوگاه شده و در     آوري  جمع پراكنده اورك خيلي سريع      هاي  قبيله
ِ ايـن صـلح       نـسبت بـه پايـداري     بعضي از افراد بسيار     ،  رسيد كه سرانجام هورد براي هميشه شكست خورده است         مي

 ي   را بسازند تا بر باقي مانده      4د را قانع كرد تا دژ ندرگار      متحدان رهبران   3خدگر شاگرد پيشين مديو   . مشكوك بودند 
  . صورت نخواهد گرفتدرينوراز اي   كه در آينده حملهشوند نظارت كند تا مطمئن كي تاري دروازه

                                                               
1. Storm Reaver 
2. Twilight’sHammer 
3. Medivh  
4. Nethergarde 
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   سايهيها نرزول و قبيله
تعـدادي  .  برداشـتند  هـا    براي كنتـرل اورك     را استواري هاي   قدم متحدان ، جنگ دوم خاموش شد    هاي  وقتي كه شعله  

 كـه در جنـوب      هـا   اردوگاهاين  . در بند باشد   هاي   نگهداري بزرگ ساخته شد تا به عنوان خانه براي اورك          اردوگاه
از پيروزي و موفقيـت     اي     نشانه و به  شد مي تسربازان كارآزموده محافظ    و ها  لردران ساخته شد بود به وسيله پاالدين      

ولـي  ،  ميل به شركت دوباره در جنـگ را داشـتند          و   هنوز هيجان  اسير   هاي  اگرچه اورك . ند شده بود   تبديل متحدان
درام هول واقع بودند به هر ترتيبي كه ممكن بود آرامش و              ميو قدي   مي كه در دژ نظا    ،ها  اردوگاه از   رهبران بسياري 

  .كردند مينظم را حفظ 
 فكـر   وجه  هيچي بود كه به     متحدان ارتش اوركي جديدي آماده حمله به        ،درينور  مذابِ  در جهانِ  اين در حالي بود كه    

 جنگجوي باقي مانده بـر      هاي   قبيله ، ساحر ارشد نرزول كه مربي گولدان بود       . مورد حمله واقع شوند    مجدداًكردند   مين
رد و باز كند تا ه    درينوري را بر روي     هاي  خواست دروازه  مينرزول  .  را در زير پرچم سياه خود جمع كرد        درينورروي  

 نـرزول بـه تعـدادي       ،ها  براي انرژي بخشيدن به اين دروازه     . را به سوي يك جهان تازه و خالي از سكنه هدايت كند           
 نـرزول   هـا   آنبـراي تـصاحب كـردن       .  داشت تا قدرت او را افزايش دهد       احتياج بود   اَزروتاشياء جادويي كه در     

  . فرستاداَزروتولع خود را به سوي  ر پهاي و قبيله  باز كردمجدداً را ي تاريك دروازه
 چشمِ   راگ   و كيل  آوازِ جنگ  ي  از قبيله  1جهنمي فرياد    گرامهمچون  اي    هورد جديد كه به وسيله رئوساي كارآزموده      

گـري در     را غافلگير كـرده و شـروع بـه وحـشي           متحدان دفاع   ،شد مي هدايت   3ريزي  گودال خون  ي   از قبيله  2مرگ
به خاطر رهبري موفق نرزول اورك خيلي سريع موفق شدند تا اشياء جـادويي مـورد نظـر را          .  شهرها كردند  ي  حومه

  . بازگردندينوردريافته و به امنيت 
مورد ،   هستند اَزروت مشغول تدارك حمله جديدي به سوي        ها  شاه ترانوس پادشاه لردران وقتي كه متقاعد شد اورك        

 خـود را از     هـاي    تراليون و ساحر اعظم خدگر فرمان داد تا ارتـش          سردار او به    ،اعتمادترين فرماندهانش را فراخواند   
نيروهـاي توراليـون و خـدگر وارد        .  پايان دهند  ها   اورك ي   به خطر حمله    عبور داده و براي هميشه     ي تاريك   دروازه
 آتشفشاني قرار داشت    هاي  شبه جزيره مانند كه ميان گدازه     اي     نرزول در منطقه   هاي   شدند و چندين بار با قبيله      درينور

وقـت   كـه نـرزول       روشن بود  كامالًيافتند اين    ميدر حالي كه هيچ يك از طرفين بر ديگري برتري ن          . درگير شدند 
  .الزم را براي به پايان رسيدن نقشه شيطانيش خواهد داشت

دانست كه اين كارش چه بهاي گزافـي را          مي ولي او ن   ،ش را به دنياهاي ديگر باز كند      هاي  نرزول موفق شد تا دروازه    
راليـون بـا نااميـدي    در حالي كه نيروهاي ت  .  كرد درينورتكه كردن     شروع به تكه   ها  انرژي مهيب دروازه  . در بر دارد  

چـشمِ  كيـل راگ     و    فرياد جهنمي   گرام. شد مي داشت از داخل نابود      درينور بازگردند   اَزروتكردند تا به     ميمبارزه  
  پـس   در بـر نـدارد     ها  آن براي   ي و نابودي   ديوانه چيزي جز نيست     نرزولِ هاي  به اين نتيجه رسيدند كه نقشه     نيز   مرگ

                                                               
1. Grom Hellscream 
2. Kilrogg Deadeye 
3. Bleeding Hollow 
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 و فريـاد جهنمـي  در حالي كه .  فرار كردنداَزروت كرده و به سوي امنيت نسبي  ريآو  جمع را   ها   اورك ي  باقي مانده 
، كردنـد  مـي  بـاز    هـا   انسان راهشان را در ميان صف       با نااميدي و از روي ناچاري براي رسيدن به آزادي          چشمِ مرگ 

دروازه را نـابود  شخـصي از آن سـو    ، منفجر و به هزاران تكه تقسيم شـد  ها آن عظيم در پشت سر ي تاريك  دروازه
  ... ديگر راه بازگشتي نمانده بوداَزروت باقي مانده در هاي براي اورك. كرده بود
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   اژدهاروزِ
گـودال   ي   و قبيلـه   چشمِ مرگ  ولي   ، فرار كنند  متحدانموقع شدند تا از دست      اش    و قبيله   فرياد جهنمي   گراماگر چه   
 سنگيني كه شـورش     ي  با وجود هزينه  . لردران فرستاده شدند   نگهداري در    هاي  اردوگاه محاصره شده به     اش  خونريزي
 حفـظ   هـا   اردوگـاه  موفق شدند تا دوباره نظم و آرامش را در           ها  اردوگاهساي   رؤ ، وارد كرده بود   متحدان به   ها  اورك

  .به خوبي انجام دهند را كنند و وظيفه سنگينشان
 خـازمودان  آزادي مـشغول پرسـه زدن در شـمال            با متحداندور از چشم     ها   گروهي بزرگي از اورك    در همان زمان  

نكروس موفق شـده    . دشدن مينام داشتند به وسيله ساحر بدنام نكروس هدايت          ي اژدها   معدهاين گروه كه قبيله     . بودند
 اژدهاهـاي  اكـستراسزا و گـروه     اژدهايـان  بـر روي ملكـه       روحِ ديـو   جادويي مرموز به نام      ءبود به وسيله يك شي    

 هـا  يـك ارتـش مخفـي در ارگ تـاريخي دورف    ، اژدهاياناو با در دست داشتن قدرت   . دا كند  كنترل پي  اش  جنگي
 اَزروت قرمز نيرومند و ارتش خود شروع به فـتح           اژدهايانهدف نكروس اين بود كه با كمك        . ساختباتول    گيريم
حال يك گروه كوچك از      ينبا ا .  بگيرد متحدان او اميد داشت كه هورد را دوباره متحد كرده و انتقام سختي از               ،كند

 را از بند    يان را نابود كرده و ملكه اژدها      روحِ ديو شدند موفق شدند تا      مي هدايت   رونين كه توسط ساحر توانا      متحدان
  .نكروس آزاد كنند

باتول را تكه تكه كننـد        گريم ها  آن وجود داشت باعث شد كه        از نكروس  اژدهايان  در دل  خشم و نفرت فراواني كه    
 اتحـاد دوبـاره هـورد بـا          نكروس براي   نقشه بزرگ  .را به خاكستر تبديل كنند     ي اژدها   معدهزيادي از قبيله    و تعداد   

.  از افرادش باقي مانده بود براي هميشه از ميان رفـت چه آن و دستگير شدن  از سراسر لردرانمتحدانآمادن نيروهاي  
  . بودها ري اورك مساوي با پايان حيات هورد و وحشيگي اژدها معدهشكست قبيله 

  :نكته
 و  هـا   انـسان  اين قسمت تكراري بود شكي نيست ولي چون داسـتاني مثـل ايـن بـين                  كه  ايندوستان عزيز در مورد     

ه در تاريخ هر دونژاد وجود داشت و بـراي درسـت بـودن رونـد                 مشترك بود در نتيجه به صورت جداگان       ها  اورك
  .تاريخي داستان دوباره بيان شد
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  سستي دستگيري و
 . نگهداري و كار اجباري فرستاده شـدند       هاي  اردوگاه و به    ند بيشتري اسير شد   هاي  اورك،  گذشت ميي كه   هاي  در ماه 

اين .  تا چندين برابر ظرفيت خود پر شدند و اين باعث ايجاد اغتشاش و شلوغي شد               ها  با زياد شدن تعداد اسرا اردوگاه     
بـراي اداره   .  كـرد  1ك جنوبي كوهستان آلترا   هاي  ي در دشت   جديد هاي   را مجبور به ساخت اردوگاه     متحدانجريان  

ايـن  .  متحد وضع كردهاي  جديدي را براي كشور    هاي   جديد شاه ترانوس ماليات    هاي  اردوگاهكردن تعداد رو به رشد      
 ايجـاد   هـا   ي بر سر مرزبندي   هاي   شد و به زودي اختالف     متحدان باعث باالتر رفتن تنش سياسي بين          جديد هاي  ماليات

  .لحظات جنگ بسته شده بود به زودي از هم خواهد گسستترين  كه در تاريكاي  آمد كه عهدنامه ميبه نظر . دش
 اعـالم كردنـد كـه تغييـرات ناخوشـايندي در ميـان              ها  اردوگاهسرپرستان   بسياري از ،   سياسي هاي  در ميان آشفتگي  

ار از اردوگاه و درگيـري بـا نگهبانـان بـه             براي فر  ها  تالش اورك .  اسير در حال به وقوع پيوستن هست       هاي  اورك
ي كـه مـدتي     هاي   اورك ، باورش بسيار سخت بود    . حال شده بودند    بي گير و  اورك كناره . شدت در حال كاهش بود    

 گذاشته بودند به شدت آرام و كم حركت شده و تمـام  اَزروت موجوداتي بودند كه تا به حال پا به        نتري  يوحشپيش  
 شـده و  متحداناين سستي عجيب باعث مبهوت شدن رهبران        . راي جنگيدن از دست داده بودند     ميل و عالقه خود را ب     

  .به سرعت نيز در حال گسترش بود
 ولـي جـادوگر اعظـم       ، بـه آن گرفتـار شـوند       هـا   گفتند كه اين يك بيماري عجيب است كه فقط اورك          ميبعضي  

 آنتونيـداس   ، يافتـه بـود    ها  چيزي كه از تاريخ اورك    با تحقيق از اندك     .  ديگري داشت  ي  آنتونيداسِ داالراني فرضيه  
 يا جادوي يك ساحر بسيار نيرومنـد قـرار          و قوي   ديوآساي تحت تسلط و نفوذ يك قدرت        ها  دريافته بود كه اورك   

 از  هـا   او به اين نتيجـه رسـيد كـه اورك         .  گذاشته است  تأثير ها  آندارند و اين قدرت از چندين نسل پيش بر روي           
 بـا مـسموم كـردن       ها   كه ديو  شد مشخص   آنتونيداسبر  . اند  اين قدرت قرار داشته    تأثير تحت   اَزروته  ابتداي ورود ب  
 هـاي    بسيار خشن و مقاوم شوند و بـه ماشـين          ، قدرت غير طبيعي به دست بياورند      ها  آن باعث شدند تا     ها  خون اورك 

  .برند ميويرانگري تبديل شوند كه همه چيز را در سر راه خود از بين 
 اسـت   گذرانيبلكه حالتي   ،   يك بيماري نيست   ها   اين تئوري را مطرح كرد كه سستي همگاني بين اورك          ونيداسآنت

خوار نموده بود دست داده اسـت و          و خون  ويرانگر را   ها  آنساحري كه    قدرتدور شدن از     به خاطر    ها  كه به اورك  
 آنتونيداس درست بود و     ها   نشانه كه  اينا وجود   ب.  در حال بهبود و ترك آثار آن نيروي شيطاني هستند          ها  آنبه نوعي   
 همچنـين بـسياري از   .  پيـدا كنـد    ها  ه بود ولي نتوانست درماني براي وضعيت فعلي اورك         درست تشخيص داد   تقريباً

 و گفتند كه يافتن يك معالجه براي وضـعيت           با او مقابله برخواستند    متحداني از رهبران    ددوستان جادوگرش و تعدا   
 و در نهايـت چـاره انديـشي در مـورد      بزرگي است و ممكن است ايجاد يك فاجعه بكنـد         ي  مخاطره ها  فعلي اورك 

ي   معالجـه  هـا    اين بـود تنهـا راه معالجـه اورك         آنتونيداستاج  ناست،   را به فراموشي سپردند    ها  وضعيت عجيب اورك  
   ...ها را معالجه كرد فيزيكي نيست و بايد روح و روان آن

                                                               
1. Alterac 
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1 ترالي افسانه

 يك كودك اورك را كـه  2مر بلكآئدالس  يك افسر زيرك انسان به نام  ،  روزهاي جنگ بزرگ اول   ترين    سياهدر  
 كه يـك زنـدان      مر  بلكترال گذاشت به قلعه       نام او را   مر  بلك كودك اورك كه     ،در جنگل رها شده بود پيدا كرد      

 مر  بلك. بزرگ كرد اش    الدياتور مورد عالقه   اورك كوچك را به عنوان اسير و گ        مر  بلك جا  آندر  . بود فرستاده شد  
 بـه عنـوان يـك فرمانـده و رهبـر            همتا بلكـه    بي در نظر داشت كه اورك جوان را نه تنها به عنوان يك جنگجوي            

 نيـز   ها   او اميدوار بود تا بوسيله ترال بر هورد كنترل داشته باشد و در نهايت بر ساير اورك                 ،كارموزده آموزش دهد  
  .حكومت كند

 در قلـب خـود       او با ايـن حـال    . هوش تبديل شده بود    نيرومند و تيز  ،  ده سال گذشت و ترال به يك اورك جوان        نوز
در خـارج از    چيزهاي بيشماري   .  او نيست  زندگي  و مسير  سرنوشتكرد كه زندگي به صورت يك اسير         مياحساس  

نديـده بـود در      را   ها  آن كه هرگز    ها  كاو متوجه شد مردمانش يعني اور     . قلعه وقتي او در حال رشد بود رخ داده بود         
ش موفق شده بود از لردران       رهبر مردمان  تباهي  پتك ،برند مي در اسارت به سر      ها  جنگ شكست خورده و در اردوگاه     

 باقي مانده است كه بـه       ها  از اورك او همچنين فهميد كه تنها يك قبيله        . معلوم مخفي شده بود    نا  و در جايي   فرار كند 
  . به دور بماندمتحدان بينكند و موفق شده است از چشمان تيز مييت صورت مخفي فعال

ش هـاي   در مسافرت .  فرار كرده و شروع به پيدا كردن ساير همنوعانش كرد          مر  بلكتجربه از قلعه      بي  ولي شجاع ترالِ
ودند كه تا بـه   بسياري را در مسير خود ديد و متوجه شد كه همنوعانش كه زماني قويترين نژادي ب   هاي  ترال اردوگاه 

 از نيافتن جنگجويـاني     نااميدترال سرخورده و    . برند مي عجيبي به سر     انگيزگيِ  بي در حال كرختي و   اند    شده ديدهحال  
 فريـاد  گـرام   يعنـي هـا   شروع به جستجو به دنبال آخرين سردسته شكست نخورده اورك  ،پيدا كند كه انتظار داشت    

  ...كرد جهنمي
هورد را براي جنـگ در        ميِ هنوز اراده قدي   فرياد جهنمي  ،شد مي تعقيب   ها  انسانتب توسط    به طور مر   كه  اينبا وجود   

 را عليـه    اي  ي زيرزمين  جنگ ،شد مي حمايت   آوازِ جنگ  وفادار خود    ي  او كه تنها به وسيله قبيله     . خود حفظ كرده بود   
 فرياد جهنمي  متأسفانه.  نجات دهد  ها  آنرا از چنگ    اش    كرد مردم محاصره شده    مي شروع كرده بود و تالش       انمتحد
 قـرار   تـأثير   تحـت  تـرالِ .  سستي پيدا كند    اسير از آن حالت    هاي  اوركيرون آوردن    نتوانست راهي براي ب    وقت  هيچ

گـسترش و احيـاي       و شروع به تقويت روحيـه     ، روحيه گرفته بود   فرياد جهنمي گرايي    آرمان ي   كه به وسيله   ،گرفته
  ...ورد و جنگجويانش كرد بين هها اورك  ميِسنن قدي

او .  را پيـدا كنـد     3نيخيگرگ  اي     افسانه ي   ترال به شمال سفر كرد تا قبيله       ،به دنبال پيدا كردن خاستگاه واقعي خود      
 گولدان تبعيد شـده و سـپس پراكنـده          ي   در روزهاي ابتدايي جنگ اول به وسيله       نيخيگرگ   ي  متوجه شد كه قبيله   

                                                               
1. Thrall 
2. Aedelas Blackmoore 
3. Frost Wolf  
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ـ يگرگ   ي  سردسته واقعي قبيله   و   ها   معروف اورك   قهرمانِ  پسرِ او همچنين كشف كرد كه    . اند  شده  1 دوروتـان  نيخ
  ...است كه حدود بيست سال پيش به دستور گولدان مخفيانه كشته شده است

، هـا    اورك  باسـتانيِ  ِ   جادويي و فرهنگ   هاي   ترال هنر  ،2تار كدرِ  يخين  ي گرگ    قبيله  واال مقامِ  تحت سرپرستي شمنِ  
 نيرومنـد   3 از مدتي ترال به يك شمن      پس. آموختان خيانتكار به باد فراموشي سپرده شده بود را           به وسيله گولد   كه

 تـرال كـه بـه وسـيله ارواحِ    .  به دسـت آورد نيخيگرگ تبديل شد و جايگاه واقعي خود را به عنوان سردسته قبيله           
و رفت تا همنوعـان اوركـش را از          ا ، خود آغاز كرد    واقعي شد راه جديدي را براي يافتن سرنوشت       مينيرومند ياري   

  . برهاندند بوداسير آنكه  مي طلس بند را ازها آن آزاد كند و متحداندست 
 را يافت كه به صورت يك زاهد مـدتي زيـادي را             تباهي  پتك اورگيريم   ها   اورك  پيرِ در طول سفرهايش رهبرِ   ترال  

 تصميم گرفـت تـا بـا اورك         ،ا پدر ترال داشت    كه دوستي نزديكي ب    تباهي  پتك.  زندگي كرده بود   ها  تنها در جنگل  
 به كمك انـدك     تباهي  پتكترال و   .  اسير را آزاد كنند    هاي  بين همراه شود و به او كمك كند تا قبيله          جوان و خوش  

ي كه مانده بودند موفق شدند تا هورد را دوباره زنده كرده و به مردمشان يك هويت معنـوي جديـد                     هاي  ساي قبيله ؤر
  .ببخشند

 ، نگهـداري  هـاي   هول برگشت و با حمله بـه اردوگـاه          دران  ترال به دژ   ، براي تجديد حيات مردمش    نماديوان  به عن 
 پير نتوانست   تباهي  پتك،   در جريان جنگ   متأسفانهولي  .  نقش بر آب كرد    ها   را براي كنترل اورك    مر  بلك هاي  نقشه

 را برداشت و زره سياه او را بـر          4هلم همر  ،تباهي پتكاي     افسانه پتكترال  . طاقت بياورد و از خستگي از پاي درآمد       
 كوچـك ولـي بـسيار       هاي   گروه اورك  ، بعد از آن   هاي  در ماه .  انتخاب شد  ها  تن كرد و به عنوان رهبر جديد اورك       

 هوشمندانه ترال در بهت و تعجـب        هاي   را با استفاده از استراتژي     متحدانسريع ترال به چندين اردوگاه حمله كرده و         
 قسم خورد تا تمام تـالش       ،شد ميتشويق    فرياد جهنمي  گرامترال كه بوسيله بهترين دوست و مربي خود         . دندقرار دا 

  ...ددر نياين ها يا ديو و  در آينده اسير هيچ موجودي اعم از انسانها برد تا اورك خود را به كار

                                                               
1. Durotan 
2. Drek’Thar 

3 .Shaman :به سانسكريت زبان از كلمه اين. دارد ديگر جادويي كارهاي و ها نآ از جستن ياري و مردگان ارواح با تماس ها، زخم درمان توانايي كه گويند مي قبيله جادوگر به شمن 

  .است داشته وجود تلفظ همين با نيز اوستايي زبان  در اما يافته، راه ديگر هاي زبان
4. Helm Hammer :است گذاشته جا به نبرد هنرِ در خود قبلي داستان از تالكين كه هايي نشانه معدود از هلم، پتك.  
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1مردگان ناغضبِ

  
2 شاه ليچخاستگاه:  بزرگ نرزولشمنِ

 و چيزي از    ، زندگي كرده بودند   درينور شمني خود در دنياي خود        اصيلِ  با فرهنگ  درازيهاي    سال ،ي اورك هاي  قبيله
ولع و ارتـشي     پر  مي را به مرد   ها  آنخواستند   مي لژيون سوزان ان شيطاني   مأمورولي  . دانستند ميفساد و تباهي روحي ن    

 متوجه شد كه اين جنگجويان وحـشي داراي         ، لژيون  فرمانده دوم  3نيدجِ  كيل  زيرك  ديوِ .ار تبديل كنند  هغير قابل م  
  .  از داخل كردها آن آرام ي پس شروع به فاسد كردن جامعه.  براي قتل و خونريزي هستندنيرويي بالقوه

 هـا  تواند به اورك مي يعني شمن بزرگ نرزول رفت و به او گفت كه         ها   به سوي با نفوذترين رهبر اورك      جيدن  كيل
 به شمن پيشنهاد آموختن دانش و علوم جـادويي          حتا او   . را حاكم مطلق دنيايشان بكند     ها  آن  و قدرت فراواني ببخشد  

نرزول كه  .  خودش و مردمش را تحت فرمان لژيون در بياورد         كرد  مي   قبول    بايد  نرزول آن در قبال    ،كشف نشده داد  
.  خوني بست  پيمانول كرده و با او       را قب  جيدن  كيلطلب بود درخواست     گر و قدرت   به اقتضاي طبيعتش بسيار محاسبه    

لژيـون  اراده    بـي   به صورت بـرده    ها  آنعث شد كه     را خراب كرد و با     ها   نرزول آينده اورك   ،با انجام دادن اين كار    
  . در بيايندسوزان

                                                               
1 .Undead :ي كلمه Undead تركيب ما انگليسي زبان در. است اشتباه كامالً كه است شده برگردان» متحرك ي مرده «به متون اكثر در Walking Corpse عالوه داريم، مذكور  معني براي را 

  .كردم انتخاب معادل براي را» نامرده«  كلمه من. كاهد مي متن زيبايي از متن در آن مرتب رفتن كار به و بود طوالني خيلي متحرك ي مرده كه اين بر

  
2. Lich King 
3. Kil’jaeden 
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اش    كامل كردن نقـش    به منظورِ  كه نرزول اراده الزم و جسارت كافي را          متوجه شد  جيدن  كيل ،در مدتي كه گذشت   
 متوجه شد كـه پيمـاني كـه بـا           ،نرزولاز طرف ديگر    . را ندارد  خوار  به يك هورد خون    ها  ديل كردن اورك  براي تب 
 .ادامه همكـاري بـا ديـو دسـت برداشـت       پس از  ، بسته است در نهايت موجب نابودي نژادش خواهد شد         جيدن  كيل
 گرفتـه روزي انتقام خود را از او        آمده بود قسم خورد تا       ستوه كه از مقاومت شمن در برابر دستوراتش به          جيدن  كيل

 اين پايان كـار بـراي        سرپيچي نرزول به معناي    ولي.  همراهش را به موجوداتي شيطاني تبديل كند       هاي  و او و اورك   
 ، پيـدا كنـد    سقوط و تبـاهي    به سوي مسير     ها   او موفق شد يك كارآموز مشتاق براي هدايت اورك         . نبود جيدن  كيل

  . گولدان... نرزول خودي عزيزكردهشاگرد شرير و 
گولـدان  .  گولدان موفق شد به خوبي از عهده كاري كه معلمش نتوانسته بود انجام دهـد برآيـد                 ،جيدن  كيلبا كمك   

اهريمنـي ديوهـا    هاي  را با آموزش جادويها  آنآموزش هنرهاي شمني باستاني را فسخ كرده و         طلب   شرير و قدرت  
 در  جيـدن   كيل به همان صورتي كه      دقيقاًه صورت يك هورد نيرومند       اورك را ب   هاي  قبيلهاو همچنين   . تعويض نمود 

توانست شـاهد    مي تنها   ، نرزول كه هيچ قدرتي براي متوقف كردن شاگرد پيشين خود نداشت           . گرد آورد  نظر داشت 
  .فكر تبديل كند  بي جنگيِهاي  به ماشين راها اين باشد كه گولدان موفق شده است تا اورك

 ايـن   نـاظر او  . گرفت مي قدرت   درينورآهسته در دنياي سرخش       آهسته  دوباره  حالي كه نرزول   گذشت در  مي ها  سال
 بـر عليـه     هـا   ي درباره نبرد دوم اورك    هاي  حكايت.  را شروع كردند   اَزروت حمله به    ي  مانش اولين مرحله  دبود كه مر  

بـا  . كنـد  مـي مردمش را از داخل نابود آمد دارد  ميشاهد فساد و انحرافي بود كه به نظر  و شنيد مي لردران را    متحدان
 مقصر اصـلي اسـت و        خود دانست كه  مي نرزول   ،تاريك بود اي     گولدان در حال هدايت هورد به آينده       كه  اينوجود  

  .مسئول شروع شدن اين جريانات است
ي مانـده    باق درينوري كه در    هاي  مدت كوتاهي از پايان نبرد دوم نگذشته بود كه اخبار شكست هورد به گوش اورك              

 ايـن باعـث شـد از     ، شكسته خورده اسـت    ، بود اَزروتدانست هورد در هدف خود كه اشغال         مينرزول  . بودند رسيد 
براي فرار از نفـرين     . وحشت كند  باقي مانده برگيرند     هاي  براي اورك   مي و لژيون تصميم شو    جيدن  كيل مبادا   كه  اين

 جديـد و خـالي از       هـاي    جادويي باز كرد تا راه او را به جهان         ي   دروازه ي نرزول تعداد زياد   ،جيدن  كيلالوقوع   قريب
 هـا    از يكـي از دروازه     ها  آن و آماده شد تا با       هآوردگرد باقي مانده اوركي را      هاي   پير قبيله  شمنِ. سكنه هدايت كنند  

  .جديد هدايت كنداي   را به سوي آيندهها آن و ،عبور كند
 آمـده بودنـد تـا    درينـور  كه به متحداني از هاي  مجبور شد با لشكر،جرا كند را ا اش     نرزول بتواند نقشه   كه  اينقبل از   
 را به انـدازه  متحدان وفادار به نرزول موفق شدند هاي قبيله.  دسته و پنجه نرم كند    ، را براي هميشه نابود كنند     ها  اورك

ولي او متوجـه    . داشته باشد   را  خروشان  جادوييِ هاي  كافي سرگرم كنند تا نرزول وقت كافي براي باز كردن دروازه          
 .بـود كرده  تكه كردن آن      و تكه  درينور شروع به برهم زدن نظم       ها   نيروهاي دهشتناك دروازه   واقعيتي ترسناك شد،  
 شـروع بـه خـم       درينور ، بودند آتشفشاني هاي   در سرزمين  ها   مشغول عقب راندن اورك    متحداندرحالي كه نيروهاي    

 در حال جنگ هرگز وقت كـافي بـراي رسـيدن بـه              هاي   متوجه شد قبيله    نرزول كه  .شدن به سمت داخل خود كرد     
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افـرادش  معتمـدترين   را رها كند و همراه تعدادي از ها آن خودسرانه تصميم گرفت ، را پيدا نخواهند كردند    ها  دروازه
  . فرار كردها به داخل يكي از دروازه

 در پشت سرشان در يـك       درينوربور كردند كه     ع ها  گروه شرير و كوچك نرزول در حالي از داخل يكي از دروازه           
كرد كه بسيار خوش شانس بوده است كه از چنگال مرگ فرار             ميشمن پير فكر    . انفجار غير قابل باور تكه تكه شد      

  ...كرده است
  ...ماند تا افسوس اين تصميمش را بخورد مي زنده قدر آن او ،برخالف انتظارش
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   جديدي  و معاملهجيدن كيل
 هاي   تمام تكه  بود كه  اي سماوي   صفحه كه   ، شدند 1 رو به پايين   مارپيچ كه نرزول و پيروانش وارد     مي هنگا درستي در 

محاصـره   زير دستان شيطانيش   و   جيدن  كيل توسط   ،كرد مي عظيم دوردست به هم متصل       اسر تاريكي دنياها را در سر   
 ، بگيـرد بـا دسـتورات او   اش    الفت مغرورانـه  جيدن كه قسم خورده بود انتقام سختي از نرزول به خاطر مخ            لكي. شدند

 زنـده و    ا روح شـمن ر    دنجي لكي. تكه كرد  او را تكه    ميتر شكنجه كرد و به آرا      هر چه تمام   ميرح  بي باشمن پير را    
 بـه    نـرزول  كه  اينبا وجود   .  زشت بدن خود باشد    هاي  آوري شاهد بريده   سالم باقي گذاشت تا نرزول به صورت زجر       

 ديو ظالمانه به او جواب داد كه عهـد خـوني            ،كه روحش را آزاد كند و به او اجازه دهد كه بميرد           ديو التماس كرد    
ه دارد دوبـاره اسـتفاده خواهـد     كآويزي دست از اين ديو و  كند مي  متعهد هنوز او را  اند     دور بسته  هاي  كه در گذشته  

  . كرد
رتش جديد را براي ايجـاد هـرج و مـرج در    مجبور كرد تا يك ا را جيدن كيل، اَزروت در تصرف    ها  شكست اورك 

 داخلـي و    هـاي    اجازه نخواهد داشـت دسـتخوش همـان درگيـري          اين ارتش جديد  .  ايجاد كند  متحدان هاي  پادشاهي
رحم و تنهـا     بي،  اين ارتش بايد سرسخت   .  ضعفي داشته باشد   ي  و نبايد نقطه   شود كه هورد به آن گرفتار شد      اي    سستي

  .بايست شكست بخورد مي نجيدن كيلاين بار . شته باشديت خود دامأموريك هدف در 
كيدجيدن در حالي كه روح شكنجه شده و درمانده نرزول را در اسارت نگاه داشته بود به او آخرين فرصت را داد تا                       

قت  ديو مواف  ي  معاهدهپروايي با     بي يك بار ديگر نرزول با    . به لژيون خدمت كند و يا به عذابي جاودانه گرفتار شوند          
  .كرد

قاط دوردست مارپيچ به دسـت آمـده بـود           مخصوص ساخته شده از يخي كه از ن         كريستال  در يك تكه   روح نرزول 
 احساس كرد كه حس آگاهيش تا ده هزار مرتبـه بيـشتر             ، بزرگ يخ  ي  نرزول زنداني شده در اين قطعه     . قرار گرفت 

 نرزول تبديل به مخلوقي روح ماننـد        ،آور ديو  تآور و وحش    قرار گرفته به وسيله قدرت اعجاب      تأثير تحت. شده است 
شناختند براي هميشه از بين رفتـه        مياوركي كه او را با نام نرزول        ،  در آن لحظه  .  شد سنجشمملو از قدرتي غير قابل      

  .بود و شاه ليچ متولد شده بود
 قـدرت   تـأثير  تحـت وفادار نرزول كـه او را همراهـي كـرده بودنـد               تاريك و  هاي   همچنين جادوگران و شواليه   

 اسـكلتي از نـوع سـاخته        هـاي    شرير از هم پاشيده شده و دوباره به صورت ليچ          ساحرانِ.  تغيير شكل دادند   جيدن  كيل
  . خدمت خواهد كرد او بهسؤال در مرگ نيز بدون حتاديو مطمئن شد كه پيروان نرزول . شدند

 كرد كه به موجب آن شاه لـيچ         ييتمأمورح دادن    با بردباري شروع به توضي     جيدن  كيل ،وقتي كه زمان مناسب رسيد    
 بكند كه براي هميشه تمدن      اَزروت طاعوني از مرگ و دهشت در سرتاسر         نرزول بايد شروع به انتشارِ    : آفريده بود را  

 درآمـده و روح     نـامرده بميرند به صـورت     آور     تمام كساني كه به علت آن طاعون وحشت        . را از ميان ببرد    ها  انسان
يـت تاريـك    مأمور قول داد كه اگر نرزول       جيدن  كيل.  هميشه تحت تسلط اراده آهنين نرزول خواهد بود         براي ها  آن

                                                               
1. Twisting Nether 
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 او را از اين نفرين آزاد خواهد كرد و به او يـك              ، به انجام برساند   ها  انسانخود را مبني بر پاك كردن دنيا از وجود          
  .بدن سالم و جديد براي سكني گرفتن در آن خواهد داد

 جيـدن   كيل ، مشتاق و مايل است تا نقش خود را در اين بازي به خوبي ايفا كند               آمد مي نرزول به نظر     كه  نايبا وجود   
توانـست مـدت     مـي گذاشتن شاه ليچ بدون بدن و زنداني در بلور يخ           . نسب به وفادار بودن گروگانش مشكوك بود      

 بـه همـين خـاطر       ،ري مراقـب او باشـد     دانست كه بايد بـا هوشـيا       مي ديو   ،كوتاهي تضمين كننده وفاداري او باشد     
 تا از نرزول مراقب كنند و مطمئن شـوند          ،آشام  خون  وحشت هاي   لرد ، نيرومند خود را فرا خواند      ديوِ  گارد جيدن  كيل

  .دهد مي تاريك خود را به خوبي انجام ي كه او وظيفه
 او مجـذوب قـدرت      ، آماده كرد  يتمأمورخودش را براي اين     ،   وحشت لردترين    و باهوش ترين     قوي 1تايكاندريوس

  ... شديمهار شاه ليچ براي كشتار دسته جمع  بيطاعون و استعداد نهاني وآور  مرگ

                                                               
1. Tichondrius 
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   زده يخ  يخي و سريرِتاجِ
 بـه صـورت يـك خـط          كريستال سخت  ي  تكه . پرتاب كرد  اَزروت نرزول را به سوي دنياي        يخيِ  ظرف جيدن  كيل

 و خـودش را در اعمـاق        ، برخـورد كـرد    1 نورترنـد  ي   شمالي قاره  هاي  ينوراني از آسمان شب عبور كرد و به ويران        
 كـوچكي بـه خـاطر       هـاي    پيچ خورده و شكاف    ،كريستال يخ زده  .  يخي دفن نمود    تاجِ  يخچالِ وار  تنديستاريك و   

  .و روح انتقام جوي نرزول درون آن در حال جنبش بود، سقوط وحشتناكش برداشته بود
نورترند ارتبـاط     ميِ نيرومندش كرد و با ذهن اهالي بو        ذهنيِ  قدرت شروع به گسترشِ   نرزول   ،از درون سرير يخ زده    

  غارنـشين  هاي   يخي و غول   هاي   مثل ترول  مي او ذهن بسياري از موجودات بو      ، غيرقابل باوري  با سهولت . برقرار كرد 
 پايـان ناپـذير     قريبـاً ت اش   ذهني هاي  او متوجه شد كه قدرت    .  تحت كنترل قدرت در حال گسترش خود در آورد         را

در .  جـاي داد   يخي پيچان تاج    هاي   را در البيرنت   ها  آن از آن براي ايجاد يك ارتش كوچك استفاده كرد و           و ،است
، گرفت مي ياد    وحشت هاي   لرد  نگاه تيز بين   كه نرزول داشت استفاده از قدرت در حال گسترشش را در زير            ميهنگا

 سكني گزيـده    ها  انسان شد كه در آن      2زنگارِ اژدها  ي  گستردهحاشيه   كوچك در    ي  در دوردست متوجه يك دهكده    
  .خبر آزمايش كند  بييها انسانآورش را روي  نرزول تصميم گرفت تا قدرتش و طاعون وحشت. بودند

زده   لـم يـزرع و يـخ       هاي   به خارج سرزمين   ،ساخته بود اش    آورش را كه در اعماق سرير يخ زده        نرزول طاعون مرگ  
ظرف سه روز روح    .  فرستاد ها  انسان ي   به دهكده  اً مستقيم ،شد مي طاعوني را كه تنها با اراده خودش كنترل          او. فرستاد

 سـر از خـاك در       3كشاورزان مرده به صورت زامبـي      كوتاهي   ، غيرقابل باور   مدت  در تمام مردم دهكده مرده بود و     
خـشم  .  به خودش تعلق دارند    ها  آنه شد كه     را احساس كند و متوج     ها  آنتك   توانست روح تك   مينرزول  . برآوردند

 باعث شد كه او نيرومندتر شود و ارواح مردگاني كه در اسارت او بود مثل غذا بـه                   ،عميقي كه در وجود نرزول بود     
گانه   بچه  چه بكنند و به كجا بروند در حد يك كارِ          كه  اين در   ها  او كشف كرد كه كنترل زامبي     . ندبخشيد مياو نيرو   

  .براي اوست
 انسان كه در نورترند بودنـد آزمـايش         هاي  دهكده  مي خود را روي تما    مرگ نرزول طاعون    ،ي كه گذشت  هاي  در ماه 
 قـدرتش فـرا      كه زمان براي آزمـايش واقعـيِ       دانست مياو  ،  شد ميهر روز بزرگ تر       كه نامردگاني ارتش   با .كرد

  .رسيده است
يك دژ بزرگ در باالي سرير      .  را در نورترند بنا كرد     ودش خ  قدرت نرزول پايگاه ،  كه گذشت اي    طوالنيدر ده سال    

شاه لـيچ نفـوذ خـود را         كه  ايندر حين   . شد مي پاسداري   نامردگان رو به رشد     هاي  يخي ساخته شد و به وسيله لژيون      
امپراطوري باستاني و زير    : راه قدرت گرفتن او ايستادگي كرد     يك امپراطوري تنها و تاريك بر سر        ،  داد ميگسترش  

                                                               
1. Northrend 
 
2. Dragonblight   

  :Zombie.3وودو توسط كه روحي بي مردگانِ. شود مي هاييتي تمدن به مربوط ،.آيند مي بيرون خاك از كه مردگاني ي اسطوره Voodoo خاك از سر ساحر يك اسير صورت به. اند شده اسير 
  . آورند مي بيرون
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 هـاي  اين امپراطوري ارتش. ايجاد شده بود   گونه  انسان يهاي   عنكبوت  كه به وسيله نژاد شيطانيِ     1 نروب -آزجول زميني
. ورزيده خود را براي حمله به سرير يخي فرستاد تا به ديوانگي شاه ليچ براي كنترل تمام موجـودات خاتمـه بدهنـد                      

 هـاي   بلكـه قـدرت   ،  كنند مينها در مقابل طاعون او مقاومت        شيطاني نه ت   هاي  نروبي نرزول با تعجب دريافت كه اين     
  . اثري نداردها آنتلپاتيك او نيز در 

و چيز ديگري كه موجب وحشت نرزول شده بود         ند  را تحت كنترل داشت     مي عظي هاي   عنكبوت نروبي ارتش   هاي  لرد
 بر عليـه  ها آنبزن و فرار كن  تاكتيك. داز نورترند گسترش يافته بو  مي در نيتقريباً  كه بودها  آن زيرزميني   هاي  راه

 جيـدن   كيـل  از   كـه   ايـن نديد جز   اي     در پايان نرزول چاره    ، شده بود  اوسنگرهاي شاه ليچ موجب تضعيف شدن دفاع        
 نـرزول   نامردگـان  از جنگجويـان     چه  آن و   ها  آن هاي   با كمك لردهاي وحشت و ارتش ديو       .درخواست كمك كند  

 با خـاك    ها  آن هاي   را در كنار لرد    ها  آن زيرزميني   هاي   نروب حمله كرد و معبد     -زجول شاه ليچ به آ    ،باقي مانده بود  
  .يكسان كرد

 تاريك در حال گسترش نـرزول بـه او          هاي   قدرت ، او مصون بودند   مرگ در مقابل طاعون     ها   نروبي كه  اينبا وجود   
 موجببه .  به حيات برگرداند و تحت اراده خود كند    نامرده را دوباره به صورت      ها  آن هاي  اين امكان را داد كه جسد     

ش هـاي    و سـاختمان   ها   اقتباس كرد و از آن در دژ       ها   ممتاز نروبي   معماري نرزول از سبك   ،ها  آنباكي    بي سرسختي و 
ش در ايـن  ا يت واقعيمأمور  انجام  براي  زمان  كه فهميد ، نرزول كه ديگر دشمني برايش باقي نمانده بود        .استفاده كرد 

شاه ليچ هر روح تـاريكي را كـه         .  كرد ها  انسان هاي   و شروع به اشاعه قدرت ذهني خود در سرزمين         رسيده است يا  دن
  ...ممكن است به او جواب دهد فراخواند

                                                               
1. Azjol-Nerub 
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اشقيا ينِيآ  و1توزاد لك  
ي شاه ليچ    اين اشخاص نداها   ، چندي از قدرتمندترين اشخاصي بودند كه در سرتاسر نقاط زمين پراكنده بودند            ها  آن...
 كه  توزاد  كل.  داالران  نيرومند از ملت جادوييِ     يك جادوگرِ  ،توزاد بود   ساحر اعظم كل   ها  آنترين     برجسته .شنيدند را  

شوراي حكومتي داالران بود خودش را به خاطر اصرارش در آموختن جادوي سياه              تور   -رشد كيرين يكي از اعضاي ا   
 از  ،سه شده بود تا درباره دنياي جادويي و راز رمزهـايش بيـشتر بدانـد              او كه وسو  . و عالقه به آن منزوي كرده بود      
 پس به محض    ،ي نداشتند نااميد شده بود    ا   روز عقب افتاده بودند و هيچ حس نوآوري        ديدن همقطاران خود كه از علمِ     

ـ       ، صداي يك احضار نيرومند را از نورترند شنيد        كه  اين ا آن صـدا   تمام تالش و قدرت خود را به كـار گرفـت تـا ب
 تور در حدي نيست كه بتواند از قدرت و علم جـادوي سـياه اسـتفاده                 -او متوجه شد كه كيرين    . ارتباط برقرار كند  

  . نيرومند ياد بگيردتواند از شاه ليچِ مي پس با خودش شرط كرد هر آن چه ،كند
 صـداي   ي  او كـه بـه وسـيله      .  مقام و اعتباري را كه داشت رها كرد و براي هميشه داالران را ترك گفت               توزاد  كل

و راهـي سـفر     نمودمخفي دارايي فراوانش را فروخت و ثروتش را در جايي ، برانگيخته شده بود تاريك لردنيرومند  
  .شد
ـ     بـه   تا باالخره  ، بسياري بر روي زمين و دريا همسفر شد        هاي   با گروه  توزاد  كل او . ده نورترنـد رسـيد    زسـواحل يخ
 هـاي   از سـرزمين  اعظـم    سـاحر    ، در بياورد  ها   تاريكي لردخي برسد و خود را به خدمت        خواست به تاج ي    مي انهمشتاق

و وسـيع نـرزول     آور     وحشت  قدرت ي   نتيجه  شاهد  كه توزاد  كل.  نروب عبور نمود   - آزجول هاي   بازمانده ،غارت شده 
بلكـه بـسيار مفيـد و الزم     ،نه تنها عاقالنه نيستآميز    كم متوجه شد كه متحد كردن خودش با شاه ليچ اسرار           كم،  بود
  .است

  تـاجِ   تاريـك   موفق شد به يخچالِ    توزاد  كل، سرد و لم يزرع      هاي   طوالني مسافرت سخت از ميان زمين      هاي  بعد از ماه  
 خاموش  نامرده نگهبان و بسيار تعجب كرد وقتي كه        رهسپار شد  نرزول    تاريك وي دژِ ساو با شجاعت به     . يخي برسد 

 داخـل    طـرف   به توزاد  كل.  طوري كه انگار از آمدن او با خبر بوده است          ،عبور داد  ي  جازهو بدون هيچ حرفي به او ا      
پايان سايه    بي هاي   در گودال  جا  آندر  . عمق يخچال ايستاده است   زمين سرد پايين رفت و بعد مدتي متوجه شد كه در            

  .مرگ پيشكش كردريكي و  تافرمانروايداخت و روحش را به  او خودش در مقابل سرير يخي به زمين ان،و يخ
 قول زندگي جاودانه و قدرت جادويي فراوان در قبال          توزاد  كلاو به   .  خشنود شد  شخدمتگزارليچ از جديدترين     شاه  

يـت بـزرگ خـود را    مأمور اولـين  ،گيري جادوي سياه بـود      كه مشتاق ياد   توزاد  كل. ش داد ا  وفاداري و فرمانبرداري  
شته و يك مذهب جديد را ايجاد كند كه در آن شاه ليچ را به صـورت خـدا                   گ باز اه  انساناو بايد به دنياي     . پذيرفت

  .پرستش كنند
 را دسـت نخـورده بـاقي        تـوزاد   كل نرزول شكل انساني     ،يتشمأموربراي كمك به موفق شدن ساحر اعظم در انجام          

 او  ،يتش راهـي شـد    مـأمور  بـراي انجـام       بود پس  سخن بيان و نيكو    ولي هنوز خوش    شده بود   پير ،جادوگر. گذاشت
                                                               
1. Kel’Thuzad 
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 لردران را به خود جلـب       محرومينِ  بزرگ  جمعيت اعتماد رفت تا با قدرت حيله و ترغيب ناراضيان را پيدا كند و            مي
 القا خواهد كرد و يك دسـت        ها  آنيك تصور جديد از جامعه را به         ، را جلب كند   ها  آن توانست نظر    وقتي كه . كند

  ...به شاه ترانوس نداشته باشنداي  يند تا مردم ديگر عالقه پادشاه بگو كه به او را انتخاب خواهد كردنشانده
 و در مدت سه سال با استفاده از خرد و بخت خوبش موفق شـد انجمـن                  ، با لباس مبدل به لردران بازگشت      توزاد  كل
ـ اين انجمن برادري كه او نام آن را آ        . زنان هم فكر ايجاد كند      مخفي از مردمان و    ِ  يبرادر  بـه   ، گذاشـت  يااشـق ين  ي

 بايد خود را به     ها  آن ، در قبال آن   ، را داده بود   اَزروتمبلغان و كشيشانش قول برابري اجتماعي و زندگي جاودانه در           
 داوطلبـان   تـوزاد   كـل  ،گذشـت  مي ها  در حالي كه ماه   . كردند مياطاعت   او   فرامينآوردند و از     مينوكري نرزول در    

آوري  بـه طـور شـگفت     . يافت مي وضعيت موجود     از ن كارگران بيراز و خسته    مشتاق فراواني را براي آئينش در ميا      
 تاريكي نـرزول  هاي سايه به سمت ها آنو هدايت  مقدس  براي از ميان بردن ايمان مردم در روشناييِ      توزاد  كلهدف  

ـ  كـامالً  تـوزاد   كل ،يافت ميقدرت و نفوذش افزايش      اشقيا  ين  يچنان كه آ   هم. به آساني محقق شد    ب بـود كـه      مراق
رسيد كه لحظه موعود در حـال فـرا         ميبه نظر   . ين حكومتي باشد  مأمور دور از چشم     كارهايش مخفيانه انجام پذيرد و    

  ...رسيدن است
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   غضب گيريِ شكل
 هـاي    قـدرت  او.  انجام داد  ها  انسان را براي حمله به تمدن       ها  شاه ليچ آخرين آمادگي   ،   در لردران  توزاد  كلبا موفقيت   

 تـوزاد   كـل نروزل بـه    ،   قرار داد  ناميد مي طاعون    را پاتيلِ  ها  آن در تعدادي اشياي جادويي متحرك كه         را شا  ييجادو
.  از روستاهاي تحت كنترل خودش و پيروانش مخفي كند         ي را به لردران انتقال دهد و در تعداد        ها  دستور داد تا پاتيل   

 به عنوان مولد طاعون مرگ عمل خواهنـد كـرد و            ،دندش مي كه به وسيله مذهبيون وفادار به نرزول مراقبت          ها  پاتيل
  .خبر را آلوده خواهند كرد  بي و شهرهاي شمالي لردران خواهند فرستاد و مردمها به مزرعه  راطاعون

درست همانند  .  بالفاصله آلوده شدند   تقريباً شمالي لردران    هاي  بسياري از دهكده  . نقشه شاه ليچ بسيار عالي عمل كرد      
 شـاه لـيچ از زمـين        هـاي   رونداني كه به طاعون آلوده شدند خيلي سريع مردند و دوباره به صورت برده              شه ،نورترند

 ، بوند مشتاق اين بودند كه بميرند و در خدمت لرد تاريك بپاخيزند            توزاد  كلمذهبيون افراطي كه زير نظر      . برخاستند
 از درون خـاك بـر       ي وحشي بيـشتر   هاي  امبي ز ،شد ميهمينطور كه طاعون پخش     . تا از نعمت جاودانگي بهره ببرند     

به زودي ايـن غـضب بـه        .  به ارتش در حال گسترش شاه ليچ نگاه كرد و به آن نام غضب داد               توزاد  كل. خاستند مي
  .نمودد ن خواهخذف لردران پيشروي خواهد كرد و بشريت را از صفحه روزگار هاي سمت دروازه
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بال فصليك وارث   
خـودش در   كـه    شـاه لـيچ      ، خشنود بودند  ،يت نهايي نرزول شروع شده بود     مأمور كه  اين  وحشت از  هاي  اگر چه لرد  

 گسترده ذهنـي و كنتـرل كـاملش بـر           هاي   با وجود قدرت   و ، تنگ و تاريك سرير يخ زده متولد شده بود         هاي  سايه
را   اووقـت  هيچ يدنج كيلدانست كه  مياو . داشتاش  او اشتياق زيادي بر آزادي از زندان يخي    ،  نامردگان هاي  ارتش

 او  كـه   ايـن  ديو بـه مجـرد       ،دانست كه به خاطر قدرت زيادش      مينيز  و  . آزاد نخواهد كرد  آور    از اين طلسم وحشت   
  .يت را به پايان برساند او را خواهد كشتمأمور

 يك  اگر او بتواند  . يك شانس كه از اين طلسم هولناكش رهايي يابد        . با اين وجود او يك شانس براي آزادي داشت        
را  توانـد بـدن او     مـي  ، يك ساده لوح بيچاره كه بين تاريكي و روشنايي مردد مانـده اسـت              ،ميزبان مناسب پيدا كند   

  .ش براي هميشه فرار كندا تسخير كند و از سرير يخي
 ....  ميزبان مناسب گشتك نيروي هوشياري وسيعش را دوباره به كار انداخت و به دنبال يي تاريكاربابِ ،بنابراين
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  نگهبانان:  شب هاي الف
   شبهاي داستان الف

 
   جاودانگيي بركه و 1كالدوري

 كـوچكي از يـك      ء جـز  اَزروت سرزمين   ، درگير اولين جنگ خود بشوند     ها  انسان و   ها   اورك كه  اينده هزار قبل از     
  كـه بـه عنـوان      ،م عظي اين خشكيِ . پايان احاطه شده بود     بي  اقيانوسي خشمگين و    بسيار بزرگ بود كه توسط     ي  قاره

كه براي بقاي خود در ميان محيط وحشي ايـن          ،  محل زندگي نژادها و موجودات مختلفي بود      ،  شد ميشناخته   2كليمدر
 تابـان قـرار     هـاي    اسرارآميزي از انرژي   ي  در مركز اين سرزمين تاريك بركه     . جنگيدند ميجهان پر جنب و جوش      

 بـا   . بود  طبيعي هاي   نيروهاي جادويي و قدرت     قلب تمام  ،ام گرفت ن جاودانگي   ي  بركهاين بركه كه در آينده      . داشت
 روحاني و جـادويي     ي   به عنوان يك فواره    بركه ،تاريكي نامتناهي و عظيم دوردست    دريافت كردن نيروهاي خود از      

آوري پـرورش    عمل كرد و نيروهاي قدرتمند خود را در سرتاسر جهان پراكنده نمود تا حيات را در اشكال حيـرت                  
  . دده

 محـسور كننـده نزديـك       ي   درياچـه  هاي   به لبه  احتياطبدوي از موجوداتي شبگرد و شبيه انسان با         اي    قبيله،  مدتي بعد 
 و در كنار ساحل شروع به سـاختن     چشمه شدند  گر افسون جذب نيروهاي    ، وحشي و كوچ نشين     اين موجودات  ،ندشد
 عجيـب اثـر گذاشـت و        ي  روي اين قبيله   بركهكيهاني  نيروهاي  . در مدتي كه گذشت   . كردندخود   ابتدايي   هاي  خانه

                                                               
1. Kaldorei 
2. Kalimdor 
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 قبيله نـام خـودش را كالـدوري     به موجب اين تغيير. حيات جاودانه بخشيدها آن به  ه و  را نيرومند و عاقل كرد     ها  آن
 ،براي جشن گرفتن تولد هويت و جامعه جديد خـود         .  بود  خودشان در زبان بومي    كه به معني فرزندان ستارگان     ،نهاد

  .در پيرامون درياچه كردند  مي عظيهاي  اقدام به ساختن معابد و ساختمانقبيلهافراد 
 و بـاور    ،كردند ميرا پرستش   1الون    ماه رب النوعِ ،   شب هاي   را در آينده ناميدند الف     ها  آن چه  آنكالدوري و يا طبق     

 هـاي    الـف  ي  گويان اوليـه    پيش كاهنان و . خوابد مي بركه لرزان و عميق     هاي  داشتند كه او در طول روز در روشنايي       
 هـاي   با بزرگتر شدن اجتماعشان الـف     . كردند مي جاودانگي تحقيق    ي  بركهشب با كنجكاوي سيري ناپذيري درباره       

رو  شان با موجودات بيـشماري روبـه      هاي  اي وسيع كاليمدر كردند و در جستجو      هنشب شروع به جستجو و گشتن در پ       
اگرچـه ايـن   .  باستاني و نيرومند بودنـد اژدهايان ، شدندها آنجستجوي  شدن  تنها موجوداتي كه باعث متوقف      . شدند

شناخته شـده را از      هاي  كردند تا سرزمين   ميولي تمام تالش خود را       ،گير بودند   مارمانند اغلب گوشه    عظيمِ موجودات 
 زمين قـرار دارنـد و        در جايگاه محافظين   اژدهايان شب به اين اعتقاد رسيدند كه        هاي  الف. خطرات نهاني حفظ كنند   

  .ها كنندر و اسرارشان را به حال خود ها آنبهتر است 
 و همـراه    منـد  با تعدادي از موجودات قدرت     ها  آن شب باعث آشنايي     هاي  رسيد كه كنجكاوي الف    باالخره زماني فرا  

سناريوس . بود  يم قدي هاي  نيمه خداي نيرومند جنگل   ،  2سناريويسترين اين موجودات      يكي از قوي  ،   شد ها  آنشدن با   
.  كـرد  هـا   آن كنجكاو شده بود زماني زيادي را صرف آموزش درباره دنيا و طبيعت به               هاي   الف ي  دل كه شيفته   قوي

 تـوازن از   مـدر ايجـاد كردنـد و      ي كل هـاي   دغدغه يكدلي نيرومنـدي بـين خـود و جنگـل            بي  آرام و  هاي  كالدوري
  .لذت بردندآهنگ طبيعت   خوش

 شب هم از جهت انـدازه و هـم از لحـاظ             هاي  تمدن الف ،   در حال گذر بود     پايان ناپذير  هاي   سال ظاهراً  كه در حالي 
 3آزشارا.  در تمام وسعت قاره جنگلي گسترش يافت       ها  آن هاي   و خانه  ها   راه ،معابد. فرهنگي بسيار گسترش پيدا كرد    

اچه ساخت كه منزلگاه خـودش و  در ساحل دريآور  يك كاخ عظيم و حيرت،  شبهاي   الف  زيبا و با استعداد    ي  ملكه
زاد   يـا پـاك    4دوري  كوئـل   را ها  آن نام    كه شزير دستان .  جواهرنشان آن شد   هاي  زيردستان مورد اعتمادش در تاالر    

با وجـود   . دانستند ميدادند و خودشان را در سطحي باالتر از ساير مردم            مي را با جان و دل انجام        اوتمام فرامين   ،  نهاد
  . متنفر بودندها دوري به دليل حسادت از كوئل  بسياري، آزشاراي زيبا بودندي ام مردم عاشق و شيفته تمتقريباً كه اين

 ي  بركـه  آزمـوده دسـتور داد تـا راز          هـاي   دوري  كوئـل  به   ،آزشارا كه مانند كاهنان حس كنجكاوي زيادي داشت       
 بودنـد كـه مطيـع فـرامين ملكـه خـود            زادها  پاك.  آن در اين دنيا پي ببرند       و به هدف اصليِ    بگشايندجاودانگي را   
 هـا   سـرانجام بعـد از سـال      .  شروع به كار كردند    بركه  راز  و به صورت پيوسته روي     كردند غرق در كار  خودشان را   

 در حـالي كـه تحقيقـات      .  پيـدا كننـد    بركه كيهاني   هاي   موفق شدند راهي براي كنترل قدرت      ها  آن تالش و تحقيق  

                                                               
1. Elune 
2. Cenarius 
3. Azshara 
4. Quel’dorei 
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براي اند    توانند از قدرت جديدي كه به دست آورده        ميها متوجه شدند كه     زاد  پاك ،كرد مي پيشرفت   ها  آنمالحظه   بي
  .كشتن و يا به وجود آوردن هر چيزي در ساعات بيكاري خود استفاده كنند

 فـداي قـدرت آن   در دام اين جادوي باستاني افتادند و تصميم راسخ گرفتند تـا خودشـان را           اين كاهنان نگون بخت   
صورت ذاتي بسيار خطرناك خواهـد        ه ب ير مسئوالنه استفاده شود   غاگر   دانستند كه اين جادو    مي اه  آن اگر چه    .بكنند
سـناريوس و بـسياري از      . كردنـد اي     آزشارا و يارانش شروع به تمرين جادويشان بدون كـوچكترين مالحظـه            ،بود
 تنها منجـر    ياندازه نيرومند   بي ادويچنين ج  اخطار دادند كه نتيجه بازي كردن با         ها  آن باتجربه و دانشور به      هاي  الف

  . ولي آزشارا و پيروانش لجوجانه به گسترش نيروهاي جادويي خود پرداختند. به يك فاجعه خواهد شد
گير آزشارا نـسبت     گروه مغرور و گوشه    ،ها مشاهده شد  زاد  پاك يك تغيير واضح در آزشارا و        ،با گسترش قدرتشان  
 را   آزشـارا  زيبـاييِ ي   حجـاب  تـاريكي در حـال گـسترش ماننـد         يك.  شدند محبت و بيرحم    بي به دوستان الف خود   

 هـاي   روحـاني عالقه شد و با هيچ كسي غيـر از            بي ي كه دوست داشت   هاي  او نسبت به تمام چيز    .  داد  قرار تأثير تحت
  ...گفت ميخودش سخن ن زاد پاك
 كـرده  بركـه را صرف مطالعه برروي اثرات     كه زمان زيادي     1خشمِ طوفان پروا به نام فوريون       بي  جوان و  الف محققِ
 و ملكـه محبـوبش را مـسموم         هـا   دوري  كوئلذهن   موضوع مشكوك شد كه يك قدرت هولناك          به اين  كم  كمبود  

 ولـي   ، كه باعث اين كار شده است چيست       اي  توانست حدس بزند كه قدرت شيطاني      مي ن كه  اينبا وجود    .كرده است 
  ... شب به زودي براي هميشه تغيير خواهد كرديها گفت كه زندگي الف ميقلبش به او 

                                                               
1. Furion Stormrage 
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  نبرد پيشينيان
 به سمت   جاودانگي بركه نيرومندي از انرژي از      هاي  از جادو موجب فرستاده شدن موج     زادها    پاكمالحظه    بي استفاده
را حـس    هـا   آنشـيطاني   اي    ذهن بيگانه د و   ن شد زيرين انرژي وارد مارپيچ     هاي  اين موج .  دوردست شد   عظيمِ تاريكيِ
 نيرومند را احـساس كـرد و        هاي   موج ،بزرگترين دشمن تمام هستي و ويرانگر دنياها      ،  تاريك سارگراس تيتانِ . كرد

 و حـس كـردن      اَزروتبا جستجو كـردن قـاره باسـتاني         . شد جلب شد   مي به سمت مركزي كه از آن انرژي ساطع       
  ...ش سيري ناپذير شد سارگراس گرفتار يك عط، جاودانگيبركهپايان   بينيروهاي عظيم و

را م شد تا اين جهان تازه به دوران رسيده را با خاك يكسان كند و نيروهـايش               م نيرومند تاريكي و نيستي مص     خدايِ
   .به دست بياورد

 اَزروتخبـر    بـي  معروف بود گرد آورد و به سمت دنيـاي  سوزانلژيونِ عظيمش را كه به     شيطانيِ سارگراس ارتشِ 
 را درك   ي كه غير از نـابودي و ويرانگـري چيـزي ديگـر             آتشين كه از يك ميليون ديوِ     لژيون. لشگر كشي كرد  

 آلـوده   1آركمانـد  ،ن سارگراس ها  فرمانده. را خوانده شد   كهكشان ف  هاي  از سراسر گوشه    تشكيل شده بود   كردند مين
 .كننده زيردستان آتشين خود را براي حمله آماده كردند نابود2كننده و منورات

 قرباني قـدرت    ،كه استفاده كرد بود در حالت خلسه فرو رفته بود         اي     جادوي مسخ كننده   ي  ا كه به واسطه   ملكه آزشار 
 هـا   دوري  كوئـل  حتا.  بشود ها  آن شد و قبول كرد تا به سارگراس اجازه دهد تا وارد دنياي              تاريك انكار ناپذير تيتانِ  

بـراي نـشان    .  كردنـد  ي خود رگراس به عنوان خدا    تسليم كرده و شروع به پرستش سا       اوخودشان را در برابر قدرت      
 چرخـان و بـسيار بـزرگ در         ي  اشان كمك كردند تا يـك دروازه       به ملكه زادها    پاك ،دادن وفاداري خود به لژيون    

  . جاودانگي باز كندبركهاعماق 
ديوهـاي  . د آغـاز كـر  اَزروت  عليـه بار خـود را بـر    سارگراس حمله مصبيت، تمام تداركات انجام شدكه اينبعد از   

 شب را كـه در     هاي   هجوم آوردند و شهرهاي الف     اَزروت جاودانگي به سمت دنياي      بركه از   لژيون سوزان جنگجوي  
 ديـوان همچـون     با رهبري آريكمانـد و منـرات لژيـونِ        .  به محاصره خود درآوردند     را بودند آسودگي خفته    خوابِ

 بـاقي    فـرداي آن شـب     اكستر و مصبيت را در صـبح      گروهي از زنبوران بر سرزمين كالميدور نازل شدند و فقط خ          
ي كـه همچـون     هـاي   ديـو . خواننـد  مـي آركيمانـد ديوهـاي آتـشين را از آسـمان فـرا               سـياه  جادوگرانِ. گذاشتند
گروهـي  ،  گـارد تبـاهي   . دندكر مي زيباي كالميدور را با خاك يكسان        هاي   معبد هاي  مناره  ميي جهن هاي  سنگ شهاب

شـروع بـه لـشكر كـشي در سرتاسـر      . انـد  قاتالني كه تا به حال ديده شده    ترين    فاكو س ترين    آتشين از وحشتناك  
 ، شـيطانيش  ي  براي كامل شـدن نقـشه       سارگراس .كردند ميديدند قصابي    ميكه را در سر راه       ند و هر  د وم ن كليمدور

 رهـا   اَزروتر   شكاري هميشه گرسنه بودند د     هاي   را كه همچون سگ    3 فل هوند  هاي  گروهي مجنون و ديوانه از ديو     
ديدنـد   مـي  شدند و شروع به كشتن و خوردن هـر كـه             ه پراكند ها   سگ مانند در تمام قلمرو الف      هاي   اين ديو  ،كرد

                                                               
1. Archimonde 
2. Mannoroth 
3. Felhound 
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 شب گـرد    هاي  از كالميدور به دست سارگراس باالخره گروهي از فرماندهان الف           مي ني تقريباًبعد از سقوط    . نمودند
 مجبور بودند تا اينچ بـه  ها آنوجود دليري و شجاعت جنگجويان كالدوري با .  را انجام دادندها  آمده و اولين مقاومت   

  ... عقب نشيني كنندمرتباً خود را تسليم لژيون كنند و هاي اينچ زمين
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  از هم گسستن دنيا
خـشمِ  .  تا راهي براي نجات مردمانش پيدا كند     ، بود خشمِ طوفان  فوريون   ، محقق جوان  ي   سنگين به عهده   ي  اين وظيفه 

 از تغييري كه جـادوي      .كردند مي تحقيق   بركه بود كه روي جادوي      يهاي  هزاد  پاك جزو   1 كه برادرش ايليدان   طوفان
توانست تا ايليدان را متقاعد كنـد تـا از كـار             و   ، روي ملكه و يارانش گذاشته بود به خشم آمده بود          بركهاقوا كننده   

تنها كسي كه قـدرت ايـستادگي در برابـر          سپس رفت تا سناريوس     . كردن روي اين جادوي خطرناك دست بكشد      
 نيز  2 زيبا و جوان تيراند    يِ كاهنه. لژيون را داشت را پيدا كند و گروهي را براي ايستادگي در برابر لژيون گرد آورد               

 كـه   ايـن با وجود   .  سناريوس ياري رساند   جستجو به دنبال   در   ها  آنقبول كرد به نام الون با دو برادر همراه شود و به             
ايليـدان از عـشق     .  تنها در گرو عشق فوريـون بـود        كاهنه قلبِ،  بردند ميرنج   و برادر از عشقي پنهان به تيراند      هر د 

دانست كه اين اندوه عشق در برابر عالقـه و اعتيـاد شـديد او بـه      مي ولي ، فورين به تيراند دلگير شده بود     ي  شاعرانه
  ...جادو چيزي نيست

با خـود در حـال      .  جادويي معتاد شده بود    هاي  به انرژي   جاودانگي ي  بركهبر روي   ايليدان كه با گذشت زمان و كار        
در هر حال با پشتيباني فكري تيراند او موفق شـد تـا خـودش را      .  استفاده نكند  جادوييتا از نيروهاي     كشمكش بود 

 هـاي   نـار چـشمه    سناريوس كـه در ك     .دنكنترل كند و به برادرش كمك كند تا نيمه خداي خلوت نشين را پيدا كن              
 باسـتاني و جلـب همكـاري        ياناژدهاتا با پيدا كردن       موافقت كرد كه   ، ساكن بود  3مقدس در زير كوهستان هيجال    

 بـه  ،شـدند  مـي الكستراسزا هـدايت  ،  كه به وسيله اژدهاي قرمز بزرگ      اژدهايان،   شب ياري برساند   هاي   به الف  ها  آن
  . د را به جنگ ديوها و فرماندهان آتشينشان فرستادند نيرومند خوجنگجويانو   قول همكاري دادندها الف

 را به جنگ زميني     ها  آن و ارتشي از مردان درختي را فراهم آورد و           ، جنگل جادويي را فرا خواند     هاي   روح ،سناريوس
م تمـا  جـاودانگي  بركـه  در كنار قصر آزشارا و       ها   الف متحدانبا جمع شدن تمام     . بر عليه لژيون فرستاد   اي    متهورانه
 ، بـسيار نيرومنـد بودنـد   هـا   جديـد الـف  متحدان كه اينبا وجود  ولي . براي يك حمله مشترك آماده شد    ها  آمادگي

  .شكست نخواهد خورد  ميمتوجه شدند كه لژيون تنها با قدرت نظافوريون و همقطارنش 
 لژيـون   لـرد . نشسته بود  ملكه به انتظار ورود سارگراس       ، در پايتخت آزشارا در گرفته بود      عظيمدر حالي كه جنگي     

 غيـر   ي  در حالي كـه سـايه     .  عبور كرده و وارد دنياي جنگ زده شود        بركه درون   ي  شد تا از دروازه    ميداشت آماده   
تنها با پيونـد  . ش را گرد آوردزاد  پاك آزشارا قويترين ياران     ،شد مي نزديك   بركهقابل باور بزرگ او به سطح مواج        
به اندازه كافي بزرگ را ايجاد كننـد تـا          اي    توانستند دروازه  ميكز كردن افسونشان    نيروهاي جادويشان با هم و متمر     

  .بتواند از آن عبور كند پيكر سارگراس غول
 بـا ايـن     هـا    منبع اصلي ارتباط ديو    بركهبه اين نتيجه رسيد كه       فوريون بركه هاي   تغييرات در سطح آب    ي   با مشاهده 

 منبـع جـاودانگي و      بركـه دانـستند    مييارانش كه   .  را نابود كنند   بركهيد   پس اصرار ورزيد كه با     ،دنياي مادي است  

                                                               
1, Illidan 
2. Tyrande 
3. Hyjal 
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فوريون را درك     ي  حال تيراند كه حكمت نظريه     با اين .  بهت زده شدند   ناگهاني از اين تصميم     ، است ها  آن هاي  قدرت
راهـي بـراي متوقـف     را متقاعد كرد تا به معبد آزشارا هجـوم ببرنـد و   اژدهايانن ها  سناريوس و فرمانده   ،كرده بود 

  .  پيدا كنندبركهكردن فعاليت 
 خودسـرانه گـروه را تـرك        ،پايان جادو محروم خواهد كرد      بي  او را از اين منبع     بركهدانست نابودي    ميايليدان كه   

 ي  كه اعتياد به جادو و زخـم كهنـه        اي    به خاطر ديوانگي  .  فوريون مطلع سازد   ي   را از نقشه   ها  زاد  پاككرده و رفت تا     
 به برادرش خيانت كرده و بـا آزشـارا و           كه  اين از   وجه  هيچ ايليدان به    ، بود ايجاد كرده  در او  برادرش به تيراند     عشق

 را از   بركـه بزنـد تـا       كه ايليدان حاضر بود به هر كـاري دسـت          خصوصا. كرد مييارانش متحد شود احساس گناه ن     
  .نابودي حفظ كند

 ، سمت قلب معبد آزشارا فرستاد      يارانش را با دلي اندوهگين به      ،سته بود  ايليدان شك  فوريون كه قلبش به خاطر خيانت     
را در حـال اجـراي آخـرين افـسون           زادهـا   پاك. به داخل اولين تاالر هجوم آورده بودند      گروه فورين   در حالي كه    

ايجـاد   بركـه  هـاي    در اعماق آب    را  و ناپايدار  خروشانافسون نيرومند و اشتراكي يك گرداب       . تاريك خود ديدند  
شد و قدرت تاريك او هر لحظه        مي سارگراس لحظه به لحظه بزرگتر       شگونِ بد ي  اين در حالي بود كه سايه     . بودكرده  

  . صادر كردها زاد پاكندارد دستور يك حمله تمام عيار را بر عليه اي  فوريون كه ديد چاره ،شد ميبيشتر احساس 
از ياران فوريـون      مي ني تقريباً. از آمادگي بسيار بااليي برخوردار بود      ،آزشارا كه پيام اخطار ايليدان را دريافت كرده       

خواست از پشت بـه آزشـارا حملـه كنـد      ميتيراند كه  .  ديوانه از پاي در آمدند     ي   ويرانگر ملكه  هاي  به وسيله قدرت  
شـد و از      مـي ي زخ  به سخت   ولي ، او نگهبان را شكست داد     كه  اينبا وجود   . توسط يكي از نگهبانان ملكه غافلگير شد      

 را از صـفحه     زشـارا بر زمين بود دچار جنون شد و قسم خورد تـا آ           اش    فوريون كه شاهد افتادن معشوقه    . هوش رفت 
  …گير جنگي سخت با آزشارا شدروزگار محو كند و در

ن كـه از    ايليدا.  مشغول گشتن بود   بركه هاي   در كناره   ايليدان ،در حالي كه جنگ در بيرون و داخل معبد ادامه داشت          
او كـه   . كـرد  مي پر   بركه خم شده و هر ظرف را از آب درخشان           ،دزديده بود  را   ي مخصوص  جادوييِ هاي  قبل ظرف 

كشيده بـود تـا مقـداري از ايـن          اي     نقشه ،يشه از ميان خواهند برد     شب را براي هم    هاي  فهميده بود ديوها تمدن الف    
  . حفظ كند آن را براي خودهاي  مقدس را سرقت كند و انرژيهاي آب

 ي   جادويي آزشارا كه به وسيله     هاي  قدرت. در داخل معبد جنگ جادويي سختي ميان آزشارا و فوريون در گرفته بود            
ي كـه شكـست     هـاي   سرانجام در آخرين لحظه   . ه بود تر شده بود فوريون را در شرايط بسيار سختي قرار داد            قوي بركه

عث شد تا فوريون اميدهاي از دست رفتـه را دوبـاره بـه دسـت                با دل   قوي شده بود رسيدن سناريوسِ     ميفوريون حت 
نيروهاي جادويي كه طرفين در مبارزه به كار بردند باعث شـد تـا              . بياورد و مبارزه را در كنار سناريوس ادامه بدهد        

 شود و از كنتـرل خـارج        نظمي  بي با دقت و وسواس مشغول اجراي آن بودند دچار اغتشاش و           زادها  پاكافسوني كه   
از اتفاقات را آغـاز     اي     بود در يك لحظه منفجر شد و به دنبال آن زنجيره           بركهيداري كه در اعماق     اگرداب ناپ . شود

  ... را براي هميشه دچار تغيير كردكليمدوركه سرنوشت سرزمين كرد 

 
٣٩ 



فرهاد آذرنوا/ ناك . ر  آكادمي فانتزي هنرِ نبرد 

 

 هاي   ميان الف  در حالي كه نبرد سهمگين    .  شديدي شد  ي   انفجار عظيم معبد را از پايه دچار لرزش كرد و باعث زلزله           
 خروشـان بـه داخـل       ي جاودانگي   بركه. شب و متحدانشان با لژيون و آزشارا در پايتخت و خارج آن در جريان بود              

  از هم متالشي شدآور  حيرتو در يك لحظه با يك انفجار  خود جمع شد
  ...كه كرده و آسمان را سياه كردبرآيند اين انفجار مصيبت بار زمين را تكه ت
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فرهاد آذرنوا/ ناك . ر  آكادمي فانتزي هنرِ نبرد 

 

ايليداني ل و هديه هيجاكوه   
 به سـمت گـودالي      ها   دريا ، انداخته بود  قتل ق جهان را به تل    هاي   استخوان بركه عظيمِ انفجار ِ  هاي  در حالي كه پس لرزه    

 نزديك به هشتاد درصد     تقريباً.  اثر انفجار ايجاد شده بود هجوم آوردند تا آن را پر كنند            بردر زمين     ميكه مانند زخ  
 ، جديد را ايجاد كرد كه توسط درياي خروشان احاطه شده بودند           هاي  ي از قاره  هاي   تكه و جدا شد  از هم    كليمدورقاره  

 يك طوفان عظيم از امواج خروشان و      .  جاودانگي زماني در آن قرار داشت      بركهدر مركز اين دريا درست جايي كه        
 ديوانـه كننـده     هـاي    از چرخش  هگا  هيچ ، وحشتناك كه به گرداب اهريمني معروف شد       طوفاناين  . م ايجاد شد  نظ بي

كه رخ داد و تمدني كه از بين رفت خواهـد           اي    و به عنوان يادآوري هميشگي براي فاجعه      . خود دست نخواهد كشيد   
  ...بود

ي ابتدايي درسـت كـرده و بـه       هاي   شبي كه از آن انفجار مهيب جان سالم به در بردند جمع شده و بلم               هاي  اندك الف 
  .شد شروع به حركت كردند مي ديده خشكي كهترين  سمت نزديك

قهرمانـان  .  تيراند و سناريوس نجات پيـدا كردنـد   ،فوريون،  به طريقي باورنكردني و يا شايد با لطف و مرحمت الون          
 از مردمانشان باقي مانده است را گردآوردند و يك منزلگاه جديد براي آنـان ايجـاد                 چه  آنخسته موافقت كردند تا     

 و بـه ايـن    سرزمينشان بازديـد كردنـد   هاي   از ويرانه  ،دانند مي در سكوت به سفر خود ادامه        ها  آندر حالي كه    . كنند
با وجود  .  شده است  ها  آن در اطراف    ها  اين خرابي خواهي و ارضاي نفس باعث به وجود آمدن          كه زياده نتيجه رسيدند   

 فوريون و يارانش زنده ماننـد تـا         ، بودند  از دنيا محو شده    بركهش به خاطر از بين رفتن       هاي   سارگراس و لژيون   كه  اين
  . سنگين اين پيروزي را ببينندي هزينه
با ايـن وجـود هنـوز تعـداد         . اند  ممتازش در درياي خروشان غرق شده      يها  زاد  پاك مشخص بود كه آزشارا و       كامالً

اگرچه فوريون  . برسانند در بين نجات يافتگان بودند و موفق شدند تا خود را به ساحل سرزمين جديد                 ها  آنزيادي از   
 هـا   آن بركـه  هاي   بدون وجود قدرت   اين تصور كه   ولي خودش را با      ،مشكوك بود  زادها  پاك اعمالهنوز نسبت به    

  .توانند به شرارت بپردازند قانع كرد ميديگر ن
 كـوه  متوجـه شـدند كـه        ،رسـانند  مي خود را به سواحل سرزمين جديد        ها  الف  مي خسته و زخ   هاي  در حالي كه توده   

 هـا    فوريون و الف   ،به دنبال پيدا كردن مكان جديدي براي زندگي       . ون مانده است  ص انفجار م   هيجال از آسيبِ   مقدسِ
 زير پايشان را نظاره كردند و بعـد         هاي  و از فراي قله سرزمين      خود را به نوك مسطح آن رساندند       از كوه باال رفتند و    

 وسـيعي   هـاي   جنگل به سمت  در حالي كه     .ين كوه رهسپار شدند   از انتخاب مكان جديدي براي سكونت به سمت پاي        
 اين بـه خـودي      ،شدند بركه كوچك و ساكن      متوجه يك  ،آمدند مي بلند كوهستان قرار داشت پايين       هاي  كه بين قله  

 شد اين بود كه آب بركه به وسيله جادو آلوده         ها  آننبود ولي چيزي كه باعث وحشت         مي مسئله مه  وجه  هيچخود به   
  . بودشده

 كـوه   ي   ديگر به قلـه    هاي  تر از فوريون و الف      سريع بسيار ،تكه شدن دنيا جان سالم به در برده بود         تكه ايليدان كه از  
  .رسيده بود
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فرهاد آذرنوا/ ناك . ر  آكادمي فانتزي هنرِ نبرد 

 

 جادويي خـود    هاي   ايليدان شيشه  ، خود براي در اختيار داشتن تمام امواج جادويي دنيا         ي  براي رسيدن به هدف احمقانه    
 بركـه نيروهاي پر قدرت    .  كوهستان خالي كرد   ي   پر كرده بود در بركه     جاودانگي ي  بركهقيمت   كه از آب گران    را

ايليـدان  .  جاودانگي جديدي را به ارمغان آورد      ي  بركه و   ه مخلوط شد  معموليخيلي سريع گسترش پيدا كرد و با آب         
 غـافلگير   كامالً را ديد     وقتي فوريون  ، آينده خواهد بود   هاي  براي نسل اي     جديد هديه  ي  بركهكرد   ميشادمان كه فكر    

 مفوريون براي برادرش توضيح داد كه اين جادو به صورت ذاتي خطرناك است و استفاده از آن به صورت حـت                    . شد
كرد  مي خود پافشاري    هاي  ولي ايليدان همچنان براستمرار كار    . موجب گسترش فساد و ايجاد جنگي جديد خواهد شد         

  .زد ميترك كردن جادوگري خود سر باز  و از
 تصميم گرفت تا تكليف خـود       ،كجا خواهد انجاميد   خائنانه ايليدان سرانجام به      هاي  دانست نقشه  مي كامالًفوريون كه   

 فوريون موفق شد تا ايليدان را       ، با كمك سناريوس   ، قدرت خود مشخص كند    ي  در تشنه ارا يك بار براي هميشه با بر      
تا براي هميـشه و تـا پايـان         . كوهستان قرار داشت زنداني كند    در عمق كوهستان و در غارهاي بيكراني كه در زير           

  ...دنيا براي در غل و زنجير باشد
تر شود تصميم گرفتند تا آن را به همـان    عميقي   جديد باعث ايجاد يك فاجعه     ي  بركهترسيدند نابودي    مي كه   ها  الف

 تمرينات جـادويي    ي   بعد به كسي اجازه     فوريون قانوني وضع كرد تا از اين       ،در هر حال  . صورتي كه است رها كنند    
  .را ندهد

كـه بـه     ميعل. نمودند 1يديسم شروع به آموزش علم باستاني درو      ها  الف،   سناريوس ي   و دلسوزانه  هشيار در زير نگاه    
ي كه عاشقشان بودند را از نو سـبز و خـرم            هاي  داد تا زمين آسيب ديده را مداوا كنند و جنگل          مي اين امكان را     ها  آن
  .دكنن

                                                               
1. Druidism :شده بسياري توجه آب و باد مانند طبيعت عناصر به مذهب اين در. داشتند مسيحيت آمدن از قبل) بودند ساكن فعلي انگلستان سرزمين در كه قومي ( ها سلت كه مذهبي 

  .است
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زمردين جهان و خوابِدرخت   
 را كـه از تمـدن باستانيـشان         چه  آن شب با كوشش و پشتكار فراوان كار كردند تا           هاي  الف،   طوالني هاي  براي سال 

را به باد فراموشي سپردند و شروع به سـاختن            مي قدي هاي   معابد ويران شده و جاده     ها  آن. باقي مانده بود از نو بسازند     
 كه از   اژدهايانيوقتي كه زمان مناسب فرا رسيد       .  اطراف كوه هيجال كردند     سبز هاي  جنگلميان   منزلگاه جديدي در  

  . شب آمدندهاي گاه مخفي خود خارج شدند و به نزد الف تكه شدن قاره جان سالم به دربرده بودند از سكونت تكه
 فـرود آمدنـد و مـشغول        هـا   م درويـد   آرا هاي   برنزي در ميان سبزه    2 سبز و نازدورموي   1 ييسراي ،الكستراسزاي قرمز 

 اعظـم و بـا      فوريون كه با گذشت زمان به يك درويـد         . شدند كوش  هاي سخت   الف تالش و دسترنج     ي  بررسي نتيجه 
 جـاودانگي مطلـع      جديـد  ي  بركـه  را از به وجود آمدن       ها  آن خوش آمد گفت و      اژدهايانقدرت تبديل شده بود به      

 لژيـون   ،جديدي كه به وجود آمده بود شـدند        فوريون متوجه خطري      بد اخبارِ بزرگ بعد از شنيدن      ياناژدها. ساخت
  .ممكن بود روزي دوباره بازگردد و بار ديگر به دنيا حمله كند

 محافظـت كننـد و      بركـه  كه ممكن اسـت از       جا  آنپس فوريون و سه اژدها پيماني بستند تا به موجب آن پيمان تا              
  . پايشان را در اين دنيا بگذارند سوزانلژيون اجازه ندهند تا افراد گاه هيچ

 ي  ميوه.  قرار داد  جاودانگي ي  بركه هاي  يك ميوه جادويي از درخت بلوط را در عمق آب         ،  الكستراسزاي حيات بخش  
.  به صورت درختـي غـول پيكـر رشـد كـرد            ، جادويي قرار گرفته بود     آبِ  نيرومند هاي   قدرت تأثير بلوط كه تحت  

رسيد كه چتر سـبز رنـگ درخـت بـه سـقف              ميكرد و به نظر      مي جادويي تغذيه    ز آبِ  درخت نيرومند ا   هاي  ريشه
 طبيعت خواهـد     به ها  آنعشق   شب و    هاي   براي الف  هاين درخت پهناور به عنوان سمبلي جاودان      . آسمان رسيده است  

ـ   الـف .  منتشر خواهد شد و تمام جهان را شفا خواهـد داد           جا  همه و نيروهاي حيات بخش آن به        .بود  نـام   ، شـب  ياه
  .بود ها آسمان  به معني تاجِها آن گذاشتند كه در زبان خود 3درخت جهان را نوردراسيل

 ،شـد شد تا زماني كه درخت پا بر جـا با          ميافسوني كه باعث    ،   يك افسون براي نوردراسيل خواند     ،ازلينوزدورموي  
  . بيمار شوندوقت هيچ نه به عمرشان افزوده گردد و نه ها الف

بعدي روحـاني   ُ، نيز جادويي براي درخت جهان قرار داد و درخت را به دنياي خودش متصل كرد             ،بين وابييسراي خ 
 بود كه در خارج     سماوي  وسيع و تغيير ناپذيرِ     يك دنيايِ  ،خواب زمردين . شد مي زمردين شناخته    كه به عنوان خوابِ   

. كـرد  مـي  و مسير تكاملي جهان را كنتـرل          از درون خواب ييسرا جز و مد طبيعت        .مرزهاي دنياي مادي قرار داشت    
بـه عنـوان    .  خود را از طريق خواب به درخت جهان متصل كردند          ، به همراه خود فوريون    ، شب هاي   الف هاي  درويد

 در هـا  آن متمادي در خـواب بماننـد تـا روح       هاي   قبول كردند تا براي قرن     هادرويد،  قسمتي از اين قرارداد جادويي    
 زيادي  يها  دانستند كه سال   مي ها   درويد كه  اينبا وجود   .  به سير و سلوك بپردازد     خواب ييسرا اي  دنيپايان    بي هاي  راه

                                                               
1. Ysera 
2. Nozdormu 
3. Nordrassil 
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 بدون توجه به خويش پذيرفتند تا به عهدنامه خـود بـا ييـسرا پايبنـد                 ،از زندگي خود را در خلسه به سر خواهند بود         
  .باشند

 
٤٤ 



فرهاد آذرنوا/ ناك . ر  آكادمي فانتزي هنرِ نبرد 

 

   عاليهاي  الفخلوت گزينيِ
 با قدرت رشد كرد و در سرتاسر جنگل جواني كه نـام آن را                شب هاي  يد الف  جد ي   جامعه ،ي كه گذشت  هاي  در قرن 
 3 و گرازهاي كويل   2ها  زگالبسياري از جانوران و انواع مختلف موجودات مختلف مانند فورب         .  نهادند رشد كرد   1اَشنوِل

در زير  . زاد و ولد كردند    و شروع به رشد و       ه شد ديدهشدند دوباره    ميتكه شدن قاره بسيار زياد يافت        كه قبل از تكه   
  .بردند ميدر زير آسمان پر ستاره لذت اي  سابقه  بي شب از صلح و آرامشهاي  الف،ها نظر رهبري خيرانديش درويد

كردند تـا قربـاني    مي احساس ، مانند ايليدان كهها آن هنوز بودند،  نيززادها پاك هاي بسياري از بازمانده  ،  با اين وجود  
 ي  بركـه  تـا از نيروهـاي       دوباره اغوا شدند  ،  اند كه در اثر از ميان رفتن جادويشان دچار شده        اند   شدهاي    خلوت گزيني 

 رهبر پرحـرف    ، گستاخ 4دات رامار  . جادويي خود را دوباره از سر بگيرند       هاي  برداري كنند و آزمون    جاودانگي بهره 
امتنا از استفاده كردن از جـادوي  ا به دليل  ر ها  آن در نزد همگان كرد و       ها   شروع به مسخره كردن درويد     ،ها  زاد  پاك

 زادها  پاكاساس خوانند و به       بي دات رامار را پوچ و      هاي  الل استد ها   فوريون و ساير درويد    .بزدل و ترسو خواند   بركه  
با وجود اين دات رامـار و پيـروانش در كمـال            . اخطار دادند كه مجازات هرگونه استفاده از جادو مرگ خواهد بود          

 را بـه لغـو قانونـشان وادار         ها   يك طوفان جادويي مهيب در سرتاسر اشنول به وجود آوردند تا شايد درويد             گستاخي
  .كنند
 تـصميم  ، خود را درگير جنگي ديگر بكنند و بسياري از برادران خود را بـه كـشتن دهنـد        ستندتوان مي كه ن  ها  درويد

 باالخره از   كه  ايندات رامار و پيروانش خوشحال از       .  كنند مالحظه را از سرزمين خود تبعيد       بي يها  زاد  پاكگرفتند تا   
 ساخته شـده بـود       سوار تعدادي كشتي كه به صورت مخصوصي       ،اند كار خود خالص شده    دست پسرعموهاي محافظه  

 خروشـان گـرداب     هـاي   دانستند كـه در پـشت آب       مي ن ها  آنم از   اكد  هيچ كه  اينبا وجود   .  شدند شدند و عازم دريا   
 بتوانند  جا  آن ولي بسيار مشتاق بودند تا سرزميني براي خود ايجاد كنند تا در              ،چه چيز قرار گرفته است    چرخان عظيم   

 پيش بـر روي     ها  كه آزشارا قرن   مي نا دوري  كوئليا   زادها  پاك. تمرينات جادويي خود را به دور مجازات انجام دهند        
 پادشـاهي  هـا  آن. خواهد شـد  لردران خوانده بعدهاكه  موفق شدند تا به ساحل سرزمين شرقي برسند      ، نهاده بود  ها  آن

كنار  شب در پرستش ماه و عبادت شبانه را          هاي   الف  بنا نهادند و احكام دينيِ     جا  آن در    را كوئل تاالس  جادويي خود 
  ... عالي ياد خواهند كردهاي  را فقط با نام الفها آنديگران ، در آينده. گذاشتند

                                                               
1. Ashenvale 
2. furbolgs 
3. quil 
4. Dath’Remar 
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فرهاد آذرنوا/ ناك . ر  آكادمي فانتزي هنرِ نبرد 

 

   طوالنينگهبانان و پاسداريِ
خود  آميز  ف محافظت از سرزمين سحر     شب توجه خود را معطو     هاي   الف ، نافرمان خود  هاي  بعد از عزيمت پسر عموي    

 خود را براي خوابيـدن      ، دوباره فرا رسيده است    ها  آند زمان خواب طوالني مدت      نكر مي كه احساس    ها  درويد. كردند
 ، اول الون انتخاب شده بود     ي   كه به عنوان كاهنه    ،راندتي .كردند ميو ترك خانواده و كساني كه دوست داشتند آماده          

 بـا   ،ولـي فوريـون   .  تقاضا كرد كه او را ترك نكرده و در خواب زمردين ييسرا وارد نـشود               ،فوريون،  از عشق خود  
و بـا او خـداحافظي       را بوسيد پس كاهنه   . شود خواب زمردين    تغيير در حال    دائماًافتخار پذيرفته بود كه وارد دنياي       

  . به عشق مابين خود وفادار باشند هرگز از يك ديگر جدا نشوندها آنرد و قسم خورد كه تا زماني كه ك
  او يـك گـروه جنگجـوي       ،اي جديد حفظ كنـد     تنها رها شد تا كالميدور را از خطرات دني         ،تيراند بعد از اين اتفاق     

 آموزش ديده كه خود را وقف دفاع        كامالً و    نترس اين جنگجويان زنِ  . نيرومند از بين خواهران الف خود ايجاد كرد       
گـون    ترجيح دادند تا تنها از جنگـل سـايه         ها  آن كه  اينبا وجود   . ن شناخته شدند  نا كردند به عنوان نگهبا    كليمدوراز  

  .خوانندب را فرا ها آن ولي متحدان بسياري داشتند تا در زمان ضرورت ،خود اَشنول دفاع كنند
پسران او كه به عنوان حافظان بيشه شناخته        . در كنار آبگيرهاي كوه هيجال باقي ماند      ،  يوسسنار،  نيمه خداي نيرومند  

كردند تـا    مي به نگهبانان كمك     منظمكردند و به صورت      مي شب دفاع    هاي   الف هاي   با وسواس از سرزمين    ،شدند مي
 در ميـان جمـع      ، درختـي  هاي حوري،   دختران خجالتي سناريوس   حتا. صلح پايدار را در سرتاسر سرزمين حفظ كنند       

  .دادند ميبيشتر خود را نشان 
 نبـود فوريـون در كنـار خـود          بـا  ،داشت مي را بسيار مشغول نگه      تيراند محافظت از اَشنول     ي   وظيفه كه  اينبا وجود   

 ، هنوز در خـواب بودنـد      ها  شد و درويد   مي متمادي سپري    هاي  در حالي كه قرن   . كرد مياحساس تنهايي و گمشدگي     
توانست اين احساس نامطمئني را كـه لژيـون          مياو ن . شد مي دوباره ديوها بيشتر قابل لمس       ي   حمله ي  و درباره ترس ا 
 اين آسمان بزرگ تاريك در حال برنامـه         هاي   و در دوردست   ، هنوز جايي در خارج اين سرزمين وجود دارد        سوزان

  . كنددورد از خو  استاَزروت شب و دنياي هاي از الفريزي براي گرفتن انتقام 
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فرهاد آذرنوا/ ناك . ر  آكادمي فانتزي هنرِ نبرد 

 

  
سوزانلژيونِ خاستگاه   

  
   جهاندهيِ  و نظمها 1تيتان

 كيهـاني    فـوق عظـيمِ    گويند كه يـك انفجـارِ      مي ها  بعضي. داند كه جهان چگونه آغاز شد      ميهيچ كسي به درستي ن    
ـ       هاي   دنيا –پايان پراكنده كرد      بي  بيشمار را در سرتاسر تاريكي گسترده      هاي  دنيا ودات ي كـه روزي خواسـتگاه موج

 توسـط يـك قـدرت    ،به همين گونه كه هـست ، بقيه عقيده دارند كه جهان. شگفت انگيز و يا هولناك خواهند بود     
 اين روشـن  ،از ابهام قرار دارد اي     آشفته در پرده    منشاء جهانِ  كه  اينبا وجود   .  بسيار نيرومند ساخته شده است     ي  يگانه

 مختلف نظم بخشيده و اطمينان حاصل كنند كه         هاي   تا به جهان   است كه نژادي از موجودات بسيار نيرومند برخاستند       
  .كنند ميمخلوقات راه درست را طي 

شدند  مينقاط هستي قدم پيش گذاشته و با هر دنيايي كه مواجه             از دورترين     عظيم الجثه  خدايان پوست فلزيِ  ،  ها  تيتان
سپس هـوا و  . د درياهاي وسيع به دنياها شكل دادندايجا  نيرومند وهاي   با باالبردن كوه   ها  آن. كردند ميروي آن كار    

 خود را براي ايجاد نظـم از هـرج و مـرج             ي   ژرف و آينده نگرانه    ي  جو خروشان را براي موجودات دميدند و برنامه       

                                                               
1. Titan :اسارتي به آدامانتيوم درهاي پشت در زمين زير دنياي در كورونوس پسران پوزايدن و هادس زئوس، توسط كه. بودند پليدي خدايانِ يونان ميتولوژي در پيكر، غول يموجود 

  .درآمدند هميشگي
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فرهاد آذرنوا/ ناك . ر  آكادمي فانتزي هنرِ نبرد 

 

 باشند و كمال دنياهـاي خـود را         ها  آن همچنين به چند نژاد اصلي قدرت بخشيدند تا حافظ كارهاي            ها  آن .ادامه دادند 
  .نندحفظ ك
 ميليون دنيـايي كـه در تـاريكي بـزرگ           ها  شدند به صد   مي اداره   1ايزدستان كه توسط يك فرقه نخبه به نام         ،ها  تيتان

 به دنبال اين بـود كـه از         ، خير انديش  ايزدستانِ . نظم آوردند  ،پراكنده شده بودند  ،   اول پيدايش  هاي  دوردست در سال  
 ديگر مـارپيچ    هاي  بعدياري تمام مراقب خطر حمله موجودات پست ُ        و با هوش   ،دنياهايي كه ساخته است نگهباني كند     

نظم بود كه هزاران هزار از دنياهاي كهكشان را به يكـديگر              بي بعد سماوي از جادوهاي    كه يك ُ   ،مارپيچ.  بود زيرين
 بليعدن   كه فقط به دنبال نابودي زندگي و       ،شرور و ديو صفت بود     بيشماري از موجودات      محلي زندگيِ  ،كرد مي وصل
 كه توانايي درك پليدي و شرارت را به هيچ گونه           ،دوست نوع  نيكوكار و  يها  تيتان.  زنده بودند   كهكشانِ هاي  انرژي
  . پيدا كنندها خطر بالقوه ديو مصمم شدند تا راهي براي پايان دادن به ،نداشتند

                                                               
1.  Pantheon :خدايان معبد خدايان، شوراي ـ يونان ميتولوژي.  
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فرهاد آذرنوا/ ناك . ر  آكادمي فانتزي هنرِ نبرد 

 

  سارگراس و خيانت
 ايزدسـتان ،  كردنـد  مـي  پيدا   ها  تيتان راه خود را به دنياهاي       نزيريكه از مارپيچ    اي    هگون براي مبارزه با موجودات ديو    

، سـارگراس .  عمـل كنـد    ها  آنرا انتخاب كرد، تا به عنوان اولين خط دفاعي          ،  سارگراس،  بزرگترين جنگجوي خود  
 در نمود و ديوهـا را  مي بيشماري انجام داده بود، او جستجو هاي ف خود را براي صدهوظاي،  گداخته  باشكوه برنزِ  غولِ

رو   نژاد نيرومنـد از ديوهـا روبـه   دو متوالي، سارگراس با هاي  در قرن .كرد ميتوانست يافت كند نابود      ميهر جا كه    
  . مادي بودندشد، هر دو به دنبال كسب قدرت و سلطه بر كهكشانِ

 ها  آنياهايي كه به    از جادوي سياه خود براي به زنجير كشيدن تعدادي از دن          ،  نژادي موذي از ساحراني شيطاني    ،  1ارِدار
آن دنياها به وسيله نيروهاي وحشتناك اردارها تغيير شـكل پيـدا             مينژادهاي بو . كردند ميتجاوز كرده بودند استفاده     

 پايان ناپذير سارگراس خيلي بيـشتر از        تقريباً هاي   قدرت كه  اينبا وجود   . شدند ميكرده و خودشان نيز به ديو تبديل        
ردارهاي فرومايه بود، او به سختي توسط قدرت آلوده كننده و تحليل برنده شيطاني ايـن                حد نياز براي شكست دادن ا     

 دچـار حالـت   ،   كبير كه توانايي درك اين همه فساد و بدخواهي را نداشت           تيتانِ.  قرار گرفت  تأثيرموجودات تحت   
 موفـق شـد تـا       در حـال گـسترشش، سـارگراس        ميولي با وجود احساس ناآرا    . افسردگي شد و در فكر فرو رفت      

 خالي مـارپيچ زيـرين پـاك        هاي   در گوشه  ها  آنكهكشان را براي هميشه از وجود جادوگران سياه با زنداني كردن            
  . كند

 يحتشد، سارگراس مجبور شد تا با گروه ديگري كه اسـباب نـارا             ميتر   عميقاش    در حالي كه پريشاني و افسردگي     
  اقدام به فـتح دنياهـاي     آشام  خوننژاد تاريكي از ديوهاي     ،  2ناتريزم. ود درگير ش  ، را فراهم كرده بودند    ها  تيتانمحفل  

بـا ايجـاد    بودند   شرير و هوشمند      كه  وحشت اربابان .كرند مي به سايه    ها  آنتبديل   مسكوني با تصرف ساكنين آن و     
نـاتريزم را بـه     ،  راسبا اين وجود سـارگ    . انداختند مي را به جان هم      ها  آن نژادها بين   ناپذيرتصوراي    بدگماني و كينه  

  . قرار دادتأثير او را به صورت عميقي تحت ها آنولي فساد ،  شكست داديحترا
كه ديگر توانايي كنترل احساس شك و نااميدي را كه سراسر افكارش را پوشانده بـود نداشـت،                  ،  سارگراس باشكوه 

سارگراس شروع به باور ايـن      .  دست داد   از كهكشاني منظم از    ها  تيتانيت خود و ديد     مأمورتمام ايمانش را نسبت به      
 هرج و مـرج و شـرارت تنهـا چيزهـاي قطعـي در               كه  اينكرد كه مفهوم نظم به خودي خود نابخردي بوده است و            

  .كهكشان تاريك متروك هستند
 ديگر تالش كردند تا سارگراس را متوجه خطاي خود كرده و احـساسات طغيـانگرش را                 يها  تيتان كه  اين با وجود   

و رفـت تـا     ،   براي هميشه خـارج شـده      ها  آن ي   را ناديده گرفت و از رتبه      ها  آن و اعتقادات    ها  او تئوري . ي دهند تسل
توانستند باور كنند كـه   مي نگاه هيچ،  از عزيمت او محزون گشته بودند       كه ايزدستان. مكان خود را در كهكشان بيابد     

   .چقدر پيش خواهد رفتاشان  برادر از دست رفته

                                                               
1. Eredar  
2. Nathrezim 
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فرهاد آذرنوا/ ناك . ر  آكادمي فانتزي هنرِ نبرد 

 

 هـا   تيتـان  روح آزادش را بلعيد، او شروع به اين استدالل كـرد كـه               هاي  ه ديوانگي سارگراس آخرين نشانه    زماني ك 
 را در سرتاسـر كهكـشان   هـا  آنتصميم گرفت تا كارهاي ، پس در نهايت. مسئول مستقيم شكست در خلقت هستند   

  . سوزان از ميان ببرديها معكوس كند، او رفت تا ارتشي فراهم كند كه كهكشان مادي را در ميان شعله
. رخنـه كـرده بـود در امـان نمانـد          اش    كه در قلب زماني بـا شـرافت       اي     هيبت خداگونه سارگراس از آلودگي     حتا
پايـان از    بياي از هم باز شد تا كوره  اش     شروع به فوراني آتشين كرد و پوست برنز فلزي         مو و محاسنش  ،  شهاي  چشم

  .آتش و نفرت را نمايان كند
ديوهـاي  .  پـست را آزاد كـرد      هاي   اردار و ناتريزم را از ميان برد و ديو         هاي  سارگراس زندان ،  اش يوانگيدر ادامه د  
 خود را به او سپرده و قسم خوردند          تاريك سر تعظيم فرود آوردند و      پايان و قدرت تيتانِ     بي در مقابل خشم  ،  هوشمند

 را  پهلـوان سـارگراس دو    ،  ان رسته اردارهاي نيرومند   از مي . توانند به او خدمت كنند     ميتا از هر طريق بدخواهي كه       
  .براي هدايت ارتش ديوگونه نابودگرش انتخاب كرد

 سارگراس  ي   را اغواي سايه   ها  آننژادها در كهكشان بگردد و      ترين     فريبنده انتخاب شد تا به دنبال مخوف       جيدنِ  كيل
 هر كسي كـه     عليه عظيم سارگراس را در جنگ       هاي  آلوده كننده انتخاب شد تا ارتش      1آركيماند،  قهرمان دوم . بكند

  .هدايت كند، در مقابل اراده تيتان تاريك ايستادگي كند
 وحـشت، كـه بـه    اربابان.  در زير قدرت مخوفش بودآشام خون وحشت  اربابان اسير كردن  جيدن  كيلاولين حركت   
،  يافتن نژادهاي اصـلي بـراي اربابـشان         با عيش كار خود را كه      كردند، ميين زبده به او خدمت      مأمورعنوان گارد و    

 تيـره    وحشت تايكانـدريوسِ   اربابان در ميان    مندترين  قدرت .دادند مي بود انجام    ها  آنفاسد كردن و به زانو درآوردن       
 ي كـرد و قبـول كـرده بـود تـا اراده            مـي  خدمت   جيدن  كيلتايكاندريوس به عنوان يك سرباز نمونه به        . كننده بود 

  . تاريك كهكشان ترويج دهدهاي را تمام گوشهسوزاننده سارگراس 
چال شـرير و رهبـر        لردهاي سياه  با فراخواندن .  نيز در اختيار خود داشت     اي  زبدهان  مأمور همچنين قدرتمندآريكماند  

  .بسازد كه تمام خلقت موجودات زنده را حذف كنداي  او اميدوار بود تا گروه ورزيده، منرات، ها آنوحشي 
 دستوراتش را دنبال كننـد، نيروهـاي        تك  تكش تجهيز شده و آماده هستند تا        هاي  ديد ارتش  ميكه  حاال   سارگراس،

تا بـه   .  ناميد لژيون سوزان او ارتش در حال گسترش خود را        . را به سوي عظمت تاريكي بزرگ روانه كرد       اش    غرنده
ـ                 ،  امروز  لژيـون   نحـسِ  ش جنـگ  هنوز مشخص نيست كه چندين دنيا در سرتاسر كهكـشان بلعيـده شـده و در آت
  .اند سوخته

                                                               
1. Archimonde 
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فرهاد آذرنوا/ ناك . ر  آكادمي فانتزي هنرِ نبرد 

 

  زروتاَنظم دهي 
 خود، بي خبر بودند، به شكل دادن و نظم بخـشي            شمار   بي  سارگراس براي از ميان بردن كارهاي      هدفها كه از      تيتان

هـا بـا دنيـاي         خـود آن   هايسـفر طـول   در  .  ادامه دادند  ،ديدند   مي  از دنياي به دنياي ديگر به آن صورت كه برازنده         
هاي بسيار كهـن و       ها از زمين    زماني كه تيتان  . رو شدند كه در آينده نام اَزروت را بر آن خواهند نهاند             روبهكوچكي  
، كه يك نژاد غيرقابل بـاور شـيطاني را          ها  اسطقس. رو شدند    متخاصمي روبه  1اسطقسيِمخلوقات  گذشتند، با     آشفته مي 

ي خود را از       نشده تصرفها را به عقب برانند و دنياي          تا تيتان عهد بستند   . پرستيدند  ، مي نام داشتند كه خدايان قديمي    
  .دست فلزيِ متجاوزان دور نگاه دارند

 شده بود، نيروهاي خود را براي جنگيـدن عليـه           مشكل خدايان قديمي به شرارت، دچار       ي  عالقهايزدستان، كه توسط    
هـا    هـاي آن    ا جنگيدند و طغيان كردنـد، قـدرت       ه اسطقسكه    با وجود اين  .  اعزام كرد  شانها و اربابان تاريك      اسطقس

ِ قديمي را در هم شكست و پنج خدايِ شـيطاني             ايزدستان، دژهاي خدايان  . هاي نيرومند را متوقف كند      نتوانست تيتان 
هـاي    روح قديمي، چيزي نبود تـا        خدايانِ  قدرت  وجود ها، كه بدونِ     اسطقس. ، به زنجير كشيد   زيرِ زمين  را در اعماقِ  

هـا، طبيعـت     اسـطقس بـا رفـتن     . ها را به دنياي مادي متصل كند، پراكنده شده و در زمين جذب شدند               ن آن خروشا
  .، دست به كار شدنديافتند   كه تهديد از ميان رفتهها آن . آرامش يافته و جهان در يك توازن آرام قرار گرفت

 براي ياري رسـاندن در      .ها ياري برسانند    يا به آن   به تعدادي از نژادها قدرت بخشيدند تا در ساختن دن          ها همچنين   تيتان
براي حفر درياهـا و بـاال       . هايِ جادوييِ زنده آفريدند     ها را از سنگ     ها دورف   ، آن ي زيرِ زمين    انتها  الروبي غارهاي بي  

هـا    ناي تيتـا     مدت زمان طوالني   براي. ولي آرام را آفريدند    عظيم،   هاي درياييِ   ها غول   آوردن زمين از كف دريا، آن     
در مركـز ايـن   . عيب باقي مانـد  ي بي  كه باالخره در پايان، فقط يك قاره         و شكل دادند، تا اين     هجا كرد    را جابه   زمين

ي جـاودانگي را بـر آن        بركه ها نام     ، كه آن    اين درياچه .  درخشان را ساختند   يها  ها يك درياچه از انرژي      قاره، تيتان 
نمودنـد و بـه       هاي جهان را تغذيـه مـي        هاي نيرومندش استخوان    انرژي.  باشد ي حيات جهان    نهاند، ساخته شد تا فواره    

در مدتي كـه گذشـت، گياهـان، درختـان، هيوالهـا و             . خاك غنيِ زمين ريشه بداوند    بخشيدند تا در      حيات نيرو مي  
  شـامگاهي در آخـرين روز  وقتـي كـه شـفقِ   . ي مركزي كردنـد  نمو در قاره  و   موجودات از هر نوع شروع به رشد      

  . است»سرزمينِ نورِ ستارگانِ ابدي«ها نام قاره را كليمدور نهادند كه به معني  كارشان دميد، تيتان
.  آماده شدند تـا اَزروت را تـرك كننـد        راضي شده بودند،   كارهاي خود ها كه از نظم دهي جهان كوچكشان و           تيتان

 كليمـدور  تا از بخشيدهي جهان قدرت    زه متولد شده  يِ تا    تا به نيرومندترين گونه    حال قبل از رفتنشان، تصميم گرفتند     
ي   هر كدام از اعضاي باقي مانده     .  كند محافظتدر مقابل بدخواهاني كه قصد داشتند به آرامش زيبايش تجاوز نمايند،            
الكـستراسزايِ  . اي بيدار شدند، دميد     ي اسطوره   ايزدستان قسمتي از قدرتش را در پنج اژدهاي بزرگي كه در آن دوره            

بين، نزدورمويِ ازلـي و نلتـاريونِ نگهبـان زمـين همگـي بـا                 رايِ خواب ي جواليِ جادو، يس   2يات بخش، مليگوسِ  ح
  .دار مسئوليت دفاع از جهان شدند ها نيرو گرفتند و عهده پايان تيتان هاي بي قدرت

                                                               
  Elementalعنصر،. 1

2. Malygos 
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 متأسـفانه، . را ترك گفتند هايشان، تيتان براي هميشه اَزروت        با آماده شدن اژدهايان براي محفوظ نگاه داشتن آفريده        
  ...فقط مدت كوتاهي طول كشيد تا سارگراس از وجودش با خبر شود ه تازه متولد شد كوچك جهانِبراي اين
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  :اضافات
  :بعدها، ريچارد ناك اطالعاتي را در توضيحات خود اضافه كرد كه به اين صورت است

 صـياد   4 اربابِ باد و نپتولون    3اَكير  ها، آل    سنگ   مادرِ 2 اربابِ آتش، ترازين   1راگناروس:  اصلي به ترتيب   هاي  اسطقس
  .  نام داشتندها موج

  : و نام خدايانو اما داستان به وجود آمدن اژدهايان
كيهانيِ خود را        ايزدستان، قسمت   واالمقامِ پدرِتيتانِ طاليي،   ،  5لثُ  نآم بـه اژدهـاي برنـزي نوزدورمـو     هايي از قدرت

هـاي هميـشه پيچـانِ تقـدير و           ها را به نوزدورمو بخشيد تا از خود زمان و راه            ام اين قدرت  پدرِ واالمق . ارزاني داشت 
  .زمان نام گرفت نوزدورموي صبور و بزرگوار زين پس نوزدورموي بي. سرنوشت نگهباني كند

ـ              حافظ تمامِ اي،    ، تيتانِ نقره  6ائونار . ستراسزا بخـشيد   حيات، قسمتي از قدرت خود را به اژدهاي عظيم قرمز رنگ، الك
ي موجـود در     بخش معروف شد، و او تالش خواهد كرد تا از تمام موجودات زنـده               زين پس الكستراسزا به نام حيات     

حد و حرصش براي تمام موجودات، الكـستراسزا بـه عنـوان              ِ بي   به خاطر خرد وااليش و دلسوزي     . دنيا حفاظت كند  
  .ي اژدهايان و حاكمِ نژاد خودش انتخاب شد ملكه

 متبـرك    ، را نيز توسـط قـدرت طبيعـت،        تر الكستراسزا ، اژدهايِ سبزِ الغراندام يسيرا        ائونار همچنين خواهر كوچك   
او كه از اين پس     . اي ابدي فرو رفت، كه به خواب و بيداريِ خلقت متصل بود             به موجب اين يسيرا در خلسه     . ساخت

  .گ خود، خوابِ زمردين، بر رشد طبيعت نذاره خواهد كرداز درون قلمروي سز رن. بين شناخته خواهد شد به خواب
، تيتانِ حافظ علم و معرفت، و استاد جادوگري، به اژدهـاي آبـي رنـگ، مليگـوس، قـسمتي از قـدرت                       7نورگانون

  .بعد از آن مليگوس را با نامِ جواليِ جادو، نگهبان جادو و سرِ پنهان شناختند. ناپذيريش را بخشيد پايان
ي زمين، قسمتي از قدرت نامتناهي خود را بـه اژدهـاي نيرومنـد سـياه رنـگ،                     دهنده  گر و شكل    ، آهن 8خَزگورات
هـاي ژرف     دل كه بعدها به نگهبانِ زمين مشهور شد، حكومت بر زمـين و مكـان                به نلتاريونِ قوي  .  بخشيد 9نلتاريون

  .شتيبان الكستراسزا خواهد بودترين پ نمادي از قدرت زمين، و به عنوان بزرگاو . زيرزمين واگذار شد
  

  ...ادامه دارد

                                                               
1. Ragnaros 
2. Therazane 
3. Al'Akir 
4. Neptulon 
5. Aman'Thul 
6. Eonar 
7. Norgannon 
8. Khaz'goroth 
9. Neltharion 
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  ها و زمائم نقشه

  
  دنياي اَزروت
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  كوئل تاالس
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  لردران
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  نورترند
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  كوه هيجال
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