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 رنجر؛ کارآموز طرفداران خدمت درود

 را؟ پنج جلد بعد بخوانيم را هفتم جلد اول چهارم جلد از بعد چرا که هست سؤال يک

 :دادن جواب فالنگن جان از هاييکردن نقل با عزيز پايونير ،نخست جلد چهار مترجم سؤال اين به

 ماجراهاي اول جلد چهار در شما. هست شش و پنج جلد دو و اول جلد چهار بين گپي کردم حس شش و پنج جلد نوشتن از عدب»

 خوردبر ويلي با پنجم جلد در بعد. کنه تموم هلت پيش رو کارآموزي دوره تا کنهمي انتخاب اون که کردين دنبال جايي تا رو ويل

 .بگيره عهده به رو جااون مديريت تا ميره خودش بخش به داره و هست کامل رنجر يه که کنيدمي

 اون از تونهمي چطوري کرده عادت ويل پرنشاط حضور به که هلت شه؟مي چي ويل التحصيليفارغ ماجراهاي وسط اين حاال خُب

 بايد ونا اينکه کنه، اداره رو خودش نظرتحت بخشي بايد اون که اين آد؟مي کنار التحصيليفارغ هايشورهدل با چطور ويل بکنه؟ دل

 .کنه فعاليت تنهاييبه خودش و بره بيرون هلت حمايت سايه از

 .هاستاسکانديناويائي ابرجارل حاال که ارک مثالً. شده پرداخته ديگر هايشخصيت به کتاب اين از هم بخشي البته

 پيشنهاد کردن وندنخ به شروع رو مجموعه اين شده چاپ از بعد که افرادي به دو هر مجموعه انتشاراتي و نويسنده خاطرهمين به

 شش و پنج از قبل رو هفت جلد ترجمه هم شما پس. بشه خونده شش و پنج کتاب دو از قبل( هفتم جلد) جلد اين که کننمي

 («کنممي بهتون رو پيشنهاد همين منم خونده رو رنجر کارآموز مجموعه کل که کسي عنوانبه. )بخونيد

 

 .رساندند پايان به را پروژه اين که نگين و نگار ر،ويراستا و مترجم خواهران از کنممي تشکر

 .زد که قشنگي طرح بابت عزيز محمدمهدي از کنممي تشکر همچنين و

 .کلي لينک يارائه ديرکرد بابت خواهيمعذرت يک و

 شاد باشيد  

 JuPiTeR - مدير پروژه

4931تابستان

 ناسخنی با خوانندگ



ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
 ظظظظظظظظظظظظظظ

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

 فصل اول

 

 آمد رانديد.سوي قصر آرالوئن ميح بهکه در شب مانند رو آن نگهبان هرگز آن پيکر تيره پوش

ده ي ماه نيمه ايجادشوسيلهي در هم آميختن با الگوهاي معمول نور و سايه، که بهوسيلهآمد آن متجاوز بهبه نظر مي

ي باد ماليم حرکت داده وسيلهي ابرهايي که بهها و سايهآميخت و با ريتم درختبود، با تاروپود شب در هم مي

 شد.هماهنگ ميشدند مي

آرامي آن نگهبان در مقر بيروني پاسباني، خارج از ديوارهاي قصر عظيم، در کنار برج جنوب شرقي بود. آب خندق به

ها در آب ي باد حرکت داده شد، به همين خاطر بازتاب نور ستارهوسيلهپشت سرش موج برداشت و سطح آن به

سو درآمد. پيش رويش بوستاني بزرگ گسترده بود که قصر را احاطه ي نوراني کوچک به سوتيره مانند هزاران نقطه

صورت هدار که بنقص کوتاه شده، و با درختان ميوه و سايههايي بيدقت رسيدگي شده، چمنکرده بود، بوستاني به

 پراکنده در آن روييده بودند.

ها يا دار وجود داشتند که زوجک سايههاي کوچها و درهشد. آنجا درختدار ميآرامي شيبزمين دور از قصر به

ه سايباني در کنيک برگزار کنند، درحاليتوانستند بنشينند، آرامش پيدا کنند و در خلوتي نسبي پيکمجردها مي

هاي ي مناسبي از يکديگر قرار داشتند، همراه با زمينها کوچک بودند و بافاصلهبرابر خورشيد داشتند. ولي درخت

توانست توسط هر نيروي بزرگي مهاجمي ناديده گرفته شود. اين تناسب آن استتار مي انشان، لذاباز فراواني مي

 اي بود که امکان وقوع حمله در هرزماني وجود داشت.مناسبي ميان خلوت و آرامش و نياز به امنيت در دوره
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ک ي ي يک گاري بهنيک با متصل کردن چرخ قديمي سي متري در سمت چپ نگهبان، يک ميز پيکدر فاصله

گرفته بود. چند نيمکت ساده در اطراف ميز قرارگرفته بودند تري بوده، شکلاره شده، که قبالً درخت بزرگ يکنده

 طرف آن کاشته شده بود تا در نيمروز سايبان آن باشد.تري نيز در يکو درخت کوچک

هاي د، مکاني که يک نماي کلي خوب از بوستانها و همسرانشان بونيک موردعالقه براي شواليهآنجا يک مکان پيک

 ي يک جنگل ادامه داشتند.دار تا خط دوردست و تيرهصورت شيبکرد که بهدلپذير و سبزي پيشکش مي

 کرد.آن مزاحم به سمت ميز حرکت مي

 اي کوچکي که با نيمکت چهل متر فاصله داشت سريد، سپس خودش رهاي بيشهپيکر تيره پوش به درون سايه

وسوي حرکتش، آن پيکر تيره به روي شکم روي زمين انداخت. با انداختن آخرين نگاه براي مشخص کردن سمت

 ها بيرون آمد، و به سمت سرپناه ميز حرکت کرد.پوش با صورتي رو به پايين، مانند مار از سايه

اي زدهدانست هر حرکت شتابديده بود که ميآموزش 1فرد وضوح يکپيشرفتش به طرز دردناکي کند بود. او به

يکر کردند، پي ابرها از فراز بوستان عبور ميطور که سايهديد نگهبان به تصوير درآيد. همين يتواند در حوزهمي

که فقط مانند يک سايه متحرک گذشت، درحاليکرد؛ مخفيانه از روي چمن کوتاه ميخيز با آنان حرکت ميسينه

اي سايه ازحد تيره بود وکرد. رنگ سياه بيشهاي سبز تيره به پنهان بودنش کمک ميرسيد. لباسديگر به نظر مي

 کرد.ازحد عميق ايجاد ميبيش

 آميخت.ها درميسبز تيره کامالً بارنگ خود سبزه

که نگهبان ناگهان راست ايستاد، طي کردن مسير تا ميز ده دقيقه زمان برد. چند متر نرسيده به هدف، هنگامي

زنگ شده بود، يا شايد اين فقط يک حس بهخشکش زد، انگار نگهبان با صدا يا حرکت ناچيزي گوش آن فرد

وسوي کلي ميز را کاويد، حتي دقت سمتچيز کامالً درست نيست. او چرخيد و با نگاهش بهغريزي بود، که همه

 .ميز شناسايي نکرد چند متريي بازهم پيکر تيره و بدون حرکت را در چند فاصله

سرانجام، نگهبان، مطمئن شده از اينکه آنجا هيچ خطري وجود ندارد، سرش را تکان داد، پاهايش را به زمين 

ش اش را به دست چپکوبيد، چند قدم به سمت راست راهپيمايي کرد و سپس به سمت چپ برگشت؛ سپس نيزه

                                                            
به قصد کمین، دزدی یا ترساندن حرکت می کند. از آنجایی  فردیست که دزدکی و پنهانی Stalkerآمده است.  stalkerکلمه در متن اصلی به شکل  -1

 م. –واژه فرد جایگزین آن شد  این کلمه در فارسی معادل ندارد؛که 
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زماني ست اينو به خودش گفت: اش را با دست راستش ماليد. او خسته و کسل شده بود هاي خستهداد و چشم

 کني.که تو تصور کردن را آغاز مي

پايش بود تا ديگري. فين خشکي کرد. او هرگز اي کشيد، سپس اندکي قوز کرد، وزنش بيشتر روي يکخميازه

شب گذشته اي در خدمت روزانه قِصِر در برود، اما اکنون از نيمهتوانست در چنين وضعيت شل و ول و آرميدهنمي

 بود و احتمال اينکه تا يک ساعت آينده گروهبان نگهبانان بيايد و او را چک کند کم بود.

مزاحم  زماني که نگهبان دوباره آرام گرفت، پيکر تيره پوش چند متر آخر تا ميز را بر روي زمين سُر خورد.

 سو حرکتازاين سو و آنشد، موقعيت را بررسي کرد. نگهبان، پسآرامي تا وضعيت دوال بلند ميکه بهدرحالي

 اندازه کافي که مشکلي ايجادکردن و پا بر زمين کوبيدنش، چند متري دورتر از ميز حرکت کرده بود، ولي نه به

 کند.

سنگ شد ديد که يک قالبزده شده بود. اکنون، در حالت بازشده، مييک تسمه بلند چرمي به دور کمر مزاحم گره

 مانند در وسطش. يک سنگ صاف و سنگين درسهاست، همراه با يک چرم نرم کي

 

 

 

ر ي کوچک دآن کيسه رفت و آن فرد کمي بلند شد، با استفاده از کمترين حرکت مچ دستش، چرخاندن اسلحه

 تدريج سرعتش را افزايش داد.يک دايره عريض و بزرگ را آغاز کرد و به

آرامي غيرقابل شنيدن و از ته گلو آغاز شد و به "هوم"نگهبان از صدايي بيگانه در شب آگاه شد. صدا شبيه يک 

د صدايش مانن قدر آرام بود که او مطمئن نبود چه زماني متوجه آن شده است. او فکر کرد:بلندتر شد. تغيير آن

آمد سخت بود. تشخيص دادن جهتي که صدا از آن مي پيکر.يک حشره يا چنين چيزي بود... شايد زنبوري غول

کرده ر ذهنش به جنبش درآمد. يکي ديگر از نگهبانان چند روز پيش به صدايي مشابه اشارهسپس يک خاطره د

 گفت آن ...بود. او مي

 شترق!
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چرخشي  صورتاي ناديدني به سرِ نيزه کوبيده شد. نيروي برخورد، نيزه را از چنگ سست نگهبان در آورد و بهگلوله

ي شمشيرش پيچيد و زماني که پيکري الغر از پشت به دور دستهبه طور ناخودآگاه  آن را از او دور کرد. دستش

 ميز سمت چپش بلند شد، شمشيرش را تا نيمه بيرون کشيده بود.

اي از موهاي بلوند را آشکار کرد، فرياد هشدار در که مزاحم کاله شنلش را عقب کشيد و با آن کار کپههنگامي

 گلوي نگهبان گير کرد.

 دختر گفت:

 ن فقط منم.آروم باش! اي -

 .سرخوشي در صدايش هويدا بود 

عنوان کساندرا، ي سي متري، صداي خنده و موهاي بلوند متمايزش او را بهحتي در تاريکي، حتي در فاصله

کرد.ي سلطنتي آرالوئن معرفي ميشاهزاده
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 دانکن گفت:

 اين بايد تموم بشه، کساندرا. -

ببيند. اگر اين از طرز قدم زدن در پشت ميز دفترش واضح نبود، او آن  توانست آن رايماو عصباني بود. کساندرا 

 3يا کسي 2را از روي اين واقعيت که پدرش او را کساندرا صدا کرده فهميده بود. نام معمول پدرش براي او کس

 کرد.يمبود. دانکن فقط زماني که کامالً از او عصباني بود از شکل بلند اسمش استفاده 

کامالً از کساندرا عصباني بود. او يک برنامه کاري کامل صبحگاهي را در برابرش داشت. ميزش به طور  و امروز، او

يئتي تجاري از تئوتلند مصرانه خواستار توجه کاملش بودند و حاال او هپر بود،  هاحکمو  هادادخواستنامرتبي با 

 د.وقتش را صرف شکايتي در مورد طرز رفتار دخترش کن مجبور بود تا

ن بابا، م» .در برداشترا در مقابل خود گشود، حرکتي که نااميدي و توجيه را به طور مساوي  دستانش کساندرا

 «فقط...

اونو با  کردي ويمگناه رو تعقيب يبسرباز  هرفتي، ييمشب دزدکي بيرون قصر راه يمهنتو فقط داشتي  -

 زدي؟يمش اونو يزهني جابه شد اگهيت تا پاي مرگ ترسوندي! چي ميلعنت سنگقالباون 

                                                            
2 Cass 
3 Cassie 
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 ي گفت:سادگبهکساندرا 

 زنم که هدف گرفتمش. من سرنيزه رو هدف گرفته بودم.يمزدم، من اون چيزي رو ينم -

 رفت و دستش را به سمت او دراز کرد. غرهچشمدانکن به او 

 بدش به من. -

 ي گنگ و سردرگم سرش را کج کرد، اضافه کرد:باحالتو وقتي کساندرا 

 رو. بدش به من. سنگقالباون  -

 کساندرا گفت: .مصمم محکم شد يصحبت کند باحالت کهينقبل از ا دخترشديد که فک  او

 نه. -

 ي دانکن باال پريدند. او گفت:ابروها

 ي اينا به کنار، من پادشاه هستم.همهکني؟ يمداري با من مخالفت  -

ي وقتم اهفتهدم. من ساختمش. يه ينمرو بهتون  سنگقالبکنم. فقط اون ينممن با شما مخالفت  -

با اون تمرين کردم براي همين اون چيزي رو که براش هدف گرفتم رو از  هاماهتا درستش کنم.  روگرفت

 .متأسفمدم تا نابودش کنين. ينمدم. اونو بهتون ينمدست 

 او آخرين کلمه را پس از مکثي ادا کرد.

 دانکن يادآوري کرد:

 ستم.طور پدرت هم هينهممن  -

 کساندرا براي قبول اين حقيقت سري به تاييد تکان داد.

بهتون بدم، شما بدون هيچ  اآلنذارم. ولي شما عصباني هستين. و اگر قالب سنگمو من بهش احترام مي  -

 شکنين. غير از اينه؟فکري اونو مي
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 ازبدلبودند، اتاقي بزرگ،  اشمطالعهدر اتاق  هاآندانکن سرش را از نااميدي تکان داد و به سمت پنجره چرخيد. 

 و کامالً نورگير که به روي بوستان مشرف بود.

 تونم اجازه بدم توي بوستان دزدکي راه بري و نگهبانا رو غافلگير کني.نمي -

را  اشملهحکرد که بهتر است موضع يماند و فکر يدهرس بستبنبه  سنگقالبتوانست ببيند که در موضوع يم

 تواند چقدر سرسخت و لجباز باشد.يمانست که دخترش ديمتغيير دهد. 

 او ادامه داد:

ي انهاحمقاين براي اون سربازها عادالنه نيست. اين سومين باريه که اين اتفاق ميوفته و اونا از اين بازي  -

 مالقات قراره دونم که اينيم منتو خسته شدن. گروهبان نگهبانان خواسته که اواخر امروز منو ببينه و 

 در مورد چي باشه.

 دانکن برگشت تا به او نگاه کند:

 فهمي اين چه قدريمي کنم. عذرخواهتو منو توي موقعيت خيلي سختي گذاشتي. قراره از يه گروهبان  -

 باشه؟ آورشرمتونه مي

 او ديد که عصبانيت در صورت دخترش کمي محو شد.

 ، پدر.متأسفم -

 کساندرا و پدر بودند. هاآنزد. امروز ، کساندرا او را بابا صدا ميشد. معموالًاو با تشريفات پدرش هماهنگ مي

 ولي باور کن اين يه بازي احمقانه نيست. اين چيزيه که نياز دارم تا انجامش بدم. -

 دانکن با اندکي عصبانيت و حرارت پرسيد:

 ه قصر با صدهاچرا؟ محض رضاي خدا، تو شاهزاده سلطنتي هستي، نه يه دختر احمق روستايي. تو توي ي -

کني که ازت محافظت کنن! چرا نياز داري که ياد بگيري چطوري دزدکي توي تاريکي يمسرباز زندگي 

 يرمجاز استفاده کني؟غحرکت کني و از يه اسلحه 
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 کرد، گفت:يم نظرصرفکساندرا، در حالي که از تشريفات 

لتيکا تعقيب شدم. محافظانم کشته شدن ها توي کفکر کن. توسط ورگال اآلنبابا، در مورد زندگي من تا  -

منو به اسکانديا بردن، جايي  يروهاي مرگارث اسير شدم.ني وسيلهي با جونم فرار کردم. بعدش بهسختبهو 

تونستم اونجا از گرسنگي بميرم. بعد از اون، درگير يک جنگ موندم. ميزنده مي هاکوهستانکه بايد توي 

 نگه نداشتن، مگه نه؟ وامانامنگهبانان دقيقاً من رو در يار شدم. پس اون صدها نعتمام

 ي از روي عصبانيت کرد:ااشارهدانکن 

 خوب، شايد نه. ولي... -

 ادامه داد: کساندرا

 ي، من هدفي براي دشمنانمونسلطنتي شاهزاده عنوانبهبشيم. اين دنياي خطرناکيه و  روروبهبذار باهاش  -

 خوام که مجبور باشم به بقيه تکيه کنم. گذشته از اين...ع کنم. نميخوام بتونم از خودم دفاهستم. مي

 کساندرا مکثي کرد و پدرش او را با دقت بيشتري بررسي کرد و پرسيد:

 گذشته از اين؟ -

 کند. سپس نفس عميقي کشيد و ناگهان گفت:يمخواهد بگويد فکر يمرسيد کساندرا به آنچه يمبه نظر 

 تا مقداري از وظايفت رو بر عهده بگيرم. –اد که بايد بهت کمک کنم دخترت، زماني مي عنوانبه -

 ولي تو انجامش دادي! مهماني هفته پيش يه پيروزي بود... -

 اعتنايي کرد و گفت:يبي از ااشارهاو 

 –يزهاي مهمه چها توي بوستان نيست. منظورم نيکيکپهاي رسمي و يتموقعها و منظورم مهموني -

يي هااختالفي که درزماننماينده شما  عنوانبهاي ديپلماتيک با اسم شما، عمل کردن هيتمأموررفتن به 

 يزهايي که از پسرت انتظار داري تا برات انجام بده.چوجود داره که بايد بهشون رسيدگي کرد. 

 ازحد گفت:يشبدانکن با اندکي ماليمت 
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 ولي تو پسرم نيستي. -

دانست که يک پادشاه، هر پادشاهي، يمپدرش عاشق اوست. ولي همچنين  دانست کهيملبخند زد. او  باغمکساندرا 

 بگيرد. بر عهدهيش را کارهاآرزو دارد که پسري داشته باشد تا 

 بابا، يک روز من ملکه خواهم شد. -

 او با مکث اضافه کرد:

 البته اميدوارم نه به اين زوديا. -

 د.و دانکن موافقتش با اين احساس را با يک لبخند نشان دا

يه کم ديره که بخواهم يادگرفتن را  ولي، وقتي من ملکه شدم، بايد اين کارها رو انجام بدم و اون زمان -

 شروع کنم.

، شجاع، مستعد و باهوش است. هيچ شقکلهدانست کساندرا يم او مدتي طوالني ارزيابي کرد. دانکن او را براي

ران اجازه دهد که تصميمات را گرفته و کارهاي سخت راهي وجود نداشت که او يک رئيس پوشالي باشد، به ديگ

 را انجام دهند. سرانجام گفت:

کار کردن با شمشير  4فک کنم تو درست ميگي. تو بايد ياد بگيري تا مراقب خودت باشي. ولي سر ريچارد -

نهاني و چرا بايد حرکت دزدکي و پ -کني؟ يماذيت  سنگقالبداد. چرا خودتو با يمرو به تو ياد  5بلند

 رو ياد بگيري؟

دستيار رئيس مدرسه  يرمعمول نبود. کساندرا براي چند ماه ازغي جوان اصيل هاخانميادگيري شمشيرزني براي 

ود. او ب شدهساختهکرد که مخصوصاً براي خودش يمي استفاده وزنسبکديد و از شمشير بلند يمنظامي آموزش 

 تاييد کرد:دردناکي به سمت پدرش نگاه کرد. او  باحالت
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شم و اون چيزيه که من نياز دارم تا از خودم وقت واقعاً ماهر نمييچهمن در کار با شمشير بلند خوبم. ولي  -

تمرين نيازه  هاسالدر برابر يک مرد با اسلحه سنگين محافظت کنم. در مورد يه کمان هم همين طوره. 

االنم ينهماسلحه ايه که من  سنگقالبدارم. قدر وقت نيناتا استفاده ازشو درست ياد بگيري و من فقط 

کار باهاش رو بلدم. من از بچگي استفاده ازشو ياد گرفتم. اون منو توي اسکانديا زنده نگه داشت. تصميم 

که واقعاً ماهر بشم يوقتي پايه مو تا هامهارتگرفتم که اون ميتونه اسلحه انتخابي من باشه و من 

 دم.ميگسترش

 ي هدف انجام بدي. نيازي نداري که نگهباناي منو بترسوني.تختهو روي يه توني اون رمي -

 کساندرا عذرخواهانه لبخندي زد.

گفت که بهترين راه تمرين اينه که موقعيت  6ها عادالنه رفتار نکردم. ولي گلدون کنم که با اونيمقبول  -

 را تا اونجايي که ممکنه واقعي درست کني.

 گلدون؟ -

يدند تا يک اخم را شکل دهند. گلدون، رنجر بارنشسته اي بود که آپارتماني چند اتاقه لغزنار هم ابروهاي دانکن ک

که يقتوکرد. کساندرا يمي گروه رنجر ها، ايفا فرماندهدر قصر آرالوئن داشت. گهگاه، او نقش مشاور را براي کراولي، 

 اقرار کرد: خواسته صحبت کرده است، سرخ شد. اويم ازآنچهمتوجه شد بيشتر 

 من ازش خواستم که برام چند تا نکته از حرکت پنهاني رو بگه. -

 اضافه کرد: باعجلهسپس 

 دم.دونست. قول مينمي سنگقالبولي اون هيچي از  -

 کنم.يممن بعداً با اون صحبت  -

ات جلساحمق نبود که کساندرا را براي  قدرآنگويد. گلدون يماگرچه هيچ شکي نداشت که دخترش حقيقت را 

 يزي کرده بود تشويق کند.ربرنامهتمرين نامعتبري که براي خودش 
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 ر گفت:تيمنطق. سپس با لحني فرونشانديتش را عصباناي نفس عميق کشيد تا يهچندثاناو نشست، و براي 

 قرار بده. درخطرتونه تو رو، يا قصر رو، کس، بهش فکر کن. جلسات تمرينت احتماالً مي -

 طرف کج کرد.روي سردرگمي به يک کساندرا سرش را از

رو  اهگگاهي از حرکت انشانهدونن که تو چه کاري ميخواي بکني، اونا ممکنه فقط صدا يا سربازا مي اآلن -

 يکرهاي تيره پوشي رو که در شب سينه خير ميرن رو ببينن،پيوارها ناديده بگيرن. اگه اونا دبيرون از 

دشمن سعي کنه که به قصر نفوذ کنه؟  مأموراگه يه  شهمياه باشن. چي کنن که تويي و ممکنه در اشتبفرض مي

 کني؟يمتونه به يه نگهبان مرده ختم بشه. تو اين عذاب وجدان رو قبول اين مي

ويد. با گيمرا پايين انداخت. او پي برد که دانکن راست  سرش گفت را بررسي کرد،يمکساندرا وقتي آنچه پدرش 

 «ه.ن» صداي آرامي گفت:

، يک نگهبان ممکنه کسي رو ببينه که آروم اطراف هاشبيا برعکسش ممکنه اتفاق بيوفته. يکي از اين  -

 توني خودتو به کشتن بدي.کنه و نفهمه که اون فقط شاهزاده سلطنتيه. تو ميحرکت مي

 او را متوقف کرد: اششدهاو دهانش را براي اعتراض باز کرد ولي دانکن با دست بلند 

کار ماهري. ولي بهش فکر کن. چه اتفاقي ميوفته اگه اون يناازحد براي يشبکني يمنم که فکر دومي -

 خواي اون با عذاب وجدانش زندگي کنه؟يممرد تو رو بکشه؟ تو 

 کساندرا با ناراحتي گفت:

 فکر کنم نه.  -

 است. شدهگرفتهديد که آن درس ياد يمدانکن سري به تاييد تکان داد، 

خوام تا اين بازي خطرناکتو تموم کني. اگه بايد تمرين کني، بذار تا گلدون يک برنامه ميپس من ازت  -

ا از چند ت ترسختکامل برات بريزه. مطمئنم که اون حاضر به کمک کردنه و فرار کردن از دست گلدون 

 .آلودهخوابنگهبان 
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ي ادامه اجازه، دقيقاً به او سنگشبقال يمصادرهي يدهامتوجه شد پدرش، بسيار دور از  که کساندرايوقت

 :که اشتياق در صدايش پيدا بود گفتيدرحالهايش با آن اسلحه را داده بود؛ صورتش با لبخندي پهن شد. او ينتمر

 کنم.يمشروع  ممنون، بابا. من اواخر امروز با اون -

 داد.يمعالمت نه تکان  سرش را به اکنونهمولي دانکن 

. يک سفر تشريفاتي –يزي يه سفر نياز دارم ربرنامهزمان هست. امروز کمک تو رو براي  بعداًبراي اون کار  -

 ي نوهالباسطور احتماالً به ينهمخوام تا تصميم بگيري که چه کسي بايد ما رو همراهي کنه و ازت مي

شيدي. ي که پوي تنگهالباسي زنانه بلند رسمي، نه اون تونيک و هالباسلوازم مناسب سفر و  –نياز داري 

 کني.يميز را رديف چهمهخواهي کمک کني، پس اين هم شانس تو. تو يمگفتي که 

ت و گرفيمهايي که بايد صورت يسازآمادهطور که به ينهمسري به تاييد تکان داد، و اندکي اخم کرد  کساندرا

ت و افراد ي زيادي نياز داشهاهنقشکرد. يک سفر تشريفاتي سلطنتي به يمداد فکر يمجزئياتي که بايد ترتيب 

ي آينده مشغول خواهد بود. ولي خوشحال بود که توجه هفتهکرد. او فهميد که براي چند يمزيادي را درگير 

 بود. پرسيد: شدهمنحرفاش يهاولپدرش از رنجش و عصبانيت 

 ريم؟ و کجا؟چه زماني مي -

کند.  يزيربرنامهدر طول راه را  شانشبانهي هاتوقفست توانيمنياز داشت که بداند به کجا سفر خواهند کرد پس 

 شاه به او گفت:

 يم. در چهاردهم ماه آينده.اشدهدعوتدر سه هفته آينده، ما به يه عروسي در قصر ردمونت  -

 کساندرا تکرار کرد:

 ردمونت؟ -

 عالقه و کنجکاوي او واضحاً از شنيدن اين نام ايجادشده بود.

کنه؟ميکي در ردمونت ازدواج   -
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که اش فروبرد. او، درحاليکرد، دستش را ميان موهاي ژوليدهبررسي مي ها راآن ليست از نام طور کههلت همين

 مند شده بود، گفت:کرد که کامالً به آن عالقهاز سوگندي اسکانديايي استفاده مي

 ! اينا چند نفرن؟7ريش گورلوگ  -

 و با آرامش گفت: بانو پولين بامتانت به او نگاه کرد

 دويست و سه نفر. -

 زده سرش را باال آورد و تکرار کرد:هلت وحشت

 دويست و سه نفر؟  -

ر روي ي کاغذ پوستي را بو بانو پولين سرش را به توافق تکان داد. هلت سرش را به نشانه مخالفت تکان داد و برگه

 ميز بانو پولين انداخت. او گفت:

 يم.خوب، مجبوريم اونا رو کم کن  -

 کرد از تفکر اخم کوچکي کرد. او گفت:طور که آن جمله را بررسي ميپولين همين
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 زندگی پیشتاز 
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و دو تا دختر  8اين سه نفر خالص بشيم. مطمئن نيستم که واقعاً به سفير ايبريايي تونيم از شراحتماالً مي  -

 احمقش تو عروسيم نياز داشته باشم.

 پس به سمت هلت نگاه کرد و با سرخوشي لبخند زد.او قلم را برداشت و سه اسم آخر ليست را خط زد، س

 آسون نبود؟ بفرما، انجام شد.  -

 هلت با آشفتگي سرش را تکان داد، ليست را دوباره برداشت و از باال تا پايين آن را رصد کرد.

 ؟نياز داريمولي... دويست نفر؟ واقعاً به دويست نفر براي ازدواج کردن   -

 پولين گفت:

 کنيم.کنن عزيزم. ما ازدواج مياونا ازدواج نمي  -

که عمداً حرف هلت را اشتباه برداشت کرد. هلت به او اخم کرد. معموالً، اخم هلت چيز ترسناکي بود. ولي درحالي

آورد. او يکي از ابروهايش را براي هلت باال برد و هلت پي برد آن نگاه هيچ وحشتي را براي بانو پولين به وجود نمي

آن  اش روي قسمتي ازآلود پايان بخشد. او به سمت ليست برگشت، و انگشت اشارهآن نگاه اخم که بهتر است به

 ضرب گرفت.

 منظورم اينه که... فک کنم پادشاه بايد بياد...  -

 پولين اشاره کرد:

 ترين مشاورانش هستي.البته که بايد بياد. تو يکي از قديمي -

 ي بقيه کي هستن؟ حداقل پونزده نفر توي گروه سلطنتي ان!و اونلين... خوب، کساندرا. اون يه دوسته. ول -

 بانو پولين گفت:

                                                            
8 Iberian 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

تونن يه روز روي اسباشون تونه بدون همراهانش سفر کنه. او و کساندرا نميهفده، خب باالخره پادشاه نمي  -

و  تيه مقدار زيادي تشريفا« بايد بشينيم؟ ما براي عروسي اينجاييم، کجا» بپرن و برسن اينجا و بگن:

 شه.رسوم شامل اين موضوع مي

 هلت خرخر تحقيرآميزي کرد.

 تشريفات! چه مزخرفاتي!  -

 ديپلماتِ زيبا و باوقار گفت:

تونيم با چند تا از دوستاي نزديکمون کردي ميکه ازم خواستي باهات ازدواج کنم، فکر ميهلت، وقتي  -

 دزدکي بريم توي يه درختزار از جنگل و انجامش بديم؟

 ي کرد.هلت مکث

 نه... البته که نه. خوب،  -

کرد، مراسم ساده، چند تا دوست، غذاي خوب و نوشيدني در حقيقت، اين همان چيزي بود که هلت به آن فکر مي

 و بعد او و پولين زن و شوهر بودند. اما احساس کرد که اکنون عاقالنه نيست آن را تاييد کند.

بحث در بخش ردمونت بود. مردم  ي موضوعحاال براي چند هفتهنامزدي رنجر موخاکستري و بانو پولين زيبا 

خواستند زن و شوهر مي که اين زوج به نظر ناهماهنگ، ولي کامالً مورداحترام،زده و خرسند بودند از اينشگفت

 ياش کنجکاوي کنند و در موردش شايعه بسازند. براي چند هفته در سالن غذاخوربشوند. اين چيزي بود که درباره

 شد.ردمونت درباره کمتر مورد ديگري بحث مي

اند. بارون ارالد از ردمونت يکي از آنان بود. او به هرکسي که کردند غافلگير نشدهافرادي هم بودند که وانمود مي

 گفت:داد ميگوش مي

ديده ها قبل دونستم يه چيزي بين اين دو تا وجود داره! اومدنش رو سالدونستم! هميشه ميهميشه مي -

 بودم! احتماالً حتي قبل از اينکه اونا خودشون بدونن.
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ها وجود داشت که هلت و پولين درگذشته چيزي بيشتر از وبيگاهي در طول اين سالو البته، شايعات مبهم و گاه

گاه کدامشان، نه هلت و نه پولين، هيچگرفتند. و هيچاند. ولي بيشتر مردم چنين حرفي را ناديده ميبوده "دوست"

اندازه توانند بههاي کمي ميآيد، انسانچيزي درباره اين موضوع نگفته بودند. وقتي سخن از رازداري به ميان مي

 رنجر ها و اعضاي بخش خدمات ديپلماتيک رازدار باشند.

ش گذرد. ويل، کارآموزش، در سال پاياني آموزشاي ميولي روزي آمد که هلت متوجه شد زمان با سرعت فزاينده

اي شانهن –کرد اي ترفيع پيدا ميرسيد و به برگ بلوط نقرهالتحصيلي او فراميبود. در چند ماه آينده زمان فارغ

براي يک رنجر کامل. و اين بدين معني بود که ويل از ردمونت خواهد رفت. او به بخشي براي خودش منتصب 

ر اطرافش پر از انرژي و سرگرمي بود، به طور اش، که باوجود ويل دشد و هلت حس کرد که زندگي روزانهمي

اهي اي در طلب همرکه اين تفکر رشد پيدا کرد، او ناخودآگاه با شدت فزايندهشود. وقتياي خالي ميکنندهنگران

 بانو پولين بود.

ل به تمايي هلت به همراهي و مهرباني را درک کرده بود. زندگي يک رنجر منوبه خودش، نياز رشد يافتهپولين، به

ان يک عنوتوانست با افراد اندکي گفتگو کند. بهاي که هلت در آن ميو زندگي –يک زندگي پر از تنهايي بود 

کردند، پولين يکي ها خدمت ميديپلمات، و رازدار بسياري از اسرار بخش ردمونت و پادشاهي که هردويشان به آن

 ي کار يکديگر بحثتوانستند دربارهها ميآرامش پيدا کند. آنتوانست در همراهش بود. هلت مي از آن تعداد اندک

ها ممکن بود اسمش را بعضي–ها وجود داشت کنند و باهم مشورت کنند. در حقيقت، تاريخچه مطمئني ميان آن

 تر بودند.گشت که هر دو جوانکه به زماني برمي –تفاهم بگذارند 

وزي دانست که رداشت. ساکت و بردبار منتظر ماند، ميرا دوست ميها بود که بانو پولين هلت ساده بگوييم سال

 هلت از او خواستگاري خواهد کرد.

کار را انجام دهد، به عروسي کامالً عمومي با ترس  گير ايندانست روزي که اين مرد خجالتي و گوشههمچنين مي

 مطلق خواهد نگريست.

 محض پيدا کردن نامي که نشناخته بود گفت:هلت به

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

شناسمش. چرا بايد آدمايي کنيم؟ من نمي؟ چرا ما دعوتش مي10از سندالهرست 9اين کيه؟ بانو جورجينا -

 شناسيمشون؟رو دعوت کنيم که نمي

 پولين پاسخ داد:

 شناسمش.من مي -

 خوبي توانست آن را تشخيص دهد.حالت پوالديني در صدايش بود که هلت به

 دخلقه، ولي من مجبورم دعوتش کنم.اي پير و بي منه. اون يه خردهاون عمه -

 هلت پرسيد:

 وقت در موردش حرف نزده بودي.قبالً هيچ -

 اي پير و بدخلقه.طور که گفتم، يه خردهدرسته. اونو زياد دوست ندارم. همين -

 کنيم؟پس چرا دعوتش مي -

 بانو پولين توضيح داد:

 اين حقيقت که ي کردن در موردکنيم چون عمه جورجينا بيست سال گذشته رو براي سوگواردعوتش مي -

بيچاره پولين! اون يه » گفت:زنان مي داد فرياداون به هرکسي که گوش مي من مجرد هستم گذرونده.

وقت يه شوهر پيدا نمي کنه که مراقبش کرده! اون هيچدوشيزه پير و تنها خواهد بود! اون با شغلش ازدواج

 د.رو از دست دانمي شه اين موقعيت خوب« باشه!

ابروهاي هلت در يک اخم به هم پيوستند. ممکن بود اندک چيزهاي ديگري وجود داشته باشد که او را اذيت کند 

ه يکي توانست ببيشتر از اين مورد که کسي زني که عاشقش بود را موردانتقاد قرار داده بود، ولي در آن لحظه، نمي

 ها فکر کند. او گفت:از آن

                                                            
9Lady Georgina 
10 Sandalhurst 
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 ترين افرادِ ممکن توي مراسم عروسي بنشونيم.کنندهنار خستهقبوله، و بگذار اونو در ک -

 ي کاغذ ديگري نوشت.بانو پولين يادداشتي روي صفحه

 کنم.مي 11هاوارد ليست ميز موي دماغ عنوان اولين نفرفکر خوبيه. اونو به -

 هلت گفت:

 ها؟ مطمئن نيستم که اين اسم رو شنيده باشم.ميز موي دماغ -

 ضيح داد:نامزدش صبورانه تو

گو رو کننده، رنجش آور، چاخان و گزافههاي خستهها داره. تموم آدماي يه ميز موي دماغهر عروسي -

هاي معمولي که دعوت کنن و آدمنشونيشون. با اين کار، اونها همديگه رو خسته ميبري و کنار هم ميمي

 کنن.کرديم رو اذيت نمي

 هلت پرسيد:

جز عمه جورجينا، البته يه دليل خوب که دوست داريم رو دعوت کنيم؟ بههايي تر نيست فقط آدمساده -

 ها رو دعوت کنيم؟براي دعوت اون وجود داره. ولي چرا بقيه موي دماغ

ها اضافه کرد، کرد و دومين و سومين اسم را به ميز موي دماغها فکر ميطور که به موي دماغبانو پولين همين

 گفت:

اي سهم خودشو از افراد دگيه. تو مجبوري که خانواده رو دعوت کني و هر خانوادهي خانوااين يه مسئله -

 ريزي يه عروسيه.کننده داره. اين فقط قسمتي از برنامهرنجش آور خسته

و چرخيد اندکي به پهل هلت روي صندلي راحتي دسته دار فروافتاد، با پايي که بر روي دسته صندلي قالب شده بود

 و زير لب گفت:

                                                            
11 The Bores' Table 
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 هاي شادي باشن.ها قراره موقعيتکردم عروسيکر ميف -

 پولين لبخند زد:

 ها رو داشته باشي.که ميز موي دماغهستن، تا وقتي -

شانس است که خانوده اي براي دعوت کردن ندارد، ولي درست سروقت نزديک بود اضافه کند که هلت خوش

اش را نديده بود و پولين در قلبش از خانواده در بيست سال اخير هيچ عضوي دوباره روي حرفش فکر کرد. هلت

 کند.احساس کرد که اين حقيقت ناراحتش مي

 ها ادامه داد:پولين با تغيير بحث خانواده

 شه. مردمي هستن که بايدي ماجرا وارد يه تشريفات معين ميموضوع ابنه، حاال که پادشاه واردشده، همه -

ها و بقيه. هاي دهکدهي محلي، نمايندههمسرانشون، افراد برجستهها و ها، شواليهزادهنجيب –دعوت بشن 

 ي سلطنتي رو ازشون بگيريم.نشيني با اعضاي خانوادهبخشند اگه شانس هموقت ما رو نمياونا هيچ

 هلت گفت:

ها، خيلي هاشون خيلي زحمت دم اگه اونا منو نبخشن. توي اين سالمن حقيقتاً پشيزي اهميت نمي -

 از من دوري کنن.کشيدن تا 

 بانو پولين به جلو خم شد و آرام بازويش را لمس کرد.

ده. شون باشه. اتفاق زيادي توي کشور رخ نميي عطفي در زندگيتونه نقطههلت، براي بعضي از اونا اين مي -

دونم که رنگ و نشاط توي زندگي يکنواختشون محروم کني؟ من ميواقعاً مي خواي که اونا رو از يه کم

 تونم.خودم نمي

ده ازحد اعتراض کرهلت آه کشيد، و پي برد که حق با پولين است. او همچنين پي برد که ممکن است کمي بيش

اعتراض است، قدر که براي او قابلي يک عروسي بزرگ رسمي آنکرد امکان دارد منظرهباشد. او داشت حس مي

خواست، اين آن کند، ولي اگر اين چيزي بود که او مي توانست اين احساس را درکبراي پولين نباشد. او نمي

 داد.چيزي بود که هلت به او مي
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 گي.نه، البته، درست مي -

 شده و براي اين از او سپاسگزار بود، ادامه داد.پولين با فهميدن اينکه هلت تسليم

 حاال، تو يه ساقدوش انتخاب کردي؟ -

 درنگ گفت:هلت بي

 ويل، البته. -

 ترين دوستته.قديمي کراولي نه؟ اون -

هاي رسمي موضوع خطرناکي است، حتي اگر هلت از اين موضوع آگاه دانست که واگذاري سمتخوبي ميپولين به

 نبود.

 هلت اخم کرد:

 درسته، ولي ويل خاصه. از اينا گذشته، ويل بيشتر مثل پسرمه. -

 البته. ولي ما بايد يه نقشي براي کروالي پيدا کنيم. -

 د:هلت پيشنهاد دا

 تونه دست عروس رو توي دست داماد بذاره.او مي -

 جويد.که ته قلمش را ميپولين فکر کرد، درحالي

 کنه که اون بايد اينکارو انجام بده. هوووم. خيلي پيچيده است.کنم بارون ارالد فکرميفکر مي -

 ي ديگر فکر کرد و سپس به يک تصميم رسيد.چند لحظه

تونه تشريفات مربوط به عروسي رو اجرا کنه. دست داماد بذاره. ارالد ميتونه دست منو توي کروالي مي -

 حل شد!

 اش نوشت.شوندهپولين دو يادداشت ديگر روي ليست بزرگ
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ورسوم بود، نه يک موقعيت مذهبي. اين براي باالترين موقعيت در آرالوئن، عروسي يک موقعيت مبني بر آداب

که تالش زيادي براي جدي ي کوچکي کرد، درحاليرا کند. هلت سرفهرسمي حاضر عادي بود که رسومات را اج

 اي گفت:کرد. او با نگراني ساختگيداشتن صورتش مينگه

 تشريفات نمي گه که ما بايد از پادشاه بخوايم اين کارو بکنه؟ -

ش يار از خودرفته بسهمدار کرد. هلت رويگويد اخمي صورتش را چينکه پولين پي برد که هلت درست ميوقتي

 کرد. پولين گفت:را تاييد مي ي چشمانش آنراضي بود. نگاه مظلومانه

 لعنت! -

 آمد به همين دليل پولين قسم هلت رو قرض گرفت:اين کلمه به نظر کامالً کافي نمي

 دندوناي گورلوگ! -

 پولين با عصبانيت با انگشتانش روي ميز ضرب گرفت. هلت با ماليمت گفت:

 اون ريششه. -

 گفت: پولين

 طوري که من شنيدم هر دو تاش رو داره. -

 سپس فکري به ذهنش رسيد:

 کنيم که حامي سلطنتي اين واقعه باشه. اين بايد کارگر بشه!دونم. ما از شاه دانکن دعوت ميمي -

 هلت پرسيد:

 کنه؟کار ميحامي سلطنتي چه -

 اش سؤال هلت را کنار راند.و پولين با باال انداختن شانه
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کنم. ولي دانکن نخواهد ر موردش ندارم. همين حاال اين مقام رو اختراع کردم. براش يه فکري مياي دايده -

فات مجلل رئيس تشري اندازه تو ضعيفه. حامي سلطنتي چيزي شبيهدونست. فهم اون از تشريفات تقريباً به

 ... نسبتاً خوبه.هووم شه. اون يه شکوه خاص و سلطنتي به مجلس مون عطا مي کنه.براي کل ماجرا مي

 او زمزمه کرد:

 نويسم.اينو مي -

نتي ي حامي سلطکرد که بايد پيشکار پادشاه را با ايدهکه يادداشتي ذهني درست ميپولين انجامش داد، درحالي

 آشنا کند. ولي لرد آنتوني دوستي قديمي بود.

 اي؟ ماکسي رو فراموش کرديم؟خوب، کس ديگه -

 هلت پيشنهاد داد:

 هوراس؟ -

 ين فوراً سري به تائيد تکان داد. او گفت:پول

 کنيم.ما اونو راهنما مي -

 نوشت، هلت پرسيد:وار ميکه ديوانهدرحالي

 اينم يه چيز ديگه ست که اختراعش کردي؟ -

 و پولين سرش را با دلخوري باال آورد.

 «ن.بشيني طرف عروس؟ طرف داماد؟ سمت چپ بشينين، سمت راست»دوني، البته که نه، اين رسميه. مي -

 يه راهنما.

 هلت اخم کرد.

 کنم که ما يه نفر رو فراموش کرديم...من فکر مي -
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 اش زد و گفت:پولين دستش را به پيشاني

 شه اگه ما سمتي رسمي بهش نديم.گيلن! اون خيلي ناراحت مي -

رآموز و کا -، وفادارروگفت. گيلن قدبلند، خوشهايش را از روي ناراحتي به هم ساييد. پولين درست ميهلت دندان

 کردند.ها بايد چيزي برايش پيدا ميسابق هلت بود. آن

 تونم دو تا ساقدوش داشته باشم؟من نمي -

توني يه همراه اضافه داشته باشي. فکر خوبيه! اين يعني منم بايد يه ساقدوش ديگه پيدا کنم. نه، ولي مي -

 خواستم اليس رو داشته باشم.من فقط مي

 که در حال پيشرفت در اين موضوع است، گفت:اينهلت، خشنود از 

 خوب، اين براي کساندرا موقعيتيه تا کاري انجام بده. -

اي داشت که اليس، هلت وقتي يک اخم ناگهاني را روي صورت پولين ديد متعجب شد. پولين ايده زيرکانه

ه زدازحد هيجانل و خودش بيشدستيارش، ممکن است از بودن شاهدخت کساندرا در کنار ميز عروسي همراه با وي

 شود.

ا ها حفظ کند. او باش را با آنبهتر بود که کساندرا در آن بعدازظهر، با بودن در کنار ميز حامي سلطنتي فاصله 

 کشيدن حرفش گفت:

عنوان شاهدخت سلطنتي، او تمرکز جمع رو از روي عروس تونيم اونو داشته باشيم، بهنـــــــه، ما نمي -

 کنه.منحرف مي

 هلت موافقت کرد.

 تونيم اونو داشته باشيم.خوب، ما قطعاً نمي -

 چيز، او و اليس و ويل باهم بزرگ شدند.نظر کنه. گذشته از همهشايد جني جوان، اگه چاب ازش صرف -

ت هاي بيشتري بنويسد. ليستش داشاي گشت تا يادداشتاو دوباره يادداشت ديگري نوشت، و به دنبال برگه تازه

 بود. فکري به سرش زد و بدون نگاه کردن به باال گفت:شده ميشد. پس بهتر بود که مرتبتر ميگبزر
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 تو مي ري سلماني، درسته؟ -

 او گفت:شه. داره يه کم بلند ميهلت دستش را بار ديگر در موهايش فروبرد. فکر کرد: 

 کنم.اونا رو کوتاه و مرتب مي -

رفت. اين دفعه، پولين سرش را از روي ي چاقوي ساکسش ميستهکه دستانش ناخودآگاه به سمت ددرحالي

 هايش باال آورد. او گفت:نوشته

 تو به سلماني خواهي رفت. -

ها را مسلم فرض کرده بود ديگر از آن او نيستند. او ها آناش که براي سالهاي قطعيو هلت پي برد که آزادي

 موافقت کرد:

رم سلماني.من مي -
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 وتاز برگردي.اين خوبه که دوباره به تاختودي فکر کرد، ارک با خشن

از  درصديهاي خودش را داشت. دريافت سهم بيستعنوان ابرجارل جذابيتاو مجبور بود تائيد کند که زندگي به

آمدند خوشايند بود. ولي او زاده شده بود تا يک مهاجم دريايي باشد، نه هاي تهاجمي که به هلشام ميهمه ناوگان

ي ماليات. چند سال نشستن در سرسراي بزرگ هلشام، بررسي کردن رسيدها و يک مدير و يک جمع کننده

کرد. را در درونش احساس مي خسته کرده و نياز به کمي آسودگي احتماالت به همراه بورسا، هيلفمنش، او را

شده ي وضعها و کشاورزان داخلن کشتيتوانست به مالياتي که بر کاپيتاباوجوداينکه که ابرجارل قبليش، رنياک، مي

د شاش جمع ميطلبي آشکاري نگاه کند، ارک به طرز مبهمي به خاطر مقاديري که در خزانهبود با شادي و زياده

ه وسوي افرادي بود کاش بيشتر به سمتشيپ، حس همدرديعنوان يک کاپيتان ولفکرد. بهاحساس ناراحتي مي

کردند، تا ابرجارل و هيلفمن تيزبينش که آن را مطالبه دن ماليات کاملشان جستجو ميراهي براي طفره رفتن از دا

 کردند.مي

ها، اسناد بازگشتي، مقادير محصوالت و جزئيات موجودي مربوط به دادرسي -اي عظيم از طومارهاسرانجام، توده

بورسا انداخت و اعالم کرد که دوباره به را به آغوش  -شده بودهايش گرفتهوسيله جارلهايي که بهکاالها و غنيمت

 اش گفت:رود. او به هيلفمن عصبانيوتاز ميتاخت

 ي ديگه، اگه يه کم ديگه اينجا پشت اين ميز بشينم ديوونه مي شم. نياز دارم که به دريا برگردم.فقط يه حمله -

اوران نبود. او يک مدير و در شغلش گاه جز تيپ و گروه جنگميلي حرفش را قبول کرد. او خودش هيچبورسا با بي

جارل عنوان ابرکلفت که همواره بههاي دريايي بزرگ و گردنوقت درک نکرد چرا اين کاپيتانبسيار خوب بود. هيچ

 زندگی پیشتاز 
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 دادند.ي او براي بررسي ارقام و تشخيص دادن درآمدهاي شناسايي نشده اهميت نميشدند به عالقهانتخاب مي

 هاي گاه واش، به رفتن به حملهدهند. حتي رنياک، در روزهاي ابتدايي فرمانروايينميدانست که اهميت ولي مي

تر شده بود، که لذت و خوشي را تر و اندکي حريصها بعد بود، درست زماني که تنبلداد. مدتبي گاه ادامه مي

 هم بارها و بارها، يافت.درماندن در هلشام و شمردن ثروتش، آن

اسوينگال، معاون سابقش که سکان ولف وايند را بدست گرفته بود فرستاد و او را مطلع کرد  سپس ارک به دنبال

 ي ديگر.گيرد، براي يک حملهعهده مي که بار ديگر رياست را بر

ممکن بود از دور نماي تنزل به مقام معاونت رنجيده شوند. ولي اسوينگال از ديدن ارک که به رياست بازگشته  

ي مراتب کشتيران بسيار بهتردانست که ارک به. آن دو مرد دوستان خوبي بودند و اسوينگال ميبود خوشحال بود

 است.

شدند، و نزديک مي 13و به شهر بازرگاني و کوچک الشباح 12ها اينجا بودند، در کنار ساحل آريداپس حاال آن

 آرامي نزديک آنجا شوند.کردند تا بهحداکثر تالششان را مي

شدند تدارکات، تجهيزات، الوار، وارد مي 14هايي که به درياي کنستانتز شهرهايي بود که براي کشتيالشباح يکي ا

شده بود، ي بلندي باالي ساحل ساختهکرد. آنجا شهري معمولي بود که روي دماغهسيم و طناب را فراهم مي

قت دسترسي بود. در اين واي قابللهپي راهوسيلهاش که بهي دست بشر در سمت شماليهمراه با لنگرگاهي ساخته

کردند و کاالهاي هاي تجاري در تعدادي فزاينده ورود به درياي کنستانت را آغاز ميهاي ناوگاناز سال، کشتي

 آورند.مي 15ها به سمت جنوب غربي اقيانوس اندلستجاري را از جزيره

کردند تا ذخيره آب، غذا و يه به آن توقف ميآمدند، در الشباح يا يکي از شهرهاي شبها ميکه آن کشتيوقتي

، مقدار رفتندکه از لنگرگاه بيرون ميها را تعمير کنند. وقتيهاي ناشي از طوفانهيزمشان را تجديد کرده و خرابي

اه گذاشتند. گجا ميکننده و متنوعي از طال و شمش که براي پرداخت مخارجشان استفاده کرده بودند را بهمبهوت

ها را از آمد و گنجينهمي 16گاه، در جواب پيامي سري از طرف شهر، کارواني مسلح از جانب پايتخت ماراروکو بي 

                                                            
12 Arrida 
13Al Shabah 
14 Constant Sea..دریای آرام. اسم خاص بود و ترجمه نشد. م : 
15 Endless Ocean.اقیانوس بی انتها یا بی پایان. م : 
16 Mararoc 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

دانست اولين کاروان اين سال بر اساس برنامه گرداند. ارک ميبازمي 17هاي اميکيرشهرها جمع کرده و به خزانه

اي بود. اگر مهاجمان احتمالي در دي راز مخفيبنآيد. به داليل مشخصي، برنامه زماني بعد ميزماني دو هفته

يافت. هيچ دزد دريايي ها خبري نداشتند، ريسک تهاجم به گنجينه را کاهش ميمورد وجود يا عدم وجود گنجينه

ي و کرد. رازدارشهر باشد ريسک نمي اي در گاوصندوقگنجينهممکن است عاقلي بر سر جانش را به اين اميد که 

داشتن توانست به معني نگهرين وسايل دفاعي الشباح بودند، خصوصاً زماني که جايگزينش ميعدم اطمينان بهت

 يک يگان بزرگ و گران از نگهبانان در تمام طول سال باشد.

نقره به يک  18توانند فاش شوند، و يک هفته قبل، هشتاد کيلومتر پايين ساحل، ارک چهل ريلولي رازها مي

بندي حرکت کاروان انتقال گنجينه بدست آورد. آن برنامه به ارک کپي از برنامه زمان خبرچين پرداخته بود تا يک

و براي  –اي پر هستند طور اغواکنندههاي الشباح بهاند، خزانهشدهي شهرها از ثروتشان خاليگفت بااينکه بقيهمي

 چند روز آينده پر خواهند ماند.

نه بيشتر از چهل نفر. چهل نفر مرد شهرنشين آريدي  –وجود داشت  در شهر يک يگان کوچک و دائمي از نگهبانان

. اي نجنگيده بودندخاطر که چيزي بيش از بيست سال گذشته را با هيچ نيروي حقيقيآلود، چاق و آسودهخواب

ل حهاي جهنمي از ساي طال که شبيه سگکش، ترسناک، تشنه به خون و ديوانهها در برابر سي اسکاندي عربدهآن

 کردند.چناني ايجاد نميآمدند مقاومت آنباال مي

را در  ايتري از خشکي را ببيند که ساحلي ماسهتوانست قسمت روشنارک با کاويدن تاريکي رو به رويش، مي

 کرد.پايين دماغه مشخص مي

 يده شده بوددريا، ارک ولف وايند را کنار خليج کوچکي که نزديک دماغه کشجاي نزديک شدن از سمت روبهبه

ر حقيقت ها دي خشکي ناپيدا بود و آني تيرهزمينهبرده بود. کشتي با پيمايش در طول خط ساحلي، در برابر پس

اي بودند که به ديوار عقبي شهر از سمت خشکي شهر در حال حرکت بودند. وقتي به ساحل رفتند، در پايين تپه

به دريا تمرکز بانان روي ديواراي مشرفبيشتر ديدهآورد،  طور منطقي براي خودش دليلشد. ارک بهمنتهي مي

 کنن.مي

                                                            
17 Emrikir 
18 Reel.واحد پول. م : 
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ند. او شدهاي سفيد شهر در نور طلوع آفتاب تمايز پذير ميي بسيار زيادي در باالي سرشان، ساختماندر فاصله

اناني نگهبيا حتي مشعلي براي روشن کردن راه  بانيمتوجه شد که آنجا نوري وجود نداشت. هيچ نوري از برج ديده

 ي بدي نيست. يکاي باال انداخت. او با خودش فکر کرد، ايدهبايست در حال گشت زني باشند. ارک شانهکه مي

اش توانست باعث شود که نگهبان احساس امنيت و اطمينان کند ولي آن مشعل ديد شبانگاهيمشعل روشن مي

 رد.کبا مشعل روشن شده بود را تقريباً غيرممکن ميکرد و ديدن هر چيزي فراتر از آن چندمتري که را نابود مي

هاي کوچک شنيد. آنجا هيچ خيزابي وجود نداشت، فقط موجها بر روي ساحل را ميارک صداي آرام شکستن موج

ها راند. وپنج درجه به سمت ماسهاي چهلارک با چرخاندن نرم سکان، کشتي را با زاويه غلتيدند.هم ميکه روي

کرد، از آب ها آب چکه ميشده باال برد، و شانزده پارو که از آناي از قبل طراحيآزادش را در اشارهاو کف دست

ها را پايين آورده تا در طور که پاروزنان پاروهايشان را به حالت عمود برده و سپس با دقت آنبيرون آمدند. همين

قال صداي خرخر اندکي به وجود آمد. دو نفر بلند هاي پاروزني کنار هم جاگيرند، به خاطر فشار و تطول نيمکت

شکن شد. ارک به پاروزنان قانوني سکوت اطراف بزرگنمايي ميوسيلهآمد صدايشان بهکردند، به نظر ميصحبت مي

توانست باقدرت بيشتري نسبت به آنچه موقعيت زماني که مي –کرد ها صحبت ميغره رفت. او بعداً با آنچشم

 ي صحبت کند.اجازه کنوني به او

خراشي درجلوي کشتي به وجود آمد و ارک لرزشي که ها رفت صداي دلزماني که تير زير کشتي به درون ماسه

ي بااليي کشتي مستقرشده شد، را حس کرد. چهار مردي که در لبهدر طول کشتي در زير پاهايش کشيده مي

اسوينگال با لحني خشن  طناب در ساحل محکم کنند. عمق بپرند و کشتي را باخواستند در آب کمبودند، مي

 زمزمه وار گفت:

 سروصدا!خط نگهدارها! آروم و بي -

چيز را به ياد آورده پريدند، در آخرين لحظه همهرسيد ميمردان، که معموالً با سروصدا به داخل آبي که تا زانو مي

ب متصل به قسمت جلوي کشتي، بر روي ساحل دويدند، ها با گرفتن دو طناو خودشان را با دقت پايين آوردند. آن

 کرد، و کشتي راکمي دورتر به روي خشکي کشيدند.پاهايشان بر روي ساحل جيرجير مي

هاي تاشو و تيزِ مخصوص ماسه محکم کرده و سپس، ي قالبوسيلههاي متصل به جلوي کشتي را بهها طنابآن

 اي از حمله بودند.زنگ هر نشانهبهرخيدند، گوشهايشان روي تبرزين، به سمت خشکي چبا دست
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 پاسداران وجود نداشت. از سربازان يا اينشانهشان نگاه کرد. هنوز هيچ صدايي از هشدار و سر ارک به شهر باالي

 باالي در آهسته – رسيدندميروح به نظر  مانند تقريباً دمسپيدهه در نور ک – با نماي سفيدرنگ هايساختمان

  .شدندپ پديدار ميشيولف 

را از  هاتبرزينو  سپرهاو ديگران با دقت  کشيدندميپايين  قسمت جلوي کشتياکنون مردان بيشتري خود را از 

دقت بسيار زيادي گرفته و  را با هاآن؛ که دادندمي در آن پايين و به بقيه آوردهپاروزنان بيرون  هاينيمکتکنار 

بيروني ديواره کشتي و در امتداد طول آن ي لبهکه در  يي. سپرهاردندکميروي ساحل باالي سطح آب کپه 

و سالح  هآن پوشش را برداشت شکنند. مردان توجهجلببودند تا کمتر  شده شدند، با پارچه پوشاندهنگهداري مي

 .به انتظار کاپيتان خويش آماده ايستادندو خود را يافته،  مربوط به

لبه ي نردهاز  ايستاده بود داد، سپس خود را عمقکمکه در آب  شيکي از مردانتبرزين و سپر خود را به  ارک،

ا ي کشتي را رهخودش را در امتداد طول بازوهايش کشيد، و دستش بر روي لبه کشتي پايين کشيد و جلويي

سپر و  او مرطوب برخورد کند. ايماسهزمين  قبل از اينکه پاهايش به ي سقوط کردچند سانتيمترو تنها  کرد،

در يک خط ايستاده بودند.  مردانشکه سي نفر از  رفت جاييبهکشتي پس گرفت و  تبرزين خود را از آن خدمه

  .ماندندميکشتي  ، درروي زمين آمده بودند ازهمهکه اول هاطناب دارندهنگهنفر  چهار

نتوانست جلوي لبخندش  کرد، را احساس يافتميکه با آدرنالين در او جريان  يارک وقتي شور و هيجان کمرنگ

 !که برگردي خوبه فکر کرد، با خودش را بگيرد. او

 او به گروه متهاجم گفت:

اتون خوام شما جاي پذارين. نمييادتون باشه سروصدا رو کامالً به حداقل برسونين. نگاه کنين کجا پاتون رو مي -

 تونيم نزديکخوايم تا اونجايي که ميورين. ميرو گم کنين و توي يه توده بهمن از خودتون از روي تپه سر بخ

ي زنگ تونيم قبل از اينکه کسبشيم، قبل از اينکه اونا ما رو ببينن. باکمي شانس، و با توجه به اوضاع کنوني، مي

 خطر رو به صدا در بياره وارد شهر بشيم.

جوابش به عالمت موافقت  هاي خشن و ريشوي رو به رويش نگاه کرد. چند سر درصورت ارک مکثي کرد و به

 تکان خورد. سپس ادامه داد:
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ها رو اند. شروع کنين به فرياد کشيدن تا جايي که مردهاز طرف ديگه، اگه ديده شديم، اين قوانين همه باطل -

بيدار کنين، و به سمتشون برين. مجبورشون کنين فکر کنن خارج اينجا يه ارتش هست، که اومده تا به اونا حمله 

 کنه.

آلود، عموماً، از صداي گروه فرياد زن و جيغ کش متهاجمين از ترس فلج دانست يک پادگان خوابارک مي

 شدند.مي

وتاب خوران به سمت شهر ساکت و او به اطرافش نگاه کرد. در پايين تپه راهي ناهموار وجود داشت که پيچ

 د و گفت:رفت. او با سر تبرش به آن اشاره کرآلود باالي سرشان ميخواب

 اين راه ما به سمت باالست. -

 ها براي حرکت را به زبان آورد:ي چپش، او فرمان قديمي و مورداحترام اسکانديسپس، با انداختن سپر روي شانه

 دنبالم بياين، پسرا. -
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 ت جسماني، در وضعيشانجثه باوجودها، ولي اسکاندياييبود و کوه شيب تندي داشت. مسير باريک و ناهموار 

 يصداي خرخر گاه هرچندآنجا  دادند.ادامه مي يک راهپيمايي سريع پشت سر رهبرشانبه قرار داشتند و  ايعالي

 آمد.به وجود مي افتادميو از سرازيري تپه پايين  دررفتهزماني که يک سنگ از زير پايشان درست  ،از روي تقال

 کردند صداي کمي ايجاد کردند.راهپيمايي ميولي در کل، سي متهاجم زماني که به سمت الشباح 

از ميان دو ريسک او کمترين طور که درست همان .دوجانبه است توافق يک چيزهمهفکر کرد، با خودش ارک 

ريا، د دردورتر اي فاصلهاز  کهجاي آن، بهدر طول خط ساحلي خليج کوچک انتخاب کرده بود پيمايشريسک را با 

و پنهان  سرعتشاناکنون مجبور بود که ميان  حرکت کند. شتري براي ديده شدن داشتجايي که کشتي شانس بي

، احتمال اينکه حضورشان کشف شود کشيدميبودن تعادل ايجاد کند. هر چه بيشتر رسيدنشان به هدف طول 

مام رعت ت، اگر راه را با ساز سوي ديگرکند.  ترسختجنگ را بسيار  توانستمي موقعيت ناي. يافتميافزايش 

 را افزايش دهد. حرکتشان احتمال شنيده شدن توانستمي اين، پيمودندمي

 داشتن ميانه بود، پيشروي در يک راهپيمايي سريع و يکنواخت.پس بهترين راه نگه

کرد. صدايش بيشتر از آني بود هاي زير پايشان تپ تپ صدا ميشان بر سنگ و ماسههاي پوست شير ماهيچکمه

زد که حتي اگر شنوندگاني در باالي صخره باشند، سروصدايشان نشنيده باقي اما تخمين مي آن بود، که مايل به

 خواهند ماند.

که يکي از مردان، درست پشت سر ارک، جاي پايش را از دست داد و در لبه سراشيبي ي بدي بود وقتيلحظه

چرخيدند، تلوتلو خورد. خوشبختانه، تبرزينش ميرفت، با بازوهايي که نااميدانه تندي که به سمت دريا پايين مي

 زندگی پیشتاز 
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توانست چند نفر از دوستانش را ازسرهايشان جدا در حلقه حامل آن در کمربندش بود، وگرنه بازوي چرخانش مي

 کند.

 ي تپهها را آزاد کرد که روي کنارهسنگها و تختهقرارش بهمني از سنگاي سر داد و پاهاي بياو فرياد غيرعمدي

ي قهي جلياي که نزديک بود به دنبالشان رود، چنگ آهنيني يقهتلق کنان پايين رفتند. در همان لحظهتلق 

 شود. او شروع کرد:پوستينش را گرفت و او حس کرد که به روي زمين محکم کنار ابرجارل کشيده مي

 خدايان آسمان! ممنون رئيس... -

باره صورتش يکج کلمات بعدي را متوقف کرد. ارک بهولي يکدست بزرگ محکم روي دهانش قرار گرفت و خرو

 آلود زمزمه کرد:چندان آرام. او خشمرا نزديک صورت مرد ديگر کشيد و تکانش داد، نه

 شکنمش.خفه شو، اکسل! اگه ميخواي گردنتو بشکني، آروم انجامش بده وگرنه من برات مي -

 من کرد:اکسل من

 ببخشيد، رئيس. من فقط... -

 دوباره تکانش داد. او گفت:و ارک 

 خفه شو! -

کرد، نگاه نگراني به شهر باالي صخره انداخت، منتظر ي مرد ديگر رها ميکه چنگش از روي يقهسپس، درحالي

هاي بلند پاروزن وجود دارد يا نه. کل گروه متهاجم براي اي از شنيده شدن فريادها و صحبتشد تا ببيند آيا نشانه

ت کامل منتظر ماندند. سپس، چون هيچ صدايي از زنگ خطري که به صدا درآمده باشد در چند دقيقه در سکو

 باالي سرشان به وجود نيامد، رهايي سطحي از تنش و استرس در بين گروه به وجود آمد.

د نارک به باالي سرش اشاره کرد و دوباره راه را نشان داد، و شيب تند را با دوي آهسته و يکنواختي باال رفت. چ

متر قبل از رسيدن به قله، به مردانش عالمتي براي توقف داد. سپس، با اشاره اي به سوي اسوينگال براي همراهي 

را ازنظر  سوي قلهکه به قله رسيد با هوشياري و دقت آنمانده تا باال را طي کرد، وقتيشده فاصله باقيکردنش، خم

رهايش را تکرار کرد و دو اسکانديايي بزرگ کنار هم زانو زدند و گذراند. اسوينگال، تقريباً يک متر پشت سرش، کا

 موقعيت را ارزيابي کردند.
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قرار داشت. شهر با ديوار کوتاه گچي که کمي  تکه زمين باير،الشباح تقريباً چهل متر دورتر، درست بعد از يک

اي کردند، هيچ مزاحمت واقعيشده بود. حتي اگر نگهباناني گشت زني ميبيشتر از دو متر طول داشت محاصره

ها در پيمودن ديوارهايي مانند اين ماهر بودند. دو مرد در کنار ديوار کردند. اسکانديها ايجاد نميبراي اسکاندي

ک ي گروه، هر بار يداشتند. بقيهايستادند، و يک پاروي قديمي را در ارتفاع کمرشان در بين خودشان نگه ميمي

داشته پريدند، آن دو مردي که پارو را نگهي پارو ميدند، و زماني که هرکدامشان روي دستهدويها، مينفر از آن

رساندند. تمرين زيادي براي رسيدن به زمان درست بردند، و همکارشان را به باالي ديوار ميباال مي بودند، آن را

 کردند.ها از بچگي تمرين مييکي از تمريناتي بود که اسکانديبراي انجام اين کار الزم بود ولي اين

 امروز هيچ نيازي به آن کار نبود.

يک دروازه قوسي شکل چهار متر دورتر در سمت راستشان برپاشده بود. دروازه باز و ورودي بي نگهبان بود. 

 اسوينگال نيشخند زد:

 خيلي آسونه. -

 کاپيتانش اخم کرد. او گفت:

 ها کجان؟بانکجان؟ ديده کردم. نگهباناهمون چيزيه که بهش فکر مي -

سختي داشته بودند، بهاش را باال انداخت. باوجود غياب نگهبانان، آن دو هنوز صدايشان را پايين نگهاسوينگال شانه

 کردند. او گفت:بلندتر از زمزمه صحبت مي

شهر  الً دور و اطراف جلوياونا رو با يه در پشتي باز غافلگير کرديم، رئيس. نگهبانا، اگه وجود داشته باشن، احتما -

 هستن، روبروي اقيانوس. اونجا جاييه که انتظار دارن يه حمله اتفاق بيوفته.

 اش را خاراند. او گفت:ارک مشکوکانه چانه

 جا بمون.اندازم همينتر يه نگاهي بهش ميکه از نزديکشايد. تا وقتي -

ه سمت ديوار رفت. هرلحظه انتظار داشت که صداي يک او تا حالت نيمه خميده بلند شد و با گذر از فضاي باز ب

شود. ولي الشباح در سکوت کامل بود. با طلبي را بشنود. يک فرياد. يا صداي يک زنگ هشدار که بلند ميمبارزه
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ي باز ادامه داد. با يک حرکت نرم و آهسته به راهش به سمت دروازهرسيدن به ديوار، او در امتداد ديوار آهسته

 ي کمربندشتبرزين عظيمش را از حلقه روان،

هيکلي، از اي براي مردي به آن درشتبيرون آورد و آن را با دست راستش باال برد. سپس، با سرعت فريبنده 

ي باز عبور کرد. با تبري آماده و سپري باال براي محافظت سمت چپش، با سرعت به راست، و بعد به چپ دروازه

 رو کرد.

 هيچي.

هايي مربع هاهاي صاف از مقابل او تا پايين يک خيابان باريک کشيده شده بود. پنجرههاي سفيد با سقفرديف خانه

 کس تکانچيز حرکت نکرد. هيچشده بودند. هيچهاي سفيدرنگ شده بود. درها محکم بستهسياه در گچ کاري

 آمد.نخورد. الشباح متروکه به نظر مي

بود. حتي يک مرد در حال گشت زني يزي درست نبود. بايد آنجا نگهباني ميارک چند ثانيه مکث کرد. به نظر چ

هر درياي شگفت و نگهبانان آريدي روي سمت روبهديوار. سپس او شانه باال انداخت. شايد اسوينگال درست مي

ک هاي نزدينشانه بانان تمام نيرو و تمرکز چشمانشان را براي ديدن اوليني ديدهمتمرکزشده بودند. شايد همه

ي يک آسا شده بودند. بيشتر از بيست سال از حملهشدن يک کشتي به کار گرفته بودند. يا شايد آنان تنبل و تن

هاي گنجينه را در برگرفته بود بندي حرکت کارواني زمانگذشت. رازي که برنامهکشتي اسکاندي به اينجا مي

بندي بود که ارک را به دست آوردن اتفاقي جدول زمانبه داشته بود. اين فقطشهرهاي ساحلي را در امان نگه

 ريزي اين حمله واداشته بود.برنامه

شد. شايد زماني که براي لم دادن در گوشه و کنار هلشام سپري او سرش را تکان داد. شايد داشت زيادي ترسو مي

 ، تصميمش را گرفت، به سمت دروازهکرده بود او را واداشته بود که شبيه يک پيردختر عصبي رفتار کند. ناگهان

 برگشت و به اسوينگال و بقيه عالمت داد تا به او بپيوندند.

شان هيچ پاسخي از سوي شهر در هاي پوست خوک دريايياي، تپ تپ نرم چکمهدرگذر از روي زمين ماسه

 برنداشت. اسوينگال نگاهي پرسشگرانه به رهبرش انداخت.

 حاال کجا بريم، رئيس؟ -

 با تبرش اشاره کرد.ارک 
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تون رو آماده و  هاره. تبرزينرسه به سمت درست ميکنيم. به نظر ميمرکز شهر. ما اين خيابون رو دنبال مي -

 تون روباز نگه دارين. هاچشم

هاي در سکوت کامل او دوباره جلو رفت و راه را نشان داد و گروه مهاجم در دو صف او را دنبال کردند و خانه

دادند، باني عقب گروه را انجام ميها ديدهبار، دو نفر آخر در صفن را با دقت زير نظر گرفتند. چند وقت يکاطرافشا

آيند چرخيدند تا مطمئن شوند سربازان دشمن پشت سرشان نميي کامل ميصورت يک دايرهدر ميان مسيري به

کردند. اي از دشمن جستجو ميبراي هر نشانه ها که در هر دو طرف مسيرشان برپا بودند راهاي صاف خانهو سقف

 ولي چيزي براي ديدن وجود نداشت.

پيمود، سرانجام رو به يک ميدان باز شد، جايي که با ساختمان وتاب خوران مسيرش را تا مرکز شهر ميخيابان پيچ

تواند اقامتگاه رسمي يطرف ميدان را در برگرفته بود. ارک حدس زد که اين مرو شدند که کامالً يکبزرگي روبه

. معادل کلمات شهرداري و 19خديفاش را براي اسم ساختمان گشت، و به ياد آورد، رئيس شهر باشد. او حافظه

 خزانه در بقيه شهرها.

ودند شده بهايي که در سه طرف ديگر ميدان ساختهشدند. ساختمانشش خيابان باريک به ميدان کوچک ختم مي

اي خوشايند در بندي شده بود که سايههاي بزرگي ستونبا ايوان –ها ها و مهمانخانهستورانها، راحتماالً مغازه-

که آن فکر به ذهن ارک خطور کرد، به شرق نگاه کرد. کردند. وقتيي روز ايجاد ميمقابل گرماي خورشيد ميانه

ف هم که رو به روي ميدان بود شده بود. جلوي خديروشن رنگهايي صورتيجايي که آسمان همين حاال هم بارگه

اي دوطبقه بود. هرچند، مانند بقيه، سقفي صاف داشت که پشت بندي شده بود. خود ساختمان فقط سازهستون

 از برتري را به ساختمان پشتش بدهد. شده بود تا حسينمايي تزييني مخفي شده بود، نمايي که طراحي

زن آن همين حاال هم پر از آب بود، ولي مکانيزمي که به آب ي کوچکي برپاشده بود. مخدر وسط ميدان فواره

 داد تا از حفره مرکزي فواره به گردش درآيد ظاهراً خاموش بود.اجازه مي

ها از خيابان باريک خارج شدند، در ارک به داخل ميدان قدم گذاشت، و مردانش دنبالش کردند. زماني که آن

ابرجارل، اسوينگال و اکسل در نقطه جلويي لوزي قرار داشتند. چند نفر  تر يک لوزي قرار گرفتند وفشرده آرايش

رفتند تبرزينشان را آزمايشي چرخاندند. هنوز هيچ از آنان زماني که از ميدان به سمت ساختمان دوطبقه مي

ه وجود بصورت کشيده و زيبا هايي بهصدايي از سمت شهر وجود نداشت. نورِ رو به افزايش، در پشت سرشان، سايه
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ها را بررسي آورد. ارک به روي ايوان مرمرين جلوي درهاي دوقلو و بزرگ خديف قدم گذاشت. او خيلي کوتاه آن

کرد. او با خودش فکر کرد، محکمه. چوب سخت به همراه بست برنجي و يک قفل خوب و محکم. با ابن وجود، 

اش اشتند و ارک به دو تا از پاروزنان عضالنيها کليدهاي خودشان براي چنين درهايي را به همراه داسکاندي

 دستور داد که جلو بيايند. او با اشاره به در گفت:

 تبرها. -

اي روي زمين گذاشت، کف دستانش تف کرد و تبر را ها تبرش را براي لحظهمردان به او نيشخند زدند. يکي از آن

 ي چرخش بر روي قفلن فضاي کافي براي ضربهقدمي به عقب برداشت تا به آن مردا با هر دودستش گرفت. ارک

 را بدهد.

 جا بايستيد! همون -

هاي ها غافلگير شده چرخيدند. فردي از يکي از خيابانآن دستور از فراز ميدان در فضا طنين انداخت و اسکاندي

دشنام دادند.  آمد. چند نفر از مهاجمان از روي اضطراب و دلواپسيسوي فضاي باز ميجانبي ظاهرشده بود و به

ي اينا ، همهچشمان ارک باريک شد و حسي از فروريختن را در ته شکمش احساس کرد. او با خودش فکر کرد

 ازحد آسون بود.بيش

وبرق يک جنگجوي آريدي لباس پوشيده بود. عالوه بر پيراهن سفيد و وارد بلند و الغر بود و به سبک پرزرقتازه

ب بودند، با يک زره چرم فلزکاري شده پوشانده شده بود. يک کمان بلند انحنادار شک از کتان مرغوشلوار، که بي

هاي از کنارش آويزان بود و سپري فلزي، احتماالً از جنس برنج، بر روي بازويش بود. ارک متوجه شد آن سپر با ميخ

ي ادهخود سيز بود. يک کالهاي براي حمله نبزرگ و تيزي در مرکزش مجهز شده بود. آن سپر عالوه بر دفاع، وسيله

ي ظريفي قرارگرفته بود که به دور سر مرد را پيچيده شده بود. هم ميخ دار بود، روي پارچهبلوطي شکل، که آن

 تا مانع تماس فلز داغ شده توسط خورشيد با پوست در ميانه روز شود. احتماالً، اين پارچه طراحي شده بود

خود آويزان بود که از دو طرف و اي از کالهاي درخشان از زره زنجيرباف نقرهتکه خوبي جال داده بود وخود بهکاله

نکه ي زره براي اثبات ايشدهخوبي صيقل دادهکرد. آن تکه زنجيرباف و فلزِ بهاش محافظت ميپشتِ گردن پوشنده

 آن مرد يک افسر ارشد است کافي بود.
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ه هايي شبيدهي شده در لباسي دوتايي از سربازان سازماندستهکردند، يک ها تماشا ميطور که اسکانديهمين

به سرعت از آن خيابان جانبي بيرون آمدند و در هر دو طرف رهبرشان پخش  -اگرچه نه به آن اندازه مجلل –

ها وجود داشت. زماني که سربازان آريدي پديدار شدند موج شدند. ارک تخمين زد که آنجا حداقل چهل نفر از آن

 ها گفت:کنان به آن وجوش ميان مردان خودش به وجود آمد. او غرولندرگي از جنببز

 آروم باشين. -

 از گوشه دهانش به اسوينگال گفت:

 ما تعدادمون کمتره. -

 اسوينگال جواب داد:

 نه خيلي زياد. -

 او نيز در حال شمردن حريفانشان بود.

 وپيک غلبه کنن.به اين خانوماي شيکتونن بدون مشکل زيادي کنم پسراي ما ميفکر مي -

بود و آن صدا از فراز ميدان به گوش  زحمت نيانداختهداشتن صدايش بهبرعکس ارک، او خودش را براي پايين نگه

ها ديدند که صورت باريک و ريشوي افسر آريدي با شنيدن حرفهاي اسوينگال با لبخندي افسر آريدي رسيد. آن

 بار در آن دميد.اي را تا لبانش باال آورد و يکنقرهاز هم باز شد. او يک سوت 

ها ديدند که ورودي هر صداي سهمگيني از کشيده شدن الوارهاي سنگين بر روي سنگ به وجود آمد و اسکاندي

هاي چوبي سنگيني که از سمت ديوارها بيرون کشيده شده شدند ناگهان با نردهشش خيابان که به ميدان ختم مي

 شدند. بودند مسدود

 ارک آرام به اسوينگال گفت:

 متوجه اونا نشده بودم. -

ا ازاندازه مشغول بود تها عبور کرده باشند، ولي او بيششدند بايد از کنار يکي از آن نردهزماني که وارد ميدان مي

 از مفهوم آن سر دربياورد.
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 آريدي گفت:

 به نظر مي آد به تله افتادين. -

کرد و سپرش را تا موقعيت دفاعي باال آورد. مردانش کارش را تقليد کردند. او پاسخ  ترارک کمي خودش را راست

 داد:

 طور.شما هم همين -

 هاي سفيد در صورت تيره و ريشويش خيلي واضح بودند. او گفت:دوباره، مرد ديگر لبخند زد. دندان

 اه. ولي شما چند تا کماندار همراهتون دارين؟ -

اي از حرکت در باالي اي را تا لبانش باال آورد و يک سوت بلند و تيز در آن دميد. همهمهاو آن سوت کوچک نقره

هاي سه سمت ميدان که در مقابلشان بود ناگهان کرد، سقفطور که ارک تماشا ميسرشان به وجود آمد و همان

ف وجود دارند. حتي روي سقف صاف خديسرشار از کمانداران شد. هيچ شکي نداشت که بيشتر از آن تعداد هم

هاي کوتاه انحنادار مسلح بودند ها نزديک صد نفر هستند، که همه باکمانتوانست ببيند که آنبدون شمردن مي

و هرکدامشان با يک تير که در کمان گذاشته و کشيده شده بود به سمت گروه اسکاندي هاي جسور نشانه رفته 

 بود.

هاي کوتاه بردي بودند. در زمين جنگ، ممکن بود ها سالحاخت. کمانارک عبوسانه به خط کمانداران نگاهي اند

 توانستند مرگبار باشند.ها ميها را در نظر نگيرد. ولي اينجا، در فضاي محدود ميدان شهر، آنکه آن

 او آرام گفت:

 کسي تکون نخوره. -

 شد منجر شود.ميتوانست به يک دسته پيکان که به سمتشان فرستاده اکنون يک حرکت اشتباه مي

اش سربلند کرده بود و او از تهديد وخوي جنگيبا نااميدي خرناس کشيد. خلق –که هنوز کنارش بود  -اکسل 

گفت تا وارد عمل شود و به يک نفر اش به او ميآمد. غريزهصد تير که به سمتش نشانه رفته بود خوشش نمييک

 آسيب برساند.
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 او گفت:

 تونيم به اين پسراي خوشگل اينجا برسيم.ما رو بگيرن، رئيس. حداقل ميي تونن همهاونا نمي -

ر ي شمشير بلندي که به کمر داشت قراآريدي بلندقامت به اين کلمات لبخند زد، و دستانش به ناگاه روي قبضه

شان آن شدت درخهاي بهرغم لباسشناخت، و عليديد آن را ميگرفت. ارک که وقتي يکي از مردان جنگي را مي

 يکي يک جنگجوي خطرناک است.مرد، اين حس را داشت که اين

 او، نه براي اولين بار در آن صبح، گفت:

 خفه شو، اکسل. -

ها برگرداند و عالمتي با دست داد. کمانداران قدم به جلو برداشت. او نگاهش را به سمت مردان روي سقفآريدي يک

ها و به حالت آماده ها را در کمانها پيکانه ارک توجه کرد که آنهايشان را آزاد کردند، اگرچکشش زه کمان

 اند.داشتهنگه

 آريدي گفت:

 ما نيازي نداريم که بجنگيم. -

 صدايش بم و خوشايند و لحن صدايش معقول و بدون تهديد بود.

 فقط يکي از شما هست که بهش عالقه داريم. اونو به ما بدين و بقيه تون آزادين که برين. -

 داند، پرسيد:کرد که همين حاال هم جواب اين سؤال را ميارک، اگرچه حس مي

 تونه باشه؟و اون يه نفر کي مي -

 آريدي به او جواب داد:

 ارک. کسي که شما ابرجارل صداش مي کنين. -

 گفت: ايهطلباناو با لحن مبارزه قدم به جلو برداشت و تبرش را با تهديد بلند کرد.اکسل بدون فکر کردن يک

 ي بقيه مون رد بشين تا بگيرينش!بايد از روي جنازه -
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 ارک آه عميقي کشيد و سرش را از روي خشم تکان داد. او گفت:

آفرين اکسل. تو درست همين حاال بهش گفتي که من اينجام. -
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 عنوان بهترين عروسيهشک ببارون ارالد با حس عميقي از افتخار و خشنودي با خودش فکر کرد، اين عروسي بي

 سال ثبت خواهد شد. شايد بهترين عروسي در دهه گذشته.

خوبي با کننده ها بههاي يک پيروزي بزرگ را در برداشت. ميز خستهي نشانهاکنون، آن مراسم عروسي همههم

تواند ينفره بر پا شده بود، که از همين حاال هم در حال رقابت بودند تا ببينند چه کسي مگروهي هشت

 پاسانداختند و در دل سسوي آنان نگاهي ميي مهمانان بهبقيه ترين باشد.ترين، مغرورترين و تکراريکنندهخسته

 ها را از اين مردم وحشتناک جدا کرده بود.گذار برپاکنندگان جشن بودند که آن

 ه وجود آمدناپذير، همراه با اتهاماتي پر سروصدا ببار، خشمناک و اجتنابموقعيتي اشک

پسرش را در حال بوسيدن يک تر مدرسه نظامي سر ردني دوستدختر يکي از جنگجويان جوانزماني که دوست

دختر ديگر در راهرو گير انداخته بود. ارالد با خودش فکر کرد، يک مراسم عروسي بدون آن اتفاقات وجود ندارد. 

را ازنظر گذراند، با خشنودي آهي کشيد، جايي که  طور که آن صحنه رنگارنگ در سالن غذاخوري ردمونتهمين

دند دويکه کارآموزان استاد چاب در طول اتاق ميافراد لباس پوشيده و شادان در کنار ميزها نشسته بودند درحالي

هايي ها و حيوانات کباب شده، بشقابرساندند: گوشت پرندهاي از غذاهاي خوشمزه را به ميزها ميکنندهو تنوع گيج

قدر آن ها کهانگيز در شيرينيالعاده و شگفتدار آشپزخانه، ابداعات فوقاز سبزيجات بخارپز، غذاهاي مخصوص ادويه

ودي شوند. او با خشنهايي به وزن پر دردهان منفجر ميآمد در اولين چشيدنشان به تکهسبک بودند که به نظر مي

 ا در راهن!هها و ميوهاي فکر کرد، و هنوز پودينگاندازهبي

 زندگی پیشتاز 
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عنوان اي از شاهکار خودش بهبسيار ويژه با قدرداني بخش تشريفاتي روز عالي پيش رفته.او با خودش فکر کرد، 

برگزارکننده. او حس کرد که آن لحن قوي و فراگير صدايش زماني که از حفظ متن سند ازدواج را براي آن زوج 

 ابيت را به اقداماتشان افزوده بود.اي از جذميزان درخور و شايسته خواند،خوشحال مي

انتظار داشته باشد، او حالت و مود جمع  کاري مانند اوتوانست از سخنران کهنهعنوان چيزي که هر کس ميبه

 اي که در طي بيست سال گذشتهي اشتياق شديد و مخفيانهدار شادتر کرد، جوکي دربارهحاضر را با جوکي کنايه

 –جود داشت ميان هلت و بانو پولين و

 اي با کلماتجز خودش کسي به آن دقت نکرده بود. آن جوک روي بازي نسبتاً هوشمندانهاشتياقي که ظاهراً به

 کرد.او اشاره مي «20عشق بدون توقف»عنوان ناپذير پولين به رنجر غالباً غايب بهي پايانبناشده بود که به عاطفه

کس نخنديد ازه چند لحظه خنديدن را بدهد. آن حقيقت که هيچارالد بعد از جوک مکثي کرد تا به حضار اج

 ازحد زيرکانه بوده.اش براي گروه مردم بيشطبعينااميدي خفيفي بود. ارالد با خودش فکر کرد، شايد شوخ

 اي عروس زيبايي بود.کنندهالبته، پولين به طرز گيج

او با همراهي اليس جوان و جني در انتهاي راهروي  کههمتا بود. وقتيي آن خانم در پادشاهي بيوقار و سليقه

آرام که  «آااااه»و يک  –سالن اجتماعات ردمونت پديدار شد، يک حبس کردن نفس از سوي حضار به وجود آمد 

ها که در گوشه و کنار اتاق پيچيد. لباس او البته سفيد بود، يک تغيير هوشمندانه در يونيفرم زيباي ديپلمات

وشيد. ارالد با خودش فکر کرد، سادگي. سادگي کليد يک مد خوب بود. او به ژاکت مخملي بنفش پمعموالً مي

اي دوزي نقرههاي الماس شکل آبي روشن و طاليي تزيين شده بود و با قالبخودش نگاهي انداخت، که با لوزي

سپس آن خيال را رد  ت.ازحد شلوغ و مجلل اسلحظه شک کرد که شايد اندکي بيشجلوه دارتر شده بود. و يک

 تواند از کمي تجلل اضافه استفاده کند.هيکل مييک مرد درشتکرد. او پيش خودش تصميم گرفت که 

انگيز شده بود. با موهاي بلوند خاکستريش که روي سرش به سمت باالبرده شده بود ولي پولين واقعاً زيبا و حيرت

خراميد. الهه واقعي از راهروي مرکزي به سمت انتهاي راهرو مي ي طالي روي گردنش، او مانند يکو گردنبند ساده

تادش اي از لباس اسبلندقامت و زيبا، نمونه اي فريبنده بودند. اليس، به همان اندازهطور شايستههمراهانش نيز به

                                                            
love without halt 20: معنی تحت الفظی هلت، توقف و ایستادن هستش. یعنی این جمله رو هم 

 م. –میشه به شکل عشق بدون توقف؛ و هم عشق بدون هلت معنی کرد 
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ود. جني ه بهايش ريختصورت طبيعي روي شانهرا پوشيده بود، ولي به رنگ آبي کمرنگ. موي بلوندش رها بود و به

توانست در بلندقامتي و زيبايي با آن دو نفر ديگر رقابت کند. ولي او دلربايي جوان، ساقدوش دوم عروس، نمي

آمد زماني که دو نفر ديگر در طول خودش را داشت. کوچک، با بدني گرد و نيشخند دوستانه و پهن، به نظر مي

جني يک حس طبيعي از پريد. ارالد با خودش فکر کرد: ميخراميدند، او در طي مسيرش باال و پايين راهرو مي

 .تابانيدوخوي تابناک و روش زندگيش را بازميلباس زردش خلقاي مياره. سرزندگي و سرخوشي رو به هر واقعه

عنوان گروه طرف داماد، کراولي واقعاً سنگ تمام گذاشته بود. طبيعتاً، همه کنجکاو بودند که هلت چه خواهد به

ا اي و خاکستري رنجرهجز شنل سبز تيره، قهوهآورد که او را در لباسي بهکس به ياد نميد. درهرصورت، هيچپوشي

که شنيده شد هلت، چند روز قبل از عروسي، حقيقتاً دار رسيد وقتيها به حالتي تبوحديثديده باشد. حرف

 ت کرده بود.سلماني ردمونت را براي کوتاه کردن موها و مرتب کردن ريشش مالقا

يک يونيفرم تشريفاتي و رسمي براي گروه رنجرها که براي اولين بار در  –سپس کراولي سورپرايزش را آشکار کرد 

 عروسي توسط هلت، ويل، گيلن و خودش پوشيده شده بود.

اي قهوه وشلوارجاي کتي يک برگ در تابستان. بهسبز تيره –براي حفظ رسم و رسوم رنجرها، رنگ پايه سبز بود 

فيد آستين روي يک پيراهن ابريشمي سشان، هر رنجر يک تونيک کمربند دار بيدار مستتر کنندهتيره و شنلِ کاله

شان، شده و همه همان رنگ سبز تيره را داشتند. باالي سمت چپ سينهها از بهترين چرم درستپوشيده بود. تونيک

 اي براي هلت، گيلن و کراولي و برنز براي ويل.نقره –داشت شده با نخي براق وجود يک نشان برگ بلوط دوخته

اش يشده بودند، به زيبايرسيد و با چرم نرم ساختهاي که تا زانو ميهاي قهوهنيم شلوارهاي سبز تيره تا زانو، چکمه

عارف ي متگانهوبرقي از غالف دوي پرزرقافزود. کمربند پهني که تونيک را در ناحيه کمر جمع کرده بود نمونهمي

صورت هماهنگ و زيبا با رنگ و درخشنده بود و بهداشت. آن مدل رسمي از غالف چاقوها سياهرنجرها را نگه مي

ي مخصوص بود، يک ساکس و شدهي هلت حاوي دو چاقوي ساختهدار شده بود. غالف دوگانهتزئينات نقره خط

ها راه شده بود. آنهايشان نيز با نقره راهازن بودند و دستههايي متوها هر دو کامالً سالحيک چاقوي پرتاب. آن

 ي عروسي کراولي به دوست قديميش بودند.هديه

 او گفته بود:

 هاي رسمي نگه شون دار.دونم که تو اونا رو توي ميدون جنگ نخواهي پوشيد، ولي براي موقعيتمي -
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 هايشان به همراه داشتند.فشان را در غالهاي سودمند و روتيناو، گيلن و ويل سالح

شده بودند، آن همه قبول داشتند که قسمت آخر، قسمتي کوچک از نبوغ بود. اگر رنجرها براي چيزي شناخته

شوند.  شد ظاهراً غيبتوانستند با پوشيدنش زماني که نياز ميلباسي که مي –هاي بلند و چندرنگشان بود شنل

سب بود، بنابراين کراولي آن را با چيزي که حس شنل اصلي را بازتاب چنين شنلي براي يک موقعيت رسمي نامنا

 شده بود و آن شنل طرحداد تعويض کرده بود. هر رنجر يک شنل کوتاه پوشيده بود. از ساتن تيره دوختهمي

ه راي از چهار تير خاص که با نخ نقخاکستري شنل اصلي را در برداشت همراه با ضميمه–اي قهوه –سبز  چندرنگ

شده بود تا از شانه راست آن شنل طوري طراحي رفتند.صورت اريب بر روي آن پايين ميدوخته شده بودند و به

شود گفت با يک تير و دو نشان، آن شنل، شنل و تيرداني که هر رنجري بر آويزان شود و فقط تا کمر برسد. مي

هاي جديدشان گيرا تند که چهار رنجر در يونيفرمداد. همه قبول داشکرد را نمايش ميروي شانه راستش حمل مي

 که يک شک زودگذر ديگرقبل از ايندوباره، ساده و شيک. آمدند. ارالد با خودش فکر کرد: تيپ به نظر ميو خوش

 را درباره لباس پوشيدن خودش تحمل کند.

نگ روشنش اشاره کرد. او برگشت و به سمت ژاکت ر بسيار زيبا و مو قرمز 21او به سمت همسرش، بانو سندراي

 گفت:

 روي کردم، آره؟کني که من يه کم... توي اين زيادهعزيزم، تو فکر نمي-

 کرد لبخندي را پنهان کند تکرار کرد:که سعي ميسندرا درحالي

 روي، عزيزم؟زياده -

 ارالد اشاره کوتاهي از روي شک و ترديد کرد.

 طوري نيست؟... شبيه طاووس، ايندوني ... خيلي رنگارنگ ... زيادي مجللهمي-

 بانو سندرا پرسيد:

 کنين لباستون خيلي مجلله، سرورم؟حس مي -
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 خب، نه. اما شايد ...-

 تفاوت به خود بگيرد گفت:اي کامالً بيبانو سندرا که حاال سعي داشت قيافه

 خب، شما بارون ارالد هستين. -

بي کرد، بعد، دوباره اطمينان يافت و با تکان سرش از همسرش ارالد به خودش نگاه کرد و با دقت خودش را ارزيا

 تشکر کرد.

کنه. نه نه البته که نه. حق با توئه عزيزم. فک کنم مثل هميشه موقعيت من يه کمي تجمل و شکوه رو طلب مي -

 ... حق با توئه. لباس من کامالً مناسبه. در حقيقت، خود خودشه.

که به کناري بچرخد و چيزي فوري براي گفتن به کسي که در مقابلش نشسته اين دفعه، بانو سندرا مجبور شد 

بود پيدا کند. ارالد که اکنون مطمئن شده بود اشتباهي در نحوه لباس پوشيدنش مرتکب نشده است، دوباره به 

 داده برگشت.تفکرات خودش در مورد اتفاقات رخ

***** 

ات به سالن غذاخوري رفتند و سر جاهايشان نشستند. ميزها بعد از تشريفات رسمي، مهمانان از سالن اجتماع

 ها با دقت چيده شده بود.بامالحظه به موقعيت

هايشان، در وسط قرارگرفته بود. ارالد، بانو سندرا، سر البته بر روي سکو، ميز عروس و داماد به همراه ساقدوش

و  عنوان حامي قانونييگري بودند. پادشاه، بهمنصبان ردمونت در سمت چپشان در کنار ميز دردني و بقيه صاحب

 سلطنتي واقعه، ميز سومي را همراه با شاهدخت کساندرا و همراهانش تصرف کرده بود.

هايي که در کنار سه ميز روي سکو بودند هايشان قرار گرفتند، آنپشت صندلي که مردم سر جايشان دروقتي

هايشان، سپس گروه سلطنتي و بعد گروه و داماد به همراه ساقدوشاول گروه عروس  –واردشده و آماده ايستادند 

ها در آن اتاق بزرگ به وجود آمد. دانکن ارالد. شاه دانکن به همه اشاره کرد تا بنشينند و صداي کشيدن صندلي

رد، ک ها باالخره تمام شد، او صحبتسو شدنسو و آنو اين هاکشيدن صندلي که آشوبايستاده باقي ماند. وقتي

 رسيد.هاي سالن ميصداي بمش به همه گوشه

 او شروع کرد:
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 سروران من، بانوان، آقايان... -

هاي متعلق به کارکنان قصر و خدمتکاران پر است، با سپس، با ديدن اينکه هر درگاه ورودي سالن با صورت

 نيشخندي اضافه کرد:

 و مردم قصر ردمونت. -

 د.موجي از هيجان در اتاق به وجود آم

 ي خيلي شاد باشم.امروز من اين افتخار را دارم که حامي قانوني اين واقعه – 

کشيد تا پادشاه را در طرف ديگر سکو ببيند. اين موقعيت شده بود و به اطراف سر ميارالد با دقت به جلو خم

شود. ي را شامل ميحامي قانوني براي او جديد بود. او براي چند هفته در عجب بود که اين موقعيت چه وظايف

 فهميد.شايد اکنون مي

 دانکن ادامه داد:

يشکارم، تونه باشه. به همين دليل با پبايد تائيد کنم، کمي کنجکاو بودم تا بدونم وظايف يک حامي قانوني چي مي -

 مردي که برايش رازهاي تشريفات مانند يک کتاب بازه. –لرد آنتوني مشاوره کردم 

 را موقرانه در پاسخ خم کرده بود، اشاره کرد. او به پيشکارش که سرش

 طور نسبي راحت و ساده هستن.ظاهراً، وظايف يک حامي قانوني به -

 د.هايش را نوشته بود را درآوري کوچک از کاغذ پوستي که رويش يادداشتاو به سرآستينش دست برد و يک برگه

 .دار اين هستم که ..عنوان يک حامي قانوني من عهدهبه -

 ها را موردبررسي قرارداد.او مکثي کرد و يادداشت

 يک نشان خاص و سلطنتي به اتفاقات امروز بيافزايم. -

ن افزود»کس کامالً مطمئن نبود که موجي از حرف و صحبت دور اتاق خيز برداشت، منتظر ماند. هيچطور کههمين

فق بودند که اين موقعيت حقيقتاً تأثيرگذار به دهد. ولي همه موااي ميواقعاً چه معني« نشاني خاص و سلطنتي
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آيد. دهان بانو پولين با لبخندي پيچ خورد و او به روي سطح ميز نگاه کرد. هلت چيزي باعالقه بسيار نظر مي

 هاي سقفي باالي سرش پيدا کرد. دانکن ادامه داد:فراوان در چراغ

 ي دوم من اينه که...وظيفه -

 موردبررسي قرارداد که مطمئن شود که کلمه بنديش درست است.هايش را دوباره يادداشت

 ... يک هديه بسيار گران براي عروس و داماد آماده کنم.... -

او به جلو خم شد و چرخيد تا با لرد آنتوني رابطه چشمي برقرار کند.  سر بانو پائولين با شنيدن آن باال پريد.

ايين لغزيد هايش پلي از احساسات بود. سپس، خيلي آرام، يکي از پلکپيشکار به پولين نگاه کرد، صورتش کامالً خا

تا يک چشمک را شکل دهد. او پولين و هلت را بسيار دوست داشت و اين وظيفه را بدون مشورت با آنان اضافه 

 قدر را به هلت مديون است.ي گذشته، او فکر کرد که حداقل آندادهکرده بود. بعد از اتفاقات رخ

 گفت:داشت ميدانکن 

ي منه تا جشن رو رسماً افتتاح کنم. چيزي که اآلن با خوشحالي عظيمي انجامش مي دم. و در آخر، وظيفه -

 چاب! غذاها رو بيار!

 و زماني که گروه گردآمده هلهله کردند، او نشست و جشن آغاز شد.

*** 

 ها تمام شدند به ويل گفت:اليس زماني که پودينگ

 خوشم اومد. من از سخنراني ت -

 ويل شانه باال انداخت و گفت:

 اميدوارم که خوب بوده باشه. -
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سالمت هلت و پولين بيان کرده بود. اليس با خودش فکر کرد، به 22ايعنوان ساقدوش داماد، او سالمت نوشيبه

و  شديدش به معلمي را داره که از ته قلب در موردعالقه نفسکه ويل اين اعتمادبه اين نشونه ي بلوغ رو به رشده

 .دوستش حرف بزنه

ين ديده بود و او ويل را تحسعنوان يک سخنگو تعليم عنوان يک عضو از گروه خدمات ديپلماتيک، خود اليس بهبه

داري ارزش خودحال از عواطف بيهوده و کمگونه که از گفتن احساسات واقعيش خجالت نکشيده و بااينکرده بود، آن

بار به هلت نگاه انداخته و ديده بود که رنجر عبوس چشمش را پنهاني با ول سخنراني يککرده بود. اليس در ط

 کند. او ويل را مطمئن کرد:يک دستمال پاک مي

 اون خيلي بهتر از خوب بود. -

 اي زد.که ديد که ويل نيشش باز شد، اليس با ارنجش به او سقلمهبعد، وقتي

 چيه؟-

موقرانه  هايآدم قدم صبر کنم تا هلت رو توي رقص عروسي با پولين ببينم. هلت تونمکردم، نميداشتم فکر مي -

 وپا زدن ناشيانه و کامل!نيست. بايد يه منظره ديدني بشه. يه دست

 اليس با خشکي گفت:

 کني خودت چجوري انجامش بدي؟اينجوريه؟ و فکر مي -

 ويل باکمي تعجب گفت:

 رقصند!عروس و داماد تنها ميرقصم! اين رقص عروسيه، من؟ من نمي -

 اليس به او گفت:

پيوندند، بعد با ساقدوش دوم ها به ساقدوش داماد و اولين ساقدوش عروس ميبراي يه دور به دور اتاق. بعد اون -

 داماد و دومين ساقدوش عروس.

                                                            
he had proposed the toast 22 :رسمی که در عروسی ها رایج است و ساقدوش داماد برای 

 زوج آرزوی خوشبختی کرده و سالن را دعوت می کند برای سالمتی آنان بنوشند. م.
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 چپش با گيلن صحبت ويل طوري واکنش داد که انگار گزيده شده بود. او به جلو خم شد، تا بعد از جني، در سمت

 کرد. او پرسيد:

 دونستي که ما بايد برقصيم؟! تو مي23گيل -

 گلين با اشتياق سر تکان داد.

 ؟24کرديم. مگه نه، جرياوه بله البته. جني و من سه روز گذشته رو تمرين مي -

قيافه، جذاب، خوش جني با تحسين به گيلن نگاه کرد و سري به تائيد تکان داد. جني عاشق شده بود. گيلن بلند،

هايي پيچيده شده بود که با رنجر بودن همراه ي اينکه گيلن در لفافه رازها و افسانهعالوهدلربا و خيلي شاد بود. به

 شناخت و آن رنجر هلت عبوس و ريش خاکستري بود.بود. جني فقط هميشه يک رنجر را مي

ويل هيچ حسي از رمز و راز براي او نداشت. ولي گيلن! خوب، البته ويل هم بود. ولي ويل يک دوست قديمي بود و 

 اون زيباست.جني با خودش فکر کرد، 

 ي مهموني مال او خواهد بود.او به خودش قول داد: و گيلن بقيه

که يک آهنگ  «براي هميشه همراه هم»ي آهنگ هاي اوليهويل زماني که شنيد ارکستر پخش کردن قسمت

ا آغاز کرد حسي از وحشت را احساس کرد. هلت و پولين از جايشان برخاستند و سنتي براي رقص عروسي بود ر

ها از کشيدند تا هلت را تماشا کنند که پولين را به پايين پلهکه سر ميمردم بلند شده و هلهله کردند، درحالي

 شده بود.کرد. جايي که فضايي براي رقصيدن خاليروي سکو به کف اصلي اتاق هدايت مي

 اش گفت:هاي کليد شدهاز ميان دندانويل 

 دونم چجوري بايد برقصم.رقصم. من نميخوب، من نمي -

 اليس به او گفت:

 آموز سريعي باشي.رقصي. بيا اميدوار باشيم که تو دانشاوه بله، تو مي -

                                                            
Gil! 23.مخفف گیلن : 

Jeri 24.لفظی که گیلن برای مخاطب دادن جنی استفاده می کند : 
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 او به اليس نگاه کرد و هيچ دور نمايي از فرار نديد. او گفت:

 هم بايد وحشتناک باشه. خوب، حداقل تنها نيستم. هلت -

آموخته است. هلت دانست که ده روز گذشته، هلت درس رقص را از بانو سندرا ميکس در جمعيت نميولي هيچ

هميشه متوازن، هماهنگ و بر روي پاهايش سبک بود و فقط چند ساعت براي همسر بارون که خودش يک 

مال تبديل کند. اکنون او و پولين به نرمي به دور اتاق ي تمام و کمتخصص بود زمان برد تا او را به يک رقصنده

چرخيدند طوري که گويا براي رقصيدن باهم به دنيا آمده بودند. حبس نفس از روي تعجب از طرف جمعيت مي

 به وجود آمد، و سپس غرشي مشتاقانه از روي تحسين.

تاد و ويل را در کنار خودش روي ي اليس را روي بازويش حس کرد زماني که ايسويل چنگ محکم غيرمنتظره

 پاهايش آورد. او گفت:

 وپا چلفتي.بيا بريم، دست -

هاي سکو پايين رفت و وقتي اليس پايين آمد، دست دانست که هيچ راه فراري وجود ندارد. او جلوتر از پلهويل مي

 رو شد. اليس گفت:خودش را به او داد. سپس با ترديد با او روبه

ي کنيم. با شمارهاي؟ ما با پاي چپت شروع ميون يکي بازو، احمق. حاال دست اينجا... خوبه. آمادهبازو اونجا. ا -

 سه. يک، دو،... اون اينجا چه غلطي مي کنه؟

کرد، که هياهويي در آنجا به راه افتاده بود. آنجا يک ي ويل به سمت ورودي اصلي سالن نگاه مياليس از روي شانه

ش را جلوي خواستندوليده کنار در ايستاده بود که با خدمتکاران گماشته شده در آنجا که ميالجثه و ژمرد عظيم

مت کرد. سرها به سعنوان يک اسکاندي معرفي ميخود شاخدارش او را بهاکت پشمي و کاله. ژکردميبگيرند بحث 

گي کند. ولي بعد از چند قدم، رفت تا به موضوع رسيداکنون، هوراس به سمت پايين راهرو ميصدا چرخيدند و هم

 .همان زماني که ويل او را شناخت او با تعجب توقف کرد، آن مرد را شناخته بود، درست در

 ويل گفت:

اون اسوينگاله. -
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سرعت اتفاقات را سروسامان داد. به کردند نزديک به در اصلي رسيد و بهه آن گروهي که دعوا ميهوراس ب

صر نفره به قخواهد که يک حمله تکن اطمينان داد که اسکانديايي يک دوست است و نميخدمتکاران و نگهبانا

 کرد و سپس او را به اتاق کناريآرامي با اسوينگال صحبت ميردمونت انجام دهد. ويل زماني که جنگاور بلندقد به

اي انجام داد قي کرد، و اشارهها هوراس چرخيد و نگاهش با نگاه ويل تالهدايت کرد، تماشا کرد. بعد از رفتن آن

 ترديد درخواست پيوستن به او بود.که بي

تدريج آرام شدند. اي وجود ندارد، بهشده و هيچ خطر فوريمردم سالن زماني که معلوم شد که آن ماجرا واقعاً حل

مت ها به سو چشمارکستر که زمان رسيدن اسوينگال کارشان را قطع کرده بودند ملودي را دوباره از سر گرفتند 

اند. حرکت در وسط فضاي رقص ايستادهاند و بيعروس و داماد برگشتند. ويل هلت و پائولين را ديد که مکث کرده

 آرامي گفت:سرعت به سمتشان حرکت کرد. بهاو به

 کنم.رقص رو تموم کنيد. من بهش رسيدگي مي -

ست هر نوعي از مداخله براي روز مخصوص بانو پولين خواهلت براي قدرداني سري تکان داد. آخرين چيزي که مي

 بود. او گفت:

 خواد.بفهم که چي مي -

 ويل نيشخندي زد:

 شايد برات يه کادوي عروسي آورده. -

 زندگی پیشتاز 
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 او گفت: .هلت با سرش به عقب اتاق اشاره کرد

 برو! -

 ت:کرد دستان اليس را گرفت. او گفکه عبور ميويل دوباره نيشخند زد و چرخيد، وقتي

 بيا! -

و اليس را با خودش از زمين رقص برد. او سرش را باال آورد تا زماني که رنجر قدبلند جني را به سمت زمين رقص 

را  «به رقصيدن ادامه بدين»کرد، نگاهش کند. ويل سرش را به سمت هلت و پولين تکان داد و کلمات هدايت مي

 ادا کرد.

که هر چه کمتر مزاحمت براي جزيان عادي اتفاقات پيش بيايد، بهتر  گيلن سرش را به موافقت تکان داد. فهميد

 است.

پولين مبادله سريع بين آن دو رنجر جوان را ديد؛ سپس ويل را که با همراهي اليس راهش را ميان ميزها باز 

 ني کهکرد را تماشا کرد. او سرعت واکنش ويل و آن راهي که موقعيت را به دست گرفت را تحسين کرد. زمامي

 ها دوباره شروع به رقص کردند به هلت گفت:آن

 شه.ويل داره بزرگ مي -

ها پيوستند، و با بارون چرخيدند. سپس دانکن و کساندرا به آنها دور زمين مياکنون همراه با آنگيلن و جني هم

، آيند. بعد از چند ثانيهد همها بود تا در آن زمين گري رقصندهاي براي بقيهو بانو سندرا دنبال شدند. آن نشانه

 بيشتر مردم اسکانديايي خسته و از مسافرت را که در آن عروسي مداخله کرده بود، فراموش کردند.

بندي مناسب همراهش حرکت شاه دانکن راهش را به سمت هلت و پولين باز کرد، کساندرا به سبکي با زمان

 کرد.مي

 او از گوشه دهانش گفت:

 اي داري چه اتفاقي داره ميوفته؟هلت؟ هيچ ايده -

 هلت پاسخ داد:
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 کنه، سرورم.ويل داره چک مي -

 شاه با رضايت سرش را تکان داد. او گفت:

 دار.منو مطلع نگه -

فشرده هاي درهمسختي راهش را ميان رقصندهکه بارون بهها، وقتيو او و کساندرا به سمت ديگري چرخ زدند. آن

سندرا جايگزين شدند. بااينکه دانکن و کساندرا باوقار چرخيدند، بارون ارالد راه مستقيمي را کرد با ارالد و باز مي

وقت يچداد. با تأسف، بانو سندرا هانتخاب کرد که او را بيشتر شبيه يک اسب جنگي بنفش، آبي و طاليي نشان مي

 .تر هنر رقصيدن را به همسرش آموزش دهدنتوانست نکات ظريف

 شدند، ارالد گفت:ک ميکه نزديوقتي

 هلت؟ -

 هلت به او گفت:

 کنه، قربان.ويل داره چک مي -

 و بارون سرش را تکان داد.

 دار.خوبه، منو مطلع نگه -

او و همسرش حرکت کردند. هلت با گيجي نگاهي به شريکش انداخت. مجبور بود براي انجام آن کار کمي به باال 

 د بود. او گفت:نگاه کند. پائولين براي يک خانم بلن

 که خودم چيزي رو بفهمم.محض اينبه -

*** 

 ها به ورودي سالن رسيدند، اليس ايستاد و ويل به سمتش چرخيد. اليس گفت:که آنوقتي

تر براي اي حاضر نباشه بيششايد من بايد به ميز برگردم. اين اسوينگال منو نمي شناسه و ممکنه اگه هيچ غريبه -

 ي کنه.حرف زدن احساس راحت
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يد. گواي تيز بودند و ويل حس کرد که او درست ميطور عاليهاي او براي مذاکره بهعنوان يک ديپلمات، غريزهبه

کرد. او سرش را تکان داد اي در حال رخ دادن بود. ظهور ناگهاني اسوينگال اين را ثابت ميواضحاً چيز غيرمعمولي

 دش گرفت. او گفت:طور خالصه دستان اليس را با دودست خوو به

 عالوه، بهتر به نظر مياد اگه يکي از ما به مهموني برگرده.ممکنه درست بگي. به -

را رها کرد. اليس به ويل لبخند زد، چرخيد و ميان اتاق شلوغ راه برگشتش  او دستان اليس را فشار داد و سپس آن

ا شان رکوچکي که هوراس مهمان غيرمنتظرهرا باز کرد. ويل رفتنش را تماشا کرد، سپس به سمت اتاق انتظار 

 برده بود به راه افتاد.

 که ويل وارد شد، اسوينگال با خستگي روي يک نيمکت ولو شده بود.وقتي

 :اي گفتاسکانديايي با لبخند خسته

 ويل، ببخشيد که توي همچين زماني سرزده اومدم. -

 و به خشکي بلند شد تا با او دست بدهد. 

 نگاه کرد. او پرسيد:ويل به هوراس 

 چه خبر شده؟ -

 از حالت خسته و غمگين اسوينگال او نتيجه گرفت که خبرهاي خوبي در کار نيست.

 اش را باال انداخت:هوراس شانه

فکر کردم که بهتره برات صبر کنيم تا از اين که اون مجبور بشه هر چيزي رو دوباره تکرار کنه جلوگيري کنم.  -

 ي افتاد؟اون بيرون چه اتفاق

 اي سريع با سر نشان داد.او سالن را با اشاره

چيز به حالت عادي برگشته. تو اوضاع رو قبل از اينکه مردم زيادي شانس توجه رو داشته باشن آروم کردي. همه -

 کارت خوب بود.

 توجهي انجام داد و ويل نگاهي ديگر به اسکانديايي انداخت.اي از روي بيهوراس اشاره
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 شدت خسته به نظر مياي، اسوينگال. خوبي؟تو به -

 اسوينگال دوباره روي نيمکت افتاده بود. او نيشخند غمگيني زد و کمر دردناکش را استراحت داد. او گفت:

ي همه –حس بهتري دارم. من دو روز گذشته و بيشتر شب پيش رو روي يکي از اسباي لعنتي شما گذروندم  -

 تونم پاها يا کمرمو حرکت بدم.سختي مي. من بهراه از قصر آرالوئن تا اينجا

 هوراس مداخله کرد:

 کردي؟آرالوئن؟ تو اونجا چي کار مي -

ي پيش اومديم هدايت کرديم. من فکر کردم که اون بهترين جاست که ما ولف وايند رو از همون رودي که دفعه -

 دنبال همه تون بگردم.

 يل گفت:هايي ردوبدل کردند. وويل و هوراس نگاه

 25کنم اين گربه رو ميون کبوترا قرار داده.تصور مي -

 ي يکي غيرمنتظرهوجود، منظرهقرارداد صلحي در جريان ميان آرالوئن و اسکانديا وجود داشت، ولي حتي بااين

 هاي هشدار را به صدا دربياورد.توانست زنگولف شيپ درون کشور هنوز مي

 اسوينگال به او گفت:

هامون داشتيم. اين دور و ورا چيزي براي نوشيدن پيدا ونلين رو برافراشتيم. هنوز اونو توي قفسه پرچمما پرچم ا -

 مي شه؟

 ويل دستش را براي عذرخواهي بلند کرد.

 ببخشيد. تو احتماالً بايد يه چيزي هم بخوري. -

 اسوينگال چند بار سرش را تکان داد:

                                                            
igeonsset the cat among the p 25: ضرب المثله، اینجا منظور اینه که آرالوئنی ها مثل کبوتر یه 

 هایی که از گربه می ترسن از یه ولف شیپ وحشت دارن. م.
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 .آره، اونم خوبه. خيلي وقته چيزي نخوردم -

ويل پيشخدمتي که بيرون در مستقرشده بود را صدا زد. آن پسر جوان سرش را نزديک قاب در گذاشت و کنجکاوانه 

 زد خيره شد.به اسکانديايي عظيم که به او نيشخند مي

 براي ما کمي شراب بيار... -

 ويل زماني که پسر شروع به دويدن کرد گفت:

 نه، صبر کن! -

 پيشخدمت بازگشت.

 برامون يه بشقاب غذا بيار. يه بشقاب بزرگ. يه سيني، در حقيقت. گوشت و نون. سبزيجات الزم نيست. همچنين -

 دانند.عنوان منبع غذايي تحقير بزرگي ميها ساالدها را بهدانست که اسکانديايياو مي

 هوراس اضافه کرد:

 کنند. و عجله کن!ون استفاده ميهاي ظريفي که اونا بيرشراب رو توي تنگ بيار. نه يکي از اون ليوان -

 پيشخدمت گفت:

 ها.بله، قربان -

 سرعت رفت. ويل گفت:و به

 خوب به ما بگو، چي تو رو وسط عروسي هلت اينجا آورده؟ -

 ها گفت:اسوينگال سرش را براي عذرخواهي تکان داد، او به آن

تونستين ياز داشتيم و شما تنها کساني بودين که ميها در دريا بوديم. به کمک ندونستم. ما براي ماهدرباره ش نمي -

 به ما کمک کنين.

 هوراس پرسيد:

 ما؟ -
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 من و ارک، خوب، واقعاً ارک. او به من گفت که اينجا بيام و شما رو پيدا کنم. و هلت رو. -

 ويل گفت:

 پس فرض کنم که اون هنوز توي هلشامه؟ -

 اش را به اسوينگال داده بود. ولي اسوينگالا به عهده گرفته بود کشتيدانست که ارک زماني که مقام ابرجارل راو مي

 ها گفت:سرش را تکان داد. او به آن

 داشتن تا ما بهاي آزاديش رو بديم.ها ارکو نگهشده و اونها به اسيري گرفتهوسيله آريدياو در آريدا ست و به -

 چي؟ -

 توقف کرد و خودش را آرام کرد.صداي ويل ازآنچه انتظار داشت باالتر رفت. او 

 اون توي آريدا چه غلطي مي کنه؟ -

 اسوينگال توضيح داد:

 روز نشستن و حرف زدن با بورسا کسل شده بود.کرديم. او از تمامما به اونجا حمله مي -

 ويل به ميان حرفش پريد:

 تونم تصور کنم.مي -

که يک حکم مرگ تقريباً قطعي در  –عنوان يک برده حياط او هنوز از هيلفمن اسکانديايي، که او را به زندگي به

 گماشته بود خشمي در دل داشت. -آن زمستان گزنده اسکانديايي بود

 هوراس به او گفت:

 فراموشش کن. -

 و با شست به اسوينگال اشاره کرد:

 بذار داستان رو بشنويم. -
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هاي گوشت و ران هاي مرغ، تکهران ني که باولي آن پيشخدمت همان لحظه را انتخاب کرد که به همراه يک سي

اي بود که او بر زمين گذاشت. اسوينگال کوچک گوسفند پرشده بود بازگردد. همچنين پارچي از شراب در سيني

 حريص و با اشتياق و به آن غذاها و نوشيدني نگاه کرد. هوراس به او گفت:

 اوه، بخور. -

که شيد، سپس آن گوشت گوسفند را گرفت و با دندانش مقداري از آنسوم شراب را نواسوينگال با يک جرعه يک

اي کوچک کافي بود را جدا کرد. او براي چند لحظه آن را جويد و بلعيد و زماني که آن غذا براي غذا دادن خانواده

 خوشي چشمانش را بست. انداخت؛ باو نوشيدني انرژي را درون بدنش به جريان مي

راه پرطرفدار کرده است که يکاسوينگال گفت که براي چهار روز سواري مي« گرسنه بود.او » ويل زمزمه کرد:

ها نبود. واضحاً او براي غذا خوردن توقف نکرده بود. آن گرگ دريايي آخرين قطعه گوشت مسافرت بين اسکاندي

 ي از دستان بزرگش از رويپيکر ديگر از شراب را نوشيد. او روغن و شراب را با پشت يکرا بلعيد و يک جرعه غول

 اندازه کافي بلند بود.هايش پاک کرد، سپس آروغي زد که براي بيدار کردن مرده بهريش

 هوراس گفت:

 کنم اون غذاي ما رو دوست داشته.فکر مي -

 صبري تاب داد. او گفت:ويل چشمانش را با بي

ردي؟ و به خاطر خدا، شما تو آريدا چي کار اسوينگال، ادامه بده. ارک چجوري اسير شد؟ و تو چجوري فرار ک -

 کرديد؟ و ...مي

 اش را باال آورد:دار شدهاسوينگال دست با روغن لکه

خواست که دوباره هي، دو يا سه تا سؤال باهم، نه؟ همون طور که گفتم، ارک کسل و خسته شده بود. اون مي -

 بره.به دريا برگرده. پس او تصميم گرفت که به آخرين حمله ش 

 او در حال فکر کردن، مکث کرد:

 کنم که اون ...خوب، اون گفت که اين آخريشه ولي من شک دارم. فکر مي -
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 ويل و هوراس باهم گفتند:

 ادامه بده! -

 ريزي کرديم.اوه... آره، متأسفم. خوب، ما يه حمله رو برنامه -

 «توي آريدا؟»هوراس ناباورانه گفت: 

 کي روي صورتش به او نگاه کرد:و اسوينگال با نگاه دردنا

 آره، توي آريدا. ما اين روزها مجاز نيستيم که به اينجاها حمله کنيم، هستيم؟ ما مجبور بوديم که جلوتر بريم. -

 ويل و هوراس نگاهي ردوبدل کردند. ويل گفت:

 کنم که اون اشتباه ماست. ادامه بده، اسوينگال.فکر مي -

 ايه که اونها بهکرديم که به شهري به نام الشباح حمله کنيم. الشباح شهر تجاريريزي درهرصورت، ما برنامه -

دونين اونجا بايد يه عالمه پول باشه. مي –خوب، ارک فکر کرد که  –رسونن و ما فکر کرديم ها تدارکات ميکشتي

 که...

 ويل گفت:

 ...26حاي براي حمله به اين ايلشيبااسوينگال، من مطمئنم که داليل عالي -

 اسوينگال او را تصحيح کرد:

 الشباح. -

 و به يک ران مرغ نگاه کرد و آن را برداشت.

 ولي فقط بذار با اون اتفاقي که افتاده تعريف کردن رو ادامه بديم، خب؟ -

 باني، ما راهمونچيز به نظر متروکه ميومد. هيچ نگهباني، هيچ ديدهخب، ما قبل از طلوع لنگر انداختيم و همه -

را تا داخل شهر باز کرديم و بعد فهميديم که اونا منتظر ما بودن. اونجا تقريباً صد سرباز بود سربازاي خط مقدم 

                                                            
26El Shibah  
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کني نبودن. اونا انتظار داشتن که ما اي که تو توي اين شهراي کوچيک پيدا ميي عادياندازهطور. بههم همين

دونستند که اون ابرجارله. گفتند که با اسم صدا کردند، و مي دونستن که ارک مياد. اونا اون روبريم. اونا حتي مي

 او تنها کسيه که بهش عالقه دارن.

 بذار خالصه بگم. اونا همه شما رو آزاد کردن؟ تمام خدمه کشتي رو؟ -

 اسوينگال سرش را به تائيد تکان داد:

ع کنيم. اونا حتي اسلحه هامون رو ي ما بريم چون نياز داشتن که ما بهاي آزاديش رو جماونا گذاشتن بقيه -

که پول رو مياريم دزدان دريايي ما رو اسير خوان وقتيکه روي عرشه برگشتيم پس دادن. گفتند که نميوقتي

 بگيرن.

 او با طنز تندوتيزي گفت:

 طعنه آميزه، نه؟ -

 ويل پرسيد:

 بهاي آزاديش چقدره؟ -

 اسوينگال گفت:

 هشتاد هزار ريل. -

 وت کشيدند. هوراس گفت:دو مرد جوان س

 اين يه عالمه نقره ست. -

 اش را باال انداخت:اسوينگال شانه

 درهرصورت، اون ابرجارله. -

 فهميد.کرد اخم کرد. چيزي بود که او نميکه به گفته اسوينگال فکر ميويل وقتي
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، طور که گفتي تهيه کنه. همونتونه اون مقدار رو اسوينگال، هشتاد هزار ريل پول زياديه. ولي مطمئناً ارک مي -

 اون ابرجارله. چرا براي جور کردنش اينجا اومدي؟

ن به کشيد و بعد برگشتارک به من گفت که اينجا بيام. رسيدن به اسکانديا براي ما تقريباً يک سال طول مي -

 آريدا با اون پول ...

 تکان داد و گفت:او ادامه نداد، آن فکر کامالً تمام نشده بود. ويل سري به تائيد 

 ده، ارک جون دخترشو نجات داده.منطقيه. من مطمئنم شاه دانکن اون پولو قرض مي -

 ميل است. او مجبورش کرد:او حس کرد که اسوينگال چيز ديگري را در ذهن دارد، چيزي که براي گفتنش بي

 ولي؟ -

 و آن گرگ دريايي آه سنگيني کشيد. او گفت:

ر اينکه او اسيرشده به اسکانديا برگردم. او کامالً مطمئن بود که يکي از مردم خودمون خواست من باخبارک نمي -

به اون خيانت کرده.

http://www.pioneer-life.ir/


ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
 ظظظظظظظظظظظظظظ

 

 بهای آزادی ارک

مهشتفصل   

 

 

 

 

 

 

 شاه دانکن گفت:

ل عنوان ابرجارخيانت کرده؟ چرا مردم خودش به او خيانت کنند؟ آخرين بار که شنيدم، ارک انتخاب محبوبي به -

 بود.

رگ و جادار بارون ارالد در قصر ردمونت با تعداد حاضران کمي شلوغ به نظر صبح روز بعد بود و حتي دفتر بز

اضافه شاه و دخترش، لرد آنتوني، کراولي، هلت، پائولين، بارون ارالد، سر ردني، هوراس، گيلن، ويل و رسيد. بهمي

 بنشيند.اليس همه دور ميز اصلي نشسته بودند؛ و بارون ارالد اجازه داده بود که پادشاه در رأس 

اش از آرالوئن ازپادرآمده بود، هنوز از اثرات آن سفر خوابيده بود. اگرچه ويل باحالت اسوينگال که به خاطر سواري

وان يک عنعبوسي فکر کرد، آن اثرات ممکن است بيشتر ازآنچه او انتظار داشت به طول بيانجامند. اسوينگال به

 ماهيچه و مفصلش سفت و زخمي خواهد بود. کار زماني که بيدار شود در هرسوارکار تازه

تر اي رسيدن اسوينگال را گزارش داده بود، تصميم گرفته شد که بحث جزئيعصر ديروز، بعدازاينکه ويل حقايق پايه

که هيچ اختاللي وجود نداشته است ادامه پيدا کرد. اين طوريرا تا صبح به تعويق بياندازند. جشن عروسي به

طور که او چند هفته قبل به هلت گفته بود، اين براي بسياري از مهمانان موقعيت بزرگي . همانتصميم پولين بود

 آيد تا با خانواده سلطنتي وقت بگذرانند.بار در زندگي پيش ميشايد فرصتي که فقط يک –بود 

 او گفته بود:

 تونيم صبح به اين موضوع رسيدگي کنيم.بذار از خودشون لذت ببرن. ما مي -

 زندگی پیشتاز 
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که پولين اين را گفت، هلت به او لبخند زد. اين تأييدي بر قضاوت خوب بارون بود که او را در موقعيت قتيو

 ديپلماتيک بااليي منصوب کرده بود.

ت اش اسهايي در زندگييکي از معدود موقعيتدانست که اينپولين همچنين انگيزه دومي هم داشت. او خوب مي

ن با خودش وادار کند و هيچ قصدي نداشت که آسان اين موقعيت را فقط براي اينکه تواند هلت را به رقصيدکه مي

 ها اسيرشده است از دست بدهد.وسيله آريديدقتي بهابرجارل ارک با بي

ي باز که با دو ماديان سفيد شب، يک کالسکهپس آن رقصيدن و مهماني ادامه يافت. سپس، کمي قبل از نيمه

کرده به تا راهروي مرکزي حرکت سالن غذاخوري ردمونت رسيد. آن زوج تازه ازدواج شد به وروديکشيده مي

ها، صدها نفر کردند با شادي سوار شدند. به همراه آنکردند و با گروهي از کساني که برايشان آرزوي خوبي مي

عظيم بيرون از قصر  ديگر از خود روستا رسيدند، جايي که بارون دو گوساله و چند بشکه از شراب براي مهماني

 بخشيده بود.

 که پل متحرک و درهاي قلعه باز بودند.واردها خطي تا دروازه تشکيل دادند، درحالياين تازه

کالسکه  کهخورد، منتظر ماندند. وقتيبقيه، بيرون، در هر دو طرف جاده که تا پايين تپه و به سمت جنگل پيچ مي

 طور مساوي بدرقه کردند.اد و هلهله بهها و فريها او را با گلعبور کرد، آن

توجه ميان شهر گذارنده بود، هاي پنهاني، حرکت بدون ديده شدن و بدون جلباش را در فعاليتهلت که زندگي

 سازي و آرامشدانست. او به طرز عجيبي بدون پنهاناي نو و ناخوشايند مياين را که در مرکز توجه بود را تجربه

هاي کرد تا در بالشکرد و در صندليش فرورفته بود و سعي ميپناه حس ميش خود را بياشنل مستتر کننده

ا داد. و تمخمل ناپديد شود. بانو پولين، برخالف او، راست نشسته بود و شاهوار براي مردم شاد دست تکان مي

خاموشي او عمدتاً بدون آمدند تا عروس را ببينند، که اکثريت مردم کساني بودند که به هر عروسي ميهنگامي

 توجه ماند.جلب

 کس خاصي در جمع پرسيد:رفت از هيچهمسر يک آهنگر زماني که کالسکه با سروصدا به پايين تپه مي

 ها کجا خواهند رفت؟آن -

با اطمينان و خودپسندي  –دانند از آن مردمي که هميشه جواب چنين سؤاالتي را مي –دار کنار او يک زن خانه

 اد:پاسخ د
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ها و مواد شده که سايباني ازگلها ساختهمن شنيدم که در اعماق جنگل، آشيانه عشق مخصوصي براي اون -

 گذرونند داره.قيمتي جايي که اونها شب رو مي

 تصورات او با جمله خودش زبانه کشيدند، سپس او با ادعا اضافه کرد:

ها هستند و آهوي سفيد اصيلي براي لذت بانوي من در بيشتر از اينا، پرندگان آواز خوان مخصوصي روي درخت -

 چرد.محوطه مي

حقيقت بيشتر از آن عادي بود. آن کالسکه در کابين کوچکي در حاشيه جنگل توقف خواهد کرد، جايي که هلت 

ها در کالسکه ديگري که کمتر آراسته بود سوار و پولين صبر خواهند کرد تا جمعيت متفرق شوند. سپس آن

شد، به قصر بازخواهند گشت؛ جايي که ارالد براي محل د شد که با دو کهر از نژادي نامعين کشيده ميخواهن

 ها را کنار گذاشته بود.اي از اتاقشان دنبالهاستقرار دائمي

 توجهي که اسوينگال برايشان آورده بود.ها همه اينجا بودند، در حال بحث درباره اتفاقات قابلپس آن

 به سؤال شاه به او گفت: ويل در جواب

شو از دست بده.  ارک براي اکثريت محبوبه، ولي در هلشام گروه کوچکي هستند که مي خوان ارک موقعيت -

 کوچک، ولي مصر و مداوم.

 کروالي پرسيد:

 کنم که قرارداد ما روي اين موضوع تأثير گذاشته؟فکر مي -

ها به سمت پيروزي هدايت کرد، او آن موقعيت را اجم تموجايها را در برابر نيروي متهکه هلت اسکاندياييوقتي

منع »هاي بزرگ به سمت آرالوئن را منع کند. در مورد ارک، با يک قرارداد تثبيت کرده بود که ابرجارل حمله

 بود. «غدغن و ممنوع کردن»کامالً به معني  «کردن

 ويل گفت:

اي براي ايجاد اختالف ميان بقيه قرار ميدن. ولي و وسيلهمطمئناً کمکي نمي کنه. و اين گروه ضد ارک اون ر -

 تر از اونه.موضوع جدي
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 بانو پولين گفت:

 دونيم؟تونه باشه؟ ما مياگه گروه ضد ارکي وجود داره، درنتيجه اونها بايد رهبري داشته باشن. اون کي مي -

 ويل به جمعيت داخل اتاق گفت:

 دونيم.ما مي -

دانستند، تصميم گرفته بودند که ويل گزارش را به ديگران اس هر دو خبرهاي اسوينگال را ميباوجوداينکه او و هور

 آوري و گزارش حقايق در تأثيرگذارترين حالت ممکن قسمتي از تمرين رنجرها بود.ارائه دهد. جمع

 . يکي از دوستان اسلگور.27اون مردي به نام توشاکه -

کرد. مان کساندرا مالقات کرد و فهم و ادراک را ديد که آنجا طلوع ميزماني که آن نام را گفت چشمانش با چش

ها بودند سعي کرده بود که کساندرا را اعدام کند. بعداً، او نقش اسلگور اسلگور زماني که او ويل ميان اسکانديايي

 ها کشف کرده بود.را در نقشه خيانت نيروهاي اسکانديايي را به تموجاي

وان يک عنآرامي سفت شدند ولي بهک و فرعي ميان ويل و شاهدخت بلوند را ديد. لبانش بهاليس اين نمايش کوچ

 سرعت قبل از اينکه کسي توجه کند صورتش را به حالت عادي برگرداند.ديپلمات تمرين ديده، او به

 شاه گفت:

 رسته؟اسلگور؟ ولي مطمئناً اون مرده. ارک براي خيانت در پايان جنگ اونو اعدام کرد، د -

 کساندرا به ميان آمد:

 .کردمي بديه و من حس... مسئوليت ميکردم که ايدهسعي کردم که قانعش کنم اين کار رو نکنه. فکر مي -

 شاه سرش را تکان داد:

                                                            
27Toshak 
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توني نه، اين ناخوشاينده، عزيزم، ولي بايد انجام بشه. اسلگور به کشورش در زمان جنگ خيانت کرده بود. تو نمي -

دمايي رو مجازات نکني. او مستحق هر چي بود که سرش اومد و هيچي نيست که تو خودتو به خاطرش همچين آ

 سرزنش کني.

 هلت گفت:

 اي اشاره کرد.درهرصورت، شاهزاده خانم به نکته -

 زماني که بقيه به او نگاه کردند، او توضيح داد:

هايي که مرتکب که اون مُرد، مردم جنايته. وقتيسازاوقات اعدام کردن يه جنايتکار از اون يه شهيد ميبعضي -

تري از اون رو ببينن. آدمي مثل اون مثل يک قرباني گناهي بيکنن تا جلوهکنن و شروع ميشده رو فراموش مي

 شه.شه. و به يه رئيس پوشالي براي هر کسي که اعتراضي داره تبديل ميديده مي

 د آورد اضافه کرد:وقتي که نحوه ي اعدام اسلگور را به يا

 28منظورم بازي با کلمات نبود.  -

 ويل براي توافق سرش را تکان داد:

طوره که ارک اينو مي بينه، مثل اسوينگال. توشاک، رهبر يک گروه شورشي، به سرنوشت اسلگور اين همون -

ون مقصود ابرجارل کنه که اده. توشاک از اسلگور به عنوان نماد هدف و مقصود خودش استفاده مياهميت نمي

 شدنه.

 شاه آرام سرش را تکان داد. اين منطقي بود.

راي و اين ب –خواست اسوينگال با خبر دستگير شدنش به اسکانديا برگرده که دليل اينه که چرا ارک نمي -

رل ه ابرجاتر باشه که يتر و ارزونها هشتاد هزار ريل براي برگردوندنش هزينه داره. امکان داره سريعاسکانديايي

 جديد انتخاب کنند.

                                                            
ه استفاده کرده ک anyone who has an axe to grind از اصطالح "هر کس که اعتراضی داره  "هلت توی جمله قبل، برای رسوندن مفهوم 28 

 ها هم مجرمانشون رو با تبر اعدام می کنن. م.و اسکاندیایی "هر کسی که تبری برای تیز کردن داشته باشه "معنی تحت الفظیش هست: 
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سر ردني تا آن موقع بدون صحبت کردن به آن مکالمه گوش داده بود. اکنون او با تفکر اخم کرد و سوالي را مطرح 

 کرد.

 او پرسيد:

کنه که اونها در زنداني شدنش خوان ارک ابرجارل باشه، هنوز اثبات نميبا فرض اينکه کساني هستند که نمي -

 ، نه؟ در هر صورت، امکان داره اين فقط شانس خوب اون آريدي بوده باشه.درگير باشند

 ويل سرش را تکان داد:

قبل از هر فصل تاخت و تازي  هاتونه درست باشه، سر ردني. ولي بازم هست. اون ناوگان مهاجم اسکاندياييمي -

ها ها، که توشاک يکي از آني کاپيتانهرو شدند و از روي شانس سرزمين رو انتخاب کردند. پس بقيها روبهبا اون

 وتاز کنه.دونستند که ممکن است کشتي ارک در آن ناحيه ساحل تاختبود، مي

 کراولي گفت:

ها باشه که بهشون اجازه داده تا ي آريديتونه شانس سادهبا اين وجود، ردني به نکته خوبي اشاره کرد. اين مي -

نيده باشن که ولف شيپي در اون منطقه هست و آن تله رو برپا کرده باشند براي ارک کمين کنند. ممکنه اونا ش

اي وجود نداره که توشاک دست و برنامه ريزي کردند تا جدول زماني غلط رو به او بفروشند. هيچ دليل منطقي

 داشته.

 هوراس به ميان پريد:

 به جز يک چيز. -

 ست به کمک کوچکي نياز داشته باشد.است و ممکن ااو حس کرد ويل از همه طرف محاصره شده

ون دونستند که اها ميدونستند ارک کسيه که داره مياد و اوناونها فقط منتظر هر ولف شيپي نبودند. اونها مي –

 تونسته اينو بهشون گفته باشه.ابرجارله. فقط يک اسکانديايي مي

کرد. ن دادند. کساندرا مشتاقانه پدرش را تماشا ميردني و کراولي با ديدن منطق در آن ادعا، هردو با تفکر سري تکا

 شوند.ها از موضوع اصلي دور مياو حس کرد که آن
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 او گفت:

 ديم، نه، بابا؟ما اون پول رو به ارک قرض مي -

کار را بکند؛ ولي او کامالً تصميمش را نگرفته بود. هشتاد هزار ريل پول پدرش به او نگاه کرد. او مايل بود که اين

 ياديه. بدون شک، اونقدري نيست که نبودش باعث مشکل بشه. ولي مقداري نيست که بتوني هدرش بدي.ز

 هلت گفت:

 من مطمئنم ارک لياقت اين پول رو داره، سرورم. -

او هم اکنون تصميم گرفته بود که در آن موقعيت نامحتمل که دانکن براي قرض دادن موافقت نکند، او خود 

 از چنگال مردان قبيله آريدي آزاد خواهد کرد. خواهد رفت و ارک را

 کرد گفت:دانکن که هنوز فکر مي

ها توهين مي شه اگه ما کمي چانه نزنيم و مذاکره بله. و مقدار واقعي حتماً کمتر خواهد بود. به آريدي بله، -

 نکنيم.

 کساندرا آرام، ولي محکم گفت:

 من زندگيم رو به ارک مديونم، پدر. -

کرد که ممکن داد که کساندرا به اين فکر ميبه دانکن اين حقيقت را هشدار مي« پدر»ي او از کلمه استفاده  

 ميل باشد. قبل از اينکه بتواند چيزي بگويد، کساندرا ادامه داد:است او براي کمک کردن به ارک بي

ش هويت واقعي منو آشکار کرد و تالنه فقط وقتي که او به من و ويل کمک کرد تا فرار کنيم. بعداً، وقتي اسلگور  -

 کرد که منو بکشه ارک آماده بود که منو فراري بده.

شود و او توانست بشنود که صداي دخترش بلند ميدانکن يک دستش را بلند کرد تا او را آرام کند. او مي

 خواست با حضور مردمي که دور و برشان بودند يک دعوا راه بيفتد.نمي

 قصد دارم تا اون بهاي آزادي رو بپردازم. اين مراحل کاره که کمي سخته.کسي، من کامالً  -

 آمد، پس او ادامه داد:توانست ببيند که آن جمله دخترش را خوشحال کرد، ولي او به نظر گيج مياو مي
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و  ذارمتونه باشه، رو توي يه ولف شيپ نميبراي شروع، من هشصد هزار ريل، يا هر چي که مقدار نهايي مي -

وقتي که به سمت آريدا ميره براي خداحافظي دست تکون بدم. ريسک خيلي بزرگي وجود داره که گم بشه... 

 ها، شکستن کشتي، دزدان دريايي. اين خيلي ريسکه.طوفان

 اي کرد. او گفت:لرد آنتوني با عذرخواهي سرفه

 هست، سرورم. 29هميشه گروه سيالشن -

 و دانکن برايش سري تکان داد.

 کردم، آنتوني.ين دقيقاً همون چيزيه که فکر ميا -

شورها کردند که کاي مهيا ميکردند. آنان وسيلهگروه سيلشن سازماني بودند که به جاي کاال با پول بازرگاني مي

توانستند سرمايه ها را بدون ريسک ارسال کردن پول واقعي يا شمش طال و نقره در سفرهاي طوالني و مخاطره مي

 ادله کنند.آميز مب

 دانکن اکنون از پيشکارش پرسيد:

 نامه سيلشن رو امضا کردند، آنتوني؟ها موافقتآريدي -

 صورت لرد آنتوني با فکر در هم پيچيد.

 ها اونجا نبودند.شک دارم، سرورم. توي ليست آخر، اون -

و  به اين معنيه که کسي بايد شرايط در اين صورت، ما بايد با گروه قرار بذاريم تا يه انتقال پول نقد انجام بدن. -

ها مذاکره کنه و اونها رو مجبور به قبول تشکيالت و دستمزدي که بايد به سيلشن پرداخت مقدار پاياني رو با آريدي

 بشه، بکنن.

 شد.ي هر دو، فرستنده و گيرنده، پرداخت ميوسيلهدستمزدها عموما به

 هلت به سرعت گفت:

                                                            
Silasian Council 29 
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 جام بدم، سرورم.من ميتونم اين کارو ان -

توني، هلت. يه سري تشريفات هست. ما با بهاي آزادي شاه يه کشور سر و کار داريم. و نه. متاسفم که نمي -

. يه شهروند حامل مهر سلطنتي –هايي هست که بايد عمالً انجام بشه. اون به يک نفر با رتبه باال نياز داره مذاکره

 ه سلطنتي نياز داره. در بهترين حالت، خودم بايد برم.اين موضوع مليه، پس به يه نفر با رتب

 هلت شانه اش را باال انداخت. او با اين موضوع مشکلي نداشت.

 سپس دانکن با لحن نااميدي اضافه کرد:

سازمان بدم. اگر  30تونم. من بايد گفتگوهاي صلح رو بين چهار از شش شاه هيبرنياييولي در اين لحظه، نمي -

 پاشند.ميانجي گري نکنم از هم ميمن بين اونها 

 هلت گفت:

 گيم که من پسرعموي دور شما هستم.رم. ما ميپس مهرتون رو به من بديد و من به جاي شما مي -

 او صبر بسيار کمي براي راه درست انجام کارها داشت. دانکن آه کشيد و به کراولي نگاه کرد.

 تم مهرهاي سلطنتي توي جهان متمدن چطوريه، کروالي؟تو تا حاال به مرد وحشيت توضيح دادي که سيس -

هاي زيادي با مهرهاي سلطنتي در بيست کروالي ابروهايش را باال برد. او شک کرده بود که هلت در کالهبرداري

 توانستند اين ريسک را بکنند.ها نميسال گذشته دست داشته است. ولي اين بار، آن

 لرد آنتوني گفت:

يکي از اعضاي خانواده سلطنتي استفاده بشه. وسيلهتونه بهدوني، هلت، مهر سلطنتي فقط ميطور که ميهمون -

ن آميز خواهد بود و بنابراياي که انجام بدي و به هر توافقي که برسي، تقلباگر تو ازش استفاده کني، هر مذاکره

اعتماد بقيه کشورها رو بدست بياره. ما ها زمان مي بره که دوباره پوچ. اگر اين آشکار بشه، براي آرالوئن سال

 تونيم اين ريسکو بکنيم.نمي

                                                            
Hibernian 30: م قدیم ایرلند. نام. 
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هلت خرناس کشيد، که راه معمولش براي واکنش به آداب و رسوم و تشريفات بود. بانو پولين دست آرامش بخشي 

عي طور که ساي باال انداخت. سپس، همانرا روي دست هلت گذاشت و هلت به او نگاه کرد و با عذرخواهي شانه

 کرد صدايش را منطقي نگه دارد، پرسيد:مي

 تونيد تضميني به من بديد، که به جاي شما رفتار کنم و مهرتون رو استفاده کنم؟شما نمي -

 دانکن پاسخ داد:

تأسفانه کردم. ولي ماگه اين يه کشور ديگه بود، براي مثال تئوتلند يا گليکا، اين دقيقاً همون کاري بود که مي -

زنند، اونها الفبا و زبان نوشتاري خودشون رو دارن. که هيچ ها به زبان مشترک حرف ميجود اينکه آريديحتي با و

ها هم کسي رو ندارن اون ًشباهتي به مال ما نداره. ما کسي رو نداريم که بتونه اون رو بخونه يا بنويسه و احتماالً

ونه فقط ته که به تو اجازه بده به جاي من رفتار کني ميکه بتونه مال ما رو بخونه يا بنويسه. پس يه ضمانت نام

 مثل يه ليست خريد با مهر من زيرش باشه.

 دانکن در حالي که لب پايينش را مي خاراند مکث کرد. او گفت:

 تصفيه حساب کنم. هاي لعنتينه، خودم بايد برم. ولي اين بايد صبر کنه تا من با هيبرنيايي -

 د هلت اصالً از آن کشور بي قانون آمده است اضافه کرد:و زماني که به ياد آور

 منظوري نداشتم، هلت. -

 هلت سرش را تکان داد:

 به خودم نگرفتم، سرورم. -

 پافشاري کرد:

 اي باشه.هاي ديگهولي بايد راه -

 کساندرا گفت:

ي ما معلومه. من خواهم رفت.ي همهجواب توي چهره -
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 شاه با خشونت پاسخ داد:

 تو نميري. اين موضوع چيزي نداره که در موردش بحث کنيم. -

هاي کساندرا قرمز شدند. در حالي که با تالش زيادي عصبانيتش را کنترل کرد، گونهزماني که او صحبت مي

 کرد، بسيار آرام صحبت کرد:مي

ها بخاطر اون متحد سکاندياييي ما، کشور ما، به ارک مديونه. اچرا؟ چرا نبايد در موردش بحث کنيم؟ خانواده -

 کنم؟ما هستند. پس چرا من نبايد اوني باشم که براي آزاديش مذاکره مي

 چون ... -

نفر حامل مهر داره. يه عضو از خانواده سلطنتي. خوب، من کس ديگه اي  شما گفتين که اون وظيفه نياز به يه -

 جاي شما برم؟اين اطراف نمي بينم. چرا من نبايد به

 مکث کرد، سپس با قدرت بيشتري اضافه کرد:او 

کرديم. يک روز من ملکه خواهم شد. اگه من اآلن بابا، اين همون چيزيه که چند هفته قبل در موردش بحث مي -

شم، ها را شروع نکنم، هيچ وقت براي يک ملکه واقعي شدن آماده نميبر عهده گرفتن چند تا از اين ماموريت

 ي.کسي که بهش افتخار کن

 کساندرا، تو نميري و اين آخرشه. حاال بذار اين بحث رو تموم کنيم. اين خجالت آوره. -

 زندگی پیشتاز 
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 ي پدرش حس کرد و فهميد که چه چيزي پشت آن است.کساندرا ضعف را در جمله

ش اشتباه مي کني. من زندگيم رو به ارک مديونم. من يه دوني دربارهاين خجالت آوره فقط به خاطر اينکه مي -

 دارم تا براي آزاد کردنش کمک کنم. حقي

اي را هدف گرفته است. هيچ اکنون شعله ديگري از عصبانيت در صورت شاه بود و کساندرا حس کرد که نکته

گرفت نبود. مخالفت او کامالً شخصي بود. اي براي اينکه چرا او نبايد اين مأموريت را بر عهده ميدليل منطقي

 .درکه، ولي اشتباههاين قابل کساندرا فکر کرد، 

 او هم با تالش براي آرام نگه داشتن صدايش گفت:

 مشکل اينه کساندرا، تو ... -

 کساندرا به ميان حرفش پريد: 

 يه دختري. -

 دانکن با سرسختي سرش را تکان داد:

ثل ي متجربه و جوان هستي. تو هيچ وقت مذاکراتخواستم بگم تو بيخواستم بگم. مياون چيزي نبود که مي -

 اين رو انجام ندادي.

 او در جواب فرياد زد:

 ها مذاکره کردم.من درباره قرارداد اسکانديايي -

گرفت عصباني شده بود سري تکان داد. او و دانکن مانند خرس بزرگي که از سگ کوچکي که پاهايش را گاز مي

 گفت:

 تو اون موقع هلت رو داشتي تا نصيحتت کنه. -

 اسخ داد و به شاه هيچ مهلتي را نداد. او گفت:و کساندرا به سرعت پ

 تونه توي اين هم کمکم کنه.و اون مي -
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 کساندرا به رنجر نگاه کرد:

 هلت، تو با من مياي، مگه نه؟ -

 او گفت:

 البته که ميام، بانوي من. -

 کانديا، او شجاعت وبرخالف شاه، او هيچ دليل خوبي نمي ديد که چرا کساندرا نبايد به اين مأموريت برود. در اس

ا هاي نبود. او اين را در خط مقدم جنگ مقابل تموجايعرضهاش را اثبات کرده بود. و او آدم خجالتي و بيکارداني

ثابت کرده بود، زماني که با آرامش هدايت گروهش از کمانداران را در زماني که سربازان سواره نظام خشمگين به 

 تواند مراقب خودش باشد.داده بود. او هيچ شکي نداشت که کساندرا مي موقعيتش هجوم برده بودند ادامه

 شاه با عصبانيت به دوست قديميش نگاه کرد. او شروع کرد:

 هلت.... -

 ولي اکنون لرد آنتوني نيز مداخله کرد:

هستند  ها جامعه مادر ساالريدر حقيقت، سرورم، توي اين ايده شايستگي و ارزش مخصوصي وجود داره. آريدي -

ها ندارند، برخالف ها هيچ مخالفتي با سروکار داشتن با خانمو توالي از سمت مادران ادامه پيدا مي کنه. پس اون

 کنه.اي براي نمايندگي شما ميالعادهبعضي کشورها. اين شاهدخت رو انتخاب فوق

ت اي با نيروي آن حرکهشاه به سرعت برخاست. صندلي سنگين و پشتي داري که رويش نشسته بود براي لحظ

 اش تکان خورد. سپس با تصادمي به جاي قبلي خود بازگشت.روي پايه هاي عقبي

 او با صداي بسيار بلندي گفت:

شم که توي اين موضوع دخالت نکنيد! اين يه موضوع خانوادگيه. اين بين من و تون ممنون ميمن از همه -

 ! کامالً واضحه؟دخترمه و هيچ ربطي به هر کدوم از شما نداره

اي در اتاق حاکم شد. سپس ارالد صحبت کرد. او ي آخر فرياد زده شدند و براي چند لحظه سکوت آشفتهدو کلمه

 با قدرت گفت:
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 کنيد.کنم شما اشتباه مينه، سرورم. من فکر مي -

 نگاه عصباني شاه روي او چرخيد و ارالد بدون پلک زدن با آن رو به رو شد.

 فهمي؟د، اين به تو ربطي نداره. ميبارون ارال -

 ارالد سرش را تکان داد:

 فهمم. برعکس، اين به من ربط داره. اين به همه ما ربط داره.نه، قربان. نمي -

 گم اين مسئله خصوصيه.من شاهم، بارون ارالد، و من مي -

ار در جنگ ديده بود، ولي اين بار، چيزي کرد. او شجاعت زياد شواليه را چند بويل بارون ارالد را با احترام تماشا مي

گويد متفاوت بود. اين بسيار بيشتر از شجاعت بود، شجاعت اخالقي، که صحبت کني زماني که وجدانت به تو مي

 که اين کار را انجام دهي.

وصي خصتونه کنند؛ سرورم. به خاطر اينکه شما شاه هستيد، اين مسئله نميو اون دو جمله هم ديگر را نقض مي -

تون ربط داره، به کشور ربط داره. در گذشته شما گفته بوديد که باشه. به خاطر اينکه چيزي که به شما و خانواده

 براي نظر من ارزش قائليد...

 شاه ناگهان گفت:

 خوب، من االن براش ارزش قائل نيستم! -

 اش را باال انداخت. او بي پرده گفت:ارالد شانه

 هام ارزش قائليد، در کل براش ارزش قائل نيستيد.هاتون موافقم براي نصحيتاگر شما وقتي که با -

 شاه فهميد که مرد ديگر درست مي گويد. ولي هنوز...

 فهمي. تو بچه نداري. کساندرا دختر منه و اين سفر خطرناکي خواهد بود...ارالد، تو نمي -

ه کرد تا ساکتش کند، سپس دستانش را با فهم باز اي کرد ولي ارالد به سرعت به او نگاکساندرا خرخر ساختگي

 کرد.
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قبول دارم؛ سرورم. اين مثل اون زماني که شما ارتش رو به مقابله با مرگارث هدايت کردين خطرناکه. همون  -

 شپردازيم. ما از امتيازهامون ميقدر که ردني و من با کالکارا جنگيديم خطرناکه. اين بهاييه که ما براي مقام ويژه

رو بشيم. و دختر شما استثنا نيست. کساندرا بريم چون زماني که وقتش برسه، مجبوريم که با خطر روبهلذت مي

 دونست، و اجازه داد که به اسيري گرفته بشن.زماني که خودش و ويل پل مرگارث رو نابود کردن اينو مي

ون اورتش به نظر خسته و پير شد. فکر کرد، شاه نسبتاً مرد جواني بود ولي، با اشاره به آن زمان وحشتناک، ص

 تر کرد.آرامي نشست. ارالد لحنش را کمي نرماو بهبدترين زمان زندگيم بود. 

تونم کامالً درک کنم چه حسي دارين. ولي دخترتون هم اي ندارم پس نميسروم، شما درست مي گين. من بچه -

ي روشي که شما ايجاد کردين پادشاهي کنه. ريسکي توي همهخواد با شه و ميگه. اون يه روز ملکه ميدرست مي

 اين کارا هست. ولي کساندرا اميدواره که اين ريسک رو بپذيره و شما هم بايد اينطور باشين.

شاه دانکن به باال نگاه کرد و نگاهش را آرام به دور اتاق چرخاند. کساندرا مانند هميشه معترض بود. صورت ارالد 

هاي شنلشان مرموز بودند. دو مرد جوان ديگر هر دو هاي هلت و کراولي در سايه کالهود. صورتمحکم و مصمم ب

چند، کردند. هرکمي چشمانشان گرد شده بود، مشخصاً با احساساتي که در اتاق آشکار شده بود احساس ناآرامي مي

د. ردني سرش را به توافق با جمالت ويل با ادامه دادن نگاه به بارون ارالد، هنوز ردي از تحسين در چشمانش بو

کند. صورت آنتوني عذرخواهانه ولي هايش را بررسي ميکرد ناخنداد، در حالي که گيلن تظاهر ميارالد تکان مي

کرد تا احساساتش را پنهان کند، ولي واضح بود که او در ناراحتي پسرها شريک مصمم بود. اليس مشخصاً سعي مي

 است.

اش نبود. دانکن حس کرد که پولين احتماالً با او اي از توافق در چهرهخونسرد بود. هيچ نشانه فقط پولين آرام و

 موافق است. او گفت:

 کنم شما بخواين من و بانو پولين رو چند لحظه تنها بذارين.آقايون، کساندرا، اليس. فکر مي -

ن اتاق را ترک کردند، و شاه و ديپلمات را تاي ديگرشامن مني از اطاعت درخواستش در اتاق به وجود آمد و ده

تنها گذاشتند. زماني که در پشت سر ويل بسته شد، که نفر آخري بود که بيرون رفت، دانکن به سمت زن بلندي 

 رويش نشسته بود برگشت.که روبه

 او تمام سعيش را کرد تا يک لحن منطقي و بدون بحث را برقرار نگه دارد.
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بايد در اين مورد بهم کمک  تونم با حرفام احساساتمو بهشون بفهمونم؟ولين؟ چجوري ميکار بايد بکنم، پچه -

 کني.

 آرامي پاسخ داد:پولين به

سرورم. اگه اين دليليه که شما از من خواستين که بمونم، بايد منو هم با بقيه بيرون بفرستين. من با ارالد موافقم.  -

 شما در اين مورد اشتباه مي کنين.

 شروع کرد: دانکن

 ولي اون فقط يه دختر بچه ست ... -

 طوره. ولي من همين اآلن هم اونو به چند ماموريت کامالً خطرناک فرستادم.اليس هم همين -

 دانکن با عصبانت گفت:

 ولي کساندرا شاهدخت سلطنتيه! -

 و پولين ابرويش را باال برد.

و نسبت به يتيمي مثل اليس داره. بارون درست ميگه. ي بزرگتري رو براي همين، اون در قبال کشور وظيفه -

ي بزرگتري دارند. و کساندرا فقط بعد از شما بزرگترين اونهايي از ما که امتيازات بيشتري لذت مي برند، وظيفه

 صاحب امتيازه.

 .نبال کردهايش او را دطور نشست ولي با چشمدانکن بلند شد و اطراف اتاق قدم زدن را شروع کرد. پولين همان

 وقتي که شما منو به مقام بااليي توي گروه خدمات ديپلماتيک منصوب کرديد، به خاطر جنسيتم مردد بوديد؟ -

 دانکن پاسخ داد:

 البته که نه. تو براي اين شغل بهترين بودي. -

 پولين براي تشکر از آن تعريف سرش را تکان داد.
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ها رو از روي مسئوليت پذيريشون قبول کرديد، ها و منسباي مقامشما اولين فرمانروايي هستيد که افراد رو بر -

بدون توجه به اينکه اونها زن هستند. و بدون توجه به اينکه تصميم شما ممکنه گه گاهي اونها رو در خطر قرار 

 بده.

 شاه گفت:

 دم. مرد يا زن.ها به توانايي اهميت ميمن بيشتر از اين -

 باال برد. «جوابتون همونه»ي کوتاه پولين دستانش را در اشاره

پس در دخترتون هم به اين اهميت بدين. اون دختر جوان استثناييه. و اون کسي نيست که کنار آتيش بخنده  -

که مردها کاراي سخت رو انجام ميدن. اون ثابت کرده که بيشتر از اون چيزي که بيشتر و خوشحالي کنه وقتي

انجام بدن و ببينن، ديده و انجام داده. اون يه حسي از ماجراجويي داره و شما  تونن توي کل زندگيشونمردا مي

که من شخصيت و شجاعت رو در آدمي ببينم که جاي شما رو خواهد گرفت، شخصه، وقتيگيريد. بهشو نمي جلو

مجبوريد  کنم. شما يک شاه و سرور هستيد، اون هم ملکه خوبي خواهد شد. ولي شمابه خاطرش خدا رو شکر مي

 که بهش اون شانسو بدين.

اي زد. او هايش فروافتاد. او به پولين نيشخند خستهگويد شانهزماني که شاه دانکن فهميد که پولين درست مي

 اي از تسليم باال برد و به صندلي بازگشت.دستانش را به نشانه

 او از پولين پرسيد:

 واقعاً چي باعث شد فکر کنم تو طرف مني؟ -

 پولين در پاسخ لبخندي زد. او پاسخ داد:بانو 

 ي ما طرف شماييم. فقط شما با بقيه مخالف هستين.همه -

 آرامي اصرار کرد:او مکث کرد، سپس به

 داخل دعوت کنم؟تونم بقيه روبهمي -

 دانکن سرش را به توافق تکان داد:
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 ها رو مي گيره تويي.ي تصميمپرسي؟ اوني که همهچرا از من مي -

*** 

 شان پشت ميز بازگشتند.هاي قبليآن گروه به اتاق و مکان

اي به بانو پولين انداختند و سعي کردند که بفهمند زماني که در اتاق انتظار بيرون، منتظر هاي کنجکاوانهها نگاهآن

اي از نشانهها هيچ شده است. ولي ديپلمات در پنهان کردن احساساتش ماهر بود و به آنايستاده بودند چه سپري

 شده بود نداد.تصميمي که گرفته

داد. که افکارش را سامان ميهايش روي ميز بود و سرش روي دستانش قرارگرفته بود، درحاليدانکن نشست، آرنج

اش کرده او به گروهي که محاصره ها، پايان يافت،هاي عادي روي صندليومرج، حرکت و نشستنکه آن هرجوقتي

 بودند نگاه کرد.

 اي گفت:او باحالت کشيده

 کنه.رو هدايت مي هاخيلي خب، من تصميم گرفتم. کساندرا مذاکرات با آريدي -

سرعت احساساتش را دوباره مرتب کرد. به خاطر اينکه پدرش دخترش ناگهان نفسش را حبس کرد، سپس به

ان داد. سپس او نگاهش را دوباره به ممکن بود نظرش را تغيير دهد. دانکن به او نگاه کرد و به توافق سرش را تک

 جلويش ثابت کرد.

 عنوان مشاور ارشدش باهاش ميري. در مذاکرات کمکش کن و ازش محافظت کن.هلت، تو به -

 هلت با خونسردي گفت:

 بله، قربان. -

 شاه گفت:

 ويل، تو هم ميري. تو قبالً اونو سالم نگهداشتي، يه بار ديگه اين کارو بکن. -

 زد گفت:خند بزرگي ميويل که نيش

 بله، قربان. -

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

 شد مطمئن بود. سپس آن حتي بهتر شد.وقت نمياو فرض کرده بود که استادش را همراهي خواهد کرد ولي هيچ

عنوان محافظ شخصي کساندرا ميري. هوراس، فقط براي احتياط که ممکنه دوتايي نتونن انجامش بدن، تو به -

 مفهومه؟

 هوراس گفت:

 رم.بله، سرو -

را ادا کرد و هوراس به توافق سرش را تکان داد.  «هامانند گذشته»و او و ويل به هم نيشخند زدند. ويل کلمات 

 ها حرکت کرد. در کناري، يک اخم روي صورت اليس پديدار شد.کساندرا به آن دو لبخند زد و به نزديک آن

عقول رو هم بفرستم. من ميگم بيست نفر مردان مسلح خوام يه نيروي مي شما سه تا، من مياضافهخب. حاال، به -

 از گارد سلطنتي.

 شاه زماني که هلت براي مداخله دستش را باال برد مکث کرد.

 بله؟ -

 هلت شروع کرد:

 ها نياز نخواهيم داشت.قربان، ما به اون -

 ولي شاه به ميان حرفش پريد.

نوان شخص اول در اين مأموريت خوشحال نيستم و اصرار عموضوع تو نيستي، هلت. من براي فرستادن دخترم به -

 اي براي محافظتش احتياج دارين. شما سه تا در تخمين من کافي نيستين.کنم که شما به نيروي کافيمي

قبول دارم، سرورم. ولي شما فراموش کردين که ما همچنين سي نفر اسکانديايي کامالً مسلح با خودمون داريم.  -

 نيروي جنگي جهان هستند. ها بهتريناون

اي براي عذرخواهي به خاطر هوراس نتوانست جلوي خودش را بگيرد. او در جواب خرخر کرد و سپس باعجله اشاره

 اش انجام داد. شاه از هلت به هوراس نگاه کرد، سپس دوباره به سمت هلت برگشت.مداخله

 پرده پرسيد:شاه بي
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 تو بهشون اعتماد داري؟ -

 ا به توافق تکان داد:و هلت سرش ر

 با جون خودم، سرورم. -

 اش را با انگشتانش خاراند:دانکن چانه

 اين زندگي تو نيست که من براش نگرانم. -

 کساندرا محکم گفت:

 من هم با زندگيم بهشون اعتماد دارم، بابا. -

 هلت اطمينان بيشتري را اضافه کرد:

ه کگرفت و او و مردانش شاهدخت رو محافظت خواهند کرد. وقتيها رو خواهم من از اسوينگال سوگند کشتيران -

 اونها اين قسم رو خوردند، شما مجبورين هر سي نفرشون رو بکشين تا حتي به کساندرا نزديک بشين.

 زد. سرانجام، او تسليم شد.دانکن در حال فکر کردن با انگشتش ضربه مي

 اگه اينطوره باشه. ولي من مجبورم مطمئن بشم. -

 او کنجکاوانه به دور و اطراف اتاق نگاه کرد.

 گيلن، تو هم ميري. -

 گيلن مشتاقانه گفت:

 بله قربان! -

 دورنماي يک مأموريت همراه هلت و ويل برايش بسيار جذاب بود. ولي کراولي اخم کرده بود. او اعتراض کرد:

 «يک شورش، يک رنجر.»يد که ميگه: شناسالمثل قديمي رو مياين خيلي غير طبيعيه، سرورم. شما اون ضرب -

مردم يک بخش کوچک در برابر لرد ستمگر و  "اي درگذشته گرفته شده بود.المثل از اتفاقي افسانهآن ضرب

ند. سوزانکردند که آن را ميي اربابي را محاصره کرده و تهديد ميحريصشان به پا خواسته بودند، صدها نفر خانه
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زده با آن پيکر زاده، بهتشده بود. آن اشرافدادهزده با رسيدن يک رنجر تنها پاسخزاده وحشتپيام کمک اشراف

 رو شده بود.شنل پوشيده تنها روبه

 او ناباورانه گفت:

 ها يه رنجر فرستادند؟ يک مرد؟اون -

 رنجر پاسخ داد:

 "شما چند تا شورش داريد؟ -

 ها تحت تأثير قرار گيرد. او پاسخ داد:ط افسانهمند نبود که توسدرهرحال، در آن موقعيت، دانکن عالقه

 المثل جديدي دارم. يک دختر، دو رنجر.من ضرب -

 ويل او را اصالح کرد:

 دو تا و نصفي. -

 صورت جوان و مشتاق رو به رويش لبخند نزند. او پاسخ داد:شاه نتوانست به

چهارم.کم نگير. دوتا و سهخودتو دست -
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 کردند.ر همراه با هوراس و اسوينگال، در جاده به سمت قصر آرالوئن حرکت ميروز بعد، سه رنج

بوسد. بانو اش را ميديگران با نيشخندهاي پهن، هلت را تماشا کردند که خجوالنه، براي خداحافظي همسر تازه

دگي دانست که زنميشان را با آرامش قبول کرده بود. زماني که او خواستگاري هلت را پذيرفته بود، پولين جدايي

جود، وبااينهاي ناگهاني مختل شود. او به خشکي فکر کرد، هاي فوري و عزيمتتواند با مأموريتمشترکشان مي

 تر فوري بود.تر ناگهاني، کمي کمخصوص کمي کمبهتر بود اگر اين مسافرت به

ورتمه رفت يارپيچ که از قصر ردمونت مياليس کنار پولين ايستاده بود و زماني که آن پنج سوار در طول آن جاده م

ت با ديدن صورت محکم اليس نتوانس اش انداخت، والحمايهرفتند برايشان دست تکان داد. پولين نگاهي به تحتمي

 ترين ردي از خنده مقاومت کند.برابر کوچک در

 او با معصوميت پرسيد:

 اي؟قدر افسردهچرا اين -

 درآورد. دختر جوان گفت:اليس به او نگاه کرد و شکلکي 

 ميره.اون ويل دوباره داره با  -

کديگر ي دانست ويل و اليس در سال گذشته بسيارمي کيست. او اونپولين نيازي نداشت که بپرسد منظور اليس از 

دار که ويل دوباره با شاهدخت کساندرا مأموريتي را عهدهرا ديده و به هم ديگر بسيار نزديک شده بودند. حاال، اين

 زندگی پیشتاز 
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دانست که آن کارآموز رنجر و شاهدخت رابطه خاصي دارند. او فقط داد. اليس ميشد مشخصاً اليس را آزار ميمي

 خاص است. او، کمي با نوميدي اضافه کرد: چقدر مطمئن نبود که اين رابطه

 کردم که يه دليلي پيدا کنم تا باهاشون برم.داشتم سعي مي -

 ات باشي؟تا مواظب دارايي -

 اليس براي موافقت سرش را تکان داد:

. عنوان يه رايزن ديپلماتيکعنوان همراه کساندرا برم، و بهتونستم داوطلب بشم تا بهدقيقاً. فکر کردم که مي -

 دوني که، من توي مذاکرات خوبم.مي

 پولين به اين ايده فکر کرد.

خواستم که از اين ايده حمايت کنم. شه. من ميدرسته. در حقيقت، ممکن بود که ارزش مطرح کردنشو داشته با -

 چرا نگفتي؟

دند شتدريج از ديده محو مياليس اکنون نگاهش را از روي پولين برداشت، چشمانش روي آن گروه کوچکي که به

 ثابت مانده بودند. پولين تصحيح کرد، حداقل، چشمانش روي يکي از اعضاي آن گروه ثابت مانده بودند.

شت. من تصميم گرفتم ويل و هلت و ديگران به مسئوليت يه زن ديگه که مراقبش باشن نياز ندارن. دو دليل دا -

 اگه من اونجا برم، ممکنه اين به معني حفاظت کمتري براي کساندرا باشه. و درهرصورت، اون شاهدخت سلطنتيه.

 پولين او را تحريک کرد:

 و دليل ديگه ش؟ -

 او گفت: اليس باکمي ناراحتي نيشخندي زد،

 بزنم مقاومت کنم. که ممکنه يه حرکت فکر کردم ممکنه نتونم جلوي اين وسوسه که يه پارو رو تو سر کساندرا -

 اي محسوب نشه.خوب حرفه

 پولين در جوابش نيشخند زد. او تکرار کرد:

 درهرصورت، اون شاهدخت سلطنتيه. -
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ش را دور بازوي اليس سراند و او را از برج و باروهايي هاي جنگل ناپديد شدند. پولين بازويآن سواران در حاشيه

 که آنجا ايستاده بودند دور کرد.

 او گفت:

گريزه. درهرصورت اونا  زياد درباره ش نگران نباش. مسلماً، يه پيوند محکم بين ويل و شاهدخت هست. اين نا -

 خيلي چيزا رو باهم گذروندن ...

ي بيشتري براي گفتن هست. اين نوبت اليس بود که او را تحريک کند. داد که آنجا چيزهالحن صدايش نشان مي

 اليس گفت:

 ولي؟ -

ه دونست کولي ويل چند سال پيش زماني که انتخاب کرد که يک رنجر باقي بمونه تصميمي گرفت. اون مي -

و مناسب نيستن. و  خوني نداره. يه شاهدخت و يه رنجر يه زوج سازگارزندگي رنجر با زندگي در قصر و بارگاه هم

 شه.برابر بشه زماني که کساندرا سرانجام ملکه مي سختيش ممکنه دو

 اليس گفت:

 ها خيلي حرفا براي گفتن هست؟که توي ازدواج رنجرها و ديپلماتدرحالي -

 بانو پولين لبخند آرامي زد:

هاي اضطراري فرا خونده مي أموريتاوه، واقعاً. البته ديپلمات مجبوره قبول کنه رنجر هر از چند گاهي براي م -

 شه.

 کرد گفت:اليس که آن سوم شخص حرف زدن را رها مي

 هايي دارم.و اونم بهتره قبول کنه که منم براي خودم مأموريت -

 آرامي روي بازوي اليس ضربه زد. او گفت:پولين به

 اون دختر منه. -

*** 
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 کساندرا شايد براي بيستمين بار پرسيد:

 تونستم با بقيه برم؟ميچرا من ن -

ها را در کيف چرمي ي او تخصيص داده شده بود، و باعجله لباسهايي بود که در ردمونت براي استفادهاو در اتاق

برد، ار ميها به کهاي باکيفيتش و ساتنتوجهي که براي ژاکتچپاند. دانکن با نگاه کردن به روش بيمسافرتش مي

 يک ابرويش را باال برد.

 ها وها، زيرپوشها، رو لباسيهاي شب، شنلکن با ديدن اينکه او هرگز نخواهد توانست در آن شلوغي لباسدان

 ها که از کيف بيرون زده بودند در آن را ببندد پيشنهاد داد:روسري

 شايد بهتر باشه اجازه بدي خدمتکارات به اون رسيدگي کنن. -

 اي کرد.حوصلهي بيکساندرا اشاره

 تونستم جلوتر با ويل و هوراس برم.ي اينا رو جمع کنن. منم ميتونستن همهم همونه. اونا ميمنظور -

 آرامي گفت:دانکن به

 و اين چند روز آخر همراهي ت رو از من دريغ کني. -

 دانست که پدرش از فرستادن او به آريدا نگران بود. او هيچاش پشيمان شد. او ميصبريو کساندرا فوراً از بي

اي اي که او برود تا لحظهدانست که دانکن از لحظهتظاهري نکرده بود که نشان دهد نگران نيست. و کساندرا مي

 که سالم و تندرست بازگردد نگران باقي خواهد ماند.

د، که آنجا نخواهد بوصبري خود پشيمان شد. او پي برد که هنگاميزماني که اين فکر به ذهنش خطور کرد، از بي

ها ممکن بود هر از چند گاهي با يکديگر دعوا راه شود. آنبراي آرامش و دلگرمي حضور پدرش، تنگ ميدلش 

 داد.ها شديداً عاشق يکديگر بودند را تغيير نميبيندازند ولي اين، آن حقيقت که آن

ت خودش کشيد. کساندرا به سمت پدرش قدم برداشت و بازوهايش را آرام دور گردن او حلقه کرد، و او را به سم

 او به نرمي گفت:

 متأسفم، بابا. منم اين چند روز همراهي تو رو دوست دارم. -
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 دانکن به ياد دخترش آورد:

 رو آماده کنن. اومدن با من تو رو توي درازمدت عقب نگه نمي داره.ديگران مجبورن کشتي -

ع هايش شروحس کند، زماني که اشک توانست فشاري را در چشمانشي او گذاشت. ميدانکن دستش را روي شانه

ت، دانسشد. ولي، او ميشد. او براي دخترش نگران ميکردند. او دلش براي دخترش تنگ ميبه شکل گرفتن مي

 روحيه ش. گفت: کرد. افتخار به شجاعتش، مسئوليت پذيريش وها، او به دخترش افتخار ميي اينباالتر از همه

 .شيي بزرگي ميتو ملکه -

*** 

هاي ساق پايش روي آتش بودند. هايش درد مطلق بودند. ماهيچهکنان روي زمين دراز کشيد. راناسوينگال ناله

اش شديداً به زمين برخورد کرده بود، آن راند سقوط کرده و شانهحاال، بعدازاينکه از روي آن پوني کوچک که مي

دنش را بيابد که منبع درد بزرگي نباشد و کامالً شکست اي در بديده بود. او تمرکز کرد تا نقطهقسمت هم آسيب

که به او خيره راندش، درحاليخورد. او چشمانش را باز کرد. اولين چيزي که ديد صورت پوني مسني بود که مي

 شده بود.

 حاال چي باعث شد همچين کار عجيبي بکني؟پرسد: رسيد آن موجود ميبه نظر مي

هاي ديگري که به او خيره شده بودند آگاه شد. ديد اسوينگال گسترش يافت، از نگاه طور که مرکزتدريج، همانبه

ترش ي گيج. فقط هوراس و اسب بزرگشان با همان قيافهها، سه رنجر، همهبراي شروع، سه اسب رنجر، و روي آن

 آمدند.طور مبهمي همدرد به نظر ميبه

 هلت گفت:

ور اي که هر دفعه سه متر باال و پايين و ايني کشتيتونن روي عرشهم ميفهمم چجوري، اين مرددوني، نميمي -

ها هاي عروسکي بچهکنن. ولي بذارشون روي يه پوني آروم و پير که مثل اسبو اونور ميره تعادلشون رو حفظ مي

 آرومه، و اونا فوراً سعي مي کنن که دوباره پياده بشن.

 اسوينگال به او گفت:

 ردم که پياده بشم.کمن سعي نمي -
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 هايش براي اعتراض تير کشيدند. او گفت:آرامي چرخيد و روي زانوهايش بلند شد. ماهيچهاو به

 اوه؛ به خاطر نهنگ آبي عظيم شناور، چرا همه جام درد مي کنه! -

 سپس او بحث اصلي را ادامه داد:

 شعور جفتک انداخت و منو پرت کرد پايين.اون اسب بي -

 کرد گفت:نيشخند را پنهان ميگيلن که يک 

 جفتک بندازه؟ 31جفتک انداخت؟ کسي اينجا ديده که پالد -

برد. در طول تهاجم تموجاي ها، ازحد از اين ماجرا لذت ميويل و هلت سرهايشان را تکان دادند. هلت کمي بيش

ي هسوينگال يکي از خدمشده تا خيانت اسلگور را شناسايي کند. اي يک ولف شيپ بود، فرستادههلت روي عرشه

ي هلت نسبت به حرکات کشتي سرگرم شده بود. ويل ياد گرفته المعل معده کشتي بود که بيشتر از همه از عکس

 ند.اآوري مانند آن خنديدهست که به لحظات خجالتي خوبي دارد، وقتي موضوع درباره مردميبود که، هلت حافظه

 توانست کمرش را صاف کند، اصرار کرد:کرد، او دقيقاً نميد و ناله مياسوينگال که کمابيش قائم ايستاده بو

 گم، اون جفتک انداخت. من يه حرکت مشخص رو احساس کردم.بهتون مي -

 گيلن به او گفت:

 اون به سمت چپ چرخيد. -

 «يهويي» اسوينگال پافشاري کرد:

 هلت گفت:

 . حداقل، نه توي پونزده سال آخر عمرش.وقت توي عمرش کاري رو يهويي انجام ندادهپالد هيچ -

 ويل سودمندانه گفت:

                                                            
Plod 31 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

 کنيم.صداش مي 32به همين خاطره که ما پالد -

 اي گفت:توزانهاسوينگال به او نگاه کرد، به شکل کينه

 کنم.اين چيزي نيست که من صداش مي -

 اي ردوبدل کردند.هاي مفرح و سرگرم شدهدوباره، سه رنجر نگاه

 گيلن گفت:

 خب، آره. قبول دارم که امروز صبح زبون رنگارنگي رو شنيديم. -

 به سمت هلت چرخيد:

 ضمناً؛ اين شخصيت گورلوگ کي هست؟ و واقعاً اون شاخ و دندون و موهاي بلند در هم بر هم داره؟ -

 هلت به گيلن گفت:

کامالً متنوعه. آدم با ي اون خصوصيات احضارش کني. اون توني با همهاون شخصيت بسيار مفيديه. تو مي -

 شه.وقت خسته نميگورلوگ که دورو برش باشه هيچ

 کرد. او مطمئن نبود کهي مفرح، اسوينگال تبرزينش که از زين پالد آويزان بود را تماشا ميدر طول اين مکالمه

 استفاده کند.بردند چنين لذت ميي او ايندهد آن را روي پوني، يا روي آن سه رنجر که از مخمصهترجيح مي

اندازه کافي پيش رفته است. او از روي زين کيکر سر خورد و افسار ي اين چيزها بههوراس تصميم گرفت که همه

 را به سمت اسکاندي دردناک هدايت کرد. پشتي پالد را گرفت، و آن

 هوراس پرسيد:

 شه، نه؟شما سه تا زياد دلسوزي سرتون نمي -

 به هم ديگر ردوبدل کردند. گيلن با خوشحالي موافقت کرد:هايي آن سه رنجر دوباره نگاه

 نه واقعاً. -

                                                            
 .م معنی تحت الفظی پالد، کسی که آرام حرکت می کند است.32 
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 ها را با يک حرکت دستش ناديده گرفت و به سمت اسوينگال چرخيد.هوراس آن

 کنم بري باال.بيا. من کمکت مي -

قب ينگال عداد تا به اسوينگال کمک کند به زين برود. اسواو دستش را جلو آورد، فرم رکاب مانندي را شکل مي

 رفت و پشت دردناکش را با يکدست نگه داشت. او گفت:

 من راه ميرم. -

 هوراس معقوالنه گفت:

ه که توني بکني اينتوني همه راه تا آرالوئن رو راه بياي. حاال بيا. بهترين کاري که بعد از يه سقوط ميتو نمي -

 برگردي روي زين.

 او به سه رنجر نگاه کرد:

 گم؟درست مي -

اونا مثل الشخورهاي سبز و خاکستري  سرپوشيده شده با شنل براي موافقت سر تکان دادند. هوراس فکر کرد، سه

 به نظر ميان.

 اسوينگال پرسيد:

 دوباره سوارشم؟ روي اون؟ -

 هوراس مشوقانه سرش را به تاييد تکان داد.

اني که از جهنم اومده تلو تلو خورد و تونم بکنم، بعد از اينکه اين شيطداري بهم ميگي بهترين کاري که مي -

شکست، اينه که دوباره روش سوار شم و يه شانس دوباره براي  چرخيد و پريد و همه ي استخوناي کمکي بدنمو

 اونکارا بهش بدم؟

 برمت باال.درسته. بيا. من مي -

اني شکل هوراس قرار داد. هاي فنجسرشار از درد، اسوينگال به جلو لنگيد و پاي راستش را بلند کرد و در دست

هاي اصلي دردناکش ي گروه هاي استخواندانست، قسمت بعدي، آن پرش تشنج آور رو به باال، که کامالً همهاو مي
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کرد، قرار بود مثل شيطان درد بگيرد. او به درون چشمان هوراس نگاه کرد. صادق، مشوق، عاري از را درگير مي

 حيله و مکر.

 او به تلخي گفت:

 کردم تو دوست مني.و من فکر مي -

http://www.pioneer-life.ir/


ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
 ظظظظظظظظظظظظظظ

 

 بهای آزادی ارک

 فصل یاز دهم

 

 

 

 

 

 

 اسوينگال فرياد زد:

تر! حاال آروم! آروم باشيد! يه کم بيشتر... االف، طناب اونجا رو سفت کن! بيارش به چپ! نگهش دار! يه کم پايين -

 بيشتر... همينه!

در ارتفاع باال به پرواز درآمد، شده؛ آويزان بود و زماني که اي که از زير شکمش عبور دادههاي کتانيتاگ با طناب

ه بود شدي کشتي ولف وايند ساختهها که در ميانهداري اسبتدريج روي آخرين آلونک نگهسپس تاب خورد تا به

 پايين آورده شود، از ترس سفيدي چشمانش را نشان داد.

داشت دانست که اين برويل مي آمد. وليآن ولف شيپ در نگاه اول چيزي بيشتر از قايقي بزرگ و روباز به نظر نمي

آب  ي ضدهاي پاروزنان ايجادشده بود در حقيقت سه حفرهي مرکزي که بين نيمکتنادرستي ست. قسمت عرشه

هاي داد. آن محفظهکرد، به قايق نيروي باالبر ميشد؛ که زماني که يک موج سعي در غرق کردن آن ميرا شامل مي

آزاد »هايي که خدمه کشتي در طول تهاجمشان صندوق، براي غنيمتعنوان گاوشده همچنين بهمهروموم

ها براي جا دادن سه اسب رنجر و اسب جنگي هوراس، کيکر، شد. اکنون يکي از آن محفظه، استفاده مي«کردندمي

 هشده بود. آن کار بها ساختهشده بود و چهار آلونک کوچک براي اسبهاي عرشه برداشتهشد. تختهاستفاده مي

 اند.ي اين کارها را قبالً انجام دادهها همهشده بود که واضح بود اسکانديچنان سرعت و کيفيتي انجامآن

ها احتماالً کرد، همان هم خوب بود. آن اسبها تنگ بودند ولي اگر کشتي با هواي نامساعد برخورد ميآلونک

خيلي بدتر، اسوينگال و مردانش بندهاي کتاني  هايپسنديدند. در وضعيتتري را ميسرخوردن و سقوط کردن کم

 کرد.ها را حمايت کرده و از سقوطشان جلوگيري ميبيشتري را تهيه کرده بودند که اسب

 زندگی پیشتاز 
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رد. او کويل حاال به درون آلونک لغزيده بود و بندهاي باالبرنده را که زير شکم تاگ متصل شده بودند را جدا مي

اي لوي آلونک گره زد. ابالرد که در آلونک بعدي بود، براي خوشامدگويي شيههاي جافسار اسب کوچک را به حلقه

 رئيسش نگاه کرد. کشيد. تاگ با نگراني به

اش . ويل نيشخند زد، روي بينيره پرواز کنناين کارا براي چيه؟ از اسبا انتظار نميگويد: آمد که تاگ ميبه نظر مي

 ت:ضربه زد و به او نصف يک سيب داد. او گف

 پسر خوب. زمان زيادي اينجا نمي موني. -

ند. کردها به روي عرشه سر هم کرده بودند، را جدا ميونقل کشتيخدمه کشتي قطعات آن باالبر را که براي حمل

ترين اسب بود، پس اول به روي عرشه رفت. احساس کيکر سنگين کل عمليات بدون هيچ اشتباهي پيش رفته بود.

کند و پاهايشان آويزان است وحشت کند. هلت است با منظره برادرانش که در هوا پرواز مي شد که کيکر ممکنمي

عمق روي عرشه که چه چيزي منتظرشه، بهتر رفتار مي کنه. زماني که هر اسب روي حفره کم گفت: اگه ندونه

اند ديگر گوش تاگ را خاربخش منتظر او بود. ويل بار دهنده و اطمينانپايين آورده شد، سوارش با کلمات تسکين

 و از آلونک باال رفت.

 او به اسوينگال گفت:

 شما قبالً اينکارو انجام دادين. -

کردند، فقط يک توضيح براي آن وجود داشت. سواري نميها اسبعنوان يک قانون اسکاندياييکه بهازآنجايي

 اسوينگال نيشخند زد.

که يه کنيم. ظالمانه ست اگه ولشون کنيم؛ پس ما تا وقتيدا ميبعضي وقتا ما اسباي رهاشده روي ساحل رو پي -

 خونه خوب براشون پيدا کنيم روي کشتي مياريمشون.

 ويل گفت:

 رهاشده؟ -

 گناهي داشت. او گفت:اسوينگال کامالً ظاهر بي

 وقت کسي نخواست برشون گردونيم.خب، هيچ -
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 بعد، او اضافه کرد:

 کردم.مورد هلت و اسباي تموجاي شنيدم، اگه جاي تو بودم زياد سروصدا نمي عالوه بر اين، بعدازاينکه در -

هاي کنوني رنجر اسب«. قرض گرفته بود»هاي تموجاي ها چند اسب براي توليدمثل ها پيش، هلت از گلهسال

رداند. ازگميل بود که آنان را بشده داشتند. متأسفانه، هلت بيهاي قرض گرفتهترديدي به آن حيوانشباهت بي

 ويل گفت:

 نکته خوبيه. -

 سپس، با نگاه کردن به اسکله، گفت:

 به نظر مياد ما تقريباً براي رفتن آماده ايم. -

شدند. دانکن کساندرا و پدرش به اسکله نزديک شده و با گروه کوچکي از دوستان و مقامات رسمي دنبال مي

 داد.هاي آخر در مورد دليل اين سفر را نشان ميدلواپسي هاي دخترش قرار داده بود. صورتشبازويش را دور شانه

هاي کرد بسياري از محدوديتاکنون هم حس ميآمد. او همزنگ به نظر ميبهکساندرا، از سوي ديگر، مشتاق و گوش

 ، اوپوشيدهاي شب بلند و شيک که او معموالً بايد ميجاي لباسشوند. بهزندگي در قصر آرالوئن برداشته مي

شد هاي تا سر زانو، يک پيراهن پشمي و کت چرمي به طول زانويش که با کمربند بسته ميهاي تنگ، چکمهلباس

ديگرش  يکرد. باروبنهوزني در نيام حمل ميپوشيده بود. او خنجري در کمربندش بسته بود و شمشيربلند سبک

و در اسکانديا گذرانده، به کساندرا ارزش آمد. زماني که اشد پشت سرش ميوسيله دو خدمتکار حمل ميکه به

 شده بودند را گرفت،هاي کشتي خمسبک سفر کردن را ياد داده بود. زماني که نگاه ويل و هوراس را که روي ميله

 ها براي سالم با خوشي لبخند زد. دو پسر براي جواب به او نيشخند زدند.به آن

وي ي کشتي قدم برداشت، ربا جثه او، به سبکي به سمت ميلهانگيزي براي مردي اسوينگال، با چاالکي شگفت

ساحل پريد و به گروه سلطنتي نزديک شد. براي احترام به شاه، او جهت سالم نظامي دادن دستش را تا پيشاني 

 باال برد. دانکن با تکان سريعي از سرش آن حرکت را تصديق کرد.

هاي بارگاهي نداشتند. اسوينگال کمي درباره ات و سخنرانيها اصراري بر تشريفشد که اسکانديبايد گفته مي

 کردند، که به اين معناصدا نمي« قربان»گاه کسي را ها هيچچگونگي خطاب کردن شاه گيج شده بود. اسکاندي

 «سرورم»هاي رسمي مانند گيرد. به همچنين، عنوانبود که سخنگو زيردست کسي است که مورد خطاب قرار مي
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ها مشکل را با شدند. در اجتماع خودشان، آنهاي تساوي طلب پذيرفته نميراحتي توسط شماليبه« لرد» يا

ان اي ارک را قربکردند: رئيس، جارل يا ابرجارل. هيچ اسکانديايياستفاده از عنوان يا موقعيت طرف مقابل حل مي

کرد اي که آنچه بود را توصيف ميهند، با واژهخواستند تا احترامشان را نشان دها ميکرد. اگر آنيا سرورم صدا نمي

اندازه کافي خوب است، براي شاه ، اگر اين براي حاکم خودم بهکردند، ابرجارل. اسوينگال فکر کردخطابش مي

 . او گفت:اندازه کافي خوب خواهد بودآرالوئن هم به

 هستند.کنيد سپاسگذارتون ها براي کمکي که شما به ما ميشاه، اسکانديايي -

رسيد پاسخ دادن ضروري باشد. اسوينگال به دختر الغر و بلوند کنار دانکن دوباره سرش را تکان داد. به نظر نمي

 پادشاه نگاه کرد.

 دونم فرستادن دخترتون به مأموريتي مثل اين چقدر بايد سخت باشه.و من مي -

 دانکن اين بار پاسخ داد:

 هايي دارم، کاپيتان.يها و بدگمانکنم که ترسانکار نمي -

 سرعت سرش را تکان داد:اسوينگال به

 خورم. سوگند کشتيرانم رو، شما با سوگند کشتيران آشنا هستيد، شاه؟پس من براتون اين سوگند رو مي -

 دانکن گفت:

 وقت اون رو نميشکنه.دونم که هيچ اسکانديايي هيچمن مي -

اينکه يکي از کنه. ما دخترتون رو مثلهمه مردانم رو متعهد ميدرسته. خوب، اين سوگند منه. و اين من و  -

 رسه.کنيم. تا زماني که يکي از ما زنده ست، هيچ آزاري به کساندرا نميماست محافظت مي

غرش کوتاهي از موافقت از سوي خدمه کشتي به وجود آمد، که کنار ميله به سمت ساحل کشتي گرد آمده بودند 

گرفته ديده، شکلوهوا آسيبهايشان نگاه کرد. زخم برداشته و از آبکنند. دانکن اکنون به چهره تا اقدامات را تماشا

شده بود. دانکن مرد بزرگي دار محاصرهخودهاي شاخشده، و با کالهبرهم پشت سرشان بستهبا موهايي که درهم

هايشان خوبي مسلح شده بودند. و صورتها بزرگ، عضالني و بهي عظيمي داشتند. آنها جثهبود، ولي اسکانديايي

داد، اراده براي حمايت کردن از سوگند رهبرشان. براي اولين بار در سه روز اخير، او چيز ديگر را نيز نشان مييک
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ها با چنگ و دندان کردند. آنگاه دخترش را رها نميدرباره کل اين موقعيت احساس بهتري داشت. آن مردان هيچ

 از او دفاع کرده و محافظتش کنند. جنگيدند تامي

 تنها براي اسوينگال، بلکه براي کل خدمه بود.او صدايش را کمي باال برد، پس پاسخش نه

 تونست بهتر از اين محافظت بشه.ي ولف وايند. مطمئنم دخترم نميممنونم، خدمه -

 ها به وجود آمد.دياييصميميت در صدايش واضح بود، و دوباره غرش محکمي از موافقت از سوي اسکان

کنم، تا زماني که شما به الشباح برسيد، امن تره اگه کساندرا با نام چيز. من از اين منظر فکر ميهرچند، يک -

 – شناسيد دوباره استفاده کنهمستعار سفر کنه. اون تصميم گرفته تا اسمي که بيشتر از شما اون رو باهاش مي

 اونلين.

 سلقمه زد:هاي هوراس ويل به دنده

که يادم مياد اون تونم به کساندرا صدا کردن اون عادت کنم. وقتيوقت نميخدا رو براي اون شکر! من هيچ -

 کنم.شاهزاده ست دور و برش لکنت پيدا مي

را دوجود، او در آرالوئن مستقر بود، و بيشتر به ديدن کسانداد. ولي بااينهوراس نيشخند زد. اين او را اصالً آزار نمي

 هاي روزانه عادت کرده بود.در برنامه

اکنون هم خداحافظي ها همشد، بار ديگر پدرش را در آغوش گرفت. آناونلين، طوري که او اکنون شناخته مي

 اي را در خلوت انجام داده بودند. سپس او به پرچم افراشته از سردکل نگاه کرد، پرچم مخصوص خودش،طوالني

 داد.شده را نشان ميرمز خمکه طرحي از يک شاهين ق

 اوگفت:

 در اين صورت، بهتره که اونو همين اآلن پايين بياريم. -

 زماني که يکي از خدمه به سمت ريسمان پرچم رفت تا آن را پايين بياورد، پدرش زمزمه کرد:

م تو زير پرچ گيري. مطمئن نيستم که ايده يه گروه از دزداي دريايي کهمطمئن شو که اين دفعه اينو پس مي -

 دريانوردي مي کنن رو دوست داشته باشم.
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 ي پدرش را با دستانش لمس کرد.اونلين نيشخند زد و گونه

 آور باشه.تونه شرمدرست ميگي. اين بعداً مي -

کرد دستان اکسل را گرفت تا او از پدرش دور شد و به سبکي روي کشتي قدم گذاشت، و زماني که اين کار را مي

 حفظ کند. اونلين گفت: تعادلش را

 ممنونم. -

اکسل سرخ شد و سرش را تکان داد و زماني که او به سمت عقب کشتي، جايي که همراهانش منتظر بودند 

 من کرد. اسوينگال پرسيد:رفت؛ چيزهايي غيرقابل تشخيص را منمي

 اي هست؟چيز ديگه -

 و هلت به سمت شرق اشاره کرد. او گفت:

 بيا حرکت کنيم. -

کردند اي اسوينگال تا همان نعره کرکننده آشنايي که ملوانان اسکانديايي براي دادن دستورات از آن استفاده ميصد

 باال رفت.

 درسته! پاروها باال! -

اي که جمع شده بود برداشته و آن هايشان رفتند، و پاروهايشان را از روي کپهخدمه پاروزن با سروصدا به نيمکت

 تري چوب بلوط را عمودي در هوا باال بردند.هاي بلند سه مميله

 رو بازکنيد و دور بشيد!هاي کشتيطناب -

داشته بود. در همان ها را محکم کنار اسکله نگههاي جلو و عقب کشتي را باز کردند که آنخط نگهدارها، طناب

د، و با هل دادن کشتي را آزادکرده هاي اسکله قراردادنبرابر تخته هاي بلند را درزمان، سه نفر ديگر از خدمه ميله

که فاصله بين ساحل و کشتي زياد شد، اسوينگال دستور بعدي را فرياد وقتي و آن را در جريان آب شناور کردند.

 زد:

 پاروها رو پايين بياريد! -
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ب تلق چواي از تلق زماني که شانزده پارو درجاهاي مخصوص پاروها در کنار کشتي قرار گرفتند، صداهاي طوالني

ي پاروها به سمت جلوي کشتي، و کمي باالتر از آب قرارگرفته بودند؛ آماده براي روي چوب به وجود آمد. لبه

 اولين حرکت.

 گرفت دستور داد:اسوينگال، که سکان را مي

 پارو بزنيد! -

وايند درون آب به جلو  ها در برابر دسته پاروها خود را عقب کشيدند. ولفي پاروها در آب فرورفتند و پاروزنلبه

حرکت کرد و سکان در دست اسوينگال به چرخش درآمد. پاروزن سمت چپي جلوي کشتي حرکت ديگري را 

 که موجي که از سينه کشتي ايجادشده بود به دماغه برخورد کرد؛ سرعتشان افزايش يافت.درخواست کرد و وقتي

ها درراه بودند.در آخر، آن
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ها کشاورزان و مسافران را ديدند که باشگفتي ين رودخانه بدون حادثه گذشت. چند بار، آنسفرشان به سمت پاي

خورد را ببينند. يک يا دو بار، سواران بعد از رود سُر ميآرامي به پايينبه ولف شيپ کامالً سرنشين داري که به

  براي اينکه هشدار را به صدا دربياورند.رفتند، احتماالًداشتند و چهارنعل ميمياولين نگاه اسبشان را به حرکت وا

شده هاي استراتژيک ساختههاي دفاعي که در موقعيتهايي که پشت حصارها يا يکي از برجويل به تصور روستايي

 انجاميد، لبخند زد.وقت به وقوع نمياي بودند که هيچشدند، و منتظر حملهپنهان مي

نار هاي کساني که کي اي در سه سال گذشته اتفاق نيفتاده بود، خاطرهوتاز اسکاندحتي باوجوداينکه هيچ تاخت

شد. ممکن بود که قراردادي در جريان سرعت فراموش نميوتاز بهکردند باقي بود، و صدها تاختساحل زندگي مي

ها زديکيشده روي يک کاغذ بودند. يک ولف شيپ در نهاي انتزاعي نوشتهوجود داشته باشد، ولي قراردادها ايده

 هايي ايجاد کند.شد تا بدگمانيها تخمين زده ميموجوديت سخت و مشکلي بود، و يکي از آن

ي دهانه رود بيرون لغزيد و به سمت جنوب و درياي نروو چرخيد. ساحل گليکا هاي بستهدر آخر، ولف وايند از آب

اي از توانست کپهه شود. آن حتي ميشد تا ديداي در خط افق بود، و وجودش بيشتر حس ميخط نازک و تيره

ت. رفکردند، باال و پايين ميهايي زيرينش عبور ميهاي آرامي که از زير تختهابرها باشد. آن ولف شيپ با موج

اونلين، ويل و هوراس در سينه کشتي ايستاده بودند و آن حرکت منظم باال و پايين رفتن را زير پاهايشان احساس 

 :کردند. ويل گفتمي

 اين يه کم بهتر از دفعه قبليه. -

 زندگی پیشتاز 
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شد تا سينه کشتي را شکل دهد تکيه داد؛ چشمانش اونلين بازويش را به ديواره محافظ، جايي که آن ديواره خم مي

 را بست و اجازه داد موهايش با باد نمک روان شود.

 اونلين به او نيشخند زد:

اگه اين همون قدر بده که به نظر مياد، »چيزي رو گفتي.  اگه درست يادم باشه، تو دفعه پيش تقريباً يه همچين-

 ها.يه چيزي شبيه همون خط «بايد خوب باشه

 ويل در جواب با ناراحتي نيشخند زد:

 دونستم؟چجوري بايد مي -

 هوراس با کنجکاوي به آن دو نگاه کرد و پرسيد:

 موضوع چيه؟ -

 باد همراه با نمک موهايش را به حرکت در آورد. او گفت: اونلين به نرده هاي کشتي تکيه داد، و اجازه داد تا

 آآآآآه؛ اين خوبه. -

 بعد، در جواب سؤال هوراس، ادامه داد:

ال هايي که ارک و اسوينگخوب، تقريباً بعدازاينکه ويل اون کلمات جاودان رو گفت، ما با يکي از بدترين طوفان -

 ديده بودن برخورد کرديم.

 ويل گفت:

 ها عظيم بودن. قطعاً عظيم.اون موج -

 او به دکل بلند، جايي که خدمه اکنون مشغول باال آوردن بازوي دکل براي بادبان بزرگ مربعي بودند؛ اشاره کرد.

 اونا دو يا سه برابر قد اون دکل اونجا بودند. -
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س دوباره به دوست کرد و سپاش را تصور ميهوراس به دکل نگاه کرد، در ذهنش دو يا سه برابر اندازه واقعي

اي در چشمانش بود. هوراس ياد گرفته بود که وقتي مردم در مورد که ناباوري مؤدبانهقديميش نگاه کرد، درحالي

 اند که در جزئيات مبالغه کنند.کنند، مايلطوفاني وحشتناک يا جنگي مرگبار صحبت مي

 سرعت ويل را پشتيباني کرد.اونلين آن نگاه را ديد و به

 کردم که ما قراره بميريم.واقعاً هوراس. اونا عظيم بودن. من فکر مي نه، -

 ويل اضافه کرد:

 من مطمئن بودم که ما قراره بميريم. -

هوراس اخم کرد، و دوباره به دکل نگاه کرد. او ممکن بود آماده باشد تا درباره مبالغه ويل مشکوک شود ولي اونلين 

 موضوع متفاوتي بود.

 گفت:ميلي او با بي

 تر بودن...ها از خود ولف شيپ بزرگولي، اين يعني موج -

 نددهتوانست چنين چيزي را تصور کند ولي او پي برد هردوي دوستان قديميش با هيجان سر تکان مياو نمي

 ويل به او گفت:

 کرديم.دقيقاً! ما واقعاً باالي چند تاشون قايقراني مي -

 اونلين او را اصالح کرد:

 زده شده بوديم تا توي دريا پرت نشيم.کرديم. ما به دکل گرهنمي خب، ما -

شد، بيچاره و درمانده ها چقدر در برابر نيروي عظيم آب سبزي که به روي عرشه جاري مياو با يادآوري اينکه آن

 بودند اضافه کرد:

 همچين فرقي هم نداشت. -

 برد. او گفت:حرکات آرام و سبک کشتي لذت مي هوراس با نگراني به اطرافش نگاه کرد. تا اکنون، او از
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 چيزي شبيه اون برخورد نکنيم.خب، اميدوارم امروز با هيچ -

 اش را باال انداخت.توجه شانهويل بي

وپنجه نرم بکنه. اون کشتي کامالً تونه با هر چي که دريا روش پرت کنه دستاوه، نگران نباش. ولف وايند مي -

 ي ايه.آماده براي دريانورد

وهواي بد در دريا حضور داشت. همچنين آرامش کرد که متعلق به کسي بود که در آباو با آرامشي صحبت مي

دانست احتمال کمي براي طوفان مشابهي در اين زمان از کسي که ديشب کامالً اسوينگال را بازجويي کرده و مي

هوراس بگويد. درهرحال، نه هنوز. او از ناآرامي  کرد که الزم باشد آن را بهسال وجود دارد. ولي ويل حس نمي

چرخاند، و به دنبال اولين نشانه احتمالي برد و آن حالتي که او چشمانش را اطراف افق ميدوست بزرگش لذت مي

 از يک طوفان بود.

 ويل به نرمي گفت:

 اونا قبل از اينکه پلک بزني اينجان. اين طوفانا همين طورين. -

گناهي کاملي باال انداخت. اونلين به خاطر تالشي که اش را با بيهم کننده تحويلش داد، ويل شانهاونلين نگاهي مت

 او براي نگران کردن هوراس کرده بود سرش را تکان داد. او گفت:

 فقط با شنيدن اون حرف، تو براي کل عمرت روي کشتي بودي. -

 ويل به او نيشخند زد. اونلين به سمت هوراس چرخيد.

 يزي که اون با دقت نگفت اينه که اآلن فصل خيلي زودي براي يکي از اون طوفاناي بزرگه.چ -

 تر به نظر آمد.ها کمي آرامهوراس با شنيدن آن حرف

 ويل با لحن ناراحتي گفت:

 توني بفهمي.وقت نميهنوزم، هيچ -

 اونلين گفت:
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 زده بودي، و از اسوينگالقدر هيجانکه ديشب اين توني بفهمي. براي همينهوقت نميدقيقاً. تو، مخصوصاً، هيچ -

 پرسيدي که قراره يکي از اون طوفاناي زننده پيش بياد يا نه.

 کرد ويل به او حقه زده پرسيد:که حس ميهوراس درحالي

 اون چي گفت؟ -

 اي روي صورتش پاسخ داد:ويل با نگاه جدي

 «توني بفهميوقت نميتو هيچ» اون گفت: -

رو شد و ويل را با حرکت  در داد، با هوراس روعصبانيت آهي کشيد، و زماني که به آن سؤال پاسخ مي اونلين با

 توجهي از دست ناديده گرفت:بي

 اون گفت، تموم راه تا درياي کنستانت مث استخر آروم مي مونه. -

، فته بود. نه براي اولين باراي را به خود گرديدهسرعت به ويل نگاه کرد، که يک نگاه معصوميت آسيبهوراس به

 هوراس به خودش يادآوري کرد که رنجرها يک دسته پيچيده هستند. او گفت:

 پس اين قراره خوب باشه. -

 زد.او به اونلين لبخند زد، که براي پاسخش لبخند مي

 گفت: ويل با تأسف سرش را به سمت شاهدخت تکان داد. او

 اي نداري، نه؟تو ديگه هيچ خوشمزگي -

اً، او کرد. حقيقتها ميان صورتش جا باز ميتوانست جلوي نيشخندي را بگيرد که زمان گفتن آن حرفولي او نمي

 برد.از همراه شدن دوباره با اونلين لذت مي

دانست که اونلين براي انتخاب او براي ماندن هايشان بعد از بازگشت از اسکانديا از هم جداشده بود و ويل ميراه

يک رنجر و گذشتن از موقعيتي براي عضويت در رصدبان سلطنتي نااميد و حتي رنجيده است. ويل عمق  عنوانبه

اشتن ددانست. او اين موقعيت را بعدازاينکه اونلين از پدرش درخواست کرده بود تا راهي براي نگهاين رنج را نمي

ان طرد شدن خودش فرض کرده بود، و در چند عنوويل در قصر آرالوئن بيابد رد کرده بود. او خودداري ويل را به
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 فاصله سرد را از ويلها در اجتماع مالقات کرده بودند؛ او بر وجود يک جو سلطنتي تأکيد کرده و يکباري که آن

شان در هاي گذشتههاي فراواني از ماجراجوييحفظ کرده بود. اکنون، در جو خشن يک ولف شيپ، و با يادآوري

 شوند.رسيد که آن مرزها محو مياطراف، به نظر مي

*** 

 گيلن از هلت پرسيد:

 خوبي؟ -

 :اي پاسخ دادپرسيد. و مانند دو موقعيت قبلي، هلت با صداي عصبياين سومين بار بود که او اين سؤال را مي

 خوبم. -

وچک اخمي کآمد. اش به طرز غيرمعمولي گيج به نظر ميکرد چيزي اشتباه است. استاد قبليولي گيلن حس مي

 ي کشتي را گرفته بود که بندانگشتانش سفيد شده بود.قدر سفت نردههايش آناش بود و دستروي پيشاني

 مطمئني؟ خوب به نظر نمياي. -

 آمد.پريده به نظر ميها و زير سايه شنلش نسبتاً رنگحقيقتاً، هلت پشت ريش

 چيزي اذيتت مي کنه؟ -

 سمتش چرخيد. او گفت:پريده و عصباني هلت به صورت رنگ

 کنم.... واقعاً آرزو مي«خوبي؟»بله. يه چيزي اذيتم مي کنه. يه احمق مدام داره ازم مي پرسه  -

هايش سختي دندانتندي قبل از تمام شدن حرفش قطع شد و گيلن ديد زماني که بهکرد بههر چيزي که او آرزو مي

تر از م شد. اين حقيقت که آن مداخله با چرخشي بزرگهاي مصممي محکسابيد، صورتش در خطهم ميرا روي

تر موردتوجه قرار نگرفت. او نگاه نگراني به معلم پيرش شده بود توسط رنجر جوانزمانمعمول توسط ولف وايند هم

چيزدان بود. او ناپذير بود. او همهاش سري ميان سرها داشت. او خستگيها در زندگيانداخت. هلت براي سال

 شناخت.اترين مردي بود که گيلن ميتوان

 او همچنين دريازده بود.
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 دانست که اين به خاطرکرد. هلت مياين چيزي بود که هميشه براي چند ساعت اول سفر دريايي او را پريشان مي

 چرخيد، او ناداشت يا ميکرد يا خيز برميکه کشتي ناگهان حرکت ميها ذهني بود. وقتيترديد است. همه اين

 قدر در اطراف وجود داشته باشد.تواند آنشد که چيزي به اين بزرگي و مادي ميرو ميآماده با ترديدي روبه

دانست وضعيت کنوني خيلي بد نيست. ولي در چند ساعت اوليه يک سفر دريايي، مغز هلت در اعماق قلبش، مي

ازحد يشتوانست بچرخش کشنده که مي تري ببيند، يک حرکت بيشتر ناگهاني، يککرد تا موج بزرگجستجو مي

کل حرکت و بازيابي، حرکت و بازيابي کشتي عادت کند، با معده و اعصابش دانست که زماني که بهپيش رود. او مي

گفت، او هر چه عقلش به او مي برد. او عبوس فکر کرد، تا آن زمان،کنار خواهد آمد. ولي اين چند ساعت زمان مي

توانست راهي براي پيشنهاد کرد که گيلن او را تنها بگذارد. ولي او نميماند. او آرزو ميها ميهبهتر بود کنار نرد

اي وارد نکند. و آن چيزي بود که هلت، هرقدر ترشرو و تر لطمهاين کار بيابد بدون اينکه به احساسات مرد جوان

 کرد.ميوقت انجامش را تائيد نآمد، هيچبداخالق و بدون لبخند به نظر مي

دار را عميقاً تنفس کرده و با ها پديدار شد و هواي نمکاسوينگال، بزرگ، پر سروصدا و صميمانه، کنار او در نرده

ت واقعيتي که هل –شد کرد. اسوينگال هميشه از بازگشت به دريا خرسند ميهاي بزرگي از خشنودي بازدم ميآه

 کرد زير سر ديوانگي و جنون است.فکر مي

 ياد زد:او فر

 امــــــــــــم. آآآآآآآآه. چيزي مثل هواي دريا نيست که تو رو سرحال بياره، مگه نه؟ -

جاي آن، او به آب پرتاللو خيره شد. او به هلت با بدگماني به او نگاه کرد و اسوينگال به چشمانش نگاه نکرد. به

 ها گفت:آن

 چيزي مثل اون نيست! -

 با اشتياق وضعيت هلت را ناديده گرفت و سپس در آخر به گيلن گفت: او چند نفس عميق ديگر کشيد و

 دوني؟فهمم رو ميتو اون چيزي که من نمي -

بردن يک ابرو  نيازي نديد که بيشتر از باالخواهد به سؤال خودش جواب دهد، پسگيلن مطمئن بود که او مي

 پاسخي دهد.
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جهنم اومده اي که تند تکون  هاي ازيکي از اون شيطون تونن کل روز رويفهمم که چطور مردم ميمن نمي -

 پرن و جفتک ميندازن بدون مشکل کوچيکي بشينن...کنن و ميخورن و يهويي حرکت ميمي

 شان اشاره کرد:او با شستش به چهار اسب در آخور ميانه کشتي

ترين چرخش اشون با کوچکهولي بذارشون روي يه عرشه آروم، ثابت و بدون حرکت کشتي، و ناگهان معده -

 خوان خودشونو بريزن بيرون.مي

او با يادآوري حالت بدون ترحم هلت، زماني که پوني او را در سواري برگشت به آرالوئن پرت کرده بود، به او 

 نيشخند زد. گيلن که در حال فهميدن بود گفت:

 هلت؟ تو دريازده نيستي، هستي؟ -

 مه به خودش اعتماد نداشت، به کوتاهي گفت:هلت که براي گفتن بيشتر از يک کل

 نه. -

 اسوينگال موافقت کرد:

 حوصله س. تو صبحونه نخوردي؟البته که نه. احتماالً به خاطر نخوردن صبحانه يه کم کسل و بي -

 کرد پاسخ داد:هلت که اين بار دو کلمه بيشتر را مديريت مي

 نه. صبحونه خوردم. -

 اسوينگال با تکبر گفت:

 احترام تو شکمش نياز داره.حتماالً يه کم نون و آب. يه مرد به صبحونه قابلا -

 کرد مورد خطاب قرارداد:او گيلن را که باعالقه و کمي ناباوري به هلت نگاه مي

هم هستن که  هازميني دوست دارم. اگرچه بعضيها خوبن. يا يه تيکه از گوشت خوک. و من سيبسوسيس -

از وسطش سفته، کلم اين طوريه. و با يه تيکه خوب و روغني از گوشت بيکن خوب هضم ميگن کلم بهترينه. 

 شه.مي
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 من کرد.هلت با نرمي ناله کرد. او به اسوينگال اشاره کرد و چند کلمه غيرقابل تشخيص را من

 کرده و بيشتر به سمتش خم شد. او با خوشحالي گفت:اسوينگال اخم

 ببخشيد، نشنيدم. -

انش را مانند پنجه دور نرده کشتي حلقه کرده بود، خودش را بيشتر به سمت آن اسکانديايي بزرگ هلت که دست

 کشيد و با تالش هنگفتي گفت:

 بهم قرض بده... -

 اسوينگال پرسيد:

 قرض بدم؟ چيو قرض بدم؟ -

 هلت اشاره کرد ولي اسوينگال نفهميد.

 رد و واضحاً گفت:هلت مکث کرد، يک دستش را باال گرفت و جرئتش را جمع ک

 کاله خودتو، کاله خودتو بهم قرض بده. -

 اسوينگال گفت:

 خب، البته. چرا از اول نگفتي؟ -

داشته بودند را آغاز کرد. سپس با توجه کردن به يک دارش را سرجايش نگهخود شاخاو باز کردن بندهايي که کاله

اي به ذهنش آمد، زماني هلت متوقف شد. خاطره پريده و زجرکشيدهجو روي صورت رنگلبخند وحشتناک و کينه

 ي ديگر.شدهخود قرض گرفتهاي ديگر و کالهديگر، کشتي

 خود را از دست جلوآمده هلت دور کرد. او عبوسانه گفت:سرعت، او کالهبه

سطل خودتو پيدا کن! -
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داشت. آن موضوع يک اسوينگال با نيشخند اش را بار ديگر در کنترل بعد از دو روز در دريا، هلت خوشبختانه معده

شيطاني را از پرسيدن درباره سالمت هلت در هر فرصت ممکن، يا پيشنهاد دادن غذاهاي خوشمزه از ذخيره غذايي 

 بست گفت:اي روي صورتش نقش ميگناهانهمحدود ولف شيپ بازنداشت. او که نيشخند بي

 چسبه.هاي يه مرد مياً همون چيزيه که به دندهرون مرغ؟ يه کم روغنيه ولي بازم خوبه. دقيق -

 هلت براي دهمين بار گفت:

هاي تو براي اينکه فهمي؟ من دريازده بودن رو تموم کردم. و قطعاً نيازي به تالشاسوينگال، تموم شد. مي -

 ها درونم رو بيرون بريزم نيست.مجبورم کني که از روي نرده

 –دانست و مطمئن بود که او در حال بلوف زدن است او قدرت ذهن هلت را مي آمد.اسوينگال متقاعد به نظر نمي

 آميز بود.چيزي که نياز داشت فقط کمي ترغيب وسوسهکه، در اعماق، معده رنجر هنوز در پريشاني ست. همه

 او از روي اميدواري پيشنهاد داد:

توني خودتو توش خفه شتني دارم که ميدااگه اين طبق ذائقه تو نيست؛ من مقداري سس پوره بلوط دوست -

 کني؟

 هلت موافقت کرد:

که دور و برش هستي خيار شور هم بيار. خيلي خب. بهم اون رون مرغ رو بده. و اون سس بلوط رو بيار، و وقتي -

 اوه، بهتره يه ظرف بزرگ آبجوي تيره اگه دارين بياري.

 زندگی پیشتاز 
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. در کمتر از چند ثانيه غذاهاي موردنياز روي ميز کوچک زند نيشخند زداسوينگال با قبول اينکه هلت بلوف مي

د و آرامي جويشده بود. او منتظرانه هلت را تماشا کرد که مرغ را گاز زد، بهتاشو در اتاق فرماندهي کشتي گذاشته

ه کفروداد. جرگن، يکي از خدمه، يک ليوان بزرگ را با آبجوي تيره پرکرد و آنرا هم پايين گذاشت، سپس کنار بش

 کوچک منتظر دستورات بعدي ايستاد.

 اسوينگال اميدوارانه پرسيد:

 ش خوبه؟پس همه - 

 هلت براي تائيد سرش را تکان داد.

 جز اين خوبه.رشته س، ولي بهشده و رشتهازحد پختهخوبه. يه کمي بيش -

اش محدود است. او ليوان هدانست موردعالقه اسوينگال بوده و ذخيراو جرعه بزرگي از آبجوي تيره خورد، که مي

 بزرگ را به سمت جرگن گرفت.

 او خالصه گفت:

 تر.بيش -

اسکانديايي بشکه را باز کرد و اجازه داد تاجرياني از آبجوي تيره و کف دار درون ليوان بريزد. هلت دوباره نوشيد، 

 فت:را دوباره جلو گرفت و گهايش کشيد. او ليوان و بيشتر آبجو را خالي کرد. سپس پشت دستانش را به روي لب

 بد نيست. در کل بد نيست. -

اش درون کرد که محو شود زماني که ديد بيشتر مشروب موردعالقهآن لبخند روي صورت اسوينگال شروع مي

 يکي نزديکه که گرون تموم بشه.يه جوک، يه جوکه؛ ولي اينشود. او فکر کرد، ليوان هلت سرازير مي

 د:او از آن پاروزن پرسي

 چند تا بشکه برامون باقي مونده؟ -

 پاسخ رسيد:

 اين آخريه، رئيس. -

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

ند از توانستهاي تمرين ديده اسوينگال ميمانده و گوشتا ببيند چقدر باقي او براي آزمايش بشکه را تکان داد

کر کرد، اي فيمانده است. و او با حس نگراني ناگهانصداي توخالي مايع مواج تشخيص دهند که کمتر از نصف باقي

 يا بيشتر از نصف خالي ست. هلت پيمانه ديگري نوشيد و ليوان تقريباً خالي را جلو گرفت، او گفت:

 بهتره پرش کني. -

 فرياد نگران اسوينگال زماني که آن خدمه شروع کرد تا بار ديگر بشکه را بلند کند او را متوقف کرد:

 نه!! ولش کن، جرگن. -

کرد سرش را تکان داد. او اسوينگال را دوست داشت؛ ولي مانند همه ا پنهان ميجرگن که خودش لبخندي ر

کرد. او راهي که آرالوئني توپ را در زمين ها، او از جوک خوب و سودمند استقبال و قدرداني مياسکانديايي

 کرد.کاپيتانش انداخته بود را تحسين مي

 او پرسيد:

 بره.رسه اون ازش لذت مي مطمئني؟ به نظرمي -

 شده خورد.آرامي آروغ زد، و مقداري ديگر از آن ران مرغ سس زدههلت براي تائيد به

 اسوينگال به کوتاهي پاسخ داد:

 بره.ازحد لذت ميداره بيش -

 او نگاه غمناکي به هلت انداخت.

 فهمن.ره نميکه يه جوک بيشتر از حد پيش ميبعضيا وقتي -

 داد: هلت لبخند نحسي به او زد و پاسخ

 م تموم شده؟طور که فهميده بودم. پس بهم بگو. اين سواال در مورد سالمتي من و حالت معدههمون -

 اسوينگال به تيرگي من من کرد:

 ش همين.آره. من فقط نگرانت بودم. همه -
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 هلت با جديت گفت:

 هاي آروم تو تحت تاثير قرار گرفت.قلبم با نگراني -

هاي سمت چپ کشتي، او به خط ساحلي بلند سفيدي اشاره کرد که در کرانه سوي نردهسپس، با نگاه کردن به فرا

 ساحل ايبريون پيدا بود.

 او پرسيد:

 اونجا جاي خوبيه که اسبا رو به ساحل ببريم؟ -

 ان خشکهايشدانست که اگر تاگ، ابالرد، بليز و کيکر زمان زيادي را بدون تمرين و فعاليت بگذرانند، ماهيچهاو مي

ها براي پياده شدن در ساحل چند روز و نرم و وضعيتشان پر درد و رنج خواهد شد. او و اسوينگال درباره نياز اسب

 ها بحث کرده بودند.يک بار و اجازه دويدن دادن به آن

 اسوينگال که دوباره به سر کارش بازگشته بود چشمانش را باال چرخاند تا به خط ساحلي نگاه کند.

 او گفت:

ها خوايم که ابيرنقدر که هر جاي ديگه خوبه. اين قسمت از ساحل از هر شهر و مسکن بزرگي دوره. نميمونه -

 کنيم.فکر کنن بهشون حمله مي

 اي که هلت به او پيشنهاد کرده بود را گرفت و از آن نوشيد.او نصف ليوان آبجوي تيره

 ممنون. -

 ترين ردي از نيشخند گفت:هلت با کوچک

 ي نيست. در هر صورت من اون چيز رو دوست ندارم.مشکل -

 اسوينگال به سختي و طوالني به هلت نگاه کرد. گفت:

دونم چرا شما بهشون نياز تعجب نکن اگه شما و اسباي ارزشمندتونو روي ساحل رها کنم. در هر صورت نمي -

 ت خونه کشتيروني کنيم.دارين. ما توي الشباح لنگر ميندازيم تا پول رو بديم، بعد دوباره به سم
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 هلت به او گفت:

ها آماده باشي. و يه رنجر بدون اسبش مثل يه ارزه براي غير منتظرهاميدواريم. من يادگرفتم که هميشه مي -

 اسکانديايي بدون کشتي شه.

 اسوينگال موافقت کرد:

 س.به اندازه کافي عادالنه -

هت باد از دکل آويزان بود، نگاه کرد. با ديدن اينکه نيازي او به سمت بادنما، وسيله سبکي که براي سنجيدن ج

نيست که بادبان را دوباره نصب کنند، او روي دسته سکان خم شد و جلوي ولف شيپ را به سمت آن ساحل 

 طوالني و دور چرخاند.

*** 

 ي ايستاد.ها فرو رفت و کشتي با صداي لغزش و ساييدنآرامي درون ماسهساعتي بعد، جلوي ولف وايند به

ها از سمتي روي آب کم عمق فرود آورده شدند. تاگ با دقت به بندهاي باالبر دوباره برپا شده بودند و آن اسب

آرامي از سمتي به سمت ديگر در آلونک هلت نگاه کرد. او در دو روز گذشته از خودش لذت برده بود در حالي که به

مي غذا خورده؛ در آفتاب چرت زده و کالً زماني که ولف شيپ هاي منظراحت و نرمش تاب خورده بود؛ در وعده

او را با خودش مي برد با آرامش رفتار کرده بود. اين اولين بار نبود که او و هلت در مورد اين موضوع که يک اسب 

وافق مديگر چقدر بايد استراحت داشته باشد، چند سيب اجازه دارد بخورد يا چقدر تمرين واقعاً نياز است با يک

 نبودند.

اي روي عرشه نبودند تا ها به اندازهبا اين وجود، اينکه دوباره زمين سفت زير پايش بود حس خوبي داشت، و آن

لرزد ن ميآمد زميکه به نظر مي گفتند برايشان پيش بيايد،مي «لرزش زميني»ها به آن آن حالتي که اسکانديايي

 ي خورد.و زير تو مانند عرشه متحرک کشتي تکان م

ها هاي کوتاهش تا دم پشمالويش را همانطور که اسبها و يالتمام بدنش را تکان داد، در حالي که گوش تاگ

ها لغزاند صبورانه ايستاد. آنلرزاند. سپس او زماني که ويل افساري را روي دماغش ميدادند ميانجام مي

براي منظور کنوني، راندن بدون زين کافي بود. اونلين ها خودشان را زحمت دهند. خواستند با زين کردن اسبنمي

هايشان پريدند کمي با حسادت تماشايشان کرد. هيچ دليلي وجود نداشت که زماني که چهار دوستش روي اسب
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توانستند اسبي در الشباح بخرند. ولي کيکر و ها مياسبي مخصوصاً براي او بياورند. اگر او نياز داشت تا براند، آن

ها توانست آن مهارتشد نميشان مخصوصاً تعليم ديده بودند. هيچ اسبي که در محل خريده ميسب رنجر همهسه ا

ها به اسباني که بهشان عادت ها را داشته باشد. اگر سه رنجر و هوراس به اسب نياز داشتند، آنو يا استقامت آن

 کردند.داشتند نياز پيدا مي

 هلت به ديگران گفت:

 خوان بدون ولي ما اجازه نمي ديم توي هر کاري زياده روي کنن.صد متر اول آروم بريد. اونا مي براي چند -

که  خواهدمياش، او متوجه شد که و حقيقتاً، با وجود ناخشنودي ابتدايي تاگ در مورد مداخله در سفر دريايي

بفهماند زمان سرعت که رسيد،  –يچه اي و آن اسب جنگي بزرگ، آرام و ماه –خواست به ابالرد و بليز بدود. او مي

 برنده چه کسي است.

رفتند دربرابر افسارها مقاومت کرد. ولي ويل او را آرام نگه داشت، اجازه زماني که به راه افتاده و به سمت شمال مي

 داد در اول فقط راه برود، سپس يورتمه، و در آخر آزادش کرد تا در چهار نعل آرامي بدود.

ب پهلو به پهلو روي ساحل مدور چرخيدند، و کنار هم تاختند؛ هر کدام سرش را تکان داده و افسارها آن چهار اس

ترين موجود در دنياي را لجوجانه مي کشيد. هر کدام متقاعد شده بود که سريعترين، ثابت قدم ترين، با اراده

 چرخاندند،ها چشمانشان را به سمت يک ديگر ميهاست. آناسب

و قبول کردن مبارزات جلو افتادن بود. ولي دستان محکم  ،طلبيدندده و يک ديگر را به مبارزه ميخرناس کشي

 روي افسار هايشان جلوي آزاد شدنشان را مي گرفت.

 يابد و سفتي از پاهايش مي رود. او حس خوبي داشت.تاگ حس کرد که خون در درونش جريان مي

دهد که برايش به دنيا آمده است. ماسه زيرپايش ه کاري را انجام ميکرد ککرد. او حس مياو حس زنده بودن مي

رد. کسفت بود بدون اينکه بيش از حد محکم باشد. اين رگباري از کلوخ هاي خيس را در پشت سرش ايجاد مي

کرد. او حس کرد دستان ويل کمي آرام کرد و تاگ آن را عميقانه تنفس ميهايش را پر ميهواي نمک دار شش

ها بود تا اينکه سوارهاي ديگر به اسب هايشان و او به جلو خيز برداشته و براي چند لحظه جلوتر از بقيه اسب شد

اش را آرام کرد. هنوز دوش به دوش، آن چهار اسب چهار نعل تندي را کنار سرعت بخشيده و ويل سرعت فزاينده

 ساحل شروع کردند.
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ها ها ايستاده بود و براي چشمانش سايبان مي ساخت تا زماني که آندر پشت مرتفع ولف شيپ، اونلين کنار ميله

هوراس به او پيشنهاد داده بود  شدند تماشايشان کند. او از تنها رها شدن مانند اين متنفر بود.ها محو ميدر فاصله

 ت عابر باشد.خواستا اجازه دهد تا پشت او اسب براند ولي او رد کرده بود. اين همانجور نبود. اونلين نمي

 خواست با دوستانش براند.او مي

 آرامي به اونلين گفت:اسوينگال خودش را باالي ميله ها کنار او کشيد، و به سواران نگاه کرد. اسوينگال به

 کنين.دونم چطوري اين کارو ميواقعا نمي -

تند که انگار ناگهان بخشي از نشسکردند و آنقدر راحت ميشدند، سپس حرکت ميها را که سوار مياو آرالوئني

ود. شدانست هيچ گاه، و هرگز در آن استاد نميخود حيوان شده بودند را تماشا کرده بود. اين مهارتي بود که او مي

ها، چرخش هاي ناگهاني و . ولي او نمي توانست با آن ايستادن، اين مثل يه جور تفريح به نظر مياداو فکر کرد

 کرد کنار بيايد.مان باال رفتن روي اسب احساس ميناشي گري پرهراسي که ز

 اونلين نگاه پر اشتياق را در چشمان او ديد و دستش را روي دست او گذاشت. گفت:

 تونم بهت ياد بدم.اين سخت نيست. فقط به تمرين نياز داره. مي -

 ولي اسوينگال سرش را تکان داد. او پاسخ داد:

 همين تمرينه که قسمت سختشه. -

هايش هنوز خاطره مبهمي از آن سواري به ردمونت و برگشت با حواس پرتي پشتش را خاراند، جايي که ماهيچهو 

 را داشتند.

 ها صدا زد:اکسل از مکان ديده باني روي رابط دکل

 کاپيتان! -

 اسوينگال به باال نگاه کرد و دستان اکسل را ديد که به سمت شمال دراز شده بودند.

 او ادامه داد:

 ما همراهاني داريم. -
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هاي کم ارتفاع درون ساحل، او تأللو اسوينگال سايباني براي چشمانش ساخت. در دوردست شمال، روي تپه

شد. او فکر کرد، سواران، و خود يا سپر. ابر کوچکي از گرد و خاک نيز ديده ميخورشيد را روي فلز ديد، يک کاله

باال انداخت. اين بيش از حد غافلگير کننده نبود. حتي با وجود اينکه اينجا اش را ها. او شانهکامالً بسياري از آن

کردند، و منظره يک ولف شيپ موضوعي قابل ها بيرون پاسباني ميتر ساحل بود، ايبرياييقسمت کم جمعيت

ها، رالوئنيتحقيق بود. او تخمين زد؛ همه آن سواران حداقل يک ساعت فاصله داشتند. زمان زيادي براي فراخوان آ

 ها و بادبان برافراشتن بود. ولي بهترين کار اين بود که محتاط باشند.سوار کردن اسب

 او به خدمه اي که براي آن منظور کنار بوق شاخي اي ايستاده بود گفت:

 بهتره صداشون کنيم برگردند. -

 المت فراخوان توافق شده.همان ع –آن مرد سري به توافق تکان داد، نفس عميقي کشيد و دو بوق بلند زد 

هاي بلند و غم انگيز را شنيد. او افسار را کشي و به بقيه عالمت داد تا سه کيلومتر پايين تر از ساحل، هلت بوق

 کار را انجام دهند، و روي زين چرخيد تا از روي ساحل به کشتي نگاه کند.همين

دانست اسوينگال دليل خوبي براي به صدا در ولي مياز موقعيت او، نمي توانست نزديک شدن مرد سوار را ببيند. 

 او گفت: آوردن فراخوان دارد.

 وقتشه که برگرديم. بذارين يه کم اجازه بديم ... -

اش را تمام کند، ويل و تاگ رفته بودند، در حالي که پاهاي اسب کوچک در حالي که با قبل از اينکه بتواند جمله

خورد. بليز در پشت سر نزديکش بود و هوراس و کيکر در به تاخت کرد تکان مياي کمتر از چند قدم شروع فاصله

 اي اسب جنگي برسند.آرامي به سرعت صاعقهکردند تا بهها سالنه سالنه حرکت ميپس آن

 کس به جز خودش گفت:هلت به هيچ

 ... که بدوند. -

اي به سرعت، مانند آزاد شدن تيري از اليسپس او ابالرد را با زانويش لمس کرد و اسب تعليم ديده به شکل ع

 رسد. ولي راهي نبود تا با بليز و تاگ رقابت کند.دانست که به کيکر ميکمان دويد. هلت مي

مخصوصاً تاگ...
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خورد، بافاصله از آرامي سر مياي بود که زماني که ولف وايند در ميان آب بهساحل آريدي يک خط باريک قهوه

توانستند پاروهايشان قرار داشت. اکنون آنجا به طرز عجيبي آرام بود و به همين دليل خدمه مي سمت راست آن

را در کشتي گذاشته و بادبان بزرگ و مربع شکل را نصب کنند. در چند روز گذشته باد يکنواخت از سمت شرق 

طلوع کرد، روز پانزدهم سفرشان، وزيد و مستقيماً به سمت هدفشان از سفر بود. ولي زماني که خورشيد روي آن مي

 .آن باد به سمت جنوب تغيير جهت داد

داشته بود تا باد را نگه دارد. ولف وپنج درجه چرخشي نگهاسوينگال دکل را بلند کرده بود و آن را در زاويه چهل 

کننده يمي تنظشيپ فوراً تالش کرد که به سمت باد بچرخد، مانند يک بادنما. ولي کنترل محکم اسوينگال بر رو

شد، ناچار هنوز به سمت شمال تحريک ميبادبان و سکان؛ جلوي کشتي را به سمت شرق نگاه داشت. ولف وايند به

شد، مقاومت قسمت زيرين کشتي در آب و نيروي چرخشي ولي نيروهاي مخالفي که توسط باد در بادبان ايجاد مي

 .داشتشرق نگه مي –شمال  –ها را در يک مسير شرق سکان عقب کشتي آن

چرخيد، پيشرفت بهتري به سمت شرق داشت، نسبت به زماني که با و حتي اگر کشتي کمي به سمت شمال مي 

دانست که يک کاپيتان عاقل نيروي پاروزنانش را تا جايي که امکان داشت حفظ شد. اسوينگال ميپارو رانده مي

 .کندمي

 :او به هلت گفت 

 .مونيمتر بشيم با باد ميکه به الشباح نزديککنيم. ولي تا وقتيانحراف پيدا مي ما يه کم به سمت شمال_ 

 زندگی پیشتاز 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

کند و چيزي نبود که رنجر بتواند براي بهتر کردن دانست چه ميهلت براي توافق سري تکان داد. اسوينگال مي 

 ت.ي ارک اطمينان داشدازهها و قضاوت آن اسکانديايي بزرگ تقريباً به انپيشرفتشان پيشنهاد کند. او به مهارت

ها براي مذاکرات پيش رو بحث هلت، اونلين و اسوينگال اکنون در قسمت عقب کشتي عميقاً در مورد برنامه

کرد که زمان دويدن آخريشان کردند. هوراس کنار کيکر در آلونک خم شده بود، و روي در آوردن سنگي کار ميمي

 .ودروي ساحل زير نعل اسب جنگي گير کرده ب

ش قرار اش روي بازويتنهايي در جلوي کشتي ايستاده بود؛ و زماني که به ديواره محافظ تکيه داده بود چانهويل به 

 .کردداشت. براي شايد دهمين بار در روزهاي بسياري، او درباره آنچه آينده در خود داشت احساس ناراحتي مي

آرامي و موفقيت پيش خواهند رفت. درهرصورت، ها بهکه آننه درباره مذاکرات براي آزادي ارک. او مطمئن بود 

 .هلت در هر تله و دام احتمالي، کنار اونلين خواهد بود تا او را هدايت کرده و نصيحتش کند

ويل پي برد، و مشکلش همونه. او قسمت اعظم پنج سال گذشته را با تکيه بر هلت، اعتماد بر قضاوتش و دنبال  

نده بود. همان کاري که آنان زماني که در آخر کشتي به الشباح رسيده و براي آزاد کردن کردن از رهبريش گذرا

دادند. حضور هلت، بينش و بصيرت او، مهارتش، توانايي فطريش در حل کردن رفتند؛ انجام ميارک به ساحل مي

تقاعد شده بود که کاري آورد، منبع بزرگي از امنيت براي ويل بود. او به طرز محکمي مهر مشکلي که سر برمي

 .نيست که هلت نتواند انجام دهد، و مشکلي نيست که نتواند حل کند

 .زودي، او آن چتر محافظ را رها کرده و به حال خودش خواهد بوددانست، بهو ويل مي 

د که او شده بودند تا اطمينان حاصل شوکه طراحي –شد رو مياش روبههاي نهاييسه ماه بعد، او با ارزشيابي 

 .چيزي که براي يک رنجر موفق شدن نياز است را دارد، يا خير

کرد. او آن را به شکل اوج تمريناتش، و آخرين هاي نهايي در ذهنش بزرگ جلوه ميدر سال گذشته، ارزشيابي 

 بايد از رويش جهش –التحصيل شده ي يک رنجر فارغنشانه –اي مانع که قبل از رسيدن به برگ بلوط نقره

 .صبري به دنبال آن بودديد. و او باکمي بيکرد، ميمي

ها فقط يک شروع خواهد بود، شروع يک مرحله ها آخر کار نخواهند بود. آنولي اکنون او فهميد که، آن ارزشيابي 

د؛ شدنوقت متوقف نميهاي حقيقي به دنبالش خواهند آمد. و هيچاش. ارزشيابيتر از زندگيجديد و حتي بزرگ
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هاي مرگ شد تا تصميمشد. او هرروز فراخوانده ميماند. او هرروز آزمايش ميا زماني که او يک رنجر باقي ميت

 .شان فکر کنداي که درست دربارهاوقات بدون زمان کافيبعضي ،وزندگي بگيرد

و ين را فراهم کند؟ اتواند اگشتند و ناگهان، او شک کرد که آيا او ميمردم براي نصيحت و رهبري به دنبالش مي 

توانست مانند هلت باشد، وقت نميفهميد که او براي اين نقش آماده نيست. او توانايي انجامش را ندارد. او هيچ

 .نفس و باتجربهقدر آرام، با اعتمادبهآن

 .چيز کامالً حق داشتقدر که در مورد همهآن 

اش، او به شکلي فرض کرده بود که دون فکر حقيقي دربارهتجربه. باو هلت نبود. او ويل بود. جوان، عجول و بي 

التحصيل شود، او و هلت به زندگي در آن کابين راحت و کوچک داخل مرزهاي جنگل ادامه زماني که او فارغ

 را فهميده شده بودند و هلت آنخواهند داد. ولي ازدواج هلت اين ادراک را به ويل داده بود که آن روزها تقريباً تمام

آپارتماني که او و بانو پولين در قصر شريک شده بودند  اکنون بهتوجه بود. هلت همبود، هرقدر که ويل به آن بي

عنوان زيربنايي براي رصد کردن آنچه در بخش اتفاق مکان کرده بود هرچند که او از آن کابين در جنگل بهنقل

 .کردافتاد استفاده ميمي

اتفاقات را با آرامش بررسي کرده بود. ايده داشتن کابيني بيشتر براي خودش جاذبه در نخست ويل اين تغيير در  

 .هاي غذايي دوستانش را دعوت کندتوانست براي وعدهمسلمي داشت. او مي

 .داد. و اليسطور که گه گاهي اين کار را انجام ميآمد؛ همانهوراس، اگر او به ردمونت مي 

ن کنار آتش در آن کابين کوچک و دنج با اليس زيبا، بلند و بلوند و حرف زدن درباره کرد؛ اليس، بله. نشست او فکر 

سط اکنون توالتحصيل شده بود و هماکنون يک ديپلمات فارغهاي جديد در کارشان خوشايند بود. او همپيشرفت

 .شدهايي فرستاده مياستادش، بانو پولين، به مأموريت

ها لذت زمان با نتو تکان دادن سرش هم 33دادن به او زمان نواختن ماندولين اليس از نشستن کنار او و گوش 

 .بردمي

                                                            
33 Mandola .ماندولین یه جور آلت موسیقیاییه که شبیه گیتاره؛ ولی گالبی شکله و سیم هاش متفاوتن 
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ت و دارنده سخو با لبخند کجي فکر کرد، برعکس هلت، که هر زمان که ويل آن وسيله موسيقي کوچک را از نگه 

 .کردقراري ميآورد شکايت و بياش بيرون ميچرمي

اش در آن پيش خواهد رفت. او، با يا بدون هلت، در آن کابين يست که زندگيولي سپس او پي برد که اين راهي ن 

شد، به بخش ديگري التحصيل مينخواهد بود. او هيچ جايي نزديک قصر ردمونت نخواهد بود. زماني که او فارغ

ه هر چيزي ک توانست به صدها کيلومتر دورتر از هر که ويافت، يکي از پنجاه تاي درون کشور. او ميانتقال مي

ند. ککار ميرسيد، مردم از او انتظار خواهند داشت که بداند چهشناخت فرستاده شود. و زماني که او به آنجا ميمي

 .ها براي راهنمايي و مشورت و امنيت به دنبال او خواهند بودآن

 .ها فکر خواهند کرد او شبيه هلت استدر خالصه، آن 

 .نيست. او با آن فکر عميقاً آهي کشيد دانست کهو او کامالً خوب مي 

 :صداي بشاشي از کنار بازويش گفت 

 .اينجا يه صداي خوشحال هست -

او با غافلگيري نگاه کرد. هرچقدر هم که فکرش مشغول بود، او انتظار داشت که از آمدن هر کس به آن نزديکي  

 .باخبر شود

رسيد آن رنجر جوان زماني هلت، ولي قطعاً گيلن. به نظر مي جز گيلن. احتماالًاو خودش را اصالح کرد، هر کس به 

 .شده گروه رنجرها در حرکات پنهاني بودتوانست در سکوت کامل حرکت کند. او استاد شناختهخواست ميکه مي

 .کرداکنون گيلن کنارش به ميله تکيه داده بود و با کنجکاوي به او نگاه مي 

 :آرامي گفتاو به 

خواهد درباره آن از دانست که مشکالتي هست که يک کارآموز نميذهنته؟ گيلن از تجربه خودش ميچيزي تو  - 

دانست که ويل در موقعيت منحصر به فرديست. به عنوان کارآموز سابق هلت، استادش سوال کند. همچنين او مي

 .ندآمدند را درک کهايي که در اين لحظه درون مغز ويل ميتوانست بيشتر شکاو مي

 .اي درياره دليل آه کشيدن او داشتدر حقيقت، گيلن ايده تقريباً زيرکانه 
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 :ويل گفت 

 .نه ... خب، فکر کنم، تقريباً ... خب، آره - 

 :خنده گيلن پهن تر شد 

 .وقت اجازه نده بگن تو کامل به يه سوال جواب نمي ديو اين يه انتخاب از ميون سه تا جواب براي منه. هيچ - 

 :تالش کرد تا براي پاسخ لبخندي بزند، ولي آن تالشي کم رنگ و کوچک بود. در آخر گفت ويل 

او مکث کرد، در حالي که مطمئن نبود چطور بيانش  ...کردي کهگيل، وقتي که قرار بود نقره تو بگيري، فکر مي - 

 .کند. سپس شکل ديگري را امتحان کرد

ولي او نتوانست آن کلمه را « ناقص»ويل نزديک بود بگويد  ...اييکردي که يه جورمنظورم اينه که، حس مي - 

 .نسبت داده شده به گيلن تصور کند

 .گيلن سهمي از احترام ويل داشت که فقط بعد از هلت دومي بود. او مانند همه رنجرها يک تيرانداز خبره بود 

رنجر در حال خدمت تنها کسي بود که  ولي برعکس بقيه، او يک استاد شمشير زني نيز بود. او در ميان پنجاه 

طور که ويل تازه به ياد آورده بود، يک خبره کرد. همانهاي قانوني رنجرها يک شمشير حمل ميعالوه بر اسلحه

ها، بسيار شد، گيلن در سالدر هنر حرکات پنهاني بود. و توسط بقيه رنجر ها به او در گروه احترام گذاشته مي

ر موقعيت هاي متعددي، او بحث هلت و کروالي را درباره آينده گيلن در گروه شنيده بود و او باالتر از او بود. د

 .دانست که گيلن براي مقام بااليي انتخاب شده استمي

تواند به بودن گيلن به عنوان کارآموز قبلي هلت ربطي داشته باشد، به ذهن ويل آن حقيقت که اين موضوع مي 

 .توانست براي کسي به با استعدادي و مهارت گيلن توهين باشدمي «ناقص»نرسيد. ولي کلمه 

 .گيلن مرد جوان و آشفته کنارش را بررسي کرد و جرياني از مهر و عاطفه را برايش حس کرد 

 :او پرسيد 

 ؟«ناآماده»گفتي داشتي مي - 

 .ه کرده بود توهين آميز بودتر از آن يکي که او تقريباً استفادو ويل آن کلمه را با تشکر قاپ زد. اين کم 
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 کردي؟آره! دقيقاً! تو براي همه اينا احساس ناآماده بودن مي - 

ها ها، سالگيلن قبل از جواب دادن چند بار سرش را تکان داد. لبخندش کمي مشتاق شد زماني که به آن روز

 .کنداکنون احساس ميهمکرد که مطمئن بود که ويل هايي را حس ميکرد که دقيقاً همان شکقبل فکر مي

 .دونمهام، من کامالً مطمئن بودم که همه چيزو ميدوني، يه سال قبل از نهاييمي - 

 :ويل گفت 

 .خب، آره. البته - 

 بود. سپس او پي برد که يک سال قبل، اوتر از آنچه اکثر کارآموزها بودند آماده ميگيلن بايد يک سال قبل بيش 

 :داشت. او برگشت تا به رنجر بلند قد نگاه کند. گيلن ادامه داددقيقاً همين احساس را 

 .دونمهاي آخريم، من فهميدم چقدر نميبعد، توي هفته - 

 :ويل ناباورانه گفت 

 .گيلن يک دستش را باال آورد تا او را ساکت کند ...تو؟ ولي تو -

کنم وقتي که اون کنم؟ چي کار مي من بدون هلت که نصيحتم کنه قراره چي کار من شروع کردم فکر کنم - 

 .لرزوندکنم رو درست کنه؟ و کل ماجرا منو از ترس ميدور و برا نيست تا اشتباهاتي که مي

 :او حرفش را تمام کرد 

م تونتونم هلت باشم! من در هر صورت چجوري ميتونم اين کارو بکنم. من نميمن فکر کردم من احتماالً نمي - 

باهوش و، بذار باهاش رو به رو بشيم، اونقدر خالصاً زيرک؛ که اون هست باشم؟ اين تقريباً همون اونقدر که عاقل و 

 کني؟چيزي نيست که االن حس مي

 .ويل داشت سرش را با حيرت تکان مي داد

 تونه؟تونم مثل هلت باشم؟ هر کسي چجوري مياين دقيقاً خالصه شه! من چجوري مي - 

 .ا روي او سنگيني کرد و شانه هايش فرو افتادندهدوباره، بزرگي همه اين 
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 .گيلن بازوي آرامش بخشي را دورشان حلقه کرد 

کس ازت هيچ .اي. يادت باشهکار آماده ده که تو براي اينويل. همين حقيقت که تو دربارش نگراني، نشون مي -

ها رو با قد داره و خرس 34فوت انتظار نداره هلت باشي. درهرصورت، اون يه افسانه ست. نشنيدي؟ اون هشت

 ...کشهخالي ميدست

ويل مجبور بود به آن لبخند بزند. شهرت هلت درون پادشاهي تقريباً همان چيزي بود که گيلن بيانش کرده بود. 

است غافلگير  35ميانگين تر ازکردند، با ديدن اينکه او حقيقتاً کمي کوچکمردمي که براي اولين بار مالقاتش مي

 .دشدنمي

توني به اون برسي. ولي يادت باشه. تو توسط يکي از بهتريناي اين کار آموزش ديدي. و پس احتماالً تو نمي - 

اور کن؛ کنه. بامتياز اينو داشتي که براي پنج سال گذشته کنارش باشي و ببيني که چطور مشکالت رو حل مي

 .دونيفهمي که چقدر ميمي زوديکه تو بخش خودتو گرفتي، بهشه. وقتيبيشتر اون حل مي

 :ويل پرسيد 

 شه اگه من يه اشتباه کنم؟ولي چي مي - 

 .گيلن سرش را عقب برد و خنديد 

ج تا کني! من چهار يا پنيه اشتباه؟ يه دونه اشتباه؟ تو بايد خيلي خوش شانس باشي. تو يه عالمه اشتباه مي - 

کني. فقط اجازه نده هر کدوم از اونا دوتا بشن. اگه تو چيزا رو به اشتباه توي روز اولم کردم! البته که تو اشتباه مي

هم ريختي، سعي نکن قايمش کني. سعي نکن توجيحش کني. بشناسش و قبولش کن و ازش ياد بگير. ما هيچ 

 .کنيم. هيچ کدوم از ماوقت ياد گرفتن رو متوقف نمي

 :او با جديت اضافه کرد 

 .نه حتي هلت - 

 :ني سري تکان داد. او کمي احساس بهتري داشت. او سرش را با شک خم کرد. او پرسيدويل براي قدردا 

                                                            
 دو متر و چهل سانت 34
 مسلما پیتر نمکی رو توی جلد یک یادتونه، نه؟!: دی 35
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 اينا رو نمي گي که فقط باعث بشي حس بهتري پيدا کنم، نه؟ - 

 .گيلن سرش را تکان داد

م به اوه نه. اگه باورم نداري، از هلت بپرس تا چند تا از بزرگتراش رو بهت بگه. اون عاشق اينه که که اونا رو - 

 .کننش بحث مييادآوري کنه. حاال بذار بريم ببينيم چيه که اونا اينقدر جدي درباره

شدند به باال نگاه کرد، نگاه گيلن با نگاهش برخورد کرد و ايده تقريباً زيرکانه اي ها نزديک ميهلت زماني که آن 

 .زدند داشتدرباره آنچه در موردش حرف مي

 :او با لحن آرامي پرسيد 

 شما دو تا کجا بودين؟ -

 :گيلن به او گفت 

ترين آدماي روي کرديم. فکر کرديم که ممکنه به يه کمي نصيحت از دو تا از باهوشمناظر رو تحسين مي - 

 .کشتي نياز داشته باشين

.هاي زيادي براي گفتن داشتهلت چيزي نگفت. ولي باال بردن ناگهاني ابرويش حرف 
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 .کرد به نرمي عبور کردنه باريکِ موج شکني که لنگرگاه الشباح را محافظت ميولف وايند از دها

رفت، و بادبان جمع شده و روي دکل پيچيده شده بود. در راس دکل پرچم سه گوش کشتي با پارو زدن جلو مي 

داشت؛ موج بر مي آمداونلين به اهتزاز درآمده بود با چهار متر طول و زماني که با باد سرد که از جانب ساحل مي

 .آوردو يک شاهين قرمز را روي زمينه سفيد به نمايش مي

جايي که شاهين نشان داده  –شد، طول زياد پرچم سه گوش و شکلش حتي اگر خود شاهين قرمز شناسايي نمي 

فاصله  رشد تا به دو دم شيار دار منتهي شود که از پايان آن يک متشده بود پهن بود و سپس به سرعت باريک مي

تي دهد؛ حداقل يک سفير، يا حکافي بود تا نشان دهد که آن کشتي يک نماينده سلطنتي را انتقال مي –داشتند 

شايد يک عضو از خانواده سلطنتي. اسوينگال زماني که يک کيلومتر با ساحل فاصله داشتند دستور داده بود که 

 .اي ندارديت جنگ گونهاش هيچ قصد و نآن پرچم باز شود تا مشخص کند که کشتي

با وجود آن حقيقت، خدمه دوازده يا همان حدود کشتي بازرگاني که در لنگرگاه لنگر انداخته يا در بارانداز بسته  

ها ايستاده بودند تا هر تالش براي حمله را دفع کنند. ملوانان شده بودند خود را مسلح کرده و آماده کنار ديواره

دانستند. وجود هاي ديگر، به آن خاطر، شهرت اسکانديايي ها را کامالً ميبيشتر قسمتدر اين قسمت از جهان، و 

 .هايشان کم بوديک پرچم سلطنتي براي آرام کردن شک

ولف وايند، باريک و با نمايي کشنده و مهلک، از اولين کشتي لنگر انداخته عبور کرد؛ و براي کل دنيا مانند گرگي  

 .شدگوسفندان چاق و عصبي رد مي بود که از ميان گروهي از

 زندگی پیشتاز 
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 :هلت که آن اسکله اصلي که در کل قسمت خشکي لنگرگاه کشيده شده بود را نشان مي داد گفت 

 .به نظر مياد که ما يه گروه پيشواز داريم - 

ا يتوانستند مرداني ايستاده را ببينند، شايد در کل پنجاه تا، که گه گاهي، خورشيد روي زره ها ميآنجا، آن 

اي پيام بين المللي شان مي درخشيد. يک پرچم سبز روي اسکله به اهتزاز درآمده بود،هاي جال داده شدهاسلحه

 .ها اجازه داشتند که لنگر بياندازندگفت آنکه مي

اي را اسوينگال روي سکان خم شد و جلوي کشتي به سمت لنگرگاه داخلي چرخيد. پاروزنان جلوي کشتي ضربه 

 .ردند و ولف شيپ به نرمي درون لنگرگاه حرکت کرددرخواست ک

 :اونلين گفت 

 .بهتره من لباساي رسميم رو بپوشم - 

او به پايين و يه درون يک کابين کوچک و مثلثي در عقب کشتي سر خورد. آنجا به سختي فضاي کافي براي او  

ه بيرون آمد. او بلوز چرمي عاديش وجود داشت که بايستد ولي حداقل کمي خلوت داشت. چند دقيقه بعد، دوبار

را با پيراهن بلندتري از ساتين قرمز تيره عوض کرده بود که تقريباً به زانوهايش مي رسيد. لباس به زيبايي گلدوزي 

شده و يک وسيله کوچک شاهين مانندي روي سينه چپش داشت. يک کمربند بلند چرمي پيراهن را دور کمرش 

آمد هاي چرمي مشبک به نظر ميلي توجه کرد که کمربند با چيزي که به نظر تسمهکرد. ويل از روي تنبجمع مي

هاي خود کمربند کشيده شده بودند تزئين شده بود و در کل درازاي آن به شکل زيگ و به داخل و بيرون شکاف

 .زاگي به نظر مي آمدند

بلوز پوشيده بود باقي مانده بودند. روي  هاي بلند و همينطور پيراهن ابريشمين سفيدي که زيرها و چکمهجوراب 

 .هاي باريک و سر درازي پوشيده بودقرمزي با لبه الهموهاي بلوندش، که باعجله شانه شده و جمع شده بودند، ک

 .يک پر شاهين روي نوار کاله قرار داده شده بود 

اي اندازههم يهاي خاکستري تيرهنگاو گردنبدي پوشيده بود که ويل در گذشته هرگز نديده بود. آن گردنبند از س 

 .آمدندهاي قيمتي به نظر نميها گران يا حتي شبيه سنگساخته شده بود. آن
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ها قسمت مورد عالقه ي او از جواهرات محلي بودند. حقيقتاً بيشتر شبيه مرمر صاف بودند. ويل حدس زد که آن 

 .پوشيدشايد اونلين آن را براي شانس مي

نش را صاف کرد و چند چين آخر که جايي ايجادشده بودند که کمربند پيراهن را بيش از حد سفت اونلين پيراه 

 .اي صاف کردبسته بود را از بين برد. او گلويش را به شکل عصبي

 :او از هلت پرسيد 

 چطور به نظر ميام؟ - 

 :هلت براي تاييد سري تکان داد. او پاسخ داد

 .تشريفاتهمون ترکيب مناسب سودمندي و  - 

 :اونلين نيشخند سريعي به او زد. هلت مي ديد که او عصبي ست. گفت 

ها رو مي زنيم. اونا افسرهاي جزئي هستن، رئيس لنگرگاه و غيره. نوبت تو وقتي براي االن من و اسوينگال حرف - 

 .رسه که ما با واکير مالقات کنيم. االن، مغرور و فروتن به نظر بيامي

رد که لبخند بزند، سپس پي برد که همچنين حالتي با دستورات هلت مطابقت ندارد و به جاي اونلين شروع ک 

توانست از باالي اش را باال برد، و آمرانه سرش را به عقب خم کرد تا جايي که ميآن، ابروهايش را خم کرد و چانه

 :اش به او نگاه کند. پرسيدبيني

 اين چطوره؟ - 

 .هاي زير شنل ديده استين ردي از نيشخند را در سايهاونلين فکر کرد که کمتر 

 .توني به دنيا اومده باشي تا اينطوري رفتار کنيعاليه. تو مي - 

 :آرامي گفتاونلين به 

 .منو نخندون وگرنه ميدم شالقت بزنن - 

 :هلت سري به تاييد تکان داد. او گفت 
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 .ممکنه خيلي سريع محبوب بشي - 

 .ار لنگر انداختن کشتي برگشتسپس توجهش به سمت ک 

اسوينگال هدايتگر کشتي پر زرق و برقي بود و آن را به سرعت به حرکت درآورد. در لحظه آخر، او دستوري را  

 .فرياد زد و پاروزنان آب را خشم آلود عقب راندند، و قسمت زيادي از راه را پيمودند

 :او فرياد زد 

 !پاروها - 

ها را روي جاهايشان زمين کردند از آب بلند شدند، و قبل از اينکه پاروزنان آنميي پاروهايي که چکه و پره 

 .صورت عمودي حرکت کردند. آنجا صداهاي معمول کشيده شدن چوب بلوط روي بلوط به وجود آمدبگذراند، به

نابي يکي از خدمه ط ها در زاويه تقريبا سي درجه با لنگرگاه بودند وکشتي براي چند متر به نرمي حرکت کرد. آن 

را از جلوي کشتي پرت کرد. يک کارگر لنگرگاه به سرعت آن را گرفت، آن را يک بار دور تيري پيچيد و شروع 

 .کرد که آنرا بکشد

چند ثانيه بعد، طناب ديگري از عقب کشتي روي آب پرواز کرد. اين يکي هم گرفته شد و مردان روي ساحل  

هاي ترکه اي را روي کناره کشتي انداختند را آغاز کردند. خدمه نمد و حايل کشيدن ولف شيپ به پهلوي اسکله

ها از عقب به جلوي کشتي سفت شدند، هاي سخت اسکله محافظت کند. زماني که طنابکه کشتي را از سنگ

 .ها غژغژ و ناله کردندآرامي به پهلوي موج شکن خزيد. و زماني که اينکار را کرد حايلولف وايند به

هاي کشتي حدود يک متر زير سطح اسکله قرار داشتند. اونلين شروع کرد که به آن سمت برود ولي صداي نرده 

 .آرام هلت او را متوقف کرد

 .همونجا که هستي بمون. متکبر به نظر بيا. ما بايد اول به خشکي دعوت بشيم - 

ولف شيپ در دو صف به نظم درآمده بودند.  مردان مسلحي که از دورتر ديده بودند اکنون در طول اسکله مقابل 

ي شمشيرهايشان شناور بود. يک هايشان نزديک قبضهها آماده براي واکنش آويزان بود و دستسپرهاي همه آن

داشت. اسوينگال او را شناخت. او با لحني که افسر خود را از صف جدا کرده بود و به سمت لبه اسکله قدم بر مي

 :ست گفتکرد زمزمه افکر مي
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 .ايه که توي ميدون شهر برامون کمين کرده بوداين همون خروس جنگي - 

 :هلت به شکل طعنه آميزي به اسوينگال گفت 

 .شهمطمئنم اگه بشنوه اينو گفتي هيجان زده مي - 

نتيجه  هاکنون، چند قدم مانده به لبه اسکله، جنگجوي بلند آريدي متوقف شد. هلت مشتاقانه او را بررسي کرد و ب 

گيري سريعي رسيد که او مرديست که بايد به حساب آوردش. جوي از اطمينان درباره او وجود داشت. هلت حس 

نفس محض تراوش کند و از او اعتمادبهدانست چه ميکرد که او مردي نيست که رجز بخواند يا بلوف بزند. او مي

 .اندتوانست براي تماشا کردن بمشد. رنجر فکر کرد؛ او ميمي

آن آريدي سالم و احترام سنتي بيابان را تحويلشان داد، با تماس دست راستش به لبانش، سپس پيشاني، و دوباره  

دانست، ما با هم خواهيم خورد، رساند. هلت مياي را در مالقات اول ميي قديمي قبيلهلبانش. آن حرکت جمله

 .ما با هم فکر خواهيم کرد، ما با هم صحبت خواهيم کرد

دانست. او با تقليد زمختي از حرکت رسم درست اين بود که اين حرکت برگردانده شود، ولي اسوينگال آنرا نمي 

 .برازنده مرد؛ به طور مبهمي دستش را تکان داد

 :لحنش عميق و محلي و صدايش آرام و آسوده بود 

 .تو برگشتي، مرد شمال - 

زند آموخته بود. اسوينگال ها را فرياد ميون اينکه به نظر برسد آندارنده آن صدا مهارت پخش کردن کلمات را، بد 

 :گفت

 .من براي ابرجارل اومدم - 

 .داد. آريدي لبخند زداو به ظرافت تشريفات يا شاخ و برگ دادن اهميت نمي 

 اسوينگال، نه؟ -

 :اسوينگال جنگجويانه سرش را تکان داد

 .ياوهوم. همينه. ولي تو برتري من رو دار - 
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تر از مرد ديگر قرار گرفته و مجبور بود به باال نگاه کند. او با خود فکر کرد که آريدي او ناآرام بود، در حالي پايين 

ها، هيچ از کجا نامش را بدست آورده و تصميم گرفت که ارک آن را به او گفته است. در رويارويي گذشته آن

ز ارک زنداني شده بودند، تا روز آزادي؛ زماني که ابرجارل به اي در کار نبود. اسوينگال و خدمه جدا امعرفي

 .اسوينگال دستوراتش را درباره بهاي آزادي گفته بود

 :ها گفتآريدي به آن 

 37سلتن شم. غريبه ها معموالً براشون راحت تره تا اسم رو بهخطاب مي36من توسط مردم خودم سلي التن  - 

 .يدي هستمخالصه کنن. من کاپيتان نگهبانان آر

 :اسوينگال به تندي پاسخ داد 

 خب... مسحور کننده بود. - 

 .تر بود آموخته بود به ياد آورداو آن کلمه را از خاطره مبهمي از دروس ادب و تربيتي که وقتي جوان 

او فرض کرد که اين مناسب است. صورت سلتن گنگ باقي ماند ولي ويل مطمئن بود که ردي از لبخند را در آن  

 :چشمان تيره ديده است. او گفت

 .انتظار نداشتيم که اينقدر زود برگردي - 

 .آرامي در باد خنک و اندک شناور باقي بود اشاره کرداو به پرچم بلند که به 

و انتظار چنين همراهي هم نداشتيم. مطمئناً وقت نداشتي که به کشورخودت برگردي؟ پرچم چه کسي از سر  - 

 دکل آويزونه؟

کر کرد که زمانش است که کسي به اسوينگال کمکي دهد. آن اسکاندي استاد دريا نوردي و ناوبري بود، هلت ف

تري محدود بود. روش ماليم هر چي داري رد کن بياد»هاي مذاکره به تکان دادن تبر و فرياد زدن ولي در مهارت

 :داشت گفتبراي اينجا نياز بود. او که قدمي به جلو بر مي

 .ن اسوينگال دوست خانواده سلطنتي آرالوئن هستندکاپيتا - 

                                                            
36 Seley el'then 
37 Selethen 
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 .کرد، کاله شنل را به عقب لغزاند پس صورت و حاالتش ديگر در سايه نبودندزماني که او صحبت مي 

 .هاي سلطنتي آرالوئن است، و به بانوي من، در اينجا تعلق داردآن پرچم يکي از نشانه - 

که همزمان فروتن و بي عالقه به نظر بيايد اشاره کرد. آن آريدي به او  کرداو به اونلين، که تمام سعيش را مي 

نگاه کرد و اونلين نگاه کنجکاوش را روي خود حس کرد. او فکر کرد که يک تکان دادن مغرورانه سر ممکن است 

 .مفيد باشد. او سرش را از روي تکبر تکان داد

 .سلتن نگاهش را به سمت هلت برگرداند 

 :او پرسيد 

 و بانوي شما؟ - 

 :هلت به نرمي گفت

بانوي من آماده هستند تا شرايط آزادي ابرجارل را با رهبر شما مذاکره کنند. ارک هم يک دوست نزديک به  - 

 .خانواده سلطنتي آرالوئن است

هلت حس کرد که بهترين کار اين است که به کاپيتان اجازه دهد هويت و موقعيت اصلي اونلين را حدس بزند.  

 اي به آشکار کردن عنوان اونلين به يکتوانست برايشان مفيد باشد. و هيچ نياز واقعيعدم اطميناني مانند آن مي

 .زير دست نبود

اي در اقدامات بود. در هر حال، سلتن اين حقيقت را براي چند ثانيه بررسي کرد. واضحاً، اين اتفاق غير منتظره 

گذشت نشان نداد. سرانجام؛ او اي که زير آن نگاه آرام و آسوده ميارزيابياي از تفکر سريع و صورتش هيچ نشانه

 :دوباره صحبت کرد. گفت

 .متاسفانه، واکير امروز در دسترس نيستند -

 .او دوباره با اسوينگال رو در رو شد 

 ...همونطور که گفتم، ما انتظار برگشت شما به اين زودي رو نداشتيم. مگر اينکه - 

 .داد آن فکر ناقص بمانداو اجازه  
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 :خواست بداند. آن آريدي سرش را عذرخواهانه کج کرد. او گفتاسوينگال مي 

 .اومديد تا اون رو با زور آزاد کنيدکرديد و اينجا ميمگر اينکه شما چند تا از هموطنانتون رو جمع مي - 

 :اسوينگال خرناس کشيد 

 .اون فکر به ذهنم خطور کرده بود - 

 .ها لبخند را روي صورت تيره سلتن ديدند، همه آناين بار 

مطمئنم که خطور کرده. در هر صورت، اين حقيقت که غير ممکنه مالقاتي با واکير رو در چنين زمان کوتاهي  - 

 .تونيد به چنين چيزي برسيدترتيب داد باقي مي مونه. شما قبل از فردا نمي

 :هلت براي توافق سري تکان داد 

 .ب خواهد بودفردا خو - 

 .او مکث کرد 

 تونيم در اين ميان ابرجارل ارک رو ببينيم؟ما احتماالً مي - 

 .سلتن قبل از اينکه او درخواست را تمام کند سرش را تکان مي داد

هاي راحتي رو تا فردا پيشنهاد بدم. ما تونم به بانوي ارجمند شما اتاقمتاسفانه اين هم غير ممکنه. ولي من مي - 

 .تر از يک کشتي متهاجم اسکانديائيهاي داريم که مطمئناً راحتانکدهمهم

او به ساختمان دو طبقه محکمي که کمي قبل از لنگرگاه بنا شده بود اشاره کرد. برعکس انبارهاي سخت و بدون  

 .االيي بودها در طبقه بدار و راهروهاي پهن و پنجرههاي سايهشکل در طول لنگرگاه، آن ساختمان داراي بالکن

 :سلتن گفت 

گم، خدمه کشتي بايد روعرشه اونجا اتاق براي بانوي ارجمند شما و کل گروه نزديکشون هست. متاسفم که مي - 

 .بمونند
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اش را باال انداخت. هيچ شهري سي گفت که زياد از آن متاسف نيست. هلت شانهها ميلحن نرم صدايش به آن 

خواست. واضح بود که بيشتر سربازان آريدي که اکنون روي اسکله ساحل نمياسکانديايي کامالً مسلح را روي 

 .ماندندبودند براي زير نظر داشتن چيزها مي

 :اسوينگال با زمختي گفت 

 .براي من خوبه -

هيچ راهي وجود نداشت که او مايل باشد که کشتي را خالي و بدون دفاع رها کند زماني که در بندرِ دشمنِ بالقوه  

ي کرد که کشتها ولف وايند را زير نظر داشته باشند. هر اسکانديايي در ساحل فکر مي. او ترجيح مي داد آنبود

 .اش تنها مکان براي عقب نشيني است

 .آن آريدي به جهت مهمانکده اشاره کرد و شروع کرد که بچرخد 

 پس ممکنه که دنبالم بيايد؟ - 

 .صداي تيز اونلين او را متوقف کرد 

 اپيتان سلي التن! شما چيزي رو فراموش نکرديد؟ک - 

اش و آن حقيقت که اونلين فقط بعد از يک بار شنيدن نام سلتن به عقب برگشت؛ در حالي که از لحن دستوري 

 :کاملش را عالي تلفظ کرده بود تحت تاثير گرفته بود. او عميقاً تعظيم کرد. پرسيد

 بانوي من؟ - 

ي بزرگ و خاتم داري هاي کشتي قدم برداشت، و مشت راستش را جلو آورد تا حلقههو اونلين به سمت جلو و نرد

 .را روي انگشت دومش نشان دهد

 مطمئناً شما نياز داريد که قبل از اينکه واکير بتونن مالقات ما رو تاييد کنند، مهر من رو بهشون نشون بديد؟ - 

ايي کلمه واکير صداي توگلويي کوتاهي را اضافه کند تلفظش دوباره، زماني که موفق شد زمان ادا کردن حرف ابتد 

اندازه جعبه طوري بود  .اي را بيرون آوردعالي بود. سلتن عذرخواهانه سرش را تکان داد و جعبه مهر کوچک مومي
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توانست يک حلقه را در خود جاي دهد. آن جعبه از درخت آبنوس درخشنده و دري با مفصل پرشي که مي

 .دايجادشده بو

 :او گفت 

 .البته، بانوي من - 

او اکنون  .اي از موم محکم بوداو جعبه را به هلت داد، که در آن را باز کرده و آنرا به اونلين داد. داخلش اليه 

اش را داخل جعبه فشار داد، و شکل صاف شاهين را ايجاد کرد. سپس او در جعبه را بست تا از آسيب حلقه

اي درون کمربندش گذاشت، داد. ره به هلت داد. رنجر آنرا به سلتن که آنرا در کيسهمحافظتش کند و آنرا دوبا

 :سلتن گفت

 حاال شايد من بتونم مکان اقامتتون رو نشون بدم؟ - 

يدند ها چرخزماني که سلتن عقب رفت تا به آنان دسترسي بدهد هلت و گيلن به درون اسکله قدم گذاشتند. آن

داشت، ويل و هوراس به دنبالش آمدند. دند زماني که او به نرمي پشت سرشان قدم برميو دستانشان به اونلين دا

 .بود، در آخر آمد« هيچ کس روي عرشه نمياد»اسوينگال، بعد از دستورات کوتاهي به اکسل، که بيشتر همان 

ده هاي بلندي شنهاي کاله دار خاکستري و سبز را تماشا کرد، در حالي که جذب کمآسلتن سه پيکر درون شنل 

 .ها روي شانه هايشان انداخته بودندبود که هر کدام از آن

 .عجيبه، بايد بيشتر در مورد اينا بفهممسلتن فکر کرد،  

اي از ده سرباز خود را از سربازان اسلکه جدا کرده و راه را به سمت مهمانکده هدايت او دستور کوتاهي داد و دسته 

 .سلتن عبور کرد، آن دو سرباز به يک ديگر نگريستندکردند. زماني که هوراس از 

هاي به آساني متعادل شده و شمشير بلند و صافي که از کمربند آرالوئني آويزان بود را هاي پهن، گامسلتن شانه 

 .ديد

 .تونه يه دشمن خطرناک بشهفهمم؛ مياين يکي رو مي سلتن فکر کرد، 

رکات ورزشکاري و شمشير خميده و بلندي که در کنار سلتن آويزان بود در همان زمان، هوراس به پيکر الغر، ح 

 .جذب شده بود
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 تونه يه کم مشکل ساز بشه.اين يکي ميهوراس فکر کرد،  

 .کردندهر دويشان درست فکر مي 
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 همانان اگرها شب راحتي را در مهمانکده گذراندند. دوجين از مردان سلتن براي نگهباني بيرون ماندند ولي مآن

 .خواستند اجازه داشتند تا خانه را ترک کنند و در مجاورت و اطراف قدم بزنندمي

پذيرايي شدند. غذا لذيذ بود، نوعي ماکيان سرد،  -هاي چوبي ها و آب در ظرفآبميوه –ها با غذا و نوشيدني آن 

وراس راني از ماکيان کند و مقدار زيادي سرو شده با ساالد سبز و چاشني متمايز و تيز آبليمو و نان صاف تازه. ه

 .نان را درون دهانش چپاند

 :او مشتاقانه گفت 

 .کنيماين خيلي خوبه. ما به عنوان زندانيا خوب عمل مي - 

 :هلت به يادش آورد 

 .ما زنداني نيستيم. ما نمايندگان ديپلماتيک هستيم - 

 :پاشاند گفتنان را به همه طرف ميهاي هوراس سري به تاييد تکان داد. در حالي که خرده 

 .همينطور يادم ميره - 

هلت به سرعت خود را عقب کشيد. سپس توجه جنگاور به يک پرنده نصف شده در سيني رو به رويش جلب شد  

 :هاي آن کرد. او از هيچ کس خاصي در جمع پرسيدو شروع به گشتن در قسمت

 اي هست؟رون ديگه - 

 زندگی پیشتاز 
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 :ويل گفت 

 .کنه به بهشت رفتهيه مرغ چهار پا اختراع کرده باشن، هوراس فکر مياگه اونا  - 

 :هوراس براي تاييد سرش را تکان داد. گفت 

 .مرغ چهار پا. ايده بزرگيه. بايد به استاد چاب بگيم يه فکري بکنه - 

 .دهايش تلف نکراو ران ديگري پيدا کرد و زمان را براي پاک کردن خرده هاي بزرگ از روي دندآن 

 :کرد. او گفتگيلن او را با کنجکاوي تماشا مي 

 .خورديادم نمياد وقتي توي کلتيکا بوديم هوراس اينقدر مي - 

 :هوراس نيشخند زد. او گفت 

ما توي کلتيکا اينقدر براي خوردن نداشتيم. به عالوه، من کنار دو تا رنجر اسرار آميز يه کم ترسيده و عصبي  -

 .بودم

 :زد پرسيدکرد؛ چشمانش لبخند ميکه هلويي را نصف مي اونلين در حالي 

 اونا ديگه عصبيت نمي کنن؟ - 

 .ميوه واقعاً خوشمزه ست. شايد ربطي به آب و هواي گرم دارهاو فکر کرد:  

 :هوراس گفت 

 .به هيچ وجه - 

ي کلتيکا، سپس بعداً زماناول با گيلن و ويل در  –زد ولي زماني بود که او در حضور رنجرها او اکنون نيشخند مي 

ترين ها نزديکواضحاً از خودش نامطمئن بود. عجيب بود که اکنون آن -کردند، با هلتکه از گليکا عبور مي

 :دوستانش بودند. او اضافه کرد

 .38من از اون موقع تا حاال ياد گرفتم. هلت واقعاً يه گربه نازه - 

                                                            
38 Pussycat 
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شان خرناس کشيدند. ابروهاي هلت زماني که به هان کردن خندهويل و گيلن هر دو، در تالشي ناموفق براي پن 

 :اي باال رفت. او تکرار کردکرد به شکل جزئيمرد جوان خندان نگاه مي

 .يه گربه ناز - 

 :ي بلندي به آن ملحق شد. او گفتکرد. اکنون او با خندهاسوينگال اين مکالمه را با عالقه تماشا مي 

 .39ر شبيه يه گربه پير درب و داغونکردم، بيشتمن فکر مي - 

 .نگاه مخرب هلت به سمت اسکانديايي بزرگ چرخيد، که با حالت مصممي بدون لرزش باقي ماند 

 :هلت گفت 

 .کنم به تختم برمهمه يه مرتبه طنز پرداز شدند. فکر مي - 

 .زياد نبوداو با شان و وقاري که برايش باقي مانده بود از اتاق خارج شد. آن شان و وقار  

*** 

صبح روز بعد صبحانه يک ساعت بعد از طلوع خورشيد در حياط سرو شد. هوا با باد خنک صبحگاهي از دريا تازه 

 .توانستند حرارت آينده روز را احساس کنندها ميبود، ولي هم اکنون آن

هاي قاچ شده و نان صاف، ميوهاي از اي از مايعي گرم و سياه و غني، ميان سينيآن سه رنجر با پيدا کردن قوري 

 .هايي از آبميوه، خوشحال و شاد شدندکنسروها و ظرف

 :ريخت مودبانه گفتگيلن که براي خودش فنجاني مي 

 !قهوه - 

اش ريخت، در حالي که هلت و ويل آنجا شکر قهوه اي براي شيرين کردنش وجود داشت، و او با قاشق درون قهوه 

 :ها سرش را تکان داد. او گفتکردند. اونلين با نگاه کردن به آننيز از خودشان پذيرايي مي

 .اگه شما خواستين يه موقعي اين سه تا رو دستگير کنيد، فقط بايد يه طعمه با يه قوري از قهوه راه بندازيد - 

                                                            
39 Tomcat 
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 :ويل سري به تاييد تکان داد

 .و ما با خوشحالي ميريم - 

 :سپس به بقيه گفت 

 .خوبيه ياين واقعاً قهوه - 

 :گذاشت گفتداد و پاهاي چکمه دارش را روي ميز کوتاه جلويش ميهلت که با فنجان خودش تکيه مي 

 ها قهوه رو اختراع کردن. همه خوب خوابيدن؟بايدم باشه. آريدي - 

حقيقتاً بيشتر آنان خواب نامنظمي داشتند، در حالي که به احساس يک تخت که با ريتم در زيرشان حرکت  

 .ها خنک و تهويه شده بودندها نرم و اتاق خوابکرد عادت نکرده بودند. ولي تشکنمي

لرزش »عنوان  اي که اسوينگال آنرا بهزماني که يکي از خدمتکاران آمد و به هلت تعظيم کرد، آنان در مورد پديده 

ريايي اني که پس از سفر دکردند؛ که حسي بود که براي بيشتر دريا نوردان زمتوصيف کرده بود بحث مي« زميني

 .آمدآمدند به وجود ميبلندي براي اولين بار به خشکي مي

 .کاپيتان سلتن اينجا هستند، قربان - 

شد شد تا به افسر آريدي، زماني که به حياط وارد ميداشت و بلند ميهلت که پاهايش را از روي ميز بر مي 

 :خوشامد بگويد، گفت

 .ازش بخواه بياد داخل - 

 .ها را براي خوشامد گويي انجام دادها، پيشاني و لبمانند گذشته، سلتن اشاره دستش به لب 

 صبح بخير، بانوي من، و آقايون. همه چيز رضايت بخشه؟ - 

 :هلت آن حرکت دست خوشامد گويي را تکرار کرد و به کاپيتان اشاره کرد که بنشيند. او پيشنهاد داد

 شيد؟قهوه به ما ملحق مي همه چيز عاليه. شما براي - 

 .ولي سلتن سرش را با تاسف تکان داد
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 .هايي دارم که بايد بهشون رسيدگي کنممتاسفانه، من ماموريت - 

 :او به اسوينگال نگاه کرد 

 .به مردانت صبحانه داده شده. نيازي به چک کردن نيست - 

زده بود تا مطمئن شود که به مردانش رسيدگي  اسوينگال سرش را تکان داد. ديروز بعد از ظهر، او به کشتي سر 

ها تدارکات خود را روي عرشه داشتند، ولي او حس کرد که به عنوان قسمتي از نمايندگي شده است. البته آن

 :ها غذا داده شوند. او به زمختي گفترسميشان بايد توسط آريدي

 .ممنون - 

 :سلتن اکنون به سمت هلت و اونلين برگشت. او گفت 

 .سرورم واکير خرسند خواهند شد که شما رو در ساعت ده بپذيرند - 

اونلين با حالت نامطمئني به هلت نگاه کرد. و او با دستش اشاره با احتياطي انجام داد، که به او عالمت ميداد  

 .پاسخ دهد

 :اونلين گفت 

 .اين براي ما مناسبه - 

 :شان را جلب کرد. او گفتسلتن لبخند زد و توجه 

گردم. لطفاً در اون ساعت براي رفتن آماده من شما رو همراهي خواهم کرد. پونزده دقيقه قبل از ساعت ده بر مي - 

 .باشيد

کرد هيچ چيز نگفت. ويل فهميد که شاهدخت به دستورات پاسخ عالقه به سمتي نگاه مياونلين که با نگاه بي 

 .نمي دهد

 :هلت گفت 

 .ما آماده خواهيم بود - 
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و سلتن آن حرکت دست برازنده براي خوشامد و خداحافظي را بار ديگر رد و بدل کردند و آن آريدي قبل از  او 

اي که هلت با آن کرد با شگفتي به آسودگيچرخش براي رفتن چند قدم عقب عقب رفت. هوراس که تماشا مي

قي که مشترک داشتند باز گشتند، او گرفت فکر کرد. زماني که او و ويل به اتاهايي مثل اين خو ميبه موقعيت

 .همان فکر را با ويل در ميان گذاشت. و کمي براي پاسخ افسرده دوستش متعجب شد

 :ويل گفت 

 .دونه دقيقاً چي کار کنه و چي بگهدونم. اون شگفت آوره، مگه نه؟ اون هميشه ميمي - 

 دانست که ويل دقيقاً به هماناه کرد. او نميکرد با کنجکاوي به او نگهوراس که به حالت بي اشتياقش فکر مي 

 .اي که مطلوب نبودکند، مقايسهکند، و خود را با استادش مقايسه ميچيز فکر مي

 .آيد، يا خيرکرد که از عهده رنجري به حال خود بودن بر ميدوباره ويل فکر مي 

*** 

 .و گيلن را به اتاق خود فراخواند پانزده دقيقه قبل از زماني که قرار بود سلتن بازگردد، هلت ويل

کردند که رهبرشان چه برايشان در چنته دارد. تر با کنجکاوي وارد شدند، در حالي که باخود فکر ميدو مرد جوان 

 .همانطور که معلوم شد، آن تغيير خوشايند و بسيار دلپذيري در تجهيزاتشان بود

 :ها گفتهلت به آن 

 .يدها تون رو اينجا بذارشنل - 

 .ها دقت کردند که هلت مال خودش را نپوشيده استآن 

 .ها وجود ندارهاونها براي آب و هواي آرالوئن طراحي شدن، نه آريدا. و جنگل و سبزه زيادي دور و بر اين قسمت - 

 ينههاي پس زميهاي لکه دار سبز و خاکستري براي ترکيب شدن با رنگگويد. شنلويل فکر کرد، او درست مي 

ي هااي که در آن بودند. و شنلسرزمين حاصلخير مادريشان طراحي شده بودند، نه دورنماي خشک و آفتاب ديده

ها قسمتي از يونيفرم رنجرها بودند و ويل براي پشمي سنگين در گرماي آريدا قطعاً نامساعد بودند. با اين حال آن

 .دور انداختنشان بي ميل بود
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 اي را از آن بيرون کشيد، تکانشکرد. او اکنون، لباس تا شدهکشتي آورده بود را باز مي اي که با خود ازهلت بسته 

 .داد و آن را به گيلن داد

هاي تصادفي سبز و خاکستري که ديد که آن يک شنل است؛ يک شنل کاله دار رنجر. ولي به جاي رنگويل مي 

 .دار شده بودکمرنگ لکهاي هاي مختلف قهوهبه آن عادت داشتند، اين يکي با سايه

زماني که هلت شنل ديگري را بيرون آورد و به او داد، ويل فهميد که عالوه بر اين، شنل از کتان سنگين درست  

 .شده است، نه پشم

 :هلت گفت 

 .تره و خيلي بهتره اگه مجبور باشيم با پس زمينه اينجا ترکيب بشيمموضوعات تابستاني. توي گرما خنک - 

هايش انداخته بود. او در حالي که تحت تاثير قرار گرفته بود به آن نگاه اکنون شنل خودش را دور شانه گيلن هم 

 .تر بوداي که او روي پشتي يک صندلي انداخته بود، راحتکرد. اين مسلماً از شنل زمستانه

ناي شنل را دوست تري امتحان کرد. او حس آشهايش را در حالت نزديکويل مال خودش را پوشيد، و رنگ 

آمد. آن توانايي در داشت، همان آرامش که با توانايي مخلوط شدن با حومه و به نظر ناپديد شدن به دست مي

 :هاي قبلي قسمت مهمي در زندگيش شده بود. او پرسيدسال

 اينا رو از کجا آوردي؟ - 

 :هلت او را با کنجکاوي نگاه کرد. او گفت 

هاي قصر آرالوئن اي که شنيديم ميايم اينجا متصديينجاها اومديم. کروالي همون لحظهدوني که، ما قبالً امي - 

 .رو مجبور کرد يه چندتايي درست کنن

هاي غير عادي را ها را حرکت دهند، همديگر را تماشا کرده و رنگاو صبر کرد تا گيلن و ويل براي آزمايش شنل 

 .شوندنگ و بيابان که الشباح را محاصره کرده بود ترکيب ميي سبررسي کنند؛ و ببينند که چطور با منظره

 :هلت گفت 

.خب، خانوما. اگه شما نمايش مد رو تموم کردين، بياين بريم واکير رو ببينيم - 
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احاطه شده با محافظاني از دوجين جنگجوي آريدي، گروه کوچک زماني که سلتن راه را به سمت مرکز شهر، 

 .کرد، به دنبالش رفتندر رسمي واکير قرار داشت هدايت ميجايي که خديف، مق

شدند، دما شروع به باال رفتن کرد. آن گرما ي باد سرد دريا دور ميها از لنگرگاه و اثر خنک کنندههمانطور که آن 

 .اند سپاسگذار بودندهاي جديدشان را تعويض کردهسنگين و مرطوب بود و سه رنجر از اينکه شنل

، هوراس و اونلين چشمانشان را همانطور که براي منزلت سفر ديپلماتيک نياز است، مستقيم به سمت جلو رنجرها 

کرد. او با کنجکاوي به اطراف نگاه کرد، همانطور که هايي را احساس نمينگهداشتند. اسوينگال چنين محدوديت

بود که او همراه ارک انجام داده بود،  کرد. نزديک شدن به ميدان شهر مانند همانياحساسي براي شهر پيدا مي

 هايها از سمت مخالف شهر نزديک شده بودند. آن خيابان باريک در ميان همان ساختمانحتي با اين وجود که آن

 .کردسفيد بدون برجستگي عبور مي

ه گروه کوچک ها بديد که از آنسوي نردهاي کنجکاوي را ميهاي قهوهها صاف بودند و گاه گاهي او صورتسقف 

 .کنند، درحالي که بدون شک از صداي محکم پاهاي اسکورتشان در خيابان جذب شده بودندنگاه مي

ي ديگري به سمت خيابان ها معدود پنجره، بالکن يا دريچهها را مطالعه کرد. آنگذشتند خانهاو همانطور که مي 

هاي آريدي مايلند که منظره دروني، به هميد که خانهفداشتند. ولي اکنون که او درون مهمانکده را ديده بود مي

 .کردند داشته باشنددار، جايي که سکنه استراحت ميسمت حياط سايه

ها از خيابان باريک به فضاي باز و سنگفرش شده وارد شدند، ها به فضاي باز ميدان شهر رسيدند. زماني که آنآن 

 .ت ديوار چرخانده شده بودند دقت کردهاي چوبي که در هر دو طرف به سماو به مانع

 زندگی پیشتاز 
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ها دقت نکرده بود، يا به ها تاسيساتي هميشگي بودند. او فکر کرد، افسوس که دفعه پيش به آنمشخصاً آن 

 .اهميتشان پي نبرده بود

نون کاش به آن توجه کرده بود ااي که اسوينگال در ديدار قبليها را ازميان ميدان راهنمايي کرد. فوارهسلتن آن 

 .توانست صداي موسيقيايي پاشيدن آب را بشنودکرد، و او ميکار مي

 .تونه به يه مرد حس خنک تري بدهخنده داره که چطور صداي ريختن آب مي او فکر کرد، 

ن هاي ثابت و محکمشانزديک بود که اين ادراک و فهم را با بقيه در ميان بگذارد، ولي براي اولين بار، او به جلوه 

 .کرد و پي برد که ممکن است اکنون زمان گفتگوهاي بيهوده نباشد دقت

ها به درون سايه خنک ايوان ستون بندي شده قدم گذاشتند. درهاي عظيم برنجي در آن زمان باز بودند و آن 

 .کرد جلوتر بروند. افرادش به هر دو طرف در رفتندها اشاره ميسلتن به سمتي ايستاد، در حالي که به آن

ونلين جلوتر رفت، و هلت پشت سرش قدم برداشت. گيلن، ويل و هوراس هر سه پهلو به پهلو قدم زدند و ا 

 .اسوينگال عجله کرد که به آنان برسد، و با هوراس هم قدم شد

 .يه مکان کامله که اونا دارن - 

هاي سفيد منعکس انبعد از نور شديد صبحگاهي بيرون، که با توده ساختم .جنگجوي جوان به او نيشخند زد 

هايشان چند لحظه زمان برد تا تنظيم شود. اسوينگال شد، درون ساختمان تيره و کم نور بود پس براي چشممي

 .با قدرشناسي توجه کرد که، ولي همانطور، مطبوعاً خنک است

هاي هاي ديگر و داآلناتاقها در يک اتاق بزرگ، که مشخصاً اتاق انتظار واکير بود تنها بودند. در اطراف سه وجه، آن 

هاي ديگري قابل ديدن بودند. ولي سالن مرکزي تمام ارتفاع دو طبقه طبقه دوم وجود داشت، جايي که هنوز اتاق

اري هاي شيشه کيافت، جايي که دريچهساختمان را گرفته بود. آن به سمت باال و يک سقف قوسي گسترش مي

داد که وارد اتاق شود، بدون ريسک رد شدن ها؛ به نور واسطه دار اجازه ميشده همراه با طراحي هوشمندانه و تيغه

 .شدمقدار زيادي گرما که از طريق نور مسقيم وارد مي
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شده  اي فرشهاي موزاييک استادانهديوارها به رنگ فراگير سفيد رنگ آميزي شده بودند، در حالي که کف با طرح 

اس شد، و احسآمد که به باال تابيده ميها زير پا به نظر ميکي موازييکبود، همراه با طرح کلي آبي کمرنگ. خن

 .کردخنکي را در اتاق بزرگ پخش مي

پذيرفت. آنجا چهارمين وجه اتاق، همان که رو به رويش ايستاده بودند، مکاني بود که واکير نمايندگان را مي 

داده شده بود و بيشتر با آب طال و رنگ قرمز آراسته اي شکل هاي پيچيدهصندلي بلند و چوبي اي بود، که با طرح

ي مرکزي يک سکو، با ارتفاع کم قرار گرفته بود. چند نيمکت کوتاه احتماالً براي منتظران شده، روي نقطه

 .درخواست کننده، در هر دو طرف مرتب شده بود

ه اند. او کامالً به جلو نگاه کرد، در حالي کاونلين بعد از چند قدم داخل اتاق ايستاد و براي اتفاقات بيشتر منتظر م 

توانست به هر ناظر ناديدني نشان دهد که او از دانست اشتباه است براي مشورت به هلت نگاه کند. آن کار ميمي

دانست اگر هلت بخواهد به او نصيحتي کند، آن را خودش نامطمئن است و رهبر اين هيئت اعزامي نيست. او مي

نجام خواهد داد. در آن لحظه، او راضي بود که از رهبري اونلين پيروي کند. هلت نيم قدمي قبل به راهي مخفي ا

 .از او، و در سمت راستش متوقف شد

 .ديگران نيز ايستادند 

 :آرامي گفتسلتن به کنارش قدم گذاشت و به 

 .واکير چند لحظه ديگر مي رسند - 

ها جلو روند و منتظر رسيدن واکير بمانند. رفت آنبود. انتظار مياو به سکوي برجسته اشاره کرد. انگيزه واضح  

 :اونلين با صدايي واضح و رسا گفت

 .شيموقتي که رسيدند، بهشون ملحق مي - 

داد. اينجا موضوعي درباره تشريفات، ويل حرکت کوچک سر هلت را ديد زماني که رنجر براي تاييد سر تکان مي 

زادگان در کشتي بحث کرده ها درباره سيستم محلي مقام و نجيبن و مقام بود. آني شأتر، دربارهو حتي مهم

بودند. واکير حاکم محلي بود، با صالحيت فرمانروايي بر بخش الشباح و پاسخگو به امفيکير، حاکم ملي. اين او را 

اي مهم بود، واکير يک برابر با مقام بارون در آرالوئن مي ساخت. و از آنجايي که بخش الشباح يکي از بخش ه

 .بارون ارشد بود، برابر با کسي مانند ارالد
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و کساندرا شاهدخت سلطنتي بود و بسيار واالمقام تر از هر حاکم محلي. اين براي او شايسته نبود که تا زماني که  

ش راي موقعيتواکير بي عجله در حال آمدن است منتظرش بايستد. البته، به عنوان رهبر هيئت اعزامي، او بايد ب

 .توانست اصرار کند که واکير در مهمانکده به ديدنش بيايدداد. مثال، او نميهايي تن در ميبه محدوديت

 .ايستادن همانجا، در ورودي سالن مالقات، سازشي بود که با مقام هردويشان؛ او و واکير سازگار بود 

او نگاه کرد. او فکر کرد که نور کوچکي نيز از تاييد کرد هلت به زماني که کاپيتان آريدي اين جمله را ثبت مي 

نفس اونلين آزمايش شده است، و احتماالً آنجا ديده است. به ذهنش رسيد که شايد حس اهميت به خود و اعتمادبه

 :افتد. سلتن گفتاين آخرين بار نخواهد بود که اين اتفاق مي

 .من بايد سرورم رو مطلع کنم -

بود که کوچکترين رد لبخند را روي صورت سلتن، قبل از اينکه جنگجو براي رفتن بچرخد  اين بار؛ هلت مطمئن 

 .ديده است

او در يکي از درهاي زياد جانبي محو شد. هلت فکر کرد، آنجا احتماالً راهروها و کريدورهايي در طول ساختمان  

 .ها براي کارمندان واکيروجود خواهند داشت. بعالوه، دفتر و اتاق

ها تنها بودند، هلت فکر کرد لحظه مناسبي ست به اونلين اطالع دهد که به درستي رفتار کرده است. ال که آنحا 

 :او با صداي پاييني گفت

 .آفرين - 

هايش حرکت کرده است اونلين نچرخيد تا به او نگاه کند ولي از نماي سه چهارمي که هلت داشت، ديد که گونه 

 :ده است لبخند کمرنگي روي صورتش بنشيند. اونلين براي جواب زمزمه کرددانست که او اجازه داو مي

 .مطمئن نبودم چي کار کنم - 

 :هلت به او گفت 

 .ت اعتماد کنبه غريزه - 
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 ها را کنار دانکن گذرانده وها مي داند. او سالکند درباره اين موقعيتهلت فکر کرد، اونلين بيش از آنچه فکر مي 

 :تعداد بود. او اضافه کردتيزهوش و با اس

 .وقتي شک داشتي. با شکوه باش - 

 :اونلين از گوشه دهانش گفت 

 .منو نخندون، هلت. من اينجا مثل گربه عصبيم - 

 :او گفت 

 .کارت خوبه - 

زماني که اين را گفت، دري در ته اتاق باز شد که روي وجه چپي بود، و نيم دوجين مرد پديدار شدند در حالي  

 .توانست واکير باشدشدند که فقط ميسط مردي هدايت ميکه تو

ها بلند و الغر آن .اي داشت. تا آنجا، او فقط سلتن و سربازانش را ديده بودويل فکر کرد، او پيکر نااميد کننده 

، آمدواکير شبيه يک منشي به نظر مي .شان وجود داشتبودند و نگاهي مانند مردان تمرين ديده و جنگي درباره

 .او فکر کرد، يه هيلفمن، باياد آوردي رقيب نفرت انگيرش در بارگاه اسکانديا

تر بود. اگر با سلتن که به عنوان کاپيتان جزئي نگهبانان، پشت واکير يک سرو گردن از همه افراد حاضر کوتاه 

 .شد، يک سر و نصفسرشان مي آمد؛ مقايسه مي

حقيقتي که توسط رداي گشادي  –را اصالح کرد، نه؛ او چاق بود  ويل خودش –واکير کمي هم اضافه وزن داشت  

آمد از رس نرم شکل گرفته و با عجله قالب شد. و صورتش زير دستار بزرگ، به نظر ميکه پوشيده بود پنهان نمي

مئن امطاش بود. او ناي که در وسط به عنوان بينيگرفته شده تا اجزاي صورت را ايجاد کند، همراه با تکه له شده

به اطراف نگاه کرد، نمايندگان آرالوئني را ديد، پشتش را خاراند و روي صندلي کنده کاري شده و تزئين شده 

ند. اگر کنشست. او مجبور بود به اندازه کافي جلو بنشيند که مطمئن شود پاهاي کوتاهش واقعاً زمين را لمس مي

يل اي که کف سکو را تشکانتيمتري از چوب جال داده شدهي تقريباً پنج سنشست، پاهايش، با فاصلهاو عقب مي

 :خوردند. هوراس از کنار دهانش گفتداد، مانند کودکان تاب ميمي

 غوله، نه؟ - 
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 :هلت با همان روش پاسخ داد

 .خفه شو - 

 :اي گفتآرامي با اخطار ساختگياونلين به 

 .هاها، بچهبچه - 

: اونلين همه چيزها را با مهارت راست و با اطمينان ايستاده بود. ويل فکر کردويل او را با تحسين تماشا کرد. او  

سپس در ذهنش  کرد. مثل اينکه به دنيا آمده بود تا اين کار را انجام دهد.نفس مديريت ميبزرگي و اعتمادبه

اي از بي کفايتي کر ناگهانياي، او فتا اينکار را انجام دهد. براي لحظه دنيا آمده بوداي باال انداخت. او به شانه

 .خودش داشت. بعد زماني که اونلين به سمت سکو قدم برداشت، عجله کرد تا به بقيه برسد

داد و روي ديوارهاي خالي هايشان روي کف فرش شده صدا ميزماني که در اتاق بزرگ به پايين مي رفتند چکمه 

 .و صبر کرد تا معرفي شود ي کمي از سکو متوقف شدشد. اونلين با فاصلهمنعکس مي

 .سلتن به جلو قدم برداشت و بين او و واکير قرار گرفت 

تونم سرورم امان تونم نمايندگان شاهدخت کساندرا را از پادشاهي آرالوئن معرفي کنم. شاهدخت، ميسرورم، مي - 

 .، واکير و ارباب بخش الشباح را معرفي کنم40شوبدل

هايي، يتداند که در چنين موقعلرد آنتوني به او گفته بود که تشريفات اکيد الزم مي اونلين عميقاً سرش را خم کرد. 

زنان رعايت ادب را بکنند. ولي اونلين به او گفته بود که اگر اين کار را بکند جهنمي خواهد شد. او که براي چند 

 :ثانيه تعظيم را نگه داشت، سپس به باال نگاه کرد، گفت

 .سرورم - 

 :او اشاره کرد که نزديک شود، و زماني که اونلين به سمت سکوي کوتاه قدم گذاشت، او گفت واکير به 

 .لطفاً بنشينيد، خانم - 

 .اونلين در ميان قدمش متوقف شد. اخم کوچکي از صورتش گذشت 

                                                            
40 Aman Sh’ubdel 
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اين  شم. يا اگرخطاب مي« بانوي من»سرورم، من شاهزاده سلطنتي آرالوئن هستم. به همين دليل، با عنوان - 

 .مناسب خواهد بود« شاهدخت کساندرا»براي شان و مقام شما قابل قبول نيست، 

 .با وجود اينکه صورتش مثل هميشه نفوذ ناپذير باقي ماند دختر خوب.هلت فکر کرد،  

آمد. او براي يک لحظه به سمتي نگاه کرد؛ اونلين برداشت مشخصي واکير توسط واکنش اونلين گيج به نظر مي 

اي براي نگاه کردن به کاپيتان داشت، ولي ه او براي راهنمايي به سلتن نگاه کرده است. او هم وسوسهداشت ک

داد تا آن گاف غير عمد را ناديده دانست که بايد نگاهش را ثابت روي واکير نگه دارد او که دستش را تکان ميمي

 :بگيرد گفت

 .شاهدخت... بانوي من. لطفاً. لطفاً؛ با من بنشينيد خوام،البته، البته! يه اشتباه لپي بود. عذر مي - 

کند اگر براي يک لحظه، اونلين با ميل طاقت فرسايي براي خنديدن مقابله کرد، زماني که فکر کرد واکير چه مي 

کرد. او تالش کرد تا احساساتش را نشان گرفت و روي صندلي عظيم کنده کاري شده پرت مياونلين واقعاً او را مي

ي دهد، و پي برد که آن ميل و انگيرش دروني واکنشي به عصبي بودنش است. در هر صورت، مکث او نتيجهن

د. اش بلند شاش فرض کرده بود. او از صندليخوبي داشت، چون واکير آن را به عنوان نشان ديگري از ناخشنودي

خندش را پنهان کند. حاکم پاکوتاه ويل، زماني که ديد چقدر آن حرکت خام و ناشي بوده است، مجبور بود لب

ويل که در کل زندگي  .آريدي مجبور بود پشتش را به لبه صندلي سُر دهد، سپس واقعاً روي کف زمين پرتاب شود

 .بردتر مردم اطرافش بود، از ديدن کس ديگري درگير با اين مشکل لذت ميتر از بيشکوتاه

 :واکير تکرار کرد 

 !فاًبنشينيد، بانوي من، لط - 

و اونلين براي موافقت سرش را تکان داد، به سمت صندلي روکش شده بسيار خوبي که سلتن پشت سرش گذاشته  

بود حرکت کرد و با وقار نشست. واکير سري به تاييد تکان داد. او از صندليش باال رفت، دوباره روي پشتش لول 

د اي ليسيد. اونلين فکر کرش را با حالت عصبيهايخورد تا سر جايش برود، نگاه کج ديگري انداخت و سپس لب

 :بهتر است مديريت کارها را بر عهده بگيرد. او که صدايش بلند و واضح بود، گفت

فهميم که شما مبلغي براي ما اومديم تا براي خون بهاي دوستمون ارک، ابرجارل اسکانديا بحث کنيم. ما مي - 

 .اين موضوع تعيين کرديد
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 :واکير پاسخ داد 

 ...ما تعيين کرديم. مبلغ مورد نياز - 

هاي کج چشمش بود. اونلين اخم کرد. او فکر کرد، آن مرد کامالً دوباره او مکث کرد و دوباره يکي از آن حرکت 

 :از خودش نامطمئن به نظر مي رسيد. سپس او ادامه داد

 .هشتاد هزار ريل نقره -

از آرامش در صدايش وجود داشت؛ مانند اينکه آن برايش واضح و اي زماني که آن مبلغ را بيان کرد، لحن تازه 

 تاييد شده بود. اونلين سرش را تکان داد. با محکمي گفت

 .تر از حد زيادهبيش -

 :واکير با تعجب روي صندليش به عقب رفت. او تکرار کرد 

 تر از حد زياده؟بيش - 

ي درباره اين موضوع آگاه بود. او گفته بود، اونها ازت انتظار و اونلين سرش به تاييد تکان داد. او از توجيح آنتون 

 :آرامي به او گفتاي کردي. اونلين بهدارن که چونه بزني. اگه نکني توهين واقعي

 .ديمما پنجاه هزار تا پيشنهاد مي - 

 .دستان واکير با روش بي تابي تا سرش باال رفت 

 ...پنجاه هزار؟ ولي اون - 

 .اونلين جمله را برايش کامل کرداو مکث کرد و  

 .پيشنهاد ماست - 

 .اي انداختندکشيدند. چشمانش نگاه حيله گرانهاش بازي کردند، و گوشت زيرش را ميدستان واکير با چانه 

ش خيلي خوبه که چنين پيشنهاد کمي داديد، بانوي من. ولي از کجا بدونم شما توانايي پرداخت حتي همه - 

 داريد؟ از کجا بدونم شما مجاز هستيد؟همون مقدار رو 
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 :اونلين به سادگي گفت

 .شما مهر من رو داريد - 

او جعبه مهر را که روز قبل به سلتن بازگردانده بود را ديده بود. آن جعبه روي ميز کوچکي کنار صندلي واکير  

 :تکرد، گفاو که آنرا بررسي مياش را باز کرد. قرار داشت. او اکنون به جعبه نگاه کرد، برش داشت و در مفصلي

 .ه. بله. مهرتونهآه - 

 :اونلين پاسخ داد 

 .کنهاين من رو به عنوان شاهدخت کساندرا از آرالوئن مشخص مي - 

 .کرد، کوچکترين رد بدگماني را در صدايش شناسايي کردو هلت، که مشتاقانه گوش مي 

 .اش را خارانددوباره واکير چانه 

 ....تونه تعلق داشته باشه به. ولي البته مهر، ميگيدشما مي - 

 :او به اطراف اتاق نگاه کرد، به شکل نامعلومي دستش را تکان داد و حرفش را تمام کرد 

 .هرکسي- ...

ه دانست ککرد. او مياش عقب نشست؛ در حالي که مغزش به سرعت کار مياونلين براي چند لحظه روي صندلي

ست که آرالوئن چنين دانست آريدا در ليست کشورهاييدارند و ميهاي رسمي نگه ميکشور ها ليستي از مهر

ها مبادله کرده است. قبل از اينکه آرالوئن را ترک کند، دانکن و آنتوني او را از اينکه در آخرين اطالعاتي را با آن

د؛ مطمئن کرده بودند. واکير بايد تبادل، تقريبا شش ماه قبل، مشخصاً مهر او به همراه مهر دانکن اضافه شده بو

 ...دانست؛ فقط يک معني داشتدانست. اگر نميآن را مي

 :ناگهان، او از صندليش بلند شد و به سمت پنج همراهش برگشت. او با خشکي گفت 

 .بياييد بريم - 

و صداي کف  ها عجله کردند تا ردش را دنبال کنند،او مکث نکرد، بلکه قاطع درميانشان قدم برداشت. آن 

ها، صدايي از فعاليت روي سکو به وجود داد. پشت سر آنهايش روي زمين موزاييک شده صداي بلندي ميچکمه
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آمد. ويل به عقب نگاه کرد و واکير را ديد که دوباره ايستاد، و با حالت مرددي به سمت سلتن اشاره کرد. آن 

 :کاپيتان به جلو قدم برداشت و پشت سرش فرياد زد

 !شاهدخت کساندرا! لطفاً صبر کنيد - 

 :اونلين ايستاد و عمداً برگشت. پرسيد 

 صبر کنم؟ -

 .و سلتن که دستانش به حالت درخواست باز شده بود به سمتش حرکت کرد 

چرا بايد صبر کنم که بيشتر از اين تحقير بشم؟ شما من رو مجبور کرديد با يه شياد سرو کار داشته باشم. من  - 

کنم، ولي فقط تا زماني که واکير واقعي خودش رو تا جذر و مد بعدي آشکار کنه. بعد، ما کده صبر ميتوي مهمان

 .ريممي

 .هايش آرام شد و با اندوه لبخند زدسلتن مکث کرد، سپس شانه 

 .عذر ميخوام، بانوي من - 

 .او به سمت پيکر کوچک و چاق روي سکو چرخيد 

 .ونستي کرديتممنون، امان. تو هر کاري مي – 

 .اش را باال انداختواکير تقلبي با نوميدي شانه 

 .متاسفم، سرورم. اون منو غافلگير کرد - 

 :کرد تاييد شد. او يک ابرويش را به سمت کاپيتان باال برد. او تکرار کردترديدي که در مغز اونلين رشد مي 

 سرورم؟ - 

 :و سلتن شانه اش را باال انداخت. او گفت 

کنم شما حدس زديد، من واکير الشباح هستم. حاال شايد ما بتونيم حسابدار منه. همونطور که فکر مي امان - 

 .برگرديم و جداً شروع به مذاکره کنيم
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اونلين مکث کرد. او وسوسه شده بود که روي شان و مقامش بايستد. سپس به ارک فکر کرد و پي برد که هر  

 :و بالتکليفي درست کند. او گفتتواند براي او رنج ثانيه تاخير مي

 .خيلي خب - 

ها به سمت سالن مالقات قدم و به سمت سکو برگشت. چهار آرالوئني و اسوينگال دنبالش کردند همانطور که آن 

 :زدند، هوراس به سمت ويل خم شد و در گوشش زمزمه کردمي

اون توي اين کار خوبه، يا چي؟ - 
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تر در يک سمت هدايت کرد. آنجا ميز مرکزي کوتاهي وجود رگ مالقات به اتاقي کوچکها را از سالن بزسلتن آن

ره دار منظهايي قوسي و شفاف به يک ايوان سايههاي ضخيم و راحت محاصره شده بود. پنجرهداشت که با کوسن

در  –د شه ميکه مشخصاً توسط خدمتکاري ناديدني حرکت داد –داشتند، در حالي که بادبزني کند و کم سرعت 

 .آوردکرد و باد خنکي را داخل اتاق به حرکت در ميباالي آن به جلو و عقب حرکت مي

ها اشاره کرد تا بنشينند. ويل پي برد که اين بار آنجا هيچ موقعيت قدرتي براي واکير وجود نداشت. سلتن به آن 

ندند و بي احساس در هر دو طرف در ايستادند. نشست. دو تا از سربازانش در اتاق مااو در همان سطح مهمانانش مي

هايي هايي از ميوه را همراه با قهوه و فنجانبا عالمتي از يک نفر، خدمتکاران از گذرگاه دوردست آمدند و جام

 .کوچک روي ميز جا دادند

 .اونلين زماني که ديد چشمان رنجرها با ديدن موردهاي آخر روشن شد، لبخندي را پنهان کرد 

 :ن به نرمي گفتسلت 

 .من رو براي نمايش بازي کردن بيرون ببخشيد - 

اي از سرگرمي دو جانبه نشان نداد. او به آيد. اونلين هيچ نشانهويل فکرکرد، او براي کل ماجرا سرگرم به نظر مي 

 :سردي پرسيد

 واقعاً اين الزم بود؟ - 

 :و سلتن سرش را خم کرد. او گفت 

 زندگی پیشتاز 
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 .الزمه، بانوي من کردممتاسفم که حس مي - 

 :خواست صحبت کند، ولي او ادامه داداونلين مي 

شما بايد درک کنيد که من نياز داشتم مطمئن بشم با کسي که قدرت کامل مذاکره کردن رو داره سر و کار  - 

 .دارم. در هر صورت، من اينجا منتظر اسوينگال بودم

 .ي کوسن چهارزانو بنشيند تکان دادکرد راحت رواو سرش را به سمت اسوينگال که سعي مي 

تا چند ماه ديگه با بهاي آزادي بياد. يک نمايندگي از آرالوئن، با رسيدن به اين زودي و ظاهراً با عمل کردن به  - 

 .اي در کار باشهجاي اون، کامالً غافلگير کننده بود. من شک کردم حيله

 :نگاهش دوباره روي اسوينگال افتاد. او اضافه کرد 

 .قصد توهين نداشتم -

کرد، تمايل داشت که و اسکاندي شانه اش را باال انداخت. اگر او حيله اي با ارزش براي آزاد کردن ارک را پيدا مي 

 .امتحانش کند

 :اونلين به او گفت 

 .شما مهر من رو داشتيد. مطمئناً اون به اندازه کافي مدرک بود - 

 .ن سرش را با فکر خم کرداين سوال نبود، بلکه عبارت بود. سلت 

تونه دونستم. در هر صورت، يک مهر ميکنه نميالبته من مهر رو شناختم. هيچ چيز از کسي که حملش مي - 

دزديده بشه يا حتي کپي بشه. من با منظره مذاکره با خانمي جوان رو به رو بودم. نياز داشتم که مطمئن بشم شما 

دونستم شما که از امان خواستم خودش رو به جاي من جا بزنه. من مي شاهدخت واقعي هستيد. براي همين بود

ريد. کرديد که قبولش داريختيد وانمود ميفهميد. ولي اگر براي تقلب خودتون برنامه مياحتماالً اين تقلب رو مي

 .فقط يک شاهدخت واقعي شجاعت و شأن اعالم بلوف من و رفتن، اون طور که شما کرديد رو داره

 .به هلت لبخند زداو  

 .شهشاهدخت شما ثبات و پايداري محکمي داره. اون آريدي بزرگي مي - 
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 :هلت پاسخ داد 

 .اون آرالوئني بزرگي مي شه -

 :و واکير جمله را تصديق کرد. سپس دو دستش را به هم ماليد و با آرامش لبخند زد. گفت 

 !خب حاال، شايد ما بتونيم مذاکره کنيم - 

*** 

اونلين با  .ي هشتاد هزار ريل بازگشتها بيشتر بقيه روز را گرفت. سلتن روي همان قيمت پايهه زدنآن چان 

اي تحويل داد و گفت که زودتر، او دار شدهپيشنهاد چهل و پنج هزار مقابله کرد. وقتي که سلتن به او نگاه جريحه

ه است که به او حيله بزند و شان و مقامش قيمت با پنجاه هزارتا شروع کرده است، اونلين به او گفت که تالش کرد

 .طلبدکمتري براي نقطه شروع را مي

مذاکره ادامه يافت. سلتن به حقيقتي که محفوظ نگه داشتن ارک و مراقبتش براي بخش او مقدار قابل توجهي  

 :هزينه داشته است اشاره کرد. سلتن به او گفت

دائماً به روستاهامون  41هاي تواالگياي به کار گرفته بشن. راهزنديگهتونستن با سودمندي جاي اون سربازا مي - 

 .کننحمله مي

رده هاي بيش از يک سال پيش تکيه کهلت با شنيدن اين نام به باال نگاه کرد. توجيح کروالي براي او بر جاسوسي 

با موفقيت متوقف شده اند.  –ارقان يک قبيله وحشي بياباني از دزدها و س -هابود. او بر اين عقيده بود که تواالگي

بازيافته بودند. هلت فکر کرد، اين حقيقتي  ها کمي از قدرت سنتي خود راظاهراً، اگر واکير قابل اعتماد بود، آن

 .ارزد، مگر اينکه اين کاري براي چانه زدن از جانب سلتن باشدست که دانستنش مي

ا ابراز داشت. ولي لحنش هيچ شکي را باقي نگذاشت که اصالً به اش براي اين ضرر ها و مخارج راونلين همدردي 

اي که آوردن همراهانش در دهد. براي جواب، او با مخارج سفرش به آريدا مقابله کرد، و هزينهآن اهميت نمي

 :برداشت. او گفت

                                                            
41 Tualaghi 
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خيلي خيلي  هاشون توي سرزمين مادري منشن. به مهارتسفرهاي کمي از حضور سه تا رنجر بهره مند مي - 

 .نياز دارن

ا را گفت، چشمانش ب« رنجرها»اين نوبت سلتن بود که به يک کلمه واکنش نشان دهد. زماني که اونلين کلمه  

 .تفکر باريک شد

ها ظاهر جنگلبانان؛ شکارچيان يا کمانداران ساده دانست که چيزي درباره سه مرد شنل پوش وجود دارد. آناو مي 

مشاور اصلي  –نفس وجود داشت؛ مخصوصاً مرد پير تر ها جوي از اعتمادبهدرباره همه آن را داشتند. ولي هنوز

رود. رنجرها. بله، او درباره زد که هيچ گاه از يک کماندار ساده انتظار نميبا قدرت عميقي حرف مي –شاهدخت 

هايي که توسط دريانورداني که از هايي درباره رنجرهاي آرالوئني وجود داشت، داستاناين کلمه شنيده بود. شايعه

ها يقيناً مبهم و اثبات نشده و بي ترديد اغراق آميز بودند. ولي شد. آن داستآنکردند گفته ميکشورش بازديد مي

 .براي سلتن کافي بودند تا به آن سه با عالقه جديدي نگاه کند

هاي دربرداشته و ضررها ادامه رباره هزينهگذشت، او بحث نرم خودش را دها ميبا اينکه ذهنش در ميان اين خط 

 :داد، همراه با سطحي الزم از غرامت که ممکن بود مورد بحث باشد. او گفت

بذاريد به ياد بياريم دوست و متحد شما به عنوان مهاجم اينجا اومد. اون برنامه ريخته بود گنجينه الشباح رو  - 

 .بدزده

ي مبهمي از اينکه پادشاهي آرالوئن نوعي از موافقت ضمني اشاره« متحد دوست و»استفاده زيرکانه او از کلمات  

 .اين به او قدمي به زمين باالتري داد .را به تهاجم ارک داده است، دربرداشت

 .بايد براي اون قصد و نيت مقداري امتياز طلب بشه - 

ه با اين حقيقت که واقعاً چيزي دزديد توانست کار ديگري بکند. اواونلين آن نکته را قبول کرد، او به سختي مي 

نشده بلکه سلتن آن راند را برده است مقابله کرد. او مجبور شد تا پيشنهادش را به پنجاه و پنج هزار افزايش دهد. 

 .کندسلتن گفت که به مبلغي از هفتاد و هشت هزار فکر مي کند، دقت کنيد، فکر مي

برد. چانه زدن موضوعي بود که براي قلب هر از فرايند لذت مي و آن ماجرا همينطور پيش رفت. سلتن واضحاً 

آريدي با ارزش بود. و بعد از مدتي، با غافلگيري، اونلين فهميد که او هم از خودش لذت مي برد. آن مرد فريبنده 
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 رعادي وو خوش خلق بود. غير ممکن بود که او را ناراحت کني. و اونلين مجبور بود تاييد کند که او در روش غي

 .پر زرق و برقي بسيار جذاب است

ها به موافقت موقتي رسيدند. مبلغ شصت و شش هزار و چهارصد و هشت ريل نقره بود که توسط سرانجام، آن 

شد. مبلغ عجيب چهارصد و هشت ريل از آنجا آمد که سلتن شکايت کرد اي از انجمن سيالشن پرداخت ميحواله

دارند. آن حقيقت که منتقل کردن نقره کامالً تضمين شده بود به او لغ آخر بر ميها حقشان را از مبکه سيالشن

 .ها متنفر بودتر کند. ولي او هنوز از حق العمل آنداد تا کمي مبلغ را اضافهاجازه مي

 :اي نوشت و چند بار سرش را تکان داد. او گفتسلتن مقدار پاياني را روي کاغذ پوستي 

 ينده روش فکر مي کنممن تا يک ساعت آ - 

او بلند شد و دستش را براي کمک به او به سمت اونلين دراز کرد. حتي با وجود اينکه اونلين مانند يک گربه 

برد. او زماني که اين کار را کرد انعطاف پذير و ورزشکار بود، دستش را گرفت، در حالي که از آن ارتباط لذت مي

اي هتواند ستايش کنندهلبخند زد. او فکر کرد، يک دختر هيچ گاه نمي اخم کوچک هوراس را ديد و براي خودش

خيلي زيادي داشته باشد. او دقت کرد که ويل از حقيقتي که او دست سلتن را کمي بيشتر از آنچه ادب مجاب 

تفاوت يآيد. ولي با اين وجود، رنجرها آموزش مي ديدند تا به نظر بکند نگه داشته است به نظر بي تفاوت ميمي

 .جوشدبيايند. اونلين فکر کرد، او احتماالً از حسودي مي

 .کرد ناليداش را صاف ميديگران نيز روي پاهايشان بلند شدند، و اسوينگال که تنه 

 :سلتن به اونلين گفت 

 .فرستم. جوابم رو يک ساعت آينده براتون ميارممن شما رو بدرقه شده به مهمانکده مي -

دانست که مبلغ پذيرفته شده است. هلت قبل از ترک مهمانکده به او گفته بود که نماي ، اونلين ميبا وجود تاخير 

 .فکر کردن براي يک ساعت به سادگي قسمتي از مذاکرات آريدي ست

 .او لبخند زد و سرش را خم کرد 

 .ممنون، سرورم. من با اشتياق منتظر تصميمتون مي مونم - 

*** 
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ها در حياط دور ميز نشستند، اسوينگال سرش را با بي صبري تکان داد. او ه، زماني که آنبا بازگشت به مهمانکد

 :پرسيد

دونستيم که اونا قراره اين مبلغو قبول کنن. چرا شما مجبور بوديد همه ي اين چرت و پرتا رو بگذرونيد؟ ما مي - 

 ؟دونستن که قراره قبولش کنن. چرا فقط نگفتين و تمومش کنيناونا مي

 :هلت به او گفت 

شه اينطور به نظر بياد که شما توي همچنين مذاکره سختي کشيده شديد تا اين يه جور تعارفه. اين باعث مي - 

 .برنهايي مثل اين لذت مياونها نتونن فوري قبول کنن. اونا مجبورن بي ميل به نظر بيان. اونها از ظرافت

ي يدههاي پيچداد. آن ظرافتها، او روش مستقيم را ترجيح ميسکاندياسوينگال خرناس کشيد. مانند بسياري از ا 

 کرد. گيلن نيشخند زدديپلماسي او را اذيت مي

 .اي که ما يه جوري توي اون حمله دست داشتيم رو دوست داشتممن اون اشاره زيرکانه -

 .هلت سرش را به تاييد تکان داد 

 .دن ماست؟ کار قشنگي بودبو« دوست و متحد»منظورت اون اشاره به  - 

اش سر رفته بود و از شد. به عالوه؛ او حوصلهاسوينگال هنوز با ديدن آن وقت تلف کردن غير ضروري اذيت مي 

 :رفتار ديپلماتيک و دنبال استدالل گشتن براي گذراندن وقت خسته شده بود. او گفت

 .ش اشتباه شما بوددونين، اين يه قسمتيگفت. ميخب، از يه نگاه هم راست مي - 

 .هلت روي صندليش به جلو خم شد و ابرويش را باال برد 

 اشتباه ما؟ - 

 .کردي مبهمياسوينگال اشاره 

هامون رو به کشور شما متوقف کنيم، ما از همون آره، در هر صورت اگه شما اصرار نکرده بوديد که ما تهاجم - 

 .اول هيچ وقت اينجا نميومديم

 :اونلين گفت 
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توني ما رو سرزنش کني که عادت ارک از اومدن به ساحل و تکون منو ببخش اگه مخالفت کنم. مطمئناً تو نمي -

 دادن يه تبرزين و جمع کردن همه چيز تموم نشده؟

 :اي از عذر خواهي اضافه کرداو پي برد که آنچه گفته است ممکن است کمي زننده باشد، پس با نشانه 

 .سوينگالقصد توهين نداشتم، ا - 

 .اي باال انداختاسوينگال شانه 

مونه به خودم نگرفتم. در حقيقت اين توصيف کامالً درستي از ارک توي يه حمله ست. ولي اين نکته باقي مي - 

 ... که

توانست باشد هيچ گاه آشکار نشد، چون خدمتکاري در همان لحظه پديدار شد و رسيدن سلتن اي که ميهر نکته 

هايشان پشت ميز بلند شدند لبخند ها از صندليتر دنبالش کرد و وقتي که آند. واکير چند متر عقبرا اطالع دا

 :زد. او گفت

 .قبوله - 

 :و همه دور ميز لبخند زدند. اونلين به او گفت 

ر ر پشگفت آوره، سرورم. من يه حواله از انجمن سيالشن توي کيفم دارم. همه چيزي که نياز داره اينه که مقدا - 

 .تونيم اون رو مستقيماً انجام بديمبشه و براي من که مهرمو اضافه کنم. ما مي

 :سلتن سرش را با خشنودي تکان داد. او گفت 

 .اي نيستهر وقت که مناسب باشه، بانوي من. هيچ عجله - 

ن در آن منطقه هاي انجمن سيالشخوشبختانه، هيچ مشکلي براي دو طرف در فهميدن حواله وجود نداشت. حواله 

کردند، هر هازبان نوشتاري متفاوتي را استفاده ميها و آريديبه خوبي شناخته شده بودند و با وجود اينکه آرالوئني

 .دو ملت سيستم عدد نويسي مشترکي داشتند. مبلغ موافقت شده و امضا شده توسط اونلين اشتباه ناشدني بود

 :هلت گفت 

 تونيم ببينميش و خبرها رو بهش بديم؟زماني مي مطمئنم ارک موافق نيست. چه - 
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 :سرانجام موافت کرد .سلتن مکث کرد 

 .آه... بله. ما براتون مياريمش - 

 :هلت پرسيد 

 امروز؟ - 

 .و دوباره آنجا مکث کوچکي به وجود آمد 

 :سلتن گفت 

 .شايد يه کم بيشتر از اون طول بکشه - 

 :او کامالً عمدي پرسيدهلت از روي بدگماني به او نگاه کرد.  

 چقدر؟ - 

اش را تحويل او داد. هلت با محکمي خلع سالح نشده باقي ماند. سلتن سلتن بهترين لبخند خلع سالح کننده 

 :گفت

 چهار روز؟ شايد پنج؟ - 

 :هلت و اونلين نگاه هاي خشمگيني رد و بدل کردند. شاهدخت از سلتن پرسيد

 اون دقيقاً کجاست؟ - 

 آمد. لبخند خلع سالحاي وجود داشت. سلتن به نظر موافق ميد، آنجا در صدايش تيغه تيز و برندهويل فکر کر 

 :تر شد. او گفتاش کمي کم اطمينانکننده

از اينجا چهار روز سواري توي کشور راهه. .42اون توي دژ ماراروکه - 

                                                            
42 Mararoc 
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 کي قرار بود اين اطالعات رو با ما در ميون بذاري؟- 

 .اش را باال انداختت به طور فريب آميزي آرام بود. سلتن شانهصداي هل

وقتي که مذاکرات تموم شد. من سه روز پيش اونو از الشباح خارج کردم، وقتي که کشتي شما براي اولين بار  - 

خواستم زنداني جايي ديده شد. هميشه احتمال اينکه ما به توافق نرسيم وجود داشت، و در اون صورت من مي

 .اشه که خدمه نتونن حمله دزدکي براي آزاد کردنش بکننب

 .او به اسوينگال نگاه کرد 

 .قصد توهين نداشتم - 

آرامي بيرون داد. او واضحاً تالش بسيار زيادي براي کنترل خودش انجام اسکانديايي نفس عميقي کشيد و به 

 .دادمي

ها رو ادامه بدن. و اون احتراميشه اگه مردم بخوان اين بيدونين، يکي از اين روزا، من واقعاً بهم توهين ميمي - 

ها بهمون توهين بشه، اين کارو با يه تبرزين جواب مي شن. وقتي ما اسکاندياييموقع اتفاقات يه کمي زشت مي

 .ديم

 .سلتن سرش را خم کرد 

 زندگی پیشتاز 
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ات موفق بوده، من پيغامي به ترين عذر خواهي من رو بپذير. به هر حال، حاال که مذاکردر اون صورت، عميق - 

 .فرستم و بعد ابرجارل رو اينجا خواهيم داشت، همون موقع که حواله امضا شده و به من داده بشهماراروک مي

 :اونلين فوري گفت 

کنم. من تقريباً هفتاد هزار ريل رو تا وقتي که ببينم کاالها تخريب نشدن بهتون نمي اوه نه. من اينطور فکر نمي - 

 .دم

قصد توهين  «به اسوينگال بگويد« کاالها»خواست براي اشاره کردن به ابر جارل به عنوان اي، او ميبراي لحظه 

 .ترست اين کار را نکندي قبلش، اونلين فکر کرد عاقالنهبا وجود جمله«. نداشتم 

ک را به ساحل بياورد. خواست ارها به بن بست رسيده بودند. سلتن تا زماني که پول مبادله شده بود نميآن 

همانطور، اونلين قرار نبود تا وقتي که ببيند ارک آسيب نديده است پول را بپردازد. دو طرف معامله با لجبازي به 

 .يک ديگر نگاه کردند. ويل در آخر سکوت را شکست

 :او از سلتن پرسيد 

طمينان بدن ارک خوبه و حواله رو تونن به خودشون اچرا نريم به ماراروک و اون رو بياريم؟ شاهدخت مي - 

 .همونجا بدن

رش تر س. رنجر مسن، اين معني داره که هر دوي اونلين و سلتن فوراً براي جواب به هلت نگاه کردنويل فکر کرد 

 :اوگفت .را براي تاييد تکان مي داد

 .فکر کنم ايده ي خوبيه - 

هاي هاي سفر در ميان آريدا را ببيند. آرالوئنيانست برتريتواي بود. به عالوه، او مياين ترکيب و سازش منصفانه 

بسيار کمي خطر سفر بيشتر از يک کيلومتر از ساحل را قبول کرده بودند و عطش رنجرها براي دانش استراتژيک 

 .سير نشدني بود. او به سلتن نگاه کرد

 کنيد؟فرض کنم که شما سالمت شاهدخت رو تضمين مي - 

 :او موافقت کرد 
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 .کنيممن و پنجاه نفر از مردانم شما رو اسکورت مي -

 :اسوينگال پيشنهاد داد 

 .و خدمه من. در هر صورت ما قسم خورديم از شاهدخت محافظت کنيم - 

 :هر چند، اين بار سلتن موافقت نکرد. او بدون احساس گفت 

 .کنندم يه نيروي مسلح اسکانديايي وسط آريدا راهپيمايي نه. من اجازه نمي - 

 :اسوينگال صادقانه گفت 

 .تا هستناونا فقط سي - 

 :سلتن عبوسانه لبخند زد. او گفت 

 .سي تا اسکانديايي برابر با يه ارتش کوچيکه - 

اسوينگال مجبور شد به اين جمله فروتنانه نيشخند بزند. سلتن نگاهش را به روي هلت چرخاند. او به سادگي  

 :گفت

 .و بدمتونم اجازه اينمن نمي - 

 .هلت سرش را براي تاييد تکان داد 

 دي که دور اسکانديا سرگردوني کنن، مگه نه؟اون حق داره، اسوينگال. تو به صد تا جنگجوي آريدي اجازه نمي -

 .گويداسوينگال با تفکر سيبيلش را خاراند و سرانجام موافقت کرد که هلت درست مي 

 :رنجر مکث او را ديد و اضافه کرد 

 .کنم پنج نفر ما، عالوه بر سلتن و پنجاه جنگجو بايد بتونه شاهدخت رو سالمت نگه دارهمن فکر ميو  - 

 :ها به او نگاه کردند. او با شيطنت گفتآرامي سرفه کرد و همه آناونلين به 

 .کنم شاهدخت ترجيح بده شما طوري که اصالً توي اتاق نيست در موردش بحث نکنينفکر مي - 
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 :وينگال لبخند زد و اضافه کرداو به اس 

 .خوشحال مي شم که براي مدت کوتاهي که ما رو به ماراروک برسونه مردانت رو از سوگندشون آزاد کنم - 

 .سپس به سمت سلتن چرخيد 

 تونيم شروع کنيم؟پس کي مي - 

*** 

هاترجيح مي دهند د که آريديها در هواي خاکستري قبل از طلوع فرداي آن روز به راه افتادند. سلتن اشاره کرآن

هيچ کدام  .رسدکه در ساعات قبل از ظهر مسافرت کنند، که زماني ست که خورشيد به حداکثر گرماي خود مي

 .ديدند تا با او مخالفت کنندها دليلي نمياز آرالوئني

ها به سرعت جلو و آنها را براي يک يا دو کيلومتر دنبال کرد. صبح زود تازه و خنک بود باد خنک دريايي آن 

ن شد. آاي که ميان جنگاوران آريدي ترجيح داده مياز نژاد محلي –رفتند. سلتن به اونلين اسبي داده بود مي

تر و نماي بهتري داشت. بر خالف آن استخوان بندي لطيف –راندند بلندتر بود اسب از آنهايي که سه رنجر مي

و موهاي کوتاهي داشت. پوزه بند کوتاه و صورت جذاب و باهوشي  هاي کوچک و پشمالو، پوستش نرم بوداسب

کرد، فکر کرد، مشخصاً نژادي براي سرعت زياد در فواصل کوتاه است. و داشت. هلت که آن چهارپا را تحسين مي

 .بدون شک توانايي کنار آمدن با گرما و خشکي بيابان را دارد

اد ولي هوراس تصميم گرفت تا با کيکر بماند. او که لبخند مي رهبر آريدي به هوراس مرکب مشابهي پيشنهاد د 

 :زد گفت

 .دونههاي منو مياون روش - 

هاي کوتاه در شرق به وجود اي بر فراز تپهها در کشور مي راندند، نوار بلند و باريک و نارنجي خزندهزماني که آن 

 .محو شد ولي هوا هنوز سرد بودشدند باد خنک دريا ها از ساحل دور ميآمد. همانطور که آن

ها به شکل داد تا به جو وارد شود. شبهاي صاف کوير به گرما اجازه ميها هشدار داد که شبسلتن به آن 

اي که هوراس که از زمين سخت و سنگي .شدنداي سرد بودند، در حالي که روزها گرم و سوزاننده ميغافلگيرانه

 :کرد به ويل گفتيگذشتند بازديد مها از آن ميآن
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 .ها قراره کامالً ماسه باشنکردم بيابونفکر مي - 

 :سلتن آن نکته را شنيد و به سمت هوراس برگشت. او گفت 

کنيم فالت ساحليه. بيني. زميني که االن ازش عبور ميبرسيم يه عالمه مي 43ايهاي ماسهوقتي که به پستي - 

اي کيلومتر کشيده شده قبل از اينکه به پرتگاه دروني اً سي و خوردههاي روانه که براي تقريببعدش منطقه شن

 .برسيم. ما چند صد متر رو باال ميريم تا به مقر ماراروک برسيم

 :هوراس با خوشحالي گفت 

 .بينيمبعدش ما يه عالمه از کشور رو مي - 

 :به اتاقش فراخوانده بود. او گفتهاي سريعي رد و بدل کردند. شب گذشته، هلت ويل و گيلن را سه رنجر نگاه 

هاي دروني آريدي ياد بگيريم. بعد از چند کيلومتر اول، هر کدوم از اين فرصت بزرگيه که چيزي درباره منطقه - 

 .هاي ما توي آرالوئن حدس و گمان محض هستننقشه

يک  44برداري و دانش نقشهکردند، ويل و گيلن با اشتياق گوش دادند. رنجرها با جمع کردن اطالعات زندگي مي 

 .کشور مي توانست ضروري باشد اگر در آينده هرگونه مقابله بين دو کشور به وجود مي آمد

ها. وقتي که استراحت ها. مخصوصاً چشمهها، چشمهها، صخرهها، تپهبه هر خصوصيت مهم زمين توجه کنين. قله -

کنيم، تا مطمئن بشيم اون رو تا هامون رو مقايسه ميداشتکرديم، اونها رو يادداشت کنين. ما هر بعد از ظهر ياد

 .کنيممون نقشه درست ميداريم. بعد از پيشرفت روزانهحدي که ممکنه درست نگه مي

 :او پرسيد 

هاي ها تکهتر سرشان را براي تاييد تکان دادند. شمال يابهاتون رو دارين؟ دو مرد جوان 45هر دوتون شمال ياب - 

شدند و آزاد بودند تا به سمتي که ميدان هاي نگهدارنده قرار داده ميطيس شده بودند که در محفظهفوالد مغنا

                                                            
به دلیل اینکه توی آریدا اسم اون محل پستی های ماسه ایه، توی متن کتاب این عبارت با حروف بزرگ نوشته شده بود و نباید ترجمه می شد. ولی من  43

م .برسونم رو منظور خواسته می که همونطور اگه باشه بهتر کردم فکر . 
 توپوگرافی 44
45 Northseeker: این کلمه هم نبایستی ترجمه می شد، ولی به همون دلیل باال معنی تحت الفظی رو به کار بردم. 
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 ها کشف شده بود. همه رنجرهاگويد بچرخند. استفاده و ارزششان در اصل توسط اسکاندياييمي مغناطيسي زمين

 :ها را به همراه داشتند. هلت ادامه دادآن

 .نهديم زياد توجه نکولي سعي کنين مطمئن بشين سلتن به کاري که انجام ميپس ازشون استفاده کنين.  - 

کرد را ديد و تصميم گرفت مراقب آنان باشد. هاي سريعي که ميان سه رنجر عبور ميسلتن احمق نبود. او نگاه 

ر ت تغييدانست چه زماني اوضاع ممکن اساي ميان کشورهايشان نبود. ولي که ميهيچ عداوت و دشمني کنوني

 کند؟

آمد ي زمين خزيده بود، مانند يک توپ بزرگ قرمز که در آسمان باال ميچشم درخشان خورشيد اکنون باالي لبه

مند شد که بداند در اين زمان از روز تشخيص حرکت خورشيد امکان پذير بود؟ يک لحظه فقط از بود. ويل عالقه

کرد تا کرد. و هم اکنون گرماي آن شروع ميادي حرکت ميشد، بعد برفراز آسمان به آزميان افق پديدار مي

 .هاي تاريک را نابود کندبسوزاند، و سرماي باقي مانده از ساعت

 :اسوينگال من من کرد 

 .شکل اونو دوست ندارم - 

ي بزرگ هاي آريدي امکان داشت بيش از حد براي حمل جثهراند. نژاد الغر اسباو اسب بارکش سنگيني را مي 

 :و در مسافرت طوالني سبک باشد. سلتن با کنجکاوي به او نگاه کرد و اسکانديايي به خورشيد اشاره کرد. او گفتا

کني تا دنبال يه جا براي لنگر بيني، شروع ميوقتي که توي دريا طلوع خوشيد قرمز، مثل اين يکي رو مي - 

 .انداختن بگردي

 .واکير سرش را براي تاييد تکان داد 

 .بيابون. اين معموالً معني يه طوفان مي ده مثل - 

 :زد اضافه کرداو که براي قوت قلب به اونلين لبخند مي 

 .البته نه هميشه - 
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ها به عنوان يک گروه رانده بودند، همراه مردان سلتن که در يک حلقه در طول ساعات قبل از طلوع خورشيد، آن 

هاي اي دميد و سربازان مکانتر شده بود، او در يک سوت کوچک نقرهراندند. حاال که ميدان ديدشان بهدورشان مي

توانستند شان را گرفتند. گروهي از پنج سوار تقريباً به يک کيلومتر جلوتر تاختند، هنوز در ديد بودند ولي ميروزانه

ا که هر مرد بها پهلو به پهلو گسترش يافتند، به شکلي به هر حمله قريب الوقوعي هشدار بزرگي بدهند. آن

 .اش چند صد متر فاصله داشتهمسايه

دو  ي چهل مرد بهپنج نفر ديگر سرعتشان را کم کردند و چنين تصويري را در عقب تشکيل دادند. باقي مانده 

هاي موازي راندند. هلت فکر کرد، اين يه صف تقسيم شدند و در دو سمت گروه نگهباني، با فاصله صد متري و راه

 .فر توي همچين کشور روباز و بدون شکليهمزيت براي س

دي ها را در مسير دسته بنتوانست مردانش را در فضاي عريضي بفرستند، بدون اينکه مجبور باشد آنسلتن مي 

 .اي نگه داردشده

يد کرد تا هر تهدي قابل توجه ديگر اين آرايش اين بود که از حرف زدن مردان با يک ديگر جلوگيري ميمشخصه 

اند و چشمانشان ي مردان سوار در دو صف به سمت خارج ايستادهمالي را از دست ندهند. او دقت کرد که همهاحت

 .او ابالرد را به کنار نريان سفيد و خالص سلتن راند .کندافق را تجسس مي

 :داد پرسيدکردند سر تکان ميها محافظت مياو که به سمت منظره عريض از مرداني که از آن 

 نتظار دردسر داري؟ا - 

 .اش را باال انداختسلتن شانه 

 .کنيهميشه توي بيابون انتظار دردسر داشته باش. بعد معموالً باهاش برخورد نمي - 

 :هلت با قدرشناسي سري به تاييد تکان داد. او اعالم کرد 

 خيلي خردمندانه ست. کي اول اونو گفته؟ - 

 :بزند. او گفت سلتن به خودش اجازه داد لبخند باريکي 

 .يه مرد خيلي خردمند. در حقيقت، خودم - 
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ترين بين آن سه رنجر را ببيند که يادداشتي روي کاغذ پوستي کوچکي توانست جواناو به اطراف نگاه کرد. مي 

کرد که شکل قالب مانند مشخصي داشت. او تصميم گرفت اي در دور دست نگاه مينويسد. او مشتاقانه به تپهمي

او پي برد که هلت در حال پرسيدن سوال  .آيدکار کمي براي جلوگيري از اين فعاليت از دستش بر ميکه 

 .ديگريست

 :رنجر با حالت معني داري به منظره محافظت کننده اطرافشان سرش را تکان مي داد. اوگفت 

 .تو از تواالگي اسم بردي. من شنيدم شما اونا رو به خوبي کنترل کرديد - 

 .سرش را با عصبانيت تکان دادسلتن  

 ها رو براي مدت زيادي کنترل کنه. چي ازشون شنيدي؟تونه اون شيطانهيچ کس نمي -

 .اش را باال انداختهلت شانه 

 .اونا مهاجمن. دزدن. قاتلن - 

 .سلتن عبوسانه سرش را به تاييد تکان داد 

گيم. اونها دين اصل رو تحقير مي 46اجمان نقاب آبيي اونا و بدتر. ما به اونا فراموش کردگان خدا؛ مههمه - 

پرستند و فرمان داده شدند تا بکشند و بدزدند و به تاراج ببرند. مشکل ها رو ميها و اهريمنکنن. اونها شيطآنمي

تونن حمله کنن و محو بشن، بدون اينکه ما شانسي شناسند و مياينه که اونها بيابون رو مثل پشت دستشون مي

ي تالفي کردن داشته باشيم. اونها هيچ افتخار و احساس ترحمي ندارن. اگه تو يکي از اونا نيستي، انسان نيستي. برا

 .زندگيت بدون ارزشه

 :هلت فوراً گفت 

 ولي شما تونستين يه بار بهشون غلبه کنين؟ - 

 .ها تشکيل داديم 47بله. ما يه اتحاد با بدولين- 

                                                            
46 Forgotten of God, Blue Vain Raiders 
47 Bedullin 
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 .گرفت را ديد و ادامه داد تا توضيح دهدمرد ديگر شکل ميهاي سلتن سوالي را که روي لب 

اونها قبيله کوچ نشين بيابان هستن. جنگاوران. مستقل و بسيار پرغرور. ولي اونها مردم آبرومند و قابل احترامي  - 

ها ا توالگيشدن ت شناسن و به عنوان يه اتحاد موقت به ما ملحقها ميهستن. اونها بيابون رو تقريباً به اندازه تواالگي

 .رو به زانو در بياريم

 :هلت گفت

 .ش بکنينافسوس که نتونستين دائمي -

 .سلتن به او نگاه کرد 

دن توني براي شکار کرها مغرور و مستقل هستن. اونها مثل شاهينن. ميالبته. ولي همونطور که گفتم، بدولين - 

کنن. شايد زمانشه که دوباره بهشون براي خودشون شکار مي يه مدت ازشون استفاده کني. ولي اونها هميشه، واقعاً

 .ها رو دوباره سر جاشون بر گردونمنزديک بشم و توالگي

کند. او نگاه آن مرد را دنبال کرد و خط تيره و هلت دقت کرد که واکير بيشتر و بيشتر به افق جنوبي نگاه مي 

 :باريکي را آنجا ديد. اوگفت

 دردسر؟ - 

 .يشخند قوت قلب دهنده به او زدسلتن يک ن 

هايي بيشتر از ده تا حرکت نمي کنن. پنجاه کنن. اونها توي گروهها نگرانمون نميشايد. ولي حداقل تواالگي - 

 .جنگاور براشون نيروي بيش از حد بزرگيه تا حمله کنن

 :هلت زمزمه کرد 

 ردسر داشته باشه، همينو نگفتي؟همينطوره. با اين حال يه مرد خردمند بايد هميشه انتظار د - 

 .اش آويزان شده بود لمس کرددستانش ناخودآگاه زه کمان بزرگش را که از شانه

سلتن آن عمل را ديد. او دوباره به افق جنوبي نگاه کرد. آن خط تاريک مشخصاً ضخيم تر شده بود و به نظر  

 :فت. او گفتاي درون پيراهنش ررسيد. دستش به سمت سوت نقرهتر مينزديک
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 .شهتر بيان. به زودي ناديدني بودن يه مشکل ميها بگيم يه کم نزديکبهتره به پيشرو - 

 :ها برد. او به طوفان نزديک شونده اشاره کرد و پرسيداسوينگال اسب درشتش را کنار آن 

 .ديديش؟ و سلتن سرش را به تاييد تکان داد - 

کنيم، پره از باد و آب و بارون، اونقدر زياد که نتوني نفس بکشي. نا برخورد ميوقتي که توي دريا، ما با يکي از او - 

 توي اون يکي چيه؟

 :ها گفتسلتن به آن

.ماسه. خيلي خيلي ماسه - 
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آمد. به اطراف و  زماني که پيشروها در جواب عالمت سلتن نزديک شدند، اضطرار جديدي در صداي او به وجود

ها داده بود را هايي که زمان بيرون آمدن از الشباح به آن48ها خفيهي آنو مطمئن شد که همه ها نگاه کرد،غريبه

ه اي از پنبه بودند که به شکل مثلث تا زدها صورت بند هاي بيابان بودند، که در اصل مربع سادهپوشيده اند. خفيه

عقب آويزان بماند تا محافظتي از شدند و سپس دور سر بسته شده به شکلي که انتهايشان از دو طرف و مي

 .شدنداي پيچيده شده از موي شتر در جاي خود نگه داشته ميها با حلقهخورشيد فراهم آورد. آن

تواند در طول صورت کشيده شود و سپس به ها نشان داد که چگونه آن انتهاي آزاد مياکنون او به سرعت به آن 

دهان را بپوشانند. اين ساده ولي روشي موثر براي محافظت از سر  سرعت روي يک ديگر پيچيده شده تا بيني و

 :سلتن گفت .در بيابان بود

 .تونين بدون اونا نفس بکشينکنين. وقتي که ديوار شني با ما برخورد کنه، نميشما بهش نياز پيدا مي - 

د بود اکنون نوار ضخيمي بوويل به جنوب نگاه کرد. آن خط باريک و تيره که چند دقيقه پيش به آن دقت کرده  

. آمد افق جلوتر آمده استکه از يک سمت افق به سمت ديگر کشيده شده بود. او پي برد، در حقيقت، به نظر مي

او به جنوب نگاه کرد تا آن حقيقت را تاييد کند. آن طوفان شن در حال پاک کردن افق به سمت جنوب بود. آن 

توانست آن را ببيند، مثل اينکه هزاران متر در هوا قريباً سياه. و حاال او مياي کثيفي داشت، تدر ابتدا رنگ قهوه

 .شدهاي دنيايشان تبديل ميکرد. خود آن طوفان به سرعت به کرانهباال مي رفت و آسمان را سد مي

                                                            
48Khafiyeh خفیه هم  همونطور که احتماال تا حال فهمیدید مردم آریدا عرب هستند. نویسنده بعضی کلمات رو با همون زبان خودشون وارد متن کرده و

م. میشه تهگف هم کنه می پنهان که چیزی به خفیه. هاست ازاون یکی . 

 زندگی پیشتاز 
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 :هاي اسبش ايستاد و به دنبال هرگونه سر پناه در دسترس گشت. او فرياد زدسلتن روي رکاب 

 .تونه يه کم محافظت بهمون بدهکم عمق هست. اون فرو رفتگي مي 49! اونجا يه وادياونجا - 

 .او اسبش را به سمت وادي؛ که خندق خشکي کشيده شده ميان زمين سنگي بود؛ هدايت کرد 

ها عجله توانستند کمي محافظت ارائه دهند. آنهايش به سختي سه متر ارتفاع داشتند ولي حداقل ميديواره 

 .تر از لبه توقف کرد تا به بقيه اجازه دهد از کنارش عبور کنندد تا به او برسند. سلتن چند متر عقبکردن

 :هوراس گفت 

 ه!!کنخداي من؛ نگاه کنين چقدر سريع حرکت مي - 

 دهاي چرخان اکنون کامالً ديدشان را به جنوب مسدوها به باال نگاه کردند. ديوار کثيف خاکستري رنگ از ماسهآن 

ود. ها نزديک مي شسرعتي به آن توانستند ببينند با چهها حاال ميکرده بود. آنجا چيزي به جز توفان نبود و آن

 .کنه. و سپس پي برد، اون خود بادهويل فکر کرد، اون به سرعت باد حرکت مي

ه دانست کبدل کردند و او ميهاي نگراني رد و ها نگاهاو به باال نگاه کرد و چشمان اونلين را روي خودش ديد. آن 

ذشته ها گهاي قبل زندانيان ولف وايند بودند از آنکنند، آن طوفان عظيم که وقتي سالهر دو به يک چيز فکر مي

بود. او سعي کرد براي قوت قلب نيشخند بزند ولي آن لحظه اولين دم طوفان، که به شکل غير قابل باوري داغ و 

 .ها برخورد کردده و نامرئي ماسه پرشده بود، به آنهاي پرنبدبو بوده و با تکه

 .اي شيهه کشيدهايش ضربه زدند به شکل عصبيصورت و پهلوها بهتاگ، زماني که ماسه 

ويل دستش را به محکمي روي افسار کشيد. معموالً تاگ فقط نياز داشت تا افسارها را به نرمي نگه دارد ولي ويل  

 .شد واکنش نشان مي دهد، اسبش بهتر به آن حس کنترلي که رويش اعمال ميهادانست در اين موقعيتمي

 :او گفت 

 .آروم باش، پسر. اين فقط ماسه ست - 

                                                            
49 wadi  به همون توضیح باال مراجعه کنید. توی این متن منظور نویسنده از وادی خندق های کم عمقیه که بعد از خشک شدن رودخونه ها توی بیابون

م .مونه می ازشون . 
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 .کرد و نور در حال مردن بوداي در اطرافشان بود، مخوفانه ناله ميآن باد هم اکنون حضور زنده 

و به رو اي در تاريکي ردار و تيرهاصله داشت، به شکل سايهويل از جا پريد تا اونلين را که کمتر از پنج متر با او ف 

 .ببيند. بقيه واضح تر از او نبودند

با  دادند وها سرتکان ميها به او نزديک شدند تا صدايش را بشنوند، در حالي که اسبسلتن ميانشان راند و آن 

 .ها را فرياد زدو دستور العملکشيدند. او خفيه محافظ را از صورتش باز کرد اي شيهه ميحالت عصبي

و با تونين سعي کنين سرهاشون رتوي وادي برونيد. پياده بشيد و دم اسباتون رو به سمت باد نگه داريد. اگه مي -

 ...هاتون بپوشونيد. بعدش ما شنل

هاي ز ماسهاي اهايش، زماني که او لقمهخواست اضافه کند در ميان زنجيره بزرگي از سرفههر چيزي که او مي 

ها را به سمت وادي لطيف و پرنده را بلعيد گم شد. او خم شد و دوباره صورت بندش را روي چهره بست و آن

 .فرستاد

هلت راه را هدايت کرد. حس ترس ويل افزايش يافت زماني که فهميد اگر براي دنبال کردن استادش عجله نکند،  

رهاي محو ديگري نزديک خودش زماني که گيلن، هوراس، اونلين و در چند متر آينده ديده نخواهد شد. او از پيک

 کردند و او پي بردهاي مبهم ديگري در طوفان حرکت مياسوينگال، همه او را دنبال کردند آگاه شد. جلوتر، شکل

 .کنندکه آنان سربازان آريدي هستند که به سمت سرپناه حرکت مي

اره ها بايد به ديوروند، و ويل فهميد که آنآمد در زمين فرو ميد به نظر مياي که هلت و ابالرد بودنهاي تيرهسايه 

وادي رسيده باشند. تاگ که ناپديد شدنشان را ديد، عصبي شد و حس کرد که زمين رو به رويش ناامن است. او 

اومت دنش مقبا صداي تيزي شيهه کشيد و از جلو رفتن طفره رفت، در حالي که در برابر تالش ويل براي جلوبر

کشيد، با شدت و نيروي خودش وحشت زده کرده و آن اسب کوچک را گيج کرد. باد در اطرافشان زوزه ميمي

کرد. تاگ قبالً هيچ گاه از دستور ويل امتناع نکرده بود، ولي حاال سر جايش ايستاد. آن باد جلوي شنيدن لحن مي

کرد. او ديده بود و او خطر را جايي رو به رو حس مي گرفتقوت قلب دهنده صداي رئيس قابل اطمينانش را مي

هايي مانند اين محافظت کند. او که هلت و ابالرد ناپديد مي شوند و تمرين ديده بود تا از رئيسش در موقعيت

 .پاهايش را محکم کرد و ثابت ايستاد، و سرش را ميان باد زوزه کش و پرنده پايين گرفت
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ا، در حالي که فقط با اين حقيقت که دستان کيکر بلندتر از تاگ بود قابل شناسايي دار هوراس رويل پيکر سايه 

اي نداشت که او چه کسي ست. هيچ ايده کرد. فرد ديگري از او عبور کرد. ويلنمود، ديد که از خودش عبور ميمي

، هوا بسيار گرم شده بود، و شد. باد مانند دم کوره بودآمد، بدتر مياوضاع همان قدر که به نظر باور نکردني مي

ا ها راهشان رخراشيدند. تکهها ماسه پرنده و سوزاننده هر قسمتي از پوست که پوشيده نشده بود را ميميليون

ها و درون هر گونه شکافي در ها، داخل يقههاي صورتِ خفيه، درون چکمهکردند. زير ماسکها باز ميدرون لباس

 .هاي بيني شان، از آن پر بود. ويل به سختي سرفه کرداخها و سورها، گوشپوست، پلک

اي که بيرون رانده است، به داخل بکشد؛ ولي آن عمل شود بيشتر از آن ماسهاو فهميد که سرفه کردن باعث مي 

 .اجتناب ناپذير بود

ود مجبور باشد پياده شتوانست تاگ را رها کند. او ممکن بود توانست مثل اين اينجا بماند، و نمياو پي برد نمي 

ه هايش را آرام کردو اسب کوچک را هدايت کند، اميدوار باشد که تصوير استادش در رو به رو، به اندازه کافي ترس

کرد تا بتواند حرکت کند. او فشار محکمي روي افسار وارد کرد و روي زمين تاب خورد. معموالً او به تاگ اعتماد مي

 .ثابت بماندشود تا زماني که پياده مي

 .دانست آن اسب کوچک در باد زوزه کش، جهنمي و مملو از ماسه، در حالتي نزديک به وحشت استولي او مي 

او بازوي راستش را زير گردن تاگ لغزاند، او را نوازش کرده و با او صحبت کرد، و در تمام مدت با دست ديگرش  

دهد. فشار تاگ روي پاهاي مد که اين عمل نتيجه ميآفشار محکمي روي افسارها را نگه داشت. به نظر مي

 .اش آرام شد، و به خودش اجازه داد تا براي جواب به تشويق ويل چند قدمي به جلو تلو تلو بخوردجلويي

 .بيا پسر. همه چي خوبه. اين فقط ماسه ست - 

 قور قوري خشک و با لکنت بيرون او سعي کرد اين کلمات را با قوت قلب ادا کند، ولي خود او با صدايش، که مثل 

کرد که تماس بازوي راستش ولي حس مي آمد وحشت زده شد. او شک داشت که اسب بتواند صدايش را بشنود

 .و مجاورت بدنش اسب کوچک را در کنترل نگه مي دارد

شود را ار ميداي که زمين به سمت وادي شيبراند خم شد، و سعي کرد نقطهاو همانطور که تاگ را به جلو مي 

 .دهاي پرنده طوفان انجام دهتوانست براي پيدا کردن خود زمين، ميان پاره سنگببيند. اين تمام کاري بود که مي
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ماسه نرم و گرد  .صورت تاگ نگاه کرد. چشمان اسب کوچک در برابر باد به سفتي بسته شده بودنداو يک بار به 

 .جمع شده بودندهايش و خاک در رطوبت دور حدقه چشم و پلک

کرد، اون خندق کدوم جهنمي بود؟ او به جلو تلو تلو خورد؛ در حالي که با وزن بدن بي ميل تاگ مبارزه مي 

حرکاتش ناشيانه بود. او افسارها را به محکمي کشيد و اسب کمي تسليم شد و سه قدم مردد ديگر به جلو آمد. 

 اش دربرابر باد تازيه مانند محافظتها و بينيچرخد، و از چشمخواست پشت به باد بويل پي برد که غريزه تاگ مي

هاي وادي کند. ولي او مجبور بود که فشار وارد آوردن به اسب کوچک را، به سمت جلو و پناه ناچيزي که خندق

 .گفت طوفان هنوز به نقطه اوجش نرسيده استداد ادامه دهد. او احساسي داشت که ميارائه مي

ها دستش را از دور کرد و ويل فهميد که براي پاک کردن آنهايش شالق مي زد، او را کور ميماسه به چشم 

گردن تاگ برداشته است. آن کاري بيهوده بود. او که توسط طوفان کور شده و خفه شده بود، نفس نفس زد و آب 

در حالي که سرش در برابر  دهانش را به بيرون پرت کرد. او افسارها را بار ديگر کشيد و به جلو قدم گذاشت،

 .تاريکي زوزه کش اطرافش خم شده بود

 .کندو حس کرد که پايش به درون فضاي خالي سقوط مي 

ي خندق وادي تلو تلو خورد، در حالي که بازوي آزادش را، براي بدست آوردن تعادل در او بدون تعادل روي لبه 

شگفتي و هشدار عقب کشيد. او با  کرد و اسب کوچک باهوا مي چرخاند. بازوي چرخانش به بيني تاگ برخورد 

 .ديد که آن ضربه از کجا آمده استماسه جمع شده دور چشمانش نابينا شده بود، و نمي

 .ويل شروع کرد تا سقوط کند، و با بيچارگي خودش را از لبه وادي به عقب پرت کرد 

از صداي تندر مانند باد، از ضربه ناگهاني و غير زماني که تاگ عقب کشيد افسارها در دست ويل شل شدند. او  

اش خورده بود، و از از دست دادن ارتباط با رئيسش وحشت زده بود. او که توسط باد کور اي که به پوزهمنتظره

شده بود، ناخودآگاه به پشت باد چرخيد و به دنبال حسي از ويل، در طوفان و نزديک خودش گشت. ولي احساساتش 

آنچنان حساس و به خوبي تيز شده بودند، با فرياد همه گير طوفان، گرما و ماسه تازيانه مانند و پرنده  که معموالً

 .گنگ شده بودند

کرد ارتباطي با ويل برقرار کند، قدمي برداشت، و سپس گام ديگري، و با لحن تيزي شيهه تاگ که هنوز سعي مي 

 .کردکشيد. او هم اکنون در جهت اشتباهي حرکت مي
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ويل روي پاهايش لغزيد. او سعي کرد تا اسبش را صدا بزند ولي صدايش هم اکنون تقريباً مانند قور قور بود. او  

ن دانست آتواند حضور کسي را در طوفان، چند متر جلوتر احساس کند. او که ميکه مي –فکر کرد  –فکر کرد 

 .تاگ است، به جلو سکندري خورد

س اي که احاطه اش کرده بود تقريباً حر از توده چگالي تقريباً نبود که در تاريکيولي آن شکل مبهم چيزي بيشت 

 .شد. او حرکت کرد و رد آن را گم کرد. او به جلو تلو تلو خورد و باد اکنون پشت سرش بودمي

مندانه پيروزهاي خودش هم آن صدا را نشنيدند، در حالي که با فرياد ولي گوش« تاگ!»او سعي کرد که فرياد بزند:  

 .شد. او يک دستش را جلو آورد ولي هيچ چيز به جز ماسه پرنده لمس نکردباد عظيم پايين آورده مي

ها پديدار مي شود. او بريده بريده اي ديد که در خارج از توده باد و ماسه و خرده سنگسپس، مانند معجزه، سايه 

 :گفت

 !تاگ -

 .به جلو کشيدي شنلش را گرفت و او را ولي دستي يقه 

 :با تيرگي، پي برد که با سلتن رو به روست. واکير فرياد زد 

 !برو ... پايين - 

 .کشيد. ويل در برابر آن چنگ نيرومند جنگيددر حالي که او را به سمت زمين سفت مي 

 :او توانست کلمه اي بگويد 

 ...اسب ... اسبم - 

 :در ميان طوفان شنيده شود کرد تا صدايشآرامي و با وضوح صحبت ميسلتن به 

 !ولش ... کن - 

کرد زانو ها خو گرفته بود را ترغيب ميها تمرين داده شده و به آنحاال او اسب خودش را که براي اين موقعيت 

بزند، و در تمام مدت يقه ويل را با دست آزادش گرفته بود. اسب آريدي روي پهلويش خوابيد و سرش را به سمت 
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خورد تا او را بلغزاند، و او و سلتن با يک خم کرد. ويل حس کرد پايي ميان پاهاي خودش سر مي پناه بدن خودش

 .ديگر به زمين برخورد کردند و آن آريدي او را به سمت پناه ناچيزي که توسط بدن اسب ايجادشده بود کشيد

 :ويل جيغ زد 

 !تاگ - 

کرد آن را سلتن با شنل خودش مشغول بود و سعي مياش را با درد و رنج داغ کرد. و آن تالش گلوي سوخته 

ها محافظت شوند. او به جلو خم شد تا مستقيماً درون گوش ويل صحبت روي صورت هردويشان بکشد تا از ماسه

 :کند. او فرياد کشيد

! ميري! اون رفتهکني. سعي کن انجامش بدي و ميميري! تو االن، هيچ وقت پيداش نميتو اون بيرون مي - 

 !فهمي؟مي

گويد. او هيچ شانسي براي پيدا کردن اسبش در توده ماسه کور کننده و ويل با کندي پي برد که او راست مي 

 –که تنها و وحشت زده و ميان ترس محض بود  –چرخاننده اطرافشان نداشت. او زماني که به اسبش انديشيد 

 هاي بزرگي که در تمام بدنشاپذيري بغض کرد؛ بغضزخم بزرگي از درد را در قلبش حس کرد و به شکل کنترل ن

 .لرزاندندکردند و او را ميسنگيني مي

ها و گرد و خاکي که جمع شده بود حتي آن آرامش کوچک را از ولي آنجا هيچ اشکي وجود نداشت. گرما و ماسه 

.کرداو دريغ مي
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ها برخورد کرده، زوزه کشيده و شکنجه شان با آن اي نداشت چه مدتها عبور کرد. ويل هيچ ايدهطوفان از آن

 .ها مي بوده. ولي سرانجام، آن طوفان گذشتداده است. بايد ساعت

خروشيد، مثل اينکه احساساتش خاموش شده باشند، ويل فقط صداي زوزه کش و زماني که آن در اطرافشان مي 

ساخت فرا رسيد، که رفتن طوفان را مشخص مي ايفهميد. زماني که سکوت ناگهانيشنکجه دهنده طوفان را مي

هاي ديگري آگاه شد. آنجا چيزي سنگين روي پاها و بدنش و روي شنلي که سلتن باالي سرشان کشيده او از حس

جنگيد، و پي برد بود وجود داشت. او حرکت سلتن را حس کرد و لول خورد. همچنين با آن وزن فشرده نيز مي

 .د وحشي آنجا آمده و رويشان کپه شده استآن ماسه است که توسط با

اي روي هر دويشان قهوه –سلتن کنارش سرفه کرد و توانست گوشه اي از شنل را آزاد کند. ماسه کثيف و زرد  

 .روان شد. ويل به پشتش چرخيد و شنل را از روي صورت خودش پرت کرد و توانست به خودش نگاه کند

اي با ماسه پوشيده شده نبود. او سعي وجود نداشت. آنچا چيزي به جز برآمدگي آنجا هيچ اثري از بدن يا پاهايش 

ابهي فهميد که سلتن کار مشکرد تا بنشيند و با دستش ماسه را از قسمت پاييني بدنش پاک کند. کنارش، او مي

 .دهدانجام مي

و بلند  لوليدرا ببيند که ميکند و وحشت زده چرخيد تا اسب سلتن به نظرش آمد که زمين زير پايش حرکت مي 

شد تا پاهايش را زير خودش بکشد. آن نريان با تالش خودش را صاف کرد و وزن زيادي ماسه را روي دو مردي مي

که پشتش پناه گرفته بودند ريخت. سپس، ايستاده؛ آن اسب خودش را با قدرت تکان داد و کثيفي بيشتري پرواز 

 .کرد

 زندگی پیشتاز 
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. شوندکه از بدن اسب به جا مانده بود عقب کشيد و حس کرد که پاهايش آزاد مي ويل خودش را در فضاي آزادي 

 .با يک تالش نهايي، او از چنگ ماسه آزاد شد و روي پاهايش تلو تلو خورد

هايي از ماسه کپه توانست حرکت را در رديفدادند. ميها، در بستر وادي، ديگران کار مشابهي را انجام ميزير آن 

کرد ببينند. سپس سطح ماسه در قسمتي از جاها بلند شد، اهايي که پناه گرفته بودند را مشخص ميشده، که ج

ها شروع کردند تا آزاد شوند. بقيه که توسط خندق مثل اينکه در جواب به چند زمين لرزه کوچک باشد، و بدن

ه که رويشان پهن شده آنقدر عميق پناه داده شده بودند زمان بهتري از او و سلتن را گذرانده بودند. پوشش ماس

اد توانستند پشت به بها که مييا سنگين نبود. ولي با اين وجود آزاد شدنشان به کمي تالش نياز داشت. اسب

 .بايستند و توسط خندق وادي پناه داده شد بودند، در وضعيت بهتري قرار داشتند

 .ها نيم دفن شده نبودندحداقل آن 

اش با ماسه نرم، به هم پيوسته و زرد پوشيده شده بود. چشمانش که قرمز شده ه کرد. چهرهصورت سلتن نگااو به 

 .آمدندهايي ميان ماسکي عجيب و غريب به نظر ميو زخم ديده بودند، از بيرون مانند سوراخ

رداشت، ب ويل پي برد که خودش قيافه بهتري ندارد. واکير با خستگي سرش را تکان داد. او مشکي از زين اسبش 

اش را مرطوب کرد و شروع کرد تا ماسه لخته شده را از صورت اسب پاک کند، در حالي که به نرمي پايين خفيه

دهد، فهم و ادراک وحشتناکي را به ياد کرد. منظره اسبي که با اعتماد به خدمت سوارش پاسخ ميبا او زمزمه مي

کرد برآمدگي ديگري در ماسه ببيند؛ برآمدگي حالي که آرزو ميويل آورد و او با عصبانيت به اطراف نگاه کرد، در 

 .ايستد. ولي آنجا هيچ چيز نبوداي که به شکل مو شلخته تاگ منتهي شود، زماني که او روي پاهايش مي

 .تاگ رفته بود 

را  کرد تا نامشبه جايي ميان آن زمين باير بيابان رفته بود. او چند قدمي دور از لبه وادي تلو تلو خورد و سعي  

اش را نهشا فرياد بزند. ولي خشکي و ماسه در گلويش آن تالش را شکست داد و هيچ صدايي بيرون نيامد. دستي

لمس کرد و ويل همان زمان که سلتن مشک را به سمت جلو آورد چرخيد. او يک جرعه نوشيد، قرقره و تف کرد. 

 .هاي نرم گلويش مي روديان بافتکرد که ماي ديگر، و رطوبت گرم را حس ميسپس جرعه

او فهميد که خود سلتن هنوز ننوشيده است و مشک را به او پس داد، و او را ديد که آب را قرقره کرد و به بيرون  

 .تف کرد، سپس خودش يک يا دو جرعه نوشيد. در آخر، او مشک را پايين آورد
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 :او با مکث پرسيد 

 تو ... خوب؟ - 

 :اي گفتنفي تکان داد، و با ابهام به بيابان پشت سرش اشاره کرد. او به شکل مصيبت زده ويل سرش را به عالمت 

 .تاگ - 

د خورد را شنيد و چرخيلغزيد و سر ميهايي که در ماسه ميسپس او نتوانست چيز ديگري بگويد. او صداي چکمه 

چشمانش قرمز و  .پوشيده شده و زرد بود آمد. صورت او نيزتا هلت را ببيند که با خستگي از خندق وادي باال مي

 .زخم ديده بودند

 .او سوال سلتن را تکرار کرد 

 تو خوبي؟ - 

اي روي صورتش نقش بست. او با ترس سپس چشمانش به اين سو و آن سو نگاه انداختند و نگاه وحشت زده 

 :پرسيد

 تاگ کجاست؟ - 

بگيرند حس کرد. ولي مانند قبل بدنش رطوبت کافي  کردند شکلها را که سعي ميويل سرش را خم کرد و اشک 

 :ها اجازه دهد. او به تلخي گفترا نداشت که به آن

 .رفته -

 :توانست کلمات يک بخشي را ادا کند. او دستش را به سمت بيابان تکان داد. هلت تکرار کرداو فقط مي 

 رفته؟ کجا رفته؟ چجوري رفته؟ - 

 :سلتن به او گفت 

 .کرد و توي باد خودشو آزاد کرد اسبه وحشت - 

 :ويل که چشمانش روح زده بودند به هلت نگاه کرد و سرش را تکان داد. او فرياد زد 
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 !من گمش کردم! من گذاشتم افسارها از دستم برن! اين اشتباه من بود... اشتباه من - 

. شودمرد پيرتر کشيده مي شوند و حس کرد که به درون آغوشاو حس کرد که دستان هلت به دورش حلقه مي 

 کردولي آنجا هيچ حس آرامي براي ويل وجود نداشت. هيچ راهي وجود نداشت که کسي بتواند دردي که حس مي

را برايش کم کند. اسبش، تاگ عزيزش، رفته بود. و او کسي بود که گذاشته بود افسارهاي اسب کوچک از دستش 

تر از هر زماني به پشتيباني و کمک رئيسش زده و ترسيده بود و بيشبروند. و او تاگ را، زماني که دوستش وحشت

 .نياز داشت ناميد کرده بود

اي هاي هلت گذاشت و به شکل غير قابل جلوگيريها آمدند و زماني که او سرش را روي شانهو در آخر، اشک 

آوردند. او صداي مبهم دوستانش ها ميان گرد زرد رنگ روي صورتش نهر باريکي از آب پديد هق کرد، آن اشکهق

شد و پاسخ وحشتناک، پاياني و مهيبي هايي که پرسيده ميشدند، سوالرا شنيد که به خستگي دورش جمع مي

 .که هلت به آنان داد

 .تاگ رفته - 

اي يدانستند که آن اسب کوچک چه معنها را ساکت کرد. گيلن، هوراس و اونلين ميدو کلمه. دو کلمه که فوراً آن 

دانستند. و با اينکه اسوينگال گيرد را ميها ارتباط خاصي که ميان رنجر و اسبش شکل ميدهد. آنبراي ويل مي

ت اش دستوانست درکش کند، او آن را با حس غمي که به يک اسکانديايي براي از دست دادن کشتيواقعا نمي

 .دهد برابر دانست و براي دوستش غمگين شدمي

شان را نسبت به اين خبر وحشتناک شنيد. يک رنجر و اسبش بيش از يک ي کلمات از روي ناباوريويل با مبهم 

دانستند. يک رنجر با اسبش از روزهاي ابتدايي کارآموزي ارتباط برقرار ها آن را ميسوار و مرکب بودند. همه آن

 .آموختندهاي ويژه را با يک ديگر ميها مهارتکرد و آنمي

ي هاي تنددانست در سرزمينها بود. ولي او ميها، او عاشق اسبفهمي تماشا کرد. مانند تمام آريدي سلتن با بي 

مانند اين، تلفات اجتناب ناپذير بودند. اعضاي شکسته، تشنگي، آفتاب، شيرهاي غارتگر بيابان و مارهاي کبراي 

 .انستند اسبي را در يک ثانيه بکشندتوشدند ميدار پنهان ميهاي سايهها که در هر رطوبت و گوشهماسه

او  .شدند. او به خورشيد نگاه کرد، که حاال از ظهر گذشته بودچنين تلفاتي تاسف آور بودند. ولي بايد تحمل مي 

 :گفت
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 .ديمکنيم. وقتي که سردتر شد توي بعد از ظهر ادامه ميما براي چند ساعت اينجا استراحت مي - 

آتش روشن کرده و قهوه درست کنند. او شک داشت بعد از چيزي که از آن گذشته او به مردانش دستور داد  

رد گرداند. او تماشا کها را به حالت قبل باز ميدانست که قهوه آنبودند کسي براي غذا اشتها داشته باشد. ولي مي

او را پايين برد تا  ي محدودي زير خندق وادي پيدا کرد وکه رنجر پيرتر کارآموزش را به کناري کشيد، سايه

 .بنشيند

ها را راند. االن وقتش اش دهند، ولي مرد پيرتر آنشاهدخت و جنگاور جوان خواستند به او نزديک شوند تا دلداري 

 .نبود

دانست که آن پسر از پا درآمده است. همه اينطور بودند. طوفاني مانند آن که از سرگذرانده بودند به هر سلتن مي 

اي که از هم بپاشند پيش ها، اعصاب و مغز تا نقطهداد. ماهيچهافتاد اجازه استراحت نميگير مي کسي که ميانش

رفتند. ترسش خسته کننده بود، به خصوص براي کسي که قبالً در يک طوفان شن نبوده است. آن خستگي مي

 .فيزيکي و احساسي ويران کننده بود

 .کردند رفتبه جايي که سربازان آتش روشن ميکردند، رنجر ديگر، آني که گيلن صدايش مي 

او تا زماني که قهوه آماده شد صبر کرد و سپس فنجاني گرفت و به سمت آنجايي که در خندق جمع شده بودند  

 .بازگشت. او کنار آن جوان چمباتمه زد و فنجان را کنارش نگه داشت

 :او به نرمي گفت 

 .بيا، ويل. اينو بخور - 

با  تري بار ديگر آن را جلو برد ونجان را رد کرد. او در مصيبت غرق شده بود. گيلن با قدرت بيشويل با سستي ف 

 :آن به او ضربه زد. او گفت

 .کني. اگه بخواي بري دنبال تاگ به قدرتت نياز داريتو بهش نياز پيدا مي - 

 :هلت که با آن کلمات از جا پريده بود به او نگاه کرد. او پرسيد 

 گفتي؟چي  - 
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 :ولي گيلن با آن سوال تحت تاثير قرار نگرفته بود. او پاسخ داد 

 .کنيممن باهاش ميرم. ما تاگ رو پيدا مي - 

ز اش به گيلن نگاه کرد. آنجا بارقه ضعيفي ابراي اولين بار، ويل سرش را بلند کرد، فنجان را گرفت و از باالي لبه 

 .ه بسيار ضعيف است، اما وجود داردديد کاميد در چشمانش وجود داشت. گيلن مي

هلت به تندي ايستاد و دست گيلن را گرفت و او را بلند کرد. او رنجر جوان را به چند متر دورتر برد. با صداي  

 :پاييني گفت

 .در مورد چي حرف مي زني؟ تاگ رفته. اون مرده - 

 .گيلن براي مخالفت سرش را تکان داد 

اي دستانش را توني بگي مرده؟ هلت در اشاره بهت زدهنه رفته باشه، ولي چجوري ميدونيم. ممکما اون رو نمي - 

 :هاي باد زده از ماسه اطرافشان اشاره کرد. او گفتباال برد و به تپه

 تو واقعاً با ما توي اون طوفان بودي؟ -

 .گيلن با آرامش سري را به تاييد تکان داد

هاي به نظرم مياد تو براي فکر کردن به مردن تاگ يه کم عجله داري. اسببله، و زنده موندم. همينطور بليز.  - 

 .انرنجر نژاد محکمي

 .هلت آن نکته را تاييد کرد 

گي. اون زنده ست. ولي بازم، اون يه جايي اون بيرون گم شده. فقط خدا خب، بذار فرض کنيم تو درست مي - 

 .دونه کجامي

 :گيلن تکرار کرد 

تونه پيدا بشه. ما مجبوريم شانسمونو امتحان کنيم. تو اگه ابالرد گم شده بود اين کارو شده مي گم شده، و گم - 

 .کرديمي

 .کار بي نتيجه است خودش را متوقف کردهلت که آماده بود بگويد اين 
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 .رسيمکنيم يا توي ماراروک به شما ميبه ما دو روز وقت بده. ما يا تاگ رو پيدا مي - 

 .رمتو نمياي. من تنها مي نه، گيل. - 

هر دو مرد چرخيدند، در حالي که با صداي ويل از جا پريده بودند. لحن مصمم در صدايش بيشتر از خود کلمات  

اي از اميد داشت که به او داده شده ها را متعجب کرد. ويل که چند دقيقه قبل با غم ويران شده بود حاال بارقهآن

 :گرفته بود. او گفت بود. و او با اشتياق آن را

کنيم. تونيم محافظت اونلين رو بيشتر از اين کم کنيم. ما براي پادشاه قسم خورديم که ازش محافظت ميما نمي - 

 .رمتونيم بذاريم بره، پس من تنها ميتوي همه ما، من تنها کسي هستم که مي

 :او اضافه کرد 

 .اش کنمبه عالوه، من گمش کردم و به من مربوطه که پيد - 

 :هلت ناگهاني گفت 

 اي!مسخره نباش! تو يه بچه - 

 تر از هرکسيمردي که به او بيش –دار شده بود زماني که با استادش صورت ويل که با گرد و خاک و اشک لکه 

هاي سمجي محکم شد. او نفس کشيد تا پاسخ رو شد با خطروبه –گذاشت و برايش حرمت قائل بود احترام مي

 :ي گيلن دستي باال آورد تا متوقفش کند. او پرسيدبدهد ول

 .ويل، قبل از اينکه چيزي بگي، لطفا چند لحظه اينجا به ما وقت بده - 

ديد سرسختي در صورت هلت مثل مال خودش است. ولي گيلن يک بار سرش را ويل مکث کرد، در حالي که مي 

 .خندق وادي برگشتاش در تکان داد. او موافقت کرد و به سمت موقعيت قبلي

 :اي گفتگيلن با لحن منطقي 

 گرفتم برم دنبالش، سعيهلت. بذار يه موقعيت مشابه نشونت بدم. اگه بليز گم شده بود و من تصميم مي - 

 کردي جلومو بگيري؟مي

 :هلت اتوماتيک وار شروع کرد 
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 ...البت - 

 :سپس حس منطقش خود را نشان داد. او خودش را اصالح کرد 

 .البته که نه. ولي تو يه رنجري. ويل يه بچه ست - 

 .گيلن به او لبخند زد 

تو دقت نکردي، هلت؟ اون بزرگ شده. ويل ديگه اون پسر استخواني پونزده ساله نيست که زير پر و بالت گرفتي.  - 

 .اون همين االنش توي همه چيزش به جز اسم يه رنجره

 :هلت اصرار کرد 

 .اون يه کارآموزه -

 :لن دوباره سرش را تکان داد و به هلت لبخند زد. او پرسيدگي 

 دوني. اون همينشه؟ اين يه تشريفاته، و تو هم ميهاي پايانيش رو رد ميکني اون ارزشيابيتو واقعاً فکر مي - 

 تره.تر و باهوشتونم نام ببرم بااستعدادتر و با مهارتاالنشم از نيم دوجين رنجري که مي

 ...خيلي جوونه کهولي اون  - 

 .هلت نتوانست جمله را کامل کند 

اش دانست. ولي قسمت احساسيگويد حقيقت است. قسمت منطقي مغزش آن را ميدانست آنچه گيلن مياو مي 

ت دانسرفت، که ميخواست از کارآموز جوانش محافظت کرده و او را سالم نگه دارد. اگر ويل تنها به بيابان ميمي

حس عجيبيه که مردي رو يي رو به رو مي شود؟ گيلن دستي روي شانه هلت گذاشت. او فکر کرد، با چه خطرها

 .ذاري رو نصيحت کنيکه بيشتر از ديگران بهش احترام مي

توني هميشه اون اطراف باشي تا بقيه زندگيش رسه که مجبوري بذاري بره، هلت. تو نميدوني که يه وقتي ميمي -

دليلي نيست که تو براش اون رو تعليم دادي تا رنجر بشه. تو سعي کردي اين کارو براي  ازش محافظت کني. اين

 من هم بکني، يادته؟

 :زد و سوال ناپرسيده هلت را جواب داداو به تيزي به باال نگاه کرد. گيلن هنوز لبخند مي 
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م مراقبت کني. اون خرس آدم هاي پاياني کارآموزيم، تو به شکل وحشتناکي شروع کردي مادرانه ازتوي ماه - 

 .کشي که تعقيبش کردي يادته؟ تو سعي کردي براي يه چيز بهونه مانندي منو توي ردمونت بذاري و بري دنبالش

کرد اخم کرد. او واقعا اين کار را انجام داده بود؟ و او مجبور بود تاييد کند که شايد هلت که به سختي فکر مي 

 .کرده باشد

در چند ماه آينده  –او خودش را تصحيح کرد، آن جوانک  –رده و با گيلن موافقت کرد. آن بچه او به ويل فکر ک 

 .شد. براي ويل چيزي براي يادگرفتن نمانده بودمطمئناً به عنوان يک رنجر کامل و موفق پذيرفته مي

 .ارزشيابي يک تشريفات بود 

 :گيلن مداخله کرد 

 ي؟هلت، تو با زندگيت بهش اعتماد دار - 

 :آرامي گفتهلت به او نگاه کرد. او به 

 .بله - 

 :ي استادش گذاشت. او به سادگي گفتگيلن بار ديگر دستش را روي شانه 

 .پس با زندگي خودش بهش اعتماد کن - 
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هاي کردند انتخاب کرد. او يک قزل و ميان اسباي که با محافظانشان سفر ميويل اسبي را از ميان ده مرکب آماده

آريدي کوچک ترين بود. اين يک انتخاب ناخودآگاه بود و او بعداً پي برد که احتماالً اسب کوچکتري را انتخاب 

 :کرده است تا بيشتر احساس راحتي گذشته را بکند. مهتر آريدي به او گفت

 .50اسمش اروئه - 

 .او به کمان بلندي که روي شانه ويل آويزان بود لبخند زد 

 .شناسيمناسب. و همينطور خوب. تو اسبا رو خوب مييه انتخاب  - 

 :کرد گفتهاي دور شکم او را امتحان ميگرفت و رکابويل همانطور که افسار اسب را مي 

 .ممنون - 

کس متکي نباشد. آن آريدي با تاييد شود به قضاوت هيچبه او آموخته بودند زماني که به لوازم اسب مربوط مي 

 .کار ويل را به خود نگرفته بود تماشا کرد. او اين

آنجا دو مشک پر از آب از زين آويزان بود و چادر کوچک و پتويي لوله شده و پشت زين بسته شده بود. لوازم اردو  

زدن خود ويل همراه تاگ در طوفان ناپديد شده بود. او ارو را به سمت گروه کوچک دوستانش هدايت کرد، که 

داحافظي کنند. آن اسب در ابتدا مقاومت کرد، به سمت همراهان آشنايش برگشت و صبر کرده بودند تا با او خ

                                                            
50 Arrow:تیر  

 زندگی پیشتاز 
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شيهه کشيد. سپس زماني که ويل محکم افسار را کشيد و براي تشويق با او صحبت کرد، او با فرمانبرداري به 

 .همراهش آمد

اخل گروه برود و خداحافظي توانست صحبت کند با ويل دست داد و افسار اسب را براي اينکه او دهوراس که نمي 

 :کند نگه داشت. اونلين که اشک در چشمانش بود او را در آغوش کشيد. او درون گوش ويل زمزمه کرد

 .کنيدونم که پيداش ميموفق باشي، ويل. سالم بمون. مي - 

 .ه کرداش بود به چشمان دوستش نگاگيلن به محکمي با او دست داد و در حالي که حالت نگراني در چهره 

 .پيداش کن، ويل. اميدوارم که باهات ميومدم - 

 .ويل سرش را به عالمت نفي تکان داد 

 .ما در اين مورد حرف زديم، گيلن - 

شم تر باشد، با خرود به خاطر اينکه شاهدخت امندانست اگر اونلين بفهمد او تنها مياو زياد توضيح نداد چون مي 

 .لين چيزي نبود که بخواهد اکنون با آن دست و پنجه نرم کندمخالفت خواهد کرد. و مخالفت اون

 :اش کشيد. او گفتاسوينگال بعدي بود. او رنجر ظريف را در آغوش خرس مانند اسکانديايي 

 .سالم سفر کن، پسر. اسبو پيدا کن و پيشمون برگرد - 

کنين. من مطمئنم که اون ف نميممنون، اسوينگال. فقط مطمئن شو هيچ وقتي رو قبل از آزاد کردن ارک تل - 

 .صبريهزنداني بي

 :لبخندي صورت زخم ديده اسکانديايي بزرگ را لمس کرد. او پاسخ داد 

 .هاش لطف کرده باشيمي اين ماجراها تموم شد ما به زندان بانممکنه وقتي همه -

 .ويل نيشخند زد و در آخر، به سمت هلت چرخيد 

بود که هر کدامشان بتوانند بگويند و ويل رنجر موخاکستري را به محکمي در وقتي که آن لحظه رسيد، چيزي ن 

 .آغوش گرفت. سرانجام او توانست صحبت کند
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 .گردم هلت، با تاگمن بر مي - 

 .کنيمطمئن شو که همين کارو مي - 

 .دويل فکر کرد که بغضي در صداي هلت بوده است، ولي تصميم گرفت که ممکن است اشتباه کرده باش 

 .احساس و اخمو؟ هرگزهلت؟ هلت عبوس، بي 

ند کناو و استادش چند بار به پشت هم زدند، کاري که وقتي مردان راهي براي توضيح احساساتشان پيدا نمي 

 .دهند. سپس زماني که سلتن نزديک شد او قدمي به عقب برداشتانجام مي

ن بود کرد و با تاييد سري تکان داد. سپس کاغذ پوستي واکير با دقت نگاهي به اسب و تجهيزاتي که به او آويزا 

 .اي را جلو آوردلوله شده

 .دهها، نقاط برجسته و همينطور راه به سمت ماراروک رو نشون مياين يه نقشه از منطقه ست، که چشمه - 

دستان  ت اين دردانسسلتن مکث کرد. او پانزده دقيقه گذشته را براي کپي کردن نقشه خودش گذرانده بود و مي 

 .يک غريبه چه سند استراتژيک باارزشي خواهد بود

 کني؟توني سوگند بخوري که هيچ وقت و به هيچ شکلي اونو کپي و تکثير نميمي - 

رده اي براي او مشخص کويل سري به تاييد تکان داد. آن قسم همان شرطي بود که سلتن براي تهيه کردن نقشه 

 :بود. او گفت

 .من قسم رسمي - 

 :سلتن پرسيد 

 توني جهتتو پيدا کني؟مطمئني که مي - 

ي مغناطيسي چيزي بود اش امن است. ميلهويل کتش را لمس کرد تا مطمئن شود شمال ياب در جيب داخلي 

هاي ها و در طول ساعات روز در زمانها در شب توسط ستارهدانست. آناش نميکه آن آريدي چيزي درباره

شد؛ جهت يابي هاي پيچيده اي که به حرکت خورشيد، ارتفاع و مکان مربوط ميط جدولمتفاوت سال توس

 .کردندمي
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 .از پسش برميام. ممنون سلتن - 

کرد که به دنبال اسبي رفتن هياهوي بيهوده ايست. آن آريدي سرش را براي تاييد تکان داد. او هنوز حس مي 

هايشان دارند. او نقشه را باز کرد و به جهت ار متفاوتي درباره مرکبها احساس بسيولي او پي برد که اين آرالوئني

 :اشاره کرد

تو رو  احتماالً اسبت پشت به باد دويده. اون به اين معنيه که به جهت شمال يا کمي شمال شرق رفته. اون بايد - 

 .بين رد هيلز که اينجان ببره

 .رداي روي نقشه اشاره کهاي تپهاو به قسمتي از زمين 

تونن بوي آب رو از فاصله عظيمي حس کنن. اگه اسبت بو ها وجود داره. اسبا ميدو تا چشمه در دو طرف تپه - 

 .تونه توي يکي از اينا باشه. تو بايد فردا بعد از ظهر به اين يکي برسيرو گرفته باشه، مي

د. صويرهايي روي نقشه کشيده شده بودنها به شکل تبه خاطر تفاوت در زبان نوشتاري، نقاط برجسته مانند چشمه 

 :ويل براي فهميدنش سري تکان داد. سلتن گفت

تونم بهت نصيحت کنم بعدش مونه. اگه اونجا نبود، نميحدس من اينه که اگه اون آب پيدا کرده کنارش مي - 

 .چي کار کني

 :گاه کردو فضاي خالي شمال ن الکرد هيچ نگفت، سپس به باويل که نقشه را مطالعه مي 

داره. اگه يکي شون اون توي شب آتيش روشن کن. اونجا توي بيابون شيرها هستن و آتيش دور نگهشون مي - 

 .فهمياطراف باشه مي

 .او به اسب غزل نگاه کرد 

 .گه. اون چيزيه که شيره شکار مي کنهارو به اندازه کافي سريع بهت مي - 

 :ويل پرسيد 

 بش باشم؟اي هست که مراقچيز ديگه - 
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اونها توي  .گردن، زنده ترين چيزها توي جنگلاونا مرگبارن. اونها به دنبال سايه و رطوبت مي.51 کبراهاي ماسه-  

فهمي يکشون دور و برته. وقتي که اون اتفاق افتاد، قبل از اينکه شن و تا وقتي که بلند بشه نميها ترکيب ميماسه

 .نيش بزنه کمتر از دو ثانيه وقت داري

 :ويل پرسيد 

 و اگه نيشم زد چي کار کنم؟ - 

 :آرامي تکان داد. او گفتسلتن سرش را به 

 .ميريمي - 

ويل يک ابرويش را باال برد. آن دقيقاً همان جوابي که به دنبالش بود، نبود. او با سلتن دست داد، نقشه را لوله  

 .اش گذاشتکرد و درون جليقه

 .بينمتيممنون سلتن، چند روز ديگه م - 

 :سلتن با دستش دهان، ابرو و دهانش را لمس کرد. او گفت 

 .اميدوارم که خداي سفرها هم اون رو همينطور بخواد - 

اي ويل به سمت بقيه برگشت، سعي کرد نيشخندي بزند و افسار ارو را از هوراس گرفت. او با خوشحالي ساختگي 

 :گفت

 .منتظر بذارمتونم کبراهاي ماسه رو بهتره برم. نمي - 

او به سادگي روي زين تاب خورد، سر ارو را به سمت شمال چرخاند و از کمپ کوچک کنار وادي با يورتمه رفتن  

 .دور شد. وقتي که صد متر جلو رفت، صورتش را چرخاند و فوراً آرزو کرد که کاش اينکار را نکرده بود

اش حس کرد. اونلين، هوراس و اسوينگال همه با و سينه او با ديدن دوستانش توده عظيمي از ناراحتي را در گلو 

داد. او کمي دورتر از بقيه ايستاده بود و کارآموزش را تماشا دادند. هلت دست تکان نميناراحتي دست تکان مي

 .رودکرد که ميمي

                                                            
51 Sand Cobras 
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 .ها بعد از محو شدن اسب و سوار در مه درخشنده بيابان ادامه داداو تماشا کردن را تا مدت 

*** 

 .بيا هلت. سلتن ميگه وقتشه حرکت کنيم - 

گيلن دستي روي شانه مرد ديگر گذاشت. هلت جايي که زمان رفتن ويل ايستاده بود، مانده و به زمين گرم نگاه  

 .کرد تا به سالمت سفر کندکرده و براي کارآموزش آرزو مي

نش چرخيد. او کمي غافلگير شد، و کامالً تحت هاي گيلن جا خورد و سرانجام از محل مستقر شداو به خاطر حرف 

زد تاثير گرفت زماني که فهميد گيلن ابالرد را برايش زين کرده است. ولي همانطور که به سمت اسبش قدم مي

 .هنوز دلتنگ بود

 هاي ديگر، اين ممکن بود يککنند. در اسبآمد ابالرد و بليز هم نبود تاگ را حس مياو فکر کرد، به نظر مي 

 اي بودند. و البته ابالرد و تاگ برايهاي رنجر، مانند سوارهايشان از نژاد به هم پيوستهتصور خيالي باشد. ولي اسب

قراري را در اسب خودش و آن وسوسه براي چرخيدن به سمت شمال، پنج سال در کنار هم بودند. هلت آن بي

آرامي با او و روي پوزه نرمش ضربه زد و بهکرد. اکرد دوست جوانش رفته است را حس ميجايي که حس مي

 .صحبت کرد

 .کنه، پسر. خودتو اذيت نکناون پيداش مي - 

ها را باور کند. او براي ويل نگران و توانست آنها را زد، هلت آرزو کرد که خودش هم ميولي زماني که آن حرف 

رزميني رفته است که خودش، هلت، هم دلواپس بود، و قسمت بزرگي هم به خاطر آن بود که کارآموزش به س

ود شتوانست او را نصيحت کرده و از خطرهايي که با آن رو به رو ميدانست. معموالً او بايد ميمقدار کمي از آن مي

 .داد ريسک قدم گذاشتن در ناشناخته بزرگ را بکندآگاهش کند. اين بار، او به ويل اجازه مي

هايشان هاي همراهانش نگاه کرد. او انعکاس ترديد و نگراني خود را در چهرهصورتاو روي زين تاب خورد و به 

ند. تري را قبول کديد و پي برد که براي خودشان هم که شده، اگر فايده ديگري نداشته باشد، او بايد ديد مثبت

 :ها گفتهلت به آن

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

ه مثبت ماجرا بهش نگاه کنيم. ويل مسلحمند نيستم. ولي بذارين از سمت منم بيشتر از شما به اين وضع عالقه - 

ايه و شمال يابش و نقشه سلتن رو هم داره. چي و خوب تمرين ديده. اون اسب خوبي داره. اون جهت ياب عالي

 تونه اشتباه بشه؟مي

 هر .شان کمي بهتر شد. ويل با استعداد، باهوش و مبتکر بودهاي مثبت را ليست کرد، روحيهزماني که او به جنبه 

 .کردند. همه شان يک يا چند بار اين کار را انجام داده بودندکدامشان دريک بحران به او اعتماد مي

 .اي ميان خلق و روحيه شان به وجود آمدزماني که پيشروهاي آريدي بيرون از کمپ راندند راحتي کلي 

اي داشت که ، حس ناراحت کنندهولي زماني که هلت سر ابالرد را چرخاند و از سمتي که ويل رفته بود دور شد 

.گفت عاملي وجود دارد که او در محاسباتش از قلم انداخته استمي
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در روزهاي بعد، هلت به شدت خودش را براي مشکلي که ويل قرار بود با آن رو به رو شود و براي خطري که او 

 ..فهميدمدونستم، بايد ميگفت، بايد ميکرد. او به خودش ميدوست جوانش را در آن قرار داده بود سرزنش مي

فهميد  ،52آيدکرد، با فهم و ادراکي که بعد از اتفاق افتادن حوادث به وجود مياش فکر ميوقتي که هلت درباره 

شود. آن گزينش به اين خوانده مي-  53يا کوهستان قرمز –ها در قصري زندگي کرده است که ردمونت که او سال

 ي قرمز رنگي به آنايي که ديوارهاي عظيمش را دربرگرفته بودند، در نور بعد از ظهر سايههدليل بود که سنگ

 .بخشيدندمي

 .ها سنگ آهن بودند، و درصد بااليي از سنگ معدن آهن را در خود داشتندآن سنگ 

که بايد  کند. در ذهنش، او به خودش گفتاي به نام ردهيلز مسافرت ميدانست که ويل درون منطقههلت مي 

 .فهميد: سنگ آهن، ردمونت، سنگ معدن آهن و ردهيلزاين ارتباط را مي

ها مکان قرارگيري مقدار عظيمي از آهن بودند، آنقدر زياد که خود سنگ معدن روي سطح در حقيقت، آن تپه 

 آمد که زمانشد. رنگ قرمز نتيجه زنگ زدگي بود. مشکل براي ويل اينجا به وجود ميهايي ديده ميتپه در رگه

اش از ي شمال ياب مغناطيسيها کامالٌ از آهن تشکيل شده بودند، عقربهعبور از منابع بزرگ آهن، و بعضي از تپه

 .حوزه مغناطيسي زمين منحرف شده و به سمت فلزات اطرافش کشيده مي شود

                                                            
 معادل ضرب المثل معما چو حل گشت اسان شود 52
53 Red Mountain 

 زندگی پیشتاز 
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 –شد ز آن مکان استخراج ميها ادانست. بيشتر آهن و فوالد مورد استفاده آنالبته سلتن درباره آن آهن مي 

بيشتر به اين دليل که تپه ها قابل دسترسي آسان بودند و به ميله هاي بلند و امکانات پيچيده نيازي نداشتند. 

دانستند و سه رنجر با دقت آن را مخفي نگه مي داشتند. پس سلتن هاهيچ درباره ي راز شمال ياب نميولي آريدي

متي ديگر اش به سيابي ويل توسط آن آهن به سختي تحت تاثير قرار گرفته و ميلهراهي براي دانستن اينکه جهت 

 .شود، نداشتمنحرف مي

تواند ويل را سالم نگه دارد. ولي هيچ کدامشان اشکال را دانستند آن دانش ميدر ميان خود، آن دو مرد مي 

 .نفهميدند، پس هيچ کدامشان چيزي نگفتند

 .فهميدکرد، آن اشکال را ميشده به شمال ياب سواري مياگر ويل با چشماني دوخته  

. شودچرخد و منحرف ميکرد که گه گاهي عقربه شمال ياب به شدت ميداد، شايد دقت مياگر آن کار را انجام مي 

توانست ولي اين شکلي نبود که ويل تمرين ديده بود تا با آن ميان کشور جهت يابي کند. در هر صورت، کسي نمي

 .سرزمين بالقوه خطرناکي فقط با نگاه کردن به يک عقربه مغناطيسي عبور کند از

اش نهايي داشت، تا وقتي که عقربه به مکانايستاد و شمال ياب را جلوي چشمانش نگه ميبه جاي آن، ويل مي 

ون سوراخ منطبق شود. سپس با نگاه کردن در N 54چرخاند تا جايي که عقربه با نشانبرسد. سپس حلقه را مي

دهد و در اين مدت شمال ياب را به سمت در يک خط قرار مي NE 55ي شمال ياب، او چشمانش را با نشانگوشه

 .داردنگه مي N نشان

گردد و اي روي زمين تقريباً پنج يا ده کيلومتر دورتر ميي برجستهبا نگاه کردن به درون روزنه، او به دنبال نقطه 

و به  کندراند. زماني که او به آن نقطه رسيد، اين فرايند را تکرار ميبه سمت آن مي ايسپس با راه شمال شرقي

 .راندگردد و به سمتش ميي ديگري که در شمال شرقي اش قرار داشته باشد ميي برجستهدنبال نقطه

ش به ز مسير مورد نيازکند، حقيقتاً بيشتر و بيشتر ااو هيچ گاه آن حقيقت را که هر بار اين فرايند را تکرار مي 

 .شود را نخواهد فهميدسمت شرق منحرف مي

                                                            
54 Northشمال  
55 North-east شمال شرقی 
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اگر او در آرالوئن بود، ممکن بود حس کند که موقعيت خورشيد دقيقاً درست نيست و بفهمد که مشکلي وجود  

گيرد خود را آرام کرده است. هاي متفاوتي قرار ميدارد. ولي او با اين حقيقت که در جنوب خورشيد در موقعيت

 .او به شمال ياب اعتماد داشت، او ياد گرفته بود تا اين کار را بکند

شود و عقربه وقتي که از ردهيلز بگذرد، مشکل حل مي .شدو هر چه دورتر مي راند، بيشتر از مسيرش منحرف مي 

ه ر رفتکند دورتها از آنجايي که فکر ميبه سمت شمال حقيقي بر مي گردد. ولي تخريب انجام شده و او مايل

 .است

کرد. تا وقتي که خورشيد ها آموزش داده بود، در ساعات مياني روز استراحت مياو، همانطور که سلتن به آن 

يدا اي پشد، سايههايي کمي که بزرگتر از بوته باشند در اطرافش ديده ميتابيد وفقط درختتقريباً عمود مي

شتي از سايه درست کند و درونش خزيد، پايان چادر را باز گذاشت اش را برپا کرد تا بهکرد. او چادر تک نفرهنمي

متاسفانه ارو مجبور بود  .تا به هوا اجازه دهد داخل شود. حرکت زيادي در ميان روز و با هواي بيابان وجود نداشت

 .نور مستقيم خورشيد را تحمل کند. ولي او به آن عادت داشت

بود، نقشه سلتن را باز کرد و آن را شايد براي دهمين بار در آن روز  ويل که چهار زانو ميان پناهگاهش نشسته 

 .بررسي کرد

اي را روي نقشه مشخص کرد. او اي که پيموده بود، او نقطهديد، کشيد. با ارزيابي فاصلهاکنون خود را در آن مي 

 :گفت

 .من بايد ... اينجا باشم - 

گاه کرد. اگر آن فکر درست بود، او بايد در اواخر صبح برآمدگي او اخم کرد و در طول مسير شمال شرق به عقب ن 

 .ي بزرگ با قله اي تخت که نزديک شرق مسيرش بودديد، يک تپهاي را ميبرجسته

اي را يک ساعت پيش ديده است، ولي آن ولي آنجا هيچ نشانه اي از آن وجود نداشت. او فکر کرد که چنين تپه 

 .ي گرما ديده بود. و آن در سمت غرب مسيرش بودر فاصلهيک منظره مبهم و سوسو زن د

 توانست اين قدر از مسيرش منحرف شده باشد؟آيا او مي 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

هايي که به سمتشان مي راند خيلي وسواس به او سرش را تکان داد. او براي جهت يابي و انتخاب کردن نقطه 

منحرف شده است. حتي نيم کيلومتر. ولي همه  خرج داده بود. او ممکن بود قبول کند که چند صد متر از مسير

 .اش چنين خطاي بزرگي را ايجاد نکرده بودندتمرينات جهت يابي

آن تپه با قله تخت که او فکر کرد ديده است بايد پنج يا شش کيلومتر غرب آن مکاني که در آن قرار داشت بوده  

 ه، ممکن است بيشتر از يک تپه با قله صاف در بيابانباشد. او با تفکر روي نقشه ضربه زد. او به خودش گفت، البت

وجود داشته باشد. در حقيقت، مطمئناً بيشتر از يکي وجود خواهد داشت. شايد آن يکي که سلتن نشانه گذاري 

کرده است توسط باد و آب و هوا ويران شده تا جايي که شکلش کامالً قابل شناسايي نبوده است. او نقشه را لوله 

کناري گذاشت. او به خودش گفت، بايد همونطور باشه. او بايد به سادگي آن را نديده باشد. آنجا نقاط  کرد و به

دار، که با جلو آمدگي ها هاي سراشيببرجسته ديگري بود که او آن روز ديده بود، يک سنگ قائم و خطي از قله

 .انداختپر شده بود. او فقط بايد نگاه کنجکاوتري مي

کرد، او بعدي گرماي طاقت فرسا همانجا نشست. اينکه آن اسب چطور در فضاي باز آن را تحمل مي او در ساعات 

. او با اي يافته بودها تمرين ديده بود سايه کوتاهي کنار بوتهاي نداشت. در حقيقت، ارو که براي اين موقعيتايده

ه هايش، پوزت حساس اطراف چشماي خرناس کشيد و روي پهلويش نشست. او سرش، پوسصداي شکايت کننده

 .ساختند قرار دادها فراهم ميي محدودي که شاخهترين قسمت سايهو دهانش را در عميق

خورشيد از سمت الراس گذشت و پايين آمدن به سمت لبه غربي بيابان را آغاز کرد. ويل با خستگي به بيرون از  

 .ست و توسط گرما کامالً تحت فشار قرار گرفته بودتوانست بگويد که استراحت کرده اچادر خزيد. او نمي

ها را بيرون جلوي نور مستقيم خورشيد قرار داده بود او دو مشک آبش را با خود به درون چادر برده بود. اگر آن 

توانست مشک را کامالً غير قابل شد. و همچنين او هيچ گاه نميآب تا آن جايي که نشود آن را لمس کرد داغ مي

سطلي گره زده شده به زين وجود داشت، او گره را گشود و آن را  .شدکند و بيشتر آب از درون آن بخار مي نفوذ

 .باز کرد

ارو صدا را شنيد و سعي کرد روي پاهايش بايستد، خودش را تکان داد تا ماسه ته نشين شده روي بدنش را پاک  

ريخت حرکت کرد. ويل با ديدن ها به درون دلو مياز مشککند. او صبورانه به جايي که ويل با دقت آب را از يکي 

 .شي براي نوشيدن قبل از اينکه او آب را به دهانش ببرد نکرد، تحت تاثير قرار گرفتالاين که آن اسب هيچ ت
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هايش را مي زماني که ارو شلپ شلپ کردن پر سر و صدايش را در آب آغاز کرد، ويل فهميد که در انتظار لب 

 .ان و زبانش ضخيم و چسبنده بود و او مشتاق بود تا خود بنوشدليسد. ده

او تمرين داده شده بود که اول به اسبش رسيدگي کند و قبل از اينکه مشک را به سمت لبان خودش ببرد صبر  

 اد کهکرد تا ارو نوشيدن را تمام کند. او جرعه بزرگي نوشيد، آن را در دهان نگه داشت، آن را قرقره کرد و اجازه د

بود. او  56آرامي در گلويش بلغزد. آب گرم بود و طعم تيز و چرم را از مشک داشت. ويل فکر کرد، ولي مثل نکتاربه

اي ديگر فکر کرد، در برابر آن فکر مقاومت کرد و خود اجازه داد تا آخرين جرعه درون گلويش برود، درباره جرعه

 .را مجبور کرد درپوش را سر جايش بگذارد

هاي تر رفته تحت تاثير قرار گرفته بود. اسبوسط اين حقيقت که ارو از سطل نوشيده و چند قدم آن طرفاو ت 

کيف  اي از دانه که درگشتند. او فکر کرد، دوباره تمرينات آريدي. او بستهديگر، حتي تاگ، به دنبال بيشتر مي

کند، و او با خودش انديشيد که تاگ چه ميزينش بود را بيرون آورد و کمي را درون سطل ريخت. در آن زمان، 

اگر سالم است اکنون کجاست. او سطل را براي ارو پايين گذاشت و به صداي ساييدن فک آن اسب همانطور که 

 .خورد گوش دادمي

ويل چند خرما و کمي نان صاف داشت. نان اکنون بيات شده و کامالً سفت بود ولي به هر شکل آن را خورد. او  

 .دانستگرسنه نبود، حقيقتي که ويل آن را به گرماي تنور مانند روز مرتبط مي الًاص

 .دانست بايد چيزي بخوردولي او مي 

ي ديگري آب نوشيد. ارو با شنيدن صداي باز شدن درپوش سرش را باال آورد. ويل فکر کرد که سرزنشي او جرعه 

 :در آن چشمان بزرگ و مايع حس کرده است. او به اسب گفت

 .تو به اينا عادت داري. من ندارم - 

ارو با شنيدن اين بهانه به نظر تحت تاثير قرار نگرفته بود. او سرش را به درون سطل برگرداند، در حالي که زبان  

 .گشتندبزرگش به دنبال هر دانه باقي مانده در پايين مي

                                                            
 نوشیدنی خدایان 56
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اندازي کمپ شود حدود يک ساعت زمان دارد. ويل به خورشيد نگاه کرد و تخمين زد قبل از اينکه مجبور به راه  

اي که پشت سرش ايجادشده بود و روي زمين ترک خورده موج اش مسخره بود، شکل بلند شدههم اکنون، سايه

 .اش را در تاريکي شروع و تمام مي کنددانست سلتن راه پيمايي روزانهداشت. او ميبر مي

از درون سوراخ شمال ياب متکي نبودند، پس سلتن نيازي به نور براي  هاي دورها و بلنديهابه ديدن پستيآريدي 

 .سفر کردن نداشت

هايي که روي نقشه مشخص رفت و هم مشخصهويل نياز داشت که بتواند ببيند، هم نقاطي که به سمتشان مي 

يد حس کرد. او خزي سرصاف فکر کرده و کرمي از شک را که درونش ميشده بودند. او دوباره در مورد آن تپه

ت ي وسايلش را جمع کرد و به پشتوانست؟ او ارو را زين کرده، چادر، پتو و بقيهتوانست اشتباه کرده باشد، مينمي

 :زين گره زد. او به ارو گفت

 .رونيمما براي يه ساعت ديگه مي - 

رفت صبورانه درون زين مياسب با شنيدن خبر ها نه خوشحال و نه ناراحت به نظر مي آمد و زماني که ويل به  

 .ها نگاه کردايستاد. وقتي که نشست، شمال ياب را برداشت، آن را تراز کرد و از درون آن به منظره

يدند، درخشهاي آن با نور پايين آمده خورشيد مييک ستون ماسه و نمک، با تقريباً سه متر ارتفاع که کريستال 

 .زبانش را به سقف دهان زد و ارو را به راه رفتن وا داشت ي مبناي مناسب بود. ويلبراي او يک نقطه

آمد، نقاط روي زمين که غرب او قرار داشتند هر چه بيشتر سياه و نامعلوم همانطور که خورشيد پايين تر مي 

 هها براي اينکه آن گونه توصيف شوند کمي کوتاها ديده است، با وجود اينکه آنشدند. او فکر کرد که خطي از قله

 .آمدندبه نظر مي

ها همانطور که نقشه نشان مي داد با غارها اي بودند. و ديدن اين که آنها بلندتر از خندق باال آمدهاو فکر کرد، آن 

 .ها توسط خورشيد پايين آمده سياه شده بودجلو آمده بودند يا خير، غير ممکن بود. نماي آن

ها انست جزئياتي مانند آن را تشخيص دهد. او فکرکرد، هنوز، آنتوآن اکنون به شدت در سايه بود و ويل نمي 

توانستند با غارها جلو آمده باشند. او به ها ميتوانستند آن قله هايي باشند که روي نقشه مشخص شده بود. آنمي

 .خودش گفت که همينطور است. بايد همينطور باشد
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 .خزدولي دوباره کرمي از شک را حس کرد که درون خودش مي 

زماني که ويل تصميم گرفت وقت ايستادن است توپ بزرگ قرمز خورشيد نزديک افق بود. او مجبور بود چوب  

هاي کوتاه و خشک رفت و اي از پتهبراي آتش جمع کند و براي آن نور نياز داشت. او ارو را بست؛ به سمت پشته

بود و او از آن براي جلو رفتن و به شدت چاقوي ساکسش را با دست راست بيرون آورد. کمانش در دست چپ 

دانست که کبراهاي ها استفاده کرد، همانطور که ديده بود مردان سلتن انجام مي دهند. او ميحرکت دادن بوته

 ي مرگخواست قبل از اينکه دستش را درون طعمهکنند، و او ميهايي کمين ميهاي چنين بوتهماسه درون سايه

 .رساندها را بتبگذارد؛ آن

توانستند قبل هاي بوته پر از روغن بودند و ميولي چيزي آنجا نبود و او مقدار کافي از از هيزم جمع کرد. شاخه 

 .از اينکه تحليل بروند با گرماي روشن و خشکي براي مدت قابل توجهي بسوزند

او زين ارو را باز کرد و  او محل آتش را ساخت ولي آن را روشن نکرد. سپس وقتي که آن کار فوري انجام شد، 

وسايلش را به سمتي گذاشت. او به خورشيد نگاهي انداخت و به چادرش، کنار زين و تختخواب سفري خيره شد. 

 :او سرانجام گفت

 .نيازي به اين نيست - 

 هاي بسيار زياد بيابان به دروناو تختخواب و پتويش را باز کرد و روي آن نشست. همانطور که يکي از سنگ 

کردند ولي او آبي براي از دست اش يک ليوان قهوه را آرزو ميپشتش فرو رفت خود را عقب کشيد. غدد چشايي

اي ديگر از مشک و کف دستي از خرما راضي کرد. با ديدن نگاه سرزنشگر ارو دادن نداشت. او خودش را با جرعه

 .کرد تا به اسب آب و غذا بدهد شدند ناله کرد، و حرکتبلند شد، همانطور که زانوهايش کشيده مي

دانست در نيمه شب، هوا تقريباً خورشيد در آخر ناپديد شد و گرماي روز شروع کرد تا از بيابان بيرون برود. او مي 

 .منجمد خواهد بود. او بندهاي ارو را چک کرد و سپس به سمت تختخواب برگشت

آمد که بدنش را مغلوب کرده و گذاشته تا او حس مي او خسته بود. گرماي روز نيروي آشکاري داشت و به نظر 

 .ها شروع به درخشيدن باالي سرش کردندخرد شدن و کوفتگي بکند. تاريکي گسترش يافت و ستاره

ها را زدند، او دراز کشيد، بازويش را زير سرش گذاشت، تا آنتر چشمک ميتر و بيشها بيشهمانطور که آن 

 .ببيند
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اي داشتند. ولي نه امشب. امشب افکارش با تاگ بود، که جايي ميان گو و دوستانهمنظوره خوشامد هامعموالً ستاره 

رحم گم شده بود. و با هلت و بقيه، بسيار دورتر و در سمت جنوب غربي. او با ناراحتي به مکالمات شاد بيابان بي

 .را ليسيد هايشي ضخيم و شيرين فکر کرد، و لبهايي از قهوهکنار آتش و فنجان

ر رحم و خونسرد به نظها غريبه بودند. درميان مشکل او سرد و بيها برايش هيچ آرامشي نداشتند. آنحتي ستاره 

ها را کرد، يکي يا دو تا از آنهاي فلکي شمالي اينجا غايب بودند. وقتي که او به اطراف نگاه ميآمدند. صورتمي

 .ديدپايين و کنار افق شمالي مي

 .دادندي بيابان در کل هيچ آرامشي به او نميهاي غريبهاين ستارهولي  

دانست که اين صداييست ي آرام و خرناس مانندي را در فاصله اي دور شنيد. او ميارو لرزيد و ويل صداي سرفه 

ي هکه شيرها درست مي کنند. او شايد انتظار غرش با شکوه و زمين لرزه مانند را داشت. ولي اين صداي خف

هايش پر از هايش صاف شده و چشمخرناس مانند واقعيت بود. او به اسب نگاه کرد. ارو صاف ايستاده بود، گوش

 :سفيدي بودند. ويل با بي ميلي گفت

 .بهتره آتيش روشن کنم - 

ش او آت او با درد ايستاد، به کنار آتش حرکت کرد و شروع به کار با چخماق و فوالد کرد. در کمتر از چند دقيقه 

هايش کمي زمخت حرکت تر به آن برد. اسب درون بندکوچک و روشني درست کرده بود. او ارو را کمي نزديک

 :توانست ريسک در آوردن بندها و از دست دادن ارو را بکند. او به ارو گفتکرد، ولي ويل نميمي

 .آروم باش - 

 .هايش آرميدندو گوشدر کمتر از چند دقيقه، او آرام شد. سرش دوباره خم شد  

ود آمد عادت کرده باش کشيد. او که به خوابيدن، زماني که فرصتش پيش ميويل دراز کشيد و پتو را تا دور چانه 

 .تقريباً در همان لحظه به خواب رفت

ذشت زده ارو او را از خواب بيدار کرد ماه باال آمده بود. براي يک يا دو لحظه او حس گي وحشتزماني که شيهه 

گم گشتگي داشت و با خودش فکر کرد که کجاست. سپس به ياد آورد و بلند شد، در حالي که کمان در يک 

 .کردنددست و تير در دست ديگرش داشت، و چشمانش تاريکي اطراف را جستجو مي
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چند شاخه  آمد. اوآتش را باد زد،تر مياو آن صداي خفه خرناس را دوباره شنيد و اين يکي به نظر کمي نزديک 

 .ديگر به آن اضافه کرد و نشست، به زين تکيه داد و کمان را روي زانوهايش گذاشت

هايش انداخت و خود را آرام کرد، در حالي که اين حقيقت را که مجبور است نشسته نگهباني او پتو را روي شانه 

خواست تا دراز ان در بدنش ميدهد و نامنظم چرت بزند را قبول کرده بود. در صورتي که هر ماهيچه و استخو

 :بکشد و آرام استراحت کند. او گفت

 57براي گناهکار استراحتي وجود ندارد.  - 

 .کرد که اين قرار است شبي بلند، سرد و ناراحت باشداو حس مي

                                                            
57 No rest for the wicked قسمتی از جمله ی معروفی از کتاب اشعیا، که می گوید هیچ استراحت و صلحی برای گناه کاران وجود ندارد. م 
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 .دادهمانطور که ويل به خود گفته بود، سلتن حرکت گروهش را در ساعات قبل از طلوع هر روز ادامه مي

ها را براي پختن به پا کرده، شدند، زماني که محافظان آريدي آتشها قبل از طلوع آفتاب بيدار ميها ساعتآن 

ها کردند. سلتن به تغييري که به گروه آرالوئنيهاي صاف را روي زغال برشته ميکردند و نانقهوه درست مي

کدامشان زمان نوشيدن کرد بود دقت کرد. ديگر هيچ ها را ترکحکمفرما شده، از دو روز پيش که رنجر جوان آن

ران شان نگها مغلوب شده و براي همراه رفتهگفتند و نمي خنديدند. آنقهوه صبحانه، به دور آتش کمپ جوک نمي

 .بودند

تر بيشتر به چشم مي خورد: هوراس، شاهدخت و رنجر جوان، گيلن. البته هلت اين تغيير در سه عضو جوان 

حرف بود. ولي سلتن خيال کرده بود که ترشروئي ي بي احساسي داشت. او بيشتر اوقات عبوس و کمهرههميشه چ

آورد و بقيه نبودش را به تر شده است. واضح بود که رنجر ويل قلب و زندگي گروه را فراهم مياو کمي برجسته

 .کردندشدت حس مي

ي اطراف و برداشتن کردند براي مشاهدهته عبور ميتر همانطور که از نقاط برجسنه اينکه دو رنجر بزرگ 

 هاي برجسته را به ياد سپرده و يادداشتها مشخصههاي پنهاني کمتر سعي کنند. سلتن مطمئن بود که آنيادداشت

اي که شههيچگاه نق اي از راه الشباح به ماراروک تهيه کنند. شايد ويل قسم خورده بود کهکنند تا بتوانند نقشهمي

کرد ولي لتن به او داده بود را کپي نکند، ولي ديگران به چنين قولي پايبند نبودند. او به اين موضوع فکر ميس

در چند ساعت اول و در تيرگي قبل از  .آيدتصميم گرفت که کار کمي براي متوقف کردنشان از دست او بر مي

 .ها در همان آرايش نزديک به همِ معمول راندندطلوع آفتاب، آن

 زندگی پیشتاز 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

اش را به نمايش گذاشت، سواران اطراف گروه مرکزي به بيرون حرکت سپس، همانطور که خورشيد ورود ديدني 

 .کردند تا شکل روزانه سفرشان را به خود بگيرند

کرد را يافتند، ها حرکت ميها رد گروهي که جلوتر از آندر روز دوم، چند ساعت بعد از باال آمدن خورشيد، آن 

برد. البته قبل از آن نقطه هر ردي که توسط سواران به ه ارک را به عنوان گروگان به ماراروک ميهمان گروهي ک

ر ها پي بردند که اکنون آن گروه کم تجا مانده بود توسط طوفان عظيمي که بيابان را فراگرفته، نابود شده بود. آن

 .ها جلوتر استاز دو روز از آن

 :هلت گفت 

 .کننا حرکت ميتر از ماونا آروم - 

اي که بين الشباح و ماراروک حرکت کرده و کاالهاي هاي عاديدانست که سلتن ارک را با يکي از کارواناو مي 

هايي پيش از اين اسکورت مسلح داشته و برد فرستاده است. چنين کاروانبازرگاني را از ساحل به شهر داخلي مي

کشت. ولي البته، قاطرهاي به سنگيني بارزده شده و شترهاي حامل منطقي بود که دو پرنده را فقط با يک سنگ 

 .کردندسرعت گروه را کم مي

ها اثرهاي کوچکي از سم، اينجا و آنجا هاي روي زمين سخت زانو زد. آنگيلن از زين پايين آمد و کنار عالمت 

از محل عبور گروه وجود داشت، با  هاي واضحيبودند، و براي چشمان تمرين نديده تقريباً نامرئي. گه گاهي سرنخ

ها ضربه زد، آنرا شکست و رطوبت درونش را ي مدفوع حيوانات. گيلن با چوبي به يکي از آنتوجه به شکل تپه

کردند، رطوبت درون مدفوع هايي براي مشخص کردن تازگي ردپاها استفاده ميبررسي کرد. رنجرها از چنين سرنخ

شده يک ساقه که توسط حيوان عابري شکسته بود. ولي در گرماي کور کننده و اسب يا عصاره درون آوند قطع 

 :خشکي بيابان آريدي، و تاثيري که بر رطوبت داشت، اين مشخصه غير قابل استفاده بود. گيلن در آخر گفت

 .سخته بگي چقدر وقتشه -

 .اش را باال انداختهلت شانه 

تر از دو روز باشه. اون از وقتي که تونه بيشدونيم که نميما ميشه. تر از شمال خشک مياينجا خيلي سريع - 

 .طوفان تموم شده اونجا بوده
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 .گيلن سري به تاييد تکان داد 

گي. ولي اگه من اونو قبالً توي خونه ديده بودم، مي گفتم چهار روزه. فکر کنم اين براي بعداً ارزش درست مي - 

 .دونستن داشته باشه

و خاک را از زانوهايش پاک کرد و دوباره روي زين بليز رفت. او به سلتن نگاه کرد و ديد که واکير  او ايستاد، گرد 

ب کند. آن اسداشت، بازي مياش را پشت زين نگه ميهايي که تخت خواب سفريهم اسبش را نگه داشته و با گره

شکي نداشت که چشمان رهبر  آريدي چهل و پنج درجه از سمت و سوي سفرشان منحرف شده بود و گيلن هيچ

 :آرامي گفتچرخد. او بهي خفيه اش به محکمي روي خودش و هلت ميآريدي زير سايه

 .کنهداره تماشامون مي - 

 .و هلت بدون نگاه کردن به سمت سلتن سرش را به تاييد تکان داد 

 .کنيمکنه. فکر کنم ما اون رو عصبي مياون هميشه تماشامون مي - 

 دونه ما يه نقشه از راه درست مي کنيم؟کني مي فکر مي - 

 :هلت گفت 

 کنه يه راه پيدابندم که داره فکر ميده. و شرط ميبندم. چيز زيادي رو از دست نميبا زندگيم روش شرط مي - 

 .کنه تا جلومونو بگيره

ام کرده است. او با زانو هايش را تمآمد گره زدن دوباره تسمهها حرکت کردند، سلتن به نظر ميوقتي که آن 

 .ماديانش را لمس کرد و به راهي که پيشروانش درست کرده بودند برگشته و شروع به تاختن کرد

 :گيلن پرسيد 

 نظرت در موردش چيه؟ - 

دانست که او درباره نظرش فکر کرده و اين بار، هلت قبل از جواب دادن به آن آريدي بلند قد نگاه کرد. گيلن مي 

 :سنجد. سرانجام، هلت پاسخ دادداند، و هر حسي که درموردش دارد را ميمورد واکير مي هر چه در
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هاشو دوست دارم. يه عالمه از اين مقامات رسمي هميشه دنبال رشوه گرفتن هستن. رشوه و فساد من روش - 

 .توي اين کشور تقريباً روش زندگيه. ولي اون اين شکلي نيست

 :گيلن گفت 

 .ازه، نه يه سياست مداراون يه سرب - 

داد با مرداني سر و کار داشته او سوءظن عادي مردان جنگي را نسبت به سياست و رسومات داشت، و ترجيح مي 

اي را چنين مرداني هميشه صداقت ذاتيدانند جنگيدن براي زندگي چه معنايي دارد. گيلن فکر کرد، باشد که مي

 .با خود دارند

 :ن دادهلت سري به تاييد تکا 

ثل رسه ما توي بيابون، مو يه خوبش. به آرايش نظامي که ما رو توش گذاشته نگاه کن. توي ديد اول، به نظر مي - 

تونن به ما نزديک بشن، مگر اينکه يکي از اون پيشروها يه اي سرگردونيم. ولي از هيچ جهتي نميگاوهاي قهوه

 .چيزي ببينه

 :گيلن گفت 

 .ذارن. اون مجبور نيست براي درست کردن چيزا داد و فرياد کنهش بهش احترام ميبه نظر مي رسه افراد - 

آره. از وقتي که راه افتاديم کمتر شنيدم صداشو باال ببره. اين معموالً اينو نشون مي ده که افرادش باور دارن که  -

 .کنهدونه چي کار داره مياون مي

که هر دو به پيکري که با شنل سفيد و پشت صاف، تنها و بيست ها براي چند دقيقه ساکت شدند، در حالي آن 

 :کردند. گيلن که نيشخند مي زد گفتراند فکر ميها ميمتر جلوتر از آن

 .به هر حال، زياد مهربون نيست - 

کرد که هلت را در حال صحبت نگه دارد و تالش کند که استاد پيرش را از نگراني در مورد ويل که او سعي مي 

کرد و برايش قدردان بود. صحبت کردن با يي در اين بيابان هرز رفته بود باز دارد. هلت اين نيت را حس ميجا

ي پسري که برايش معني زيادي پيدا کرده بود حس اي که او دربارهاي بود ميان نگراني هميشگيگيلن، فرجه

 :سرعت به او نگاه کرد. او گفت کرد. بدون اينکه قصدش را داشته باشد، آه بلندي کشيد. گيلن بهمي
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 .اون حالش خوبه، هلت - 

 ...کردماميدوارم. فقط فکر مي - 

ها نزديک آن فکر هلت هر چه بود زماني که چيزي توجهش را جلب کرد گم شد. ابري از خاک از جلو به آن 

ص گرد و خاک را تشخي زماني که توانست در سوسوزدن هاي گرما بهتر ببيند و پيکر تيره ي جلوي ابر –شد مي

توانست گرد و خاک را که با هر ضربه ي پاي اسب به هوا بر ميخاست دهد، پي برد که يکي از پيشرو هاست. او مي

 :را ببيند. او به سرعت گفت

 ما اينجا چي داريم؟ - 

الش کرد. ر فاصله دنباو ابالرد را با زانويش لمس کرد و جلو رفت تا کنار سلتن براند و گيلن هم با تقريباً يک مت 

 :او پرسيد

 پيک؟ - 

 :ها گفتسلتن سرش را براي مخالفت تکان داد. او به آن 

 .هاست. بايد چيزي اون جلو باشهنااون يکي از ديدب -

توانستند جزئيات را تشخيص دهند. سوار زماني که قامت بلند واکير را ها ميتر بود و آنآن سوار اکنون نزديک 

 .آرامي اسبش را منحرف کرد و مستقيماً به سمت سلتن راندتشخيص داد به

 :گيلن ناگهان گفت 

 .الشخور ها - 

 .کردندزماني که ديگران روي نزديک شدن سوار متمرکز بودند، چشمان زيرک او پيش رو را جستجو مي 

 .هلت اکنون به باال نگاه کرد ولي چشمان گيلن جوان تر از مال او بودند 

زدند را ديده است. يا اين فقط به اين خاطر هاي سياهي که در آسمان رو به رويشان چرخ ميه نقطهاو فکر کرد ک 

 .ها را ببيند، چون گيلن گفته بود آنجا هستندتواند آنگفت ميبود که مغزش مي
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رفت. او  زماني که سوار نزديک تر آمد، و در ميان ابر گرد و خاک اسبش را متوقف کرد، تمام ترديد ها از بين 

 :گزارش داد

 .سرور، ما جلوتر الشخور ها رو ديديم - 

دانست که چيزهاي بيشتري براي گزارش دادن وجود سلتن صبر کرد. مردانش به خوبي تمرين ديده بودند و او مي 

 :دارد. آن مرد ادامه داد

 .ي جلو رو متوقف کردمو دو مرد رو براي شناسايي فرستادم. تا اون زمان، پيشروها 58من سرجوخه اقبال  - 

 :سلتن براي تاييد سرش تکان داد 

ها برسيم به راهمون ادامه مي ديم. تا اون موقع اقبال بايد چيزي براي گزارش خوبه. ما تا وقتي که به پيشرو - 

 .دادن داشته باشه

 :او اضافه کرد 

 .به پستت برگرد - 

اي لمس کرد، در همان راهي که سالم نظامي عجوالنه آن پيک اسبش را چرخاند، دهان، پيشاني و دهانش را در 

 .آمده بود تاخت و گرد نرم بيشتري را به هوا فرستاد. سلتن به دو رنجر نگاه کرد

دونيم چيزي که اونا رو کشته بهتره سالم باشيم تا متاسف. اون الشخورها يعني يه چيزي اون جلو مرده. نمي - 

 .هنوز اون اطراف هست يا نه

راي توافق سري تکان داد. او پي برده بود که بيابان جاي خطرناکي براي مسافرت کردن است. سلتن بيشتر هلت ب 

 :از حد سرباز خوبي بود تا بخواهد ناآماده به ديدن آنچه الشخور ها را جذب کرده است برود. گيلن اشاره کرد

 .ته باشهتونه يه عالمه قتل در گرفاونجا يه عالمه الشخور هست. يعني مي - 

 :سلتن پاسخ داد 

                                                            
58 Corporal Iqbal 
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 .اين همون چيزيه که ازش مي ترسم - 

*** 

ها يک ساعت بعد به صحنه جنگ رسيدند. آن صحنه زياد هم به جنگ شبيه نبود هايش درست بودند. آنترس 

هاي عام بود. اسب ها، قاطرها، شترها و مردان همه در بيابان پراکنده شده بودند و بدنتر شبيه قتلبيش –

 .ها فرو رفته بود محاصره شده بودندهاي تيره شده از خون خشک شده که در ماسهجانشان با راهيب

 .اين همان گروه تاجر از الشباح بودند، و تک تکشان نابود شده بودند 

 نهمانطور که تازه رسيدگان در ميانشان مي راندند، الشخور هاي سياه ضيافتشان را ترک کرده و با تنبلي به آسما 

 .رفتند. هلت به اونلين و هوراس گفت که عقب بمانند. او و گيلن پياده شده و با سلتن ميان بدن ها قدم زدند

شد آن مردان و حيوانات کشته شده بودند، و سپس در جنون بي منطقي تکه تکه شده بودند. کمتر بدني پيدا مي 

ودند. شده ب ه و محتوياتشان روي زمين پراکندهکه فقط يک زخم کشنده داشته باشد. بسته هاي محموله پاره شد

 :هر چيز باارزشي برده شده بود. سپس صيادان کار زشت و مهيبشان را انجام داده بودند. هلت پرسيد

 فکر مي کني چه زماني بوده؟ - 

 :سلتن به اطراف نگاه کرد؛ چهره خونسرد هميشگي تيره اش با خشم و غضب همراه شده بود. او پاسخ داد 

 .من ميگم صبح زود - 

 :و گيلن که کنار يکي از بدن ها زانو زده بود، براي تاييد به هلت سرش را تکان داد. سلتن توضيح داد 

صيادهاي بزرگ، گربه ها و شغال ها، هنوز به اونا نرسيدن. اونا دوست دارن شب به جستجو برن، پس اين اتفاق  - 

 .. و الشخور ها هنوز دارن جمع مي شنبايد بعد از طلوع امروز اتفاق افتاده باشه

کرد، هلت حرکت کرده و صحنه را نزديک تر بررسي کرد. سلتن به باال و به پرنده همانطور که سلتن صحبت مي 

هايي که باالي سرشان چرخ مي زدند نگاه کرد، که به سادگي روي هواي گرم که از کف بيابان به باال مي رفت 

 .کردندسواري مي

 :يدگيلن پرس 
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 ايده اي داري کي اين کارو کرده؟ - 

سلتن او را براي لحظه اي بررسي کرد، درحالي که کنترل احساساتش را به دست مي گرفت. او به خالصه و در  

 :کرد گفتحالي که تقريباً کلمه را به بيرون پرت مي

 .تکه شده اشاره کردهاي تکهاو به بدن ...ي ايناها. همهتواالگي - 

 .يه نمونه از کار دست اوناس ... - 

 .او که گيج شده بود سرش را تکان داد 

ولي چرا؟ چرا اونا بايد به يه گروه مسلح حمله کنن؟ بيشتر از بيست تا سرباز توي محافظا بودن. معموالً گروه  -

 هاي تواالگي به گروه هاي کوچيک تر حمله مي کنن. چرا اين؟

 :ده باز مي گشت گفتهلت که از بازديدش از زمين ويران ش

 .شايد يه نفر بهشون پول داده - 

 :کرد اکنون به او نگاه کرد. او پرسيدواکير که اخم مي 

 کي؟ کي بهشون پول داده؟ - 

 :ها گفتهلت به آن 

هر کي که همون اول به ارک خيانت کرده. يه نگاه به اطراف بکن. هيچ نشونه اي از اون نيست. هر کي که  - 

.شته اون رو با خودش بردهمردانت رو ک
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 .شدرفته بزرگتر ميکردند. و همانطور که اين اتفاق مي افتاد، خطر رفتهاشتباهات ويل شروع به ترکيب شدن مي

او از اشتباه اول، همان اشتباهي که باعث ديگر اتفاقات شد، هنوز بي خبر بود. حقيقت اين بود که در قسمت  

مراه شدگي شمال ياب نادقيقش، با فاصله ي زيادي از مسير منتخب به سمت شرق بيشتر روز اول، او توسط گ

کرد. وقتي که اثر منابع آهن را در ردهيلز سرانجام پشت سر گذاشت و شمال ياب به جهت درست برگشت، سفر مي

آن  ن او موازيکرد طي مي کند دورتر ميشد. اکنوتخريب انجام شده بود. با هر کيلومتر، او از مسيري که فکر مي

 .کرد در آن استکرد، ولي با کيلومتر ها فاصله از جايي که فکر ميمسير حرکت مي

 .اي که به دنبالش مي گشت را ديده استدومين اشتباه اين بود که خودش را متقاعد کرد که آن نقاط برجسته 

شناسايي کردنش از آن عبور کرده  ي سرصافي را نديده بود. ولي او به خودش گفت که بدونمسلماً، او هيچ تپه 

دش کرد تغيير کرده است، خوي سلتن معلوم ميها، از آنچه نقشهو با اين استدالل که بدون شک شکل تپه در سال

 .را راضي کرد

 .ها نداشتاي به خطي از قلهسکوي کوتاهي که در اواخر بعد از ظهر قبل ديده بود هيچ شباهت حقيقي 

 .ها را ديده است، پس خودش را متقاعد کرد که واقعاً ديده استکه باور کند که قله ولي او نياز داشت 

 .ها با آن غار ها پر شده انداو هيچ غاري نديده بود، و نقشه نشان مي داد که قله 

ل يرقابکرد غبه جاي آن، او به خودش اطمينان داد که غارها به دليل اينکه او در سايه ي اواخر بعد از ظهر سفر مي 

 .ديدن بودند

 زندگی پیشتاز 
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هاي متعادلي را در چند ساعت آينده مشاهده حاال، براي حل کردن اين مشکل براي هميشه، او بايد شکل سنگ 

شکلي که از قرار داده شدن ناپايدار سنگ بزرگي روي يکي کوچکتر ايجادشده بود. او با حس شوم پيش  -کرد مي

 .خالي از سوءتفاهم خواهد بودرونده اي به خود گفت؛ حداقل شکلي مانند آن 

 .او عبوسانه به خودش گفت، مگه اينکه توي شب، بزرگه از روي کوچيکه افتاده باشه 

 .او نياز داشت تا آن شکل را ببيند، چون ذخيره ي آبش به شکل خطرناکي تقليل يافته بود 

ا آب خوردنش را جيره بندي مشک اول خالي بود. دومي کمتر از نصف آب داشت. او چند بار سعي کرده بود ت 

 .کند ولي گرما به سادگي نيرويش را گرفته بود، پس او يا مجبور بود بنوشد يا بيهوش روي زمين بيفتد

هاي متعادل را ببيند که در جايشان محکم شده اند؛ او خودش را با اين حقيقت آرام کرده بود که وقتي که سنگ 

ها، نمزاري روي نقشه مشخص شده بود، تو رفتگي کوچکي از سنگمشکل آب حل خواهد شد. چند کيلومتر بعد 

آرامي روي سطحش جريان داشت. وقت رسيدن به آنجا، تنها کاري که اي خشک شده که آب بهاز بستر رودخانه

 .کرد اين بود که تقريباً يک متر حفر کند و منتظر بماند تا سوراخ پر شودبايد مي

هايش پر شده و مکانش د و ناخوشايند، ولي قابل نوشيدن است. و وقتي که مشکآلودانست که آن آب گلاو مي 

 .ها براندبراي هميشه تاييد شده باشد، او مي توانست به مقصد آن چشمه

 .هاي متعادل را مي ديد، يا او گم شده بود؛ مجازاً و لفظاًدر چند ساعت آينده، او به سادگي بايد آن سنگ 

کرد و به باور اينکه زود يا دير، او سنگ ها را مي او بايد به نقشه و شمال يابش اعتماد ميبه عنوان يک نتيجه،  

 .ديد ادامه مي داد. او به سادگي هيچ راه ديگري نداشت

اش بود که او را به سمت آخرين و جدي ترين اشتباهش هدايت کرد. او که توسط نيازش اين اعتقاد به سرنوشت 

اي متعادل چيره شده بود، و راه کارش را تا آن زمان مشخص کرده بود، به راندن در گرم به پيدا کردن آن سنگ ه

 .ترين ساعات روز ادامه داد

دانست که بيابان نوردان باتجربه مانند سلتن هرگز چنين کاري نمي کنند. ولي دوباره، او خودش را قانع او مي 

 .کرد
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و به نور خورشيد براي ديدن نقاط برجسته زمين و نقاط مرجع ها جهت يابي کند سلتن مي توانست توسط ستاره 

نياز نداشت. آن به اين معني بود که او مي تواند چند ساعت در ميان روز را براي استراحت اختصاص دهد. ولي 

 .ويل براي نيازش به پيدا کردن آن نمزار عجله داشت و چند ساعت گرما بيش از حد ضرر نمي زد

اي به او فشار مي آورد. الي که همانطور که خورشيد باالتر مي رفت گرما مانند نيروي فيزيکيپس او راند، در ح 

رسيد که آن سوزاند. به نظر ميهايش را ميخود هوا هم داغ بود، به شکلي که زمان نفس کشيدن گلو و شش

 .نفس مي زدکشد، پس او براي داخل کشيدن هوا نفسگير اکسيژن را از هوا بيرون ميگرماي همه

کرد تا به فواصل درخشان با مانند گرما، درخشش خورشيد هم يک شکنجه ي دائمي بود، و او را مجبور مي 

 .چشمان تقريباً بسته نگاه کند

کرد. ويل از زوال سريع اسب مطلع بود، و هيچ ايده اي آرامي و واماندگي حرکت ميزير او، ارو با سري پايين به 

 .ش بدتر از آن استنداشت که وضعيت خود

 :او گفت 

 .وقت يه کم آبه، پسر - 

 .صدايش بيشتر از يک قورقور خشن که راه خودش را از ميان گلو و دهان خشکش باز کرده بود، نبود 

او که بدنش خشک و ناراحت بود از زين پايين آمد. زماني که به زمين رسيد چند قدم تلوتلو خورد و مجبور شد  

دش به پهلوي اسب تکيه دهد. ارو که سرش خم بود و تقريباً به زمين مي رسيد بي حرکت براي ثابت کردن خو

ايستاد. سپس او وزنش را روي سمت چپش انداخت، در حالي که به نظر مي رسيد به سم جلو و سمت راستش 

ز ته د که الطف مي کند. هم اکنون، بعد از چند ثانيه ايستادن، ويل مي توانست گرماي مشتعل زمين را حس کن

چکمه هايش پاهايش را مي سوزاند. او فکر کرد، براي سم هاي پوشيده نشده ي ارو، اين بايد شکنجه باشد. او به 

 :اسب گفت

 .من يه دقيقه ي ديگه به اون رسيدگي مي کنم. اولش آب مي خوريم - 

داخت. او به کوتاهي خنديد. او با گره هايي که سطل را در جايش نگه مي داشت ور رفت و سطل را روي زمين ان 

 :به ارو گفت
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 .فرقي نمي کنه که پر نبود - 

شد که آن را روي سطح صافي گذاشت و مطمئن ميدقت روي زمين ميآن اسب پاسخ نداد. او که سطل را به 

ک سب گذاشته است، ويل آب باقي مانده را برداشت و با دقت درش را باز کرد. او با اندوه آگاه شد اکنون چه قدر

است. همانطور که او با دقت آب را مي ريخت، سر ارو به سمت صدا چرخيد. اسب صداي خرخر کوتاهي از گلويش 

 :در آورد. ويل گفت

  .59صبر کن - 

 .هايش را نگه دارد خنديد. او ادامه دادي اين که به اسبش بگويد اسبسپس او دوباره با ايده

 .با همه ي اينا اسب خوبي هستي نه اين که تو واقعاً اسبم باشي. ولي - 

قسمتي از مغزش از اين حقيقت که او در حال خنديدن و لطيفه گفتن با اسبش است نگران بود. او حس عجيبي  

داشت که کناري ايستاده و خود و ارو را تماشا مي کند، در حالي که دربرابر اين رفتار غير معقول اخم کرده است. 

 .ري راند و سطل را براي ارو نگه داشت تا بنوشداو آن تصور مسخره را به کنا

 .کرد، دهان و گلويش را حس کرد که به کار مي افتندمانند هميشه، زماني که نوشيدن اسب را تماشا مي 

ولي در حالي که روز قبل دهانش حس ضخيم و چسبنده اي داشت، امروز تمام رطوبت اضافي از آن رفته و  

 .دهانش خشک و ورم کرده بود

اي شکاف هاي سطل، جايي که قطره هاي آخر ممکن بود پنهان شده باشند ارو که زبان بزرگش به شکل بيهوده 

را مي گشت، خوردنش را تمام کرد. ويل به مقبوليت آرام آن اسب نسبت به مقدار آبي که به او مي داد عادت کرده 

طراف مشکي که روي شانه ي ويل بود را بو کشيد. اين بود. در هر حال، اين بار ارو سرش را باال آورد و با اصرار ا

ي ديگري به آن بود که چگونه وضعيتشان بدتر مي شود. تمرينات اسب توسط نيازش به آب مغلوب شده اشاره

 .بود

 :ويل آن پوزه ي جستجوگر را به کناري راند. او تقريباً غير قابل شنيدن گفت 

                                                            
 Hold your horsesاصطالحیست به معنای صبر کردن، لفظاً معنای »اسب ھایت را نگه دار« می دھد. م.  59
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 .ببخشيد پسر. بعداً - 

آرامي در گلويش ه ي کوتاه نوشيد، هر کدام را در دهانش نگه داشت، قبل از اينکه اجازه دهد بهاو خودش دو جرع 

 .روان شود. سپس بي ميل دوباره مشک را بست و آن را در سايه ي يک بوته گذاشت

 .او سم چپ و جلوي ارو را باال آورد تا آن را امتحان کند. آن اسب خرخر کرد و ناشيانه تکان خورد 

جا هيچ زخم قابل ديدني وجود نداشت ولي وقتي که او کف دستش را روي مرکز نرم سم گذاشت، مي توانست آن  

گرما را احساس کند. زمين بيابان داشت پاهاي محافظت نشده ي ارو را مي سوزاند. ويل آن را حتي بيشتر، حاال 

ما از خورشيد پايين مي آمد، به زمين کرد. گرما در تمام اطرافشان وجود داشت. آن گرکه ايستاده بود حس مي

 .بيابان برخورد کرده و دوباره باال مي رفت. حداقل زماني که ارو را مي راند کمي از آن مصون بود

او پتويش را از پشت زين باز کرد و آن را به شکل مربع و باريکه قطعه قطعه کرد. سپس آن تکه هاي پتو را دور  

ن را با چند اليه ي در هم پيچيده شده پر کرد، و کل آن را با باريکه ها سر پاهاي اسب کوچک پيچيد و زير آ

 .جايش گره زد

شد در وضعيت بدتري قرار مي دانست که وقتي شب شود هوا سرد خواهد شد. ولي اگر اسبش چالق مياو مي 

 .گرفت

ويل افسارش را گرفت و او را به نظر مي رسيد که ارو راحت تر ايستاده و ديگر به سمت راستش تکيه نمي دهد.  

رفتن ارو را ببيند. او با کمي آرامش ديد که آن اسب ديگر به هيچ چند قدم هدايت کرد، و به عقب برگشت تا راه

 .سمتي نمي لنگد

اش انداخت و آماده شد تا سوار شود. سپس ايستاد و روي گردن ارو او دوباره مشک را برداشت، آن را روي شانه 

 :گفت ضربه زد. او

 .من يه مدت راه مي رم. تو تا حاال همه ي کارا رو کردي - 

ي مشخص گشت. آنجا يک ستون قائم از او شمال يابش را بيرون آورد و مسيرش را چک کرد، و به دنبال نقطه 

هايش با درد براي چشمان او در نور سنگ و نمک در فاصله ي متوسطي وجود داشت، در حالي که کريستال

 .ي درخشيدخورشيد م
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 .کرد و او به سمتش رهسپار شدولي آن دنبال کردن ردش را راحت تر مي 

هايش صداي خفه شده و عجيبي آرامي قدم زد، در حالي که اکنون سمارو که سرش پايين بود پشت سرش به 

 .روي ماسه ي بيابان مي داد

*** 

بود، شنلش را برداشت و روي زين انداخت. او يک اشتباه ديگر. ويل که با گرماي غيرقابل اجتناب محاصره شده 

تري داشت. ولي آن يک تصور بود. آن شنل، آستين پيراهنش را باال زد و براي چند لحظه، او احساس کمي خنک

کرد که مرطوب بماند. بدون آن، و در معرض خورشيد، او حتي هاي گشاد آريدي، به بدن کمک ميمانند پيراهن

 .داددنش را از دست ميتر از قبل آب بپرسرعت

اش شروع کردند تا قرمز شوند، سپس بسوزند و تاول بزنند. ولي زماني که اشتباهش به عالوه، بازوهاي پوشيده نشده 

را بفهمد؛ ديگر قادر به فکرکردن نخواهد بود. دستگاه بدنش در حال خاموش شدن بود. تفکراتش نامنظم و غيرقابل 

هاي متعادل فراري را نديده بود. اکنون احساس ترسي با او همراه شده بود. آن سنگشدند. و هنوز او اطمينان مي

وار توانست اميدها را مي ديد. او به خودش گفت، به زودي، به زودي. او ديگر نميها بايد جايي باشند و او بايد آنآن

ها مي راند و ردي از آن ا ديدن هيچباشد تا آن را در يک يا دو ساعت بعد ببيند. او براي بيشتر از چهار ساعت ب

 .رفتراه مي

 :بعد از ظهر، او چرخيد تا با ارو رو در رو شود. او پرسيد 

 تو اونا رو ديدي؟ -

 :ارو با بي عالقگي به او نگاه کرد. ويل اخم کرد. او گفت 

 .اوه، حرف نمي زني؟ شايد يه کم گلوت خشک شده - 

را تماشا مي کند که در بيابان مي چرخند. او در برابر هوشمندي خودش  او در کناري ايستاده و خودش و اسب 

هماني که او از مشکي که روي شانه اش  –خنديد، و براي لحظه اي دوباره آن احساس ناخوشايند را پيدا کرد 

 :آويزان شده بود آگاه شد. او به ارو گفت

 .به نوشيدني نياز دارم - 
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گفت که وزن مشک مزاحمش است. اگر بيشتر بنوشد، مشک سبک تر خواهد او به شکل غيرمنطقي اي به خود  

 .تر حرکت خواهد کردشد. او تصميم گرفت که اين گونه راحت

او بشدت نوشيد، سپس از چشمان سرزنشگر ارو روي خودش آگاه شد. با حس عذاب وجدان، او مشک را دوباره  

 .بست و راه افتاد

تن به او يک نقشه ي اشتباه داده بود. هيچ قله اي که سطح پر از غار داشته سپس آن فکر به او خطور کرد. سل 

باشد وجود نداشت. هيچ تپه ي سرصافي وجود نداشت. البته، واکير چنين سند ارزشمند استراتژيکي را به او نمي 

. بيابان فرستاده تا بميرد داد! چرا او قبالً اين را نفهميده بود؟ آن خوک به او نقشه ي غلط داده بود و او را به ميان

 او به اسب گفت:

اون به ما حقه زده. ولي من نشونش مي دم. ما االن بايد نزديک اون نمزار باشيم. ما پيداش مي کنيم و من برمي  -

 .گردم و نقشه رو توي اون گلوي دروغگوش فرو مي کنم

آينده وجود نداشت. او مکث کرد. با اين  ويل اخم کرد. اگر نقشه اشتباه بود، پس هيچ نمزاري در چند کيلومتر 

 :حال، آنجا بايد نمزاري مي بود. بايد! سپس افکارش واضح شدند. او به ارو گفت

تونسته همه چيو تحريف کنه! بعضياش بايد درست باشن! وگرنه ما همون اول مي فهميديم اين البته! اون نمي - 

 .نقشه غلطه! اين واقعاً مکاري تو رو مي رسونه

يروي بها بدهد. ولي نتواند به ارو کمي بيشتر از آب گرانحاال که اين مشکل حل شده بود، او تصميم گرفت که مي 

اش بريزد آمد. به جاي آن، او اجازه داد تا آب روي دست فنجان شدهباز کردن سطل بيش از حد زياد به نظر مي

 .خنددطور که زبان بزرگ ارو آن را ليس مي زد به نرمي بو همان

البته، کمي از آب ريخت و فوراً توي ماسه ي برشته شده فرو رفت. ولي اهميت نداشت. آب بسيار بيشتري در  

 :نمزار بود. او به اسب گفت

 .خيلي بيشتر از اينا توي نمزار هست - 

يد او شا او در مشک را دوباره بست و کنار ارو ايستاد. او فکر کرد، مشکل اين است که بدون کمي بيشتر آب، 

نيروي رسيدن به نمزار را پيدا نکند. سپس او مي مرد، فقط به خاطر آنکه او از نوشيدن آبي که هم اکنون داشت 
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خودداري کرده بود. اين احمقانه بود. او فکر کرد، هلت اينو تاييد نمي کنه. او که تصميمش را گرفته بود، در مشک 

 .را باز کرد و آخرين قسمت آب را نوشيد

او بلند شد، تلو تلو خورد و به ارو اشاره کرد تا به دنبالش بيايد. او، در حالي که آن کلمات مانند غار غار  سپس 

 :خشن يک کالغ به نظر مي آمدند، گفت

 .بيا، پسر - 

او افتاد. همانطور که سعي کرد بلند شود زمين دستش را سوزاند و او نيرويي براي بلند شدن نداشت. او سرش را  

 !به شکل شگفت انگيزي، او آن را ديد داد و سپس، تکان

ها فقط چند صد متر جلوتر بودند و او فکر ها را ترسيم کرده بود! آنسنگ هاي متعادل، همانگونه که سلتن آن 

 .ها نمزاري بود، و همه ي آبي که او مي توانست بنوشدها را نديده است. دقيقاً پشت آنکرد که چرا قبالً آن

توانست بايستد، ولي مي توانست به سادگي آن مسافت را بخزد. او شروع کرد تا به سمت آن سنگ هاي او نمي  

 :متعادل زيبا بخزد. او تعجب کرد

 اونا چجوري اينکارو مي کنن؟ چرا نمي افتن؟ - 

 :سپس با خنده اي افزود 

 !سلتن خوب و پير! چه نقشه اي - 

 .کردباز شده و سرش آويزان بود، ايستاده بود و او را دنبال نمي او به پشت سرش نگاه کرد. ارو که پاهايش 

 :او فرياد زد 

بيا، ارو! يه عالمه آب اينور هست! بيا! فقط به سمت سنگ ها! اون سنگ هاي متعادل شگفت انگيز و فوق العاده!  - 

 !اونا چجوري اين کارو مي کنن؟! بيا اينجا و ببين

ي غير قابل تشخيص هستند. آبي که نوشيده بود براي جبران آن مقداري که او نفهميد که کلماتش فقط خرخر 

 .در پنج ساعت گذشته از دست داده کافي نبود
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سنگ ها دستانش را مي بريدند و گرما  –او به خزيدن ادامه داد و خود را از روي زمين سخت و سنگي مي کشيد  

اثراتي که در گرماي تحمل ناپذير به سرعت  –مي گذاشت  ها را مي سوزاند. او اثرات خوني اي از دستش به جاآن

خشک شده و به شکل قهوه اي تيره درآمدند. ارو رفتنش را با چشماني افسرده تماشا کرد. ولي اسب هيچ حرکتي 

 .براي دنبال کردنش انجام نداد. هيچ دليلي براي اين کار وجود نداشت

.ره ي بزرگ مي خزيدهيچ سنگ متعادلي وجود نداشت و ويل در يک داي 
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 :سلتن با شنيدن حرف هاي هلت به سرعت به باال نگاه کرد، در حالي که اخمي از پيشانياش مي گذشت. او پرسيد

 کي بايد براي چنين کاري بهشون پول بده؟ و چرا بايد اينکارو بکنن؟ - 

ن همه از افرادش عصباني و احساساتي دانست که آن آريدي براي مرگ ايهلت به نرمي به سلتن نگاه کرد. او مي 

 .کرد که احساساتش از آن دشمني طوالني با قبيله ي تواالگي نيرو مي گيردست، و حس مي

د کرد. او به اين نتيجه رسيدقت انتخاب مياين موقعيت يک موقعيت خطرناک بود و او مي بايست کلماتش را به 

راحت تر مي تواند سلتن را به آنچه مي خواست بگويد قانع کند. او  که هر چه بيشتر از اتفاقات اينجا آگاه باشد،

 :آرامي به گيلن گفتچرخيد و به

 .توني بفهمي چه خبر بوده يا نهيه نگاهي به اطراف بنداز. ببين مي - 

 :رنجر جوان سري تکان داد و حرکت کرد. فقط در آن زمان هلت به سوال سلتن برگشت. او پاسخ داد 

 .هر کسي همون اول به ارک خيانت کرده پشت اين ماجراست گفتم که - 

 .بايد توشاک باشه. اين دقيقاً همون کاراييه که اون مي کنه - 

اسوينگال بدون اينکه به او توجه شود آمده بود. او در صحنه به دنبال ابرجارلش گشته و به همان نتيجه ي هلت  

، و سپس نگاهش را برگرداند. حاال حس ديگري روي صورتش رسيده بود. سلتن از هلت به اسوينگال نگاه کرد

اين توشاک کيه؟ من هيچ وقت اين اسمو نشنيدم. چرا  - :ها را به چالش طلبيدشک و ترديد. او آن –نمايان بود 

به همون دليلي که همون اول به ارک خيانت کرد. اون مي  - :اون بايد پول بده تا ابرجارلتونو بدزدن؟ هلت گفت

 زندگی پیشتاز 
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او ديد که سلتن در حال پرسيدن سوال ديگريست ولي او زودتر از آن مرد ديگر ادامه  .د ارک از راهش کنار برهخوا

 :داد

اين موضوع سياسته. سياست اسکانديايي. يه گروه از اسکانديايي ها هستن که ارک رو دوست ندارن و مي خوان  - 

 .عزل بشه

ي ديد. آريدا پر از دسيسه هاي سياسي بود و سلتن اين را به عنوان او اولين نشانه هاي فهم را در صورت آن آريد 

 .قانع نشده بود الًيک توضيح قابل باور قبول کرد. ولي او کام

 تکرار مي کنم. من هيچ وقت چيزي از اين آدمه توشاک نشنيدم. فرض کنم که اون يه اسکاندياييه، مثل تو؟ - 

 .که صورتش با ترشرويي در هم رفته بوداو اين سوال آخر را از اسوينگال پرسيد  

 .اون اسکاندياييه، ولي نه مثل من - 

کرد سري به تاييد تکان داد. عصبانيت اسوينگال، مانند مال خودش، سلتن در حالي که آن اختالف را قبول مي 

 .احتماالً بيشترين جنبه ي متقاعد کننده ي استدالل هلت بود. ولي سلتن يک اشکال ديده بود

اگه اين توشاک مي خواد رهبر شما از راهش کنار بره، چرا به خودش زحمت داده اونو بدزده و گروگان بگيره؟  - 

 چرا به راحتي مثل بقيه نکشتتش؟

کرده، قبل از اينکه سلتن جمله اش را تمام کند سرش را ولي هلت هم اکنون، مثل اينکه آن را پيش بيني مي 

 :دتکان مي داد. او فوراً پاسخ دا

پس  .اون زمان نياز داره. گفتم که اين گروه کوچيکن. بيشتر اسکانديايي ها از ارک به عنوان ابرجارل راضين - 

توشاک و دوستاش براي ايجاد کردن عدم اطمينان و خشم به زمان نياز دارن. يه ابرجارل مرده به دردشون نمي 

ين مي کنن. شايد يکي از دوستاي خود ارک. شايد خوره. بقيه ي اسکانديايي ها، به سادگي يه دونه ديگه تعي

 .همين اسوينگال

 :اسوينگال با جديت گفت 

 .خدا نکنه - 
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 .هلت به خودش اجازه داد تا به آن اسکانديايي بزرگ لبخند عبوسي بزند 

اک و شتونه به عنوان ناشايستگي خودش تلقي بشه و توولي اگه ارک گم بشه، يا يه جايي زنداني بشه، اين مي - 

مخصوصاً اگه  .گروهش شايعاتي رو شروع کنن که توانايي و شايستگي اون رو به عنوان رهبر زير سوال مي بره

هاش مقدار زيادي پول براي بهاي آزاديش طلب کنن. اسکانديايي ها اينجور چيزا رو دوست همون موقع زندان بآن

 .ندارن

 :اسوينگال موافقت کرد 

 .همينه که رئيس بهم گفت براي کمک اول برم آرالوئن البته که نداريم. براي - 

سلتن به آن گروه نگاه کرده و سرش را به تاييد تکان داد. او هنوز راضي نشده بود. ولي او در عجب بود که چرا  

د ناسوينگال با گروهي از غريبه ها، براي پرداخت بهاي آزادي بازگشته است. تا کنون، تنها دليلي که به او داده بود

اين بود که ارک دوست آرالوئني هاست. حاال او مي توانست توضيح منطقي اي براي درگيري آنان ببيند. راه حل 

 .سريعي براي اين مشکل مي توانست لطفي به ارک باشد

هر چه اين ماجرا بيشتر طول مي کشيد، فرصت بيشتري براي دشمنانش بود تا اختالف عقيده را ميان هم وطنانش  

 :هد. هلت گفتگسترش د

شايد خود  .تونن وضعيت رو طوري بکنن که کانديداي خودشون رو ارائه بدنبا داشتن زمان کافي، ناراضي ها مي -

 .توشاک

اين بار، تنها نظر اسوينگال در برابر اين ايده خرخري از عصبانيت بود. سلتن به جلو و عقب قدم برداشت و زماني  

 :ريشش را خاراند. ناگهاني، او ايستاد و دوباره به هلت نگاه کرد. او گفتکرد که به جمله هاي هلت فکر مي

 ...فکر کنم اين ممکنه - 

گفته نشده، با لحن صداي او در هوا باقي ماند. هلت صبر کرد، در حالي که مصمم بود کسي نباشد « ولي»کلمه ي  

 .که آن شک واضح را به زبان مي آورد

عام اطرافش دليل امکان پذير ديگري را نيز مي ديد. ولي قبل از اينکه آن را بگويد،  مانند سلتن، او نيز براي قتل 

 .سلتن سوال ديگري داشت
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 تو گفتي اون هم وطنت توشاک پشت اينه. و گفتي که اون، در اول به رهبرت خيانت کرده؟ - 

 :سلتن حرفش را دنبال کرد او اين سوال را از اسوينگال پرسيد. گرگ دريايي سرش را به تاييد تکان داد، و 

بازم من هيچ وقت اسمشو نشنيدم. خبرچين ما يه ماهيگير از يه روستاي کوچيک اطراف ساحل بود. حقيقتاً  - 

بيشتر شبيه قاچاقچي بود تا ماهيگير. اون يادگرفته بود تا بدون ديده شدن ميون آب ساحل ما حرکت کنه. اون 

 .ه بودکشتي شما رو ديده و براي ما خبر آورد

 .اسوينگال هيچ نگفت. ولي باز هلت جواب آماده اي داشت 

بل از اولين تونست قکرد بهتون نزديک بشه، نميشما با يه اسکانديايي مذاکره نمي کنين. اگه توشاک سعي مي - 

ه قاچاقچي ي دسته تير ها که ميومد سمتش يه کلمه بگه. البته که اون به يه رابط نياز داشت. و براش راحت بود تا با

 .رابطه برقرار کنه. احتماالً خبرچين شما هموني بوده که جدول زماني غلط جابجايي پول ها رو به ارک فروخته

 .آره، فک کنم اين منطقيه - 

 .توانستند لحني از شک را در صداي سلتن بشوندها ميبا وجود کلماتش، همه ي آن 

 .ولي من دارم به يه ايده ي ديگه برمي گردم - 

او با بي عالقگي دستش را به اطراف صحنه مرگ و خرابي حرکت داد. هلت با بي احساسي صبر کرد. او فکر کرد،  

 .بذار خودش بگه. به جاش اونو نگو، يا بهش اعتبار مي دي

لي و ها که اسکانديايي ها بهشون پول دادن.تونه کار اسکانديايي ها باشه، يا تواالگيمن باهات موافقم، اين مي - 

يه احتمال ديگه هم هست که چرا بدن ارک اينجا نيست. اونا يه گروه آزاد کردن بودن. اون مردم مردان منو کشتن 

 :هلت پرسيد .تونه به سمت ساحل و يه کشتي ديگه در حرکت باشهو ارک رو آزاد کردن. حتي حاال، اون مي

 با رضايت توي دستاي تو مي ذاشتيم؟اگه اين کارو کرده بوديم، تو فکر مي کني ما خودمون رو  - 

 :سلتن به او گفت 
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فکر کنم اين دقيقاً همون بلوفيه که شما مي زديد. شما با من مذاکره مي کنين، در حالي که يه گروه اسکانديايي  - 

ديگه براي آزاد کردن دوستتون درست مي کنيد. اگه اونا موفق ميشدن، شما شصت و شيش هزار ريل رو نگه مي 

 .تونين مثل قبل ادامه بدين و تموم اطالعات آزاد سازي رو انکار کنينن. اگه نه، ميداري

هلت براي چند ثانيه هيچ نگفت. همانطور که قبالً فهميده بود، سياست و طرح ريزي تقريباً قسمتي از زندگي در  

ست دانبه نظر مي آمد. او مي آريدا بودند. و اين دقيقاً همان استدالل هاي پيچيده اي بود که براي سلتن منطقي

که کلمات بعدي اش براي موفقيت ماموريتشان ضروري خواهد بود. زماني که او فکر هايش را کنار هم آورده و 

ي ممکن را براي برگرداندن اعتماد سلتن برگزيند، هوراس به جلو قدم گذاشت. کرد تا بهترين جملهسعي مي

کردند، هوراس و اونلين براي گوش دادن جلوتر آمده بودند. حاال بت ميهمانطور که هلت و سلتن و اسوينگال صح

 :جنگجوي جوان فکر کرد که زمان صحبت کردن است. او گفت

 .يه سوال - 

همه ي چشمان به سمت او چرخيدند. هلت دستش را باال آورد تا از ادامه دادنش جلو گيري کند. زيرکي هاي  

اي پيچيده برترين مهارت مرد جوان نبودند. هوراس فرد رُکي بود، و به مذاکرات، کشمکش هاي ظريف و جمله ه

کرد. هلت که لحن هشدار دهنده اي در صدايش بود هر مشکلي که بر مي خورد با روش مستقيم رسيدگي مي

 :گفت

 ...هوراس، شايد اين بهترين زمان نباشه که - 

کند. صورتش مصمم شده و اخم کرده بود. هلت ولي هوراس دست خودش را باال برده بود تا هلت را ساکت  

دانست که او درباره ي آن تقلبي که سلتن پيشنهاد کرده است عصبانيست. او نياز نداشت که حس بزرگي و مي

 .هاي اينجا را گلي کند. ولي مرد جوان با وجود آن در حال پيش رفتن بودي هوراس آبشان و مقام زخم خورده

 :او گفت 

 .راي واکيريه سوال ب - 

در کنارش، اونلين همان حالت نگران هلت را به خود گرفت. او فکر کرد شايد هوراس مي خواهد دخالت کند. ولي  

 :سلتن اشاره اي براي او کرد تا ادامه دهد، و ديگر خيلي دير بود. او به نرمي گفت
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 و سوالت چيه؟ - 

 :هوراس پرسيد 

 دونستيم؟ما چجوري بايد مي - 

 :و چالش برانگيز بود. سلتن که فوراً نفهميده بود اخم کرد. او پرسيد لحنش تيز 

 دونستيد؟چي رو ... چجوري بايد مي - 

صورت هوراس هم اکنون سرخ شده بود، قسمتي براي خشم، ولي همانطور براي اينکه او فهميده بود که مرکز  

نکته ارزشمند است و حق گفته شدن را  توجه است. او هيچ وقت از آن لذت نمي برد. ولي او حس کرد که آن

 .دارد

 .دونستيم که ارک با اين گروههچجوري بايد مي -

 :براي لحظه اي، هيچ کس نفهميد. سلتن حرکت کوچک گيج شده اي با هر دو دستش انجام داد. او گفت 

 .من بهتون گفتم - 

نسبت به جنگاور را در خود حس کرد. او کرد، جريان يافتن محبت زيادي هلت که عقب ايستاده بود و تماشا مي 

 .ي بلند و پيچيده تاثير گذار باشدفکر کرد، بعضي اوقات، روش مستقيم مي تواند بيشتر از يک مقاله

 .هوراس سري به تاييد تکان داد 

 تو شب قبل از اينکه الشباح رو ترک کرديم بهمون گفتي. وقتي بهمون گفتي که مذاکرات تموم شده بودن. نه - 

 .شهکرديم که ارک توي الشباح نگهداري ميدوني که ما فکر ميقبل از اون. تا اون موقع، تو مي

وي ها که بيان تتونستيم براي يه گروه ديگه از اسکاندياييپس، توي هشت ساعتي که ما داشتيم، چجوري مي 

 ازش شنيديم حمله کنن برنامه ريزيها رو پيدا کنن، و بهشون رشوه بدن تا به کارواني که فقط بيابون، تواالگي

 کنيم؟

 ... تونستينخب ... شما مي - 

 .سلتن مکث کرد و هوراس برگ برنده اش را رو کرد
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دوني که شب آخر هيچ کدوم از ما مهمون خونه رو ترک نکرد. پس چطور ما اين کارو کرديم؟ منظورم و تو مي - 

 .شتر از توانايي هاي اونهاينه که هلت توي اين چيزا خوبه، ولي اين حتي بي

حاال  .هلت فکر کرد که وقتش است دوباره به بحث برگردد. هوراس نکته اش را گفته بود و آن نکته موثر بود 

 :وقتش بود که قبل از اينکه او اشتباه بزرگي بکند، نکته را مفهوم کند. هلت گفت

 .دونياون راست مي گه، سلتن. و توي قلبت، تو هم مي - 

دانست که اين وقتش است براي هميشه اين ماجرا را تمام کند. او واکير دوباره روي او بود و هلت ميتوجه  

دانست اين زمان آن است که سلتن را مجبور کند که او را تسليم کند يا موضعي در برابرش بگيرد. او کامالً مي

 :فکر شده، گفت

تيم در اون زمان اين کارو بکنيم يا نه، تو صادقانه باور داري تونسسلتن، بهم بگو. گذشته از اين حقيقت که ما مي -

 تونيم اين تقلب ها رو انجام بديم؟که ما مي

سلتن مي خواست صحبت کند، سپس مکث کرد. او به گروه کوچک غريبه ها نگاه کرد. آن جنگجو هوراس و آن  

دان ها در ميدانست که آنشان نبود. او ميمهاجم اسوينگال مردان جنگي بودند. هيچ حيله يا تقلبي در هيچ کدام

 .ها صادقانه و با شجاعت خواهند جنگيدجنگ دشمنان خطرناکي خواهند بود. ولي آن

سپس آن شاهدخت بود. در مذاکرات، او شجاعت و سرراستي خودش را نيز نشان داده بود. او با غمگيني فکر کرد،  

آن را انجام داده است. اول، جا زدن خدمتکارش به جاي خود و بعد در حقيقت، اگر در کل تقلبي در کار باشد، او 

هم در اين حقيقت که هوراس هم اکنون به آن اشاره کرده بود. در پنهان کردن اين که ارک الشباح را ترک کرده 

 .است

 .ي دختر، رهبر گروه بودماند. بدون شک، او با وجود رتبهکردند باقي ميو هماني که هلت صدايش مي 

کرد. اي از نجابت و صداقت در اين مرد احساس ميريز بود. با اين حال سلتن هستهمسلماً او يک متفکر و برنامه 

 .مند مي شودناخودآگاه، او فهميده بود که به اين رنجر کوتاه و مو خاکستري عالقه

 .تر از همه، دوستش دارند واضح بود که بقيه به او احترام مي گذارند و به او اعتماد دارند. و شايد مهم 

 .پرده و ساده بودند، ولي احمق نبودندهوراس و اسوينگال شايد بي 
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 .هوراس هم اکنون آن را ثابت کرده بود 

 :سلتن با تفکر لبش را جويد و به سوال هلت فکر کرد. سپس پاسخ داد 

 .نه. فکر نکنم - 

دانست که اين کار اشتباه خواهد بود. به جاي آن، او يهلت وسوسه شده بود تا آه بلندي از آسودگي بکشد. ولي م 

به سادگي يک بار سرش را به تاييد تکان داد، مثل اين که هيچ شکي نداشته که جواب سلتن چه خواهد بود. او 

 :به سرعت گفت

 بذارين اين موضوع رو فراموش کنيم. مي خوايم درباره همه ي اينا چي کار کنيم؟ - 

 :سلتن پرسيد 

 .وقتي که رسيديم ماراروک يه گروه دنبالشون مي فرستم. اميدوارم اين کار کنه من - 

ها به کارواني حمله کرده، سپس به ها چگونه کار مي کنند. آنتجربه هاي تلخ به او ياد داده بود که تواالگي 

ها ابي نداشتند تا آنهادر اصل سکنه شهرها بودند وهيچ مهارتي براي رديشدند. آريديسادگي در بيابان محو مي

دانستند چگونه در آن ناپديد شناختند و ميهاي باير را مانند کف دستشان ميها زمينرا دنبال کنند. تواالگي

ها شوند. اوه، سلتن گروهي براي دنبال کردنشان مي فرستاد. ولي آن فقط يک اشاره بود. بعد از دو يا سه روز آن

ه و خسته، خاکي و خشمگين باز مي گشتند. او فکر کرد، اين هميشه همين رد گروه جنگي تواالگي را گم کرد

ها شکارچي و ردياب بودند و بيابان ها شانسي داشتند. بدولينطور بوده. اگر چند بدولين با خود داشت، شايد آن

قبل شکست داده ها را چند سال طور او تواالگيشان مي شناختند. همانخوردهها، دشمنان قسمرا مانند تواالگي

ها به ها مردمان مغرور و مستقلي بودند و زماني که تواالگيبا تشکيل اتحاد موقتي اي با بدولين ها. ولي آن –بود 

 .ماندندها نميجنگ کشيده شده و سرکوب شده بودند با آريدي

 :هلت گفت 

 چرا همين االن دنبالشون نريم؟ - 

 .سلتن به سادگي مرد ديگر لبخند زد 

 .به خاطر اينکه اونا توي بيابون محو ميشن. اين کاريه که اونا مي کنن - 
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 :صداي ديگري گفت 

 .پس ما رديابي شون مي کنيم. اين کاريه که ما انجام مي ديم - 

ي جنگ يک طرفه بازگشته و کلمات آخر سلتن را شنيده بود. هلت به سمت اين گيلن بود. او تازه از بازديد صحنه 

 .او برگشت

 چيزي پيدا کردي؟ - 

 :هايش را به هم فشرد، سپس زماني که از هر مکان اسم مي برد به آن اشاره کرد. او گفتگيلن لب 

ها، سمت شرق پنهان شده بودن. شايد هشتاد يا نود تا از اونا. بيشترشون اسب داشتن ولي اونا پشت اون سنگ -

شايد ده تا سوار. اونا به سرعت اومدن،  ،، سمت شمال داشتنکنيها سوار شتر بودن. اونا يه گروه براي رد گمبعضي

سازي کردن، و بعدش برگشتن و رفتن. وقتي که نگهبانا جاهاشون رو ترک کردن و دنبالش يه حمله رو صحنه

 .رفتن، گروه اصلي از پشت بهشون حمله کردن

 .سلتن به رنجر جوان با احترام جديدي نگاه کرد 

 توني بگي؟ط با نگاه کردن به زمين ميتو همه ي اينا رو فق - 

 :گيلن به او نيشخند زد. او پاسخ داد 

 همونطور که گفتم، اين کاريه که ما مي کنيم. خب چي مي گي؟ بريم دنبالشون يا دزدکي برگرديم الشباح؟ - 

ي ل تواالگکرد که واکير به دنبال دليلي براي رفتن به دنبالحن صدايش عمداً تحريک آميز بود. او حس مي 

کند. و او حق داشت. بار براي هميشه، ياد دهد چه کسي اين کشور را اداره ميگردد، براي اينکه به آنان، يکمي

 :مغز سلتن در حرکت بود. اين مي توانست همان شانسي باشد که به دنبالش بود. او با تفکر گفت

 .ما از اونا کم تريم - 

 :هلت مقابله کرد 

 فلگيري رو هم داريم. شما عموماً دنبالشون نمي رين، ميرين؟ولي ما عنصر غا - 
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سلتن به آن موضوع انديشيد. رنجر جوان گفته بود هشتاد تواالگي. و او پنجاه کهنه سرباز خوب تمرين ديده و  

دانست هوراس و اسوينگال سهم خودشان را به خوب مسلح شده در فرمانش داشت. همراه با آرالوئني ها. او مي

ن کرد، بيشتر از ديدن اسوينگال که با تبرزيي انجام مي دهند. در حقيقت، هر چه بيشتر به اين موضوع فکر ميخوب

هاي بزرگي داشتند که از شانه برد. و هر دو رنجر کمانکند لذت ميراهش را از ميان گروه جنگي تواالگي باز مي

ي تزئين آنجا نيستند. او حس مشخصي داشت که آن دو ها براهايشان آويزان بود. او حاضر بود شرط ببندد که آن

مرد شنل پوش مي توانند تخريب زيادي ايجاد کنند. آنجا يک مشکل وجود داشت. او نمي توانست بيشتر از اين 

 :کرد نياز داشت. او گفتنيرويش را کم کند. او به هر مردي که پيدا مي

 شه؟دختره چي مي -

رگردد، او مجبور بود مرداني براي محافظتش بگمارد. او نمي توانست بيشتر از اين اگر او مي خواست به الشباح ب 

 :نيرويش را تقليل دهد. اونلين با لحن محکمي گفت

 .اون باهاتون مياد - 

سلتن به هلت نگاه کرد، در حالي که ابروهايش در سوالي باال رفته بود. هلت لبخند عبوسي زد. او قبالً شجاعت  

تواند با آن شمشير بلند که به کمرش بسته است از خودش دفاع دانست او ميگ را ديده بود. و او مياونلين در جن

توانست کند. در سفرشان از آرالوئن، او با هوراس و گيلن که هر دو در شمشير زني ماهر بودند تمرين کرده بود. او مي

دانست که اونلين سربارشان نخواهد بود. او ود. او ميها نبوده، ولي توانا بمراقب خودش باشد. البته، او در حد آن

 :مي توانست خودش را به عنوان يک برتري ثابت کند. هلت گفت

 .اون باهامون مياد - 
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ي شب بيابان او را بيدار کرد. صورتش به سمت زمين بود و زماني که گرما از بدنش بيرون مي رفت سرماي گزنده

ي شب ي روز و سرماي نزديک منجمند کنندهکرد، اين عادالنه نيست. گرماي کورکننده لرزيد. او فکربه شدت مي

 .کردهاي قدرت را از او بيرون ميداشت آخرين نشانه

 .اي براي از دست دادن نداشتلرزيدن نياز به انرژي داشت و ويل هيچ انرژي 

يمي، او روي پشتش غلت خورد تا جايي او سعي کرد تا سرش را بلند کند، و شکست خورد. سپس، با تالش عظ 

هاي درخشان را ببيند که در آسمان صاف شب مشتعل بودند. او فکر کرد، زيبا، ولي براي من که توانست ستاره

هاي فلکي آشناي خواست سرش را بچرخاند و به شمال نگاه کند، جايي که مي توانست صورتاند. او ميغريبه

 .درخشند. ولي او قدرتش را نداشتع کم در افق شمالي ميزادگاهش را ببيند که در ارتفا

کرد که او را نمي شناختند، و هايي را تماشا ميمرد، در حالي که ستارهکشيد و مياو فقط بايد همانجا دراز مي 

 .برايش اهميتي قائل نبودند

 .اين خيلي ناراحت کننده بود، واقعاً 

ت توانسها رفته بود و او ميهاي آن روز، تمام هذياناينکه تمام تالشحاال، افکارش وضوح عجيبي داشتند، مثل  

ديگر  دانست که قرار است بميرد. اگر امشب نه، پس حتماً فردا. اوموقعيت را با آرامش بررسي کند. او مي

هاي روي بادمرد، و شد، و ميتوانست يک روز ديگر را با گرماي کوره مانند تاب بياورد. او به سادگي خشک مينمي

 .شدبيابان به اطراف برده مي

 زندگی پیشتاز 
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اين خيلي ناراحت کننده بود. او دوست داشت تا گريه کند ولي هيچ رطوبتي در بدنش براي اشک ها نمانده بود.  

خواست خواست بداند چه اشتباهي کرده است. او نميکرد. او ميبا وضوح نوظهور افکارش، او حس آزردگي مي

 –کرد. ولي او جايي را اشتباه کرده بود ي کارها را درست انجام داده بود، يا اينطور فکر ميبهت زده بميرد. او همه

 .يک اشتباه مرگبار

 .دانست چگونه به اينجا کشيده شده استناراحت کننده بود که او قرار است بميرد. رنجش آور بود که نمي 

ده غلط بوده. او به ياد آورد که اين فکر در طول روز قبل اي که سلتن به او دااو به کوتاهي انديشيد که شايد نقشه 

 .به ذهنش رسيده است. ولي او تقريباً بالفاصله آن فکر را رد کرد

او فکر کرد، سلتن مرد آبرومند و محترمي بود. نه، نقشه درست بود. اشتباه از او رخ داده بود و او هيچ وقت  

بود.  ي اين وضعيتشه، و شايد آن بدترين جنبهر کرد، هلت نااميد ميتواند بفهمد که آن چه بوده است. او فکنمي

براي پنج سال، او تمام سعيش را براي آن رنجر عبوس و مو خاکستري که مانند پدرش شده کرده بود. هميشه، او 

وي ربه دنبال تاييد هلت بود، بدون اهميت دادن به اين که ديگران چه فکري مي کنند. يک سر تکان دادن از 

توانست تصور کند. حاال، در مانع آخر، او ترين تقديري بود که ميقدرداني يا يکي از لبخندهاي نادر هلت بزرگ

ي خواست در حالدانست چگونه، يا چرا اين اتفاق افتاده است. او نميکرد که استادش را نااميد کرده و نميحس مي

 .تواند مرگ را تحمل کند، ولي نه آن نااميدي رافکر کرد که ميشود بميرد. او دانست هلت از او نااميد ميکه مي

يک شکل بزرگ نزديکش آمد و قسمتي از آسمان را سد کرد. براي يک لحظه، قلبش با ترس تپيد، سپس پي برد  

ها شد يا توسط شکارچيرفت و گم ميکه آن شکل اروست. او پي برد که پابند ارو را براي شب نبسته است. او مي

شد. او بار ديگر سعي کرد بلند شود ولي آن تقال او را شکست داد. تمام کاري که مي توانست انجام دهد يد ميص

اين بود که يک يا دو سانتيمتر دستش را از روي زمين سخت و سنگي زيرش بلند کند. سپس او شکست خورده 

 .سر جايش برگشت

 .آرزو کرد که جايي، اسبش سالم باشد او فکر کرد که چه اتفاقي براي تاگ افتاده است. او 

وقت بتونه سوارش بشه. و با کرد. او فکر کرد، نه اينکه هيچشايد کسي او را پيدا کرده و حاال از او مراقبت مي 

 .کرد رويش سوار شود را پرت مي کند بي صدا خنديدتصوير ذهني تاگ که هر سواري که سعي مي
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هايش ويل را براي لحظه اي گيج کرد، قبل ي سُمر حالي صداي درهم آميختهارو شروع کرد تا از او دور شود، د 

هايي از پتو را دور سُم هاي اسب گره زده است. يکيشان بايد شل شده باشد، به از اينکه به ياد بياورد که قطعه

ن اني که آخاطر اينکه ارو با صداي عجيبي قدم بر مي داشت، سه ضربه ي آرام و سپس يک صداي تلق تلق، زم

 .کردسُم محافظت نشده با زمين سخت برخورد مي

 :شد را دنبال کند. او گفتاو سرش را چرخاند تا آن شکل تاريک را که او دور مي 

 .ارو، برگرد - 

 .يا حداقل فکر کرد که اين را گفته است. تنها صدايي که از دهانش بيرون آمد يک جيغ خشک و خفه بود 

اي گشت که شايد حاوي مقدار کمي ه گرفت. او به حرکت کردن ادامه داد، و به دنبال علوفهآن اسب صدا را ناديد 

 .رطوبت باشد. ويل دوباره سعي کرد تا ارو را فرابخواند ولي دوباره هيچ صداي مشخصي بيرون نيامد

 :هيچ کس خاصي گفتها را تماشا کرد. او به هاي غريبه تماشايش کردند و او آنسرانجام، او تسليم شد. ستاره 

 .ها رو دوست ندارممن اين ستاره - 

شود. او فکر کرد، اين غير طبيعيه، معموالً ها محو شده، و درخشش سردشان ضعيف ميبه نظر مي آمد که آن 

ها با نور هميشگي شان مي درخشند. او درخشن. او نفهميد که ستارهها تا وقتي که خورشيد باال بياد ميستاره

 .کردشد. بعد از مدتي، او بدون حرکت دراز کشيد، در حالي که فقط تنفس ميکه محو مي کسي بود

 خواست خود را از باريکهي کمتر از چند متر از او عبور کرد. ارو که ضعيف و بي آب شده بود، ميآن شير با فاصله 

رچي بزرگ را حس نکرد، نه تا هاي پتو که دور يکي از پاهاي جلويش پيچيده شده بود آزاد کند، هيچ گاه شکا

 هاي بزرگ ارو خارجي آخر. آنجا زمان کافي براي جيغ تيزي از ترس وجود داشت، که تقريباً بي درنگ از فکثانيه

 .شد

توانست مطمئن باشد. در حقيقت، او در حالت توانست فکر کند که شايد آن را شنيده، ولي نميدر آينده ويل مي 

 .اسايي کرده بود، ولي حالش بيشتر از آن بد بود که بتواند حرکت کندنيمه هشياريش آن را شن

 .ارو به سرعت مُرد، و با اين کار، جان ويل را نجات داد 

*** 
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ا اش رکرد نرمي پوزهطور که او را بو ميصورتش احساس کند، و هماناو مي توانست تنفس اسبي را نزديک به 

طور که روي دستش را هايش همانزد، و لبور که او را ليس ميطاحساس کند و خشني زبان بزرگش، همان

 .جويدمي

براي يک لحظه ي فوق العاده، ويل فکر کرد که آن تاگ است. سپس همانطور که به ياد آورد تاگ گم شده است،  

 .اشهته باش به حالت اول بازگشت. او فکر کرد، ارو بايد برگشگم شده جايي ميان آن زمين بي آب و علف؛ روحيه

خورشيد  يتوانست اشعهاش ميهاي بستهچشمانش باز نبودند. ولي او نمي خواست باز باشند. او حتي از ميان پلک 

تر بود که با چشمان بسته خواست با آن رو به رو شود. خيلي راحتسوزاند و نميرا حس کند که او را دوباره مي

بانش شد و ويل براي قدرداني اش روي صورت ويل افتاد، سايهايهجا دراز بکشد. ارو دوباره حرکت کرد و سهمان

 .من من کرد

اش به سختي بسته ها به خاطر صورت سوخته و ورم کردههايش را باز کند ولي آناو سعي کرد تا به زور پلک 

به زمان  قطدانست آن موضوع فاي غافلگير شد که فهميد که نمرده است ولي ميشده بودند. او به شکل سر بسته

 .بستگي دارد

او فکر کرد، شايد، او مرده بود. اگر اينطور بود، او مطمئناً هيچ احساسي مانند آنچه از بهشت به او گفته بودند  

اش را به او زد، مثل اينکه نداشت و گزينه ديگر اصالً خوشايند نبود که بخواهد به آن فکر کند. دوباره ارو پوزه

کردند. ها اينکار را ميي اسبکرد. شايد همه. ويل به ياد آورد که تاگ قبالً اين کار را ميکرد بيدارش کندتالش مي

 .خواست تا چشمانش را باز کند. آن تالش برايش خيلي بزرگ بودخواست بيدار شود، نمياو نمي

لند کردن پلک او فکر کرد، جالبه، چند ساعت پيش، نيروي غلت خوردن را نداشت. حاال يه حرکت ساده مثل ب 

 .مردکشيد و ميتر بود که همانجا دراز ميهاش فراتر از توانش بود. راحتچشم

آورد کس ها، در کنار خود شنيد. عجيب بود، او به ياد نمياو صداي قرچ قرچ پاي يک نفر را روي ماسه و سنگ 

روي چيزي گذاشت که حس  ديگري آنجا بوده باشد. سپس دستي زير سرش لغزيد و آن را بلند کرد، و آن را

 .خواست تنها رها شودکرد زانوست، پس او نيمه قائم نشسته بود. او آه کشيد. ويل فقط ميمي

ي خنکي از آب روي لبان خشک و ترک سپس او چيزي شگفت انگيز را حس کرد. چيزي غير قابل باور. باريکه 

 .مقدار بيشتري از آن آب شگفت انگيز گشت اش ريخت. او با اشتياق دهانش را باز کرد و به دنبالخورده
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ي ديگري راهش را به درون دهانش باز کرد و ويل سعي کرد بلند شود، سعي کرد تا به آن مشک برسد و باريکه 

 :آن را کنار دهانش نگه دارد. يک دست جلويش را گرفت. صدايي گفت

 .آروم باش. کم کم بخورش - 

 .ي ديگري درون دهان ويل ريخت و سپس به درون گلويش جاري شدهمانطور که او اين را گفت؛ باريکه 

آب گلويش پريد و او سرفه کرد، آن را به بيرون پاشيد و با عصبانيت سعي کرد تا آن را نگه دارد، در حالي که  

 :دانست نبايد از دستش بدهد. آن صدا گفتمي

 .سخت نگير. يه عالمه اينجا هست. فقط اولش آروم بخور - 

فرمانبرداري، ويل به پشت دراز کشيد و به آن غريبه اجازه داد تا آب را در دهانش بريزد. او از هر کسي که  با 

توانست باشد قدردان بود، ولي مسلماً آن مرد نفهميده بود که ويل تقريباً از تشنگي در حال مرگ بوده است. مي

اش نوشيد از چانهسر برود، و زماني که او آن را مي گذاشت آب درون دهان مشتاقش بريزد واو فکر کرد، وگرنه مي

 .پايين بريزد. ولي هيچ نگفت. او نمي خواست که نجات دهنده اش را برنجاند، تا او کارش را متوقف کند

او شيهه ي مشتاقي را در نزديکي خود شنيد، و دوباره مطمئن بود که او تاگ است؛ قبل از اينکه به ياد بياورد.  

 :بود. آن صدا گفتتاگ رفته 

 .اون خوبه -

ا ديگر رها زياد همويل پي برد که او با اسب صحبت مي کند. او فکر کرد، دوست داشتنيه که ارو نگرانمه. آن 

هاي بسته آرامي اطراف چشمانش را پاک کرده و روي پلکي مرطوبي را حس کرد که بهشناختند. او پارچهنمي

کرد آن را با زبان بگيرد و آن را در دهان  اش لغزيد و ويل سعياش کار مي کند. کمي از آب از روي گونهشده

 :بکشد. شرم آوره که هدر بره. آن صدا گفت

 .سعي کن بازشون کني - 

 .کردو او اطاعت کرد، در حالي که از تمام نيرويش براي باز کردن چشمانش استفاده مي 
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و . آن عمل نيروي بسيار زيادي از ااي از نور ببيند و پيکر تاريکي روي او خم شد. او پلک زداو مي توانست باريکه 

 تر بود. آن يکگرفت ولي زماني که چشمانش را دوباره باز کرد، اين کار کمي ساده تر شده و ديدش کمي صاف

 .ي زرد و سفيدي پوشيده بودديد که ريش دارد. او خفيهصورت تيره بود. ويل مي

ر اي داکنون با زاويهه سختي شکسته بود، و هماش بزرگ و خميده بود و در زماني در زندگي صاحبش ببيني 

اي، آن بيني تمرکزش را گرفت. سپس او دوباره پلک زد و چشمان باالي آن صورتش خم شده بود. براي لحظه

ها تيره بودند، تقريباً سياه. با ابروهاي پرپشت پوشيده شده و در آن صورت فرو آن .بيني توجهش را جلب کردند

 کرد. اوي برد که آن يک صورت قويست. ولي نه جذاب. بيني بزرگ و کجش آن را مشخص ميرفته بودند. او پ

 :خرخر کرد

 .اون دماغ بزرگيه - 

گفته است. او فکر کرد، بايد عقلمو از دست داده باشم. ولي ادبانه اي را ميو فوراً پي برد که نبايد چيزي چنين بي 

 .آمدنداندازه سفيد به نظر ميست و ريش تيره بيهايش ميان آن پوآن صورت لبخند زد. دندان

 :او گفت 

 همين يکي رو دارم. آب بيشتر مي خواي؟ - 

 :ويل گفت 

 .لطفاً -

 .و آن آب فوق العاده دوباره در دهانش بازگشته بود 

اند ر و سپس، با شگفتي بسيار، صورت ديگري راهش را ميان حوزه ي ديد او باز کرد، آن مرد ريشو را به کناري 

اي، صورت ويل بي سايبان بود و خورشيد درخشنده باعث شد و نزديک بود باعث شود او آب را بريزد. براي لحظه

خود را عقب بکشد و پلک بزند. سپس سايه دوباره روي صورتش افتاد و او چشمانش را باز کرد. او که جرئت باور 

 :کردنش را نداشت گفت

 تاگ؟ - 
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اش شيهه کشيد، هيچ شک و ترديدي نبود. آن تاگ بود، که باالي ه آن اسب با شناساييو اين بار، بعد از اينک 

کرد تا حد ممکن به او نزديک ليسيد و سعي ميسرش ايستاده، به او ضربه مي زد، او را با زبان بزرگ و نرمش مي

 .باشد

فاي چشمان نيمه بسته ويل ي ويل ضربه زد. چشمان بزرگش به ژراو با همان روش قديمي و آشنايش به شانه 

 .ها مي گفتندنگريستند. آن

 ديدي وقتي من نيستم تو چه مشکلي گير مي کني؟ 

 :ي غريبه نگاه کرد. او گفتي سوخته و تاول زدهآن مرد ريشو از اسب به چهره 

 .شناسيدفکر کنم شما دو تا هم ديگه رو مي - 

*** 

 ي صورتهم خنک کننده و آرامش بخشي را روي پوست سوختهدانست که کسي مراو نيمه هوشيار بود ولي مي 

. او تا نوشيدش را مي توانست بنوشد، به شرطي که آرام ميو بازويش پخش مي کند. و آنجا آب بيشتري بود، همه

و آب  نوشيدکرد بيش از حد به سرعت بنوشد، آب را مي بردند. آرام ميبه حال اين را ياد گرفته بود. اگر سعي مي

کردند، او از حضور تاگ آگاه بود، که هميشه طور که چند نفر به او رسيدگي ميبه ريختش ادامه مي داد. همان

آمد ترس زودگذري شد و هر بار که به هوش ميهوش و هشيار ميجا، و هميشه نزديکش بود. ويل مرتباً بيآن

توانست آن صورت آشنا و نگران را ببيند و ديده و تاگ هنوز گم شده باشد. سپس او ميداشت که نکند رويا مي

 .راحت تر نفس بکشد

به شکل مبهمي، او اين حقيقت را که روي برانکاري جا داده شده بود که نسبت به خط افق سي درجه زاويه  

طور که شروع به حرکت کرد داشت را فهميد. او فکر کرد که شايد پشت يک اسب بسته شده است. سپس همان

کشيد را حس کرد، نظرش را تغيير داد. او فکر کرد، بايد يه شتر باشه. و آرام حيواني که او را مي و ريتم عجيب

هاي اصلي برانکار، به سمت بدن هاي چوبي و بافتهاي غيرطبيعي و با پاهاي بلند راه خودش را از ميان ترکهقدم

 .کرداو باز مي

ها را از اشعه محافظت کند و او نش انداخته بود، تا آندار روي صورت و چشمااي سايهکسي عاقالنه پارچه 

 .رونددانست به چه جهتي ميکردند چرت بزند. او نميطور که از ميان بيابان عبور ميتوانست همانمي
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آرامي کنارش قدم بر مي داشت و هشيار بود تا هر نشانه اي داد. او زنده بود و تاگ چند متر دورتر، بهاهميت نمي 

 .طر را ببينداز خ

توانستند براي نيم ساعت يا نيم روز مسافرت کرده باشند. بعداً ويل فهميد که ها ميدانست، آندر حدي که او مي 

او براي کمي بيشتر از يک ساعت و نيم روي برانکار جا به جا شده، قبل از آنکه برسند. کمپ نجات دهنده اش. او 

که زير خطي از درختان خرما جا داده شده بود منتقل کردند. نور کم کم را از برانکار به روي يک تخت مسافرتي 

گاه چنين در آرامش نبوده است. پوست صورت و کرد و او انديشيد که در عمرش هيچها عبور مياز ميان برگ

 .کردبازوهايش مي سوخت، ولي آن مرهم آرامش بخش بيشتر درد را ساکت مي

 :نگراني او را تماشا کرد. او به اسب گفتتاگ در نزديکيش ايستاد، و با  

 .من خوبم، تاگ - 

او با فهميدن اينکه صدايش به حالت عادي برگشته است آرام شده بود. هنوز صدايش کمي خشن بود، ولي حداقل  

با ناراحتي لبخند زد. او لطيفه گفتن با ارو را به « کمي خشن»توانست درست صحبت کند. او از فکر به کلمات مي

 .ها پيش به نظر مي آمدياد آورد، آن به نظر سال

 .او فکر کرد که ارو کجا مي تواند باشد. او از زماني که دوباره بيدار شده، او را نديده بود 

 .اميدوار بود که او گم نشده باشد 

 :او با تنبلي گفت 

 .بايد گم کردن اسبا رو تموم کنم. عادت بديه - 

 .سپس او به خواب رفت 

*** 

 .کردهاي صاف درخت خرما نگاه مييل از خوابي عميق و باطراوت بيدار شد. او به پشت دراز کشيده و به برگو
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هاي مردم بسياري را در نزديکيش توانست صداي چکيدن آب، حرکت و صدايبزرگ بود. او مي60او در يک واحه  

وتاه بر پا شده را ديد. واحه و کمپ براي طور که نگاهش را به اطراف چرخاند، کمپي از چادرهاي کبشنود. همان

ي ي جهات گسترده شده بودند. آنجا حوض بزرگي از آب در مرکز کمپ وجود داشت و بقيهچند صد متر در همه

کردند، براي ها را از آب چشمه پر ميکردند، کوزهرا احاطه کرده بودند. مردم در اطرافش حرکت ميها آنچشمه

ي از اندازه کردند.توانست ببيند رسيدگي ميهاي بز، اسب يا شتري که او ميده يا به گلهپخت و پز آتش روشن کر

آن کمپ، او تخمين زد که آنجا بايد چند صد نفر باشند که همه رداهاي بلند و گشاد بر تن کرده بودند. مردان 

گذاشت ولي سر و افظ ميمحهاي بلندي سر خود را پوشانده که صورت را بيخفيه پوشيده و زنان با روسري

 .پوشاندگردنشان را مي

 .تو بيداري - 

آن صدا از پشت سرش آمد و ويل چرخيد تا سخنگو را ببيند. يک زن کوچک و ظريف، شايد چهل ساله، به او  

زد. او سبد تختي از ميوه و نان و گوشت و همچنين فالسک آب با خود داشت. او باوقار روي زانوهايش لبخند مي

 :ار ويل نشست، سبد را روي زمين گذاشت و به ويل اشاره کرد تا بخورد. او گفتو کن

 بايد غذا بخوري. مطمئنم که خيلي وقته چيزي نخوردي. - 

ويل او را براي يک يا دو لحظه بررسي کرد. صورت بيضي شکلش نرم و دوستانه بود. چشمانش تيره بودند و نور  

زد، کاري که هم اکنون در حال ها به چشم مي خورد. وقتي که لبخند ميغيرقابل ترديدي از شوخ طبيعي در آن

 اي کم رنگ بود. روسري واي دست ميابد. پوستش قهوهالعادهآمد صورتش به زيبايي فوقانجامش بود، به نظر مي

 :اش وجود دارد. او گفتردايش زرد کمرنگ بودند. او فکر کرد، چيزي مادرانه و خوشامدگو درباره

 .ممنونم - 

کرد را حس کرده، و بزاق را که درون دهانش حرکت مي ي آنرا گاز زد، عصارهها برداشت و آن اي از ميوهاو تکه 

کرد. او از اين حس لذت برد، زماني که به ياد آورد چگونه کمي پيش زبان و گلويش خشک و خودش را زنده مي

گذاشت و او را که مرتباً سر مشک آب را روي دهانش مي ي مبهمي از کسي داشتورم کرده بودند. او خاطره

کرد تا بنوشد، ولي آرام، در حالي که او خواب بوده است. آن چيزي شبيه به رويا بود ولي ويل پي برد نصيحت مي

                                                            
 Oasis :واحه به جایی میان بیابان می گن که حاصلخیزه چون مرکز تجمع یه سری چشمه ست. م 60
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اده دکه آن حقيقي بوده است. نجات دهندگانش بايد بدون اينکه واقعاً بيدارش کنند در تمام وقت به او آب مي

 .اند

آمد. خواست بپرسد که من کجام؟ ولي اين سوال خيلي پيش پا افتاده به نظر مياي ديگر آب نوشيد. او مياو جرعه 

 :کردند اشاره کرد. او پرسيدبه جاي آن، او به مردمي که در کمپ حرکت مي

 اين ها چه مردماني هستند؟ - 

 :زن به او لبخند زد. او گفت 

 .ست62م. ما مردمان بيابانيم. اسم من سيلما هستي 61هاما خورش بدولين - 

کرد براي پاسخ دهد. او حس نمياو همان حرکت دهان، ابرو، دهاني را اجرا کرد که او ديده بود سلتن انجام مي 

 .اش انجام داددادن آماده باشد. به جايش او نيم تعظيمي از حالت نشسته

 .چطوري، سيلما. اسم من ويله - 

 :او گفت 

 .مپ ما خوش اومدي، ويلبه ک - 

ي درون کردند، ويل ناگهان پي برد که چقدر گرسنه بوده و کمي از نان خوشمزهها صحبت ميطور که آنهمان 

هايي از گوشت سرخ شده نيز آنجا بود و او يکي را برداشت، درون نان پيچيد و سبد را ميل کرد. همچنين بريده

ي دودي از ها همراه يک مزهسرخ شده بود، پس طعمش با آن عصاره گاز بزرگي زد. آن گوشت خوشمزه و کامالً

ي ها را جويد و قورت داد، سپس تکههاي کمي که به آن زده شده بود در دهانش باقي ماند. او آنآتش و ادويه

ي رمي دومي از گوشت را جدا کرده، در دهانش گذاشت و با اشتياق جويد. سيلما به نعظيم ديگري از نان و تکه

 :لبخند زد. او گفت

 .تونه اشتباه زيادي بکنههر مرد جواني با چنين اشتهايي نمي - 

                                                            
61 Koresh Bedullin 
62 Cielema 
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کرد با چنين روشي براي خوردن غذايش عادات بدي را نشان داده است. و ويل مکث کرده، در حالي که فکر مي 

 :سيلما خنديد و به او اشاره کرد تا ادامه دهد. او گفت

 .تياقي براي دستپخت من يه تعريف محسوب مي شهتو گرسنه اي. و چنين اش - 

ها را از روي پاهايش با حق شناسي، او باز هم از آن غذا خورد. وقتي که درد گرسنگي ساکت شد، او خرده نان 

 :پاک کرده و دوباره به اطراف نگاه کرد. او گفت

 اون مردي که منو پيدا کرد، اون کجاست؟ - 

ي کمپ جا داده اند، شايد براي اينکه استراحت د. ويل پي برد که او را در کنارهاو به ميان محل کمپ اشاره کر 

 :بدون توقفش را تضمين کنند. سيلما به او گفت

 .ماست 63اون عمر ابن تالود بوده. اون االن مطمئناً درگير يه کار خيلي مهمه. اون شيخ - 

 .سيلما عدم درک را در صورت او ديد و بيشتر توضيح داد 

 .ي ما براي رهبره. اون رهبر مردم خورش بدولينهيخ کلمهش -

 :او اضافه کرد 

دونه که چادر ما نياز به تعمير داره و من يه فرش دارم که بايد تميز بشه. طور همسر منه. و اون مياون همين - 

 .اين همون دليليه که اون االن حتماً درگير يه کار خيلي مهمه

تواند رهبر اين مردم باشد ولي مانند تمام کرد که شيخ ميلمس کرد. ويل حس ميردي از لبخند صورت او را  

 :داد. او گفتمردم جهان؛ او به قدرت نهايي همسرش جواب پس مي

 .دوست دارم که ازش تشکر کنم - 

 .و سيلما براي توافق سري به تاييد تکان داد 

.مطمئنم از اونم لذت مي بره - 

                                                            
63 Aseikh:: من فکر کردم که این کلمه خیلی بیشتر به شیخ نزدیک باشه، نسبت به معنی ش. ولی در هر صورت نمیتونم مطمئن باشم. اگه پیشنهاد 

م. بشنوم شم می خوشحال دارین ای دیگه  
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 :هايشان باز ميگشتند گفتاو و هلت به زينگيلن همانطور که 

 .کار خوبنها توي ايناون تواالگي - 

هر بود بار در آن بعد از ظاند. اين پنجمينسلتن روي مرکب خودش نشسته و منتظر بود تا ببيند رنجرها چه يافته 

تا پاي پياده در اطراف بچرخند ها را گم کرده و مجبور شده بودند ها رد باقي مانده از گروه جنگي تواالگيکه آن

 .کرد بگردندها را مشخص ميي کوچکي که راه آنو به دنبال هرگونه نشانه

ها بدون هيچ تالشي براي پنهان زماني که هر دو دوباره راه افتادند هلت در خواب خرخر کرد. در روز اول، تواالگي 

به پاک کردن رد هايشان کردند و گروه کوچکي را  ها شروعکردن سفرشان جلو رفته بودند. ولي بعد از آن، آن

ند. کردند پاک کنهاي حرکت گروه اصلي را که کم کم جهتشان را عوض ميپشت سرشان باقي گذاشتند و نشانه

تند توانسهايي با مهارت هلت و گيلن ميها را پاک کنند، ولي تنها رديابتوانستند همه ي عالمتها نميالبته آن

 :ها را ببينند. سلتن گفتباقي مانده

م، ديديافتاد. براي يه مدت ردشون رو واضح ميکرديم دنبالشون کنيم همين اتفاق ميهر دفعه که سعي مي - 

 .شدنولي بعد اونها راحت ناپديد مي

 :ها گفتهلت به آن 

براي دنبال کردنش به طور که ما منطقيه. شما براي پاک کردن ردهايي مثل اين به نور روز نياز دارين، همون -

کنن هر چند کيلومتري که ممکنه فاصله بندازن. حدس من اينه ها سعي مينور روز نياز داريم. توي روز اول، اون

 زندگی پیشتاز 
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کنن و تا بعد از ظهر و غروب ادامه دن. بعد استراحت ميتازن و تا اواسط روز ادامه ميها قبل از طلوع ميکه اون

 ها و پنهانزاگهاشون انداختن، اين زيگي خوب بين خودشون و تعقيب کنندهدن. بعد، وقتي که يه فاصلهمي

 .کننکردن رد پاها رو شروع مي

 .او به سلتن نگاه کرد 

 .کنين و مجبورين تسليم بشيناين همون موقعيه که شما ردشون رو گم مي - 

 :سلتن با افسردگي سري به تاييد تکان داد. گيلن پيشنهاد کرد 

 .اين سرعتشون رو کم مي کنهحداقل  - 

 .هلت سري به تاييد تکان داد 

رن. حدس من اينه که ما توي قدر که ما داريم. و اونا يه راه مستقيم رو نمياونا به نور خورشيد نياز دارن، همون - 

 .کنيمي بينمون رو طي مينصف روز فاصله

ايد با ها، که شيرند. به سرعت مشخص که تواالگيشان چند تله را ناديده بگتوانستند در پيگيريدو رنجر مي 

شان در گيج کردن تعقيب کنندگان آريدي بيش از حد دلگرم شده بودند، در الگويي از ردهاي توانايي گذشته

تند چند تا توانساشتباه و زيگ زاگ فرو رفته بودند. بعد از چند ساعت، الگو قابل پيش بيني شد و گيلن هلت مي

تري را در پيش بگيرند، و براي چند کيلومتر در مسير حقيقي حرکت اه را ناديده گرفته و راه مستقيماز ردهاي اشتب

ها ردي گمراه کننده برجاي گذاشته بودند، تالش کمتري براي کنند. همچنين به سرعت مشخص شد که اگر آن

 .عامل مهم زيرکي را کم داشتند ها خوب بودند، وليطور که گيلن ذکر کرده بود، آنکردند. همانپوشاندنش مي

رسيدند؛ کرد. وقتي که به يک انشعاب ميتوانستند به عنوان تيم کار کنند کمک ميکه هلت و گيلن ميالبته، اين 

توانست براي مطمئن شدن آن را تا زمان کوتاهي دنبال کند، زماني که هلت گروه آريدي را از همان گيلن مي

کرد. آن حقيقت که گروه تعقيب کننده در صبح زود يا اواخر بعد از ظهر ود هدايت ميراهي که دشمن قبالً رفته ب

ي هاي باقي مانده روي اليهي کم ديدن اختااللت و رد سمکرد نيز شانس ديگري بود. نور مايل و با زاويهسفر مي

 .کردتر مينازک ماسه که بيابان را پوشانده بود را آسان
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ه آن تاکتيک را امتحان کرده بودند، مسير حقيقي را بعد از چند کيلومتر، در همان نقطه که تا آن زمان، هر بار ک 

توانستند ارتباط چشمي را تا ها ميشد يافته بودند. خوشبختانه، زمين تخت بود و آنها ملحق ميگيلن به آن

 .هاي قابل توجهي نگه دارندفاصله

ت خواسکرد. ولي او باز هم ميها نزديک تر مينصف يک روز به تواالگيها را طور که هلت گفته بود، اين آنهمان 

 .هايش سايبان کرده بود بود به خورشيد نگريستتر شود. او که دستانش را براي چشمنزديک

 :ها مجبور بودند از گرما استراحت کنند. او به سلتن گفتشد، زماني که آني روز نزديک ميخورشيد به نيمه 

روه ي گريم و براي بقيهتر ميکردم، که اين بعد از ظهر، سه تاييمون جلوتر بريم. ما اينطوري سريعفکر مي - 

خوام اونقدر نزديک بشم که براي گيلن کافي باشه که شب ذاريم که دنبالمون بيان. ميهاي واضحي مينشونه

 .ها بندازهآينده بره و يه نگاه از نزديک به اين تواالگي

توافق سري تکان داد. آن پيشنهاد منطقي بود. با گروهي تشکيل شده از پنجاه نفر، سرعتشان به  سلتن براي 

ي .... پيشرفتشان، وقتي که هلت و گيلن مجبور شد. و آن طبيعت پيوستهترين اسب گروه محدود ميسرعت آهسته

 .کرداضافه مي گذراندندها ميبودند روي زمين سخت به دنبال ردها بگردند، به زماني که آن

کشيد که گروه را دوباره جمع کرده و دوباره راه کردند، زمان بسيار بيشتري طول ميها توقف ميهر بار که آن 

 شد، سنگي که درون سُم اسبي فرو رفته بود، يک وسيله که نيازبيوفتند. آنجا هميشه بندي بود که بايد بسته مي

شد. اين شايد فقط چند دقيقه از اينجا و آنجا يد از مشک نوشيده مياي ديگر که بابه رسيدگي داشت يا جرعه

 .شدبود، و روي هم رفته بيشتر از يک روز مي

کنيم. اين بعد از ظهر، سه نفريمون جلوتر ديم. بعدش استراحت ميما براي چند کيلومتر ديگه به رفتن ادامه مي - 

 .افتيمراه مي

ل ي قتاش در صحنهند از تغيير در روابطشان بود. بعد از آن ترديدهاي اوليهاي خوشايهلت فکر کرد، اين اشاره 

خواست خودش را از عام، واکير آنقدر به دو رنجر اعتماد کرده بود که بگذارد گروهش را هدايت کنند. حاال، او مي

 .مردانش جدا کرده و با هلت و گيلن جلوتر برود

ي آسيبي جدي وارد آوردن به مردان تواالگي اي در مورد منظرهندهدر مورد واکير، او احساس خوشايند فزاي 

ها بيش از حد دلگرم شده بودند، دانستند او هيچ بدولين ردگيري با خودش ندارد، و آنداشت. آن عشاير مي
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د، دادنمياي انجام ي غافلگيرانهطور که رنجر ريشو توضيح داده بود. اگر او و مردانش در چند روز آينده حملههمان

ها هاي باير و لم يزرع در آينده حمله کند. آندشمن قديمي آماده نبود تا با اتکا به توانايي ناپديد شدن در زمين

ا شد که هرگز آن رها را ردگيري کرده و سلتن مطمئن ميدانستند چگونه او توانسته در بيابان آنوقت نميهيچ

 .نخواهند فهميد

ها چند باري هاي روي زمين احترام مي گذاشت. آناين دو مرد شمالي در مورد خواندن نشانهاو تقريباً به توانايي  

تري از ماسه، يک خراش ي نرماند: يک دندانه روي دانهگردند، و چه ديدهبه او نشان داده بودند به دنبال چه مي

هاي هميشه حاضر گرفته و پاره شده از سم روي زميني سنگي، نخي از پتوي زين يا ردايي که به يکي از آن بوته

ا با هها مثل اينکه نشانهشد. با اين وجود چشمان تيز آنها دقت نميهاي کوچکي که هيچ وقت به آنبود. نشانه

 .ديدها را ميها حک شده بودند آنحروف بزرگ روي ماسه

سي کرد. او وسوسه شده بود که دو ها را به شکل طعنه آميزي برراو همچنين ميل خودش براي تنها راندن با آن 

کرد که مهم است که به اين مردان نفر از سربازانش را نيز با خود ببرد. ولي آن حس را ناديده گرفت. او حس مي

 .نشان دهد که بهشان اطمينان دارد

د. اسب گيلن دوباره در حال پايين آمدن از زينش بود و چند قدم را در حالي که به زمين خيره شده بود دوي 

کهرش با فرمانبرداري او را دنبال کرده، و آن زماني که مجبور بود برگردد و سوار اسب شود را برايش صرفه جويي 

هاي شکاري کرد. آن رنجر جوان با انرژي و اشتياقش در دنبال کردن رد تواالگي ها، سلتن را به ياد سگمي

 :ياد زدن بودکرد در حال فرانداخت. او که کمي به چپ اشاره ميمي

 از اين ور - 

 .و آن گروه آريدي سوار اسب هايشان شدند تا آن مسيري که او مشخص کرده بود را دنبال کنند 

*** 

هايي براي گروه اصلي ي روز، سلتن و دو رنجر جلوتر از گروه اصلي حرکت کرده، و نشانهبعد از استراحت ميانه 

حد  کاشتند. يا اگر زمين بيش ازها يک تير بزرگ در زمين ميسير، آنگذاشتند تا دنبالشان کنند. در هر تغيير م

 .ها يک تير را شکل مي دادندها با سنگسفت بود، آن
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کنند. ابر کوچکي از گرد و تر از مردان سلتن حرکت ميها خيلي سريعبعد از دو ساعت اول، مشخص شد که آن 

سختي در خط افق قابل ديدن بود. هلت با ديدن آن ابر با تفکر ي مردان سوار ايجادشده بود به وسيلهخاک از به

 :اخم کرد. او گفت

 .شونيمها ببينن ما پشت سرخوايم که تواالگيها رسيديم، بايد اينو يادمون بمونه. نميوقتي که نزديک تواالگي - 

تاً روي افق غربي بود و نور نيز ها تا اواخر بعد از ظهر پيشرويشان را ادامه دادند، تا زماني که خورشيد حقيقآن 

تر که ردها واضح براي ردگيري بسيار کم. سلتن دقت کرده بود که رنجرها سرعتشان را افزايش داده اند، و وقتي

ه شدند، زماني کها سوار ميهاي ستبري که آنتاختند. اسببودند، يورتمه رفته و بعضي اوقات حتي چهارنعل مي

ان ندادند. اي نشتر از آن پياده روي آرام که به آن خو گرفته بودند بتازند، هيچ ناراحتيشمجبور شدند با سرعتي بي

مرکب او نيز با اين افزايش سرعت اذيت نشده بود، ولي او از نژاد محکمي بود، از خط بهترين اسبان آريدا. سلتن 

 ترفتند؛ و با دقايش سرعت طفره ميراندند از اين افزتر که مردانش ميدانست که بعضي از آن اسبان کوچکمي

ت به ونسب و پساصلها بياش، آنهاي پشمالوي رنجرها نگاه کرد. در کنار اسب زيبا و تيمار شدهبيشتري به اسب

ها طاقت و استقامت فوق العاده و سرعت بسيار زيادي داشتند. در مسيرهاي کوتاه، او باور آمدند. ولي آننظر مي

هاي رنجر در نگه ها جلو خواهد زد. ولي پس از آن، توانايي اسبارباب خورشيد، احتماالً از آنداشت که نريانش، 

 .کردهايشان کيلومتر بعد از کيلومتر نتيجه را مشخص ميداشتن سرعت

 تونمب شايد کرد فکر کردمي بررسي را مرغوبي هايمرکب چنين با نظام سواره يک داشتن هايبرتري که همانطور 

 بفهمم. هااسب اين مورد در ربيشت

 .ها بودندوقتي که آن سه براي شب توقف کردند، گروه اصلي به خوبي خارج از ديد آن

ها رسيدگي کرده و کمپ را بر پا کردند. سلتن اطراف را به دنبال چوب گشت تا براي ها پياده شده، به اسبآن 

 :ها را رد کرد. سلتن گفت، ولي او آننشانه آتشي روشن کند. هلت و گيلن رفتند تا کمکش کنند

 .کرديد. من فقط يه عابر بودمشما تموم روز رو کار مي -

او نگاه تقريباً متعجبي که ميان آن دو رد و بدل شد را ديد و مخفيانه احساس خوشايندي کرد که قدرداني، و  

هايي نيستن که روي تشريفات تاکيد کنن. ها آدمها را بدست آورده است. او فکر کرد، اينشايد کمي از احترام آن
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شه، نه اين که سعي کني خودت رو باالي دونن که اقتدار واقعي از قسمت کردن کارهاي سخت درست ميو مي

 .ي روشني از نور را در اطرافشان پراکندبقيه قرار بدي. کمي بعد آتشي روشن شد و دايره

چ شان هيي زيادي قابل ديدن خواهد بود. گروه دنبال کنندهفاصلهدانست که اين نور، در ميان تاريکي از او مي 

 :مشکلي براي پيدا کردنشان در ميان تاريکي نخواهند داشت. هلت گفت

 .يه چيز ديگه که وقتي نزديک تر شديم بايد يادمون بمونه - 

اينکه ماه طلوع کند، از شد. و قبل از اي درخشان ديده مياز پنج يا شش کيلومتر دورتر، آن آتش مانند نقطه 

 .ي بسيار دورتري در آسمان نيز قابل ديدن بودفاصله

طور که ها غذا خوردند. همانآن –سه ساعت بعد از غروب  -ها ملحق شد وقتي که در آخر گروه اصلي به آن 

طور که رهبري آرامي صحبت کردند، سلتن هماني غذاييشان آرام شدند و قهوه نوشيدند و بهمردان بعد از وعده

 نشست وکرد، روي يک زانويش ميخوب بايد باشد، ميانشان حرکت کرد. او کنار هر گروهي کوچکي توقف مي

شد که خودشان، يا مرکب هايشان، پرسيد، و جويا ميکرد، از پيشروي آن روزشان ميها صحبت ميآرامي با آنبه

 .هيچ مشکلي داشته اند يا خير

ي مرغوب آريدي طور که از قهوهها همانها به هلت و گيلن ملحق شده بودند. آنوئنياسوينگال و ديگر آرال 

دانستند که واکير بايد خسته باشد و اشتياق اين را داشته ها مينوشيدند، سلتن را با تحسين تماشا کردند. آنمي

ت ميان مردانش را ادامه داد، باشد که روي زميني که هنوز گرم بود ولو شود و فنجاني قهوه بنوشد. ولي او حرک

 .اش را به سرباز جواني گفتاي به يک همراه قديمي، يا نصيحت و دلواپسيلطيفه

 ها تا حدي سوپرايز شدند، زمانيهايش را تمام کرد. آندر آخر، آن پيکر بلند که رداي سفيدي پوشيده بود گشتن 

 :د. او گفتانآيد که آنان نشستهاي ميکه فهميدند او به سمت نقطه

 تونم بهتون ملحق بشم؟مي - 

 .اي از روي خوشامدگويي کردهلت اشاره 

 .لطفاً بيا - 

 :هوراس شروع کرد که روي پاهايش بلند شود. او گفت 
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 .من يه فنجون قهوه برات ميارم - 

 :ولي سلتن دوباره او را نشاند 

 .کنهاين کارو مي 64سيدر - 

کرد، در حال آوردن فنجاني از هاي رهبرش را پيش بيني ميازانش، که خواستهها پي بردند که يکي از سربو آن 

 .يک آتش کوچک است. زماني که سلتن نشست، با خشنودي آه کشيد، و فنجان را از سربازش گرفت

اش که در آخر هاي زخمي و خستهآه رضايتمندي که از ماهيچه –ي بزرگي نوشيد، و دوباره آه کشيد او جرعه 

 :ها پرسيديافته بودند که استراحت کنند برمي خاست. او از آن فرصتي

 تونستيم بکنيم؟چي کار مي65ما بدون کافاي  - 

 :کرد. هوراس پاسخ داددر حالي که از نام آريدي، نام اصلي آن نوشيدني استفاده مي 

 .اگه يه رنجر باشي، کارهاي خيلي کمي - 

ها ها پراشتي آريدياين موضوع که رنجرها براي اين نوشيدني به اندازه ها همه نيشخد زدند. سلتن قبالً بهو آن 

آمد آن جنگاور بلند نيز به اين نيمه اعتياد مبتالست، با اين وجود آن اسکانديايي هستند پي برده بود. به نظر مي

سرزمين مادريش را به ي کرد و اميدوار بود به جاي آن آبجوي تيرهعموماً زمان خوردن قهوه بعد از ظهر غرغر مي

شد، تنها يک نوشيدني بود که ارزش نوشيدن بعد از يک روز طوالني همراه داشت. آنقدر که به اسوينگال مربوط مي

 :را داشت. او گفت

ه، کنتونين ادامه بدين. اون مغزو توي بعد از ظهر آروم ميي خوب ميدونم شما چجوري بدون يه آبجوي تيرهنمي -

 .هآبجو اين شکلي

 :اونلين به او لبخند زد. او پرسيد 

 دلت براي خونت تنگ شده، اسوينگال؟ - 

                                                            
64 Sidar 
65 kafay 
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 :اي نگاه کرده و پاسخش را بررسي کرد. او گفتدزد دريايي بزرگ او را براي لحظه 

 .اگه بخوام راستشو بگم، سرورم، من براي اين آب و هوا ساخته نشدم - 

اب کند. با اين وجود که او بارها از اسوينگال خواسته بود که او را اسوينگال اصرار داشت که اونلين را سرورم خط 

اونلين، يا کساندرا صدا کند. او حتي اشاره کرده بود که او يک شاهدخت است، و در حقيقت بايد به شکل بانوي 

ن اکرد. اونلين شک کرده بود که نکند اين شکل نه چندمن، نه سرورم، خطاب شود. ولي اسوينگال سماجت مي

 اي از اصل و نصب واي ايدهي او و تاييدي براي تساوي طلبي اسکانديايي باشد، که هر گونهاي از طعنهزيرکانه

ست که دانپذيرفت. او ميخون سلطنتي و پادشاهي ارثي و از قبل تعيين شده، فقط با توجه به تولدشان را، نمي

 .کردندبيت انتخاب ميها رهبرشان را با توجه به توانايي و محبواسکانديايي

ته ها ايده بهتري نداشو با نگاه کردن به عقب و بعضي از پادشاهان آرالوئن در تاريخ، او کامالً مطمئن نبود که آن 

 .باشند

 :هوراس اضافه کرد 

 .تر زخم زين اسبه تا دلتنگي براي خونهتو براي اسب سواري هم ساخته نشدي. من ميگم بيش - 

ي کرد تا نقطهمحزوني آه کشيد، در حالي که کفلش را براي بيستمين بار جا به جا مياسوينگال به شکل  

 :تري براي نشستن بيابد. او گفتراحت

 .دونستم وجود دارندرسته. من جاهايي از پشتم رو کشف کردم که هيچ وقت نمي - 

برد. ولي او نيامده بود که ذت ميها بود لاي که در ميان اين غريبهسلتن لبخند زد. او از طنز خوب و دوستي 

 :آرامي سرفه کرد و ديد که توجه هلت فوراً جلب شد. هلت پرسيدصحبت کند. او به

 چيزي تو فکرته، سلتن؟ -

کردند را گذرانده بودند. سلتن به خطاب مي« سرور»ي ترسناک ها زماني که واکير را با عنوانش يا آن کلمهآن 

 .پايش را صاف کردي جلوي جلو خم شد، و ماسه

 .ي جالب اشاره کردها به يه نکتهزدم يکي از سرجوخهاگه راستشو بخواين، آره. وقتي که با مردانم حرف مي - 
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 :اش را بيرون آورد و شکل ايکس مانندي روي ماسه کشيد. او گفتاو خنجر خميده 

 .بذار فرض کنم اين موقعيت ما، توي همين لحظه ست - 

 .ي کشيد، که تقريباً يک متر از آن موقعيتشان عقب تر مي رفتسپس خط زيگ زاگ 

 .ها اينور و اونور رفتن و راهشون رو عوض کردن، ما دنبالشون کرديمو از اينجا، وقتي که تواالگي - 

 .او به باال و هلت نگريست 

 .همونطور که قبالً گفتي، اين به ما يه شانس ميده که بهشون برسيم - 

 .خواهد برسدييد تکان داد. او صبر کرد تا ببيند سلتن به کجا ميهلت سري به تا 

 .ها هميشه به همين يه راه پايه و اصلي برگشتنها و عقب و جلو رفتن، آريديبا اين همه عوض کردن راه - 

 .ها رسم کردزاگاو خطي صافي ميان زيگ 

 .ونهطور ادامه بدن، اين راه اونا رو به اينجا مي رسو اگه همين - 

 :کرد را سوراخ کرد. اونلين پرسيدهارا مشخص مياي که مسير آريدياي جلوتر از خط پيشنهادياو نقطه 

 تونه باشه؟و اون کجا مي - 

 :سلتن سرش را باال آورد و به او نگاه کرد تا جوابش را بدهد. او گفت 

 .ابهترين منبع آب توي محدوده صد کيلومتري اينج .66آبش-هاي خورچشمه- 

 :هاي تراشيده شده روي ماسه اخم کرد. او پرسيدهوراس به نشانه 

داد صورتش به کني اونا به آب نياز دارن؟ سلتن نگاهش را به روي مرد جوان چرخاند. وقتي پاسخ ميفکر مي - 

 :طرز مرگباري جدي بود. او به هوراس گفت

                                                            
66 Khor-Abash 
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هاشو هيچ وقت فقط با شانس اينکه بتونه دوباره مشکتوي بيابون، تو هميشه به آب نياز داري. يه مسافر عاقل  - 

 .پر کنه، سفر نمي کنه

 :هلت پرسيد 

 اي هم هست که بتونن اين کارو بکنن؟جاي ديگه - 

 :ي ديگري روي ماسه کشيد. او گفتسلتن با خنجرش نشانه 

اونها چهل کيلومتر دورترن. قدر قابل اطمينان نيستن. هستن. اونا کوچيکترن و اون 67سان -هاي اوراينا چشمه - 

 .کنم، اونجا خيلي از مقصدشون دورهرن که من فکر ميها دارن همونجايي مياگه تواالگي

 :هلت پرسيد 

 کني اونا دارن کجا ميرن؟و تو فکر مي - 

را ها را انجام دهد. آن چاقو دوباره جايي براي قسمت اعظم ماجرا، ديگران راضي بودند که بگذارند هلت صحبت 

 .سوراخ کرد

 .اينجان68هاي شمالي اينجا. به سمت شمال. رشته کوه - 

 .او خطي از شرق به غرب کشيد 

 ها به عنوان پايهها از اونهاي سربسته تشکيل شدن. و چند تا شهر که تواالگيها و درهها، قلهها، تپهاونا از کوه - 

 .کننو محل استقرار استفاده مي

 .هلت اخم کرد 

 ها چادر نشين هستن؟کردم گفتي تواالگي فکر - 

 .سلتن سري به تاييد تکان داد 

                                                            
67 Orr-San 
68 Northern Massif 
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گيرن و براي يه ماه، يا شيش هفته اشغالش ها اونا رو ازشون ميهاست ولي تواالگيهستن. اون شهرا مال آريدي - 

 .رنها توي شمال ميگردن، يا به سمت قلهکنن. بعدش دوباره به بيابون برميمي

 .هايي که سلتن کشيده بود را بررسي کرداش را خاراند، و آن نشانهر چانههلت با تفک 

ها رو تونيم دنبال کردن تواالگيها باشن، ما به راحتي ميخب پس اگه تو راست بگي و اونا توي راه اون چشمه - 

 .اشيمظرشون بتونيم وقتي رسيدن منتمتوقف کنيم و يه راست به اونجا ميون بر بزنيم؟ با يه کم شانس، مي

 :سلتن به او نگاه کرده، چند ثانيه صبر کرد و سپس سري به تاييد تکان داد. او گفت 

 .اي براشون فکر کنمتونم به مقصد ديگهالبته، اين قماره. ولي نمي - 

شان بود و با دنبال هاي همراهانش نگريست. در هر صورت، ارک دوست همههلت مکث کرد. او به اطراف و صورت 

کردند. در سکوت، يکي بعد از ديگري، همه سر ها روي کامالً گم کردن رد او ريسک ميي سلتن آنردن نقشهک

 :به تاييد تکان دادند. هلت دوباره به سلتن نگاه کرد. او گفت

.بذار انجامش بديم - 
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يرون آمد، سيلما به او کمک کرد ها جا داده شده بود بزماني که ويل پتو را کنار زد و از تخت خوابي که زير درخت

 .تا بلند شود

او ويل را با دستي زير بازويش ثابت کرد. ويل براي چند ثانيه تلوتلو خورد، سپس مغزش تعادلش را بازيافت و او  

با استحکام بيشتري ايستاد. سيلما سري به او تکان داد، در حالي که خشنود بود که او به خوبي در مسيرش به 

 :قرار گرفته است. او گفتسمت بهبود 

 .بيا و عمر قدرتمند رو مالقات کن .کنهيه بدن قوي و سالم با يه کم استراحت خودش رو بازيابي مي - 

هايش را پيدا تواند چکمهدوباره ته صدايي شوخ در کلماتش وجود داشت. ويل پي برد که پابرهنه است و نمي 

 :ه اطراف نگاه مي کند. او به ويل گفتکند. شنلش هم رفته بود. سيلما ديد که او ب

 .هات سالمندارايي - 

تواند باشد. آن اسب کوچک که ميان شب و گردد و حدس زد آن چه مياو ديد که ويل به دنبال چيز ديگري مي 

 :روزهايي که ويل خوابيده کنارش مانده بود. او دوباره گفت

 .شن. يه کم طول کشيد که راضيش کنن ولت کنها داده ميي گله ست. اونها آب و غذاون اسب کوچيک با بقيه -

ويل به آن فکر لبخند زد. وقتي که خيال کرده بود شايد بودن تاگ را خواب ديده است، يک لحظه ترسي او را فرا  

 :گرفته بود. او که قوت قلب داده شده بود؛ به پاهاي برهنه اش نگريست. او گفت

 .دارمهام نياز هام. به چکمهچکمه - 

 زندگی پیشتاز 
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 .ولي سيلما فقط لبخند زد و شروع کرد تا او را به سمت مرکز کمپ ببرد 

 .ماسه نرمه - 

 .او حق داشت. در حالي که براي جلوگيري از افتادن ويل به نرمي بازويش را گرفته بود، درکنارش قدم زد 

و نرم بود. او از حس ناچيز  ي خورشيد داغ نشده بود، زير پاهايشان خنکهاي سوازنندهماسه که هنوز با اشعه 

ي بازوهايش را ديد که هاي قرمز و سوختهها و صورتش آگاه شد. به پايين نگاه کرد و دستسوزشي در دست

 :درخشيد. سيلما به او گفتوسيله نوعي ترکيب روغني ميبه

 .کننبهبود پيدا ميها کردن. يکي دو روز ديگه سوختگيها استفاده مياين مرهميه که مردم ما براي سال - 

 :ويل به او سري تکان داد. او گفت 

 .ممنونم - 

و دوباره سيلما به او لبخند زد. او حس صميميت و محبتي نسبت به اين بانوي مهربان و خوش رو داشت. او فکر  

 .کرد، شيخ عمر مرد خوش شانسيه

ايستند تا تماشايش کنند؛ مخصوصاً بچه کردند، او دقت کرد که مردم ميها درون کمپ عبور ميهمانطور که آن 

ت. اي طبيعي سکنجکاوي شد. او فکر کرد، چنينرا شنيد که پشت سرش زمزمه مي« غريبه»ها. چند بار او کلمه 

هايي از روي خوشامد گويي، همان حرکت دهان، پيشاني، دهان که اکنون براي او آشنا ولي آنجا لبخندها و اشاره

 :و لبخندها را پاسخ داده و براي احترام سرش را تکان داد. او گفتبود، هم وجود داشت و ا

 .مردم شما خيلي مهربونن - 

 :سيلما با تفکر اخم کرد. او به ويل گفت 

حم رنه هميشه. به عنوان يه قانون، ما دوست داريم که تودار باشيم. ولي وقتي که يه نفر از ارباب آسمان بي - 

 .شنل ميکنه همه خوشحانجات پيدا مي

زد که خورشيد تهديد و دشمني سيلما به باال اشاره کرد و ويل پي برد که منظور او خورشيد است. او حدس مي 

ها اکنون به مرکز کمپ نزديک بودند و او مي توانست گروهي از تقريباً شش مرد دائمي براي اين مردم است. آن
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هاي زرد و سفيد پوشيده بودند، مانند هماني ها خفيهي آنهمه را ببيند که دايره مانند دور يک ديگر نشسته بودند.

 :اش پوشيده است. سيلما با فشار آرامي روي دستش او را متوقف کرد. او گفتکه دقت کرده بود آزاده کننده

 .بايد صبر کنيم. اونها درگير کارهاي مهمي هستن - 

 .ي پنج متري از گروه مردان ايستادندبا فاصلهلحن صدايش جدي و تقريباً محترمانه بود. هر دو نفرشان  

 .نگريستندي آنان به جلو خم شده، و مشتاقانه به سنگ قائمي که در مرکز دايره قرار گرفته بود ميهمه 

سپس، با يک  .شداي گفته نميها حتماً بايد در حال عبادت باشند، با اين وجود هيچ کلمهويل فکر کرد که آن 

 :ها گفتا فريادي از نااميدي به عقب پريدند. يکي از آنشان بديگر، همه

 اون پريد! - 

 .و ويل آن صدا را شناخت. همان مردي که نجاتش داده بود

 تقريباً به باالش رسيده بود و پريد! -

 :هايش را تاب داد. گفتاو از روي کنجکاوي به سيلما نگريست و او چشم

 بندن!خزن شرط ميي دو تا مگس که از روي يه سنگ باال ميتوني باورش کني؟ مردهاي بالغ رومي - 

 :او گفت 

 .شرط مي بندن؟ فکر کردم که دارن عبادت مي کنن - 

 .سيلما يک ابرويش را باال برد 

بندن. اين تقريباً يه جور چيز شرط ميها تقريباً روي همهده. بدولينبراي اونا، اين تقريباً همون معني رو مي - 

 .ينهدين و آي

ب تر رفتن ترغيزماني که آن حلقه در حال از هم پاشيدن بود و بيشتر مردان رفته بودند سيلما او را به نزديک 

 :کرد. او فرياد زد

 .شيخ عمر! مهمونتون بيدار شده - 
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شوهرش ايستاد و با لبخند پهني به سمتشان چرخيد. ويل آن صورت قدرتمند و آن بيني بزرگ و شکسته را  

خواست براي خوشامدگويي هايش را باز کرده بود به سمتش قدم برداشت. او ميعمر در حالي که دست شناخت.

 :بازوهاي ويل را لمس کند ولي همسرش براي اخطار گفت

 !مواظب باش، دلقک! دستاش سوختن - 

 .گه داشتاي از خوشامد گويي در هوا نشيخ که اشتباهش را فهميده بود، به جاي آن دستش را مثل اشاره 

 البته! البته! لطفاً بيا و بنشين. اسمت رو بهم بگو. من ... - 

 .دونه تو کي هستي. تو عمر بزرگ قمار باز و مگس پرون هستي. اسم اونم ويلهاون مي - 

 .ها هميشه بين اين دو جريان داردکرد که اين مکالمهعمر به راحتي به همسرش لبخند زد. ويل حس مي 

 .به ويل نگاه کرد سپس او دوباره 

بينمت. وقتي که پيدات کردم تقريباً تموم کرده بودي! بيا و بشين و به من بگو که چي کار خوبه که بيدار مي - 

 .کرديمي

 .او به سيلما نگاه کرد 

 شه برامون قهوه بياري؟همسر عزيزم، مي - 

 .سيلما يک ابرويش را بلند کرد و با پرسشي به سمت ويل چرخيد 

 قهوه دوست داري، ويل؟ تو - 

 :اي از بهبود سريعش بود. او گفتبا فکر قهوه دهانش به آب افتاد، که مطمئناً نشانه 

 .من عاشق قهوه ام - 

 .اي کردسيلما تعظيم برازنده 

 .در اين صورت، من مقداري براتون ميارم - 
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 پس توجهش را به سمت ويل برگردانداو که سرش را باال گرفته بود، بيرون رفت. عمر پشت سرش نيشخند زد. س 

 :ها چهار زانو مي نشستند گفتطور که آني متکاها هدايت کرد. او همانو او را به سمت حلقه

 .پس اسمت ويله - 

 .هست - 

 :ويل مکث کرده، سپس اضافه کرد 

 .خواستم براي نجات دادن زندگيم ازتون تشکر کنم، شيخ عمرمي - 

 .کناري زدآن بدولين تشکرش را به  

 .روندي زندگيت رو نجات داد. اونم دوباراسبي که مي – 

 «ارو!»آورد گفت: ويل که به ياد مي 

 .او از زماني که نجات يافته بود اسب را نديده بود 

 .اون کجاست؟ چي کار کرده بود؟ لبخند عمر ناپديد شد – 

ري بود که زندگيت رو نجات داد. شيره اونو گرفت؛ اون مرده، ويل. در طول شب يه شير اونو گرفت. اين اولين با – 

نه تو رو. ما رد پاهاش رو ديديم و شيره با کمتر از يکي دو متر فاصله از جايي که تو دراز کشيده بودي رد شده 

 .کرده تا شير بهت دقت نکنهکرده و صدا درست ميبود. اون اسب مشخصاً حرکت مي

 .ارو اسب خوبي بود «مرده»ويل که ناراحت شده بود گفت:  

 :کرد. گفتداد را تحسين ميعمر با همدردي سري به تاييد تکان داد. او مردي که به اسبش اهميت مي 

دومين بار صبح روز بعد نجاتت داد. الشخورها روش جشن گرفته بودن و ما ديديمشون. من اومدم که تحقيق  - 

 .کنم و ... تو اونجا بودي

 :تري باز گشته بود، لبخند زد. ويل با تشکر سرش را تکان داد. او گفتکنندهاو که به موضوع خوشحال  

 .دوباره، من ازتون ممنونم - 
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 .مثل قبل، عمر تشکرش را رد کرد 

ديم. در حقيقت، نجات دادن يه مسافر که توي دردسر گير افتاده اين همون کاريه که ما توي بيابون انجام مي - 

 .شهخوش شانسي محسوب مي

 :سپس صورتش با عالقه زنده شد. او گفت 

 !هات رو نگه داشتيمما اسلحه -

 .او چرخيد و به سمت يک چادر کم ارتفاع و بزرگ که چند متر آن طرف تر بود فرياد زد 

 !هاي غريبه رو بياراسلحه !69احمود - 

ل را در غالفشان، و کمان و زد چاقوهاي ويچند ثانيه بعد پسر نوجواني از چادر بيرون آمد. او که نيشخند مي 

 .اش به زمين گذاشتي لوله شده و شمال ياب را، در کيف چرميتيردانش را پس داد. او همچنين نقشه

 هايش کامالًکرد. هيچ رنجري بدون اسلحهاش را به کمر بست. او حس کامل بودن ميويل بلند زد و غالف دوگانه 

 :تماشا کرد، سپس کمان زه نشده را بلند کرد. او گفتکرد. عمر او را با دقت احساس راحتي نمي

 .هيچ وقت چيزي مثل اين يکي نديده بودم. بايد به شکل شگفت آوري قوي باشه - 

 .به سرعت، کمان را جلوي قوزک چپ پايش و پشت ساق پاي راستش گذاشت« هست.»ويل گفت:  

اش سُر داد. او کمان را به عمر رون شکاف انتهاييهاي پشتش، کمان را خم کرد و زه را دبا استفاده از ماهيچه 

داد، و او نيروي کشش را امتحان کرد، به نرمي شکلک درآورد سپس اسلحه را به ويل بازگرداند. او که تيري از 

 :درون تيردان به ويل مي داد گفت

 .نشونم بده - 

ه گروهي از پسرها که پنجاه متر آنطرف ويل تير را بر زه گذاشت و در اطراف به دنبال هدف مناسبي گشت. او ب 

کردند تا توپ را ها از پاها، سر و بدن هايشان استفاده ميکردند دقت کرد. آناي بازي ميتر با توپ کوچک چرمي

اش کنند بدون اينکه زمين را لمس کند. او شروع کرد تا براي اثبات در هوا نگه داشته و بين يک ديگر مبادله

                                                            
69 Ahmood 
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را بگردد، سپس همان زمان که چيزي توجهش را جلب کرد نگاهش را بازگرداند. کوچکترين کمانش جاي ديگري 

خورد و چرخيد تا زير سنگ  پسر که بيشتر از هشت سال نداشت، کنترل توپ را از دست داد و توپ به زمين

 .خنديد دنبالش دويد و زانو زد، و سعي کرد که توپ را بگيردصافي ايستاد. پسر که مي

ي يک ضربان قلب شليک کرد. تيرش در طول واحه به حرکت درآمد، مان را کشيد، نشانه گرفت و در فاصلهويل ک 

 .ي سانتي متري از دست پسرک عبور کرد، زير سنگ ايستاد و شروع به لرزيدن کردبا فاصله

ير د تا ببينند که آن تآن پسر به عقب پريد، و از ترس فرياد زد. دوستانش آن فريادها را تکرار کردند، و چرخيدن 

 .از کجا آمده است

 .مشت بزرگي به پشت فک ويل برخورد کرد. او تلو تلو خورد و افتاد، و کمان از دستش به زمين خورد 

 .صورت عمر از عصبانيت پيچ خورده بود 

 !شيشبکتونستي احمق بي مالحظه! فکر کردي که با ريسک کردن جون نوه م منو تحت تاثير قرار مي دي؟ مي - 

دستش را روي قبضه ي خنجر درون کمربندش گذاشت. ويل که توسط آن ضربه سراسيمه شده بود، سعي کرد  

ي عمر او را برگرداند و او را دوباره روي زمين پرت کرد. ويل که دوباره روي پايش بلند شود، ولي لگد وحشيانه

ها را صدا زده و از و هرج مرجي از صداها که اسمزد، توانست صداي پسر را بشنود که هنوز با ترس فرياد ميمي

 .زدندغافلگيري و عصبانيت و ترس فرياد مي

 .شد را شنيداو صداي شرينگ! کوتاه کشيده شدن فلز را، در حالي که خنجر از غالفش بيرون کشيده مي 

 .سپس صداي سيلما، تيز و فوري، که بر فراز صداي ديگران به گوش رسيد 

 !ن! اينو ببينعمر! صبر ک - 

ي جلويش باز گرداند. همسرش زمان اتفاق افتادن آن حادثه در حال بازگشتن با عمر رويش را از پيکر خوابيده 

کرده  قهوه بوده و ماجرا را تماشا کرده بود. اکنون او زانو زده، و دستش را براي رسيدن به چيزي زير سنگ دراز

يد. همراه آن تير، بدن تقريباً يک متري يک کبراي ماسه که ويل به آن بود. با مقداري تالش، او تير را بيرون کش

 .شليک کرده بود، بيرون آمد. آن تير به زيبايي درون سر مار فرو رفته، و در جا آن را کشته بود

 .زدکرد، آن مار کبرا يک ثانيه بعد پسر را نيش مياگر ويل شليک نمي 
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 .ه، و او چه کرده است؛ خنجر از دستش افتادزماني که عمر پي برد چه اتفاقي افتاد 

 .وحشت زده، او به ويل کمک کرد تا بلند شود 

 ...منو ببخش! من متاسفم! فکر کردم - 

زد. او ماري که توسط تير نگه داشته شده بود را تکان ها رسيد، ويل هنوز نفس نفس ميوقتي که سيلما به آن 

 :داد. او پرسيد

 !رو نجات داد 70ق؟ اين پسر جون فيصلکردي، احمچي کار مي - 

اي در چشمانش بود، با بي قراري او را از گرد و خاک پاک عمر ويل را بلند کرد و در حالي که نگاه مصيبت زده 

 :اش را نجات داده بود. او به تندي گفتکرد. او نزديک بود مردي را بکشد که بدون شک جان نوه

 !منو ببخش - 

 «ازش دور شو!»شد، و عمر را از جوان غريبه دور کرد. او بدون ماليمت گفت: ولي سيلما از او رد  

آرامي آن را تکان داد، در حالي که سرش را خم او مار مرده را به زمين انداخت، فک ويل را در دستانش گرفت و به

 :کرده بود که هر صدايي را بشنود. او از ويل پرسيد

 حالت خوبه؟ - 

ند ضعيفي بزند. ولي وقتي که فکش درد گرفت فوراً آرزو کرد اين کار را انجام نداده بود. ويل سعي کرد که نيشخ 

 :اي گفتاو به شکل سربسته

 .يه کم کبود شده. وهي مم خومم - 

سيلما به سرعت به جايي که يک پارچ آب در خارج از چادر بزرگ قرار گرفته بود رفت. انتهاي روسريش را در آن  

 :ي تر و خنک را روي فکش فشار داد. عمر بار ديگر سعي کرد که او را آرام کند. او گفتو پارچهفرو برد، برگشت 

 ... عذر مي خوام! من فکر کردم که - 

                                                            
70 Faisal 
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 .رحمانه به سمت او چرخيداو ادامه نداد. سيلما بي

 !چاقوت ديدمکني؟ تو آماده بودي که اين پسرو بکشي! من تو رو با اون فکر کردي؟ تو اصالً فکر هم مي - 

ويل دست سيلما را گرفت و پارچه را از صورتش برداشت. او کمي فک خود را جا به جا کرد و مطمئن شد که  

 :هيچ چيز شکسته نشده است. او به سيلما گفت

 .من خوبم. هيچ آسيبي وارد نشده. فقط يه کم کبوديه. اين فقط سوء تفاهم بود - 

 :رحمي به او نگريست و گفتسيلما با بي« دقيقاً! يه سوء تفاهم.»عمر گفت:  

 اون جون فيصل رو نجات داد. و تو چي کار کردي؟ - 

گويد، اش بعمر مي خواست پاسخ دهد، سپس پي برد که چيزي نيست که او بتواند براي آرام کردن همسر عصباني 

 .کردهاو اشتباه مي دانست که با عجله رفتار کرده است، وو دستانش را بانااميدي پايين آورد. او مي

آمد که غريبه با تکبر و در نمايش ولي ديگر چه چيزي مي توانست انتظار داشته باشد؟ مسلماً به نظر مي 

اش اش شليک کرده است. حاال که عمر دربارهاي از توانايي تيراندازي خود، از عمد آنقدر نزديک به نوهمالحظهبي

ي ممکن بوده است. او هيچ وقت کسي را راندازي غريبه در باالترين اندازهکرد، پي مي برد که توانايي تيفکر مي

نديده بود که مانند آن شليک کند. او دوباره به همسرش نگاه کرد، عصبانيت را در چشمانش و شکل بدنش ديد و 

 .دانست که چيزي نيست که بتواند بگويد

 :جي به شيخ زد و گفتويل آن سکوت ناشيانه را متوقف کرد. او نيشخند کج و معو 

 .اون منو نجات داد، يادته؟ من ميگم مساوي شديم - 

او دستش را به سمت آن بدولين جلو آورد، و عمر نيز با خوشحالي آن را گرفته، و نگهش داشت. او به همسرش  

 :گفت

 !اي نيست. اون يه اشتباه بودديدي؟ هيچ دشمني - 

 .به ايجاد هرگونه دشمني، سيلما کمي آرام شداش نسبت با ديدن واکنش ويل، و بي ميلي 
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دادند؛ لبخند کوچک و محکمي طور که به دست دادن ادامه مياو حتي به خودش اجازه داد که به دو مرد، همان 

 سپس، به ويل گفت:« خيلي خب.»بزند. او گفت: 

 .تونيم برات بکنيمولي بايد بهمون بگي چي کار مي - 

 .داختاش را باال انويل شانه 

شما همين االنشم بيش از حد در حقم لطف کردين. فقط بهم يکي دو روز وقت بدين استراحت کنم تا قوام رو  - 

دوباره بدست بيارم، بهم غذا، آب و اسبم رو بدين. بعدشم جهتي که بايد به سمت ماراروک برم، و من ديگه 

 .شممزاحمتون نمي

 :ولي شيخ در حال اخم کردن بود. او گفت 

 .اسبت؟ بهت گفتم، اسبت مرده. يه شير اونو گرفت - 

 .ويل که لبخند مي زد سرش را تکان داد 

 .نه اون اسب. تاگ. همون اسب خاکستري کوچيک که وقتي پيدام کردين باهاتون بود. اون اسب منه -

ها تاو بايد با واقعي خواست که اين غريبه را نااميد کند، وليحاال نوبت شيخ بود که سرش را تکان بدهد. او نمي 

 :شد. او گفترو به رو مي

 .اون اسب تو نيست. مال ماست - 
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هاي خور آبش طي کنند، هيچ دليلي نداشت که اکنون که آنان تصميم گرفته بودند مسير مستقيمي را تا چشمه

 .هلت، سلتن و گيلن جلوتر از بقيه برانند

رها را جمع کرده و با هم به راه افتادند. قبل از اين که به سمت شمال قبل از طلوع آفتاب آن روز، کل گروه چاد 

ي ها را در پيچ بزرگکردند، در ابتدا سلتن آنها در آن مسافرت مياي که گروه تواالگيغربي بروند، همان راه اصلي

 ها در يکيبا تواالگيداد، براي اينکه از برخورد کردن ها فضاي بازي ميکار به آنبه سمت غرب هدايت کرد. اين

 .هاي زيگ زاگيشان جلوگيري کننداز حرکت

ها را دنبال کنند، قادر بودند که الگوي عادي مسافرتشان را ادامه دهند و حاال که ديگر نيازي نداشتند رد تواالگي 

بعد  ل غربها به حرکتشان به سمت شماتر تاريکي قبل از طلوع آفتاب حرکت کنند. به عالوه، آندر ساعات خنک

ها قادر بودند که از غروب و طلوع ادامه دادند، و يک يا دو ساعت بيشتر در روز مسافرت کردند. از اين راه، آن

شان را به شکل قابل توجهي از دشمن کاهش دهند. در دومين روز مسافرت، زماني که آنان در شب و تاريکي فاصله

 .کمپ آمد و به واکيرش گزارش دادکمپ را برپا کردند، يکي از نگهبانان سلتن به 

 :گفت ها به راه افتاد. اوسلتن گوش داده، سپس در حالي که لبخند رضايتمندي بر صورتش بود به سمت آرالوئني 

کنن. اونا براي شب توقف کردند، ها دارن موازي با ما حرکت ميحق با ما بود. نگهبانم گفت که نيروي تواالگي -

 .لومتر به سمت شمال شرق جايي که ما هستيميه جايي تقريباً ده کي

داکثر دانست که نور آن حاو متفکرانه به آتش کوچک ونيمه پنهاني که در کمپ درست کرده بودند نگريست. او مي 

 .از فاصله دو کيلومتري مشخص است

 زندگی پیشتاز 
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هاشون رو پنهان آتيشها قانع شدن که ما ردشون رو گم کرديم. اونا خودشون رو اذيت نکردن که ظاهراً تواالگي - 

 .کنن

 .اش را خاراندهلت با تفکر چانه 

 گشتين، مگه نه؟شدين و برميالبته، توي شرايط عادي، شما خيلي وقت پيش تسليم مي - 

 .رهبر آريدي سرش را به تاييد تکان داد

 .نفس پيدا کردنبهدقيقاً. به نظر مياد دوستانمون به خاطر توانايي شون در گم کردن ما بيش از حد اعتماد - 

 :هلت اضافه کرد 

 .تونه چيز خطرناکي باشهنفس بيش از حد ميو اعتمادبه - 

ي هميشه حاضر در تر چرخيد، که در حالي که پشتش را به زينش تکيه داده و قهوهاو به سمت رنجر جوان 

 :کرد. او گفتدستانش بود، استراحت مي

 اه به کمپشون بندازي؟کني حاضري که امشب يه نگگيل، فکر مي - 

 .اش را سريعاً تمام کردگيلن لبخند زد و قهوه 

 .خواي بپرسيفکر کردم نمي - 

 .او سرش را باال آورد و به تربيع ماه نگريست، که اکنون در آسمان غربي پايين آمده بود 

 .کنه. بهتره همين االن راه بيوفتمماه حدوداً نيم ساعت ديگه غروب مي - 

حرفاي سرباز سلتن، بايد حدوداً چهار کيلومتر دورتر از اينجا بتوني نور آتيش هاشون رو ببيني. بليز  بر اساس - 

 کني ...رو اونجا ول کن و پياده برو. مطمئن شو که ردت رو درست پنهان مي

 ايددانست چگونه بکند. مکث کرد. اگر کسي بود که ميهلت که فهميد گيلن با لبخندي صبور تماشايش مي

 :اي مانند اين را انجام دهد، آن فرد گيلن بود. او با لبخند غمناکي روي لبش اضافه کردماموريت جاسوسي

 دوني، نه؟ي اينا رو ميببخشيد. تو همه - 
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 :گيلن گفت 

 آره، ولي هيچ وقت ضرر نداره که يادآوري بشه. چيز خاصي هست که بخواي دنبالش بگردم؟ - 

 .اش را باال انداختشانههلت کمي فکر کرد، و سپس  

 کنن. اگه ممکن باشه کهتوني ارک رو ببيني يا نه. ببين چجوري ازش نگهباني ميچيزهاي واضح. ببين مي - 

البته،  .دم همين کارو بکنيم، تا بخوايم وارد يه جنگ تمام عيار بشيمبتونيم پنهاني بيرون بياريمش، ترجيح مي

 .اي که خودت فکر کردي امکان داره ارزششو داشته باشهنفرند. هر چيز ديگه تعدادشون. بذار بفهميم واقعاً چند

 :اش انداخته بود، گفتگيلن که زينش را باال برده و روي شانه 

 .تموم شده در نظرش بگير - 

ها را از روي ها را براي شب گذاشته بودند حرکت کرد. هوراس با عجله برخاست و ماسهاو به سمت جايي که اسب 

 :زانويش زدود. او پرسيد

 خواي؟صبر کن، گيلن. همسفر نمي -

 :خواست جنگاور جوان را برنجاند. هلت اخطار کردگيلن مکث کرد. او نمي 

 .اگه تنها بره بهتره، هوراس. گيلن آموزش ديده که آروم حرکت کنه، و تو نه - 

 .هوراس با فهم سري به تاييد تکان داد 

کنه منتظر بمونم و مواظب اتفاقات دور و برم باشم. حتي اونجايي که گيلن بليز رو ول ميتونم دونم. ولي ميمي - 

 .ي چهار کيلومتري شنيده بشهتونم اونقدر سر و صدا کنم که از فاصلهمن هم نمي

 :اي گفتهلت با حالت کامالً جدي 

 .مطمئن نيستم - 

 .و سپس به سمت گيلن چرخيد 

 .ي خوبي باشه که پشتيباني نزديک خودت داشته باشياشاره کرد. امکان داره ايده ايولي هوراس به يه نکته - 
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 :گيلن که از فهميدن آنکه الزم نيست هوراس را برنجاند آسوده شده بود گفت 

 .شم که همراه داشته باشم. بيا بريم اسبامون رو زين کنيممن مشکلي ندارم. من خوشحال مي - 

 .ردارد و سپس با هم ديگر، آن دو به سمت اسبهايشان رفتندهوراس خم شد تا زينش را ب 

*** 

 :گيلن به هوراس گفت

 .بهتره از اينجا جلوتر نياي - 

ي ها با يک ديگر روي زمين پريدند. هوراس افسار کيکر را به يک بوتهمرد جوانتر سري به تاييد تکان داد و آن 

 «همين جا بمون.» را روي زمين انداخت. او به بليز گفت: ي رنجرها، به سادگي افسارخار بست. گيلن مثل همه

ي که رفت، تا زماندانستند که آن اسب کهر، از شعاع بيست متري جايي که ايستاده بود جلوتر نميهر دويشان مي

 :رئيسش بازگردد. گيلن و هوراس به افق شمال شرق نگريستند. هوراس گفت

ها در افق قابل ديدن هاي کمپ تواالگيحتي از اين فاصله، درخشش آتش اونا دارن از خودراضي ميشن، مگه نه؟ - 

 :بود. گيلن گفت

وقت مطمئن نشو که يه نفر رو جا گذاشتي، مگه اين که کامالً ازش مطمئناً. بذار اين برات يه درس بشه. هيچ - 

 .مطمئن شده باشي

ها فقط ها نياز نداشت و آناو در اين ماموريت به آناو زه کمانش را باز کرد و آن را با تيردان روي زمين گذاشت.  

سد راهش بودند. به همان شکل، او غالف شمشيرش را از کمربند باز کرد. در نتيجه، او با چاقوي ساکس و چاقوي 

 :پرتابش تنها ماند، که برايش کافي بودند. هوراس پرسيد

 مي خواي بندهاي زين بليز رو باز کنم؟ - 

 :ث پاسخ دادو گيلن بدون مک 

طور. اگه چيزي اشتباه پيش رفت، شايد بخوايم با عجله از اينجا طوري بمونه. کيکر هم هميننه. بذار همين - 

 .بريم
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ها در گروه رنجرها در حرکات هوراس با عالقه به گيلن نگريست. او شهرت رنجر جوان را به عنوان يکي از تواناترين 

د و تواند به يک سرباز کامالً بيدار نزديک شود، کمربنشد که گيلن مي. گفته ميدانست، شايد تواناترينپنهاني مي

انديشد چرا شلوارش پايين مي آيد و چرا پاهايش يخ هايش را بدزدد، و در حالي سرباز را ترک کند که ميکفش

 :دانست که اين شهرت يک اغراق است، ولي نه خيلي زياد. او پرسيدشده است. هوراس مي

 نتظار داري چيزي اشتباه پيش بره؟ا - 

 :اش گذاشت. او به هوراس گفتگيلن با جديت به او نگاه کرد و دستي روي شانه 

با تو  شي. اگه حقکردي، نااميد نميهميشه انتظار داشته باش چيزي اشتباه پيش بره. باور کن، اگه اشتباه مي - 

 .ايبود، حداقل براش آماده

شود چنين ه کسي که شواليه است و به عنوان يک شمشيرزن خوب شناخته ميبعضي اوقات عجيب بود ب 

هايي را بکني. ولي گيلن مجبور بود بياد بياورد که هوراس جوان است، اهميت ندارد که چقدر آموزش نصيحت

 :ديده باشد. او گفت

 .بينمتيکي دو ساعت ديگه مي - 

 .و درون تاريکي ناپديد شد 

*** 

کرد. زماني که او به تاج اولين تپه که ميان خودش و کمپ صدا روي زمين سخت حرکت ميبيگيلن به سرعت و  

ها و جنگاور جوان ايستاده و منتظر بودند نگاه کرد. سپس ها بود رسيد، به عقب برگشت و به جايي که اسبتواالگي

ي غلت خورد، تا از هر گونه صدا از روي تاج تپه به سمت قسمت تاريک پايينخودش را روي زمين انداخت و بي

بان احتمالي پنهان بماند. تنها چيزي که چنين فردي ممکن بود ديده باشد، شکل کوچک و نامعيني بود که ديده

 .قبل از ناپديد شدن زمان کوتاهي در افق رؤيت شده بود

 .راه افتاد ها بهزماني که امن و امان به پايين تپه رسيد، قدم زدن را از سر گرفت و به سمت آتش 

خطري خود يک خطر بالقوه است. رفتن به سمت خط نور، که از دانست که داشتن چنين راه مستقيم و بياو مي 

نمود، ولي بدون اهميت دادن به اينکه ديده خواهد شد يا خير، او حاال ها ايجادشده بود بسيار راحت ميآتش
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نفس بيش از حد چيز شان ديده بودند، اعتمادبهر که همهطوتر از خط افق قابل ديدن بود. همانتر و بيشبيش

جا، فقط غيرقابل ديدن، ي بزرگي از سربازان همانخطرناکي بود. پس او طوري به حرکش ادامه داد که انگار دسته

 .شان هم اخطار داده شده بود که شايد کسي بخواهد از جلويشان عبور کندوجود داشتند، به همه

دانست در آخر، اين ممکن است جانش را کشيد. ولي گيلن ميم دادنش زمان بيشتري طول مياز اين راه انجا 

 .نجات دهد

*** 

ها رسيد. مثل قبل، او پيش از رسيدن به نوک خاکريز خود را روي يک ساعت بعد بود که او به کمپ تواالگي 

بود که روي سفيدي صورتش سايه  آرامي جلو رفت، در حالي که کاله شنلش را باال کشيدهزمين انداخت، به

 .بيندازد

صدايي کشيد. کمپ خيلي طور که از باالي خاکريز چشمانش را به کمپ دوخته بود، براي خودش سوت بيهمان 

 کردند. در اين کمپ، بايد بيشتراي را دنبال ميها گروه هشتاد نفرهداشت. آنتر از چيزي بود که او انتظار ميبزرگ

هايي که او انتظار داشت، دليل ديگري براي اينکه چرا نور ضور داشته باشند، و دو برابر آتشاز دويست نفر ح

 .ها اينقدر واضح بودندآتش

 .اي ملحق شده بودند، و يا با يک گروه ديگر مالقات کرده بودندها به گروه اصلياو فکر کرد، يا آن 

ها با بود که آنان تقريباً چهار برابر مرداني بودند که آريدياو پي برد که واقعاً اهميت ندارد چگونه، حقيقت اين  

 .ي مستقيم حقيقتاً غيرممکن و غيرقابل بحث بودخود داشتند. و اين يعني که حمله

وجو کرد. اي از ارک جستکرد تا اين حقيقت را درک کند، چشمانش کمپ را براي نشانهماداميکه او سعي مي 

طور که او . پيکر تنومند ابرجارل ميان مردان کوچ نشين بيابان ايستاده بود. همانپيدا کردنش زياد طول نکشيد

رين ي فرضي، سخت تممکن بود انتظار داشته باشد، او تقريباً در مرکز کمپ بود، جايي که براي يک نجات دهنده

 کم ارتفاع، مانند آنهايي ها در حالي که خودشان شب را در چادرهايي کوچک ومکان براي دست يافتن بود. تواالگي

خوابيدند؛ زندانيشان را در فضاي باز رها کرده بودند. ارک رها شده بود که تا که سربازان آريدي سلتن داشتند مي

کرد، طور که گيلن تماشا ميتواند خود را فقط با يک پتو، براي ايجاد گرما، راحت نگه دارد. همانآن جايي که مي

د. گيلن تر شدنروي زمين سنگي حرکت داد و زنجيرهايي که به او بسته شده بودند واضح اسکانديايي بزرگ خود را
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کرد ببيند او به چه چيزي متصل شده است اخم کرد. سپس فهميد که او نه به يکي، بلکه به دو شتر که سعي مي

 .که در نزديکي اش دراز کشيده بودند وصل شده است

تي بعد از زمان کوتاهي بودن در آريدا، او يادگرفته بود که اين هيوالهاي او با عصبانيت سرش را تکان داد. ح 

 .کردها فرارش را حقيقتاً غير ممکن ميکوهان دار چقدر مي توانند لجوج باشند. بستن ارک بين دو تا از آن

ا نجيرهايش رکرد زتوانستند هشدار پر سر و صدايي توليد کنند؛ اگر او تالش ميو اين حيوانات زود رنج، مي 

 .دستکاري کند

گيلن فکر کرد، پس هيچ حمله مستقيم يا هيچ راهي براي اينکه آروم داخل بريم و بيرون بياريمش در کار نيست.  

 .شداز اين لحظه کار سخت تر مي

 او نفهميد که چه چيزي او را نسبت به آن حرکت کوچک آگاه کرده است. او بيشتر از آنکه بتواند آن را ببيند، 

ي ديدش خارج بود. چيزي، يا کسي، روي خاکريز بزرگ حرکت کرده هآن حرکت از محدود –حسش کرده بود 

بود. ولي هرکس يا هرچيزي که ممکن بود باشد، چهارصد يا پانصد متري سمت سمت چپ موقعيت فعلي او قرار 

نقطه نگاه کرد، و در نور  کرد. او مستقيماً به همانداشت، جايي که خاکريز چرخشي به سمت راست پيدا مي

هد. اش اجازه بررسي بدنامطمئن شب هيچ چيز نديد. سپس به سمت ديگر موقعيتش نگاه کرد تا به ديد جانبي

 .ي قديمي براي ديد در شب بود. ديد جانبي قابل اعتمادتر بوداين يک حقّه

ين ناگهاني بودن او را خبردار اکنون گيلن مطمئن شده بود. چيزي حرکت کرد. آن حرکت ناگهاني بود، و هم 

کرده بود. يک جسم کوچک به پشت خاکريز سُر خورده بود. او دوباره مستقيماً به همان نقطه نگاه کرد ولي چيزي 

هاني رفتار طور پنکرد. دليلي نداشت که يک نگهبان اينبراي ديدن وجود نداشت. نگهبان؟ گيلن اينطور فکر نمي

نگهبان ديگري، اينقدر دور از محوطه وجود نداشت. اين موضوع اولين چيزي بود که  اي از هرکند. و هيچ نشانه

شد. براي يک نگهبان اصالً منطقي نبود که آنجايي که او آن گيلن چک کرده بود، زماني که به کمپ نزديک مي

 .حرکت را ديده بود بيايد. شايد آن يک حيوان کوچک شبرو بود؟ ممکن بود، ولي گيلن شک داشت

 .رنجرها تمرين ديده بودند که به غرايزشان گوش دهند 

.کرده استها جاسوسي ميگيلن به او گفت کس ديگري نيز در کمپ تواالگي 
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 :سيلما که ردي از درخواست در صدايش بود، گفت

 .عمر، ما به اين پسر جوون بدهکاريم. مطمئناً بايد چيزي باشه که بتونيم انجام بديم -

 .تکان داد عمر سرش را

بله؛ ما بهش بدهکاريم. و اگه يادت باشه اون هم زندگيش رو به ما مديونه. پس برابر شديم. خودش هم  -

 .اينو گفت

ترام اي خودش احکرد که مجبور است به قوانين قبيلهبا اين که اين موقعيت برايش ناخوشايند بود، عمر حس مي

 .بگذارد

دادم. ولي اين موضوع به من بودم، با خوشحالي بهت پسش ميببين، اگه من خودم اسب رو پيدا کرده  -

 .مربوط نيست. حسن بهش عالقه پيدا کرده. مجذوبش شده و مي خواد که اون اسبو نگه داره

 :ويل فرياد زد

 !تونه برونتشولي اون هيچ وقت نمي -

گري دزديده شوند. قبل از ها توسط سوار ديهاي رنجر تمرين ديده بودند و به همين دليل امکان نداشت آناسب

 .اي را به اسب بگويداسب رنجر شوند، آن سوار بايد کد مخفي اينکه براي اولين بار سوار يک

 زندگی پیشتاز 
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بله، ما به اون هم دقت کرديم. مشخصاً يه رمز و رازي براي روندن اون اسب وجود داره. متأسفانه اين  -

 بده.کرده. شک دارم بخواد اسبت رو پس  حتي بيشتر حسن رو تحريک

 :ويل گفت

 !خرمشپس مي -

 :عمر يک ابرويش را باال برد

 که پيدات کردم هيچ پولي باهات نبود. توي اين چند ساعت گذشته يه جورايي يه مقدار بهبا چي؟ وقتي -

 دست آوردي؟

 !پردازمش. يه قيمت بهم بدينخورم. بهتون ميشم. قسم مياينو بهت مديون مي -

 .دادنلين بخواهد آن پول را بپردازد. ولي دوباره، عمر داشت سرش را تکان ميتواند از اودانست که مياو مي

نشينيم، ويل. ما با قول و عهد خواي پيدامون کني؟ ما کوچپردازين؟ حتي چجوري ميچجوري بهمون مي -

زيم. تو پرداکنيم پول رو ميکنيم. همون زماني که معامله ميطال و نقره معامله مي کنيم. ما بامعامله نمي

 .طال يا نقره داري؟ نه، نداري

 .تر شداو با حسي از قطعيت پرسش خودش را پاسخ داد. سپس، لحنش کمي نرم

از  ميره، بايد هر کاريبينيم يه مرد داره توي بيابون از تشنگي ميببين، قانون ما مي گه که وقتي مي -

طوري بذاريم و بريم، و اجازه بديم همينتونيم بديم تا نجات پيدا کنه. مي دستمون برمياد براش انجام

اي مي گه وقتي يه نفر اسبي رو سرگردون بميره، ولي قانون منعش مي کنه. با همين روش، قانون ديگه

کني و اون  توني از يه قانون استفادهشه. تو نميپيدا مي کنه، اون اسب به متعلقات خودش تبديل مي

 .يکي رو انکار کني

 :گفتسيلما با عصبانيت 

 اين مسخره و خجالت آوره، عمر. تو بايد با حسن صحبت کني. بايد بهش بگي که اون اسب رو به ويل بر -

 .توني اين کارو بکنيگردونه. تو شيخي! مي
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 .سختي در يک خط محکم شدندهاي عمر بهلب

به  تونمن نميتونم اين کارو بکنم! مفهمي، اين دقيقاً به همين خاطره که من شيخم. و نميهمسرم، نمي -

تونم نظم رو بين بقيه رو ناديده بگيره! اگه من اين کارو بکنم، چطوري مي حسن دستور بدم که قوانين

اوه، متاسفم، شيخ. ما فکر کرديم که »اونا ميگن  برقرار کنم؟ براي دزدي؟ يا براي آسيب زدن به ديگران؟

 «ين کارو بکنه.اشکال نداره قوانين رو ناديده بگيريم. تو به حسن گفتي ا

 :سيلما درخواست کرد

 .پس فقط ازش بخواه که اين کارو بکنه -

 ولي دوباره شيخ سرش را تکان داد.

خواد اسب رو نگه داره. و دونم که ميکنم، يا خودم رو. من ميکنم. من حسن رو خجالت زده نمينمي -

وجدان بکنه، اونم درباره چيزي کنم اون حس عذاباون کامالً حق داره که اين کارو بکنه. من سعي نمي

 .ي انجام دادنش حق داشتهکه درباره

اش به هر کسي عصبانيت سيلما با عصبانت نگاهش را برگرفت، در حالي که وضع ايستادن و بازوهاي گره شده

 کرد.نماياند. ويل حس بيچارگي مياش را ميدروني

 :رام صحبت کند پرسيدکرد که آاو که عصبانيت صدايش را کنترل کرده و سعي مي

 تونم با حسن صحبت کنم؟مي -

 :عمر کمي اين پيشنهاد را بررسي کرد، سپس شانه اش را باال انداخت. او گفت

 .اي ندارهدم، هيچ فايدههيچ دليلي وجود نداره که نتوني. ولي بهت هشدار مي -

*** 

ت صورت خوشايند و ريش کم پشتي داش توانست بيشتر از بيست سال داشته باشد. اوحسن مرد جواني بود. او نمي

تر شود. چشمانش سياه و مهربان بودند و در موقعيت ديگري، ويل احتماالً کرد که پرپشتکه مشخصاً تالش مي

 .داشتدوستش مي
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 .حاال، او با هر قسمت بدنش از اين مرد جوان متنفر بود

د. عمر و سيلما همانطور که از درون کمپ مي ها پيدايش کردند، حسن در حال غذا دادن به تاگ بوزماني که آن

گذشتند ويل را اسکورت کرده بودند، و در همان زمان خبرها پخش شده بود. حاال جمعيت کوچکي از شنوندگان 

آمدند. قابل توجه بود که ويل اکنون کامالً مسلح شده، ساکس و چاقوي پرتابش را به کمر بسته پشت سرشان مي

 .اش آويزان بودهو کمان بزرگش روي شان

 :کنداش پچ پچ ميگذشتند، ويل شنيد که يکي از شنوندگان به بغل دستيزماني که از ميان کمپ مي

 !خواد به خاطر اسبه با حسن بجنگهشنيدم که غريبه مي -

 .شدکرد، بيشتر به آن ايده عالقه مند مياش فکر ميو هر چقدر که ويل بيشتر درباره

اي کشيد. او صداي قدم زدن رئيسش را شناخته بود. ن ويل را ديد، با خوشحالي شيههزماني که تاگ نزديک شد

 .ها را با عمر رد و بدل کردي محبوب آريديحسن سرش را باال آورد و براي خوشامدگويي لبخند زد. او اشاره

 .شيخ عمر، صبحتون بخير -

 .چيزي باعث مشکلش شده است او به ويل نگاه کرد؛ عصبانيت را در صورتش ديد و انديشيد که چه

 بينم که غريبه بهتر شده. اين خوبه.مي -

 .تاگ سعي کرد که به سمت رئيسش برود ولي حسن با کشيدن افسار جلويش را گرفت

پاره اسب کوچک مقاومت کرد و با تعجب به اطراف نگريست. او با اضطراب شيهه کشيد. آن صدا قلب ويل را پاره

 .کرد

 «آشنا شو. 71حسن، اين ويله. ويل، با حسن ابن تالوک»گفت: عمر داشت مي

اي پاسخ داد. دوباره، حسن عصبانيتش حسن آن حرکت مودبانه را دوباره اجرا کرد. ويل آن اشاره را با تعظيم ناشيانه

 :کرد چه چيزي باعث آن شده اخم کرد. او گفترا ديد و در حالي که فکر مي

                                                            
71 Hassan ibn Talok 
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 .بينمکه مي به نظر مياد بهتر شدي ويل. خوشحالم -

کند. در هر صورت، حسن مسئول پيدا کردنش در بيابان نبود. او فقط به خاطر او انديشيد که غريبه اينجا چه مي

کرد. آن اسب، زماني که آن اسب کوچک پشمالو که چند روز قبل پيدا کرده بود در اين اطراف رفت و آمد مي

 .رفته بود شيخ براي بررسي الشخورها راهي شده بود به دنبالش

 .حسن فکر کرد، اسبه حتماً بايد يه ردي از صاحبش حس کرده باشه

ها نيمه جان در بيابان بيدا کرده بودند تعلق داشته است. ولي مشخص بود که اين اسب قبالً به مرد جواني که آن

. نام اسب چيست کرد. البته، او هيج ايده اي نداشت کهي نگه داشتن تاگ هيج ندامتي احساس نميحسن درباره

زماني که تاگ را يافته بود. قانون بيابان اين بود که يابنده  خاطر به بود، ناميده 72حسن او را آخرين روشنايي روز

ها اين قانون را بارها تکرار کرده بودند. هيج دليلي وجود نداشت که او فکر ي بدوليندارنده است، و حسن و همه

 .د داشتکند ويل در اين باره مشکلي خواه

کرد کنترل عصبانيتش را به دست بگيرد صبورانه منتظر ماند. در آخر، ويل با لحن او در حالي که غريبه سعي مي

 :آرامي گفت

 .خوام اسبمو بس بگيرم، لطفاًحسن، من مي -

ه ت بکرد. او با محبحسن اخم کرد. او براي راهنمايي به شيخ نگاه کرد ولي عمر از نگاه کردن به او اجتناب مي

 .غريبه لبخند زد

 .ولي اون ديگه اسب تو نيست، مال منه -

 .او دوباره به سمت عمر جرخيد

 شما قانون رو بهش توضيح نداديد، شيخ؟ -

 .عمر با ناراحتي جابه جا شد

 .ست. اونجا قانون متفاوتهتوضيح دادم. ولي اين غريبه از يه کشور ديگه -

                                                            
72 Last light of the day 
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 .ا باال انداختاش رحسن به اين اطالعات فکر کرد و سپس شانه

 .پس من خوشحالم که توي سرزمين اون نيستيم، چون من جداً اين اسب کوچولو رو دوست دارم -

او که نگاه ناراحت را روي صورت عمر ديد مکث کرد. او دقت کرد که سيلما هم در کنارش است. او هم بسيار 

 .عصباني به نظر مي آمد

 ونم؟خوايد که اسب رو به غريبه برگردشيخ عمر، مي -

گذارد. در حقيقت، حسن او دانست که مرد جوان به او احترام زيادي ميعمر براي مدتي طوالني مکث کرد. او مي

خواست که اسب را برگرداند، حسن اين کار را فقط براي احترام به شيخ هم که شده انجام پرستيد. اگر او ميرا مي

که اين سوءاستفاده از نفوذش خواهد بود. آن اسب مال  دانستگرفت. او ميداد. و همين جلوي عمر را ميمي

توانست اسب ديگري دست و پا کند ي ثروتمندي نداشت. شايد قبل از اينکه او ميحسن بود، و حسن هم خانواده

 :ها طول مي کشيد. در آخر، او که بازوهايش را به هم قفل کرده بود گفتسال

 .خوام همچين کاري بکنيازت نمي -

 :عصبانيت به او نگريست، ولي چيزي نگفت. حسن دوباره به ويل نگاه کرد. او گفت سيلما با

 .متاسفم -

 :او چرخيد تا کارش را ادامه دهد. ويل ناگهان گفت

 !دم! مي خرمشمن براش پول مي -

 :حسن کارش را متوقف کرد و به او نگاه کرد. او پرسيد

 تو طال داري؟ -

 :ويل سرش را تکان داد

 .م مي خورمکنم. قسپيدا مي -
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ت دانسخواست گستاخي کند، ولي اين غريبه فقط نميحسن دوباره لبخند زد. او مرد جوان و مودبي بود و نمي

 روند. او گفت:کارها چگونه پيش مي

 .73تونم با حرف چيزي بخرممن نمي -

بفهمد  يد بتواند چيزي راکرد که غريبه اينقدر لجباز نبود. ولي حاال که ويل اينجا بود، حسن فکر کرد شااو آرزو مي

 :کرد. او با کنجکاوي پرسيدکه درباره ي آخرين روشنايي روز او را اذيت مي

 مي شه اين اسب رو روند؟ -

اي از کرد. او به مجموعهکرد روي زين بنشيند، آن اسب کوچک روي زمين پرتش ميهر بار که او سعي مي

 .ن دادها تبديل شده بود. ويل سري به تاييد تکاکبودي

 .تونم برونمشمن مي -

 :خواست ببيند اين امر ممکن است يا نه. او گفتحسن تاگ را به جلو راند و افسار را به دست ويل داد. او مي

 .نشونم بده -

 .طور که ويل پايش را روي رکاب گذاشت و به سادگي روي زين نشست، حسن او را تماشا کردهمان

از اين مدت اسب کوچک شروع به لگد انداختن، چرخيدن و مقابله کردن  حسن چند ثانيه صبر کرد. معموالً بعد

 .هايش راست ايستادکرد. ولي اين بار او آرام ايستاد و گوشمي

حساس ي اتفاقات ااي براي چهار نعل رفتن و پشت سر گذاشتن همهويل که روي تاگ نشسته بود؛ اشتياق ناگهاني

 .تر کردند و آن موقعيت از دست رفتي اطرافشان را تنگرده باشند، حلقهها آن را حس ککرد. مثل اينکه بدولين

ي بي اي نداشت که کجاست؛ نقشه و شمال يابش در چادر عمر بود. عمر اشارهاو فکر کرد، به عالوه او هيچ ايده

 ند.اترديدي با انگشت شستش کرد و ويل با بي ميلي پياده شد. او افسار را به دستان منتظر حسن برگرد

                                                            
است. حسن در پاسخ ویل « ا می دهمکلمه ام ر»، به کار می رود که این جمله لفظاً به معنای  I give my wordقسم خوردن، در انگلیسی به شکل73 

 تونم چیزی بخرم که ناچاراً این طور ترجمه کردم.می گوید که من با کلمه نمی
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 :حسن گفت

 .پس يه رازي براي روندنش هست. بايد بهم بگي -

 :تر ديد. ويل گفتکرد غريبه اين را بپذيرد لبخند زد. ولي امتناع را در صورت عصباني مرد جواناو که آرزو مي

 .توني برونيشتو هيچ وقت نمي -

  

کرد او دخالت کند و اين ه آرزو مياش را باال انداخت. او پرسش کنان به عمر نگاه کرد، در حالي کحسن شانه

 درگيري را پايان بخشد.

 :او با اطمينان گفت 

 .يه راهي براش پيدا مي کنم -

 .خواهد تصميمي بگيرداي بود. او حس کرد که ويل ميي اسب عاليدر هر صورت، او سوار و پرورش دهنده

 .نگمجاگه بهم اجازه ندي براش پول بدم، به خاطر بدست آوردنش باهات مي -

ها در اطراف ميدان پچطور که پچحسن که از اين خشونت شوک زده شده بود، يک قدم به عقب برداشت. همين

 :شد عمر دخالت کرد. او فرياد زدآغاز مي

 !هيچ جنگيدني در کار نيست -

 .او به ويل نگريست

ون کمانت ديک بشه با اي پنجاه قدمي بموني و حتي قبل از اينکه نزکني؟ اينکه توي فاصلهبه چي فکر مي -

 !بکشيش؟ اين دوئل نيست، اين قتله

 .شدويل سرش را پايين انداخت. عمر حق داشت. ولي او از نگراني از دست دادن اسبش پاره پاره مي
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ي تاگ، و سپس مانند اين، دوباره از دست دادنش، غيرقابل تحمل بود. چيزي که سيلما مدتي پيدا کردن دوباره

چرخيد و فقط دور از حس خوداگاهش بود. او فکر کرد، يه راهي هست، اگه ده بود در ذهنش ميپيش به زبان آور

 ...تونستفقط مي

 :حسن داشت مي گفت

افي ي ککنم. اون به اندازهبه عالوه، حتي اگه نتونم برونمش، ازش به عنوان يه اسب بارکش استفاده مي -

 .مقاوم هست

 اش را به عنوان يکي زندگياش، بقيهتاگ، تاگ باهوش، مهربان و فوق العادهي اين که ي آخر بود. ايدهاين ضربه

تر قبل اي که سيلما کميتوانست تحملش کند. سپس جملهحيوان باربري بگذراند؛ براي ويل بيش از حد بود و نمي

 :دارد. او گفت به زبان آورده بود را به ياد آورد و او پي برد که تنها يک راه چاره براي اين ماجرا وجود

دم. من با تاگ؛ در برابر بهترين سوار و مرکبي که شما توي کمپ دارين مسابقه پس من براش مسابقه مي -

 .مي دم

هاي زيادي از روي عالقمندي در جمعيت شروع شد. با شنيدن آن مبارزه طلبي، سر عمر به باال پريد. پچپچ

وانست در برابر يک شرط بندي مقاومت کند. و به عالوه، اين تطور که همسرش گفته بود، هيچ بدوليني نميهمان

 ي ناخوشايندي که ايجادشده بود را حل کند. عمر پرسيد:توانست مخمصهمسابقه مي

 با چه شرايطي؟ -

 :ويل به سرعت فکر کرد، سپس نفس عميقي کشيد و خودش را متعهد کرد

ي گم. و همهمن راز روندن تاگ رو به حسن مي گيرم. اگه اون بدولين ببره،اگه من ببرم، تاگ رو پس مي -

 .کنمادعاهام رو در مورد اون اسب واگذار مي

مندي و اميد را توانست نوري از عالقههاي دور و برش را تماشا کرد. او ميي صورتعمر به اطراف چرخيد و دايره

بدولين را به چرخش در مي آورد. هم  هايي بود که خون هرها ببيند. اين مسابقه؛ از آندر هر چشم از آن صورت

هايي در مورد مسابقه، ميان تماشاگران در حال بررسي بود. او دوباره به ويل نگريست، آن اکنون نيز شرط بندي

 :چيز را روي يک پرتاب تاس شرط ببندد. او پرسيدنگاه مصمم را روي صورت مرد جوان ديد و تصميم گرفت همه
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 حسن؟ -

 :تياق سر تکان داد. او گفتو بدولين جوان با اش

 .اگه من اون سوار باشم، و بهم اجازه بدي سنداستورم رو برونم -

نيز تا آن زمان  75عمر، سند استورم 74اي بود و نريان پالومينويعمر سري به تاييد تکان داد. حسن اسب سوار عالي

 :بهترين اسب در قبيله بود. او گفت

 .قبوله -

                                                            
74 palomino 
75 Sandstorm 
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 داد، هلت پرسيد:ا ميطور گيلن گزارشش رهمان

  نديدي اون کي بود؟ 

 رنجر جوان سرش را تکان داد.

  باشه. تونه يه حيوون کوچيک بودهممکنه اون اصالً آدم هم نبوده باشه؛ مي 

 هلت پرسيد:

  کني.ولي تو اون طوري فکر نمي 

 اين بار، گيلن قبل از جواب دادن مکث کرد. او باالخره گفت:

  خواستم جلوتر برم که زمين رو بررسي کنم، ولي مطمئن نبودم که رفته يا هنوز اون يکنم. منه، فکر نمي

فهميدن. فکر کردم ها همه چيز رو ميشد، تواالگياطرافه، يا اين که تنهاست يا نه. اگه آشوب درست مي

 بهتر باشه که برگردم و گزارش بدم.

 بود، گفت:هلت که بعد از شنيدن اخبار اخم کرده

  ،بله، حق با توئه. بله 

 او به سلتن نگاه کرد و پرسيد:

 زندگی پیشتاز 
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  ها باشه؟کني کي ممکنه بخواد حواسش به تواالگيفکر مي 

 کرد.بود به اين سوال فکر مياش را باال انداخت. او از زماني که گيلن گزارشش را شروع کردهواکير شانه

  طور باشه، رن. اگه اينن ميان و ميممکنه يه گروه بدولين اين اطراف باشه. اونا هر جور دوست دار

 شون باشن.ست که اونا بخوان مراقب حرکات دشمنعاقالنه

 هلت پرسيد:

  ها حمله کنن؟امکانش هست اونا بخوان به تواالگي 

 تر بود.اين بار جواب واکير قطعي

  ها ها خيليه که اونيگردن و يه گروه دويست نفره از تواالگها معموالً دنبال دردسر نميکنم؛ اونفکر نمي

 بخوان...

 هلت ميان حرفش پريد:

  کردم.خودمم به همين فکر مي 

 سلتن موقرانه سرش را تکان داد.

  ها کردن، احتمالش زياده که اونها به سادگي برن و تا ممکنه از تواالگيدقيقاً. ولي اگه بدولين ها تماشا مي

 فاصله بگيرن.

 هلت پرسيد:

  کني ديدت؟فکر مي 

 ن سرش را به عالمت نفي تکان داد.گيل

  .مطمئنم که نديد. من هم فقط به خاطر اينکه ناگهاني حرکت کرد ديدمش 
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چنين  گاهدانست دانش آموز سابقش هيچهلت نيازي نداشت که از گيلن بپرسد که حرکت کرده است يا نه. او مي

 اي را مرتکب نخواهد شد.اشتباه ابتدايي

  اهات رو پاک کردي، نه؟گشتي ردپوقتي که بر مي 

 گيلن پاسخ داد:

  جا به جا نگذاشتم.اي از بودنم اونالبته. نگران نباش، هلت. من هيچ نشونه 

 هلت تصميمش را گرفت.

  کنيم. تونيم يه چند ساعتي استراحت کنيم. قبل از طلوع آفتاب مثل قبل پيشروي ميخيلي خب. مي

 کم بخوابين.تونين، يهاگه مي

شان ارزش فرصتي که براي استراحت ها برگشتند و به سمت چادرهاي خودشان رفتند. همهلوئنيسلتن و آرا

 دانستند.آوردند را ميدست ميبه

*** 

ن قدر محتاط، يا ماهر نبود، ولي با بدتريکه گيلن هيچ ردي باقي نگذاشته بود و ناظر ناشناس آنمتاسفانه، با اين

بود کمتر از يک چهارم کيلومتر با کمپي که ها در پيش گرفتهمپ تواالگيحالت ممکن، مسيري که او بعد از ک

که سلتن شروع به هدايت کردن گروه بودند، فاصله داشت. يک ساعت بعد از اينسربازان آريدي شب را گذرانده

ي به رد ور اتفاقکردند، به طبود را دنبال ميشان پيدا شدههاي تواالگي که ردپاهايي که نزديک کمپبانکرد، ديده

دقت دنبال کردند تا جايي که ها ردپاها را بهآريدي برخوردند. آن -پاهاي به جا مانده از گروه مخلوط آرالوئني 

شان گرفتند تا خودتوانستند سربازان آريدي را مشاهده کنند. سپس در حالي که مسيري منحني شکل را پي مي

ه رهبرانشان گزارش دهند گروهي مسلح در مسيري موازي با آنان ديده نشوند، با سرعت به کمپ برگشتند تا ب

 ي گروه حرکت کردند؛ سپستر از بقيهها جدا شده، عقبفکري سريع، نصف تواالگيکند. بعد از يک همحرکت مي

 دندها مسير را دنبال کرغربي را در پيش گرفتند تا جايي که به ردپاهاي سربازان سلتن رسيدند. آنمسير جنوب

خواهدبود،  شرقيهانزديک تر شدند. هلت و گيلن که انتظار داشتند اگر مشکلي ايجاد شود از مسير شمالو به آريدي
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ها يکه گروه اصلي تواالگاصالً خبر نداشتند که صد سرباز سواره از جهت جنوب در حال نزديک شدن هستند؛ نه اين

 مسيرشان را قطع کنند. شکارچيان به شکارها تبديل شدند.آرامي از جلو شروع به حرکت سريعتر کرده اند تا به

*** 

ام اي که تمها مانند هميشه در ميان روز توقف کردند. اين حقيقت به رهبران آريدي آخرين فرصت را داد تا تلهآن

که به اينکه گرماي اصلي روز گذشت، و قبل از بودند را پهن کنند. بعد از اينروز را براي مهيا کردنش تالش کرده

هاي احتمالي عمليات نجات بودند. هر کدام از دو رنجر ها در حال انديشيدن به راهشان ادامه دهند؛ آرالوئنيراه

توانستند با پوشش تاريکي به داخل کمپ بروند و ديده نشوند. مشکل اين بود که بايد ارک را بدون ديده شدن مي

 آوردند. اونلين گفت:بيرون مي

  دارن. اگه فرار کنه، هر کسي که به اون سمت همون دليليه که اونا توي فضاي باز نگهش مي البته، اين

 تونه ببينه اون رفته.کنه مينگاه مي

 هوراس اضافه کرد:

  .به عالوه مجبورين ارک رو از اون شترها آزاد کنين 

 اسوينگال پيشنهاد کرد:

  تونه روي اون يکي شتر از کمپ بياد نين، ارک ميشون. اگه بتونين زنجيرها رو هم باز کشايد فقط يکي

 بيرون.

 گيلن گفت:

  شه. يه اسکانديايي و يه شتر دقيقاً ترکيب سختي براي جلب توجه نيستن و کم مشخص ميفقط يه

 آخرين چيزي که نياز داريم اينه که با دويست تا تواالگي بجنگيم.

کردند. دادند و سپس آن را رد ميها پيشنهاد ميحالي که آنداد در بود و به دوستانش گوش ميهلت کناري نشسته

ي کوچک بودند. ولي هميشه اين احتمال وجود داشت که يک نکتهها قبالً به ذهن خودش هم رسيدهبيشتر آن

 .باشد. او با ناراحتي فکر کرد، در هر صورت، تا حاال که چنين اتفاقي نيفتادهشان را در برداشتهجواب نهايي مشکل
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تند توانسها ميشان بود. اگر آندر اين لحظه، بهترين کاري که اميد داشتند انجام دهند ادامه دادن به مسير معمول

اي، خودش هم اي را اجرا کنند. دقيقاً چه نقشهها به چشمه برسند، ممکن بود بتوانند نقشهقبل از تواالگي

ي کافي صبر کني، دير يا زود موقعيت مناسبي که اگر به اندازه بودي طوالني به او ياد دادهدانست. ولي تجربهنمي

 گشت گفت:بود برميبه وجود خواهدآمد. هوراس که به سمتي که رنجر نشسته

  ... تو ساکتي، هلت. هيچ ايده 

وقتي که چشمانش از هلت به خاکريز پشت سر او، حدوداً صد و پنجاه متر دورتر چرخيد، صدايش به سکوت 

 تري گفت:. او با لحن نگرانتبديل شد

  خداي من. اينا از کجا اومدن؟ 

 ديگران مسير نگاهش را دنبال کردند.

ها بودند جلب شد. آنشان به خطي از سواران مسلح که به تازگي در باالي خاکريز پديدار شدهدر آن لحظه، توجه

نرمي دشنامي داد و به سرعت چرخيد تا بودند. هلت به شان پخش شدهدايره در برابر راه گروهبه شکل يک نيم

ها ميان آن دو گروه به دام بودند. آنپشت سرشان را ببيند. خط ديگري از سواران در باالي خاکريز ايستاده

بودند و صد نفر جمعيت داشت. تا آن زمان، بقيه هم دشمن را ديدهها حداقل يکبودند؛ و هر کدام از گروهافتاده

بودند اشاره ها را به دام انداختهکشيدند و به آن دو خط از سواران که آنويدند و فرياد ميدسربازان آريدي مي

طور که شروع به شکل دادن مردانش در يک ي صداها بلند شد و همانکردند. صداي سلتن، باالتر از بقيهمي

سر گذاشت.  شتناک را پشتي وحها داخل آن دايره باشند، آن لحظهکرد، به شکلي که اسبي دفاعي ميدايره

ها ملحق شوند. شان را جمع کرده و حرکت کردند تا به آريديهايچهار آرالوئني و اسوينگال به سرعت اسلحه

بود و حاال ها صحبت کردهي اطمينان بيش از حد تواالگيسلتن به تلخي نفرين کرد. فقط يک شب پيش، او درباره

کرد که بيني بودند. او بايد فرض ميبيابان وحشي و غيرقابل پيش ند. سوارانبودي مشابهي افتادهخودشان در تله

 دانست،برد. ولي حتي اگر او ميشان است پي خواهندها، به شکلي به اين موضوع که کسي در حال تعقيبآن

ران به و ديگ طور که هلتباشد. هماناي داشتهکرد. يک رهبر خوب بايد براي بدشانسي هم نقشهچيزي تغيير نمي

دانست که هيچ دليلي براي تهمت زدن وجود ندارد. حاال شدند، او به خالصه سري تکان داد. او مياو ملحق مي

 آمد، توليد بهترين دفاع ممکن بود. هلت پرسيد:شان بر ميتمام کاري که از دست
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  خوايد سواره باهاشون بجنگيد؟مي 

 سلتن سرش را تکان داد.

  که سوار بشيم و بهشون حمله کنيم. ما خيلي کم تر از اوناييم. هيچ دليلي نداره 

 هوراس اشاره کرد:

  شه. بذارين اونا بيان به طرف ما.و اگه بخواين حمله کنين، بايد سربااليي بريم. موقعيت اونها بهتر مي 

تيکي موقعيت تاک بود به او نگاه کرد. براي کسي به آن جواني، هوراس به سرعت بهسلتن که کمي غافلگير شده

کردند. هوراس آن نگاه را دانست که بيشتر سربازان جوان خودش حمله به دشمن را انتخاب ميبود. او ميپي برده

ي اي باال انداخت. او معلمان خوبي داشت. شمشيرش را بيرون کشيد و تيغهديد؛ فکر پشت آن را حدس زد و شانه

را  شانها سپرهايکرد. آني سربازان آريدي نگاه ميوينگال به حلقهآن با صداي هيسي از غالفش بيرون آمد. اس

گرفتند مسلح بود. به دست ميي باريک که معموالً از روي اسب بهبودند و هر مرد با يک نيزهبه هم قفل کرده

 عالوه، هر کدام يک شمشير خميده براي جنگ هاي رودررو و نزديک به دست داشتند. او با تحسين گفت:

  ها. کارشون خوبه.ديوار سپر 

ها يک تاکتيک استاندارد اسکانديايي بود و او فوراً حس کرد در خانه است. او براي امتحان تبرزين ديوار سپر

کرد صداي هيس بلندي ايجاد طور که از ميان هوا عبور ميي سنگيش همانعظيمش را چرخاند، در حالي که تيغه

کرد. يک اي که يک جاي خالي ميان ديوار ايجاد شد، او آن را پر مي. ولي لحظهايستادکرد. در آغاز، او عقب مي

 خواست از ميان آن سوراخ عبور کند، خواهد بود.سوپرايز ناخوشايند در انتظار هر جنگجوي تواالگي که مي

 ي گفت:آرامبود بههوراس به او نگريست و فکرش را خواند. او که کنار اسکانديايي خرس مانند ايستاده

  شم.منم بهت ملحق مي 

 اسوينگال به او نيشخند زد، او گفت:

  ي اين پسرا رو بفرستيم خونه.تونيم بقيهما دوتا، احتماالً مي 
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ي ايجادشده توسط ديوار سپرها ايستادند. اونلين که قلبش با اضطراب در گيلن و هلت کنار هم، و در مرکز دايره

آمدند. او مطمئن بود که دستانش در ها همه به نظر خيلي آرام مييست. آنزد به آن دو نگراش ضربه ميسينه

حال لرزيدن هستند. براي يک لحظه، فکر کرد که قالب سنگ را از محل اختفايش بيرون آورد، ولي پي برد که 

ي از اضاف هاي بلند دو رنجر قدرت شليکي بيشتر از حد مورد نياز ايجاد خواهندکرد. به جاي آن، او يک سپرکمان

سلتن گرفت و شمشير بلندش را در قالف شل کرد. او فکر کرد که اکنون هيچ نيازي به در آوردنش ندارد. هلت او 

 را ديد و به نرمي صدايش زد:

  جا.اونلين، بيا اين 

 ي پشت سرشان اشاره کرد.آمد تا کنار دو رنجر بايستد، هلت به تپهها ميطور که اونلين به سمت آنهمان

  ها پشت سرمون باش. ها رو به سمت جلو نگه داريم. مراقب تواالگيي شليکمن و گيلن قراره محدوده

 گرديم.متر شد، بهمون خبر بده و ما بر مي 05شون کمتر از وقتي که اونا فاصله

 او گفت:

  .بله، هلت 

 و نيشخند زد. او گفت:بود و او به خودش اعتماد نداشت تا چيز ديگري بگويد. گيلن به ادهانش خشک شده

  جا راه بيوفته.شنويم، چون قراره يه عالمه داد و فرياد اينفقط مطمئن شو که صدات رو مي 

هايش رسد. رفتار آرامش به اونلين کمک کرد بتواند دلشورهاو فکر کرد، گيلن خيلي آرام و بدون نگراني به نظر مي

 شد. او گفت: ها نزديکرا آرام کند. در اين زمان، سلتن به آن

  تونن آرايش ما رو بشکنن تر رو امتحان کنن. با هم حمله کنن تا ببينن ميخوان اول راه سادهها مياون

 يا نه.

 کرد گفت:گيلن که کشش کمانش را امتحان مي

  کنن ساده نباشه.قدرا هم که فکر ميفهمن که ممکنه اوناحتماالً مي 
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 ي شنل پوش درفکر کرد، به زودي خواهد فهميد که مهارت اين دو غريبه اي به او نگريست. اوسلتن براي لحظه

 باره نااميد شود. هلت گفت:کرد که قرار نيست در اينداري چقدر است. او احساس ميکمان

  تونم پيشنهاد کنم چهار نفر رو همراه هوراس و اسوينگال بذاري؟ وقتي که حلقه شکسته شد ازشون مي

 ستفاده کن.به عنوان جايگزين ا

 سلتن پاسخ داد:

  ي خوبيه.ايده 

ند ي بدي خواهها ضربهبرد که تواالگيها کمتر باشند، ولي او گمان ميها چهار به يک از تواالگيممکن بود که آن

ها بيرون آمدند و به هايشان در ديوار سپربود از مکانخورد. او چهار اسم را صدا کرد و مرداني که انتخاب کرده

شان گفت، بقيه جاهايبود آمدند. هنگامي که اسوينگال وظايف آن چهار نفر را ميبه جايي که او ايستاده سرعت

 را پر کردند. اسوينگال گفت:

  کم جا براي حرکت بدن.فقط بهشون بگو به بازوم يه 

کوفتهي بعد از  هاياونلين دقت کرد که او در حال نيشخند زدن است. باالخره، بعد از گرما و ماسه و ماهيچه

برد. او فهميد که با فکر کردن به اين سوارکاري، اسوينگال قرار بود کاري انجام دهد که از انجامش جداً لذت مي

 هايش تکان کوتاهي خوردند. او فکر کرد، دختر خوب.موضوع در حال لبخند زدن است. هلت دقت کرد که لب

کتي قابل ديدن باشد، شنيدند. سپس دو رديف از سواران شروع که هر حرها را، قبل از اينها صداي سم اسبآن

 به حرکت کردند.

 هوراس گفت:

  .دارن ميان 
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 ويل به تاگ گفت:

  جا جاييه که بايد دور بزنيم.اين 

بود تا نقطه را مشخص کند. اسب کوچک با عالقه عالمت را بررسي کرد. ويل اي بلند درون زمين نصب شدهنيزه

بود. بود، واحه غيرقابل ديدن بود و توسط زمين مواج پنهان شدهه واحه نگاه کرد. از جايي که او ايستادهچرخيد و ب

جا چهار کيلومتر فاصله دارد. چهار کيلومتر رفت، چهار کيلومتر برگشت. در کل هشت دانست با آنولي او مي

ها بر سر مسير مسابقه ي هشت آخر، آن کيلومتر باشد، سپس ده. در 21کيلومتر. او سعي کرده بود که مسير 

بودند؛ اميدوار بود که اين فاصله براي طاقت و استقامت تاگ کافي باشد که بتواند دربرابر کيلومتري توافق کرده

دانست که اين مسابقه رقابتي نزديک خواهد بود. اسب آريدي مطمئناً در سنداستورم از خود دفاع کند. او مي

گذاشت. تر بود. براي يک يا دو کيلومتر اول، او تاگ را شکست داده و او را پشت سر ميتاگ سريعتر از مسافت کوتاه

کرد، با سرعت ثابتش پيشروي را طور که نريان آريدي شروع آرام و خسته شدن ميولي سپس اسب رنجر، همان

 آغاز خواهدکرد. ويل به تاگ گفت:

  بريم.ما مسابقه رو توي مسير برگشت مي 

تصميم گرفته بود که با اسب در مسير قدم بزند تا او را موقعيت آشنا کند و به هردويشان شانسي بدهد که او 

اي که ممکن بود مانعشان بشود را پيدا کنند. تاگ سرش را تکان داد و به هرگونه سوراخ پنهان يا هرگونه ناصافي

شد که آيا اسب فقط به صداي صاحبش مطمئن نميوقت کامالً هايي مثل اين، ويل هيچنرمي شيهه کشيد. در زمان

 زندگی پیشتاز 
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فهمد و موافقت، گفت را مياي که ويل به او ميآمد که او هر کلمهطور به نظر ميدهد، يا خير. معموالً اينپاسخ مي

 دارد.يا مخالفت خود را ابراز مي

کر افکار فت، زيرا ممکن بود اين فولي اون اين فکر را بلند نگ بازيم.يا شايدم توي مسير برگشت ميويل فکر کرد، 

اي اي را در ذهن تاگ ايجاد کند. او اميدوار بود که چهار کيلومتر دوم به تاگ اين فرصت را بدهد که فاصلهمنفي

سطح شدند، ها با اسب و سوار آريدي همکه آناست را جبران کند. سپس، وقتي افتادهرا که در دور اول عقب

که هايي ماند تاگ و سنداستورم از باختن متنفر بودند، متنفر بودند از اينشد. اسب اهداي ديگر آغاز خومسابقه

 رسيد، اسب آريديطور که تاگ به کنار سنداستورم ميدانست که همانها باشد. ويل مياسب ديگري جلوتر از آن

که  کردتاگ سعي ميکرد تا اسب کوچک غريبه را سرجايش بنشاند؛ در اين خالل، تالش بسيار بيشتري مي

اي قطهشد، که نسرعت بيشتر برسد تا از اسب آريدي جلو بزند. در آن زمان، موضوع مربوط به تصميم دو سوار ميبه

 ي کنترل اوضاع را بدهند را انتخاب کنند.هايشان اجازهکه بايستي در آن به اسب

. اگر شدانرژي اسبشان قبل از خط پايان محو ميتر از جايي که بايد انتخاب کنند، سرعت و اگر آن نقطه را عقب

کردند. هر سوار بايد تمام تالشش را ها زمان کافي براي برتري پيدا کردن بر حريف پيدا نميبود، آنجلوتر مي

بود، وگرنه کرد تا رقيبش را وادار کند که آن نقطه را زودتر از موعد انتخاب کند. آن لحظه بايد درست ميمي

استورم را براي قدم زدن طور که حسن سندبود. ويل با تفکر اخم کرد. او همان ي جز شکست نخواهدنتيجه چيز

ها به سمت که آن کند. زمانيبود. ولي مطمئن بود که سوار آريدي چيزي را مخفي مي برد او را تماشا کردهمي

 قدر نگرانگويد، اينآمد که او مينظر ميبه اش زده و تعادلش را بر هم زد. اي به شانهرفتند، تاگ ضربهواحه مي

 ويل به او هشدار داد: کنم، حتي اگه تو ندوني.کار دارم ميدونم چينباش. من مي

  .فقط خيلي زود نرو. فقط همين 

 دوباره، تاگ سرش را با تکبر تکان داد.

ها و صفات کوچک با ويژگي آرامي به سمت واحه قدم زدند. برعکس حسن، ويل نيازي نداشت که خودش راها بهآن

شدند، جمعيت کوچکي ها وارد کمپ ميطور که آنشناختند. هماناسبش آشنا کند. او و تاگ هم ديگر را کامالً مي

که يبود، وقت ها تماشايشان کردند. صبح زود بود و زمان مسابقه هم براي بعدازظهر همان روز تعيين شدهاز بدولين

 بود. گرماي شديد روز تمام شده
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ها را در هاي آناست. غيرممکن بود که مکالمه گرفتههاي زيادي روي مسابقه انجامبنديدانست که شرطاو مي

چنين کرد خودش را دور از چنين موضوعاتي نشان دهد. او همکه او سعي ميکمپ نشنوي، حتي باوجود اين

تورم زمان اساي بود که سندي فاصلهلکه دربارهي حقيقي مسابقه نبود، بي نتيجهبندي دربارهدانست که شرطمي

رسيد هيکلي که حسن قرار بود براند آشنا بودند. به نظر ميها با آن نريان خوشبرد از تاگ خواهد داشت. بدولين

 دادند.کدامشان به آن اسب پشمالو و بشکه مانندِ شمالي هيچ شانسي براي برد نميکه هيچ

خت اي، او پي برد که ساعتقادي همگانيرويي با چنين بيفراواني به تاگ داد، در روبه حتي باوجوداينکه ويل ايمان

ها شوند، که آنتوانند برندهها ميباشد که آناش را خوب نگه دارد. او هنوز مجبور بود باور داشتهشود روحيهمي

ازحد وحشتناک بود که حتي ي او بيشداد، برااي که در آن او تاگ را از دست ميشد. نمود آينده برنده خواهند

بود، و نبايد با چنين راهي، روي از دست دادن تاگ  بخواهد به آن فکر کند. او فکر کرد، او بدون فکر عمل کرده

توانسته انجام کار ديگري ميکرد که چهکه ويل فکر ميکرد. همان زمان، و دوباره در طول روز، وقتيريسک مي

خواست تاگ را پس بگيرد، بايد روي از دست دادنش هم ريسک رسيد. اگر او مينمي ايدهد، به هيچ نتيجه

 کرد.مي

که خورشيد شروع به پايين آمدن کرد و داد. سپس، وقتيهاي طوالني روز او را عذاب ميآن فکر در طول ساعت

اگ را براي رسيدن به خط هاي نخل بلند و بلندتر شدند، زمان مسابقه فرارسيد. زماني که او تهاي درختسايه

کرد، صورتش عبوس و ثابت بود. حسن، سوار بر آن پالومينوي زيبايش و پشت ي کمک هدايت ميشروع در ميانه

بود، بود، منتظرش بود. مانند ويل که شنلش را براي مسابقه کنار گذاشته آن خطي که روي ماسه کشيده شده

بود. آن پوشش روي سرشان، صورت سواران را از فيه پوشيدهحسن هم پيراهن، شلوار و چکمه همراه با يک خ

طور که ويل و تاگ به سمت خط شروع کرد. همانها و گردوخاک شناور در طول مسابقه محافظت ميماسه

ت توانسرفتند، حسن براي درود سري تکان داد. ويل براي جواب سرش را تکان داد، ولي صحبت نکرد. او نميمي

 جز شانس بد داشتهخواست حسن چيز ديگري بهده و براي حسن آرزوي موفقيت بکند. او نميخودش را راضي کر

الً و شکست، ويل اصافتاد و يکي از پاهايش ميباشد. اگر حسن به شکلي در پنجاه متر اول از روي سنداستورم مي

ش هايزد و گوشي جفتک ميکرد، به کوتاهطور که سنداستورمِ عصبي حرکت ميشد. ولي همانابداً ناراحت نمي

ه چنين کبود، با نگاه کردن به نشستن راحت و آرام جوان بدولين روي اسب، احتمال اين با هيجان مسابقه باال آمده

ناپذير از اند و او به بخشي جداييرسيد که حسن را به زين اسب چسب زدهنمود. به نظر مياتفاقي بيوفتد، کم مي

 بود. اسب تبديل شده
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 پايش را در رکاب گذاشت و سوار تاگ شد. او زمزمه کرد:ويل 

  .همينه، پسر 

اسب سرش را تکان داد. ويل يک سر خفيه را بر روي صورتش کشيد، و سر ديگر را رويش پيچاند تا آن را سرجايش 

او،  اربود. کن ي صورتش پوشيده شدهشدند. بقيهنگه دارد. حاال فقط چشمانش، درون يک شکاف باريک ديده مي

 حسن کار مشابهي را انجام داد.

فرستاد. کنار او، تاگ زد و ابرهاي کوچکي از خاک را به هوا ميهايش به زمين ضربه مياستورم مشتاق، با سُمسند

بود. تفاوت بين دو اسب مشخص بود:  بود و چهارپايش را به محکمي روي زمين گذاشته احساس ايستادهبي

 بود. ديگري محکم و پشمالو بود چابک بود و پوستش تا حد درخشيدن تميز شده رقصيد، مشتاق وشان مييکي

گرفت پول بيشتري ردوبدل هاي آخر انجام ميهاي لحظهبنديطور که شرطاي مانند خمره داشت. همانو سينه

 شد.

 ها را صدا کرد.عمر جلو آمد و آن

  ايد؟سواران، شما آماده 

 رياد زد:حسن يک بستش را تکان داد. او ف

  ام، شيخ!آماده 

 ها او را تشويق کردند و حسن براي جمعيت تماشاگر دست تکان داد. ويل گفت:بدولين

  ام.آماده 

 بود کلمات را خارج بود و او مجبور بود از ميان گلويي که با اشتياق تنگ شده صدايش پشت خفيه مبهم شده

قط روي ف -بود  کس رويش شرط نبستهاو اطالع داشت، هيچقدر که کند؛ اين بار، هيچ تشويقي انجام نگرفت. آن

 ها چيزي وجود نداشت که برايش تشويق کنند.بودند. و براي آن باخت شرط بستهاي که در آن ميفاصله

  ي شروع از خط عبور کرديد، بايد برگرديد به سمت خط حرکت کنيد. ولي يادتون بمونه، اگه قبل از نشانه

 ور کنين.و دوباره از اون عب
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ه اسبش کاي بود. وقتيحسن به پهلوي سنداستورم ضربه زد و او را به جلو راند. اين لحظه براي او موقعيت پيچيده

زده بود، او مجبور بود يک يا دو متر قبل از خط شروع بايستد تا مطمئن شود نابهنگام از خط رقصيد و هيجانمي

 آراميصدا به سمت خط شروع حرکت کرد. ويل بهاسب کوچک بي اي زد وکرد. ويل به تاگ سقلمه عبور نخواهد

 گفت:

  جا بمون، پسر. همون 

متر با خط فاصله داشتند، متوقف شد. هايش فقط چند سانتيهاي تاگ در پاسخ پيچ خورد و زماني که سمگوش

. هاي اسب نگريستمي کم به سُاش نظارت روي خط شروع بود، خم شد و بافاصلههايي که وظيفهيکي از بدولين

هاي اش را روي خط و سُماست، بلند شد و ايستاد. ولي چشمانسپس زماني که مطمئن شد تاگ از خط عبور نکرده

 که ويل اين واکنش را ديد، تاگ را با انگشت شستش لمس کرد. او گفت:داشت. وقتيتاگ نگه

  .بيا عقب، پسر 

د براي مجازات کردن او مشتاق باشد را بپذيرد. تاگ با اطاعت خواست اين احتمال را که داور ممکن بواو نمي

بود. ديگر چه چيزي بود که  ديدهها با تفکر اخم کردند. آن اسب آموزشقدم عقب رفت. چند نفر از بدولينيک

 دانستند؟اش ميها بايد دربارهآن

  ود خي مداخله کنه، خودبههيچ تداخلي نبايد بين سواران صورت بگيره. اگه يکي از شما در کار ديگر

 شه.بازنده اعالم مي

 بود متمرکز بودند، براي تصديق سري شان در بيابان کشيده شدهآن دو سوار که اکنون روي مسيري که رو به روي

 کدام از سواران تقلب نخواهندبودند تا مطمئن شوند هيچ شدهي راه مسابقه معينتکان دادند. مأموراني در ميانه

 گفت: کرد. عمر

  .مستقيماً به سمت نشانه برويد، اونو دور بزنيد و دوباره برگرديد. خط شروع همون خط پايانه 

دانستند. هر دويشان آن را در طول ها مسير مسابقه را ميکدام از سواران اين بار سرشان را تکان ندادند. آنهيچ

 بودند. روز پيموده

  تونين شروع کنيد.اي که صدا رو شنيديد، ميلحظه بود. ي شروع بوق شيپور تاريق خواهدنشانه 
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بتوانند  هر دو تاريق که يکي از بزرگان قبيله بود با يک شيپور بزرگ و برنجي جلو آمد. او آن را تکان داد، تا اين

 بودند. عمر مناجات کرد: تر در همان روز، ويل را با صداي شيپور آشنا کردهآن را ببينند. قبل

   ي خدا.هاي توئه، تاريق، و ارادهدر دستشروع مسابقه 

بود.  آمد صداي شيپور شروع خواهدداد صداي بعدي که به صدا درمياي بود که نشان ميي رسمياين اطالعيه

 شده بر جمعيت حاکم شد.سکوتي تعيين

رعت سجايي در جمعيت، کودکي شروع به سؤال پرسيدن کرد. عمر با عصبانيت به سمتش چرخيد و مادر به

 هايش باال برد.گشاد را به سمت لبفرزندش را ساکت کرد. عمر به تاريق اشاره کرد و او هم شيپور بزرگ و دهن

دانست که شد. او مي نفس عميق کشيد برآمدهکه يکي بدولين، وقتيويل با دقت به او نگاه کرد. او ديد که سينه

 ل تماشاست.تر و کنار خودش، حسن مانند يک شاهين در حاکمي عقب

د. تر کنتر کرد و خود را مجبور کرد که فشار پاهايش را در اطراف بدن تاگ کماو دستش را روي افسار تاگ محکم

 اي به اسب بفرستد.ي سهويخواست که قبل از شروع نشانهاو نمي

 حاال!

ش تاگ را لمس کرد. ويل اش که نتي ميان زيروبم داشت را به صدا درآورد و او با زانوهايآن شيپور صداي فلزي

راند و فرياد زد طور که صداي حسن را، که سنداستورم را به جلو ميبه شکل مبهمي همان

شنيد. مردم با صداي بلندي غرش کردند. سپس، آن صدا با شوک و تعجب  يــــــــــــــــــــــــــــــه!

 خاموش شد.

 حرکتي به چهارنعلشد، و سرعتش در چند متر از حالت بياش پرتاب تاگ مانند يک تير از حالت محکمِ ايستاده

وخيز کرد و سرش را رقصد عقب ماند و براي چند قدم اول جستبود و مي زدهکامل رسيد. سنداستورم که هيجان

 هاي پاهايش را به پهلوي آن پالومينو زد و او نيز چهارنعل به دنبال تاگ دويد.تکان داد. سپس حسن پاشنه

اره بودند، دوبي تاگ از يک شروع ايستاده و ساکت شده العادهلحظه با سرعت گرفتن فوقبراي يکجمعيت که 

کشيدند که از آن دو عبور کنند. حتي ويل که از شروع به فرياد زدن کرده و براي حسن و سنداستورم جيغ مي

 عجب کردهبودند کمي تون جلو افتادهاکنکه همانگيز تاگ براي سرعت گرفتن آگاه بود، به خاطر اينتوانايي شگفت
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ها جلو خواهدزد. در يک يا دو کيلومتر اول اسب آريدي دانست که تنها مدتي بعد سنداستورم از آنبود. او مي

تر از تاگ بود. ولي حاال، او اميدوار بود که شوک عقب افتادن از همين شروع باعث شود که حسن مطمئناً سريع

چنان مهم بود را زيادي کند و بعضي از آن انرژي ارزشمند که در چند کيلومتر آخر آناسبش را مجبور به تالش 

 استفاده کند.

 تر از آن، او صداي رعدتوانست صداي فرياد مردمان قبيله را بشنود. نزديکپشت سرش، او به شکل مبهمي مي

خوردند بودند و پاهايش به هم مي ههاي تاگ بلند شدشنيد. گوشهاي سنداستورم روي زمين سنگي را ميآميز سُم

 کردند.و تلي از ماسه و گردوخاک را به هواي پشت سرشان پرتاب مي

 ويل گردن او را لمس کرد.

  .آروم باش، پسر. سرعتتو کم کن 

خواست نظم يا تعادلش را برهم بزند، آن حرکت را به که نميطور جزئي تکان داد. به خاطر اينتاگ سرش را به

دند. تر بواستورم اکنون نزديکهاي سندنجام داد. ويل حس کرد که تاگ راحت است و سري تکان داد. سُمکوتاهي ا

 ي برق سريع است.اندازهاو فکر کرد، آن اسب آريدي به

تواند سريع باشد؛ دانست که آن اسب غريبه چقدر ميها بود، نگران بود. او نميتر از آنحسن که چند متر عقب

داد. و حتي حاال که سنداستورم در انگيز شروعش نميي او نشاني از سرعت شگفتها و شکل و قوارهوچروکچين

کرد. او اسب راکمي بيشتر داشت حرکت مي تر از آني که حسن دوستحال نزديک شدن بود، او بسيار آهسته

دند آهي از آسودگي طور که کنار آن غريبه و آن موجود خاکستري کوچک و پشمالو رسيترغيب کرد و همان

، رسيدندطور که کنارشان ميها نگاه کند، ولي حسن ديد همانکشيد. آن سوار ديگر سرش را نچرخاند تا به آن

 ها چرخيد.چشمان اسب به روي آن

يکي مطمئناً يک اسب سريع بود، نه تر باشند متنفر بودند؛ و اينهاي سريع از اينکه در يک مسابقه عقباسب

برد که يک اسب پي ميتر از آني که او انتظار داشت. در تجربيات حسن، وقتيي سنداستورم، ولي سريعاندازهبه

يد و دوازحد توان خودش مييا بيش -شد اند و ديگري از او جلوتر است، او عموماً تسليم ميگرفتهکه از او سبقت

اآلن وقت اثبات برتري اسب خودش است. او  دانست کهکرد که دوباره جلو بيوفتد. حسن ميبا نوميدي تالش مي
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شده به گردن سنداستورم را تکان داد و آن پالومينو سرعت بيشتري گرفت. او جلوتر رفت و از تاگ افسار بسته

 فاصله گرفت.

ا آورد، به محکمي بکند و براي اولين بار، تا جايي که او به ياد ميويل حس کرد که تاگ شروع به پاسخ دادن مي

نشان  وبرقخواست که به اين اسب آريدي پرزرقارش او را کنترل کرد. تاگ با عصبانيت خرناس کشيد. او ميافس

گفت سريع ي خودش که به او ميدهد که مسابقه دادن يعني چه. ولي او از دستور ويل اطاعت کرد و از غريزه

 گفت:گرفت. تاگ صداي ويل را شنيد که مي بدود را ناديده

   ،پسر. راه زيادي مونده.هنوز نه 

کردند صداي تشويق مأموراني که آنجا طور که عبور ميي دو کيلومتر گذشتند و همانها با سرعت از نشانهآن

ها همه براي سنداستورم بود که تقريباً چهل متر از تاگ جلوتر بود. ويل بودند را شنيدند؛ تشويق مستقرشده

نقص. او فکر کرد، چهل متر هاي بلند و قوي و نظم بيدود، با قدميعبوسانه فکر کرد، آن اسب آريدي زيبا م

اي داد تا سرعتش را کمي افزايش دهد و تاگ پاسخ داد. ويل براي اسب ي کافي بلند بود. او به تاگ نشانهاندازهبه

. او انديشيد گونه خواهد دويدروز را هميندانست که تاگ تمامزير پايش موجي از محبت را احساس کرد. او مي

 تواند چنين کاري انجام دهد؟که آيا سنداستورم هم مي

ها پنج تا ده متر جلو رفته زدند، آني راه دور ميي نيمهاو تخمين زد، زماني که حسن و سنداستورم از نشانه

 است، سرعت هدانست که سرعتشان کار خودش را قبالً انجام دادها جلوتر بود و ميراحتي از آنبودند. حسن که به

 اسبش را کم کرده بود.

کردند برايشان دست تکان داد. ويل جوابي نداد و حسن طور که از آن اسب و سوار ديگر عبور ميحسن، همان

 داد.اش نيشخند زد. او فکر کرد، اگر او هم در حال باخت بود دست تکان نميپشت خفيه

ا چرخيد تطور که ميکردند و همانتلق ميمين سنگي تلقدويد روي زي نيمه ميهاي تاگ که به دور نشانهسُم

ها کمي جلوتر افتاده بودند، و بود آن به دنبال سنداستورم بدود کمي سُر خوردند. زماني که سنداستورم چرخيده

 د.وزماني که خودشان اين کار را انجام دادند دوباره عقب رفتند. حاال، شايد کمي کمتر از سي متر ميانشان فاصله ب

 ويل فرياد زد:

  !حاال برو، تاگ 
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توانست سنداستورم را و آن اسب در عمق ذخاير قدرت، استقامت، شجاعت و شتابش به جستجو پرداخت. ويل مي

و عبوسانه فکر کرد، اسمش براش مناسبه. پهلوهاي  -بود ببيند  ازميان ابري از گردوخاک و ماسه که به هوا فرستاده

کرد.  اش را با آن اسب آريدي کمآرامي فاصلهبودند. تاگ به شده و با تقال سنگين شده يدهآن پالومينو با عرق پوش

رکدامشان دويدند، هپهلو ميدو کيلومتر به پايان مسابقه باقي بود و تاگ به کنار حريفش رفت، و هر دو اسب پهلوبه

رفتند. يافت، دوباره جلو ميم مسابقه ادامه ميقدبهطور که قدمرفتند و همينافتادند، دوباره عقب ميموقتاً جلو مي

 کدام نتوانست کامالً جلوتر برود.ولي هيچ

ها و شد. هردوي اسبشان شروع ميلحظه خواهد بود، زماني که سرعت گرفتن پايانيدانست، که يکويل مي

گر آن لحظه زود انتخاب نقص بود. ابندي بيسوارها از اين موضوع آگاه بودند. در آن لحظه، موضوع مهم زمان

 باختند.شد، مسابقه را ميشد. اگر دير انتخاب ميشد اسب قبل از خط پايان خسته ميمي

 ها در سرشانپهلو، به هم نگريستند. براي اينکه بتوانند دشمنشان را مشاهده کنند؛ چشمها، پهلوبهآن اسب

 توانست جلويش راتش را باال برد، و ويل نميشان پيدا بود. سپس تاگ به جلو جهيد و سرعچرخيده و سفيدي

ي مناسب را احساس کرده بود، داد، و تاگ که لحظهکرد سرعتش را از دست ميبگيرد. اگر اآلن او را متوقف مي

که بود. او يک سر و گردن، سپس کامالً و با کل بدنش از سنداستورم جلو افتاد، درحالي اکنون تاس را انداختههم

هاي اسب خودآگاهش را پرکرده کرد. صداي سُمتوانست به ياد بياورد حرکت ميهرزماني که ويل مي تر ازسريع

کشيد و با کمي چرخاندن سرش، ديد بود. سپس او صداي حسن را شنيد که براي تشويق سنداستورم فرياد مي

 زد.داشت از تاگ جلو مياي، او دوباره هاست. به شکل باورنکردنيکه اسب آريدي در حال نزديک شدن به آن

 سپس تاگ لغزيد.

 تمام شده چيزهايش بود، ولي ويل آن را حس کرد و دانست که همهآن لغزش، توقف بسيار کوتاهي در ريتم گام

هايي از گردوخاک و ماسه روي صورت ها جلو زد. يک متر... دو ... پنج، کلوخاست. سنداستورم هم آن را ديد و از آن

بود را سوزاند و او را مجبور کرد که  ي کوچک از پوست اطراف چشمانش که پوشانده نشدهناحيه ويل پاشيد و آن

 چشمانش را تقريباً ببندد.

و  -که ويل پي برد که مسابقه را ها جلوتر بود. وقتيبود و سنداستورم پانزده متر از آنسيصد متر تا پايان باقي

 پر کرد.ها ديدگانش را است، اشک باخته -اسبش را 
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تر برود. اومي توانست تاگ را ترغيب کند که به سنداستورم برسد. تواند از تاگ بخواهد سريعدانست که مياو مي

اکنون به کرد، تا جايي که آن تالش او را هالک کند. تاگ هم دانست که آن اسب کوچک اطاعت خواهدو او مي

 ها بيست متر جلوتر بود.ر زياد بود. سنداستورم از آنبود. سرعت سنداستورم براي او بسيا آخر قدرتش رسيده

 و سپس او دوباره لغزيد.

 هاي تاگ ديد. او با تلخيشوندگي در سرعت را در ميان قدم ويل آن تلوتلو خوردن کوتاه، آن فقدان نظم و آن کند

تورم اصله براي سنداسازحد مشتاق بود. ولي حاال، بيست متر فتاگ بيش اگه فقط صبر کرده بودند...فکر کرد، 

 بود پشت سر بگذارد. ي خودش درمانده شدهاندازهتحليل رفته کافي بود تا خط پايان را زودتر از حريفي که به

 ود.ب سختي فکر کردن به آن موضوع را شروع کردهکه ويل سرعت يافتن تاگ زير پايش را حس کرد، بهوقتي

ي ديگر از عملکرد هاي او بازگشته بود و تاگ به مرحلهعادل به گامتمام آن نيرو، تمام آن اطمينان و تمام آن ت

بود. تاگ شروع به دويدن کرد و سنداستورم را پشت سر گذاشت،  اي که ويل قبل از آن هرگز نديدهرفت، مرحله

 ترکه فقط کمي بيشزده روي گردن تاگ خم شد، درحاليبود. ويلِ شگفت انگار که اسب ديگر سرجايش ايستاده

راي او، رسيد که بتواند بدود. به نظر ميدانسته تاگ چقدر سريع ميوقت نمياز يک مسافر بود. او پي برد که هيچ

 کرد سريع بدود.اي که موقعيت ايجاب مياندازهتوانست بهسادگي ميهيچ حدومرزي وجود ندارد. تاگ به

ه لغزيده است تا سنداستورم را ترغيب کند که او پي برد که تاگ در حال کنترل مسابقه بوده و وانمود کرد ک

ود؛ و ب اش را آغاز کند. آن فقدان نظم و تعادل کوچک بود و سنداستورم آن طعمه را بلعيدهسرعت گرفتن پاياني

که تاگ با سرعت زياد از خط پايان بود. وقتي هايش را استفاده کردهفقط سي متر زودتر سرعت گرفته و اندوخته

 ي زيادي بين آن دو وجود داشت.صلهعبور کرد، فا

زد، نفس ميشده و نفس بود، از عرق پوشيده که سنداستورم که سرعتش را در حد چهارنعل آرام پايين آوردهوقتي

 با خستگي از خط پايان گذشت، ويل قبل از آن پياده شده و در حال بغل کردن گردن اسب کوچک بود.

ي اکنون يکها بودند و همها عاشق اسبکه آنکردند. به دليل اينشحالي ميها براي اسب غريبه خوو حاال بدولين

کسي کسي روي برد تاگ شرط نبسته بود، هيچکه هيچعالوه، ازآنجاييهايشان را به چشم ديده بودند. و بهاز بهترين

شدند تا وسوسه ميي سي متري شرط بسته بودند، اکنون البته، کساني که روي فاصله -پولي به ديگري نباخت 

 ادعاي پيروزي کنند.
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که مرد جوان بتواند صحبتي کند؛ شيخ زماني که حسن از زين پايين آمد، عمر افسارش را گرفت. قبل از اين

 هاي او گذاشت. او گفت:دستش را روي شانه

  د، ت بدهکرد تا با ويل دسي خوبي بود. زماني که حسن راهي را باز ميتو تموم تالشتو کردي. مسابقه

 ديگران هنوز در حال فرياد زدن احساساتشان بودند. او با تحسين با ويل دست داد و پرسيد:

  دونستي.وقت قرار نبود ببرم، مگه نه؟ تو ميمن هيچ 

 زد، سرش را تکان داد.ويل که نيشخند بزرگي مي

  دونستم.حقيقتش، من نمي 

 او سرش را به سمت تاگ خم کرد و گفت:

  ت.دونساون مي 
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 راندند. اونلين پشت سرش گفت:ها ميهلت تخمين زد که تقريباً سي مرد به پايين سراشيبي و به سمت آن

  ور هم ميان.دارن از اين 

دند شراندند و پراکنده مياش، تعداد مشابهي از سواران را نشان داد که پشت سرشان مينگاهي کوتاه از روي شانه

اي طول کشيد تا صره کنند. هلت دوباره به سمت جلو چرخيد. براي او و گيلن لحظهتا سربازان آريدي را محا

 آرامي گفت:ها باهم حرکت کردند. هلت بهسرعت نزديک شدن سواران را تخمين بزنند. سپس آن

  .حاال 

شان را هايها هر بار کمانبار شليک کردند. سپس دو، سه و چهار بار. آنو هر دويشان کمان را کشيدند و يک

تر شدن سواران را خنثي کند. بعد از چهار دسته تير دوتايي نابودکننده، اونلين آوردند تا اثر نزديکتر ميپايين

 پشت سرشان فرياد زد:

  !پنجاه متر، پشت سرتون 

ها ي مهاجم پشت سرشان هاي بيشتري را به سمت تواالگيآن دو کمانگير صد و هشتاد درجه چرخيدند تا کمان

که سوارهايشان راندند، درحاليتند. تا آن زمان شش اسب بدون سوار وحشيانه درون گروه مهاجم جلو ميبفرس

اندازي ازحدشان مجبور به توقف تيرکه هلت و گيلن به دليل نزديک شدن بيشبودند. قبل از اين روي ماسه افتاده

ين به خاطر صحت و سرعت کار دو رنجر ها ملحق شدند. اونلشوند، پنج سوار ديگر از گروه پشتي هم به آن

 بودند! اين سرعت کشتار چيزي بود که شدهبود، در چند ثانيه، يازده نفر از سربازان دشمن کشته زده شدهشگفت

 زندگی پیشتاز 
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ه سرعت بطور که سواران بهگونه ادامه يابد، اميدي نداشت. همانمدت هميناي به اينکه براي طوالنيهيچ فرمانده

ها بود که جنگ را ادامه دهند؛ ولي تعداد کمي از ايستاده در ديوار سپرها راندند، نوبت آنسمت مردان منتظر 

رهاي هايي که سبود، نيزه شدهها درستتن برقرار کردند. آن حصار تيزي که از نيزهبهها ارتباط مستقيم و تناسب

د زدنها را ترغيب کرده و شالقشان ميکه سوارهايشان آندرخشيد، و باوجود اينشان در نور خورشيد ميتيزشده

ي آخر جهتشان را تغيير دهند. ها را مجبور کرد تا در لحظهشان را ادامه دهند، بيشتر آنتا پيشروي مستقيم

زد، خود را در ها ضربه ميها به آني آريديطور که نيزهدادند و همانهايشان را از دست ميسرعت اسبسواران به

 يافتند.مي يک وضع نامساعد

رزماني که مأموريتشان همين بود، دادند و پاي پياده به جنگ هايشان را به همبيشترشان پياده شدند و اسب

ان باال شزدند و شمشيرهاي خميدهتن تبديل شد که در آن به هم تنه ميبهپيوستند. آن جنگ به يک غوغاي تن

شدند کردند. مردان از هر دو طرف، زخمي ميو سوراخ مي زدندرفت، و در طول خط دفاعي، ضربه ميو پايين مي

کرده تا به دشمن برسند، ها عبور ميکشيدند. سپس، زماني که دوستان و دشمنانشان از آنو از درد فرياد مي

 کشيدند.دوباره با درد فرياد مي

شت ي ضعيفي گل اولين نقطهبود، ديوار سپرها را بررسي کرد و به دنبا هوراس که چشمانش از تمرکز باريک شده

ا هها ممکن بود از آن وارد شوند؛ سمت چپ او، يک سرباز آريدي سُر خورد و توسط يکي از تواالگيکه تواالگي

زد تا ي خالي درون ديوار آمد و وحشيانه به راست و چپ ضربه ميشد. آن تواالگي فوراً به داخل آن نقطه زخمي

خط باز کردند و ديوار شروع به خميده شدن رزمانش راهشان را به درونفر از همن تر کند، سپس دوسوراخ را بزرگ

 کرد.

که بتواند واکنش نشان دهد، هوراس نفس عميقي کشيد و به سمت آن چهار سرباز همراهش برگشت. قبل از اين

ا ن تبرزين عظيم رکه آغرشي مانند فرياد گاو نر از نزديک او بلند شد و اسوينگال به سمت جلو دويد؛ درحالي

گرفت،  چرخاند. هوراس که پي برده بود اگر به آن اسکانديايي ملحق شود سر راهش قرار خواهدباالي سرش مي

آرام شد و به آن چهار مرد هم اشاره کرد که سر جايشان بايستند. اسوينگال به آن تواالگي، که از ديوار مانند يک 

که مردان پشت سرشان ها را در هم شکست، و باوجود اينسپرش تواالگيبود، ضربه زد. او با  کوب عبور کرده دژ

ه کها را تلوتلوخوران به عقب راند و تعادلشان را بر هم زد. سپس، قبل از اينراندند، ضربه آنها را به جلو ميآن

اي بزرگ تبرزينش آغاز هها را به چپ و راست، با ضربهدست بياورند، او انداختن آن ها بتوانند تعادلشان را بهآن

 بود، ديوار بازيابي شده و خط بسته شد. کرد. تقريباً همان زماني که آن سوراخ ايجادشده
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 بود بازگشت. جنگجوي جوان به نرمي گفت: اسوينگال به مکاني که هوراس منتظر ايستاده

  .هر وقت کمک خواستي خبرم کن 

 ه کرد و سادگي گفت:اسوينگال که نور خطرناکي در چشمانش بود به او نگا

  .احتمالش کمه 

ي سپرها بودند، حرکت کرد؛ با اي ديگر در ديوارهها تهديدي براي شکستن نقطهطور که تواالگيسپس، همان

 بود را لگدمال کرد. شان که در مسيرش افتادهها را به عقب راند و يکيها ضربه زد و آنتبرزين و سپر به آن

ي ديگر به او نياز داشتند و او چهار مرد تحت داشت که تماشا کند. در يک نقطهولي اين بار، هوراس وقت ن 

شان را به درون ديوار باز ها راهاش را به آرايش گوه مانندي در آورد و به سمت جايي دويد که تواالگيفرمان

 ه شد. سپس هوراساش کشتها توسط تيري در سينهشد، يکي از آنتر ميبودند؛ هنگامي که هوراس نزديککرده

ها زماني براي شمشيرزني تجملي و زيبا نداشتند. ها را عقب راندند. آنها رسيدند و تواالگياش به آنو مردان

انگيز شان فقط عقب راندن و بريدن و دوباره بريدن، دفاع با سپر و ضربه و ضربه و ضربه بودند! چاالکي شگفتحرکات

ها حمله کرده اي به تواالگيکنندهداد، زماني که او با سرعت و قدرت گيجمي هوراس او را در موقعيت خوبي قرار

 راند.ها را با وحشتي فزاينده به عقب ميو آن

ها شروع به دور شدن از ديوار سپرها کردند؛ اول يکي يکي و دو تا دو تا، شد و آنآن ترس ميان مهاجمان پراکنده

هايشان را پس گرفتند، سوار شده و به سمت باالي خاکريز راندند؛ سبها اتر. آنهايي بزرگو سپس در گروه

 اش را پايين آورد و به حالتيشدند. گيلن کمانآميز دنبال ميطور که توسط فريادهاي استهزاءکننده و اهانتهمان

 ي نفي تکان داد. او گفت:پرسشي به هلت نگريست؛ او نيز براي پاسخ سرش را به نشانه

   کنيم.نگه دار. بعداً بهشون نياز پيدا ميتير هاتو 

 گيلن موافقت کرد:

  ي از پشت شليک کردن به سربازا خوشم مياد.تونم بگم از ايدهنمي 
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خون  اش پاره شده و باشد. پيراهن سفيد بيرونيها نزديک مياو تير را دوباره درون تيردانش گذاشت. سلتن به آن

 کرد. او گفت:رفت تيغه شمشيرش را پاک ميطور که راه ميبود. او همانو کثيفي پوشانده شده

 اين ماجرا بهشون آسيب رسوند. -

 داد گفت:او که براي تصديق به دو رنجر سر تکان مي

  .شما هم خوب شليک کرديد 

 بود. هلت گفت:ها سربازان مهاجم را گيج و سردرگم کردهدانست که کمان داريِ پرسرعت آناو مي

  دوباره از جلو حمله کنن. شک دارم اونا 

ي تپه اشاره کرد، جايي که يک گروه سه نفر از سواران در حال تماشا واکير براي توافق سري تکان داد. او به حاشيه

دترين گفتند. يک بار، بلنها ناسزا ميگذشتند به آنکننده از کنارشان مينشينيطور که سربازان عقببوده و همان

 اش به يکي از مردان در حال عبور ضربه زد.م شد و با شالق سوارکاريآن سه نفر در زينش خ

  باشم، اون که اون باالست يوسل مکاليه؛ اون يکي از تواناترين رهبرهاي که اشتباه کردهمگر اين

رحمه، و احمق هم نيست. اون همين االن ديد که يه حمله از جلو براش چه شونه. اون زيرک و بيجنگي

 کنه.ره. حاال بايد ببينم بعد چه چيزي رو امتحان مياي داهزينه

 آرامي گفت:کردند، اشاره کرد و بههايشان رسيدگي ميگيلن به جايي که سربازان آريدي به زخمي

  .براي ما هم هزينه برداشت 

، بودندادهها هم در طول جنگ افرادي را از دست دزخمي ها بيشتر از آني بودند که بتوان بي خيال بود. تواالگي

 بودند.ولي حداقل ده سرباز آريدي زخمي يا کشته شده

هايشان ها ملحق شوند؛ هر دويشان مانند سلتن، در حال پاک کردن اسلحهاسوينگال و هوراس آمدند تا به آن

اش هنوز وحشي بودند. او که صدايش بلندتر بود و چشمانبودند. صورت اسوينگال به خاطر خشم نبرد قرمز شده

 ز ميزان مناسب براي آن موقعيت بود، گفت:ا

  دن؟اونا منتظر چي هستن؟ چرا ادامه نمي 
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 هلت با نگراني به او نگاه کرد و هشدار داد:

  .آروم باش، اسوينگال 

واري که در بود؛ اکنون به حالت ديوانهها رکود، عصباني شدهتوانست ببيند که آن اسکانديايي که بعد از هفتهاو مي

 است.داد نزديک شدهها دست مينگ به اسکاندياييگرماي ج

  کنن. شماها بهشون خيلي خسارت و تلفات وارد کردين.احتماالً اونا ديگه حمله نمي 

 بود اضافه کرد:ي مرد جوان را ديدهکنندهي ويراناو که ضدحمله

  .کار تو هم خوب بود، هوراس 

 ود و او آن را دوباره غالف کرد و پرسيد:بهوراس سرش را تکان داد. شمشيرش اکنون پاک شده

  خوان چي کار کنن، هلت؟کني بعدش ميفکر مي 

. او تابيد نگاه کردکه جواب دهد به خورشيد که اکنون تقريباً باالي سرشان بود و به شدت ميرنجر، قبل از اين

 گفت:

 کردم.گه من جاي اونا بودم همين کارو ميذارن گرما و تشنگي کارش رو بکنه. اکنن و ميکنم اونا صبر ميفکر مي 

ها و همراهان ها سپري شد. در عوض، آرالوئنيي ديگر از جانب تواالگيي روز بدون هيچ حملهاو حق داشت. بقيه

 شان زير گرماي وحشتناک خورشيد عذاب کشيدند.آريدي

اش برسد، آن هاي خورآبه چشمههاي آن روز بشان کم بود. سلتن که انتظار داشت در ميانههاي آبذخيره 

بود. او برآورد کرد که حاال، با شد را کمي اضافه کردهاي که عموماً سفت و سخت و محکم اعمال ميجيرهبندي

 بندي سفت و سخت فقط براي دو روز آب داشتند.جيره

اري که ن را فراهم کنند. تمام کتوانستند هر زماني که آب نياز داشتند سواراني را بفرستند تا آها ميالبته، تواالگي

دادند اين بود که نگهباناني براي آن کمپ کوچک پريشان بگذارند. مشاهده شدن دو کماندار ميان بايد انجام مي

شدند به طور خالصه قابل ديدن ها عوض ميشد و نگهبانشان تمام ميگاهي، زماني که پستنيروي دشمن، که گه
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ماندند؛ هلت هيچ شکي نداشت که چادرهاي کوتاه و رد. آن دو باالي خاکريز ميبودند، حدس سلتن را تاييد گ

 بود.ي خاکريز برپا شدهشان کمي قبل از قلهسياه

ان اي از مردتر کرد تا نيمهتر فراخواند و محيط کمپ را کوچکاش را نزديکزماني که هوا تاريک شد، سلتن مردان

هاي کوچک و شب، حملهت چنين کاري را انجام دهد. يک ساعت بعد از نيمهخواسبتوانند بخوابند. حداقل، او مي

اي ها که با فاصلهکردند. ولي آنها، هيچ وقت بيشتر از دوازده تواالگي شرکت نميسريع آغاز شدند. در آن حمله

ها به کردند. آنخيز بودند، بلند شده و با فرياد از سمت بيابان حمله ميکمتر از پرتاب يک سنگ از کمپ سينه

ند و کشيدشد، سپس عقب ميکشتند و يکي از خودشان کشته ميرفتند، يک نفر را ميها ميسمت ديوار سپر

ها در طول شب، ها براي آزار دادن بودند، ساده و آسان. ولي حملهبردند. آن حملهشان را با خود ميزخمي هاي

 ها استراحت کنند.نگذاشتند که آن داشتند وتمام کمپ آريدي را بيدار و مراقب نگه

ه دانستند چکه هلت و ديگران هيچ وقت نميها بودند، به خاطر اينها براي فريفتن آنکه حملهحتي با وجود اين

 کردند.مند و اصلي ممکن است اتفاق بيوفتد، بايد با هر حمله مقابله به مثل ميي قدرتزماني يک حمله

نت اي از خشوهاي ناگهانيخوابي براي سربازان آريدي بود که توسط لحظهور و بيآي آن، يک شب استرسنتيجه

 شد.و ترس قطع مي

جا توانست حرکات اتفاقي را آندر روشنايي روز، هلت چشمان خيس و قرمزش را به سمت خاکريز چرخاند. او مي

بزرگ  ياز مردانشان را در اولين حملهها چهارنفر باشد. آريديببيند ولي چيزي نبود که ارزش شليک کردن داشته

بودند. چند نفر زخمي ديگر هم بودند هايشان شدهبودند و دو نفر ديگرشان در طول شب تسليم زخماز دست داده

ان ميلي به يکي از مرقبو بيشترشان به آب نياز داشتند، که اکنون ذخاير کمي از آن وجود داشت. سلتن با بي

کردند را کاهش دهند؛ تصميم سختي بود. آب تنها ها دريافت ميآبي را که زخمي اش گفت که مقدارپزشکي

 ها در بيابان داشتند.آرامشي بود که آن

ي خاکريز به اهتزاز ها بود. يک پرچم سفيد از حاشيهزماني که هلت صدايش زد، او در حال بازديد از زخمي

 بود. هلت گفت:درآمده

  خوان مذاکره کنن.اونا مي 

*** 
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ود که اش سواري ببود از خاکريز پايين آمد. همراهسوار بلند قدي که سلتن به عنوان يوسل مکالي شناسايي کرده

کرد. سلتن، با هلت که پرچم مشابهي را با خود داشت از ميان سربازان آريدي عبور کردند پرچم سفيد را حمل مي

 ها را مالقات کنند. سلتن به تلخي گفت:تا آن

  ذارم. با اين وجود، خودش توي يه لحظه اون رو ناديده دونه من به پرچم صلح احترام ميييوسل م

هش شه بطوري که نزديکمون ميتونستم ازت بخوام همينکنم ميگيره، اگه به نفعش باشه. آرزو ميمي

 شليک کني.

 اش را باال انداخت.هلت شانه

  کرد. ما گير افتاديم و از اونا هممشکل اصلي رو حل نميتونستم اين کارو بکنم، ولي اين کار البته، مي 

 اي هم براي مذاکره به دستمون نمياد.کمتريم و احتماالً فرصت ديگه

ها با تقريباً شش متر فاصله با دو مرد ديگر متوقف شدند. يوسل از زينش پايين آمده و جلوتر رفت تا با آنان آن

 مالقات کند.

ها بلندتر بود. او يک سر و گردن بلندتر از خودش بود و چند توسط قد آريدي يا تواالگيديد که قد او از مهلت مي

ياد بود. سفيد، به خاطر گرماي زايستاد. او رداي گشاد سفيد و يک خفيه پوشيدهسانتيمتر از سلتن بلندتر مي

اي بي تيرههاي آاي يوسل با قسمتکه رداي سلتن کامالً سفيد بودند، رداي بود. ولي با وجود اينبيابان رنگ منطقي

ها يبستند، تواالگشان ميشان را براي محافظت به دور صورتها دو سر خفيهکه آريديمزين شده بود. و با وجود اين

بود. ي پاييني صورتش توسط نقابي آبي و ماسک مانند پنهان شدهها رها بمانند. ولي نيمهدادند که آناجازه مي

کنند. حاال او اين ارتباط اشاره مي« نقاب داران، غافالن از خدا»شان با نام ها به دشمنانکه آريديبود هلت شنيده

 کرد.را درک مي

ها در معرض باد و آفتاب لاي تيره داشت و ساقسمتي از پوست يوسل که باالي نقاب مشخص بود، رنگ قهوه

اش پوشاند، مشخص بود که بينياييني صورتش را ميي پکه نقاب نيمهبيابان بودن سوخته بود. با وجود اين

اش ژرف و زير پوشش پيشاني سخت و ابروهاي ي شکاري بود. چشمانبرجسته و خميده، مانند يک منقار پرنده

هايي بودند که هلت ها تنها ويژگياي خيلي تيره بود، تقريباً سياه. آناش بودند. رنگ چشمان اش قهوهضخيم
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دانست که اگر يوسل را دوباره بدون نقاب ببيند، او را خواهد شناخت. چشمانش لي با اين وجود ميتوانست ببيند، و

 ها چشمان يک قاتل بودند.ها نبود. آناي از ترحم يا گرما در آنرحم بودند. هيچ نشانهسرد، سياه و بي

 يوسل گفت:

  کني؟خب، واکير سلي التن، چرا منو دنبال مي 

اش تند و غيردوستانه بودند. هلت فکر کرد: بود. ولي مانند چشماني نقاب خفه شدهسيلهوصدايش تا حدي به

 جايي براي گفتگو باقي نمونده. سلتن هم به همان اندازه تند و غيردوستانه بود.

  خوايم.شما بيست نفر از مردانم رو کشتيد. و يه زنداني با خودتون داريد. ما اون رو مي 

 ال انداخت. حرکتش، حرکتي تحقيرآميز بود. او گفت:اش را بايوسل شانه

  .بيا و ببرش 

 سپس براي مدتي سکوت ايجاد شد. سپس او اضافه کرد:

   تو توي وضعيت بدي هستي، سلي التن. محاصره شدين، تعدادتون کمتره و ذخاير آب تون هم داره تموم

 شه.مي

خواست او را آگاه قدر آب دارند و سلتن هم نميچهها البته، قسمت آخر يک حدس بود؛ يوسل خبر نداشت که آن

 کند. او با آرامش گفت:

  .ما آب زيادي داريم 

 ي سلتن براي او ارزش کمي داشت.اش را باال انداخت. جملهو دوباره، يوسل شانه

  شه؛ وليتون تموم ميگي، پس حتماً درسته. ولي حقيقت اينه که، باالخره ذخيرهاگه تو اين جوري مي 

تونم صبر کنم تا وقتي که تشنگي و گرما تونم هر وقت که نياز دارم دنبال آب بفرستم. من ميمن مي

 توني صبر کني.شروع به کشتن مردانت بکنه. تو نمي

 بود نگاه کرد.ها را احاطه کردهاو به خاکريزي که از هر طرف آن
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  ييه و ما هم چهار برابر شماييم. فقط يه تونين به ما حمله کنين. ولي اينجا سرباالاگه دوست دارين مي

 اي وجود داره.حالت براي پايان چنين حمله

 هلت گفت:

  تونيم غافلگيرتون کنيم.ما مي 

و آن چشمان تيره به طرف او چرخيدند، او را بررسي کرده و درونش نفوذ کردند. هلت پي برد که آن نگاه محکم 

 عالقگي يک ابرواش را باال برد. يوسل گفت:ي کردن اوست. او با بيبود براي عصبو سکوتي که با آن همراه شده

   تو يکي از کماندارهايي، نه؟ ولي با وجود کمانداري تو، وقتي که جنگ تن به تن شروع بشه، تعداد گروه

 کنه.هاست که نتيجه رو مشخص مي

 سلتن گفت:

  ايگي چه موقعيت بد و نااميدانهخواستي بهمون بتو اين مذاکره رو درخواست کردي، يوسل. فقط مي 

 داريم؟ يا يه چيز مفيد براي گفتن داري؟

بود در لحنش نفوذ کند. يوسل به اي که آن تواالگي در سخنانش به کار بردهاو اجازه داد همان لحن تحقيرکننده

 او نگريست و به سادگي گفت:

  .تسليم بشيد 

 ي کوتاهي پاسخ داد. او پرسيد:و سلتن با خنده

  بذارم فوراً بکشيمون؟ و 

 رهبر تواالکي سرش را تکان داد. 

  تونم براي آزاديت يه عالمه پول بخوام. ديوونگيه که بخوام بکشمت. و تو برام ارزش داري، سلتن. من مي

ها هم پول بدن. من براي همين اون يکي اسکانديايي رو مطمئنم مردمي هستن که بخوان براي غريبه

 بايد با تو کار متفاوتي بکنم؟ زنده نگه داشتم. چرا
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طور ها طمع بود و او متمايل بود که حرف يوسل را باور کند. هماني تواالگيترين انگيزهسلتن مکث کرد. بزرگ

 کرد، يوسل آن احتمال ديگر را بيان کرد.که او به اين موضوع فکر مي

  که تر شديد، ما براي اينه شما ضعيفجا بمونيد و از تشنگي بميريد. موضوع فقط زمانه. وقتي کيا اين

ها رو از دستانتون بگيريم مشکلي نخواهيم داشت. اگه مجبورم کني صبر کنم، ممکنه بعدش بيايم و اسلحه

 اينقدر مهربون نباشم.

واکير سر آستين هلت را گرفت و او را به چند  او چرخيد، انگار برايش فرقي ندارد سلتن چه راهي را انتخاب کند. 

 تر هدايت کرد. او با صداي آرامي پرسيد:م آن طرفقد

  گي؟شه. چي مياين موضوع به مردم شما هم مربوط مي 

 بود نگاه کرد. او پرسيد:هلت به مرد بلند قدي که چند قدم دورتر در حالي که پشتش به آنان بود، ايستاده

  کني؟حرفاش رو باور مي 

 آرامي سرش را تکان داد. او گفت:سلتن به

  کنه. حداقل اين طوري يه شانسي داريم. همون طور که خودش گفت يه تواالگي هر کاري براي پول مي

 شيم خودمون رو تسليم کنيم.شيم تا جايي که آخر مجبور مياگه صبر کنيم، سريعاً ضعيف مي

ذرند. ولي ها بگيشان فکر کرد؛ او و گيلن ممکن بود بتوانند زير پوشش تاريکي از صفوف تواالگهلت به موقعيت

ها در حرکات مخفي ماهر بودند، زمين کامالً از توانست مطمئن باشد. حتي با وجود اين که آندرباره آن هم نمي

ز شدند اباشند. حتي اگر موفق ميها را زير نظر داشتهمکان اختفا خالي بود و امکان داشت نگهبانان زيادي آن

ر ترين کمک کيلومترها دورتبروند و نزديک ها مجبور بودند پيادهردند؟ آنکها بگذرند، بعدش چه کار ميتواالگي

بودند. اونلين، هوراس و رسيدند تا کمک بياورند، سلتن و مردانش کشته شدهها به ماراروک ميبود. زماني که آن

و  آوردنددست ميهشدند، موقعيت متعارف و قابل قبولي بها هم اکنون تسليم مطور. اگر آناسوينگال هم همين

شان فرار کنند. بهتر بود االن اين کار را انجام دهند، دست بياورند تا از دست اسيرکنندگانامکان داشت فرصتي به

 بودند. او گفت:تر شده و از تشنگي نيمه ديوانه شدهنسبت به زماني که ضعيف

  .خيلي خب. بيا در مورد شرايطش بحث کنيم
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هايي بود که وسايلش داي پاهايي را روي ماسه ي پشت سرش شنيد، در حال وارسي بندها و گرهزماني که ويل ص

 :شد. او گفتکردند. او چرخيد تا عمر را ببيند که با صورتي نگران به او نزديک ميرا به زين تاگ متصل مي

  که بري بدوني.يه چيزي هست که بايد قبل از اين 

ين شد. در اها محسوب مياي که اکنون قسمتي از تاريخ شفاهي بدولينمسابقه - بودچهار روز از مسابقه گذشته

ي بهکرد. آن غريها رسيدگي ميبودند و سيلما بدون توقف به آنخالل، قبيله براي ويل و تاگ جشني برپا کرده

تان م به دوسچنين، حسن و ويل هبودند. همانگيز بشکه مانندش در کمپ محبوب شدهمشرب و اسب شگفتخوش

اي براي مغلوب شدن و از دست دادن ادعايش براي تاگ نداشت. بودند. آن مرد جوان هيچ کينهخوبي تبديل شده

ان هايشها باختها قماربازان ماهر و سرسختي بودند، ولي آنبود، بدولينتر دقت کردهطور که ويل کمي قبلهمان

 کردند.را بدون شکايت قبول مي

اسبي از  -ي خودش هديه داده بود ي مسابقه، به حسن اسبي از گلهعمر، خشنود از نتيجهاين حقيقت که 

ه بود کبود. حسن به شدت خوشحال شده و داوطلب شدهبه دوستي آن دو کمک کرده -خويشاوندان سنداستورم 

 ويل را در راهش تا ماراروک راهنمايي کند.

نشانه را اش در بيابان بييابيها از ويل روش جهتکه آنعد از اينبود. بياب هم باالخره حل شدهراز خطاي شمال

 ي چاقويبود. براي اثبات، او تيغهاش را شرح دادهرباييياب را نشان داده و راز خصوصيات آهنپرسيدند، او شمال

 زندگی پیشتاز 
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. فقط شودحرف ميبود که چگونه عقربه از ميدان مغناطيسي زمين مناش را کنار عقربه گرفته و نشان دادهساکس

 چند ثانيه طول کشيد تا عمر ارتباط را بيابد. او پرسيد:

  تو از بين ردهيلز رد شدي؟ 

 و ويل تاييد کرد.

  اشن.بات رو غيرقابل اعتماد کردههاي عظيم آهن. اونا حتماً بايد وسيلهولي اونا تقريباً آهن خالصن، ذخيره 

اش، هايي از ذهناي احساس آرامش کرد. هنوز، در بخشد، لحظهطور که ويل به حقيقت در آن جمله پي برهمان

ي آن، او حس گناه نامعقولي باشد. به عالوهي اشتباهي دادهاو به شکل مبهمي شک داشت که سلتن به او نقشه

يدا اش پتوانست دليلي براي اشتباهکه به شکلي، به اعتماد هلت به خودش خيانت کرده بود. حاال که ميداشت، اين

 ها را کنار بگذارد.توانست آن ترستوانسته از اين موضوع جلوگيري کند، او ميکند و پي ببرد که نمي

هنگامي که او در حال آماده کردن تاگ براي رفتن بود، يک سوار گرد و خاکي و پريشان، در حالي که يک اسب 

ي بود. ويل اين واقعه را بدون هيچ عالقهگزارش دادهبود. او مستقيماً به چادر عمر راند، از بيابان آمدهخسته را مي

قدر هم شد. هر چند، اکنون او آنها مربوط ميبود. بدون شک، اين موضوع فقط به بدولينخاصي تماشا کرده

 مطمئن نبود.

کت حر بود دنبال کرد.؛ خم شده و وارد شد واو عمر را تا آن چادر بزرگ و کم ارتفاع که شيخ با سيلما شريک شده

 ها را انجام داد. در چند روز گذشته، او با اين حرکت خو گرفته بود.لب -و درود الزامي پيشاني 

بودند. او يکي را انتخاب کرد و هاي نرمي روي آن قرار گرفتهبود و بالشکف چادر با فرشي ضخيم پوشانده شده

طور همان بود وبود روي بالشي ديگه نشستهطبق سنت قبيله چهار زانو روي آن نشست. بدوليني که قبالً نديده

نوشيد. او به ويل نگاه کرد، سپس با کنجکاوي به عمر خورد و ميداد، با اشتياق ميکه سيلما به او آب و ميوه مي

 نگريست. عمر توضيح داد:

  هاي ماست.بانـه، يکي از ديدهاين جميل 

که در اش باشد، با وجود ايني سوم زندگيد که او در دههبدولين براي سالم گفتن سري تکان داد. ويل تخمين ز

 .بوداي و به شدت چروک شدهي خورشيد قهوهوسيلههايشان عموماً بهها حدس زدن سخت بود؛ زيرا صورتبدولين
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  ـه.اش برات گفتم، اسمش ويلايه که دربارهاين همون غريبه 

. او فکر کرد که در اين موقعيت اين حرکت مناسب است. به نظر ها را انجام داددوباره، ويل حرکت معمول بدولين

 است. او با عجله پاسخ حرکتکه غريبه با آداب و رسوم بدولين آشنايي دارد تعجب کردهآمد جميل با ديدن اينمي

ا ادامه تبود به عمر نگاه کرد. شيخ به جميل اشاره کرد اش نقش بستهويل را داد. ويل در حالي که سوالي بر صورت

 دهد.

  .چيزي که به من گفتي به ويل هم بگو 

هايش پاک کرد و دهانش را با جميل خوردن يک پرتقال را تمام کرد، با ليس زدن آب آن را از روي انگشت

 اي خشک کرد. او گفت:پارچه

  کردي؟تو با يه گروه از سربازان آريدي سفر مي 

کرد، براي تاييد سري به تاييد تکان داد. او از حالي که اخم مي آن، بيشتر شبيه يک جمله بود تا سوال. ويل در

 زد که چيزي اشتباه پيش رفته است. او گفت:رفتار جدي مرد حدس مي

  .درسته 

  بودند.اي هم بودند... دوتاشون مثل خودت لباس پوشيدههاي ديگهها غريبهو با اون 

دوباره، ويل سري به تاييد تکان داد. آن بدولين هم سرش را با کرد. بود اشارهاي که ويل پوشيدهاو به شنل قهوه

 نارضايتي تکان داد و فکر قبلي ويل مبتني بر وجود خبرهاي بد را تاييد کرد. او پرسيد:

  چه اتفاقي براشون افتاده؟ 

 مطباي براي نرم کردن خبرها به اصل اي به او نگاه کرد، سپس بدون هيچ تالش بيهودهبدولين براي لحظه

 پرداخت. او گفت:

  ها اسير شدند.ها توسط تواالگياون 

 ويل به سرعت به عمر نگاه کرد. او پرسيد:

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

 ها؟تواالگي - 

 پاسخ شيخ با تنفر فراواني همراه بود.

  نشين هستند ولي به مسافران ديگه حمله و روستاها ها مثل ما کوچها، غافالن از خدا. اوندزدها، راهزان

ها رو همراه با واکير سلي ها دوستانت رو محاصره و اسير کردند. حاال، دارند اونکنند. اونرو بي دفاع مي

 بوده.جا يه جدال به وجود اومدهبرند. اوناش، به سمت سد شمالي ميالتن و مردان باقي مانده

 اي از ترس را حس کرد.او قسمت آخر را براي توضيح اضافه کرد و ويل، ضربه

 بوده؟ها کسي صدمه ديدهريبهجدال؟ از غ -

 جميل سرش را تکان داد.

ها هم مثل خودش زنداني شدند. به نظر ي ديگه زنجير شدند. اونبودند و به اون غريبهها برده شدهنه، اون -

 اومد که....مي

 د.نرفت. او دستش را باال گرفت تا صحبت بدولين را متوقف کها براي ويل خيلي سريع پيش ميي اينهمه

 زني؟ي ديگه؟ داري در مورد کي حرف مييه لحظه! غريبه -

 جميل عذرخواهانه سرش را تکان داد و پي برد که توضيح بيشتري نياز است.

  ي ها توبودند. يکي از مردان وحشي شمال. يکي از اوني ديگه رو هم دستگير کردهها يه غريبهتواالگي

 گروه شما هم بود.

کرد. اش صحبت ميي ديگر باشد که جميل دربارهبود. فقط يک نفر ممکن بود آن غريبههسر ويل به چرخش افتاد

 ها اسير بود. او گفت:بود ارک در دستان آريديولي آخرين بار او شنيده

  ـه. ولي قرار بود اون با يک کاروان آريدي به ماراروک برده بشه. چجوري اين ديوونگيه. حتماً منظورت ارک

 ها در آورد؟ين تواالگيسر از پيش ا

 اش را خاراند. او پيشنهاد داد:اش را باال انداخت. عمر با تفکر بينيجميل شانه
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 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

  ها به کاروان حمله کردند و مرد شمالي رو گروگان گرفتند؟شايد تواالگي 

لت يلن و هبود، گکرد، براي خودش سري تکان داد. اگر اين اتفاق افتادهويل در حالي که با عصبانيت فکر مي

ند. او کردکنندگان را همراه سلتن و مردانش آغاز ميهاي حمله را بخوانند؛ سپس تعقيب حملهتوانستند نشانهمي

قت بود. حقيسرش را تکان داد تا فکر هايش را پاک کند؛ پي برد که اهميت نداشت که چگونه اين اتفاق افتاده

ت دققدر بيکرد که هلت و گيلن چگونه آنوجود، اون تعجب مي بود. با اينساده اين بود که اين اتفاق افتاده

 ها از وجودشان پي ببرند. او پرسيد:بودند تا اجازه دهند که تواالگيشده

  بودند که دوستانم در تعقيبشون هستند؟ها چجوري فهميدهدوني تواالگيمي 

 اي مکث کرد. او گفت:جواب دهد لحظه کهبار، چشمان بدولين با شرم به سمتي چرخيد. او قبل از ايناين 

  باشم.ها رو به کمپ دوستانت راهنمايي کردهترسم که من اونمي 

 شد، او با عجله دستش را جلو آورد.اش بلند ميطور که ويل با عصبانيت از حالت نشستههمان

  ها رو با فاصله الگيجا هستند. من گروه توادونستم دوستانت اوننه! لطفاً! اين غيرعمدي بود! من نمي

شون خيلي بزرگتر از معمول بود، حداقل دويست شون بفهمم. گروهتر رفتم که بيشتر دربارهديدم و نزديک

نفر، شايد بيشتر. بعد از تاريکي، من تو کمپشون خزيدم تا بهتر ببينم. اون موقع مرد شمال رو ديدم، 

ا ججا رو ترک کردم و به سمت ايننطلوع خورشيد او بودند. من قبل ازها در فضاي آزاد زنجيرش کردهاون

هاي بانکه ببينمشون از نزديکي کمپ دوستانت عبور کردم. ولي يکي از ديدهاومدم. احتماالً بدون اين

ها رو صبح دنبال کرده و ردپاهاي من اون رو به سمت دوستانت تواالگي ردپاي من رو پيدا کرده و اون

کردند. اگه من سهواً ي چند کيلومتري حرکت ميداران، با فاصلهبه موازات راه نقاب هاراهنمايي کرده. اون

 جا هستند.ها اونفهميدند اونها هيچ وقت نميبودم، تواالگياز ميان راهشون عبور نکرده

 ويل پرسيد:

  دوني؟ها رو ميتو چجوري اين 

 بان با ناراحتي پاسخ داد:ديده
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   دونستم که ردپاهام کشف شدن، ولي ديدم که تا اوضاع رو بررسي کنم. نميمن فرداي اون روز رفتم

ها رو کنه و چرخيدند تا اونها من رو دنبال کردند و ديدن که کجا مسير دوستانت رو قطع ميتواالگي

دنبال کنند. احتماالً فکر کردند من يه بخشي از گروه هستم. من متاسفم ويل، من خبر نداشتم که دارم 

 کنم.دوستانت خطر ايجاد مي براي

است. است. اين فقط شانس بد لعنتي بودهويل آن عذرخواهي را کنار گذاشت. او پي برد که اين اشتباه جميل نبوده

طور که هلت بارها بود. همانجميل، آن عنصر بوده، آن عامل غيرمنتظره که باعث اسير شدن هلت و ديگران شده

 او گفت: شه.طور ميونه اشتباه پيش بره، هميناگه چيزي بتبه او گفته بود، 

  ها کجا ممکنه برده باشنشون؟تونستي بدوني. خبر داري که تواالگيتو نمي 

 او اين سوال را از هر دويشان پرسيد. جميل گفت:

  رفتند.ها به سمت سد شمالي ميفکر کنم اون 

 ويل به عمر نگاه کرد که توضيح داد:

  شدن. روستاهاي آريدي غربي کشيدههاست که به سمت شمالها و کوهاز تپه جا يه رديف طوالنياون

ها تحميل کنن و خودشون رو به روستاييها عموماً بهشون حمله ميها پراکنده شدن و تواالگيتوي تپه

کشن. يه گروه دويست نفره نبايد مشکلي براي هاشون رو ميدزدن و حيوونکنن، محصوالتشون رو ميمي

ا جها يه محل رو در نظر دارن و از اونن يه روستا داشته باشه، يا حتي يه شهر کوچيک. احتماالً اونگرفت

کنن. بعد، وقتي که کامالً از گله و غذاهاشون شون براي يکي دو ماه استفاده ميبه عنوان محل زندگي

 رن.جا ميبود، از اوناستفاده کردن و چيزي نمونده

 بود را از پيراهنش بيرون آورد و گفت:به او دادهاي که سلتن ويل نقشه

  جا کجاست.بايد دنبالشون برم! بهم نشون بدن اون 

 تر گذاشت تا آرامش کند. او گفت:ولي عمر دستش را بر روي بازوي مرد جوان
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  ن شمناها ددست نمياري. تواالگيآروم باش، ويل. با عجله کردن و بدون نقشه رفتن توي بيابون هيچي به

 تونم بکنم.خطرناکي هستن. من بايد با مشاورانم صحبت کنم و ببينم چي کار مي

 ويل خواست مشاجره کند، ولي عمر فشار دستش را روي بازوي او افزايش داد. او گفت:

  .بهم اعتماد کن، ويل. يه ساعت وقت بهم بده 

 اش بازگرداند. او گفت:يراهنويل، بر خالف ميلش آرام شد؛ نقشه را بست و آن را مکان قبليش درون پ

  .خيلي خب. يک ساعت. ولي بعدش من ميرم 

*** 

ر باشد. تهاي زينش را باز کرد، که اسب بتواند راحتويل به جايي که تاگ صبورانه منتظرش بود بازگشت و بند

اش را بست و سعي کرد منطق پشت اين ي درخت خرما تکيه داد. چشمانسپس نشست و پشتش را به تنه

دانست. ولي چگونه؟ او تنها و موقعيت را دريابد. هر جور شده، او مجبور بود که دوستانش را آزاد کند. اين را مي

 رحم و سنگدلبودند. راهزنان بياش توسط دويست راهزن زنداني شدهاي ناآشنا بود. به عالوه، دوستاندر منطقه

ي درست را پيدا کند، او بين توانست دهکدهحتي اگر ميبريدند. او يک غريبه بود. که بدون مکث سرشان را مي

ها را دنبال کند. و اگر قرار داند که از کجا بايد ردپاي تواالگيشد. او فهميد که حتي نميمردم دهکده مشخص مي

 د.کرگيري کند، احتماالً هيچ وقت پيدايشان نميگيري تصميماش براي جهتهاي قبليبود بر اساس تالش

خاطر اثر گرماي روز شروع به چرت زدن کرد. او با صداي عمر که با غرغري از روي تالش، کنارش، روي او به 

 نشست بيدار شد. او به سادگي گفت:ها ميماسه

  .ما حرف زديم 

 ويل به او نگاه کرد. در صورت ماليمش هيچ نشاني از تصميم پاياني او و مشاورانش نبود. او گفت:

  ها دوستانم رو گرفتن هدايت کنه؟ن رو به جايي که تواالگيدين حسن ماجازه مي 

 عمر دستش را باال آورد تا او را متوقف کند.
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  به  ها دوستاي ما نيستن. يه گروه جنگيبذار توضيح بدم. اينا حقايقيه که من به مشاورانم گفتم. تواالگي

تر يکهايي کوچبدولين حمله کنن، گروههاي ي گروهتونن به بقيهده و اونا مياين بزرگي معني خوبي نمي

 از ما. و موضوع سلي التن هم هست. من اين حقيقت که اون زنداني اوناست رو دوست ندارم.

 ويل پرسيد:

  شناسيد؟شما سلتن رو مي 

 شيخ براي تاييد سري تکان داد.

  ر از اون، مرد صادقيه، ها جنگيديم. اون مرد خوبيه. يه جنگجوي شجاع. مهم تما با هم در برابر تواالگي

مرديه که بهش اعتماد دارم. براي يه واکير، اينا خصوصيات خوبيه. هميشه اين احتمال وجود داره که 

ها ما رو در کشورشون به عنوان ها از ما متنفرن. اونجايگزينش اونقدرها بي طرف نباشه. خيلي از آريدي

رفتار کرده. براي ما خوب نيست که کسي  شناسن. واکير سلي التن هميشه با ما خوبمتهاجم مي

 طرف نباشه.جايگزينش بشه که اونقدر صادق يا بي

ي ويل شروع به ي کوچکي از اميد در سينهداد، شعلهطور که شيخ آناليز و بررسي موقعيت را ادامه ميهمان

 سوختن کرد. او دوباره شروع به حرف زدن کرد:

  گين که...؟دارين مي 

 اش را باال آورد تا او را ساکت کند.مر دست باز شدهولي دوباره، ع

  ام رو نجاتدو تا موضوع ديگه هم هست. يک، تو به يکي از دوستان بدولين تبديل شدي؛ تو جون نوه 

دادي و درمورد مسابقه هم خوب رفتار کردي. ويل، مردمم تو رو دوست دارن. و ما دوستي رو جدي 

 گيريم.مي

 ويل ميان حرفش پريد.

  .گفتين دو تا نکته 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

 عمر که صورتش بسيار جدي بود گفت:

  دقت يقدر بطور که جميل بهت گفت، اشتباه اون بود که باعث شد دوستانت اسير بشن. اگه اون اينهمون

جان. اشتباه اون، شکست اون، تبديل به شکست کل فهميدن دوستانت اونها هيچ وقت نمينبود، تواالگي

 هاي من.کنه... و شونههاي جميل خيلي سنگيني ميضوع روي شونهشه. اين موقبيله مي

دوار که خيلي اميباشد. مثل اينکرد، حقيقت داشتهويل جرئت نداشت اميدوار باشد که چيزي که به آن فکر مي

 شد که آن ايده ذوب شده و از دست برود. او به طور آزمايشي گفت:بودن باعث مي

  گين که...يعني دارين مي 

 او نتوانست خودش را مجبور به کامل کردن جمله کند. عمر اين کار را برايش انجام داد.

  دارانريم که سلي التن و دوستانت رو از دست نقابمون موافقت کرديم. ما داريم ميگم که همهدارم مي 

 نجات بديم.

 او به جوان خوشحالِ کنارش لبخند زد.

  ي باهامون بياي.تونالبته، اگه دوست داري تو هم مي 

http://www.pioneer-life.ir/


ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
 بهای آزادی ارک ظظظظظظظظظظظظظظ

ششمفصل  سی و   

 

 

 

 

 

 

 

 

لتن، بودند؛ سسربازان آريدي خلع سالح شده و روي زمين نشانده شده، توسط صد جنگجوي تواالگي محاصره شده

ش بود؛ يوسل و دو نفر از افسرانشان به جلو بسته شدهچهار آرالوئني و اسوينگال به يک سمت رانده شده و دستان

 ها گفت:کردند. او به آنزدند و تماشا ميميي آريدي قدم ميان سربازان نشسته

  خوام بهتون رحم کنم.دونين. ولي به جاش، ميتونستم همين االن بکشمتون. اينو ميمن مي 

 هلت با شک و ترديد تماشايش کرد. او به اونلين که کنارش بود گفت:

  که مسلح با وجود اين جنگن. حتيدونه اگه شروع به کشتنشون کنه، اونا هم باهاشون ميو اون مي

 ده.نيستن، اون يه تعدادي از مردانش رو از دست مي

جنگيدند. ولي اگر اميدي باقي دانست که مردان، اگر مطمئن بودند قرار است بميرند، تا آخر با نوميدي مياو مي

 دادند. يوسل ادامه داد:ها فرصت را از دست نميبود، مهم نيست چه قدر کوچک، آن

  تونين برين.هاتون رو. بعدش ميدارم. و چکمهاتون رو نگه ميهمن اسب 

 خواست که با عصبانيت جلو برود، ولي يک نگهبان تواالگي جلويش را گرفت. او فرياد زد:سلتن مي

  برن؟ کجا برن؟ 

 زندگی پیشتاز 
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د. نداداي از رحم نشان نميرهبر بلند قد به سمتش چرخيد، در حالي که چشمانش، باالي ماسک آبي هيچ نشانه

 اش را باال انداخت و با خشونت گفت:او شانه

  شه! من از اين مردان نخواستم دنبالم کنند، تو خواستي. اگه من حاال توي بيابون به من مربوط نمي

 دم.رهاشون کنم، مقصر تويي، نه من. حداقل من دارم بهشون يه شانسي مي

 سلتن پرسيد:

  ه داشته باشن؟توي بيابون و بدون آب، اونا چه شانسي ممکن 

 هايش را از هم باز کرد. او پرسيد:يوسل با طعنه دست

  خوام دارم. من نميهاشون رو نگه ميها و اسبکنم؟ من گفتم چکمهمن گفتم بدون آب ولشون مي

گه نبايد يه مسافر رو توي بيابون بدون آب رها کنيم. البته که اونا آب خواهد دنبالمون کنن. ولي قانون مي

 داشت.

 اون به سمت يکي از مردانش چرخيد و گفت:

  .بهشون دو تا مشک آب بدين 

  گه و تو هم ان؟ اين چيزي نيست که قانون ميهاشون زخميکه بعضيبراي سي تا مرد؟ با وجود اين

 دوني، قاتل!مي

 اش را باال انداخت.يوسل شانه

  گه بايد به غريبه آبالتن. قانون مي دونم خواست خدا چيه، سليکنم که ميبرعکس تو، من وانمود نمي 

 داد. من يادم نمياد مقدارش ذکر شده باشه.

 سلتن با تلخي سرش را تکان داد. او گفت:

 تعجبي نداره که شما غافالن از خداييد، يوسل. -
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باشند، با شنيدن آن توهين عقب کشيد. او چرخيد و به مردانش دستور که شالقش زدهآن تواالگي، مثل اين

 شدند.دفاع آريدي بردهشدند، و باالي سر سربازان بيتاهي داد. سپس يک صد شمشير از غالف بيرون کشيدهکو

  خواي بهشون کشن. يا ميها رو ميخواي مردانم همين حاال زندانيپس انتخاب کن، سلي التن. اگه مي

 رحم کنم؟

کرد خشم و عصبانيتش را کنترل کند، عي ميطور که سلتن سبود تا دستور را بدهد؛ هماندستش باال برده شده

 هاي فکش منقبض شدند. يکي از سربازانش، يک ستوان، سرش را باال آورد و به واکير گفت:ماهيچه

  کنيم و دنبالتون ميايم!سرورم، نگران ما نباشيد! ما کمک پيدا مي 

 يوسل شروع به خنديدن کرد.

  خوام فکر کنم چنين جنگجوي محکمي دنبال ردپاهاي چقدر شجاع! شايد بايد اين يکي رو بکشم. نمي

 من راه افتاده.

او به سمت جنگجوي جوان قدم برداشت و شمشير خودش را کشيد. آريدي از روي مخالفت به او نگاه کرد. يوسل 

 تکرار کرد:

  .انتخاب توئه، سلي التن 

 آرامي گفت:سلتن حرکتي از روي شکست کرد. او به

  .بذار زنده بمونن 

 وسل دوباره خنديد.ي

  کردم نظرتو عوض کني.فکرشو مي 

او با سرش دستور ديگري داد و مردانش شمشيرهايشان را غالف کردند. سپس او به سمت جنگجوي جواني که 

رحم مانند عقاب، در برابر چشمان سرباز قرار گرفتند. او با صدايي بود خم شد. چشمانش، تاريک و بيصحبت کرده

 :تلخ و آرام گفت

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

  قدر ورم کنه که گلوت رو پر کنه و تو االن شجاعي، پسر. صبر کن تا وقتي که زبونت خشک بشه و اون

ها و گرما تاول بزنن و زخمي به سختي بتوني نفس بکشي؛ صبر کن تا زماني که پاهات به خاطر سنگ

جا و االن که اينبود کني رهبرت بهم اجازه دادهشه و آرزو ميخاطر خورشيد کور ميبشن؛ چشمات به

 بکشمت. باورکن، اون امروز هيچ لطفي بهت نکرده.

 شان را از روي نگاه يوسل پايين آوردند و او با اهانت خرناس کشيد.چشمان نافرمان مرد جوان نگاه

  !توي بيابون ولشون کنيد 

 هايي که در اطراف هلت، سلتن و ديگران بودند دستور داد:سپس به نگهبان

  ريد به کمپ!اينا رو بيا 

ها او چرخيد، به سمت اسبش رفت، سوار شد و بدون نگاهي به پشت سرش به سمت خاکريز به راه افتاد. نگهبان

ها را به حرکت انداختند. چهارنفرشان اسوينگال را محاصره کرده و دو نفرشان هم خود را گروه کوچک زنداني

بود که چه چيزي بايد از گرگان ها نشان دادهارک به آن بودند. مشخصاً، تجربياتشان باپشت سر او مستقر کرده

که اسوينگال بتواند مقاومت کند، يکي از مردان پشت سرش با باشند. قبل از اينوحشي دريايي انتظار داشته

 ي غير منتظره خم شدند و او روي زميني نيزه به پشت زانويش ضربه زد. زانوهاي اسکانديايي به خاطر ضربهدسته

ا توانست بکه فقط ميهاي چرمي به پاهايش زدند، به طورياد. فوراً، آن چهار نفر باالي سرش آمدند و با شالقافت

ها مرد بزرگ را دوباره بلند کردند. اسوينگال در حالي که از ها حرکت کند. سپس آنقدمهاي کوتاه و نيمگام

بودند کافي بود تا او را آرام اش کردهاي که محاصرهها نگاه کرد. ولي خنجرهاي کشيدهجوشيد به آنعصبانيت مي

دست نخواهدآورد. نگهبان ديگري جلو آمد و اونلين را از گروه بود که با خودکشي هيچ چيز بهکند. او پي برده

اي که درون شکمش فرو رفت جلويش را گرفت. او در بيرون کشيد. هوراس خواست مداخله کند ولي سر نيزه

 زد به زانو افتاد.نفس ميحالي که نفس

 هلت به نگهبان هشدار داد:

  کنه.دختره گروگان ارزشمنديه. اگه بهش آسيب بروني يوسل ازت تشکر نمي 
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را  بود. او گردنبندمند شدهآن مرد مکث کرد. در حقيقت، او فقط به گردنبندي که اونلين به گردن داشت عالقه

ارزش بودند. او دندان هاي گرد داخل نخ، مرمر بيامتحان کرد. ولي سنگ کشيد، تعادل اونلين را بر هم زد و آن را

 اي کرد:قروچه

  ارزن!شون دار! اونا هيچي نمينگه 

ها را که هايشان شدند و گروگاناو دوباره اونلين را پيش بقيه راند، سپس دستور کوتاهي داد. نگهبانان سوار اسب

وتلو ها روي زمين ناصاف تلبود را پاي پياده به سمت کمپ کشيدند. آنهايشان به محکم جلويشان بسته شدهدست

 کردند.ها را ترغيب ميها هم با سر نيزه و فحاشي آنخوردند و نگهبانمي

راند؛ او آن صبح، در طول حمله سه دوست را توسط تيرهاي رنجرها از دست يکي از نگهبانان نزديک گيلن مي

اش را در شانه و پشت رنجر فرو کند. چهارمين ي دردناککرد که سر نيزهتفاده ميبود و از هر موقعيتي اسداده

 باري که اين کار را انجام داد، گيلن چرخيد و نگاهي عجيب و غريب به او انداخت. نگهبان با خشونت پرسيد:

  خواي، غريبه؟چي مي 

 او گفت: اش لبخند بزند. گيلن بهسير کنندگانداد؛ او فکر کرد، يک زنداني نبايد آنطور به البخند گيلن آزارش مي

  شه.توني بفهمي چه وقت مفيد واقع ميمونه. هيچ وقت نميشم قيافت يادم ميفقط دارم مطمئن مي 

که دوباره باال رفتن از تپه را آغاز هايش فرو رفت. او خود را عقب کشيد، سپس قبل از ايننيزه دوباره درون شانه

 تواالگي تکان داد. کند، سري براي سوار

*** 

طور که چند ها نگاه کرد. همانها به تندي روي زمين کنار ارک پرتاب شدند، ارک به آنطور که گروگانهمان

نجير کننده زبود و بين دو شتر پر سروصدا و شکايتبود، او روي زمين نشستهشب قبل گيلن هم مشاهده کرده

بود  اش تقريباً بستهبود. يکي از چشمانشده به هم پيچيدهون خشکشده بود. صورتش کبود شده و موهايش با خ

 شد. او با خوشحالي گفت:اش ديده ميو آثار شالق روي بازوها و پشت

  خب. ببين کيا اومدن! هلت، چي تو رو اينجا آورده؟ 
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 هلت به او گفت:

  .اومديم تو رو نجات بديم 

 بودند نگريست. او گفت:اش را بستهکه دوستاناي و ارک با نگاهي پرسشگرانه به بندهاي چرمي

  .خب، راه عجيبي رو براي انجامش انتخاب کردين 

 که سلتن را تشخيص داد، ابروانش به شکلي غير دوستانه در هم رفتند. او گفت:سپس، بعد از اين

 کارت خوب بود، واکير. - 

در صدايش هويدا بود. سلتن سرش را تکان داد.  آورد، لحني تلخي خود را باال ميطور که دستان زنجيرشدههمان

 او به اسکانديايي گفت:

  جوري بشه. خيلي از مردان خوب رو از دست دادم.خواستم اينمن نمي 

اي به جمله اش فکر کرد و سري به تاييد خواني داشت. ارک براي لحظهلحن تلخ صداي خودش با لحن ارک هم

 . او گفت:تکان داد. او به اسوينگال نگاه کرد

  کردم.ها رو بياري، اين چيزي نبود که بهش فکر مياسوينگال، دوست من. وقتي بهت گفتم بري و آرالوئني 

 اش را باال انداخت.اسوينگال شانه

  ها رو محاصره کرديم، البته از داخل.نگران نباش، رئيس. ما اين تواالگي 

 ارک با خشکي پاسخ داد:

  .ًدقيقا 

 اشاره کرد.سپس به زمين سنگي 

  شينين؟چرا نمي 
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اش هاي روي سر و کبودي بزرگ دور چشمآرامي زخمنشستند، اونلين کنار ابرجارل زانو زد. بهطور که بقيه ميهمان

 را وارسي کرد و پرسيد:

  حالت خوبه، ارک؟ 

 اش را باال انداخت.او شانه

  نن که نتونم راه برم. و باهام مثل يه مهمون زقدر بد بهم صدمه نمياوه، من حالم خوبه؛ اونا هيچ وقت اون

کنن؛ يه مشت خرماي فاسد، يه کم نون بيات شده و يه جرعه آب، بعدشم يه پياده مخصوص رفتار مي

 خوام؟روي زيبا توي نور خورشيد. ديگه چي مي

 هلت پرسيد:

  تا حاال خبري از توشاک نبوده؟ 

 حالت صورت ارک تيره شد.

  کنم؛ و فکر نکنم که منظورش وطن ديدار ميوک، يوسل، گفت که به زودي با يه همنه با اسم. ولي اون خ

کنه تونم صبر کنم، اگه فرصتش رو بدست بيارم و دستم به گلوش برسه، آرزو ميتو بودي، اسوينگال. نمي

 بود.دنيا نيومده که هيچ وقت به

 او به هلت نگاه کرد.

  شي؟مي سورپرايز شدن بهت نمياد هلت، داري پير 

 هلت ابرويش را باال برد. او اشاره کرد:

  قدرا توي الشباح خوب نبودي.طوري که شنيدم تو هم اوناون 

 اي باال انداخت. او گفت:و ارک با تاسف شانه

  شيم.دقت ميمون داريم کمفکر کنم همه 
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 اسوينگال گفت:

  ره، رئيس؟دوني اين گروه کجا داره ميمي 

   کشونن.گيرن. فقط منو تنها، پشت اين ماتيلدا ميمشاوره نمياونا عموماً از من 

 کرد، اضافه کرد:اش به يکي از دو شتر اشاره کرد. او که با کينه به هيوالي غرغرو نگاه ميو با شست

  .ما خيلي به هم عالقه پيدا کرديم 

 سلتن گفت:

  ريم.احتماالً داريم به سمت سد شمالي مي 

 ه کرد. او گفت:ارک با عالقه به او نگا

  رين تونين استراحت کنين، وقتي که راه ميجا شنيدم؛ خب، بهتره تا وقتي که ميفکر کنم اين رو اين

 روز خيلي طوالني مي شه.

بودند، آن حرکت به شکل ناجوري از هوراس پشت گوشش را خاراند، و با وجود اينکه دستانش به هم بسته شده

 آب درآمد. او پرسيد:

   دن؟بهمون غذا مياونا کي 

 اي به او نگاه کرد، سپس نيشخند زد. او گفت:ارک براي لحظه

  شي، هوراس.هيچ وقت عوض نمي 
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بل ها چهار ساعت قويل، عمر و صد و بيست جنگجوي بدولين راهپيمايي سنگيني در بيابان انجام داده بودند. آن

راندند؛ سپس در طول گرماي روز استراحت از طلوع ميشدند، تا چهار ساعت بعد از طلوع خورشيد بيدار مي

که دوباره براي استراحت توقف کردند. بعد از ظهر، چند ساعت قبل از غروب دوباره شروع کرده، و قبل از اينمي

ها ساعت نه شب کمپ را برپا بود که آنراندند. ويل تخمين زدهبود ميکنند تا زماني که هوا کامال تاريک نشده

داد تا ها ميي شب زمان زيادي به آنشان، يکي در ميان روز و ديگري در ميانهکنند. ولي دو زمان استراحتمي

 شان را براي راهپيمايي بعدي بازيابند.هايشان آب و غذا دهند و قدرتبه اسب

را  هايشانن، اسبراندند و به جاي چهارنعل رفتها با سرعت ثابتي مياين برنامه ريزي سخت ولي معقول بود؛ آن

ايند، پيمکردند تا يورتمه بروند. ولي ويل به سرعت فهميد که با همين سرعت ثابت، مسير زيادي را ميوادار مي

رد که برفتند، او پي ميطور که جلوتر ميبود با سرعت بيشتري براند. همانکه او وسوسه شدهحتي با وجود اين

 ست.تر، بهتر ااين روش براي مسير طوالني

هاي وههاي رشته کها به سمت يکي از شهرکه تواالگيبود بر مبناي ادعاي جميل، مبتني بر اينعمر تصميم گرفته

ها يک راه مستقيم را در پيش بگيرند، نه توانستند براي رسيدن به آنروند عمل کند. در نتيجه، ميشمالي مي

ي مسافت قابل توجهي که نند؛ اين موضوع، به عالوهاينکه به محل حمله برگردند و ردپاهايشان را دنبال ک

 رسيدند.شان ميها به زودي به دشمنتوانستند هر روز بپيمايند، به اين معني بود که آنمي

تر ها شماليهاي شمالي را روي نقشه به او نشان دهند. رشته کوهبود که جاي رشته کوهويل از عمر و جميل خواسته

هاي کردند و به سرعت به قسمتي خاصي دنبال ميها نقشه را با عالقهسلتن بودند. آني ي نقشهاز محدوده

سته به ها بکردند. جهت يابي آنها هرگز از نقشه استفاده نميبردند؛ حتي با وجود اينکه بدولينمختلف آن پي مي

 زندگی پیشتاز 
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هاي ور که در مورد مکاناي داشت، که در صدها سال بين مردم منتقل شده بود. همانطآموزش و دانش قبيله

 هايي سنگرودخانه»هايي مانند کردند، براي اشاره به هر کدام از نامي سلتن صحبت ميمختلفي روي نقشه

ها مشخص بود، که دليل بعضي از اسمکردند. با وجود ايناستفاده مي« وادي مار»يا « ي عليتپه»يا « روشن

چه کسي بوده يا « علي»دانست بود؛ براي مثال، هيچ کس نمي ها در تاريخ گم شدهي نامي بقيهسرچشمه

 طور خود رودخانه.بودند، همينکردند خيلي وقت پيش از بين رفتههاي روشني که رودخانه را مشخص ميسنگ

راي ب ي خورش بدولين همراه هفتاد نفر از جنگجويان عمر ـهاي قبيلهها و بچهاين يک گروه جنگي بود، پس خانم

اش کم کند، ولي بيابان مکان قدر از نيروي حملهخواست آنبودند. شيخ نميدر کمپ واحه مانده افظت ـمح

 نامطئني بود و هفتاد کمترين مقداري بود که براي محافظت مردمش نياز داشت. او به ويل گفت:

  .اونا از ما بيشترن 

 و رنجر جوان پاسخ داده بود:

  دارند.اونا انتظار اومدن ما رو هم ن 

 شيخ با رضايت عبوس مانندي سر به تاييد تکان داد.

  .منتظر اون لحظه هستم 

شان آمد تا گزارش دهد، و اعالم بان چهارنعل به سمتدر روز سوم سفر، مشکل تعداد نفرات حل شد. يک ديده

ز گروه اصلي رفتند. کرد که گروهي سي نفره از مردان پياده در بيابان هستند. عمر، ويل و حسن با او و جلوتر ا

بودند و آخرين ي کوچک يک وادي نشستهها به گروهي از مردان رسيدند که درون سايهبعد از سه کيلومتر، آن

بودند ي يونيفرمي که پوشيدهماندهکردند. عمر که باقيبود را تقسيم ميبان همراهشان گذاشتهمشک آبي که ديده

 بود گفت:را شناخته

  .سربازان آريدي 

هاي آن را هايشان را پاره کرده و پارچهشنل بودند، با وجود اينويل دقت کرد که هيچ کدامشان چکمه نپوشيده

براي محافظت به پا بسته بودند. در مشک کمتر از يک جرعه آب براي هر کدام بود و تقسيم بندي هم با دقت 

شد. شايد که گروه زخمي و فرسوده بودند، ميبود نظارت ي ستواني را پوشيدهتوسط پسر جواني که هنوز نشانه
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آمد. اند. ويل مطمئن نبود، ولي آن ستوان تا حدي آشنا به نظر ميشان را حفظ کردهولي مشخص بود که انضباط

 باشد.او فکر کرد که او ممکن است يکي از مردان سلتن بوده

توزيع شدند. ستوان به سمت عمر رفت و ها هم به سرعت کردند و آنهاي اضافي آب حمل ميآن سه سوار مشک

ود اش بي مقام عمر را که يک رشته از موي اسب متصل به خفيهحرکت سنتي سالم گفتن را انجام داد. او نشانه

 را شناخت و گفت:

  ...ممنونم، شيخ. من ستوان آلوم هستم، از 

 لخراش بود. عمر به او گفت:عمر او را متوقف کرد و مشک خودش را به او داد. صداي مرد جوان خشک و د

  شه.تر مياول بنوش، ستوان. بعد حرف زدن آسون 

ستوان با قدرداني مشک را گرفت و شروع به نوشيدن کرد. ويل دقت کرد که با وجود اينکه او مطمئناً بسيار تشنه 

طوبت غوطه ور نکند. او پي نوشيد تا بدنش را با مقدار ناگهاني و زياد رآشاميد و آرام آب را ميبود، خرده خرده مي

که زماني که عمر پيدايش کرد، اي براي نوشيدن آب داشتند. با يادآوري اينالعادهبرد که مردم آريدا نظم فوق

 باره بنوشد.بود تمام آب را يکخودش چگونه سعي کرده

کرد. او به بقيه الم مينزديک ساعت ده صبح بود؛ زماني که عمر عموماً توقف را براي اولين استراحت روزانه اع

 عالمت داد که پياده شوند و از زينش پايين آمد. او گفت:

  ت دستونن از اين وقت استراحت استفاده کنن و قدرتشون رو دوباره بهها ميزنيم. آريدياينجا کمپ مي

 بيارند.

که اش گفت؛ ايني بعديحملهها و ي تواالگيها در مورد تلهاش را برطرف کرده بود، و به آنستوان آلوم تشنگي

که يوسل او و مردانش را بدون چکمه و حداقل مقدار آب دو چگونه هلت و بقيه زنداني شده بودند، با وجود اين

 روز پيش در بيابان رها کرده بود. عمر با لحني با احترام پرسيد:

   کردين؟تو سي نفر رو فقط با دو تا مشک آب، توي بيابون زنده نگه داشتي و حرکت 

 اش را باال انداخت. او گفت:ستوان شانه
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  کردن.اونا سربازان خوبي هستند. اونا نيازشون براي نظم رو درک مي 

 ويل گفت:

 ـ اونا مافوق خوبي هستند.

بود که او فرسوده اش بپرسد، ولي ديدهي دوستانهاي ستوان را قطع کند و دربارهاو وسوسه شده بود فوراً حرف 

فکر کرد بهتر است بگذارد داستان را خودش تعريف کند؛ ستوان قبل از اينکه او را بشناسد، براي است و شده

: ها را پوشيده بودهاي بدولينبود، ويل لباسشد. وقتي که گروه از واحه شروع به حرکت کردهاي به او خيرهلحظه

ند ا سر و صورتش را بپوشاند؛ ولي کمان بليک شلوار شل و ول، يک پيراهن بلند آويزان، شنل و البته، يک خفيه ت

 کردند. آلوم گفت:اش آويزان بود همه چيز را مشخص ميو تيرداني که روي شانه

  کرديم تا حاال مردي!کردن! ما فکر ميتو هموني که ويل صداش مي 

 ويل لبخند زد و گفت:

  قدر به من ايمان داشتين.خوشحالم که اين 

 سپس لبخندش محو شد.

   و بقيه خوبن؟ اونلين جاش امنه؟هلت 

 آلوم براي تاييد سري تکان داد.

  زد. اونا مراقب دختره بها حرف ميکنم يوسل در مورد خونوقتي ما رفتيم جاشون امن بود. فکر مي

خره. ي دختر از شکل افتاده رو نميخوان اونو به عنوان برده بفروشن و هيچ کس يه بردههستن. احتماالً مي

 زنن.ونقدرا خوش شانس نيستن؛ احتماالً اونا رو کتک ميمردها ا

 عمر به سمت ويل چرخيد و گفت:
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  ل شه، يوسشون اعمال ميقبول دارم. وضعشون ناخوشاينده ولي خيلي بد نيست. يه قانون کلي به همه

ست کنه؛ ستوان در مورد دختره هم درشون رو کم ميده که خيلي بد زخمي بشن، چون سرعتاجازه نمي

 شونه.گه. اگه فقط يه کار باشه که تواالگي درش خوبن، محافظت از اموالمي

 ستوان پرسيد:

  هاي شما چيه؟تونم بپرسم نقشهشيخ، مي 

تيزش  شدند؛ چشمانها را ببيند که نزديک ميتوانست گروه اصلي بدولينبود و ميهاي دور نگريستهاو به فاصله

 بود. ويل به او گفت:ها را دريافتهبود، و نه زنان و بچهن جنگنده تشکيل شدهاين واقعيت که گروه فقط از مردا

  ريم. شيخ عمر و مردمشون قبول کردند که کمکم کنند دوستانم رو آزاد ها ميما داريم دنبال تواالگي

 کنم.

 ستوان پرسيد:

  و واکير سلي التن؟ 

 عمر براي تاييد سر تکان داد.

  ن قصد ندارم توي دستاي کثيف يوسل ولش کنم.واکير يه رفيق قديميه؛ م 

ند اش از جا بلبود نشسته بودند. آلوم با يک انرژي جديد در چشماني کوچکي که وادي ايجاد کردهها زير سايهآن

 شد. او گفت:

  ده ها ي نفرين شپس بذاريد ما هم باهاتون بيايم! من و مردانم يه حسابي داريم که بايد با اين تواالگي

 گرديم!ف کنيم! و من به سرورم قول دادم که برميصا

 عمر اخم کرد و با شک و ترديد گفت:

  جون شدند.ان، و از تشنگي نيمهمردانت خسته 

 ولي قبل از اينکه حرفش را تمام کند آلوم سرش را تکان داد.
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  خورم تا سم ميها وضعيت بدني خوبي دارن؛ بذارين شب رو با غذا و يه عالمه آب استراحت کنن. قاون

 شن.صبح براي مسافرت آماده مي

 ويل اشاره کرد:

  .شما مسلح نيستين 

 اش را باال انداخت.آلوم شانه

  ها بيشتر از يکي با خودشون دارن؛ و وقتي تونين چند تا خنجر بهمون بدين؟ بيشتر بدولينمطمئناً مي

 کنه.دانم فراهم ميکه جنگ شروع بشه، هر تواالگي که بکشيد، سالح براي يکي از مر

 ويل و عمر به هم نگاه کردند. ويل اشاره کرد:

  تونه مفيد واقع بشه.ي بيشتر ميداشتن سي تا مرد تمرين ديده 

 سپس اخم کرد.

  تونن باهامون بيان؟ اونا پابرهنه و پياده هستن.جوري ميولي چه 

 گرفت. او گفت:عمر اين مشکل را با حرکت کوتاه دستش ناديده

  ها پخش تونيم اونا رو جوري بين اسبهاي ما بيان. فقط سي نفرن، ميتونن دوتايي روي اسبا مياون

 جاشون کنيم، که هيچ اسبي مجبور نشه براي مدت زيادي دو تا سوار رو حمل کنه.کنيم و جابه

يکي به ديگري اش از کردند، چشمانطور که صحبت ميآلوم آن مکالمه را با اشتياق دنبال کرده بود و همان

 اش را باال آورد و گفت:کردند. او يک دستحرکت مي

  کرديم. اونا براي مسافرت يا ها رو حمل مييه چيزي هست. چهار نفر از مردانم زخمي هستن. ما اون

 جنگ مناسب نيستن.

ازان ست سربداني داشتن مردان جنگجوي بيشتر را دوست داشت و ميعمر به کوتاهي به مشکل فکر کرد. او ايده

 کرد گفت:آريدي توانايي بااليي دارند. براي او، جواب واضح بود؛ او که بلند فکر مي
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  تونيم يه کم آب براشون بذاريم ولي بيشتر گذاريم تا ازشون مراقبت کنند؛ ميما دو نفر از مردانم رو مي

تونه آب اينجا هست. اون مي ي يه روز به سمت شرقآبي که باهامونه رو نياز داريم. يه نمزار به فاصله

ا باهاشون جتونه بره آب بياره وقتي که اون يکي اينکافي براي شيش نفر رو فراهم کنه. يکي از مردانم مي

 شون.مونه. اگه موفق شديم، توي مسير برگشت ميايم دنبالمي

ي سواري بعد از ها دورهوني خودش فکر کرد، سپس سري به تاييد تکان داد. ااو براي يک يا دو ثانيه به جمله

کرد؛ ولي در مقابل، او بيست و شش دادند، پنج ساعت. و دو نفر از نيروهاش رو هم کم ميظهر رو از دست مي

رد ها داشتند. او فکرکاي با تواالگيآورد. بهتر از آن، سربازان حساب تصفيه نشدهدست ميسرباز تمرين ديده به

 . گفت:ي خوبيهمعاوضه

  زنيم؛ مردانت غذا و هر چي آب بخوان رو خواهندداشت. جا کمپ ميي امروز و امشب ايني بقيهما برا

 بهشون بگو براي مسافرت قبل از طلوع آماده باشن.

 آلوم لبخند عبوسي زد و گفت:

  .اونا آماده خواهند بود 
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ها باالي سرشان شروع به ها و تپهکوه ها سايه انداخت. در آخر، رديف بعد از رديف،رشته کوه شمالي بر روي آن

ها ها و قلهبود، که ميان برآمدگيي باريک تسليم شدهپديدار شدن کردند. آن بيابان گسترده به يک جاده

رفت. صد و پنجاه متر باالتر از سطح بيابان، طبيعت يک مقطع ها به سمت باال ميشده و از اولين کوهپايهکشيده

هر شد. شجنوبي کشيده مي -بود که در يک تراز ناصاف شمالي ها ايجاد کردهمستقيم کوهمسطح درون ديوارهاي 

 ماشاوا آنجا بنا شده بود.

کردند، کوه زندگي و کار ميهاي پايين رشتهآن شهر يک مرکز تجارت براي کشاورزان آريدي که در کوهپايه و دشت

؛ يافتهاي بازار به هشت يا نهصد نفر هم افزايش ميبود. جمعيت معمولش حدود پانصد نفر بود، ولي در هفته

آمدند تا کاالهايشان را جا ميهاي دورافتاده به آنها و کشاورزان از روستاهاي همسايه و محلزماني که چوپان

 معامله کنند.

ان و مک اي بزرگ که بتواند براي همه شانبه اندازه –ها بود نقصي براي تواالگيشهر محل مسکوني موقتي بي

شد و در انبارهاي شهر ذخيره هايشان علوفه فراهم آورد، و توسط غذاهايي که براي بازار آورده ميبراي حيوان

 اي داشت.ي کافيشد، آذوقهمي

ند؛ هايي تخت داشتهاي هميشگي سفيد و آجري بودند، که بيشتر يک طبقه بودند و سقفها همان خانهساختمان

ها بترين شتوانستند در پايان روز از هواي خنک لذت ببرند و بعضي اوقات، در طول گرمجايي که صاحبانشان مي

هايشان در طول ورودي -ها حفر شده بودند ها هم در سطح خود کوهچنين، بسياري از مسکنبخوابند. ولي هم

ها به عنوان ماً از آناند. عموهاي پيش درست شدهکردند که سالبودند و مشخص ميها فرسوده و خراب شدهسال

و  ها محل مسکوني بودندشد. ولي بعضي از آنشدند، استفاده ميانبار غذا يا ديگر کاالهايي که در شهر مبادله مي

 زندگی پیشتاز 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

هاي ها نشانهشدند، هلت چند تايي را ديد که در آنها پشت سر نگهبانانشان وارد شهر ميطور که زندانيهمان

ها باال کردند از نردباني آب خانواده را حمل ميهاي حاوي جيرهي که کوزهها مشخص بود. زنانتصرف انسان

 هايي که به شکلشد از سوراخهاي پخت و پز بلند ميهاي باالتر برسند؛ و دودي که آتشرفتند تا به وروديمي

لند و هاي بلهاي شسته شده روي دکهايشان، لباسرفتند. در بعضيها حفر شده بيرون ميدقيقي در سطح سنگ

ها ها، با نسيم خنکي که درون درهبودند تا خشک شوند. آن لباسباريکي آويزان شده و در هواي گرم پهن شده

 بودند.وزيد مانند پرچم به اهتزاز درآمدهمي

صل مت هاي نگهبانانشانهاي بلندي که به زينها با طنابشان به سمت ماشاوا، سفر دلنشيني نبود. آنسفر سه روزه

اطر و به خ -افتاد ها برسند. اگر کسي ميشدند و مجبور بودند که با سختي بدوند تا به آنشده بود هدايت مي

فوراً توسط سواراني که با سرنيزه به او ضربه  -کرد بود، ناچاراً سقوط مياش جلوي هم بسته شدهکه دستاناين

 شد.زدند، محاصره ميمي

کردند در تغييرات ناگهاني ها را هدايت ميهايشان، آنت کرد که سواراني که با اسببعد از چند کيلومتر، هلت دق

بودند که تعادل زندانيان را بر هم زنند، پس ها تنظيم شدهدر سرعت يا مسير حرکتشان استاد بودند. آن حرکت

 ها ممکن بود سقوط کنند.آن

ديدند ها او را به عنوان کااليي براي محافظت ميد، تواالگيبوبيني کردهطور که سلتن پيشاونلين استثنا بود. همان

ود بودند، با وجبرد. حتي به اونلين يک اسب کوچک براي سواري دادهها رنج نميو او از هيچ کدام از اين وحشيگري

ي اشد. آن نگهبان دائماً برهايش بسته باقي ماندند و اسب توسط يک جنگجوي تواالگي هدايت ميکه دستاين

 کند هشيار بود.که او براي فرار تالش مياي مبني بر اينديدن هر نشانه

ند؛ بدتر کردها نگاه ميها با نفرت به آنها غريبه بودند و تواالگياي بيشتر از بقيه پرداختند. آنآن دو رنجر هزينه

بود. بيشتر ي مورد تنفر قرار دادهها را مرداني کوتاه، آنها در طول آن حملهي شليک آنالعادهاز آن، دقت فوق

بودند و آن دو کمان بلندي که هلت و گيلن حمل ها از دست دادهها حداقل يک دوست را با تير رنجرتواالگي

 کرد.ها را به عنوان متهم مشخص ميکردند آنمي

 ي چپها، کل گونهبودند. به خاطر مشت تواالگي وقتي که به ماشاوا رسيدند، هر دويشان زخمي و کتک خورده

بود، شديداً بود. زخم سر گيلن که توسط يک گرز کوچک ايجادشدههلت کبود شده و چشم چپش تقريباً بسته شده

 بود.خونريزي کرده بود. آن خون، لخته شده و صورت و موهايش را به هم ريخته
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است. او و منحرف کرده -ارک  - شانها را از هدف اوليهرسيد که حضور آن دو رنجر، توجه تواالگيبه نظر مي

خوردند شدند، به جز آن کتک خوردن تقريباً اتفاقي توسط نيزه، زماني که سر مياسوينگال عموماً تنها گذاشته مي

 افتادند.و مي

ها در دانست، در حالي که آرالوئنيکرد؛ يوسل ارزش او را به عنوان يک گروگان ميسلتن هم بهتر از بقيه سفر مي

 بودند.نطقه ناشناختهآن م

داد، با اين وجود ها کمترين موقعيت را ميهوراس که هيکلي مناسب و ورزشکاري داشت و زرنگ بود، به نگهبان

بود، خنجرش را روي يک بار، يک تواالگيِ عصباني از اينکه هوراس دستور او را براي زانو زدن اشتباه درک کرده

ي راست او ايجاد کرد. آن زخم سطحي بود، ولي اونلين ق روي گونهصورت او کشيد و يک برش کوچک و کم عم

کرد که آن زخم، بيشتر از مقدار واقعي شرمانه وانمود ميآن بعد از ظهر به آن رسيدگي کرد و هوراس هم بي

 طور کهبرد. هلت و گيلن، زخمي و درمانده، هماناش لذت ميکنندههاي کمکدردناک است. او از تماس با دست

که او درد کرد هوراس، براي وانمود کردن ايناش کرد تماشا کردند. عملآرامي خشکاونلين آن زخم را شست و به

 کند، عالي بود. هلت سرش را با نفرت تکان داد. او به گيلن گفت:زيادي را با شجاعت فراوان تحمل مي

  .چه متقلبي 

 رنجر جوان سري به تاييد تکان داد.

  ًبره، مگه نه؟داره ازش لذت مي آره، اونم جدا 

 او مکث کرد و با کمي تاسف ادامه داد:

  بودم.کاش خودم اول بهش فکر کرده 

 اشکرد و از شاگرد قبليهلت با يک چشم سالمش به او خيره شد. آن رنجر موخاکستري در حالي که زمزمه مي

 ناراضي بود؛ چند قدم از او دور شد.

 او به ارک غريد:

  تونه هر دردي رو درمون کنه.کنن يه صورت قشنگ مي! اونا فکر ميمرداي جوون 
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 ارک با نيشخندي به او گفت:

  اي مثل تو، اونها رو به ياد بياريم، هلت. به نظرم براي پير از کارافتادهتونيم اون زمانبعضي هامون مي 

ي چاق و ري. يه بيوهگيها خيلي وقت پيش بوده. اسوينگال بهم گفت که داري سر و سامون ميزمان

 کنه، مگه نه؟مادروار داره آخريش شانسشو با يه ريش خاکستريِ شکسته امتحان مي

ت است. ولي او از اذيت کردن هلبود که هلت اخيراً با يک زن بسيار زيبا ازدواج کردهالبته، اسوينگال به ارک گفته

 اش به ابرجارل خيره شد.برد. هلت با يک چشملذت مي

   ي چاق وبيوه»ي شنوايي پولين اون رو کنم که توي محدودهکه برگشتيم، بهت نصيحت ميوقتي 

کنه خيلي ماهره و تو هم به گوش هات نياز داري صدا نکني. پولين با اون خنجري که حمل مي« مادروار

 ات رو سر جاش نگه داري.تا اون کاله خود مسخره

ها متوقف شدند، شوخي کردني آن روز به ماشاوا وارد ميکنندهها در پايان راهيمايي خستهطور که آنهمان

ها هيچ ترحمي براي زندانيان کردند. آنواردها نگاه ميهايي تهي و بي عالقه به تازهشد. مردم شهر با چشممي

ا اميد تانجکرد. چند فصل به طول ميها را بي پول و گرسنه رها ميها به شهرشان آني تواالگينداشتند. حمله

 کردند را جايگزين کنند.کنندگان استفاده ميهايي که حملهها بتواند غذا و ديگر آذوقهآن

ها را از ميان ميدان اصلي، جايي که بازار هاي بلند پنهان بود. زندانيشهر در سايه و خورشيد اکنون پشت کوه

کننده را برداشته و هاي بلند هدايتناببردند. آن طهاي پايان شهر ميانبار -شد، به سمت غار برگذار مي

 بودند. هوراس گفت:هايشان را بازکردهدست

  رفتيم، رسيديم.رسه که به اون جايي که داشتيم ميبه نظر مي 

ها به تندي درون آن انبار خالي اش را نگه دارد. زندانييک تواالگي او را نفرين کرد و به او گفت که زبان خارجي

ي بعد، غذا، آب و پتوها براي زندانيان بود. چند دقيقهنگهبان بيرون ورودي قرار داده شدهپرت شدند و يک 

 ها تنها رها شدند. گيلن بلند فکر کرد:شد. سپس در بيروني به شدت بسته و قفل شد و آنآورده

  شه؟خب حاال چي مي 

*** 
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ها صدايي را در قفل شنيدند و در باز شد. او مجبور نبود براي مدت زيادي فکر کند. کمتر از يک ساعت بعد، آن

 توانستند يک پيکر تيره وها فقط ميشد. در راهرو، آنبيرون کامالً تاريک بود و داخل توسط يک شمع روشن مي

بزرگ را تشخيص دهند. سپس او که محبور بود براي رد شدن از آن در باريک به سمت پهلو بچرخد، وارد اتاق 

ها درش بودند قدم زد. شش تواالگي مسلح او را دنبال کردند. دستان آن اق بزرگي که آنشد و به سمت مرکز ات

شي ي طغيان و سرکي شمشيرشان بود و اطراف اتاق را نگاه کردند؛ در حالي که براي هر نشانهها روي قبضهتواالگي

ي ها به او نگاه نکردند. همهدانياز طرف زندانيان هشيار بودند. در آخر، يوسل هم وارد شد. ولي هيچ کدام از زن

 کردند.شان به آن اسکانديايي ريشو و قوي هيکل که زودتر وارد اتاق شده بود نگاه مي

 اي غار بلند شود. او گفت:اسوينگال با عصبانيت شروع کرد که از روي زمين ماسه

  !توشاک 

در غاز  شريـــــــــــنگي هشداردهنده ها فوراً شمشيرشان را کشيدند و آن صداي آشنا وسه نفر از تواالگي

 پيچيد. دست ارک به سرعت بلند شد و بازوي اسوينگال را گرفت و او را مجبور کرد دوباره بنشيند. او گفت:

  ست که بکشتت؟توني ببيني اون دنبال يه بهونهآروم بشين، اسوينگال؟ نمي 

 آن خائن پاسخ داد:

  .خيلي زرنگي، ارک 

ند ها دريانورد بودند و عادت داشتآوري نرم و متعادل بود. بيشتر آنيي، صدايش به شکل تعجببراي يک اسکانديا

که مجبور باشند بلندتر از صداي طوفان و باد صحبت کنند. توشاک به نگهبانان اشاره کرد و آن شمشيرها به 

 غالفشان بازگشتند.

کرد؛ سرش بود، نمايش بين آن دو مرد را تماشا ميي پاييني صورتش هنوز با نقاب آبي پوشيده شدهيوسل که نيمه

زدند. هلت فکر کرد، مثل يه شاهين. سپس آن اش پلک نميچرخيد و چشمان تيرهاز سمت يکي به ديگري مي

 تشبيه را تغيير داد: يا يه الشخور.

  ي پشتکردم که تو همون خيانتکار ترسودي. فکر ميخب، توشاک، باالخره داري صورتت رو نشون مي 

 ي اين ماجراها باشي.همه
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 توانست با نرمي صداي دشمنش برابري کند.اش نميبود. ولي لحنصداي ارک متعادل و کنترل شده

 توشاک لبخند زد.

  تونه وقتي که جواب معلوم شد باهوش طور که گفتم، ابرجال، خيلي زرنگي. ولي البته، هر کسي ميهمون

نيوفتي.  امتونستي توي تلهن هوش تيزي رو نشون ندادي. شايد ميتر چنيبشه. افسوس که تو کمي قبل

« دونستمتموم اين مدت مي»که توني براي گفتن اينشم، تو به سختي ميوقتي که من وارد اتاق مي

 اعتباري بدست بياري، مگه نه؟

  ري.ه که بميمونه که تو يه خيانتکاري و حقتدونستم، اين حقيقت باقي ميدونستم چه نميچه من مي 

  ت محسوب پرسخب آره. ولي البته، به قول معروف کسي که براي يه نفر خيانتکاره براي يه نفر ديگه ميهن

 شه. و اون مردن، قراره براي تو انجام بشه.مي

 هلت مداخله کرد:

  .که يعني شما قراره پول بهاي آزادي رو از دست بدين 

 او به رهبر تواالگي نگاه کرد.

   خيال شصت هزار ريل بشي، يوسل؟خواي بيکنه؟ مياين باره چي فکر ميدوستت در 

درخشيد. او جلوي رنجر رفت و به آن اش با عصبانيت ميآن تواالگي قدمي به جلو برداشت، در حالي که چشمان

 ت:اش نيرو داد. او با خشونت گفي هلت فرو رفت و به کلماتاش درون سينهتر نگاه کرد. انگشتمرد کوتاه

  خ؟ي گستافهمي، غريبهکني. ميکني! تو من رو شيخ يوسل يا سرورم صدا ميتو منو يوسل صدا نمي 

 هلت سرش را به يک سمت خم کرد و حتي با وجود اين که ضرورتي نداشت، به آن سوال فکر کرد. او گفت:

 اي براي ابراز هدونم، اينه که چيزهاي خوب کمي در مورد تو وجود دارن و شيخ کلمچيزي که من مي

ه کناحترامه. هيچ چيز قابل احترامي توي يه مرد که صورتش رو پشت يه دستمال آبي زنونه قايم مي

 وجود نداره.
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کرد. او هميشه دقت تماشا ميها را بههاي يوسل زبانه کشيد. هلت آن چشمآن خشم با شدت بيشتري در چشم

طور ها بود. همانيوسل، آن خشم تنها ويژگي قابل ديدن در آني کرد و دربارههاي يک دشمن را تماشا ميچشم

 کهبود. او کمي به سمت راست چرخيد و آن ضربه بدون اينکه يوسل با مشت چپش به او مشت زد، هلت آماده

 ماش تلوتلو خورد. او که با خشي حرکتآسيبي برساند رد شد. يوسل که انتظار مقابله را داشت، به خاطر اثر ادامه

 سوخت، قدمي به سمت هلت برداشت تا دوباره به او ضربه بزند.مي

 توشاک يک دستش را باال آورد تا او را متوقف کند. او گفت:

  !صبر کن 

 اش را بررسي کرد.تر به هلت نگاه کرد و صورت ورم کرده و کبود شدهاو از نزديک 

  وردت شنيدم. تو سه سال پيش توي تو همون رنجري، مگه نه؟ هلت. اسمت همينه! من يادمه که درم

گيري، نه؟ و فکر اي سر راه قرار مياسکانديا مشکل درست کردي و حاال هم همون جايي. تو توي هر قاره

 کنم اونم همون مرديه که توي اسکانديا باهات بود؟

 دانست دستيار هلتميبود. او به سادگي ها را نديدهاو به سمت گيلن اشاره کرد. در حقيقت، او هيچ کدام از رنجر

 است. گيلن شروع کرد:تري بودهمرد جوان

  ...حقيقتش 

 ولي هلت حرفش را متوقف کرد. او به سرعت گرفت:

  .درسته 

 گيلن کمي با تعجب به او نگاه کرد ولي چيز ديگري نگفت.

 توشاک اکنون به سمت يوسل چرخيد. او گفت:

  ت رو کشتن؟اينا همون کمانداران؟ همونا که خيلي از مردان 

 آن تواالگي سري به تاييد تکان داد.
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  خواستن بکشنشون. ولي اونا ممکنه ارزش داشته باشن.مردان من مي 

 ي نفي تکان داد. او گفت:توشاک سرش را به نشانه

  ده که اونا رو برگردونه. رنجرها مشکل سازن. و خطرناک. بهتره هر چه زودتر اونا رو هيچ کس پول نمي

 بکشين.

 سکوت مرگباري که اتاق را فرا گرفت، اونلين گفت:در 

  اري تونم قرتونم بهاي آزاديشون رو بپردازم! من يه... ديپلماتم. من به پادشاه آرالوئن نزديکم. ميمن مي

 بذارم که بهاي زيادي براي اونا پرداخت بشه.

ي هايدر هلشام حاضر نبود. ولي او داستانها توشاک با کنجکاوي به او نگاه کرد. او واقعاً در زمان جنگ با تموجاي

يک دختر آرالوئني  -ي دختري که همراه رنجرها بود هايي ماجراجويانه دربارهبود: داستاني اتفاقات شنيدهدرباره

يت اهماش را باال انداخت؛ هويت او بيبا مقام باال. او فکر کرد که آن دختر ممکن است همين باشد. سپس او شانه

 بود. او گفت:وضوعي که اهميت داشت چيزي بود که او در وسايلش يافتهبود. م

  کني. چه اونا رو بکشيم چه نکشيم.تو در هر صورت اين کارو مي 

دارد خودش را متوقف کرد. لش را باز کرد تا مجادله کند سپس وقتي که ديد او چه چيزي را نگه مياونلين دهان

 به توشاک گفت: ي انجمن سيالشن. اوپيش نويس نامه

  .اون بدون مهر بي ارزشه 

 توشاک پرسيد:

  دوني کجا يه مهر پيدا کنيم، مگه نه؟ولي تو مي 

که تسليم شوند، او مهر را زير يک سنگ باال آمده اونلين بدون پلک زدن با نگاه او رو به رو شد. کمي قبل از اين

است. او که به صدايش شحال بود که چنين کردهبود. اکنون، او خودرون يک گودال بشقاب مانند مخفي کرده

 اعتماد نداشت هيچ چيز نگفت.
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 کرد. او به سمت يوسل چرخيد.توشاک سري به تاييد تکان داد. سکوت اونلين ظن و گمان او را تاييد مي

  تونين اين دختر رو قانع کنين که مهري رو پيدا کنه که به نظر مياد جاي جوري ميشيخ يوسل، شما چه

 شتباهي گذاشتتش؟ا

چشمان يوسل تاب خورد و نقاب به کوتاهي روي صورتش جا به جا شد. اونلين پي برد که او در حال لبخند زدن 

بود. او آن نمايش کوچک ميان دختر دقت تماشا کردهشان به سمت ماشاوا زندانيانشان را بهاست. آن تواالگي در راه

 اکنون به هوراس اشاره کرد و گفت: بود. اوو جنگجوي جوان را از دست نداده

  .اگه شروع به کندن پوست اين يکي بکنيم، فکر کنم دختره يادش بياد 

او خنديد. صداي خشن و ناخوشايندش آن خنده را به صدايي زشت تبديل کرد. اونلين يخ کرد و با بيچارگي به 

 نجه شدن هوراس را تماشا کند.تواند کنار بايستد و شکدانست که هيچ وقت نميهوراس نگريست. او مي

 مردند. اسوينگال که صدايش نرم و پرسشگر بود گفت:ها در هر صورت ميکرد، آنولي اگر او آن قرارداد را تمام مي

  توشاک؟ 

 آن اسکانديايي ياقي و سرکش، ابروهايش را باال برد و به او نگاه کرد. اسوينگال ادامه داد:

   درگيري کوچولو با هم داشته باشيم؟ فقط براي تفريح.به نظرت چطوره که من و تو يه 

 توشاک تکرار کرد:

  تفريح؟ 

 اسوينگال پيروزمندانه لبخند زد:

  هات تفريح خوبي باشه. و سَر اون دوست دماغ دراز و کنم بريدن اون سر زشت از روي شونهآره. فکر مي

 طور.صورت آبيت رو هم همين

 اش را به سمت يوسل چرخاند. توشاک يک ابرويش را بلند کرد.ون تف کرد و نگاهي آخر را به بيراو اين چند کلمه
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  نم چقدر بيداشتي اسوينگال. ممکن بود بذارم زنده بموني. ولي حاال که ميتو بايد دهنتو بسته نگه مي

 مصممي، خب...

 او مکث کرد و به آن گروه عصبي که رو به او بودند نگاه کرد. او گفت:

  اره موقعيت رو مرور کنيم، ممکنه؟بذارين دوب 

 او به سلتن اشاره کرد:

   قراره بهاي آزادي واکير رو بدن. اون قراره به سادگي دربره ولي من مشکلي باهاش ندارم. ولي از طرف

 طور اون دوتا رنجرا.ديگه، من يه مشکلي با ارک و اسوينگال دارم، پس اونا قراره بميرن. همين

 ه کرد:او سپس به هوراس اشار

  مه هاي تو يه عالجاست قراره براي شنيدن جيغتو هم که قراره پوستت رو بکنن و اين بانوي جوان که اين

 پول بهمون بده.

 شان لبخند زد.او به همه

 باشين.کسي رو جا انداختم؟ نه؟ خب، با فکر کردن به اينا، وقت خوبي داشته - 

ره کرد و آن دو چرخيدند. سپس آن رهبر تواالگي که فکري به آن لبخند ناپديد شد، او با سرش به يوسل اشا

خواست توجهشان را جلب کند و به سمتشان که ميبود، ايستاد. او دست چپش را باال آورد، مثل اينذهنش رسيده

 برگشت. او گفت:

  .يه موضوع ديگه هم هست 

از بازوهايش گرفتند و به زور او را جلو و عقب ها هلت را سپس او دستوري را به سربازانش فرياد زد و دو نفر از آن

بردند، تا جايي که او جلوي يوسل زانو زد. آن رهبر تواالگي شروع کرد تا با مشت روي صورت هلت ضربه بزند، 

بود و خونريزي کرد و سرش به يک سمت زد تا جايي که صورت رنجر بريدهزد و ضربه ميراست و چپ، ضربه مي

با تعجب تماشا کرد. ارک خواست که به طرفش حرکت کرده و مداخله کند، ولي سر يک  بود. توشاکخم شده
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کشيد. شمشير در شکمش او را متوقف کرد. در آخر، يوسل قدمي به عقب برداشت، در حالي که به سختي نفس مي

 او به مرداني که هلت را نگه داشته بودند گفت:

  .ولش کنين 

هوش بود و نيمه بيها مچاله شد، در حالتي که سرش به سمت زمين افتادهماسه ها او را رها کردند و او رويآن

 بود. توشاک به آن پيکر خميده گفت:

  قدرا روي پاهات فرز نيستي، نه؟ديگه اون 

هايشان، ها روي اسلحهها با هم چرخيدند و اتاق را ترک کردند. سربازان، با دستي کوتاهي زد و آنيوسل قهقهه

ها رفتند و در را بستند. در سکوتي که بعد از آن آمد، زندانيان صداي چرخش کليد را در قفل شنيدند. نبعد از آ

 زانو بزند. هوششبود را بيرون داد و به سرعت حرکت کرد تا کنار دوست نيمه بيگيلن نفس عميقي که نگه داشته

ا از صورت او آغاز کرد. اونلين که دستاني سبک اي از ماسه و خون راو به نرمي هلت را چرخاند و پاک کردن آميزه

 و ظريف داشت به او ملحق شد.

طور که اونلين صورت هلت بود را آورد و آن را به اونلين داد. او همانها گذاشته شدههوراس مشک آبي که براي آن

. بودشکست خورده نديدهشست او را تماشا کرد. هوراس نگران بود. او تا به حال هيچ وقت هلت را را به نرمي مي

 دانست بايد چه کار انجام دهند. او گفت:هلت هميشه موقعيت را در کنترل داشت. هلت هميشه مي

  کنم ما توي دردسر بزرگي افتاديم.فکر مي 

ند. شان غافلگير شداش را باال آورد و سعي کرد که بنشيند همهسپس، زماني که هلت شروع به حرکت کرد، دست

هايش را متوقف کرد. ولي صحبت کرد، در حالي صدايش ضخيم بود و را پايين نگه داشت و او هم تالشاونلين او 

 بود. او گفت:اش مبهم شدهتا حدي توسط دهان و صورت بادگرده

  .اونا يه چيزي رو يادشون رفته 

 بود.اش بود. چشم ديگرش اکنون کامالً بسته شدهنوري از ايستادگي در يک چشم سالم
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ديدند. اي که در آن بودند نميها هيچ ويژگي خوبي براي مخمصههايي را رد و بدل کردند. آنران همه نگاهديگ

 خواست به او لطفي کند، پرسيد:اونلين که مي

  تونه باشه، هلت؟و اون چي مي 

 هلت آن لحن را در صدايش تشخيص داد و به او نگاه کرد. سپس، با کمي تالش گفت:

  ايي اون بيرونه.ويل هنوز يه ج 

http://www.pioneer-life.ir/


ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
 بهای آزادی ارک ظظظظظظظظظظظظظظ

 فصل  سی و نهم

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي هاي خورشيد به ساختماني مناسبي در باالي شهر رسيدند، اولين اشعهزماني که ويل و عمر باالخره به نقطه

 بودند؛ ردپاهايها براي چند ساعت در تاريکي قبل از طلوع صعود کردهتابيدند. آني ماشاوا ميسفيد رنگ شده

بودند تا جايي که از پنجاه متر باالتر از شهر ز شهر دنبال کرده و سپس برگشتهباريک حيوانات را تا يک سمت ا

 پرداختند.ها به بررسي شهر مينقص از رفت و آمد مردم شهر. اکنون، آناي بيسر در آوردند؛ با منظره

شد. در ها محافظت ميبود. چهارمين سمت شهر توسط خود کوهيک ديوار کوتاه سه طرف شهر را احاطه کرده

ها وجود نداشت. ويل به هاي مراقبتي برپا شده بود ولي هيچ نگهباني در آنهاي شهر و با فاصله، برجطول ديوار

 آن حقيقت اشاره کرد و عمر با نارضايتي سرش را تکان داد.

  ي کنن تا صدها کيلومتر دشمنها هم فکر ميمردم شهر بيش از تنبلن که بخوان نگهبان بذارن و تواالگي

 وجود نداره.

بودند از چند جا در شهر برمي خاست. آن دود، که با بوي تند خاکستر وپز روشن شدههايي که براي پختدودِ آتش

ي تازه در کرد. قهوههاي چشايي ويل را تحريک ميي ديگري بود که غدهبود، رايحهچوب مخلوط شده

ر حال آغاز حرکتشان به سمت بيرون از شهر بودند، تا از هاي شهر در حال دم شدن بود. مردان و زنان دآشپزخانه

 ي روي سطح خود کوه بروند.هاي هموار شدههاي هموار يا به منطقهآن راه پر پيچ و خم به سمت زمين

 ي ويل گفت:ها اشاره کرده و ابروهايش را بلند کرد. عمر، در جواب به سوال پرسيده نشدهويل به آن

 زندگی پیشتاز 
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  هايي که کنار کوه هست ميوه و بعضي هاي پست ذرت و گندم، و توي زمينمينکشاورزا. اونا روي ز

 کارن.سبزيجات رو مي

بودند که در زير زمين اي زير زميني متصل شدهها به روانهاي از چشمهدر ماشاوا کمبود آب وجود نداشت. دنباله

 هايشد، بعضيي کوه برده ميي حاشيهههاي هموار شدهاي به سمت زمينها توسط لولهشد. بعضي از آنجاري مي

ه بود و ويل، در زماني کهاي پست برسند. اين روش آبياري و کشت پيچيدهرفتند تا به زمينديگر تمام راه را مي

 بود. او پرسيد:بود، هيچ چيزي مانند اين را نديدهدر اين کشور خشک گذرانده

  ي اينا رو ساخته؟کي همه 

 انداخت. اش را باالعمر شانه

  هاي آب صدها، يا شايد هزاران ساله که اينجان. هاي کنار کوه و کانالدونه. اين زمينهيچ کس نمي

 ها پيداشون کردن و شهر رو بازسازي کردن.آريدي

 ويل گفت:

  .خب، در هر صورت، اونا بهمون يه موقعيت خوب دادن 

 عمر به او نگريست و ويل ادامه داد:

  تونيم بعضي از مردان خودمون رو کنن، ما ميرگر هر روز به شهر رفت و آمد ميوقتي که اون همه کا

تونيم در طول روز پنجاه نفر رو کنم اگه اونا يکي يکي و دو دو تا برن، ميداخل شهر بفرستيم. فکر مي

 داخل بفرستيم.

 عمر پرسيد:

  و بعد؟ 

  پنهان بشن. مطمئناً مردم ماشاوا به هر کسي تونن با مردم شهر ارتباط برقرار کنن و ميونشون ها مياون

 گن.ها خالص بشه خوشامد ميکه بخواد براي هميشه از دست تواالگي
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 آمد. او گفت:عمر به نظر مردد مي

  کنن. اونها شن. مردم محلي بهشون اعتماد نميها به عنوان غريبه شناخته مينه به مردان من. اون

 کنن.ها هم خيانت ميخيانت کنن، به اون هاقدر که ممکنه به تواالگيهمون

 صداي ويل کمي با عصبانيت بلند شد.

  ولي چرا؟ 

 شدند.اي در کوهستان پخش مياي کرد که صدايش را پايين نگه دارد. صداها تا راه طوالنيعمر فوراً به او اشاره

 ويل ادامه داد:

  از يه مليت هستين، مگه نه؟ ببخشيد. ولي چرا اونا بايد بهتون خيانت کنن؟ شما همه تون 

 ي نفي تکان داد.آن بدولين سرش را به نشانه

  هستن.  ها آريديهاي متفاوتيم. ما بدولين هستيم؛ اونتوي يه کشور زندگي کنيم، ولي از قبليه ما ممکنه

و کنن ها اطمينان نميها به آريديهم لهجه هامون متفاوته، هم رسم و رسوماتمون. معموالً بدولين

 شن.طورن. مردان من وقتي که شروع به صحبت کنن به عنوان بدولين شناخته ميها هم همينآريدي

 ويل گفت:

  ست.اين مسخره 

هاي کوچکي متفرق و دو دسته شوند توهيني به رفتار توانند توسط چنين تفاوتاو فکر کرد اين که مردم مي

 نداخت:اش را باال اهوشمندانه و متمدنانه بود. عمر شانه

  .شايد مسخره باشه، ولي به حقيقته 

ت کردند. او با انگشها حرکت ميويل به شهر زير پايش نگريست و مردم بيشتري را تماشا کرد که درون خيابان

 اش اشاره کرد و گفت:شست

 جا فرستاديد؟ولي ديشب شما يه مرد رو اون 
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بود. بعد از تاريکي شب از ديوارهاي شهر مخفيانه عبور کردهعمر سري براي تاييد تکان داد؛ يکي از ديدبانان بدولين 

 بود گرارش دهد.ي چيزي که در شهر ديدهاو قرار بود آن شب شهر را ترک کند و درباره

  جا؛ مخصوصاً اگه مجبور نباشه حرف بزنه و فقط يه مرد. براي يه نفر آسونه که بدون توجه بقيه بره اون

يه نفر  کهجا بدون اينتونيم اميدوار باشيم که پنجاه نفر رو بفرستيم اونگوش کنه. ولي هيچ وقت نمي

 متوجه تفاوت لهجه شون بشه.

هاي روي سطح کوهستان، که در است و به يکي از دريچهاو تصميم گرفت که زمان عوض کردن موضوع رسيده

ي صبحگاهي کامالً باز شده ت هواي تازهها که براي دريافي دريچهانتهاي شهر قرار داشت اشاره کرد. برعکس بقيه

 کردند.بودند، آن يکي بسته و مسدود شده و دوازده جنگجوي تواالگي در اطرافش وقت کشي مي

  دارن.اون انبار بايد همون جايي باشه که دوستانت رو نگه مي 

حافظت شده نگاه هايش کرد و از آن کمک گرفت تا زماني که به آن در به شدت مويل دستش را سايبان چشم

 را متمرکز کند. او براي چند دقيقه فکر کرد. اشکرد نگاهمي

  کنم که آيا راهي هست که بشه اونا رو فراري داد؟گي. دارم فکر ميبه نظرم درست مي 

 عمر سرش را تکان داد.

ه بتوني داشته باشي ک ي کافي سرباز همراهتکه متوجهت بشن به انبار برسي، و به اندازهاگه حتي بتوني بدون اين

شي در طول شهر بجنگي و بيرون شنون. و مجبور ميبينن و صدات رو ميها رو شکست بدي، اونا تو رو مينگهبان

 بياي.

 بودند.هاي تقريباً عمودي چرخيد که بر فراز شهر بلند شدهچشمان ويل به سمت قله

  اگه از باال بيايم چي؟ و دوباره از همون راه برگرديم؟ 

 عمر به آن ايده فکر کرد. او نتيجه گرفت:

  ها رو نداريم.کني. به عالمه طناب. و ما اونممکنه کار کنه. ولي تو به طناب نياز پيدا مي 
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 ويل سري به تاييد تکان داد، او تقريباً به خودش گفت:

  ها هلت و ديگران رو از اون زندان بيرون بيارنپس بهترين راه اينه که صبر کنيم اون. 

 عمر گفت:

  رسه؛ اونم اينه که بخوان ها بخوان چنين کاري رو بکنن به ذهنم ميکه اونفقط يه دليل براي اين

 اعدامشون کنن.

 ويل قبل از پاسخ دادن براي چند ثانيه به عمر نگاه کرد. او گفت:

  ي آرامشه.خب، اون خودش مايه 

*** 

بود. آن خانه متعلق به کدخدا بود و يوسل دش اختصاص دادهي شهر را به خوترين خانهترين و راحتيوسل بزرگ

بود که براي او و محافظانش پيشخدمتي کنند. مرد و همسراش از آن اش را مجبور کردهريش سفيد شهر و خانواده

ي هابرد. او از ايجاد کردن ترس در قلببودند و يوسل از اين حقيقت لذت ميدار وحشت کردهنشين نقابرهبر کوچ

چنين از تحقير کردن مردمي مانند کدخدا و همسرش، نابود کردن عزت و قدرتشان برد. او هممردم لذت مي

 برد.ي خدمتکاران براي خودش لذت ميپا افتادهها به انجام کارهاي پيشوسيله مجبور کردن آنبه

هاي ه تازگي از آن جا عبور کرده، المپها، در اتاق اصلي خانه ولو شد. کدخدا باي از بالشيوسل با آرامش روي کپه

بود که از هر کدام دو يا سه برابر مقدار مورد بود. يوسل اصرار کردهها را در برابر تاريکي روشن کردهروغني و شمع

آمد. او تماشاي وحشت روي دست ميباشد. روغن و شمع در شهرهايي مثل اين گران بود و سخت بهنياز داشته

شوند، دوست داشت. در چند اي استفاده ميها در چنين رفتار ولخرجانهديد آنا، وقتي که ميصورت مرد پير ر

روغن  يداد. وقتي که ذخيرهتوانست ذخاير سه ماه را استفاده کند. ولي آن رهبر تواالگي اهميتي نميهفته، او مي

 کرد.شد، او دوباره شروع به حرکت ميو شمع و غذا تمام مي

بود، او براي دادن فنجان زانو زد. يوسل فنجان را طور که او خواستهي او را سرو کند. همانتا قهوهزن وارد شد 

بود شد. سپس او نقاب آبي را که دهانش را پوشاندهاش را پايين انداخت به او خيرهگرفت و تا زماني که زن چشمان

 آلود انداخت. او گفت:داد و او را روي کف گل باال آورد و قهوه را چشيد. با استفاده از يک پايش، زن را هل
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  اش خيلي ضعيفه.قهوه 

بود زماني که آن بود، چهار دست و پا از اتاق بيرون خزيد. او سريعاٌ ياد گرفتهاش را برگرداندهآن زن که صورت

 ه او در برگرداندنبرد به او نگاه نکند. اولين باري کاش را براي خوردن يا نوشيدن باال ميرهبر تواالگي نقاب

 بود او را به شدت شالق بزنند.صورتش کند بود، سويل دستور داده

ي زنان آريدي از بچگي آموزش اي بود و همهالعادهدر حقيقت، قهوه مشکلي نداشت. همسر کدخدا آشپز فوق

ذت بيت کند و او از اين لاش را تثداد تا مقاماي ميي خوبي درست کنند؛ ولي اين به يوسل بهانهديدند تا قهوهمي

برد. زماني که در اصلي توسط توشاک وارد شد، اخالق خوش او نيز از بين رفت. بر طبق قانون، آن مرد شمالي مي

گاه شد. يوسل اکنون به او نکرد تا زماني که حضوراش اعالم شده و توسط شيخ پذيرفته مينظم بايد صبر ميبي

 اش را سرجايش گذاشت. او گفت:ينيکرد و با عجله نقاب روي صورت و ب

  ي ورود بدن.تو بايد صبر کني. حضورت بايد اعالم بشه و بايد صبر کني تا بهت اجازه 

 اش را باال انداخت. او گفت:احتياطي شانهتوشاک با بي

  مونه.يادم مي 

د. توشاک با کنجکاوي دهداد که او هيچ اهميتي به اين موضوع نميلحن بي مباالت صداي او به يوسل نشان مي

 اضافه کرد:

  بهم بگو. تو اصالً اون نقاب رو برمي داري؟ 

ها اي که تواالگيبود. او قبالً هم درباره نقاب آبياو حرکت سريعي که يوسل هنگام ورود او انجام داده را ديده

ه سادگي دارد. يوسل برنميآمد هيچ وقت نقابش را ببود. يوسل تنها کسي بود که به نظر ميپوشيدند فکر کردهمي

 گفت:

  .آره 

خواهد بحث بيشتر از اين به طول بيانجامد. در حقيقت، هيچ توجيحي داد که او نمياش به توشاک نشان ميلحن

ها باور داشتند صورتش به طرز وحشتناکي پوشيد وجود نداشت. بعضيکه چرا يوسل نقاب را هميشه ميبراي اين
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ها هداشت تا آن شايعاش، صورت انسان نيست. او نقاب را نگه ميمعتقد بودند که صورتاست و ديگران صدمه ديده

کرد که مردم را از او وحشت زده ي قدرت و رمز و رازي اضافه ميها به هالهو ابهام را زنده نگه دارد. اين شايعه

 کرد.مي

اش رد؛ او يک جسم کوچک را از جليقهتوشاک که فهميد يوسل ديگر درباره آن حرفي نخواهدزد موضوع را عوض ک

 بيرون آورد و آن را به سمت شيخ پرتاب کرد. او گفت:

  ها رو بگردن. اونا همين االن با اين برگشتن.ببين چي دارم. من چند نفر رو گذاشتم که کمپ غريبه 

کرد را در مل مياي که اونلين حاي بود که مهر گمشدهيوسل آن جسم را در دستانش چرخاند. اين همان جعبه

 خود داشت.

   فهميدم که اون بايد اينو با خودش داشته باشه و توي وسايلش هم نبود. پس اين فقط يه احتمال رو

ثمر و جا مکان بياش کرده باشه. اونذاشت که اونم اين بود که دختره قبل از تسليم شدن قايمباقي مي

 نبوده. اي بود، براي همين پيدا کردنش هم خيلي سختخالي

 تواند مرد شمالي را براي رفتار بيزير نقابش، يوسل با رضايتمندي فراواني لبخند زد. او تصميم گرفت که مي

 اش ببخشد. او گفت:ادبانه

  .اين عاليه. فکر خوبي بود 

 توشاک اشاره کرد:

  تونيم قرارداد رو کامل کنيم. اين شصت و شش هزار ريل نقره ست.حاال مي 

 کرد؛ زمزمه کرد:ه آن کلمات و آن مقدار را مزمزه ميآن تواالگي ک

  .براي هر کدوم سي و سه هزار تا 

 ولي توشاک او را غافلگير کرد و سرش را به عالمت نفي تکان داد. او گفت:

  خوام. اينو به عنوان يه غرامت حساب کن.شو نميشصت و شش هزارتا مال تو. من هيچي 
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 ين راحتي چنين مبلغ بزرگي را تقديم ديگران کنند پرسيد:يوسل که عادت نداشت مردم به هم

  خواي چي کار کنم؟غرامت؟ براي چي؟ مي 

بود که اين ماجرا ارزشش را داشت. او قرار بود ابرجارل شود و اين موضوع ارزش يک ولي توشاک تصميم گرفته

 سرمايه گذاري سي و سه هزار ريلي را داشت.

 توشاک به او گفت:

  ها کشته بشن.ي زندونيخوام همهفراموش کن. من مي بها روخون 

 چشمان يوسل با تعجب گشاد شد.

  شون؟همه 

آن اسکانديايي براي تاييد سري تکان داد. يوسل آن ايده را بررسي کرد. سلي التن بسيار ارزش داشت، ولي نه به 

يوسل بود. دنيا بدون او بسيار دلپذيرتر  ها مانند خاري در پهلويي شصت و شش هزار ريل. و واکير براي سالاندازه

کردند مشتاق نباشد. او فکر ها زماني که حمله ميقدر براي دنبال کردن تواالگيبود. جايگزين او ممکن بود آن

 کرد، بله، دنياي بدون سلي التن دنياي بهتري بود.

از دست دادن آن دختر افسوس ها و پسر جوان آرالوئني هيچ تاسفي نداشت، ولي براي در مورد اسکانديايي

 خورد. او پرسيد:مي

  ارزه.ها يه عالمه ميچرا دختره؟ اون توي بازار برده 

 توشاک پاسخ داد:

  باشم. دختره دوستاي پرنفوذي توي آرالوئن خوام کار ناتمومي داشتهشون رو بکشي، چون نميميخوام همه

ه فرار کنن يا دوباره فروخته بشن، وقتي که ابرجارل ها هم دوستان ارک هستن. برده ممکنداره و آرالوئني

خوام شايعاتي راه بيوفته که من پشت ناپديد شدن ارک بودم. اگه دختره بميره، ديگه هيچ شدم نمي

 مونه.احتمالي نمي
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لوئن اکه آن دختر فرار کند و به آرست. احتمال اينها منطقيي اينيوسل با تفکر سر تکان داد. او پي برد که همه

هايي مثل اين، بهتر بود که از همه چيز مطمئن شوند. به بازگردد کم بود، ولي احتمالش وجود داشت. در موقعيت

عالوه، يک اعدام دسته جمعي براي مردم ماشاوا درس خوبي بود. مانند نقاب آبي، آن اعدام به افسانه و رمز و راز 

 افزود. او در آخر گفت:يوسل مي

  اي هم بکنيم.شون رو بکشيم، بهتره ازش يه استفادهخوايم همهگه ميخيلي خب. ولي ا 

 اش را باال انداخت. اوگفت:توشاک شانه

  شم.شون بميرن، من خوشحال ميخواي بکن. با مراسم يا بدون موقعيت، تا وقتي که همههر کاري مي 
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 ويل با ناباوري پرسيد:

  شون رو؟خوان بکشنشون؟ همهاونا مي 

ي تنگ، در شمال ماشاواـ برگشتند. شريک، بدولين جاسوسي که روز ها ـ درون يک درهاو و عمر به کمپ بدولين

 ي ماشاوا سپري کرده بود، براي تاييد سري تکان داد.را درون ديوارهاي فروپاشيده

  کنن. مشخصاً ميزدن. اونا دارن اين رو به مردم شهر اعالم ها يي که من ديدم از اين حرف ميتواالگي

 کنن.دارن خيلي بزرگش مي

 هايش را بر هم فشار داد. او گفت:عمر با تفکر لب

  .اين همون چيزيه که بايد از يوسل انتظار داشت 

 اش را به سمت شيخ چرخانيد. او گفت:زدهويل نگاه وحشت

  دست بيارن!دن ازشون سود بهولي گفتي که اونا ترجيح مي 

 انداخت. اش را باالعمر شانه

  .معموالً، بله؛ ولي احتماالً اين مرد، توشاک، در برابرش چيزي بهش پيشنهاد کرده 

 زندگی پیشتاز 
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برابري  يآمد مرتبهمردي که به نظر مي -بود ها هم گفتهي حضور يک اسکانديايي در کمپ تواالگيشريک درباره

بود گفته هاي پيش، در آرالوئن به آنتهبود که او بايد توشاک باشد. اسوينگال چند هفبا يوسل دارد. ويل پي برده

 که ارک مشکوک است توشاک پشت اين خيانت باشد. عمر ادامه داد:

  دن دفاع کربره. اين براي بيتونه باشه لذت ميرحم ميقدر بيو يوسل از اين فرصت، که نشون بده چه

مونه. حرفش پخش اد همه ميها به يقرباني هاش موثره. يه اعدام چند تايي توي اين مکان براي سال

 تره.ي بعدي که خواست به يه روستا حمله کنه کارش آسونشه و دفعهمي

ها کرد؛ توشاک چه چيزي به يوسل پيشنهاد داده که باعث شده بود از بهاي آزادي آنويل با عصبانيت فکر مي

 اً به خودش گفت:باشد. تقريبتواند وجود داشتهبگذرد؟ او فهميد که فقط يک جواب منطقي مي

  .اونا بايد قرارداد و مهر اونلين رو پيدا کرده باشن 

 عمر و شريک با کنجکاوي به او نگاه کردند. عمر پرسيد:

  قرارداد؟ 

شان توضيح داد. رهبر بدولين بودند براياي که براي ارک تدارک ديدهي پرداخت بهاي آزاديو ويل با سرعت درباره

 تکان داد. براي توافق سري به تاييد

  قدر پول بايد براي راضي کردن يوسل کافي باشه.تونه همين باشه. اونمي 

 ويل دوباره به شريک نگاه کرد.

  خوان اعدام رو اجرا کنن؟فهميدي که چه زماني مي 

 آن جاسوس پاسخ داد:

  .توي روز ششم. اگه اعدام تشريفاتي باشه زمان معمولش بين ساعت نه و دهه 
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آمد، روزي براي رعايت ن روز هفته بود. آن روز، روز تعطيلي بود و بعد از آن هم روز هفتم ميروز ششم، ششمي

شدند و مردم استراحت کرده و لذت احکام مذهبي. در روز ششم، بازارهاي غذا و تجارت در ميدان شهر برپا مي

 . او گفت:ردنکبود اينکارو ميردهنشين بهشون حمله نکي کوچحداقل، وقتي که يک قبيلهبردند. ويل فکر کرد، مي

  .پس ما دو روز وقت داريم 

 سپس فکري به ذهنش خطور کرد.

  کنن؟اونا بازار رو تعطيل مي 

 عمر سرش را تکان داد.

  .اصالً و ابداً. براي يوسل، هر چي مردم بيشتري بيان و اعدام رو ببينن بهتره 

 با حواس پرتي گفت: اش را خاراند. اوکرد چانهويل که به سرعت فکر مي

  تره که بهمون بشه. هر چي بيشتر مردم اون اطراف باشن، براي مردان خودمون راحتتونه به نفعاين مي 

 جا نفوذ کنن.اون

 عمر ميان حرفش پريد.

  شن.که صحبت کنن به عنوان غريبه و بيگانه شناخته ميبهت گفتم، مردان من به محض اين 

 ويل پاسخ داد:

  شايد. ولي يادتون رفته ما بيست و پنج سرباز آريدي با خودمون داريم؟مردان شما ، 

 شدند.گرفتند بيان ميطور که شکل مياو ادراک را در چشمان عمر ديد و ادامه داد؛ در حالي که فکرهايش همان

  ن والتشوتونن به کشاورزهايي که محصتونيم هر کدوم از اونا رو با مردان شما جفت کنيم. اونا ميما مي

رف ها حتونن شب قبلش برن. وقتي که نيازه، آريديها ميرو براي بازار ميارن ملحق بشن. حتي بعضي

دن. اين کار بهمون پنجاه نفر توي شهر ي بدولين واکنش نشون نميزنن، پس مردم شهر به لهجهمي

 ده.مي
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 عمر موافقت کرد:

  .اين نقشه ممکنه کار کنه 

 سش خسته است و نيازي نيست او را دور از تختش نگه دارد، گفت:بود جاسواو که فهميده

  .کارت خوب بود، شريک. حاال برو يه کم غذا بخور و استراحت کن 

 داد نگاه کرد. دستور داد:بود و مشتاقانه به بحث گوش ميسپس به جايي که حسن نشسته

  جا.برو، ستوان آريدي رو پيدا کن و بيارش اين 

*** 

شد، او با اشتياق قبول کرد. آن ستوان به سلتن قول داده بود که او و مردانش ايده به آلوم توضيح دادهوقتي که آن 

بود، ها داده شدهآيند تا آزادش کنند. حاال که اين موقعيت به آندر بيابان جان سالم به در برده و به دنبال او مي

 اش.ه يوسل را ببيند، اين بار با اسلحه در دستانخواست که دوبارچنين مياو فوراً آن را پذيرفت. او هم

 ي عمر اشاره کرد. او گفت:ولي يک نکته بود که ويل و عمر جا انداخته بودند. آلوم به خفيه

  هاي سفيد ساده هاي مردان شما زرد و سفيده. مردم ماشاوا خفيهشما بايد اينا رو عوض کنين. خفيه

 پوشند.مي

بودند که برايشان راحت بود آن را قدر به پوششان خو گرفتهبود. مردم بدولين آنکرده ي خوبي اشارهاو به نکته

 بگيرند. عمر چند بار براي تاييد آن نکته سر تکان داد. او گفت:ناديده

  شن. هاي مرداني استفاده کنيم که داخل شهر نميتونيم از شنلسازيم. ميهاي سفيد رو ميما خفبه

 يد داريم.ي سفخيلي پارچه

 ويل به آلوم گفت:

  م براي ي مناسب هفکر کنم تو بايد شب قبلش بري. منم باهات ميام. بايد شهر رو بررسي کنم و يه نقطه

 شليک پيدا کنم. اگه هر کسي سوال پرسيد، بهشون بگو که ساکت بمونن.
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 عمر به خشکي گفت:

  خوان يه کمکي هم بکنن.ن که اگه ميتوني بهشون پيشنهاد هم بدي که وقتي جنگ شروع شد، آزادمي 

 آلوم براي پاسخ سرش را به عالمت نفي تکان داد. او گفت:

  برن. و ماموراي دولت شون رو هم باال نمياحتمالش کمه. مردم شهر براي دفاع از خودشون يه انگشت

 توي شهرهايي مثل اين محبوب نيستن. احتماالً اونا منتظر اعدام هم هستن.

 عمر پرسيد:

  من چي کار کنم؟ 

شتر هايش بيگذاشت. عمر جنگجويي بود که تواناييي اين موضوع احترام مياو ناخودآگاه به صالحيت ويل درباره

هاي رودررو و خياباني براي او ريزي جنگ و جدالي برنامهدر حرکت دادن سواره نظام در فضاي باز بود. وظيفه

 کند.داند که در مورد چه صحبت ميه ميکرد اين جوان غريبجديد بود و او حس مي

  کني.ي نيروهارو به داخل شهر هدايت ميوقتي که من عالمت رو دادم، تو بقيه 

 اي روي ماسه کشيد.ي کليي ساکسش نقشهويل به سرعت، با تيغه

  ي کوجيک توي قسمت شمالي شهر هست که ما امروز صبح ديديمش.اينجا، يه آبراهه 

 آورد.رد و شيخ يزاس تاييد سري تکان داد. او آن نقطه را به ياد مياو به عمر نگاه ک

  کنيم جا بيار. اونجا فقط حدود هفتاد متر با شهر فاصله داره. صبر ميشب قبلش مردات رو زير پوشش اين

 تا وقتي که اونا هلت و بقيه رو بيرون بيارن...

 او مکث کرد و براي مشاوره به آلوم نگريست.

  شون رو با هم يا يکي يکي؟دن؟ همهکارو انجام مياً چجوري ايناونا عموم 

 آلوم به او گفت:
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  ها رو يه کم قبل از نهمين ساعت بيرون ميارن.همه رو با هم. اونا زنداني 

 اش را کنترل کند:ويل قادر نبود حس کنجکاوي غيرعادي

  زنن؟خوان اعدامشون کنن؟ اونا رو دار ميچجوري مي 

 به نشانه نفي تکان داد.عمر سرش را 

  زنه.کنيم. يوسل سرشون رو ميطوري نيست؛ ما از شمشير استفاده ميرسم اينجا اين 

ي ويل چنگ زد. او تصوير وحشتناکي از آوري به معدهگفت، وحشت تهوعطور که شيخ آن کلمات را ميهمان

اش زنند. اونلين! با فکر کردن به آن هم معدههلت، هوراس و اونلين را تجسم کرد که در برابر شمشير جالد زانو مي

به هم خورد. او شروع به نفس زدن کرد، و چشمانش را بست تا آن وحشت را از مغزش بيرون کند. او انعکاس اين 

 شه اگه شکست بخورم؟چي ميشنيد؛ سوال را که در مغزش پيچيده بود مي

اش را روي کرد. عمر به سمت او خم شده و دستان او فشار محکمي را روي دستش حس کرده و چشمانش را باز

 بود. او گفت:دست ويل گذاشته

  .ما قرار نيست بذاريم اون اتفاق بيوفته 

بود را پاک کرد. نفس اي در صدايش بود که حس وحشت و ترسي که ويل را در بر گرفتهلحن متقاعدکننده

درداني، سري براي آن جنگجوي بيابان تکان داد. تر شد و او خودش را آرام کرد. سپس براي قکشيدنش آهسته

 گردد و دستانش را رها کرد. او پرسيد:عمر ديد که اطمينان بار ديگر به چشمان مرد جوان باز مي

  خواي کجا خودت رو مستقر کني؟دوني ميمي 

 ويل سري به تاييد تکان داد.

  کنم.ر ميهاي نگهباني که کنار ديوار شماليه فکدارم به يکي از برج 
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رتفع اي مگرفت، نياز داشت. و همچنين به نقطهاو به يک موقعيت با ديد کافي از ميدان، جايي که اعدام صورت مي

ا از کرد تکه بتواند شليک واضح و روشني داشته باشد. يوسل احتماالً مردانش را در اطراف محل اعدام متمرکز مي

 تر بيايد. عمر موافقت کرد:اشت که دردسر از صدها متر آن طرفهر گونه دردسري جلوگيري کند. او انتظار ند

  ي خوبيه.ايده 

بود و آلوم هم مهارت هلت و گيلن او و آلوم هردو با عالقه به مرد جوان نگريستند. عمر وقتي شليک ويل را ديده

صبح هيجان انگيزي ي نصف دوستانش مهارت داشت، آن صبح به را. او فکر کرد، اگر اين رنجر جوان به اندازه

 شد. او پرسيد:تبديل مي

  خواي به يوسل شليک کني؟پس مي 

در حقيقت او اميدوار بود که بتواند شانسي بيابد تا خودش با رهبر تواالگي تصفيه حساب کند، ولي پي برد که اگر 

اي هش را خارانيد و به نقشاسر اشتباه تير هم کار يوسل را تمام کند، او خيلي نااميد نخواهدشد. ويل با تفکر چانه

 که روي ماسه کشيده بود نگاه کرد. او گفت:

  خوام پنجاه نفر ما با مردم شايد: اوليت اول من جالده. اون قرار نيست نزديک دوستاي من بشه. من مي

ونن تقدر هم که ممکنه به محل اعدام نزديک بشن. وقتي که جالد کشته، شد، اونا ميقاطي بشن و هر چه

ها رو مشغول نگه دارن تا وقتي که عمر و مردانش برسن. من حواسم به هلت و بقيه هست، در الگيتوا

اي بخواد شانسش رو به عنوان جالد امتحان کنه. اگه يوسل هنوز اون اطراف بود، صورتي که کس ديگه

 شايد بتونم روزش رو خراب کنم.

 عمر اشاره کرد:

   چه زماني حمله کنم.من به يه نشونه نياز دارم که بفهمم 

 آلوم پاسخ داد:

  ا در تونه نشونه رو به صديکي از مردان من يه شيپورچيه. وقتي که ببينه ويل به جالد شليک کرده، مي

 بياره.
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 ويل گفت:

   اين بايد کافي باشه. ولي بذارين از جزئيات صرف نظر کنيم. يه نگهبان براي برج بذار. وقتي که ديد من

کنه، اونا دارن به اتفاقات توي ميدون ار دره بيرون بياين. هيچ کس اون طرف رو نگاه نميرم، شما باال مي

 کنن.توجه مي

 درسته. -

 پرداخت. ويلاند، در حالي که مغزهايشان به جزئيات کار ميهر سه مرد دريافتند که در حال نگاه کردن به نقشه

برن  هاي ساده اشتباه پيشچيز خوبي بود. احتمال اينکه نقشهاي بود و اين هم ي تقريباً سادهفکر کرد، اين نقشه

 کمتر بود.

 صورت مرد جوان نگاه کرد. او گفت:عمر سرش را باال آورد و به

  تر کنيم.خواي شب قبلش بري، ممکنه نياز پيدا کنيم يه کم صورتت رو تيرهاگه مي 

اش سمت ديگر چرخاند و در نور ماه بررسياو صورت ويل را ميان انگشت و شستش گرفت، آن را از سمتي به 

ها کرد. ويل بعد از مدتي که در آريدا گذرانده بود برنزه شده بود، ولي تيرگي صورتش به مقدار متوسط بدولين

اش کافي نبود. او با کردند، ولي رنگ چهرهاش وضع را بهتر مياي و چشمان تيرهنزديک هم نبود. موهاي قهوه

 تفکر گفت:

  تر کنيم.تونيم از يه کم کافاي استفاده کنيم، تا پوستت رو تيرهشايد ب 

 سپس با نيشخندي اضافه کرد:

  .حيفه که دماغت بزرگتر از اين نيست 

ويل نيشخند زد و آن توهين ناخواسته را که زمان بهوش آمدنش در بيابان، به عمر که باالي سرش خم شده، بود، 

 گفته بود را به ياد آورد.

 ه سمت آلوم چرخيد.سپس شيخ ب
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  کنم تا کاپيتان، بهتره مردانت رو توجيه کني. من بيست و پنج نفر از بهترين جنگجوهام رو انتخاب مي

 تونن فردا صبح گروه گروه بشن و شروع به شناختن هم ديگه کنن.باهاشون برن. اونا مي

 آلوم خواست يلند شود، سپس مکث کرد. او گفت:

  .کاپيتان؟ من يه ستوانم 

 عمر سرش را تکان داد.

  کنه.من همين االن ترفيعت دادم. تو بايد بين مردم شهر... و هيچ کس، هيچ وقت به يه ستوان گوش نمي 

 آلوم به خودش اجازه داد با شنيدن آن جمله لبخندي بزند. او با تاسف گفت:

  .درسته. کامالً درسته 
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ها فهميده بودند که اسيرکنندگانشان در حال شنيدند. آنرا ميها صداي چکش کاري در طول روز قبل، زنداني

 کردند تا آن را بسازند،ساختن چيزي در ميدان هستند. يا، دقيق تر، اسيرکنندگانشان مردم آريدي را مجبور مي

مام زرگ تگرفتند. ولي چون آن در بها نشانه ميهايشان را به سوي آنايستادند و اسلحهها کنار ميدر حالي که آن

ها راهي براي دانستن اتفاقات بيرون نداشتند. آن رمز و راز حواس گيلن را پرت کرده بود. ماند؛ آناوقات بسته مي

نبار اي در آن اکرد. ولي گيلن که به شکل کسل کنندهدر شرايط معمولي، آن صدا احتماالً اينطور او را اذيت نمي

ها در حال ساختن چه کردن ذهنش نداشت. پس آن سوال، که آن قديمي نشسته بود، چيز ديگري براي مشغول

 شد. هلت براي دهمين بار به او گفت:چيزي هستند، براي او بزرگتر و بزرگتر مي

 آروم باش.  -

 شد. او گفت:زد و انرژي بي قرار و بدون توقف از او ساطع مياي غار قدم ميرنجر جوان روي کف ماسه

 خوان چي کار کنن.خوام بدونم ميميتونم آروم باشم. من نمي  -

 او کنار استاد پيرش توقف کرد و به او نگريست. او گفت:

 خوان يه کاري بکنن؟کني اونا ميتو حس نمي  -

 زندگی پیشتاز 
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 هلت شانه اش را باال انداخت.

خوان. ولي از اونجايي که هيچ راهي براي فهميدن اينکه اون چيه ندارم؛ خودمو باهاش مطمئنم که مي  -

 کنم.اذيت نمي

ي گيلن به اطراف آن اتاق کم نور، براي کمک، نگاه کرد. ارک و اسوينگال چهارزانو نشسته بودند و يک نسخه

 بستند. او پرسيد:اي شرط ميرا بازي کرده و روي پول وجود نداشته 76جکسپيچيده و اسکانديايي از 

 کنه؟اين شما دوتا رو اذيت نمي  -

 را باال انداخت. او گفت:ارک به باال نگاه کرد و شانه اش 

 هاي بازاره.احتماالً غرفه  -

 گيلن سرش را با خشم تکان داد.

 احتماالً! همين برات کافيه؟  -

 اي به سوال فکر کرد و سپس به سادگي گفت:ارک براي لحظه

 آره.  -

 هايش را از هم باز کرد.اي از به ستوه آمدن دستگيلن با نشانه

 ؟بدونيخواي ولي نمي  -

 نه.  -

                                                            
76 Knucklebones ترجمهی تحت لفظی این کلمه »استخوان انگشت« میشود و بهتر بود از نام دیگر آن در متن استفاده شود 
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هاي ديگري هاي بازار هستند. در هر صورت، او در آن زمان استفادهها احتماالً غرفهاستدالل کرده بود که آن ارک

براي مغزش داشت. او در حال جمع کردن مقاديري بود که در بازي با اسوينگال از او برده و باخته بود. از آنجايي 

وش شوند، او براي اين کار به ذهن تيزي نياز داشت. او که اسوينگال دوست داشت آن مقاديري که باخته بود فرام

 اکنون به معاونش گفت:

 حساب کردم که تا حاال، من هفده هزار و سيصد کرون )ز( ازت بردم.  -

 اسوينگال فوراً پاسخ داد:

 گيره.درسته، و اين هم در برابر اون هفده هزار و دويست کروني که من تا حاال ازت بردم قرار مي  -

 م کرد.ارک اخ

 مطمئني که همونقدر بُردي؟  -

 اسوينگال براي تاييد سري تکان داد. او گفت:

 کامالً مطمئنم.  -

ي ارک شانه اش را باال انداخت. اسوينگال حق داشت، ولي اگر او آن چهارصد کروني که زمان رسيدن وعده

که چنين شانسي نداشته است. او  ناهارشان برده را فراموش کرده بود، آن سوال ارزش پرسيدن داشت. او االن ديد

 با معصوميت گفت:

 پس يعني تو دويست تا بهم بدهکاري.  -

 ها را بردارد و از حالت درناک اسوينگال آگاه شد. او گفت:او دستش را دراز کرد تا استخوان
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با  ي؛ نهها بکنشه اين کار رو با مالياتها قراره چشم بسته دزدي کنن، ارک، ولي ميدونم که ابرجارلمي  -

شه رياضيات بد؟ آخرين باري که حساب کردم، هفده هزار و سيصد تا منهاي هفده هزار و دويست تا مي

 صد تا.

 ارک، مثل اينکه تازه به اشتباهش پي برده باشد گفت:

 پس اينطوريه.  -

 و گفت:هاي در دست ارک دراز کرد. ااسوينگال با استهزاء خرناسي کشيد و دستش را براي گرفتن استخوان

 االنم نوبت منه، نه نوبت تو.  -

 ارک تکرار کرد:

 پس اينطوريه.  -

 ي پرتابشان شد. گيلن شروع کرد:هايش را گرفت و آمادهاسوينگال چشمانش را چرخاند، استخوان

 يه چيز ديگه ...  -

 هلت با خستگي گفت:

 اه، خداي من.  -

 تکرار کرد:ولي گيلن قبل از اينکه ادامه دهد، فقط به او نگاه کرد. او 

هاي عجيب غريبي که نگهبانا بهمون ميندازن دقت کرده؟ وقتي که غذا يه چيز ديگه. کسي به اون نگاه  -

 زنن.رو برامون ميارن، يه جورايي ... نيشخند مي
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 هلت گفت:

 اونا آدماي خوشحالين.  -

 گيلن سرش را تکان داد.

 تونم حسش کنم.ه، من ميکنن. يه چيزي قراره اتفاق بيوفتاونا دارن مسخره مون مي  -

 سلتن به او گفت:

 اي نداره. فقط آروم باش.دوست من، تلف کردن انرژيت در مورد اين موضوع فايده  -

 گيلن لجوجانه سرش را تکان داد. او گفت:

 خوام وقتي اتفاق ميوفته براش آماده باشم.من مي  -

 اونلين با کنجکاوي به او نگريست.

 قراره چي باشه؟« اون»دوني وقتي نمي« باشي براش آماده»خواي چجوري مي  -

 آن رنجر جوان گفت:

 شم.چيز آماده ميخب پس براي همه  -

 هلت طوري که مطمئن شود صدايش آنقدر بلند هست که گيلن بشنود؛ براي خودش زمزمه کرد:

 که برابر با اينه که براي هيچ چيز آماده نباشي.  -

هد، ولي صداي چرخيدن کليد در قفل توجهشان را جلب کرد. در رنجر جوان تر نفس عميقي کشيد تا پاسخ د

بزرگ باز شد؛ و لوالهاي زنگ زده اش در چند سانتيمتر آخر حرکتشان به شکل اعصاب خرد کني جيغ کشيدند. 
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هاي آخر خورشيد در حال محو شدن از ها وارد شدند. بيرون انبار، اشعهدو نفر از نگهبانان با غذاي بعدازظهر آن

هاي پست کردند، اينجا زودتر از زمينهاي عظيم راه نور را از سمت غرب سد ميي شهر بودند. از آنجايي که کوهرو

 شد.تاريک مي

ي سرد، نان صاف و يک مشت خرماي نزار ها قهوههاي گيلن آگاه شده بود؛ همانطور که نگهباناونلين که از حرف

د. يکي شان ديد که او در حال تماشاست و به او نيشخند زد. او فکر ها را تماشا کرگذاشتند آنرا روي زمين مي

اخوشايند من يه چيز ن»داد که اي اشاره کرده بود. آن نيشخند دوستانه نبود و از اين خبر ميکرد، بله، گيلن به نکته

 .«دونم که قراره برات اتفاق بيوفتهرو مي

ي بي ترديدي از بريدن کشيد و در تقليد عبوسانه و ر نشانهسپس، زماني که او شستش را تا گلو باال آورد و د

ها و ديگر زنداني ها، اي از مرگ چشمانش را چرخاند، آن شک تاييد شد. هوراس، بدون جلب توجه نگهبانمسخره

ستند خواخودش را بيشتر به سمت در باز کشيده بود تا بتواند نگاهي به شهر زير پايشان بيندازد. حاال که نگهبان مي

آنجا را ترک کنند، از موقعيت او آگاه شده و او را با خشونت هل دادند تا به سمت بقيه برود. اونلين با لحن نگراني 

 گفت:

 نگاهش خوشم نيومد.من از   -

 هوراس مکث کرد. سپس او پي برد که همراهانش لياقت دانستن آنچه او ديده بود را داشتند.

کمتر دوستش خواهي داشت. اون يه سکوي بزرگ و بلنده که ته  سازن،وقتي که بشنوي چي دارن مي  -

 رن.هايي داره که ازشون باال ميميدون ساختنش. تقريباً دو مترر باالي زمينه و پله

 ارک پيشنهاد کرد:

 مثل يه صحنه؟ شايد اونا بخوان يه نمايش اجرا کنن.  -

 هوراس گفت:
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 شايدم يه اعدام.  -

*** 

 

گشتند ملحق شدند. البته، در دروازه نگهبانان تواالگي اورزان که به سمت شهر بر ميي کشويل و آلوم به توده

هايي کردند. در تمام اين سالگذشتند ميها توجه کمي به کشاورزان آريدي که از کنارشان ميمستقر بودند؛ ولي آن

با يک مقاومت واقعي مواجه نشده شدند هيچ وقت ها و روستاهاي مناطق دور وارد ميها به زور به شهرکه تواالگي

دگي ها بتوانند زنها هميشه مراقب بودند که براي ساکنان آنقدري باقي بگذارند که بعد از ترکشان، آنبودند. آن

ها عموماً بعد از چپاول کردن يک شهر، تا چند سال به آن بازنمي گشتند. در کنند و دوباره گروه گروه شوند. و آن

هاي نامنظم را به عنوان بخشي از زندگيشان قبول کرده بودند. خوشايند نبود، ولي آن حمله نتيجه؛ مردم آريدي

 ارزش مردن را هم نداشت.

بدولين را تشخيص داد. او به آلوم نگاه کرد و ديد که او نيز  -در جمعيت اطرافشان، ويل حداقل سه جفت آريدي

 آرامي گفت:ها دقت کرده است. او بهبه آن

 شه.م يه قهوه خونه پيدا کنيم. پشتم داره خسته ميبذار بري  -

ها از آبگذرها و ها بعد از ظهر را صرف جمع کردن آنکردند. آنهاي بزرگي از هيزم را حمل ميهر دويشان بسته

هاي رشته کوه شمالي پوششي کم پشت از درختان هاي اطراف کرده بودند. برخالف بيابان بي درخت، دامنهدره

کرد، براي سبزيجات آب کافي براي رشد ها عبور ميهاي زيرزميني که از آن دامنهها داشت. جريانتهکوچک و بو

 کردن فراهم آورده بود.

ها را به يکي از ها بتوانند که هيزمها بودند. ممکن بود آنهاي هيزم لوازم مناسبي براي نمايش آنآن پشته

ها هميشه ها فوراً خوشامد گفته شود. آريديشد به آن؛ که باعث ميهاي شهر بفروشندها يا قهوه خانهمسافرخانه

شت گذکردند تا ظاهر تقريباً خارجي ويل؛ همانطور که او از دروازه ميها کمک ميبه هيزم نياز داشتند. به عالوه، آن

 داشت.نگه مي ها و صورتش را پايينرفت و چشمپوشانده شود. او با سر و پشت خم شده بر اثر بارها راه مي

 ي ويل، کمان ناآماده و تيردانش قرار داشت.ها وجود داشت. در مرکز پشتهيک دليل مهم تر هم براي حمل آن

ها از ميدان شهر گذشتند و ويل به سکوي بزرگي که در طرف غربي ساخته بودند نگاه کرد. هدف ساختنش آن

 مسلم بود. او نجوا کرد:

 رسه اونا آمادن.به نظر مي  -
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 و آلوم براي توافق سري تکان داد.

 شيم.بذار از اينجا بريم. ما اينجا، توي ميدون خيلي مشخص مي  -

هاي باريک رفتند و از ميدان و سکوي چوبي و بدشگونش دور شدند. هيچ کدامشان ها درون يکي از خيابانآن

ل يک ها به شکمطمئن بيايند. آندانستند بهتر است به نظر نارفتند. ولي هر دويشان ميدانستند کجا مينمي

دانست همانطور که خيابان در طول نواختي کنار خيابان راه رفتند و راه پر پيچ و خمش را دنبال کردند. ويل مي

 کردند.ها به سمت باال حرکت ميشيب طبيعي زمين کشيده شده بود، آن

ي يک محله -کردن آريدي اشاره ميکشد و به جايي که آن گروهبااو حس کرد که دست آلوم آستينش را مي

 نگاه کرد. -جانبي

آنجا، تقريباً سي متر آنطرف تر يک خيابان دو طبقه وجود داشت که از همسايگانش بزرگتر بود. يک نشانه به ديوار 

 هاي آريدي محو شده روي آن کشيده شده بود. آلوم گفت:کنارش آويزان بود که نشانه

 ست.اون يه مسافرخونه  -

 سمت ساختمان رفت.و به 

ها خودشان را ميان مهمان خانه يا قهوه ي گروهها انتخاب کرده بودند که شب را در مهمانخانه بگذرانند. بقيهآن

اي براي جا دادن پنجاه نفر ديگر وجود هاي کافيکردند. مشخصاً، مهمان خانههاي ديگر شهر پخش ميخانه

هايي که بر کنارهاي ميدان شهر بنا شده اند، ادي بود ساختماناي مانند اين عنداشت. ولي در شهر تجاري

اي برپا کنند و به داخل خود ميدان بيايند. تجار و کشاورزان دوره گرد که براي بازار به شهر هاي کرباسيسايبان

ن موضوع بديبدولين. اين  –هاي آريدي خوابيدند. و همينطور خيلي از گروهها شب را ميآمدند، زير آن سايبانمي

ها فردا صبح در ميدان بودند، همانجايي که موقع شروع جنگ ويل ميخواست آنجا باشند. در هر معنا بود که آن

نتخاب ي شليکش اهاي نگهباني که ويل به عنوان نقطهخواستند به ديوار شهر و يکي از برجصورت، ويل و آلوم مي

 کرده بود نزديک باشند.

هاي هيزمشان را ها واردش شدند و پشتهکنار ساختمان اصلي وجود داشت. آن دار موقت و سايبان يک اسطبل

ي خودش برد و به سرعت تيردان و کمان بلندش را بيرون کشيد و زمين گذاشتند. ويل دستش را به داخل پشته

 اسلحه را در يک آخور که نيمه با يونجه پر شده بود پنهان کرد.

ها نگاه کردند؛ سپس ها بدون کنجکاوي به تازه وارد؛ دو اسب و يک االغ پير. آنهاي کمي در اسطبل بودندحيوان

 به به يونجه خوردنشان بازگشتند. آلوم گفت:

 مشخصاً اونا مهموناي زيادي ندارن. بايد بتونيم يه اتاق اينجا پيدا کنيم.  -
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 ان خانه رفتند.هايشان انداختد و به سمت در جلويي مهمها را دوباره روي شانهها پشتهآن

ها محل پياله فروشي بود، جايي که مشتريها به اتاق اصلي مهمان خانه وارد شدند. در آرالوئن يا گليکا، اينجا آن

ي قوي و تلخ کردند و به جاي آن قهوهها از الکل اجتناب مينوشيدند. ولي بيشتر آريديآبجو يا شراب مي

، بيشتر هاي کوچکيذاشت و به اتاق نگريست. هشت يا نه مرد پشت ميزي هيزم را پايين گنوشيدند. ويل پشتهمي

ها را ها را ببينند، سپس، وقتي وفهميدند آنها باال را نگاه کردند تا تازه وارددوتايي يا سه تايي، نشسته بودند. آن

 هايشان برگشتند.شناسند، به ادامه مکالمهنمي

ک ي قيمت يرفت و دربارهوزن داشت و همانطور که آلوم به سمت بار مييکي از مردان تنها نشسته بود. او اضافه 

زد؛ آن مرد به خيره شدن به ويل ي غذا و اتاق براي شب در برابر هيزم و مقدار کمي از پول با او چانه ميوعده

 ها تمام شد، مهمان خانه دار گفت:ادامه داد. وقتي که چانه زدن

 قبالً اينجاها نديده بودمتون.  -

 صدايش لحني مانند بازجويي کردن داشت. آلوم بدون پلک زدن به او نگاه کرد. او گفت:

 ام.شايد به خاطر اينه که من آدم توداري  -

هاي کرد. او به ويل گفته بود که مردم روستايي آريدي، کارهاي بعدي اجتناب ميلحنش دوستانه نبود و از بحث

ها عاشق فضولي کردن در امور کردند، با اين وجود، برعکس، آنان ميزيادي براي مخفي نگه داشتن کسب و کارش

 مردم ديگر بودند.

ها را همراه يک بشقاب از نان آن مهمان خانه دار، حکيمانه آن اعتراض را پذيرفت. او دو فنجان قهوه ريخت و آن

 .ي سرخ شده روي سيني چوبي گذاشتو چهار سيخ از گوشت بره77تازه، کمي چاشني سبک 

ها شروع به خوردن کردند. همانطور ها را به سمت ميزي که ويل انتخاب کرده بود برد و آنآلوم غذا و نوشيدني

 آرامي گفت:توانست نگاه مرد چاق که هنوز روي او بود را حس کند. او بهخوردند، ويل ميکه مي

 کنه.داره تماشامون مي  -

 مي با مرد چاق برقرار کرد. او به تندي گفت:آن افسر آريدي سرش را باال آورد و ارتباط چش

 چيزي تو فکرته، دوست من؟  -

 آن مرد شرمنده نشده بود. او گفت:

 ها اينجا غريبه اين.شما  -

                                                            
 اسم یه نوع غذاست77 
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 ادبي گفت:آلوم سري به تاييد تکان داد. او با بي

 گذروني.به خاطر اينه که شنيديم تو وقت زيادي رو اينجا مي  -

 آن مرد پرسيد:

 ين؟پس از کجا ميا  -

اي به او خيره شد. او روي آن کوسن جا به جا شد و خنجرش را، هنوز در غالف، از آلوم با نگاه غيردوستانه

 کمربندش بيرون آورد. او آن اسلحه را روي ميز جلويش گذاشت. او گفت:

 کنم اين موضوع بهت مربوط بشه.فکر نمي  -

 نيده شود، اضافه کرد:اي بلند که صدايش شسپس، به سمت ويل برگشت و به اندازه

 شه.کنن کاراي بقيه بهشون مربوط ميهاي روستايي. هميشه فکر ميي بارز فضولمشخصه  -

 ي داغ پر کرد، تا مجبور نشود پاسخ دهد. مرد چاق پرسيد:ويل خرناسي کشيد و دهانش را با نان و گوشت بره

 گه؟دوستت چيزي هم مي  -

 هايي از گوشت پيچيده بود را زمين گذاشت و آه خشمگيني کشيد.طعهآلوم آن برشي از نان را که تازه دور ق

 .اووپسبريد، گفت پرسيد رو ميهاي يه نفر که خيلي سوال مييه بار شنيدم وقتي داشت گوش  -

هاي ديگر به باال نگاه کرده و براي قدرداني سري تکان دادند. مشخصاً، آن مرد چاق در قهوه خانه بعضي از مهمان

 ها از آن طرف اتاق فرياد زد:بود. يکي از آنمحبوب ن

 ! بذار مردم غذاشون رو بخورن.78ولش کن، سعود  -

ي مهمانان بيش از حد سرودي از توافق بلند شد و مرد چاق به اطراف نگاه کرد؛ در حالي که تنفرش از بقيه

وه اش را نوشيد. ولي چشمانش مشخص بود. او به همه شان پوزخند زد، و در آخر دوباره به کوسنش تکيه داد و قه

 روي آن دو غريبه ماند.

ي باال، جايي که اتاقشان قرار داشت، رفتند؛ ويل هنوز ها غذايشان را تمام کردند و به سمت طبقهوقتي که آن

کرد. او فکر کرد که آيا بايد کاري درباره اش انجام توانست نگاه مرد چاق را حس کند که پشتش را سوراخ ميمي

 رفتند گفت:ها باال مييا نه. آلوم شک و ترديدش را حس کرد. او همانطور که از پله دهند

 کنه تا درباره ش شايعه بسازه.نگران نباش. فردا اون کامالً ما رو فراموش کرده و يه چيز ديگه پيدا مي  -

ويل آنقدرها مطمئن نبود. او اميدوار بود که حق با آلوم باشد.

                                                            
78 Saoud 
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ها ها با تنبلي به باال نگريستند. صبح بود، چند ساعت بعد از طلوع؛ و آنل در انبار صدا کرد. زندانيکليد درون قف

ها دچار روزمرگي شده بودند. يک روز شان را دريافت کنند. آني روزانهعادت کرده بودند تقريباً اکنون اولين وعده

عموماً شامل نان  -غذا نامتنوع و خسته کننده بود  شد. آنشد، تقسيم ميها داده ميتوسط سه وعده که به آن

اي يي کافو کافي نبود تا براي هيچ کدامشان وعده –شد مزه بود، و چند خرما ميديروز پخته شده که بيات و بي

 را فراهم کند.

ن را ولي حداقل قهوه بود و با وجود اينکه در بهترين حالت آن قهوه ولرم بود، هوراس، هلت و گيلن قدر آ

ا خوردند. اسوينگال بعضي اوقات بدانستند. البته، اسوينگال و ارک براي وجود نداشتن آبجوي قوي افسوس ميمي

رد. او کي پيش به جا گذاشته بود فکر مياي که روي ولف وايند، چند هفتهي نيم پر شدهاشتياق به آن بشکه

. او با ناراحتي فکر کرد، احتماالً خيلي بهتر از خودش که کنندانديشيد که در الشباح، چگونه با مردانش رفتار مي

 اينجا بود.

ي ديدنش گزارش داده بود ي آن سکويي که هوراس دربارهرسيدند. گيلن هنوز دربارهديگران به افکار خودشان مي

ان نانشدانست که او و هلت قطعاً بين زندان باکرد. جنگجوي جوان گفته بود سکوي اعدام، گيلن ميفکر مي

ها بودند. ولي او خردمندانه با آن نامحبوب بودند. او فکر کرد، اگر کسي قرار بود که اعدام شود، آن دو نفر همان

ها همچنين عادت داشتند که هاي سخت گرفتار شوند. آنفکر رو به رو شد. رنجرها عادت داشتند تا در موقعيت

با احتمال به وجود آمدن چنين موقعيتي زندگي کرده بود. ها هاي اصلي دشمنانشان باشند. او براي سالهدف

 توانست بکند اين بود که صبر کند تا موقعيتي براي فرار درست شود.اکنون تمام کاري که مي

 زندگی پیشتاز 
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او پي برد که بي تفاوتيِ ظاهريِ هلت يک نمايش بود. رنجر پيرتر نمي خواست هر گونه شک يا ترسي را به اونلين 

مه آماده بودن براي ه»ي گيلن به آن حقيقت پي برد، متوجه شد که اميدوار است آنقدر دربارهالقا کند. وقتي که 

سروصدا نکرده بود. اگر هر گونه موقعيتي پيش مي آمد، او آماده خواهد بود. همينطور هلت، حرف زدن « چيز

 ند.کرد؛ ولي آن کار امکان داشت اونلين را عصبي کتر نميها را آمادهاش آندرباره

هوراس آرام باقي ماند. او به هلت و گيلن ايمان داشت. اگر براي بيرون رفتن از موقعيتشان راه حلي وجود داشت، 

دانست ديد. او ميفعاليتيِ ظاهريِ هلت را ميدانست که آن دو پيدايش خواهند کرد. مانند گيلن، او فراتر از بياو مي

 کرد.و مغزش با خشم کار ميکه آن رنجر براي عمل کردن تحريک شده بود 

ها را غافلگير کرد. آوردند، براي بردنشان آمدند آنبانانشان زماني که معموالً صبحانه را ميآن حقيقت که زندان

ي قهوه به انبار وارد شوند؛ ناگهاني با دوازده مرد با شمشير هاي ها که انتظار داشتند دو نفر با سيني غذا و کوزهآن

ها قرار گرفتند. اي، اطراف آنهاي مشخص شدهريختند و در موقعيتوشدند که از درِ باز به درون ميکشيده رو به ر

هلت که پشت به ديوار نشسته بود، خواست بلند شود. ولي نوکِ يک شمشير خميده او را متوقف کرد و نه آنچنان 

 د:با ماليمت به گلويش فشار داه شد. آن کاپيتان تواالگي به او دستور دا

 همونجا که هستي بمون.  -

 او که چشمانش روي صورت هلت مانده بودند؛ به رنجر نشسته اشاره کرد. او گفت:

 دستات رو بيار جلو.  -

 کرد به يکي از مردانش گفت:سپس، همانطور که هلت اطاعت مي

 ببندش.  -

ه را ببندد، او سعي کرد ک خواست اودستان هلت به سرعت جلويش بسته شدند. در ابتدا، زماني که آن تواالگي مي

ها کمي شل ها آزاد کند و باعث شود که طنابماهيچه هاي بازوها و مشتش را بکشد و اميدوار بود که بعداً آن
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شت ي شمشيرش به پدانست. او به سختي با سر تيز نشدهي قديمي را ميشوند. ولي آن کاپيتان تواالگي حقه

 ر داد:دستان هلت ضربه زد. او با خشونت دستو

 اينکارا بسه!  -

اش را باال انداخته و دستانش را شل کرد. ارزش امتحان کردن را داشت. سر تا سر اتاق، او همانطور که هلت شانه

توانست خودش و گيلن را شان؟ او ميشد تماشايشان کرد. او اخم کرد. چرا همهدستان بقيه همانطور بسته مي

 کنند، حسهاي ارزشمندي بودند. زماني که ديد ديگران را بلند ميگاندرک کند. حتي هوراس، ولي ديگران گرو

اي در شکمش را احساس کرد. سپس آن کاپيتان طنابي که دستانش را به هم بسته بود را گرفت و او را فرورفتگي

 هم باال کشيد؛ او پرسيد:

 ريم؟کجا داريم مي  -

راند. هوراس، همانطور که بعد از آن رنجر ريش خاکستري ولي آن مرد به سادگي خنديد و هلت را از در به بيرون 

 شد گفت:به بيرون رانده مي

 اين به نظر خوب نمياد.  -

*** 

 

هاي ديگر بلند شده، صبحانه خورده و کمي بعد از طلوع آنجا ويل و آلوم تقريباً تا ديروقت خوابيدند. بيشتر مهمان

 را ترک کره بودند.

رده بودند که بايد تا ساعت نه صبر کنند و تصميم گرفته بودند که هيچ دليلي براي ها استدالل کدر هر صورت، آن

ها با پرسه زدن در مجاورت آن برج مراقبت، روي ديوار فروريخته وجود زود بيدار شدن و سپس جلب کردن توجه

 د.مهمان خانه وارد شدنها يک ساعت بعد از اينکه بيشتر مهمانان رفته بودند به اتاق اصلي نداشت. در نتيجه، آن
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بيشتر مهمانان؛ آن مرد چاق شب قبلي هنوز در اتاق بود. او که در اتاقش کمي باز نگهداشته شده بود، آن دو مرد 

رفتند. سعود مرد مغروري بود؛ او يک تاجر ثروتمند ها به اتاق اصلي ميجوان را تماشا کرده بود که توسط پله

شدند. کار حقيقيِ شان توسط کارمندان حقوق بگيرش اداره ميداشت که همهپارچه بود و چند غرفه در بازار 

سروکله زدن با مشتريان، اين روز ها دور از شأن سعود بود. او براي چنين کارهاي زخمتي بيش از حد پولدار و 

د ساخته و پولدار گذراند، جايي که انتظار داشت که به خاطر خوها ميخانهمهم بود. در عوض؛ او زمانش را در قهوه

 بودنش، با احترام با او رفتار شود.

آميز آلوم را در شب قبل دوست ادبانه و توهينرسيد که او رفتار بيها در نتيجه به اين حقيقت ميي اينهمه

کرد اليق احترام بود، حتي ها برخورد مينداشت. در چشم هاي سعود، او مردي بود که از طرف مردمي که با آن

هاي کوچک و پنهانيِ آلوم عادت نداشت. و او اين حقيقت را که ديگران م همراه با تملق؛ او به آن تهديد کردناحترا

ي اين دو نفر وجود ها را گرفته بودند دوست نداشت. او فکر کرد، چيز مشکوکي دربارهخانه طرف غريبهدر قهوه

 د شوند.شناخت که ممکن بود با شنيدنش خرسنداشت و او مردمي را مي

 آرامي در را پشترفتند؛ او با سکوت از اتاقش بيرون آمد، بهخوري ميها به اتاق قهوههمانطور که آلوم و ويل از پله

ن ها مطمئناً بايد آشد ايجاد کرد خود را عقب کشيد. آنسرش بست و به خاطر صدايي که در، وقتي که بسته مي

 صدا را شنيده باشند؟

ا اي، او که بگونه توقف يا مداخلهها بشنود، بدون هيچت صداي حرف زدنشان را از پايين پلهتوانسولي نه. او مي

هاي کف زير وزنش صدا کنند جلوگيري ايستاد تا از اينکه تختهرفت و بيش از حد نزديک ديوار ميدقت راه مي

 ها رفت.کند؛ به سمت خود پله

اي فکر کرد آن دو مرد رفته خانه را شنيد مکث کرد. براي لحظهاو همانطور که صداي باز و بسته شدن در مهمان

دار شنيد. او فکر کرد، پس جوانتره براي کاري بيرون خانهاند؛ سپس صداي صحبت کردن مرد بزرگتر را با مهمان

 رفته بود. ولي چه کاري؟
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يي از بازگشت شکارش تيز هايش براي شنيدن هر گونه صداي ديگر را پايين آمد، در حالي که گوشاو چند پله

 ها مي گذرد وتر از سالنِ پايين پلهي جوانشده بود. سپس او دوباره صداي در جلويي را شنيد و ديد که غريبه

 شود.خوري ميدوباره وارد اتاق قهوه

ي کرد که شبيه چوبدستي بلندي، پيچيده و گره زده شده در پارچهاين بار، او چيزي را در دست راستش حمل مي

ز کرد، ااي مانند اين را نديده بود. او که با دقت حرکت ميکرباسي بود. سعود اخم کرد. او هيچ وقت چوبدستي

 ها پايين آمد و از يک در جانبي به خيابان رفت.ي پلهبقيه

تر از همين يکي وجود داشت. او به سمتش در سمت راستش با چند متر فاصله، يک کوچه ديگر حتي کوچک

 خانه را ترک کنند.ها رفت و منتظر ايستاد تا آن دو مرد مهمانشکرگذارانه به درون سايه دويد و

ها بيرون آمدند و به چپ چرخيدند و به سمت شمال به راه افتادند. سعود با کنجکاوي تماشايشان چند دقيقه بعد آن

مردم ماشاوا به سمت ميدان  ها را دنبال کرد. سي دقيقه از ساعت هشت گذشته بود و بيشترکرد و سپس آن

ي هايي که قرار بود بميرند نداشت، يک اعدام منظرهرفتند. حتي با وجود اينکه او هيچ مشکلي با زندانيمي

 خواستند آن را ببينند.آوري بود و بيشتر مردم ميحيرت

آنجا فقط  –شت شدند؟ هيچ چيز جالبي در سمت شمالي شهر وجود نداپس چرا اين دو مرد از ميدان دور مي

هاي فروريختني و موش زده بود. و البته، خود آن ديوار قديمي و فروريخته، با اي از کلبههرج و مرج گيچ کننده

 هاي نگهباني متزلزل و ناپايدارش.برج

ممکن بود  79ي چاق ناگهاني چرخيد و از همان راهي که آماده بود برگشت. او فکر کرد، تاليشآن تاجر پارچه

با مقام کمي در آن گروه کوچ نشين که  –اشته باشد اين را بشنود. تاليش يک جنگجوي آريدي بود دوست د

ها به سرعت ميان مردم شهر آريدي، دادند. آنکرد که دستوراتش را انجام ميعموماً با دو دستيار مسافرت مي

 کردندها هميشه پيشگويي ميرسيد آنشهرتي به عنوان دزد و راهزن به دست آوردند. به شکلي، به نظر مي

ها مي اند. در حقيقت، اين سعود بود که به آنها يا بهترين محصوالتشان را پنهان کردهبازرگانان آريدي کجا پول

                                                            
79 Talish 
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ها و ها و انبارهايش، او از همسايهگفت. او اتحادي را با آن سه تواالگي ايجاد کرده بود. در برابر رها کردن غرفه

 داد.طالع ميها ارقبايش به آن

رفتند. سعود سرعتش را افزايش داد و بدن چاقش، ها عموماً آنجا ميي ميدان بود که آناي در گوشهخانهقهوه

لرزيد. اگر توجه تاليش به آن دو مرد دويد تا دزد تواالگي را پيدا کند، ميهاي باريک ميهمانطور که در خيابان

کنند. آن مطمئناً توجه تواالگي را جلب کيف پولي پر از طال حمل مي هاگفت که آنشد، او به دزد ميجلب نمي

 کرد.مي

ها بايد آن پول را از دست داده يا پنهانش کرده باشند. اگر توانست ادعا کنند که غريبهبعداً، سعود هميشه مي

داد، سعود اهميت ميرساند. و آنقدر که شد، فقط به آن دو غريبه ضرر ميتاليش به خاطر نبود طال خشمگين مي

 آن چيز خوبي بود.

*** 
 

هاي زباله و بناهاي فروريخته بازکردند. قسمت شمالي شهر در بدترين حالت ويل و آلوم راهشان را از ميان کپه

ردم م –ها اشغال شده بودند خانمانها رها شدن بودند تا بپوسند و فرو بريزند و توسط بيخرابي قرار داشت. خانه

ديدند که پنهاني، از ميان راهروهاي فروريخته را ميها صورت هاييبار، آنکار و جنايتکار؛ هر چند وقت يکفقير، بي

 گشتند.ها بر ميهاي خانهشد، آن ناظران به درون سايهها کشف ميکردند. وقتي که وجود آنها نگاه ميبه آن

م و ک –خته بودند و به سادگي همانجا رها شده بودند هايي که فرو ريها باريک بودند و همانطور که خانهخيابان

اي، پيچ خوده بودند. ويل حس زدند، به شکل تصادفيرا دور مي -شدند هايي از ويرانه تبديل ميکم به تپه

روند. آن گروهبان آريدي راه را اش را مدتي پيش از دست داده بود. او اميدوار بود آلوم بداند به کجا مييابيجهت

ي پيچ و تاب خورده و گيج کننده بيرون ها در آخر از يک کوچهکرد. زماني که آناطمينان کافي هدايت مي با

 رويشان ديدند، ويل با آسودگي آهي کشيد.هاي ديوار شمالي را رو بهماندهآمدند و باقي

د ها اجازه نداشتنو ساختمانشد، ي داخلي ديوار کشيده ميروي عريض و پاکي در طول مبناي و پايهدر اصل، پياده

هايي را به مجاورت خود ديوار ها و سايبانهاي اخير، مردم کلبهکمتر از سه متر به آن نزديک شوند. ولي در سال
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کردند دادند استفاده ميو عموماً از آجرهاي فرو ريخته و گِلي که قبالً قسمتي از ديوار را تشکيل مي –ساخته بودند 

 ک و کوچکشان را بسازند.هاي تاريتا کلبه

هاي ويران شده باز کنند، شدند از يک پيچ تصادفي به ديگري بروند و راهشان را از ميان خانهها، که مجبور ميآن

ديد که آن برج نگهباني که به عنوان محل خواستند به سمت شرق آمده بودند. حاال ويل ميبيشتر از آني که مي

روي  اي که فروريخته ودويست متر آنطرف تر است. او برج را توسط تير سقفي شليک انتخاب کرده بود تقريباً

 ي تندي پيش آمده بود.هاي سکوي ديده باني گير کرده بود شناخت. آن تير با زاويهنرده

، هاتر به آنرفت و برج خيلي دورتر بود. يکي ديگر نزديکاو به خورشيد نگاه کرد. آفتاب در آسمان شرقي باالتر مي

کرد، امکان هاي سقوط کرده عبور ميها و قلوه سنگفقط پنجاه متر دورتر، وجود داشت. وقتي که او از سايبان

ي شهر بيشتر از آنچه تخمين زده بودند طول داشت خيلي دير به برج اصلي برسند. پيمودن قسمت ويران شده

 کشيده بود.

 تر اشاره کرد. او گفت:او اکنون به برج نزديک

 يکي برج هم مجبوره کافي باشه. اون  -

 آلوم سري به تاييد تکان داد، او به نظر نگران مي آمد. او گفت:

 داره دير مي شه؛ اونا هر دقيقه ممکنه شروع کنن.  -

ته هاي فروريختر از ميان هرج مرجِ بناها و کلبهدويدند، راهشان را به سمت برج نزديکها در حالي که تقريباً ميآن

باز کردند.
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سومفصل  چهل و   

اي عمر پشت سنگ بزرگي در ابتداي آبراهه دوال شده بود، در حالي که چشمانش ورم کرده و روي برج نگهباني

که او و ويل شب قبل انتخاب کرده بودند متمرکز شده بود. تير سقفي که نيمه فروريخته بود تشخيص آن برج را 

 کرد.از همسايگانش آسان مي

تر، جايي رخيد تا حسن را ببيند. آن مرد جوان از درون آبراهه و کمي عقبچيزي پشت سرش حرکت کرد و او چ

 ها با سکوت منتظر بودند به آنجا آمده بود. حسن پرسيد:که قواي اصلي بدولين

 اثري ازش هست، شيخ؟  -

 عمر سرش را تکان داد.

 بود. ساعت تقريباً نه ـه.بايد تا االن توي موقعيت مي  -

 حسن پيشنهاد داد:

 ها به تاخير افتادن؟اعدام شايد  -

 عمر با تفکر ريشش را خاراند.

 زندگی پیشتاز 
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ها تونم احتمال بدم اون يوسل شيطان همچين شانسي رو براي تحت تاثير قرار دادن محليشايد؛ ولي نمي  -

 از دست بده.

بل او دستش را براي سکوت باال آورد و براي گوش دادن سرش را کمي چرخاند. از داخل ماشاوا، غريو و آهنگ ط

 رسيد. او گفت:ها ميتوسط نسيم صبحگاهي به آن

 شه. چه باليي سر ويل و آلوم اومده؟نه، اعدام داره شروع مي  -

 حسن پرسيد:

 بيارم، شيخ؟ بايد مردان رو  -

اي که به سمت توانستند در مسير خاکيها ميکرد و آنعمر مکث کرد. احتماالً هيچ کس به اين جهت نگاه نمي

تر از موقع پايين بروند. ولي او آن ايده را رد کرد. تنها چيزي که کم داشتند يک جفت چشم رفت زودشهر مي

 آمد. او گفت:ها را ببيند و سپس هشدار به صدا در ميکنجکاو بود که آن

 مونيم.براي رنجر منتظر مي -

*** 

هاي رها و انبار به سمت خيابانآن هفت زنداني، محاصره شده توسط نگهبانان، در طول مسير سرپايينيِ خاکي از غا

 خود شهر رانده شدند.

در صفي طوالني به يک ديگر بسته شده بودند و حرف زدن  ،شدندخوردند، به جلو هل داده ميها که ضربه ميآن

 ها را با مخلوطي ازخوردند. اکثراً مردم آريدي آنبا هم ديگر برايشان ممنوع بود؛ از روي زمين ناهموار تلوتلو مي

ها کردند. با اين وجود، مانند هر جمع ديگري، مردماني بودند که زندانياحساسي و دلرحمي ممنوعه تماشا ميبي

انداختند. هلت به گروهي از مردان جوان بيست ي گِل و آشغال به سمتشان ميکردند و سنگ و کپهرا مسخره مي

شد را شناخته مي80 آراريکيقدرتمندي که به نام  ها مشخصاً شرابساله نگاه کرد. برعکس بيشتر آريدي ها، آن

                                                            
80 arariki 
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ها خوردند، در حالي که چشمانشان قرمز بود و همانطور که به صف زندانيها با هم تلو تلو مينوشيده بودند. آن

اش به سلتن که پشت سر او در صف بود هايشان آويزان بود. هلت برگشت و از روي شانهدادند، آروارهدشنام مي

 او گفت: .نگاه کرد

 کردم دين شما الکل رو ممنوع کرده.فکر مي  -

 اش را باال انداخت. او گفت:سلتن با تنفر به آن گروه پر سر و صدا و فرياد زن نگاه کرد و شانه

اي يه عنصر پست وجود داره. مردماني مثل اونا فقط خيلي خوشحالن که امروز، اونا نيستن توي هر جامعه  -

 شن.که گردن زده مي

 ک نگهبان به جلو قدم برداشت و با يک طناب گره زده شده به آن دو مرد ضربه زد. او فرياد زد:ي

 ساکت شين! گفتيم که حرف نزنين!  -

ها اکنون به خود ميدان وارد شدند. آن جا جاي سوزن انداختن وجود نداشت و نگهبانانشان مجبور بودند تا آن

بردند ها لذت ميديد که نصف تماشاکنندگان تواالگي بودند. آن. هلت ميمردم را هل دهند تا برايشان راه باز کنند

ها را تا جايي پايين بياورد که براي ترحم ي آخر نابود شود و آنها در لحظهو اميدوار بودند که شجاعت زنداني

 جيغ بزنند و گريه کنند.

 ها ناشناخته بودند.اي تواالگيها بخواهند گوش دهند. موضوعاتي مانند ترحم و شفقت برنه اينکه آن

توانستند با وضوح ببيند، صداي بم طبل آغاز ها براي اولين بار مياي که آنآنطرف ميدان، کنار آن سکوي چوبي

 اي براي جمعيت اطرافشان بودشد. آن صدا با ريتم آرامي، مانند تپيدن يک قلب بزرگ، ادامه يافت. آن صدا نشانه

ها را به جلو رفتن مجبور کردند، تا ها صف زندانيسر و صدايشان تجديد نظر کنند. آن ي حرف زدن وکه درباره

 شد رسيدند.هايي که به سکو منتهي ميجايي که به کنار پله
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اي پوشيده، پاهاي چکمه پوشش از هم باز شده و هلت به باال نگاه کرد. يوسل که امروز رداي گشاد آبي تيره

الي سرشان ايستاده بود. مانند هميشه، صورتش پشت آن نقاب آبي تيره پنهان شده دستانش روي کفلش بود، با

هاي صورتها هم مثل هميشه سرد بودند. او اکنون به سمت مردم ايستاد، بهبود. فقط چشمانش مشخص بودند و آن

 رويش نگاه کرد و منتظر ماند تا سکوت حکمفرما شود.رو به

گاهي تبديل شدند. سپس، همانطور که جنگجويان تواالگي ميان جمعيت رفتند اي گهها به صداهآرامي، آن فريادبه

زدند، آن صداها هم متوقف شدند. سکوتي غيرطبيعي ميدان کرد را ميو هر کسي که حرف رهبرشان را قطع مي

 شد، گفت:ي ميدان شنيده مياش با وضوح در هر گوشهرا فرا گرفت. يوسل که اکنون صداي زننده

 ها رو باال بياريد.ندانيز  -

هاي ناهموار سکو باالرفت. سپس همانطور هايشان را به جلو انداختند و هلت جلوتر از همه از پلهنگهبانان زنداني

 ها زير پايشکرد که پلهها باال آمده و اسوينگال آن آريدي را دنبال کرد، هلت حس ميکه سلتن بعد از او از پله

 لرزند.مي

هايي که پشت سرش بودند باز کند، يوسل او قصد داشت روي سکو حرکت کند و راه را براي آنهمانطور که 

 اش را گرفت. آن تواالگي به هلت گفت:شانه

 همينجا بمون. تو اولي خواهي بود.  -

د ها، ممکن بوي زندانيهاي خشمگيني کشيدند. اعدام بقيهها ي جنگجويِ جمعيت، از روي توافق فريادتواالگي

 ها از آن دو رنجر متنفر بودند.ها فراهم آورد. ولي آناي براي آنفريح و سرگرميت

 طبل که موقتاً صداي بديمن و بدشگونش را متوقف کرده بود، دوباره شروع به زدن کرد.

يستند. اکرد، يوسل به او اشاره کرد که کنار هلت برفت و ارک و اونلين را دنبال ميهمانطور که گيلن از سکو باال مي

 ها ي تماشاگر بلند شد.اي از روي رضايت از تواالگيدوباره زمزمه
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ها و حرکاتي در صفوف جمعيت ايجاد شد و توشاک راهش را به سمت جلو باز کرد. او به هلت نيشخند کشمکش

 زد و فرياد زد:

 خوري، رنجر!اينجا همون جاييه که اون ضربه رو توي گردنت مي  -

رفت، به طرف ديگري نگريست، جمعيت را بررسي کرد و اميدوار بود که جايي ويل را ببيند. هلت او را نايديده گ

ها دليلي به اين حقيقت داشت که کارآموزش زنده مانده بود و اجازه نخواهد داد که آنمنطق و بياو هنوز ايمان بي

ند که چرا اين باور را داشت، هلت پرسيدبدون نوعي تالش براي آزادي به استقبال مرگشان بروند. اگر از او مي

اي بدهد. اين ايمان بود. ايمان به ابتکار، نبوغ و شجاعتِ آن مرد جوان که هلت مانند توانست جواب منطقينمي

بود، به خاطر اينکه به او نياز داشتند. و ويل در گذشته هيچ گاه او را نااميد داشت. ويل آن جا ميپسرش دوست مي

 نکرده بود.

 کند. او گفت:دهد و او را به روي سکو دعوت ميطور مبهي آگاه بود که ارک جواب توشاک را مي او به

 تونم اون گردن خائنت رو برات بشکونم، توشاک!حتي االن که دستام بسته ست، مطمئنم که مي  -

 توشاک با عصبانيت نيشخند زد. او گفت:

 کنم.ت به عنوان ظرف آبجو استفاده ميمهگردونم و از جمجارک، من سرت رو به اسکانديا بر مي  -

کرد و استعدادي براي کارهاي نمايشي يوسل به آن دو مرد شمالي نگاه کرد. او به آن واقعه مانند تئاتر نگاه مي

 فرهنگشان هيچ جايي در آن مکان نداشت. او دستور داد:داشت. دعواي پرسروصدا و بي

 ساکت باشيد!  -

ل، هاي پشتيباني سکو تکيه داد. يوساي باال اندخت و به يکي از ستونخونسردي شانهتوشاک به او نگاه کرد، با 

 اي درکار نخواهد بود، يک دستش را باال آورد. او فرياد زد:خشنود شده از اينکه ديگر مداخله
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 جلو بياد!81بذاريد هاساون   -

 ها ي رديف جلو ادامه داده شد.آن فرياد توسط تواالگي

 هاساون! هاساون! هاساون!

شد. ي طبل هماهنگ ميها منعکس شد، در حالي که با صداي پيوستهآن فريادها توسط ديوارهاي ساختمان

ها را ديده بودند ها قبالً اعدامها به آن حرکت ادامه دادند و صدايشان را به سرود ملحق کردند. آنبعضي از آريدي

 بلندي و اضطراب فريادها باالتر رفت. دانستند که چه اتفاقي قرار است بيوفتد. شدت،و مي

د. هاي مستمعين بوسپس پيکري عظيم در سمتي از جمعيت نمايان شد، در حالي که قدش خيلي بلندتر از سر

ها راهشان را از ميان جمعيت، به آمد که او در هوا معلق است، سپس؛ همانطور که آناي به نظر ميبراي لحظه

اي ايستاده که چهار تواالگي تا شانه هلت پي برد که او روي حفاظ بزرگ و چوبي کردند؛سمت محل اعدام باز مي

 هايشان باال برده بودند.

ريتم صداي طبل شديدتر شد و فريادها با آن هماهنگ شدند. هاساون پيکر بزرگي داشت که کامالً در سياه پوشيده 

و همانطور که چهار جنگجو او را به جلو حمل شده بود. رداي بلند و گشادش با نسيم صبحگاهي در اهتزاز بود 

کِ ي پاييني صورتش توسط نقاب آبي تاريکردند. نيمهي سياهش به دنبالش حرکت ميهاي خفيهکردند، دنبالهمي

 ها پوشيده شده بود.هميشگيِ تواالگي

رار اي سياه قيغهي يک شمشير دو سرِ عظيم، با تاش به هم قالب شده بودند و روي قبضهدستانش جلوي سينه

 داشتند.

*** 
 تر رسيده بودند. آلوم فرياد زد:انداز طبل آغاز شد، ويل و آلوم به برج نزديکزماني که صداي بم و طنين

 کنن! برو! زياد وقت نداريم!اونا دارن شروع مي  -

                                                            
81 Hassaun 
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ي ساق پاي راستش اي که کمان بلندش را پوشانده بود برداشت، کمان را زير ماهيچهويل چيزي نگفت. او پارچه

خم کرد، با قوزک پاي چپش آن را محکم کرد و نخ کمان را سر جايش انداخت، در حالي که به خاطر غلبه کردن 

 ناليد.بر قدرت پنجاه کيلوگرمي کمان به نرمي مي

اش هناو شنلش را به سمتي انداخت و تيرداني متشکل از بيست و چهار تير را نمايان کرد، کمان را کنار آن به شا

ي اسکلت برج را آغاز کرد. حرکتش آرام بود. با وجود فريادهاي آلوم براي هاي پوسيدهآويخت و باال رفتن از کنده

دانست که بايد جاي دست و پاهايش را با دقت انتخاب کند. آن برج عجله کردن، و حس اضطراب خودش، او مي

 اي، فرو بريزد.ادي داشت که بر اثر يک حرکت عجلهدر وضعيت بدتري از آنچه انتظار داشت بود و احتمال زي

او چهار متر باال رفته، از باالي خود ديوار گذشته بود و و قبل از اينکه به سکوي ديدباني دست يابد؛ با دقت از 

 گذشت.ها ميآخرين قطعه

 نود، در حالي کهتوانست دوباره صدايش را بشصداي طبل براي چند دقيقه قطع شده بود ولي در فاصله، او مي

 زدند به گوش او رسيد.ها صدا که اسمي را فرياد ميزد. سپس صدتر ميتر و سريعاکنون سريع

 هاساون! هاساون! هاساون!

 گذشت، براي خودش زمزمه کرد:اي که قطعاً غيرقابل اطمينان بود ميآرامي از تير چوبياو که با دقت و به

 هاساون ديگه کيه؟  -

گشتند و بازوهايش وزن تري ميزمين معلق بود، پاهايش به طور آزمايشي به دنبال سکوي محکماو ميان هوا و 

 توان بود.کردند. پس زماني که صدايي را از پشت سرش شنيد کامالً بيبدنش را تحمل مي

 خواين بکنين؟شما ديگه کي هستين؟ و چي کار مي  -

تر دورتر، کرد. ده مشته بود و به راهي که از آن آمده بودند نگاه مياو به پايين نگاه کرد. آلوم که زير پايش بود، برگ

پشت سرشان، آن تاجر چاق که شب قبل در کردند. سه جنگجوي تواالگي با شک و ترديد تماشايشان مي

 زد.خانه ديده بودند ايستاده بود و کينه جويانه لبخند ميمهمان
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 فصل  چهل و چهارم

کردند، آن جالد غول پيکر روي مي ل اعدام از ميان ميدان پرجمعيت بازراهشان را به سمت مح هاهمانطور که آن

کرد. همانطور که از ميان مي شد، به راحتي تعادلش را حفظمي چهار تواالگي حملي حفاظي که روي شانه

 نرا تکاهايشان را باالبرده و اسلحهها ها براي تحسين آن پيکر عظيم، دستکردند، تواالگيمي جمعيت عبور

 دادند.مي

آن چهار تواالگي حامل، کنار سکوي اعدام توقف کردند و هاساون به نرمي روي سکو قدم گذاشت. همان زمان، 

 آغاز شد.ها دوري ديگر از تشويق

توانست از نزديک تر ببيند، هلت پي برد که آن جالد واقعاً يک غول بود. او بيشتر از دو متر قد داشت مي حاال که

بدنش به همان نسبت ورزيده بودند. او آن شمشير عظيم و دو سر را با سرعت باال آورد، تا جايي که و ها و شانه

بود  را ناديده گرفتهها شمشير کامالً باالي سرش قرار گرفت، سپس جلوي سکو رژه رفت، در حالي که صف زنداني

 داد.مي و شمشيرش را به سمت جمعيت تکان

 زدن نامش کردند.دوباره، جمعيت شروع به فرياد 

 هاساون! هاساون! هاساون!

برد، تا انتهاي سکو راهپيمايي کرد، سپس دوباره به مرکز برگشت. مي او که از ستايش و تحسين جمعيت لذت

توانست باال برد، آن را با يک چرخش سريعِ مچِ قدتمندش مي سپس، در مرکز سکو ايستاد، شمشير را تا جايي که

 ه سمت سکو گرفت، شمشير را جلو برد و درون سکو فرو کرد.چرخاند و نوک آن را ب

 زندگی پیشتاز 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

 آرامي بلرزد.شد، بهمي او يک قدم عقب رفت و اجازه داد شمشير، همانطور که در چوب ثابت

کرد باال برد، با سرعت آن گره را باز کرده، ردا مي را محکماش سپس دستش را به سمت گرهي که رداي بيروني

 آرامي پشت سرش فرود بيايد.اجازه داد بهرا از بدنش دور کرد و 

هر دو پايش بسته شده بودند؛ به هاي او اکنون فقط يک شلوار گشاد و موج دار پوشيده بود که دور کمر و قوزک

نون، درخشيد و اکمي که روغن زده شده بود، نسبتاًاش سياه و نقاب آبي تواالگي ها. پيکر برهنهي همراه يک خفيه

 شدند.مي به وضوح ديدهش ايو شکم به شدت ماهيچه بازوها، سينه

اي، شمشير را از چوب بيرون آورد، سپس آن را در او به جلو قدم برداشت و بدون هيچ تالش قابل مشاهده

ها، با سرعت زياد دور بدن و سرش چرخاند. او با آن شمشير عظيم و دايرهها اي از کمانگيج کنندهي مجموعه

توانست وزن آن مي شناخت ومي راها رد که انگار عروسک است، ولي براي هر کسي که اسلحهکمي طوري رفتار

بلند، سنگين و مخروطي را تخمين بزند، آن حرکت نمايش تحسين برانگيزي بود که قدرت و هماهنگي ي تيغه

 آفتاب صبح را منعکسهاي سياه و جال داده اشعهي رساند. آن تيغهمي مچش را به اثباتهاي بازو، بدن و ماهيچه

کرد که بعضي اوقات بيشتر مانند يک مي کرد و آنقدر سريع حرکتمي درخشيد، چشمان را خيرهمي کرد،مي

 باريک.ي آمد تا يک تيغهمي محکم و سياه به نظري صفحه

 هاساون! هاساون! هاساون!

تواالگي ي که مسحور قدرت، انرژي و جذبها هدوباره شروع شدند و اين بار تعداد بيشتري از آريديها آن فرياد

که روي سکو ايستاده هايي غول پيکر شده بودند به آن فريادها ملحق شدند. در هر صورت، شش نفر از زنداني

دليلي براي سوگواري اعدامشان نداشتند. در مورد هفتمي، مقام سلتن دهان به ها بودند، غريبه بودند و آن آريدي

و  82امريکيرمانند ماشاوا، دليلي براي دوست داشتن اي دوردست و دورافتادههاي مردمِ شهردهان گشته بود و 

کردند نداشتند. همانطور که هلت چند روز قبل مي مختلف آريدا را تحت نظر او ادارههاي که منطقههايي واکير

ه کردند، بمي دستانشان معاملهمشاهده کرده بود، بيشتر افسران در آريدا فاسد بودند و زماني که با مردم زير

نند. توانستند آن را بدانمي پرداختند. سلتن براي آن قانون کلي يک استثنا بود، ولي مردم ماشاوامي خواريرشوه

 کرد و به همين دليل مردم شهر هيچ اطالعات دست اولي از او نداشتند.مي دوردست را مديريتي او يک منطقه

                                                            
82 Emrikir 
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افتاد، زماني که مردمي مانند روستاييان مي اتفاقها دم با حاکمان در زمان گرفتن مالياتبه عالوه، ارتباط عادي مر

هايي، ماشاوا بايد از هر آنچه در طول سال بدست آورده يا رويانده بودند درصدي را تحويل دهند. در چنين زمان

 شده باشد، ترحم کمي نشان ها مورد حمله قرار گرفته و غارتدولت براي شهري که ممکن بود توسط تواالگي

 دادند.مي

 دورهاي قديمي براي شهري يک گفته« شن.مي کشيم، وقتي که اونا دارن توي ماراروک چاقمي ما گرسنگي»

در آن گفته نهفته است. پس اگر يک افسر اي کردند که حقيقت اساسي و بنيانيمي افتاده بود و مردم ماشاوا حس

کردند. مي گرفت قرار بود سرش را از دست بدهد، مردم کمي برايش عزاداريمي دولتي چاق که به خوبي حقوق

شان، استدالل کرده بودند که هميشه يک انسان ديگر مشتاق است تا جاي عمومي83کشاورزها، با سرنوشت گراييِ

 او را بگيرد.

ده بود و توسط هنرمندي توجيه شاي يک اعدام دسته جمعي که به شکل وحشيانهي با منظره هاپس حاال که آن

شروع به تشويق کردند و او را به انجام شاهکارهاي بزرگتري  هاشد رو به رو بودند، آنمي مانند هاساون اجرا

 فراخواندند.

اورهد، هاي خرسند بود. او رقصيدن از سمتي به سمت ديگر را آغاز کرد، ضربهها هاساون از اطاعت آن خواسته

داد که شمشير با سرعت زبان يک مي کرد و اجازهمي ميقي را با آن شمشير عظيم اجراعهاي سايد کات و تراست

رفت، از سمت چپ به راست، و سپس دوباره به سمت چپ بر مي مار بچرخد و به حرکت در آيد. او عقب و جلو

 گشت.مي

دن را کرد، در حالي که سربريرا با شمشير اجاي روبه پايين بزرگ و خميدهي سپس او پرش بلندي انجام داد و ضربه

کرد. نوک شمشير دوباره درون الوارهاي چوبي فرو رفت، هاساون آن را رها کرد، مي يک قربانيِ زانو زده را تقليد

 به عقب پريد و اجازه داد که آن شمشير يه خاطر قدرت ضربه بلرزد.

زد، مي اد کرد، سپس، او که با هر گام زانودوسر را گرفت و دوباره آن را آزي آن تيغهي به همان سرعت، او قبضه

چرخاند و مي شروع به راه رفتن، در همان وضعيت، از سمتي به سمت ديگر کرد، و در تمام آن زمان شمشير را

                                                            
83 Fatalism اتفاقات زندگی مقدر شده و از قبل در سرنوشت مشخص شده است.ی به اینکه همه اعتقاد 
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 زد. سرودهاي نام او شديدتر شده بود و آهنگ آن سرودها با ريتم حرکاتش هماهنگمي داد و ضربهمي حرکت

 شد.مي

چرخيد و مي آمد؛مي فرودها اش، با ارتفاع زيادي در هوا پريد و همانطور که دربرابر صف قرباني از حالت زانو زده

رو کرد. سپس او بار ديگر چرخيد تا با جمعيت رو بهمي نامرئي را با دو حرکت قطري شمشيرش رسم Xيک حرف 

. او به يکي از مرداني که او را تا سکو آن اندازه و قدرتش، او به طرز شگفت انگيزي چابک بودي شود. با وجود همه

نزديک رفت و يک طالبي برداشت. او آن طالبي را به ي حمل کرده بود عالمت داد، آن جنگاور به سمت يک غرفه

 باالي سر آن غول پرتاب کرد.

نکه يشمشير در دو برش قطري متقابل به حرکت درآمد. اولي طالبي را به دو قسمت تبديل کرد. دومي، قبل از ا

 به کف سکو برخورد کنند؛ از ميان قسمت بزرگ تر عبور کرد.اي ميوه با ضربههاي تکه

به دو  افقيي بدون اينکه از او بخواهند، آن سرباز طالبي ديگري را پرتاب کرد و اين بار هاساون آن را با يک ضربه

 کرد، دنبال شد.مي عبورا هعمودي که از ميان يکي از قطعهاي نيم کرد، و آن ضربه فوراً با ضربه

 جمعيت با خوشحالي فرياد کشيدند.

را با چرخاندن و دست به دست کردن شمشيرش پاسخ داد؛ و همانطور که شمشير را از دست ها هاساون آن فرياد

 بلندش و نزديک محل برخود دسته و تيغه در دستي داد و سپس برعکس، آن را توسط قبضهمي راست به چپ

 ثابت نگهها کرد؛ ريتم آن را توسط آهنگ فريادمي و مچش کنترلها مشير را توسط قدرت دستگرفت و شمي

 داشت.مي

گشت آن را گرفت. سپس مي به همان مکان براش چرخيد بلند پرتاب کرد و زماني که قبضهمي او شمشير را که

نده را روي آن زنداني که به شکل اتفاقي وحشيانه و بري باال پريد و در هوا، صد و هشتاد درجه چرخيد و يک ضربه

 رويش بود انجام داد.رو به

 اتفاقاً، آن زنداني هوراس بود.

 هازماني که آن پيکر بزرگ باال و پايين پريد، شمشيرش را چرخاند و ضربه زد، ناگهان جمعيت ساکت شدند. آن

آخر، با نمايش شگفت انگيزي از ي ر لحظهجدا شوند. ولي دهايش انتظار داشتند که حداقل سر آن غريبه از شانه
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عظيم فقط موهاي هوراس ي رو به پايين را طوري متوقف کرده بود که آن تيغهي قدرت و کنترل، هاساون ضربه

 را لمس کردند.

جوان تکان نخورده است و عقب نکشيده است ساکت ي جمعيت فرياد زدند، سپس زماني که پي بردند آن غريبه

. او سهمگين باال بياوردي براي دفع ضربهاي را در کوشش بيهودهاش نکرده بود که دستان بسته شدند. او تالش

 کرد.مي فقط محکم ايستاده بود و آن جالد را با نگاه تحقير آميزي روي صورتش تماشا

 نداد. همانطوراز آن نشان اي يافت. ولي او هيچ نشانهمي ضربان قلب هوراس باال بود و آدرنالين در بدنش جريان

چرخيد، او به شکلي پي برده بود که چه اتفاقي در شرف وقوع است. مي پريد ومي رويشکه آن مرد عظيم رو به

کرد چه اتفاقي قرار است مي برگشت با آن چرخش هوراس را هشيار کرده بود. او که حسي هماهنگي ضربه

 يرا هم حرکت ندهد. آن کار ارادهاش ي يک ماهيچهرسد، حتمي بيوفتد، مصمم بود زماني که آن ضربه نزديکش

 نياز داشت، ولي او انجامش داده بود. حاال، او لبخند زد.اي بسيار قوي

 آرالوئنهاي دم که شواليهمي خواد برقص و بپر، دوست من. من بهت نشونمي هر چقدر که دلتهوراس فکر کرد، 

 سازن.مي رو از چي

رويش خيره شده بود، اخم کرد. در گذشته، آن ور که به مرد جوان لبخند به لبِ رو بههاساون مکث کرد. او، همانط

شد که قرباني خود را روي زمين بياندازد، دستانش را باال بياورد و براي ترحم جيغ بزند. مي حرکات همواره باعث

 را، در حالي که کف دستشاش دهاي، او دستان بسته شزد. به شکل باور نکردنيمي اين جوان مودبانه به او لبخند

 رو به باال بود، جلو آورد. او گفت:

 تونم يه امتحاني بکنم؟مي اون حرکت واقعاً خيلي خوب بود. منم  -

لحنش به شکلي بود که انگار او واقعاً انتظار داشت هاساون شمشير را به او بدهد. آن جالد که گيج شده بود قدمي 

شود. زماني که آن دو اسکانديايي ريشو و مي نترل موقعيت از دستش خارجبه عقب برداشت. او حس کرد که ک

 خنديد گفت:مي وحشي مداخله کردند، وضعيت بدتر شد. ارک که با خوشحالي

 کارت خوب بود، هوراس.  -

 اسوينگال آن جمله را تکرار کرد.
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 آفرين، پسر! اون کار واقعاً هاساون وحشتناک رو سر جاش نشوند!  -

يغي از خشم به سمت آن دو اسکانديايي خندان چرخيد. آن شمشير دور سرش چرخيد و سپس او هاساون با ج

رفت چرخاند. مانند هوراس، مي اين بار آن را به شکل يک کمان مسطح و افقي که مستقيماً به سمت گلوي ارک

از اي س، ارک هيچ نشانهفقط چند ميلي متري آن اسکانديايي متوقف کرد. ولي مانند هوراي او ضربه را با فاصله

 عقب کشيدن نشان نداد.

 در عوض، او به سمت همکارش چرخيد و با موافقت و تحسين گفت:

خوبي داره. دوست دارم که با يه تبرزين توي دستاش هاي کنترلش خوب بود، اسوينگال. اين مرد مچ  -

 ببينمش.

 اسوينگال که کامالً موافق نبود اخم کرد. او گفت:

 م که اونو با يه تبرزين توي سرش ببينم، رئيس.من دوست دار  -

 ترس و واهمه.و دوباره هر دويشان خنديدند. کامالً راحت و کامالً بي

احترام خودشان را براي  هارا در جمعيت حس کرد. همانطور که آناي صبري و حيرت فزايندهحاال هاساون بي

قف شده بودند. آريدا سرزمين سخت و نامطبوعي بود و دادند، سرودهاي نامش متومي نشانها شجاعت اين غريبه

 توانستند با چنين اطمينانيمي خشن جزء اتفاقات روزانه بودند. هر دو گروه آريدي و تواالگي کساني کههاي مرگ

دانست ضروري بود که اعتماد و احترام جمعيت را دوباره مي کردند. هاساونمي رو شوند را تحسينرو به هابا اين

 گشت.مي ضعيفي قدم زد، در حالي که به دنبال يک مهرهها دست آورد. او دربرابر صف زندانيب

 و سپس آن دختر را ديد.

ه تر از چند ثانيتوانست در کممي او استدالل کرد که دختر در برابر تهديد آن شمشير بزرگ دوام نخواهد آورد. او

ديگر همانطور که هاي کرد بعد از آن زندانيمي ايين بياورد. او حسگريه کنان و ناالن از خودش پاي او را تا سايه

 عالقه و خونسردشان نسبت به جالد را از دست خواهند داد.کردند به او آرامش دهند، رفتار بيمي تالش

شود؛ او اجازه داد که خشم درونش ذخيره شود. سپس او همانطور که به سمت مي همانطور که آب پشت سد جمع

از روي تنفر آزاد کرد. سپس آن تيغه کنارِ اي پريد و شمشيرش را باال برد، آن خشم را با جيغ پيوستهمي دختر
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کنار پايش فرو آمد، به شکلي که کفِ سکو با هاي اونلين، رو به رويش، باالي سرش به چرخش درآمد و درون الوار

آن شمشير با اونلين هيچگاه نزديک تر از ي فاصله بريد ومي قدرت ضرباتش به لرزش درآمد. او هواي اطراف او را

 آور از خشم و قدرت بود.شد. اين يک نمايش وحشتناک و ترسنمي مترچند ميلي

 آن دختر حرکت نکرد.

بايد گذشت، نمي خيلي کمي از صورت و بدنشي ترسناک با فاصلهي دانست زماني که آن اسلحهمي اونلين که

لي کند، عقب بکشد يا پلک بزند؛ محکم سر جايش ايستاد. او پي برد که هر کدام از آن حرکت کند، نبايد شانه خا

 توانند او را دو نيم کنند. با اين وجود او خودش را مجبور کرد که ترسي نشان ندهد. قلبش به شدتها ميضربه

با ابهام فکر کرد که هوراس رفت ولي او آن را در ژرفاي درونش پنهان کرد. او مي تپيد و ضربانش با آن باالمي

چگونه با چنين آزمايشي بدون ترس مواجه شده بود، سپس جوابش را فهميد. او اين کار را نکرده بود. ولي او ترس 

 بود که احمقرا کنترل کرده بود، به خاطر اينکه اين راه هوراس براي انتقام گرفتن از آن مرد رقصان، متظاهر و 

 تاده بود.اکنون در برابر اونلين ايس

گفت که نمايش هاساون کامالً براي خودنمايي و جلب مي و او مصمم بود که همان انتقام را بگيرد. منطق به او

ها شود. پس، تمام اين ضربهمي چند بار بيان کرده بودند که هلت اولين نفري خواهد بود که اعدام هاتوجه بود. آن

ترين اشتباه هاساون کشنده بود. اگر خشم ضمناً، او پي برد که کوچک به سادگي براي ترساندن او بودند.ها و برش

 مرد.يم رفت، اومي کمتر از نيم سانتي متر به خطااي جالد با فاصلهي زد و يک ضربهمي يا غضب تعادل او را بر هم

و با چرخيد، امي وتيز که تقريباً يک متر و نيم طول داشت، کنار صورت، گردن و بدن اي ولي زماني که آن تيغه

 چشماني باز، ولي نامتمرکز، ايستاد.

يد. درخشمي و در آخر، هاساون مغلوب شد. او قدمي به عقب برداشت و شمشير را پايين آورد. بدنش با رطوبت عرق

 گذاشتند. و جمعيت ساکت بودند.مي چشمانش برفراز آن نقاب سردرگمي مطلقش را به نمايش

 جمعيت، فرياد زد:ي هاسپس يک صدا، از ميانه

 دختره رو آزاد کنين!  -
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ه را شد آن جملمي و يکي ديگر به او ملحق شد، و يکي ديگر. تا جايي که بخشي از جمعيت که بزرگ و بزرگ تر

کردند. بيشترشان آريدي بودند. ولي زماني که يوسل ديد چند نفر از مردان خودش دستانشان را باال برده مي تکرار

 کشيدند، چشمانش با خشم باريک شد.مي زادي اونلين فريادبودند و براي آ

 او با خشم قدمي به جلو برداشت و شمشير خودش را بيرون آورد تا روي سخنانش تاکيد کند. او فرياد زد:

 ديگه بسه! بسه!  -

 براي آزادي اونلين خاموش شدند. پشتها چرخيدند، فريادمي يوسل روي جمعيتي همانطور که چشمان تيره

 سر او، هلت پي برد که در اين لحظه، حداکثر خطر براي اونلين وجود داشت.

توانست انتخاب کند که اکنون از شر او خالص شود تا هر گونه احتمال براي اعتراض به خاطر او را مي يوسل

او که با  متوقف کند. او مجبور بود که تمرکز را از روي اونلين بردارد و خشم يوسل را روي خودش منتقل کند.

کرد، قدمي به جلو برداشت و به سمت رهبر تواالگي فرياد مي حوصلگي و تحقير را در صدايش ايجادتالش لحن بي

 زد:

 لطفاً ادامه بديم؟ شهمي .شهمي يوسل، اين ماجرا داره خيلي کسل کننده  -

از اين مرد متنفرند. اين،  دانست که سربازانشمي يوسل که اونلين را فراموش کرده بود به سمت او چرخيد. او

زد. او اکنون نوک نمي کسي براي آزادي هلت فريادراهي براي دوباره بدست آوردن کنترل موقعيت بود. هيچ

 داشت گرفت. او به هاساون دستور داد:اي شمشيرش را به سمت آن پيکر ريش خاکستري که موهاي شلخته

 بکشش! همين االن اونو بکش!  -

 سکو کشاندند، در حالي که سومين نگهبان يک بلوکِ اعدام را جلوي هلت را به سمت لبهدو نفر از مردانش 

آورد. آن بلوک يک مکعب مخروطي شکل چوبي بود که تقريباً يک متر طول داشت و طراحي شده بود تا بتوانند مي

 ار تکيه دهد، و بدين وسيلهدشيبي را به گوشهاش باالييي تنهکه زانو زده بود را مجبور کنند نيماي قرباني

 مرگبار فراهم آورند. زماني که آن دو نفر ديگر هلت را مجبور به زانو زدني مقاومتي در برابر نيروي آن ضربه

او را به سمت بلوک هل دادند و دستان به هم بسته  هاکردند، نگهبان سومي بلوک را سرجايش گذاشت. آنمي
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 گيلني زدهو را در موقعيت نگه دارند. هلت به اطراف نگاه کرد و صورت وحشترا دور آن حلقه کردند تا ااش شده

 را ديد. او عبوسانه لبخند زد. او گفت:

 کنم.مي اين موضوع باهاش صحبتي کنه. من بعداً دربارهمي ويل داره وقت تلف  -

 شد، جيغ زد:مي يوسل که صدايش با خشم و عصبانيت زيرتر

 ساکت! بچرخونيدش!  -

تري به مردانش بيان کرد. آن تواالگي سر هلت را با دو دستش گرفت و او مت دوم را با صداي کنترل شدهاو قس

 را طوري چرخاند که صورتش رو به جمعيت باشد.

اکنون ساکت و  هااست. آن -در جمعيت هاي صورت –رويش رو بههاي صورتي هلت پي برد که در حال مطالعه

نگاه کردن به چشمان مردي ي بيمارگونهي فقط جذبه –ا هيچ نشاني از ترحم نبود بدون حرکت بودند. ولي آنج

که نزديک مرگ است. سپس، او با ديدن يک صورت که به شکل مبهمي آشنا بود توقف کرد. نگاه آن مرد با 

آن مرد را ديده  آرامي سر تکان داد. هلت فکرش را به کار انداخت و پي برد که او قبالًنگاهش برخورد کرد و او به

 او يکي از سربازان آريدي بود که يوسل آزادشان کرده بود تا در بيابان بميرند. او مطمئن بود! –است 

همانطور که هاساون به جلو قدم برداشت، پاي راستش را جلو گذاشت، شمشير عظيم را باال آورده و عقب برد تا 

 از طرف جمعيت بلند شد.اي معيجراستش قرار بگيرد، آه بلند و دستهي باالي شانه

رد شد را شنيد. او فکر کمي سپس مکث کرد. هلت صداي هيسي که بر اثر گذشتن چيزي با سرعت بسيار ايجاد

ا تفاوت بود، او فکر کرد که آن صدعالقه و بيکه صدا به شکل مبهمي آشناست. با حالتي که به طرز عجيبي بي

 فتن جانش باشد.بايد آواي پايين آمدن شمشير براي گر

افتد و چه حسي خواهد داشت. او فکر کرد، در کمتر يک ثانيه مي کرد که مردنش چگونه اتفاقمي او عموماً فکر

 خواهد فهميد.
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پنجمفصل  چهل و   

همانطور که تاليش، دزد تواالگي، باال را نگاه کرد و ويل را با کمان و تيردانش ديد که از اسکلت برج نگهباني 

 ديدش تبديل به اطمينان شد.آويزان است، شک و تر

ها را قبالً ديده بود، زمان که هايش را شناسايي کرد. او اسلحهشناخت ولي اسلحهآن تواالگي، مرد جوان را نمي

 کشيد فرياد زد:ها حمله کرده بودند. او که شمشيرش را ميخود و دوستانش به کمپ آريدي

 هاست! بگيريدش!اون يکي از غريبه  -

آمد، با او جلو رفتند. آلوم از ديوار فاصله گرفت، شنلش ه شمشيرهايشان با صدا از غالف بيرون ميدو دستيارش ک

 را درآورد و شمشير خودش را بيرون کشيد تا راهشان را سد کند. او فرياد زد:

 رسم!ادامه بده، ويل! من حسابشون رو مي  -

آمدند کردند و همانطور که جلو ميها سه جنگجوي باتجربه بودند، همزمان به او حمله ميولي آن

کرد، رفت. آلوم با سرسختي در برابرشان عقب نشيني ميدرخشيد و باال و پايين ميشمشيرهايشان مي

هاي ديوار تکيه داد و با جنگيد. او پشتش را به سنگولي او در يک جنگ از پيش شکست خورده مي

د کرد. باالخره يکي از شمشيرها از ميان دفاعش آمد را سهايي که به سمتش ميبيچارگي طوفان ضربه

ي ضربه شد. سپسداشت به شکل بدي زخميگذشت و قسمت بااليي دستي که شمشيرش را با آن نگه مي

ي افقي که به سمت ديگري رانش را بريد و آلوم تلو تلو خورد؛ و به موقع به خودش آمد تا از يک ضربه

 آمد دوري کند.گردنش مي

 زندگی پیشتاز 
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خورد، راهي نداشت که کمانش را به موقع بيرون آورد و کمک کند. حتي اگر ي سرش تاب ميويل که باال

ست توانتوانست شليک کند. با اين وجود ميهايش آويزان بود نميتوانست اين کار را انجام دهد، چون از دستمي

موده بودند و او دوباره ضربه خورد، هاي آلوم اکنون زمخت و ناآزببيند دوستش در کمتر چند ثانيه خواهد مُرد. دفاع

 اش، به طوريکه خون به چشمانش ريخت و او را نيمه نابينا کرد.اين بار در پيشاني

 شود.هاي جمعيت هر لحظه بلندتر و سريعتر ميشنيد که از ميدان، فريادويل مي

 هاساون! هاساون! هاساون!

هاي اطرافش گذشت و برفراز آبگذرها و کوهق از شهر ميآن فرياد از گلوهاي صدها نفر برخاسته بود، مانند بر

 شد.منعکس مي

ت گفمرد. ولي فريادهاي جمعيت به او ميکرد، آن ستوان ميويل يک لحظه مکث کرد. اگر او به آلوم کمک نمي

 رسند. هلت به او نياز داشت...که اتفاقات ميدان به اوج خود مي

ي اينکه او چه جنگيد تا ويل را نجات دهد. سوال و ترديدي دربارهيچارگي ميولي آلوم آنجا بود و اکنون، او با ب

 بايد بکند وجود نداشت.

 زد، دستش را رها کرد و اجازه داد تا به سمت جنگ نابرابر زيرپايش فرو افتد.او که فاصله را تخمين مي

س و درد زد و بر اثر نيروي وزن بدن ويل هاي رهبر تواالگي فرود آمد. آن مرد فريادي از تراو در ابتدا روي شانه

که از چهارمتر باالتر رويش افتاده بود خم شد. ويل صداي شکستن يک استخوان را در جايي شنيد و همانطور که 

ي ي ناشسر آن دزد به زمين سخت و سنگي فرو رفت، صداي برخودش را شنيد. ويل به جلو غلت خورد تا ضربه

 با وجود اينکه قسمت زيادي از آن نيرو توسط بدن آن تواالگي گرفته شده بود. از فرودآمدنش را کاهش دهد،

ها که توسط آن عمل غيرمنتظره چرخيدند، او روي پاهايش پريد. آنهمانطور که آن دو تواالگي ديگر به سمتش مي

ي اصلهبرداشت، ف ترسيده بودند، يک لحظه مکث کردند، و آن يک لحظه بيش از حد زياد بود. ويل به سمتشان قدم

 ها را کم کرد تا جايي که به بُرد شمشير نزديک ترين مرد وارد شد.بين خودش و آن

تونی، همیشه به جلو حرکت کن. کسی که داره اگه می هلت آن درس را صدها بار در مغزش فرو کرده بود:

کرد و به جلو قدم بر ت مياختيار حرکحاال، ويل بي. جلو میره فرصت اینو داره که یه جنگ رو کنترل کنه
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برد صدا داد و ويل، آن را در آورد و جلو ميداشت. چاقوي ساکسش همانطور که او آن را از غالف بيرون ميمي

 تر فرو کرد.دار در مرکز بدن مرد نزديکيک حرکت نرم و ادامه

انطور که شمشير از دستش آن تواالگي فرياد کوتاهي کشيد، نيمي از روي غافلگيري، نيمي از روي ترس، و هم

 داد، به ديوار تکيه داد.ها صدا ميافتاد و با برخود به سنگمي

زدند اي را شنيد، و همان صداي جمعيت، که اسم هاساون را فرياد ميهاي کر کنندهاز سمت ميدان، ويل تشويق

سکوت را دوست نداشت.  اي به وجود آمد. ويل مفهوم احتمالي آندوباره به گوش رسيد. سپس سکوت ناگهاني

 رسيد.شد و هنوز يک تواالگي مانده بود که بايد حسابش را ميوقتش داشت تمام مي

ي اولين راهزن افتاده بود، آلوم با قدرداني به ديوار تکيه داده و سعي کرده بود که زماني که ويل از برج روي شانه

بگيرد. او تماشا کرد که رنجر جوان حساب دو رقيبش جلوي جريان خون را از چند بريدگي در بازو، دست و بدنش 

 را در چند ثانيه رسيد و ديد که سومين تواالگي در دسترس است و خواست کمکي بکند.

اش ضعيف بود و به درستي هماهنگ نشده بود. تواالگي که ضربه شد، به راهزن ضربه زد. ولي ضربهاو که بلند مي

ن را سد کرد و باعث شد شمشير آلوم از دستش بيرون بيافتد. سپس او شمشير بيني کرده بود، به راحتي آرا پيش

اي بود و قضاوت کرده بود که اکنون وقت خودش را باال آورد تا کار آن آريدي را تمام کند. او جنگاور کارآزموده

 رو شود.ي سريع و کشنده است، قبل از اينکه بچرخد و با غريبه رو بهيک ضربه

صورت خودکار به سمت هدفش حرکت کرد، در همان کسش را از پايين پرت کرد و آن چاقو بهويل چاقوي سا

 حرکتي که پشت سرهم در پنج سال گذشته به ويل تمرين داده شده بود.

يل با ي ميان او و وي کشنده باال رفته بود، همانطور که چاقوي ساکس از فاصلهآن تواالگي که بازويش براي ضربه

دفاع بود. او برخورد شديدي را در پهلويش احساس کرد، برخوردي که او را سراسيمه کرد، کامالً بييسرعت عبور م

 کرد.

 سپس درد وحشتناکي از محل برخورد زبانه کشيد و او فکر کرد که آن ...

 سپس، هيچ چيز.
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ه شروع شده بود. در ويل شروع کرد که به سمت آلوم برود. سپس توقف کرد. از سمت ميدان، صداي فريادها دوبار

ابتدا، آواها تکي بودند ولي سپس صداهاي بيشتري به هم ملحق شدند. او که توانسته بود کلمات را تشخيص دهد 

 اخم کرد.

 دختره رو آزادش کنين! آزادش کنين!

انش بود دوست ها قراربرد که فريادها بايد در مورد اونلين باشد و براي يک لحظه، موجي از اميد را حس کرد. آناو پي

 را آزاد کنند. سپس صداي سخت و ناسازگار يوسل صداهاي جمعيت را قطع کرد.

 بسه! بسه!

 جمعيت ساکت شدند. آلوم که صورت با درد در هم رفته بود، با ضعف به ويل اشاره کرد تا دوباره از برج باال رود.

 برو! برو! عجله کن! وقت نيست!  -

برد که حق با دار کرد. ولي او اشاره کردن به برج را ادامه داد و ويل پيلکهاو سرفه کرد و خون سرخ ردايش را 

داد داد و به عمر پيام ميتوانست بعداً به آلوم رسيدگي کند ولي اکنون، او بايد دوستانش را نجات مياوست. او مي

 ي مردانش را براي حمله بياورد.که بقيه

مالحظه بود، از برج باالرفت. هر چند شد بيکرد و خرد مييش صدا مياي که زير پااو که در برابر چوب پوسيده

رفت. در حالي که استدالل ي قبل آرام و با دقت حرکت کرده بود؛ اين بار او با سرعت تندتر باال ميکه او دفعه

 زير پايش کرده بود هر چه کمتر وزن يا دست و پايش را جايي بگذارد، احتمال کمتري وجود خواهد داشت که برج

ها فرو بريزد. در حقيقت، چند ميله بعد از اينکه او روي ميله بعد پا گذاشت فرو ريختند و خرد شدند. آن قطعه

 دهد:روي زمين زير پايش صدا کردند. او شنيد که يوسل دستور مي

 همين االن بکشيدش!  -

 زند.ي هلت حرف ميو به شکلي دانست که او درباره

اش بيرون آورد و به دست چپش داد. ريباً محکمِ سکوي برج پا گذاشت. او کمان را از شانهسپس او به پايگاه تق

صورت خودکار يک تير از تيردانش بيرون آورد، و قبل از اينکه حتي از اين عمل آگاه شود آن را دست راستش به

 بر زه گذاشت.
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تند و در اين قسمت شهر تا ميدان بنا شده هاي کوتاه که سقف صافي داشتوانست خانهاش مياز آن محل ديدباني

عدام شد که در برابر بلوک ابودند را ببيند. بر فراز سرهاي چند صد بيننده، هلت به جلو کشيده شده و مجبور مي

زانو بزند. همراهانش در يک صف پشت سرش ايستاده بودند. يوسل عبوس بود؛ رداي تاريک و نقاب پوشيده و به 

رتش الجثه که تا کمر برهنه و سر و صو. در طرف ديگر، يک هيوال ايستاده بود. يک تواالگي عظيمکناري ايستاده بود

درخشيد و يک شمشير بزرگ را با دو دست نگه هاي قدرتمندي داشت، با روغن ميپوشيده شده بود. او ماهيچه

 داشته بود.

 ويل پي برد، جالد. هاساون.

 اي کرد و دو مرد قدم به جلوا چيزي به گيلن بگويد. ديد که يوسل اشارهاو ديد که هلت زانو زد و سپس چرخيد ت

 گذاشتند تا صورت هلت را به سمت جلو برگردانند.

 جالد به جلو قدم گذاشت. شمشير حرکتش را تا باالي سر او آغاز کرد.

کمتر  و حواسش در ي دهانش رسيد. مغزي راستش به کنارهويل تير را عقب کشيد، تا جايي که سر انگشت سبابه

اش از يک ثانيه وضعيت شليک را بررسي کردند. فاصله؟ کمي بيشتر از صد و بيست متر. سرِ آن تير در تصوير ذهني

 کمي باالتر رفت. باد؟ نه در حدي که باعث نگراني شود.

خمين اش را تضربهجالد تقريباً شمشيرش را تا آخرين حد باال آورده و قبل از اينکه شمشير به پايين رود، قدرت 

خورد. او زماني براي تالش دوباره نداشت. او شک و ترديدي به هدف مي باید دانست که اين شليکزد. ويل ميمي

 برد و بعد از آن فکر به ذهنش رسيده بود را به کناري زد.نفسش را از بين ميکه اعتمادبه

ک رو به هدف نزنی، تقریباً همیشه همون اتفاق اگر نگران باشی که ممکنه یه شلیهلت به او ياد داده بود: 

 افته.می

او آه بلندي که جمعيت از روي انتظار کشيده بودند را شنيد، مغزش را از نگراني و ترديد پاک کرد و اجازه داد که 

زه کمان از ميان انگشتانش بلغزد و تقريباً ناخودآگاه، تير را به حرکت در آورد.
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ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
 بهای آزادی ارک ظظظظظظظظظظظظظظ

ششمفصل  چهل و   

 .کرد تماشايش بيچارگي با گيلن ميرفت، باالتر و باالتر هاساون دست دو ميان در عظيم رشمشي آن که همانطور

 .بود رفته درهم و ناتواني ترس با جوان رنجر صورت 

 کاري توانستنمي که اين فکر و غم از ترکيبي با که حالي در کرد، تماشا بميرد بود قرار که را معلمش و دوست او 

 .بود گسيخته هم از دهد انجام عهواق آن از براي جلوگيري

 پايين هايش گونه آزادانه از که را هااشک و شد خفه دهانش در کلمه آن ولي زند، فرياد را هلت نام کرد سعي او 

 .کرد حس ميريختند

 .رفت باال هم باز شمشير

 .کرد خواهد آغاز پايين سمت به را اشخميده مسير او لحظه هر که ميدانست او 

 بايستمي جالد که اينقطه آن عمود، خط از و داد ادامه رفتن باال به شمشير اي،غيرمنتظره شکل هب سپس ولي

 .شد بلند جمعيت ينقطه چند از غافلگيري روي از ناگهاني فرياد چند .کرد گذشتمي آغاز را اشي کشندهضربه

 کرد؟مي کار چه هاساون .کرد اخم گيلن 

 که تصادفي با و شد واژگون پشت از آراميبه بودند، سرش باالي کامالً ستانشد که جالد و رفت باالتر شمشير

 .افتاد روي پشتش درآورد لرزه به را الوارها

 با تير يک ببيند، را بودند ديده ميدان جمعيت که چيزي توانستندمي سکو روي مردم که بود زمان آن در فقط 

 کرد، برخورد الوارها به مرده کامالً هاساون که طورهمان .بود شده دفن جالد يسينه که در خاکستري محور

 :زد فرياد گيلن .شد آزاد عظيمش شمشير

 !ويله کار اين -

 زندگی پیشتاز 
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 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

 ارک آزادي ي .است شده پنهان کجا دوستش ببيند تا کرد بررسي را جمعيت قراريبي با و

 .کرد زمزمه را تشکر از دعايي و بست را چشمانش آورد، پايين را سرش بود، زده زانو بلوک کنار که هلت

 را تير سپس .کرد تماشا را افتادمي زمين روي مرده که را جالدش شگفتي با يوسل .شد پا به غوغايي اطرافشان

 لحظه يک داشت، دست در هنوز را شمشيرش که او .بود خواهد کجا بعدي هدف شليک که برد پي فوراً و ديد

 به او .ندارد وقت که دانستمي ولي .کند تمام زده را زانو پيکر آن کار بود شده وسوسه که حالي در کرد، مکث

 .کند فرار تا چرخيد راست سمت

 بود، کرده رها را شليک آن که ايلحظه همان .بود افتاده راه به دومي بُکشد، را هاساون شليک اولين اينکه از قبل

 کشيدمي طول آنچه از کمتر زماني در .تاس بوده خوب شليکش که دانستمي کماندار ماهر، يک يغريزه با ويل

 هدف بود پوشيده سياه رداي که يوسل سمت به را کشيد، کمان گذاشت، زه بر را تير ويل شوند، گفته وقايع آن تا

 .کرد شليک و گرفت

 زمانيکه جايش، به .بود شده شليک قلبش سمت به تير .داد نجات را يوسل زندگي راست سمت به چرخش همان

 .کرد برخورد بازويش بااليي ي قسمتماهيچه به تير ،چرخيد او

 .زمين انداخت به را شمشيرش بگيرد را زخم راستش دست با خواستمي که همانطور و زد فرياد درد و خشم با او 

 سکو عقب سمت به بود، شده خم درد با و داشته نگه کردمي خونريزي که را چپش بازوي ميخورد، تلوتلو که او

 .کند ارفر تا رفت

 هاياولويت لحظه آن در او ولي .است رفته خطا تيرش که برد پي و ديد را حرکت آن بود، ايستاده برج روي که ويل

 دوستانش که بودند پراکنده سکو در مسلحي هايتواالگي هنوز ولي بود رفته بيرون از صحنه يوسل .داشت ديگري

 .کردندمي تهديد را

 زه بر را ديگري تير سپس کرد،مي شليک کشيد،مي را کمانش گذاشت،زه مي بر را تيرها او که طورهمان 

 که جايي تا کردند،مي حرکت مبهمي و حرکات محو با دستانش کرد،مي شليک و کشيدمي را کمان و گذاشتمي

 .ندخشم کرد و درد از فريادهايي با زمين، روي افتادن به شروع نگهبانان سپس و گذشتند ميدان از تير شش

 .افتادند زمين به زخمي يا مرده نفرشان، چهار آورند، بدست دوباره را حواسشان بتوانند بقيه اينکه از قبل

 بودند، روروبه نامرئي کماندار آن مرگبار شليک معرض در گرفتن قرار سکو و روي ايستادن يمنظره با که هاآن 

 .ميدان پريدند سمت به و پايين به سکو روي از و کنند فرار که گرفتند تصميم

 تريننزديک به و کشيدند را هايشاناسلحه آوردند، بيرون را هايشانشنل بدولين و آريدي هايگروه که طورهمان

 .شد آغاز تنبهتن هايجنگ از ايمجموعه کردند، حمله تواالگي
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 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

 .کردندمي برخورد رديگيک با خروش و جوش با که شد تبديل جنگاوران از ايتوده به سرعت به ميدان 

 جنگيدندمي زندگيشان براي که هاتواالگي ولي شوند، دور کشتار و کشت زمين آن از که کردند تالش مردم ماشاوا 

 پس .کردندمي حمله اطرافشان به بسته چشم با و سادگي به است، آمده کجا ناگهاني از يحمله آن دانستندنمي و

 .شدندزخمي ماشاوا مردم از بسياري

 .زيادي مدت براي نه ولي ماندند؛ باقي سکو روي نگهبان چند

 .کردند پرتاب همراهانش از نفر سمت سه به را او و بردارند را هابدن از يکي تا شدند ملحق هم به اسوينگال و ارک 

 .غلتيدند ميدان در درگيري و کشمکش آن به سکو روي از و کردند سقوط پيکر چهار آن

 .کردمي باز را اونلين هايدست اشتيغه با و بود برداشته را يوسل يافتاده شمشير گيلن حال، عين در 

 نشان العمل عکس ديده تعليم جنگاور يک تمام سرعت با است، جريان در هايياتفاق چه بود برده پي که هوراس 

 .داد

 آن از بودند شده بلوک بسته ورد به که بازوهايش دادن تکان با کردمي سعي هلت که جايي و جلو به سرعت به او 

 .رفت بايستد؛ و شود خارج

 اسوينگال و هاي ارکطناب دورتر متر چند که گيلن سمت به سپس کند، آزاد را خودش کرد کمک او به هوراس 

 :گفت برود، سمت آن به تا داد مي هُل را رنجر که او .چرخيد بريدمي را

 .برهمي رو هاطناب گيلن -

 نگهباني برج باالي در او .کرد جووجست دوستش دنبال به را اطرافش فضاي و شهر ميدان جوان يشواليه آن سپس

 .ديد را پيکري ديوار، روي

 کشيد عميقي نفس هوراس .کردمي ممکن غير را اشتباه دستانش درون بلند کمان ولي بودند ناآشنا هايشلباس

 :زد فرياد را کلمه يک و

 !ويل -

 .شنيد وضوح به را صدا آن ويل .رسد گوش به جنگ ميدان سروصداي مقابل در که بود ديده تمرين صدايش

 سرش باالي ثانيه چند را اششده بسته هم به دست دو هر هوراس .داد دست تکان کوتاهي به او که ديد هوراس

 .کرد نگاه هاآن به و داشت نگه

 از را هايشدست توانستمي که جايي تا و داد ارقر اعدام بلوک مقابل در سمت را هاآن و شد خم جلو به سپس 

 .بنماياند را بود بسته هم به را مچهايش که هاييطناب تا کرد، جدا هم

 .باشد گرفته را پيام دوستش که کرد آرزو و بست را چشمانش چرخاند، را صورتش او
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 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

 هيـــــــــس

 بلوک آن يسازنده چوب در تير که ديد و کرد باز را چشمانش شدند، جدا هم از کمي دستانش که کرد حس او

 .لرزداعدام مي

 .بودند نخورده دست هنوز ديگر دوتاي آن .بود بريده را بودند بسته را هوراس که هاييآن طناب از يکي ويل 

 :کرد زمزمه خودش براي هوراس 

 .نخورد هدف به کامل -

 .بود رويش به رو برنده تير سَر آن شکل به سوال آن پاسخ ولي

 .کند آزاد دستانش را و ببرد تيز سر آن با را هاطناب بقيه ي تا برد زمان لحظه چند هوراس براي 

 هايپله سمت به گروه يک شکل به و بودند يافته سازمان دوباره تواالگي شش از متشکل کوچکي گروه ميدان، در

 .رفتندمي سکو

 با را تعادلش و وزن و و برداشت را جالد عظيم رششي شد، خم زد، لبخندي خودش براي بدون خوشحالي هوراس 

 :گفت او .سنجيد امتحاني حرکت چند

 .نيست بدک -

 که آرالوئني بلند جوان .کردند مالقات کابوسشان بدترين با آمدند، باال سکو هايپله از اول تواالگي دو که وقتي

 .کرد هحمل هاآن به کردمي زمزمه را ي مرگينغمه و چرخاندمي را شمشيرش

 فلز و کوچک چوب يدايره آن با شمشيرش بزرگ يتيغه .کند متوقف سپرش با را ضربه توانست جلويي جنگاور 

 تواالگي آن شد باعث ضربه، يغافلگيرکننده و آور شگفت قدرت .کرد تا تواالگي آن دست در را سپر و کرد برخورد

 .کند برخورد کردندمي دنبالش که مرداني از نفر دو با هاپله در پايين و بخورد تلوتلو

 يضربه ولي .کند حمله هوراس به تا کشيد بيرون را خودش شمشير بود، او راست سمت در که مرد دومينا

 و کرد برخورد آن با تواالگي شمشير يقبضه از دورتر سانتيمتر چند و درمسيرش بود اکنون هم هوراس بازگشت

 شده وارد اشاسلحه به که اي جدي آن آسيب از بعد که او .بود ترقوي انشدوست از کوچ نشين اين .داد برش را آن

 جلو به درآورده بود حرکت به دوباره هوراس که عظيمي شمشير زير و شد خم انداخت، را شمشير نکرد، مکث بود

 آن ندبکه ي ضربه يک شکل به و کشيد را بود کمربندش به که خنجري مي آمد، جلو او که همانطور .کرد حمله

 .بزند ضربه هوراس يشانه به باالي تا آورد باال را
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 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

 محو کمي زخم آن کرد، ريختن بيرون به شروع خون که همانطور سپس، و شد ايجاد فوراً قرمز و باريک خط يک

 دانست و کرد حس را ريختمي بازويش از که خوني گرماي ولي نکرد، حس را با تيغه تماس تقريباً هوراس .شد

 است، عميق چقدر زخم دانستنمي او .است شدهزخمي که

 نگران اشدرباره که نداشت وقتي اکنون بود، بزرگ شمشير آن کمانِ درون تواالگي اينکه خاطر به صورت هر در و

 .باشد

 يک شکل به را اشبرنجي يقبضه سادگي به هوراس و داشت بلند يتيغه يک از بيشتر چيزي شمشير آن ولي

 به نه ولي کرد، جذب را ضربه از کمي اشخفيه .زد مرد آن سر به را آن و داد خشمگين حرکت و کوتاه يضربه

 و افتاد پايين سکو از هم مرد و زد ضربه او به اشبا شانه هوراس و رفتند باال سرش در مرد چشمان .کافي ياندازه

 .کرد سقوط بودند افتاده هاپله پايين قبالً که مرداني يکپه روي

 خطرناکي و کوتاه هايضربه شکل به را شمشيرش و ايستاد هاپله باالي بود کرده باز هم از را پاهايش که هوراس

 .برد عقب و جلو به

 بودند، ديده را روند باال هاپله از بودند کرده تالش که گروهي آخرين عاقبت که هاتواالگي يبقيه کدام از هيچ 

 .نندامتحان ک را شانسشان که نبودند مشتاق

 .ايستادند سکو عقب سمت به سلتن و هلت

 کردند،يمپيدا  شدندمي منتهي ميدان به که هايييابانخ و هاکوچه سمت به را راهشان ماشاوا مردم که طورهمان 

 شدنديم کساني تنها سرعتبه تواالگي و بدولين آريدي، يجنگنده يهاگروه آن .کرد شدن خالي به شروع ميدان

 :کرد زمزمه هلت .شدمي ترمشخص هايتواالگ عددي يوبرتر .اندماندهيباق نميدا در که

 .کردنيم کمکي يه شهر مردم اگه شدمي خوب -

 و داشت شمشير يک هم گيلن .بودند کرده مسلح مرده نگهبانان شمشيرهاي توسط را خودشان دو هر واکير و او

 کمربند با اونلين .بود نگهبانانشان قبلي هايييدارا هم هايزهن آن و بودند، دست گرفته به نيزه اسکانديايي دو آن

 کمربند روي را متقاطع طرح يک تزيين براي چرمي که يتسمه يک و رفتيورم بود پوشيده که عريضي چرمي

 يکارچه او انديشيد کهيم خودش با کهيدرحال کرد، نگاه او به کنجکاوي با هلت .کرديم باز را بود کرده ايجاد

 :گفت واکير .شد شاهدخت پرت از هلت حواس و داد پاسخ اشگفته به سلتن سپس .دهد انجام خواهديم

 .کننيم فکر خودشون به فقط اونا .بجنگن کهينا نه بشن، تسليم دارن عادت اونا -

 خوشحالي الوقوعشبيقر اعدام براي چگونه هاآن از بعضي که بود شنيده او .نداشت بيشتري انتظار ماشاوا مردم از او

 ارک .کرده بودند
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 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

 اعدام سکوي اطراف تا رفتند عقب بدولين و آريدي جنگاوران شده،يينتع قبل از ينقشه يک بر اساس و يجتدربه

 :گفت بود اش چهره روي حالت نگراني که سلتن .کنند احاطه را

 اومدن؟ کجا از ولي .باشن نفر پنجاه از بيشتر تونننمي اونا -

 :داد سخپا هلت

 .آورده رو اونا ويل -

 از دست در آماده کمان يک با را کوچک پيکر آن باالخره او که جايي کرد، اشاره شده ويران نيمه برج آن به او

 .بود ديده متقاطع هايميله ميان

 يچه که ويل .تپيد خوشحالي با قلبش گفت، پاسخ را حرکتش پيکر آن که زماني و داد تکان را دستش هلت اکنون

 که سلتن .بود کرده ذخيره يوسل ديدن دوباره اميد براي را تيرهايش نداشت، شليک کردن براي ايفوري هدف

 :گفت بود؛ شده گيج صورتش

 کرده؟ پيدا ما کردن آزاد براي سرباز کجا از اون کارآموزت؟ ويل؟ -

 :زد لبخند هلت

 .داره رو خودش هايراه ويل -

 .کرد اخم سلتن

 .بياره بيشتر که نکرده پيدا يراه افسوس پس -

 .زدندمي حلقه سکو يپايه اطراف که کرد اشاره سرسختي جنگاوران صف به هلت

 بکنيم؟ کمکي يه و پايين بريم بايد کنيمي فکر -

 :گفت او .داد تکان تاييد به سري سپس و برد جلو و عقب تعادل آزمايش براي را شمشيرش کرد، نگاه او به سلتن

 .بکنيم کارو اين که قتشهو کنم فکر -

*** 

 :گفت او .کرد اشاره بودند تماشايش حال در هاآن که برجي چپ به و گرفت را عمر يشانه حسن

 !برجه روي اون !اوناهاش -

 فهميدن براي راهي اينکه وجود با بودند، شنيده را بود آمده پديده هاساون مرگ از پس که ايناگهاني سکوت هاآن

 مشخصاً .بودند شنيده هم را مردم هايزدن جيغ و هااسلحه خوردن هم به ها صدايآن .اشتندند آن پشت دليل

 شيپورچي از نشاني هيچ همچنين و .نداشت وجود روي برج غريبه آن از اينشانه هيچ هنوز ولي بود، شده آغاز جنگ
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 بيشتر که طورهمان .شده بودزخمي ف،تصاد يک اثر بر تقريباً جنگ، اول هايلحظه در او متاسفانه، .نبود هم آلوم

 .شدمي طورهمان برود، پيش اشتباه توانستمي چيزي اگر آموختند،مي سرانجام سربازان

 و شده کناري برج روي حرکاتي متوجه حسن کرد،مي رها را تيرها پرسرعت هاي دست ويل که طورهمان سپس،

 .کرد جلب آن به نيز را عمر توجه

 :کرد اعتراض شيخ

 !اشتباهيه برج روي اون -

 .داد تکان را سرش حسن

 هستيم؟ چي منتظر .برجه يه روي اون چي؟ که خب -

 و برگشت بودند شده خم آبراهه آن در سرش پشت که مرداني سمت به او .آورد بيرون را شمشيرش و ناليد عمر

 :زد فرياد

 !بيوفتين راه -

 .کرد راهنمايي رفتمي ماشاوا سمت به که ايخاکي اهر سمت به را هاآن زدند،مي فرياد که همانطور و

*** 

 يخميده شمشير آن چرخاندن به شروع و رفت بودند زده حلقه سکو اطراف که مدافعان باريک خط درون گيلن

 چاقويي مانند هايشحمله قدرت و سرعت .است کردهمي استفاده آن از تمام زندگيش انگار که طوري کرد، ناآشنا

 نگه درد با را هايشانزخم که حالي در يا افتادند،فرو مي برابرش در مردان .بريدمي ها راتواالگي دفاع رهک ميان در

 هايصورت ميان در اطرافش، گيلن سردرگمي وجود با ولي .خوردندمي تلوتلو افتادندمي زمين به آراميبه و داشته

 .بود برده لذتي چنان او زدن کتک از ماشاوا راه در که مردي همان – گشتمي نفر يک دنبال به زده نقاب

 شود، روروبه گيلن با تا کردمي باز جنگنده مردان ميان از را راهش مرد آن که همانطور و .ديد را او گيلن اکنون و

 خوشي يا گرما گونه هر از لبخند آن ولي زد، لبخند او به است. گيلن شناخته را که رنجر ديد چشمانش در هم او

 :بود. او گفت ليخا

 ارک آزادي يها بخوريم. بر هم به بودم اميدوار -

 .بود شده پر هاغريبه اين از عميقي تنفر با اکنونهم او .کرد نگاه گيلن به آبي نقاب باالي از او .نگفت هيچ تواالگي

 .خواستمي انتقام او ،حاال .بودند مرده کمانداران اين تيرهاي توسط ديگرش همکار که شش بود ديده او صبح؛ امروز

 :گفت او .صحبت کرد دوباره گيلن کند، حرکت بتواند اينکه از قبل ولي

 نه؟ ببينيم، رو زشتت صورت مونهمه که وقتشه کنم فکر -
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 يکناره شمشير .زد ضربه باال به مار يک يحمله سرعت با اعتنابي و توجهبي تقريباً دستش در يخميده شمشير

 .شود آويزان طرف يک به آبي نقاب که شد باعث و بريد را بود شده خفيه متصل به که اجهمان آبي، نقاب

 با معموالً که پاييني ينيمه اينکه جز به ،نداشت وجود شد، آشکار که ايچهره يدرباره ايالعاده خارق چيز هيچ

 چشمانش، ولي .بود شده سوخته باد و آفتاب توسط که بود بااليي ينيمه از ترروشن چند سايه شد،مي پوشيده نقاب

 باال کشنده يضربه يک براي را شمشيرش و پريد جلو همانطور که زد،مي موج نوعانشهم و گيلن از تنفر با که

 .ميشد پر خشم با برد،

 را اشاسلحه بزند، ضربه گيلن دستان به کردمي تالش بار اين که تواالگي آن و کرد برخورد گيلن دفاع به شمشير

 کرد دفع بود شده گرفته افقي که خودش شمشير با را حريفش يتيغه گيلن ولي .عقب برد ديگري يحمله رايب

 ايکورکننده طرز به که ايحمله و راند کناري را به ديگر مرد شمشير دستش مچ قدرتمند چرخش با سپس و

 زمان تقريباً در هاي ضربههمه آمدمي نظر به که حالي در زد، ضربه ديگر مرد به بار چند او .کرد اجرا را بود سريع

 سايد و اورهد فورهند، هند،بک سرعت خاطر به گيلن دستان در شمشير .گيرندمي سرچشمه مکان چند از ثابتي

 .بود شده هايش محوکات

 و راند عقب به را او گيلن .بود گرفته قرار شمشيرزن استاد يک برابر در او ولي بود، ايتجربه با جنگاور تواالگي آن

 گيلن .زدمي نفس نفس سختي به تواالگي .کنند محافظت جناحينش از تا جلو رفتند او با طرفش دو در مدافعان

 .است ريختن عرق حال در کند دوري و درخشنده چرخان يتيغه آن از کردمي تالش که همانطور او ديدمي

 و پريد جلو کالسيکي به شکل به رفت،مي جلو تشراس پاي با که گيلن و شد رها دفاعش ايلحظه براي سپس 

 که زماني و کرد فرو تواالگي يشانه درون را آن و آورد باال بود چرخيده که مچش با را خميده شمشير کرد، حمله

 سياهش رداي و ريختمي بيرون زخم از شدت به خون .کشيد عقب را اشتيغه افتاد، ديگر دست مرد از شمشير

 اطرافشان هايدرگيري باشد، گرفته صورت توافقي که انگار .پايين گرفت را شمشيرش نوک گيلن .کردمي خوني را

 :گفت آراميبه او .کنند تماشا تا ايستادند ديگر هاي جنگاو و شد متوقف

 .بشي تسليم تونيمي خواي مي اگه -

 رفتمي باالتر زمزمه از ختيس به صدايش که او .داد تکان سر بار يک سوختمي تنفر با چشمانش که تواالگي

 :گفت

 .شممي تسليم -

 جنگ در که بدولين جنگجوي يک بازوي روي را پايش و برداشت عقب به قدمي او .داد تکان تاييد به سري گيلن

 براي زمان همان ولي شدند، منحرف ثانيه يک از کمتر براي چشمانش .کرد پايين نگاه به او .گذاشت بود مرده
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 رنجر سمت به و کشيد بيرون کمربندش از را چاقوي خميده يک چپ دست با او .بود کافي وردهخ شکست تواالگي

 .پريد جوان

 .رسيد گوش به محکم يضربه صداي يک سپس و شد ايجاد بلندي سوت صداي

 شکل به هوراس که بزرگي يتيغه خاطر به آمدمي نظر به که حالي در کرد؛ توقف پرشش يميانه در تواالگي آن

 مقاومت هيچ که جنگجو آن و کشيد عقب را شمشيرش هوراس .است شده خم داده بود، حرکت افقي کمان کي

 نصيحتگري لحن با هوراس شد. مچاله ميدان روي زمين سنگي نداشت، اشخوني رداي جز به ديگري استقامت يا

 :گفت

 نگفت؟ بهت اينو وقت هيچ نيل مک .برندار روشون از رو چشمات وقت هيچ -

 زمان که جنگ صداي گرفتند، قرار هم برابر در جنگ طرف دو که همانطور .داد تکان سري تشکر براي يلنگ

 -آريدي نيروهاي که بود زماني لحظه، آن .يافت ادامه حاال بود، شده گيلن متوقف از تواالگي خوردن شکست

 .رفت دست از لحظه آن و يافت ميدان طنين در صدا يک ولي کنند، پيروزي ادعاي توانستندمي بدولين

کرد.مي آوري جمع آخر تالش يک براي را نيروهايش يوسل
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هفتمفصل  چهل و   

 دار! جنگاوران تواالگي! به من گوش کنيد!متهاجمان نقاب -

صداي خشن و دلخراش يوسل ميان آن سکوت ناگهاني که به خاطر توقف جنگ ايجادشده بود در تمام ميدان 

 ها همراه هم چرخيدند تا به او نگاه کنند.ولينها و بدها، آريديپيچيد. تواالگي

هاي بازار ايستاده بود تا بتواند با همه حرف بزند. هلت دقت کرد که او در طرف شرقي ميدان روي يکي از غرفه

ه اي که ويل شروع بهاي گيج کنندهيک پانسمان ناهموار روي قسمت بااليي بازويش بسته شده است. در لحظه

رهبر راهزنان از سکوي اعدام بيرون رفته بود. حاال، او توانسته بود دوباره گروه تشکيل دهد. يک  شليک کرده بود،

هاي آبي همه جا حاضر اطراف او هاي پوشيده توسط همان نقابهاي آماده و صورتگروه بيست نفره، با اسلحه

 ايستاده بودند.

هايي که در جنگ بين دو گروه گرفتار شده و حاال به جز آن –کسي از شهروندان ماشاوا در ميدان نمانده بود 

 هاي نامنظمي روي زمين سنگي افتاده بودند.مانند تپه

الي هاي قسمت شمويل هم که آن باال، روي برج نگهباني بود، کلمات شيخ را شنيد. ولي يوسل، توسط ساختمان

 ميدان از ديد او پنهان بود. يوسل ادامه داد:

 رسند!ها به سختي به چهل نفر مينيد! به دشمنتون نگاه کنيد! آنبه اطرافتون نگاه ک -

 زندگی پیشتاز 
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ها روي زمين افتاده و ديگر بلند و او حق داشت. گروه مهاجم در جنگ به سختي تحت فشار بودند و بسياري از آن

 د.نشان براي محافظت، جلوي سکويي که هلت و بقيه قرار بود اعدام شوند ايستاده بودماندهشدند. باقينمي

 توانيم نابودشان کنيم!ها بيشتريم! اگر با هم کار کنيم، ميما از آن -

ها هم کساني را در آن جنگ سخت از دست داده جنگاوران تواالگي فريادهاي عبوسي براي موافقت کشيدند. آن

 انطور که يوسلها جنگ را با نسبت چهار به يک در نفرات شروع کرده و آن را حفظ کرده بودند. همبودند. ولي آن

 توانند گروه کوچکي که دربرابرشان بودند را نابود کنند.ها پي بردند که ميبه آن نکته اشاره کرد، آن

 هاتون رو زمين بگذاريد و تسليم بشيد!سلي التن! من بهت يه شانس خواهم داد. فقط يک شانس. اسلحه -

 سلتن با خشونت خنديد.

 تي!کشي ما رو ميکني، يوسل؟ تو داشتي همهکنيم تو به ما رحم ميمي کني ما باورتسليم بشيم؟ فکر مي -

 يوسل دستانش را باز کرد و پاسخ داد:

دوني که مردانم توي کنيد. ميکُشمتون. وگرنه، شما روزها با درد تقال ميکنم و سريع ميمن بهتون رحم مي -

 ي آرام استاد هستند.شکنجه

 آرامي گفت:سلتن به هلت نگاه کرد. او به

 هامونه بميريم.هامون توي دستگه. به نظرم بهتره تا وقتي که اسلحهاين رو راست مي -

ي آرامي را بشنود، توانست صداي همهمههلت خواست پاسخ دهد، ولي توقف کرد. جايي در همان نزديکي، او مي

متعلق به چه چيزي ست. او سرش را دانست که آن صدا شد. او نميتر ميکم بلندتر و پر شدتاي که کمهمهمه

 تکان داد، صداي عجيب را ناديده گرفت و گفت:

 توني بفهمي چه زماني يه موقعيت بهت رو مياره.ديم. هيچ وقت نميموافقم. ما به جنگيدن ادامه مي -
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ي اليوسل چند دقيقه براي پاسخ سلتن صبر کرد. وقتي که پي برد هيج جوابي نخواهد گرفت، يک دستش را با

 ي پاياني و مقاومت ناپذير را به مردانش بدهد.اي براي يک حملهسر برد و آماده شد که نشانه

 بينيد. جنگاوران تواالگي، بگذاريد ...ش رو ميخيلي خب. تو پيشنهادم رو رد کردي. حاال نتيجه -

ال رفت. صداي برخورد اش بااي از درد متوقف شدند و دستش به سمت پيشانيي خفه شدهکلماتش توسط ناله

محکمي در تمام ميدان با وضوح قابل شنيدن بود. سپس دستان يوسل پايين آمدند و ماسکي از خون که چشم 

. او با رفتاش فرو ميريخت و در نقاب آبيپوشاند نمايان کردند. خون پايين ميها و نيمه ي بااليي صورتش را مي

که رويش ايستاده بود سُر خورد و از پشت روي زمين سخت افتاد. او ي غرفه اي لرزش يک قدم برداشت، روي لبه

 همانجا بدون حرکت دراز کشيد.

اري ي آشکها با ناراحتي حرکت کردند. رهبرشان در وسط جمله متوقف شده بود. با اين وجود، هيچ اسلحهتواالگي

ي از خون که از صورت يوسل جاري نبود که او را هدف گرفته باشد، فقط همان صداي زشت برخورد که توسط رود

 بود دنبال شده بود.

هاي قديمي زندگي هايي که همه در اين کوهستانها و روحها و شيطانها به جنراهزنان بيابان خرافاتي بودند. آن

را  رهبرشان ها، حقيقتاً از هيچ کجا، با نيروي ترسناکيآمد يکي از آنکردند اعتقاد داشتند. حاال به نظر ميمي

از خط پرسيدند چه اتفاقي براي يوسل افتاده، کردند و ميکه با هم زمزمه ميدر حاليها هوش کرده بود. آنبي

تر بود، به جاي رهبرش باالي غرفه هايش که از بقيه شجاععقب رفتند. يکي از ستوان و بدولين آريدي انمدافع

 شکست، فرياد زد:يش ميها را دوباره متحد کند. او که صدارفت و تالش کرد آن

 ست که...جنگاوران تواالگي! حاال زماني -

اي را دوباره صداي برخورد محکمي بلند شد و مانند يوسل، دستان آن مرد باال رفتند تا زخم شيطاني و ناگهاني

تش ارد؛ دساش پديدار شده بود را نگه دارد. او تلوتلو خورد و سعي کرد که سايبان غرفه را نگه دکه روي پيشاني

که خم شده بود، با نگه داشتن صورتش با درد به سايبان نرسيد و روي زمين سقوط کرد. او آنجا زانو زد، در حالي

 کرد.ناله مي
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شان با هم برخورد کرد و آورد. نگاهسنگش را پايين ميآرامي قالببار، هلت اونلين را پشت سکو ديد، که بهاين

 کسهاي مرمر ديگر دور گردن او نيست. او از هيچدقت کرد که گردنبند سنگ اونلين لبخند عبوسي زد. هلت

 خاصي پرسيد:

 خب، کي در مورد اون خبرداشت؟ -

 اي پر شده بودند، شروع کردند که عقب بروند.سرد و گيج شده و با ترس خرافاتيها که دلتواالگي

ها و برخورد م آوردند؛ سرودي از رجزخوانيي نيروهايش به درون ميدان هجوطور که عمر و بقيهسپس همان

ط ها پي بردند که توسدايره پخش شدند و تواالگيها بلند شد. جنگاوران بدولين به سرعت به شکل نيماسلحه

 شان محاصره شده اند.رويسربازان عمر که پشت سرشان بودند، و چهل مدافع مصمم روبه

ها که نسبت نيروها کامالً به نفع آنجنگيدند، ولي فقط وقتيا بدون رحم ميهها ذاتاً راهزن و دزد بودند. آنتواالگي

ود که تعدادشان برابر بپسنديدند. وقتيها در يک جنگ ميبود. يک نسبت چهار به يک، همان نسبتي بود که آن

 شان براي جنگ محو شده بود.شان نداشتند، اشتياقو رهبري براي هدايت

 هايشان شروع به سقوط روي زمين و کنار پاهايشان کرد.اي، اسلحهسرعت فزايندهآرامي، سپس با اول به

*** 

 ارک گفت:

 يه چيز کوچولوي ديگه مونده که بايد بهش رسيدگي کنيم. -

ها هي باقي مانده را خلع سالح کرده و اکنون مشغول کنترل کردنشان بودند. آني تواالگيسربازان عمر بقيه

کردند. يوسل دستگير شده و به همراه ن مي بستند و چهارزانو وسط ميدان رهايشان ميدستشان را پشت سرشا

کرد برده شد. رهبر تواالگي هنوز گيج و نگهبانان به همان انباري که خودش به عنوان زندان استفاده مي

د کرده به او وار ي شديديسنگ اونلين پرتاب شده بود صدمههوش بود. آن سنگ مرمر سنگين که از قالببينيمه

 بود. اسوينگال به او پاسخ داد:
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 توشاک؟ -

 ارک سري به تاييد تکان داد.

 ها يه جايي دررفت.توشاک. اون خوکِ خائن وسط اون آشفتگي -

 هلت اشاره کرد:

 چيز شروع شد، توشاک جلوي سکو بود.وقتي که همه -

 اونلين سري به تاييد تکان داد.

 ها رفت.شليک کرد، اون به سمت يکي از ستون که ويل شروع بهولي وقتي -

 او به اطراف نگاه کرد.

 در هر صورت، ويل کجاست؟ کجا مونده؟ -

*** 

 ها و زير برجسنگويل که کمان و تيردانش را کنار گذاشته و سر آلوم را روي زانوهايش قرار داده بود، ميان قلوه

اش بيش از حد زياد بود. هاي چند گانهريزي از زخمخون نگهباني زانو زد. آن ستوان آريدي در حال مرگ بود.

طور که ويل به نرمي از ديوار پايين آمده بود که به او رسيدگي کند، باال را نگاه کرده و تاجر چاقي که به همان

 ور داد:کرد. ويل دستها را تماشا ميحرکت ايستاده بود و آنها خيانت کرده را ديده که هنوز در همان نقطه بيآن

 يه دکتر پيدا کن! -

 که آن مرد مکث کرد، او دستورش را تکرار کرد:و هنگامي

 برو! يه دکتر بيار! سريع! -
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ها از روي چشمان ويل لغزيدند و او چرخيد که برود. صداي سرد ويل چشمان آن مرد چاق به او خيانت کردند. آن

 او را متوقف کرد.

 صبر کن! -

 کرد. ويل دستور داد:ا رنجر ارتباط چشمي برقرار نميآن مرد چرخيد. هنوز او ب

 به من نگاه کن. -

 آرامي، مرد چشمانش را باال آورد. ويل به او گفت:و به

دم که قرار نيست ازش گيرمت. بهت قول مياگه فرار کني، اگه برنگردي، مطمئن باش که ميام دنبالت و مي -

 لذت ببري.

کند و او به سرعت سري به آرامي بر خيانت غلبه پيدا ميترس از مجازات به ديد کهاو در چشمان مرد تاجر مي

 ي پشت سرش رفت.سرعت به داخل کوچهتاييد تکان داد. سپس چرخيد و به

ي آب در ي کوچکي را از کمربند آن آريدي جدا کرد و چند قطرهآلوم به خاطر تب، هذيان مي گفت. ويل قمقمه

 راي چند لحظه آرام شدند و او به ويل نگاه کرد. او پرسيد:دهانش ريخت. چشمان آلوم ب

 ما بُرديم؟ -

 ويل سري به تاييد تکان داده و به او اطمينان داد:

 بله، ما بُرديم. -

آرامي او را متوقف او در چشمان آلوم آرامش را ديد. سپس ستوان تالش کرد که بنشيند، و ويل مجبور بود که به

 کند. او گفت:

 ت کن. يه دکتر داره مياد.استراح -
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 آلوم پرسيد:

 واکير؟ -

 سپس او متوقف شد و مثل اينکه تالش صحبت کردن او را به شدت تحليل برده بود، چند نفس ناهموار کشيد.

 اون جاش امنه؟ -

 ويل دوباره سري به تاييد تکان داد.

 اون حالش خوبه. وقتي که همه چيز تموم شد، اون رو با هلت ديدم. -

 کرد بفهمد چه اتفاقي در ميدان افتاده، اضافه کرد:ه هنوز سعي مياو ک

 يه اتفاقي براي يوسل افتاد. -

دانست اي توسط يک فرياد از درد قطع شده است. با اين وجود مياو شنيده بود که صداي يوسل، به شکل ناگهاني

 که هيچ کدام از دوستانش کماني همراهشان نداشتند.

ها و پاهايش شروع به تکان خوردن شد، انگار که خبر سالمت سرورش براي او کافي بود. دست هوشآلوم دوباره بي

 کردند و تنفسش نامنظم و ناهموار بود.

ويل نزديک شدن سريع پاهايي را در کوچه شنيد و دستش به سمت چاقوي ساکسش رفت. وقتي که اولين بار از 

هاي کوچه بيرون آمدند و ويل ي مرده بيرون آورده بود. دو پيکر از سايهديوار پايين آمده بود، چاقو را از بدن تواالگ

 کرد. تاجر گفت:اي را روي بازوهايش حمل ميتاجر چاق را شناخت. در کناش مرد پيرتري بود، که کيف چرمي

 اين مرد يه دکتره. -

کرد، شنل ويل را ديد که در  گفت زانو زد. او به اطراف نگاهمرد همراهش جلو آمد و کنار ستوان که هذيان مي

همان نزديکي افتاده و آن را به يک بالش تبديل کرد. آن را زير سر آلوم قرار داد تا به ويل اجازه دهد که حرکت 

 او پرسيد:کند. او به کوتاهي مرد زخمي را معاينه کرد، سپس به ويل نگاه کرد. 
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 دوستته؟ -

شناخت، ولي آن مرد سه شمشير زن را عقب نگه روز آلوم را مي ويل سري به تاييد تکان داد. او فقط براي چند

 توانست دوست بهتري را بخواهد.داشته بود تا به ويل شانس نجات ديگران را بدهد. او نمي

 دکتر سرش را تکان داد. او گفت:

 ده.تونم چيزي بهش بدم که درد رو کمتر کنه، نه بيشتر از اون. اون بيش از حد خون از دست دامي -

 ويل با ناراحتي سري به تاييد تکان داد. او گفت:

 انجامش بده. -

و تماشا کرد که دکتر يک ظرف کوچک از کيفش بيرون آورد و چند قطره از مايع را درون دهان آلوم و روي زبانش 

رفت. سپس اش با نظم بيشتري باال و پايين ميکرد. سينهريخت. چند ثانيه بعد، آلوم با آزادي بيشتري تنفس مي

 تر شد تا آنجايي که باالخره، متوقف شد.تنفسش آرام

 دکتر به ويل نگاه کرد و گفت:

 اون مرده. -

رد کند. مشخصاً، آن مويل با ناراحتي سرش را تکان داد. او باال را نگاه کرد و ديد که آن تاجر با ترس تماشايش مي

ها مرده بود و آن يکي نشان ها لو داده است. حاال يکي از آنآورد چگونه آن دو مرد غريبه را به تواالگيبه ياد مي

کرد، اش گرفت. تاجر که براي ترحم التماس مياش، مردي نيست که بتوان ناديدهداده بود که با وجود جواني

 دستانش را به هم چسباند و به جلو حرکت کرد. او به زانوهايش افتاد. او شروع کرد:

 دونستم که شما.... من نميکنم..سرورم، خواهش مي -

ها را لو داده است. ولي همچنين، دانست که آن مرد آنويل او را با يک حرکت اهانت آميز دستش متوقف کرد. او مي

ي کافي کشت و کشتار صورت او با يک دکتر بازگشته بود. ناگهان، ويل حس کرد که براي همان روز به اندازه

 آرامي گفت:گرفته است. او به

 اوه؛ برو. فقط ... برو. -
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آرامي بلند شد و چرخيد. سپس مکث کرد و مطمئن توانست شانسش را باور کند. بهچشمان مرد گشاد شد. او نمي

قلب گرفته بود، درون کوچه دويد. ويل براي چند دقيقه شد که ويل نظرش را تغيير نداده است. در آخر، او که قوت

فرما شد. دکتر با ترحم به او نگاه شنيد، سپس سکوتي حکمي شکسته ميهاهايش را روي سنگصداي نرم کفش

توانست هاي به هم قفل شده روي سينه خوابانده بود. ويل شنلش را برداشت، آلوم ديگر نميکرد. او آلوم را با دست

 يفند. سپس کحرکتش انداخت و صورتش را پوشاساکن و بياي ببرد. او شنل خود ستوان را روي پيکر از آن بهره

 ي نقره داد. او پرسيد:پولش را بيرون آورد و به دکتر يک سکه

 که برگردم.موني؟ مراقبش باش تا وقتيهمراهش مي -

 او خم شد، کمان و تيردانش را برداشت و از کوچه به سمت ميدان رفت.
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 بهای آزادی ارک

هشتمل و فصل  چه  

ه . ابتداي آن شاهراه عريض که برفت نگريستهاي خيابان باريکي که به سمت ميدان ميتوشاک با دقت به گوشه

ي هايديد که ارک و دوستانش به سمت ستونشد چهل متر دورتر بود. اکنون او ميي اصلي شهر منتهي ميدروازه

 رود.روند. او فکر کرد که کسي بايد او را ديده باشد که به آن سمت ميطرف ميدان برپا شده بودند ميکه در آن

ها ها و کوچهاو در ابتدا به آن سمت رفته بود. ولي سپس چرخيده و از هزارتوي خياباناي زد. او لبخند عبوسانه

عبور کرده بود تا به همان جاي اولش بازگردد. او چند خانه دورتر از ميدان، يک اسب زين شده و آماده داشت. 

ا رضايتمندي پي برد که آن رنجرها، کردند. و او برفتند، راه را براي فرار او باز ميطرف ميحاال که دشمنانش به آن

د، ها برانشان را همراه نداشتند. فقط الزم بود که او دنبال اسب برود، او را به سمت گوشههاي بلند لعنتيکمان

 اش براند.سوار شود و براي نجات دادن زندگي

داشت، يک اسب تازه نفس و هايي افتد؟ او برتريدانست وقتي او از ماشاوا خارج شود چه اتفاقي ميچه کسي مي

يج اش، ولف کالو، )( در يک خلتوانست به ساحل که شصت کيلومتر دورتر بود برسد. کشتيمقدار زيادي آب. او مي

کرد تا آن ها مسافرت ميي زيادي داشت. او شبها تجربهيابي با ستارهکوچک لنگر انداخته بود و او در جهت

 ي کشتي باشد.توانست روي عرشهکنند. دور روز بعد، او مي اشرنجرهاي لعنتي نتوانند رديابي

آرامي از آن گوشه آمد. او بهشد. و اين موقعيت به نظر بهترين شانس او ميولي نخست، او بايد از ماشاوا خارج مي

 دور شد، سپس چرخيد و به سمت اسطبل دويد.

*** 

 زندگی پیشتاز 
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 هوراس گفت:

 تونه هر جايي رفته باشه.ده ميکه، حاال که توشاک تا اينجا اوممشکل اينه -

کردند، هايي که ميدان و بازار را مشخص ميپشت ستونخاراند سري به تاييد تکان داد. هلت که با تفکر لبش را مي

 هاي زيادي پيدا کرده بودند. او گفت:هاي باريک و عريض و ساختمانها هزارتويي از خيابانآن

 شه اون رو تشخيص داد.پيداش کنيم. حداقل راحت مي ديم تاما همينطوري به گشتن ادامه مي -

 اونلين ميان حرفش پريد:

 اين داد و فريادها براي چيه؟ -

ها همراه توانستند صداهاي بلندي را بشنوند که براي هشدار به صدا درآمده بودند. آنها مياز سمت ميدان؛ آن

بودند رفتند و دوباره به درون ميدان پيچيدند. اي که تازه ترکش کرده خانهديگر به سمت درِ پشتي قهوهيک

 اسوينگال فرياد زد:

 اون توشاکه! -

رويشان روي يک اسب بلند نشسته بود و از چپ و راست با تبرزين به گروهي از جنگاوران آن خائن اسکانديايي، روبه

ه طرز منحوسي بدون حرکت ها را بزد. او که دو نفر از آنکردند جلويش را بگيرند ضربه ميبدولين که سعي مي

 اي که بهروي زمين پشت سر گذاشته بود، راهش را با جنگيدن باز کرد و اسبش را به سمت ورودي عريض جاده

اش را به سمت سوار فراري پرتاب کرد. رفت راند. اسوينگال چند قدم به جلو دويد و نيزهي اصلي ميسمت دروازه

 ا سروصدا بيست متر دورتر از هدفش روي زمين افتاد.اش بولي آن حرکت بيهوده بود و اسلحه

شد. او به اطراف نگاه کرد و اونلين را ديد که آرامي بلندتر ميسپس هلت دوباره آن صداي عجيب را شنيد که به

چرخاند تا اجازه دهد سرعتش بيشتر شود. او پاهايش را از هم باز کرده و قالب سنگ بلند چرمي را دور سرش مي

 داد:هشدار 

 اون يه کالهخود پوشيده. -
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دانست که قالب سنگ در برابر توشاک آماده بود که با جنگ راهش را باز کند. او کامالً مسلح بود و هلت مي

 فايده خواهد بود. اونلين که ابروهايش با تمرکز جمع شده بود گفت:کالهخود سنگين آهني بي

 دونم.مي -

کرد، صداي سوتي بلند شد. سنگ به دنبال توشاکِ فراري پرتاب ميطور که او سنگ مرمر سنگين را سپس همان

که سرعتش براي اينکه چشم بتواند دنبالش کند بيش از حد زياد بود، بر فراز ميدان پرواز کرد و به شکل دردآوري 

 کفل آن اسب. –جايي که خودش هدف گرفته بود برخورد کرد به همان

فرش ها گُم کرد. کشيد، جفتک انداخت و جاي پاهايش را روي سنگمي اسب که به خاطر آن برخورد سوزان درد

او روي دوپاي ديگرش تلوتلو خورد و سعي کرد که تعادلش را بازيابد. آن حرکت ناگهاني و خشن و تغيير جهت 

 ها برخورد کرد. هلتفرشحرکت براي توشاک بيش از حد زياد بود؛ او از روي اسب سُر خورد و به شدت با سنگ

 به اونلين گفت:

 پرتاب خوبي بود. -

 او نيشخند زد و گفت:

 نشينه.ها روي اسب ميفکر کردم اون هم به خوبيِ بيشتر اسکانديايي -

جو مهاي انتقااي از بدولينتوشاک که حواسش براي لحظه اي پرت شده بود، بلند شد و پي برد که توسط حلقه

تياط محاصره کرده بودند و به خاطر تهديد آن تبرزين بزرگ محاصره شده است. جنگاوران بيابان او را با اح

 توانستند حرکت کنند. توشاک که يک اسکانديايي واقعي بود، زمانِ افتادن، اسلحه اش را رها نکرده بود.نمي

ي دشمنانش را بررسي کرد. ممکن بود توشاک اش را با قيمت زيادي بفروشد؛ دايرهحاال او که مصمم بود زندگي

 کس خاصي گفت:باشد، ولي ترسو نبود. او به هيچ خائن

 خواد اول باشه؟خيلي خب. کي مي -

 فکر کنم من اولم. -
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ارک راهش را از ميان جنگجويان بدولين باز کرد و در برابر دشمنش ايستاد. توشاک چند بار سر تکان داد و لبخند 

شد که آن ابرجارل مورد تنفر برخوردار مي دانست قرار است بميرد، ولي حداقل اکنون از اين خشنوديزد. او مي

 هاي بزرگاي که ارک در دست داشت نگاه کرد. در دسترا با خود ببرد. او با تمسخر به شمشير تواالگي خميده

 آمد. او با تمسخر گفت:ابرجارل، آن شمشير بزرگتر از يک خنجر به نظر نمي

 ؟خواي با يه خالل دندون با تبرزين بجنگي، ارکتو مي -

ارک اسلحه را بررسي کرد و لب هايش را به هم فشار داد. او به اطراف دايره ي تماشاگران نگاه کرده و يک انتخاب 

هاي دست چپش پيچيد. سپس شمشير خميده اش را باز کرد و آن را دور کف و انگشتبهتر را پيدا کرد. او خفيه

 د. او گفت:را روي زمين گذاشت و دست راستش را به سمت هوراس جلو بر

 تونم اون سوزن بزرگتو قرض بگيرم، هوراس؟مي -

ي ارک گذاشت. او هوراس قدمي به جلو برداشت، شمشير عظيم جالد را چرخاند و قبضه را در دست جلو آمده

 گفت:

 مهمون من باش. -

 ارک شمشير بزرگ را چند بار جلو و عقب چرخاند؛ سپس با رضايت سري تکان داد. او گفت:

 حاال همه، بريد عقب. من يه سري کار دارم که بايد انجام بدم. همين کافيه. -

اش را به سمت توشاک شروع کرد، تماشاگران حلقه زده چند قدم عقب رفتند. شمشير ارک که ارک حملهوقتي

 توانست آن خائن را تا کمر به دو نيم کند.طوري به پايين چرخيد که مي

ي دوسر تبرزينش سد کرد، صداي زنگ بسيار بلندي ايجاد شد. او وقتي که توشاک ضربه را توسط باالي تيغه

مچش را چرخاند، شمشير را به سمتي حرکت داد، سپس نوبت او بود که با چرخاندن بازويش، تبرزين را مثل 

 شالق حرکت دهد.
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ور کرد. او همان هايش از ميان هوا عبمتر دورتر از دندهي دو سر فقط چند ميليارک به موقع عقب پريد و آن تيغه

ي ي بزرگ با فاصلهموقع هم در حال ضدحمله زدن با شمشير بود و اين بار توشاک به سمتي پريد تا آن تيغه

 هاي روي زمين برخورد کرد.کمي از او عبور کند و شمشير به سختي با سنگ

ه بسته بود. او تيغه را با توشاک يک ضربه ي اورهد را امتحان کرد، و اونلين فهميد چرا ارک دستانش را با خفي

ي تبرزين را سد کند. اونلين پي برد که فقط نگه دست چپ و قبضه را در دست راستش گرفت تا نيروي ضربه

 اي نبود که بخواهد جلوي تبرزين بزرگ را بگيرد.داشتن قبضه اهرم کافي

يک ديگر تقال کردند. هر دويشان اندام شان به هم قفل شده بود، براي چند ثانيه در برابر هايآن دو مرد که اسلحه

شد که زنداني بود و قدرتش به خاطر اي داشتند و مانند يک گاونر قوي بودند. ولي ارک براي چند هفته ميقوي

، توشاک شانهاي فيزيکيبانانش کمتر شده بود. در رويارويي مستقيمِ قدرتهاي زندانرژيم غذايي ناقص و تنبيه

 وع به عقب راندن ابرجارل کرد؛ هر بار يک قدم.برتري داشت و او شر

ارک که پي برده بود شکست خورده است، به سرعت با يک لگد مستقيم به ران توشاک حمله کرد. آن ضربه 

طور که توشاک تعادلش را دوباره توشاک را غافلگير کرد و ارک توانست به طرفي بچرخد و ناگهان بپرد تا همان

ها دوباره به سمت هم يورش بردند، کنار ي بسيار سريع تبرزين دوري کند. سپس آنربهآورد، از يک ضبدست مي

ا از لغزيدند تزدند، به سمتي ميکردند و ضد حمله ميها را سد ميزدن کردند. ضربههم ايستادند و شروع به ضربه

 زدند.يگر ضربه مياي از سرعت و قدرت، به يک دهاي يک ديگر دوري کنند و در امتحان پايانياسلحه

 –کردند هايشان استفاده ميشان وجود نداشت. هر کدام از برتري هاي اسلحههيچ دانش يا لطافتي در حرکات

 ي شمشير، و توشاک از وزن زياد تبرزين.ارک از بُرد اضافه

باريد و ابرجارل طور که ضربه بعد از ضربه بر ارک ميکرد؛ هماني نبرد را مشخص ميو همان وزن بود که نتيجه

 کرد که حالت دفاعي به خود بگيرد.ضعيف شده را مجبور مي

کرد. نخست هر بار چند نشيني مياسوينگال با دردي از روي نگراني، رهبرش را تماشا کرد که شروع به عقب

 لغزد ويطور که توشاک ابرجارل را ديد که مرفت. همانآرام با مقادير بيشتري عقب ميمتر، سپس آرامسانتي

ت بخشيد را دو برابر کرد و مقاومهايش ميشود؛ نوري از پيروزي به چشمانش آمد. او نيرويي که به ضربهتسليم مي

زد شد را تماشا کرد. حاال توشاک دو برابر ارک ضربه ميارک که ضعيف و زانوهايش که با هر ضربه کمي خم مي

 ي زمان بود.رهو برتري نبرد با او بود. حاال، موضوع فقط دربا

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

ناپذير تبرزين را ي پاياني و مقاومتزد. او يک ضربهنفس ميزده بودند و خودش هم نفسچشمان ارک وحشت

ها فرشي شمشير سد کرد و آن نيروي عظيم پشت ضربه، زانوهايش را خم کرد و او را به سمت سنگروي تيغه

 به پايين راند.

ها بلند شد. توشاک با خرناسي از روي پيروزي، به ل را ديدند، ناله اي از آنطور که تماشاگران افتادن ابرجارهمان

 ي کشنده را بزند. سپس، او چيزي عجيب را ديد.جلو پريد و تبرزين بزرگ را با دو دست باال برد تا ضربه

 زد.ارک لبخند مي

کرد، خسته و ضعيف نبود. وانمود مي اي کهتوشاک خيلي دير فهميد که ارک به او حقه زده است. او اصالً به اندازه

کرد. ارک با فرياد بلندي از دست چپش استفاده کرد اي با بُرد بسيار بيشتري از يک تبرزين را حمل ميو او اسلحه

ي توشاک که شمشير را عميقاً به درون بدن محافظت نشدهفرش باال بکشد، در حاليتا خودش را از روي سنگ

ي تبرزيني که نيم ثانيه دير اتفاق افتاده بود را به کناري زد و رش را آزاد کرد؛ ضربهکرد. سپس، شمشيفرو مي

دشمنش را که توسط شمشير وحشتناک ضربه خورده بود تماشا کرد که تلوتلو خورد، تبرزينش را انداخت و روي 

 زمين افتاد.

کردند و او چيزي را ها تقال ميفرشروي سنگهايش چشمان توشاک به خاطر درد و ترس گشاد شده بود. انگشت

اش، او تبرزيني که کنار کرد. ابرجارل منظورش را فهميد و سري به تاييد تکان داد. با سر چکمهبه ارک زمزمه مي

اش بسته شدند و او يک بار هاي توشاک در اطراف قبضههاي ناآرام دشمنش افتاده بود را جلوتر راند. انگشتدست

 سر تکان داد.

ها باور داشتند اگر بدون اسلحه در دست در يک جنگ بميرند، روحشان تا ابد دانست که اسکاندياييميهوراس 

 سرگردان خواهد ماند. حتي توشاک لياقت چنين چيزي را نداشت. توشاک آهي کشيد:

 ازت... ممنونم... -

 :نگال به سردي گفتهايش تقريباً غيرقابل شنيدن بودند. سپس چشمانش بسته شدند و او مُرد. اسويکلمه

 ذاشتي سرگردون بمونه.بايد مي -

 ارک با ابروهاي باال رفته به او نگاه کرد و پرسيد:
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 کردي؟تو اين کارو مي -

. ها ارزش زيادي داشتاسوينگال مکث کرد. در آخر، توشاک به خوبي جنگيده بود و اين موضوع براي اسکانديايي

 او تاييد کرد:

 نه. -
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آرامي از ميان رفتند؛ بهي خورش بدولين در آن کمپ زده بودند مياي که قبيلهبه سمت واحه آن گروه بزرگ که

 بيابان عبور کردند.

نان باکردند. زندانسرشان هدايت مي ي تواالگي را پشتي بدولين گروهي از زندانيان زنجيرشدهجنگاوران سواره

گيز با انها که ديگر وحشت بيابان نبودند، به گروهي رقتاالگيسواره و راهزنان مجبور به راه رفتن شده بودند. تو

که بيشتر شبيه گدايان بودند؛ تا متهاجماني ترسناک. براي آخرين نشانه از  –پاهاي تاول زده تبديل شده بودند 

از  هاي آبي راها، سلتن و سه نفر از افسرانش در ميان راهزنان حرکت کرده بودند و نقابزوال و انحطاط آن

ها با سربازانش برخورد کرده بودند، واکير انداختند. به شکلي که خود آنصورتشان پاره کرده و به زمين مي

ن راه لنگاهايشان را بيرون آورده و گذاشته بود که در طول سفر پاهايشان بريده شود و تاول بزند و لنگانچکمه

 بيايند.

 داد.افي ميها آب کبا اين وجود، برخالف يوسل، او به آن

که باالي سرشان، روي قبل از اينکه گروه ماشاوا را ترک کنند؛ سلتن مردم را در ميدان گرد آورده بود. در حالي

همان سکويي که براي اعدامش ساخته شده بود ايستاده بود؛ او با جمعيت صحبت کرد و به يادشان آورد چگونه 

ه و اي سرشان را پايين انداختدند. مردم شهر به شکل مقصرانهفقط چند روز قبل، براي کشته شدنش فرياد زده بو

اين پا و آن پا کرده بودند. او به مردم اطمينان داد که با واکير آن بخش در تماس خواهد بود و ماليات سنگيني از 

هاي نگهباني جها بايد ديوارها و برها گفت که اولين بخش آن، اين بود که ماشاواييها اخذ خواهد شد. او به آنآن

ها با نارحتي سر تکان دادند. ديوارها در وضعيت شهر را بازسازي و نيروي دفاعي موثري را سازمان دهند. ماشاوايي

 زندگی پیشتاز 
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ها کار سنگين در گرما بود. ولي با تفکر؛ سخنانش را پذيرفتند. در هر صورت، ها به معناي ماهبدي بودند و تعمير آن

 بودند.دفاع از خودشان در برابر غارتگران آينده بهتر آماده مي ها بايد برايحق با او بود. آن

حداقل کمي خبرهاي خوب براي خوشحال کردن مردم شهر وجود داشت. سلتن تصميم گرفته بود سي نفر از 

ها ي زنداني شده را آنجا باقي بگذارد تا کارهاي سنگين را انجام دهند. ارک، وقتي در مورد اين تصميم تواالگي

 ده بود، به واکير گفت:شني

 ها قراره به خاطرش زمان سختي رو بگذرونند.اون -

 سلتن با چشماني خالي از ترحم به او نگاه کرد. او با سردي گفت:

 کردن رو قتل عام کردند، يادته؟اونا مرداني که تو رو همراهي مي -

 ها حرامش کند.الگياي نداشت که روي تواو ارک سري به تاييد تکان داد. او دلسوزي واقعي

شان را به انجام اعمال که زندگيشدند، جايي؟ ز( به ماراروک برده مي) پري جس مانده از واحههاي باقيزنداني

ها را تا ماراروک هدايت کنند؛ مذاکره کرده بود. گذراندند. سلتن با عمر، براي محافظاني بدولين که آنشاقه مي

شد که اين همه دشمنان احتمالي را ببيند که دستگير و زنجير شده او خشنود مي عمر با آمادگي قبول کرده بود.

 کرد.ها دلسوزي نميشوند. مانند ارک، او براي آننگه داشته مي

*** 
 را ايمشتاقانه و پرسروصدا خوشامدگويي رسيدند؛ واحه به اش،اضافه اعضاي با همراه ارتش، آن که همانطور

 صف دو راندند،آرامي به درون آن درختستان بزرگ ميطور که مردانشان به؛ همانولينبد زنان. کردند دريافت

 کردند.ها و فريادهاي ترسناکي بيان ميشان را با جيغآمدگوييخوش و شده

ان ها که سرهايشآمدگويي شدند. آنکردند؛ با سکوت شوم و منحوسي خوشها را دنبال ميزندانيان تواالگي که آن

ها ي زنان ساکت عبور کردند. تواالگيهاي دوگانهمانشان به زمين دوخته شده بود؛ با تقال از ميان خطخم و چش

 قرار دارد. ي تيغدانستند زندگيشان روي لبههنوز به نماياندن صورت هايشان به دنيا عادت نکرده بودند و کامالً مي
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کرد. او هنوز تحت تاثير آسيبي بود که از رت ميرهبر سابقشان، يوسل، روي يک برانکارد و پشت يک شتر مساف

 آمد؛ غوغا و ديوانگياش ايجادشده بود. در مواقع نادري که او به هوش ميبرخورد مرمر سنگين اونلين به پيشاني

ا نگراني ي کارش را بريزند. اونلين نتيجهها از گونه هايش پايين ميکرد. حتي بعضي اوقات، ديده بودند که اشکمي

 کرد پرسيد:ماشا کرد. او از درمانگري که گروه جنگي بدولين را همراهي ميت

 کني دوباره عقلشو به دست مياره؟فکر مي -

نداخت. اش را باال امرد پيرتر کبودي بزرگ آبي و زرد را که پيشاني تواالگي را بدشکل کرده بود لمس کرد و شانه

 او به اونلين گفت:

هاي سر صحبت کرد. شايد فردا حالش بهتر بشه. شايد سال ديگه. شايد هيچ رد زخمشه با اطمينان در مونمي -

 وقت.

 او به اونلين لبخند زد.

 بانوي جوان، زياد نگران نباشيد. اون لياقت ترحم رو نداره. -

ينکه ز اصرف نظر ا –اونلين سري به تاييد تکان داد. ولي او کامالً آرام نشده بود. او دوست نداشت که يک مرد را 

 گو تنزل داده است.به يک احمق ياوه -چقدر شيطان بوده است 

آمدگويي و ي خورش بدولين جشني را براي خوشدومين شب بعد از آن که به واحه رسيدند؛ وقتي که قبيله

 اش را دوباره بدست آورد.شادماني ترتيب دادند، روحيه

در آتش سياه شده بودند تا جايي که پوست خارجي شان راحت هايي که دار؛ همراه با فلفلي طعمها کباب برهآن

کردند پر ز( صدايش مي) کوسکوس اي که خود بدولين ها دار و حبهشد خوردند. آن غذا با برنج طعمکنده مي

شده چاشني هاي سرخدار و با کشمش و بادامکه سبک و نرم بود و توسط زعفران، زيره و هل، طعم –شده بود 

 بود.زده شده 

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

( ژ) تاگيناي به نام هاي عجيب رسي و مخروطيهاي لذيذ ديگري از گوشت گوسفند و مرغ که در قابلمهبشقاب

اي مخلوط شده بودند هم آنجا بود. پوشش مخروطي شکل ها، خرما، زردآلو و سبزيجات ريشهشده و با ادويه پخته

ند کردکردند و گوشت را آنقدر شاداب و تُرد ميحفظ مي خاست رادار شده که از مايعات برميها بخار مزهآن تاگين

 شد.که از روي استخوان جدا مي

اي آن زمان، بعدازظهر خوشمزهشد. هايي از نان تازه به عنوان بشقاب استفاده ميشد و قطعهغذا با دست خورده مي

کردند بعد از ن گروه حس ميلطفي که آ –هاي چرب بود که در آن همه بيش از حد کافي خورده بودند با دست

 زمان سختشان در کمپ بيابانه به خود مديون هستند.

اي که اطراف آتش عظيمي برپا به هلت، گيلن، اونلين، هوراس و آن دو اسکانديايي جايگاهي برجسته در حلقه

 است عمر و همسرشهاي اصلي احترام، به ترتيب در سمت رشده بود داده بودند. با اين وجود، سلتن و ويل در مکان

سيلما نشسته بودند. اونلين به هوراس لبخند زد و با انگشت شستش به رنجر جوان که هم اکنون با خوشحالي با 

کرد اشاره کرد. آن دو براي پاسخ به چيزي که ويل گفته بود بلند خنديدند و رهبر بدولين و همسرش مکالمه مي

 تياقاش کمي با ها را بخنداند. اونليني که خشنود بود توانسته آناو هم با نيشخند سرش را پايين آورد، در حال

 :گفت

 نه؟ ذاره،مي جا به خودش از پايي رد يه رهمي که جايي هر اون -

 :داد پاسخ او. داد تکان تاييد به سري و کرد نگاه اشقديمي دوست به آتش روي از هوراس

 .دارن دوستش مردم -

 :کرد اضافه سپس

 .داره داشتن دوست براي چيزا خيلي اونم صورت، هر در -

 :گفت بود، شده ثابت ويل روي چشمانش که اونلين

 .بله -
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 اب او. کردمي عبور چشمانش روي از که ديد را ناراحتي اي ازسايه لحظه يک براي کرد؛مي بررسي را او که هوراس

 :گفت او. زد تنه اونلين به داد،مي اجازه ادب که حالتي از ترمشتاقانه کمي بازويش؛

 کني؟مي پرت هلو دونه يه برام -

 :گفت و زد نيشخند برد؛ باال را ابرويش يک اونلين

 (ز)نبود؟ الفظيش تحت معني که منظورت -

 نآ برابر در تواندنمي اونلين که دانستمي او. زد لبخند گذاشته، کنار را اشناراحتي او بود خوشحال که هوراس

 و آورد باال را هايشدست ساختگي ترسي با او. کند مقاومت ،«سنگ قالب» يکلمه از هاستفاد در کلمات بازي

 :گفت

 !کن رحم بهم! کنممي خواهش -

 .خنديدند دو هر و

کردند؛ ولي براي احترام به آن دو اسکانديايي، چند قمقمه ها، به عنوان يک قانون کلي، از الکل استفاده نميبدولين

تدارک ديده شده بود. حاال، ارک و  -شدب که از خرماها و هلوهاي مخمر شده تهيه مييک نوع شرا - آراريکي

اي را براي لذت و مطلع کردن آن گروه اجرا اسوينگال، با پافشاري خودشان، تصميم گرفته بودند که سرود ملوانانه

يدانه ي يک پنگوئن که ناامميانهثباتشان ايستادند و شروع کردند تا داستان عاها روي پاهاي تقريباً بيکنند. آن

 عاشق يک وال آبي گوژپشت شده بود را فرياد بزنند.

ان هايشها را نديده و اطالعي از تفاوت بسيار اندازهاز آنجايي که شنوندگان ساکن بيابان، هيچ کدام اين حيوان

ها به خاطر اشتياق خواننده طور ملودي آن را متوجه نشدند. ولينداشتند، قسمت بزرگي از طنز داستان، و همان

و صداي تيز اجرايشان تشويق کردند و دست زدند، و آن دو گرگ دريا که اطمينان يافته بودند که از افتخار 

 اسکانديا حمايت کرده اند، سرجايشان نشستند.
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 مانچش. بود آرام و ساکت اين مانند هاييموقعيت در عموماً هلت ولي. است ساکت هلت خيلي که کرد فکر گيلن

 خنديدمي و کردمي صحبت همسرش و بدولين شيخ با که طورهمان کارآموزش، جوان و سرزنده صورت روي او

 :گفت گيلن. بود شده ثابت

 .داد انجام خوب رو کارش اون -

 :کرد موافقت او. چرخيد او سمت به بود، ريشويش صورت روي نايابي لبخند که هلت

 .بود خوب کارش آره، -

 :گفت زدمي لبخند که گيلن

 .بودم گفته بهت -

 .داد تکان سري تصديق براي هلت

 .بود تو با حق. بودي گفته بله، -

 رو شود.جا شد تا با هلت روبهآورد؛ جابهگيلن، که چيزي که هلت چند روز قبل گفته بود را به ياد مي

سل فراموش کرده ويل اون بيرونه. تو دونستي، مگه نه؟ وقتي که توي ماشاوا بوديم به ما گفتي يوولي تو مي -

 دونستي که اون زنده مونده. چطوري؟مي

 تر شد.کرد، جديطور که به جواب آن سوال فکر ميصورت هلت، همان

کردم. من هميشه يه حسي در مورد ويل داشتم. ايه. من احساسش ميي خيلي قطعيکلمه دونستمميفکر کنم  -

 کردم.اون پسر هست. من از اولين روزي که بهم ملحق شد حسش مييه جور حسي از سرنوشت در مورد 

 گيلن به نرمي گفت:

 و حاال تقريباً زماني رسيده که بايد بذاري از پيشت بره. -
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کردند. سپس، آن رنجر مو خاکستري آهي او ترکيبي از غم و افتخار را ديد که در چشمان هلت با هم رقابت مي

 کشيد. او گفت:

 وقتشه.بله، ديگه  -

 

*** 
 

تري نشستند. سيلما قهوه را بعد از اينکه جشن تمام شد، گروه اونلين همراه عمر و سلتن در اطراف آتش کوچک

 کرد. سلتن که چشمانش روي اونلين بود، شروع کرد:به همه تعارف مي

 ارک وجود داره. ي بهاي آزاديفکر کنم االن وقتشه کمي در مورد کار صحبت کنيم. يه موضوع کوچيک درباره -

 اش را بيرون بياورد. هرنويس سند و مهر انگشتريکه منتظر بود اونلين پيشاو با انتظار توقف کرد، در حالي

 شان از يوسل پس گرفته شده بودند. با اين وجود، اونلين حرکتي نکرد. او پرسيد:دوي

 بهاي آزاديش؟ -

 صبري سري به تاييد تکان داد.و سلتن با بي

 ، شما موافقت کردين که بهاي آزاديش رو بدين.بله -

 او با طعنه اضافه کرد:

 مطمئنم که اون رو به ياد ميارين. -

اونلين چند بار سر تکان داد، خواست صحبت کند، سپس در حالي که دستانش در ميان هوا متوقف شده بود مکث 

 کرد. سپس، مرددانه به واکير گفت:

 ي رو براي من توضيح بدي؟توني مفهوم بهاي آزادفقط مي -
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سلتن اخم کرد. او اميدوار بود که با عجله اين موضوع را حل کرده و از آن عبور کنند، قبل از اينکه کسي بتواند 

رود، کرد طفره باو که سعي مي توانست از آن شانه خالي کند.آمد که نميبيش از حد به آن فکر کند. به نظر مي

 گفت:

 دونيم که بهاي آزادي چيه.فکر کنم همه مون مي -

 اونلين به او لبخند زد.

 بهم يه لطفي بکن. من يه دختر کودَنم. -

ي اين بحث مطلع آن طرف آتش، سيلما با دستش لبخندي را پنهان کرد. عمر، که توسط ويل در مورد گذشته

 شده بود، سودمندانه به جلو خم شد.

روه که گشه، وقتيادي پوليه که توسط يک گروه پرداخت ميجا يه کمکي بکنم. بهاي آزاگه ممکن باشه اين -

 دومي يک گروه سوم رو گروگان گرفتند.

 هوراس به ويل زمزمه کرد:

 يه عالمه گروه اينجا هست. -

 و رنجر جوان نيشخند زد. اونلين گفت:

که گروه سوم رو نگه  خــــب. اگه ماها گروه اول بوديم، من بايد يه مقدار توافق شده رو؛ به گروه دومي بدم -

 داشتن؟ درسته؟

 «درسته.»سلتن با لب هاي به هم چسبيده گفت: 

 اونلين که صورتش گيج بود، به او اخم کرد.

 توني واقعاً از من انتظار داشته باشي شصت و شش هزار ريل رو به يوسل بپردازم، مگه نه؟تو که نمي -
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 زد:قهوه ي واکير به گلويش پريد و او با تعجب فرياد 

 ي چيزهاي مقدس! چرا تو بايد به يوسل پول بدي؟به يوسل؟! به خاطر همه -

 اي دستانش را از هم باز کرد.اونلين در حرکت معصومانه

 داشت.خب، اون گروه دوم بود، نبود؟ وقتي که ما ارک رو پيدا کرديم، يوسل کسي بود که اون رو نگه مي -

 «تو نبودي.»داري اضافه کرد: او بعد از مکث معني

 اي شروع کرد:سلتن با لحن عصباني

 از لحاظ فني، اون... -

دستي کرده بود. او فکر کرد که تغيير دادن اي به او دست داد. اونلين زرنگي کرده و به او پيشولي حس فرورفتگي

 موضوع و ادامه دادن بحث بهاي آزادي در زمان ديگري، استراتژي خوبي خواهد بود. او گفت:

 ي يوسل تصميم گيري نشده.عالوه، هنوز در مورد آيندهبه  -

 هلت به ميان بحث آمد.

 ي خوبيه. قراره چه اتفاقي براي يوسل بيوفته؟نکته -

 سلتن به عمر اشاره کرد.

 خواين باهاش چي کار کنين، شيخ عمر؟ها بايد تصميم بگيرن. ميگم که بدولينمن مي -

 عمر شانه اي باال انداخت.

 تونين داشته باشينش.خواين، ميخوامش. اگر اون رو ميمن نمي -

 سلتن براي اولين بار بعد از شروع بحث، لبخند زد.

http://www.pioneer-life.ir/


 

 

 بهای آزادی ارک

 زندگی پیشتاز

خوامش. اين مرد يه قاتل و دزده و ما يه سلول آماده توي ماراروک براش داريم. اون براي بيشتر اوه، بله. من مي -

 ها رو خيليه. وقتي که او از سر راهمون بره بيرون، تواالگيکه به ياد ميارم يه خار توي پهلوي ما بوداز اون وقتي

 ي بز...شه مديريت کرد. حقيقتاً، اميکير پيشنهاد يه جايزهتر ميآسون

او که متوجه شده بود بيش از حد صحبت کرده است، کمي دير خودش را متوقف کرد. او به کوتاهي سرفه کرد تا 

 توقف کردنش را بپوشاند.

رد تا سرفه اش تمام شود، سپس آستينش را کشيد تا او را مجبور به برقرار کردن ارتباط چشمي اونلين صبر ک

 کرد، گفت:کند. او که توقفش را تقليد مي

 بوده باشه؟ ي بزرگجايزهخواستي بگي، يه ... امکانش هست اين چيزي که ميبزي يه جايزه -

 بله. -

 ي سلتن ادا شد.دههاي ناگهان به هم چسبياين کلمه از ميان لب

 اونلين با تفکر گفت:

بذاريد من اين رو واضح کنم. چه کسي حقيقتاً يوسل رو دستگير کرد؟ منظورم اينه که، کي دقيقاً اون رو شکست  -

 داد؟

 او که ابروهايش با فکر در هم رفته بود، به باالي سرش نگاه کرد. سپس اخمش باز شد و با خوشحالي گفت:

 سنگ کوچيکم!! من کردم! با قالباوه، يادم اومد -

 زد، گفت:عمر که به محکمي نيشخند مي

 حق با اونه. اگه کسي حق داشته باشه سرنوشت يوسل رو تعيين کنه، اونم اين دختره. -

 که گفتي، بايد به من پرداخت بشه؟ «ي بزرگيجايزه»پس اون  -
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کردند، او برتري بحث را دارا بود اين بحث را شروع ميها در الشباح يا ماراروک سلتن در موقعيت بدي بود. اگر آن

 شد. ولي تنها نيروي مسلح بزرگکردند ايجاد ميکه به خاطر تعداد زيادي از مردان مسلح که سخنانش را تاييد مي

ي همه پذيرفت کهتر از آن، واکير ميآمد رهبرشان با اونلين موافق است. مهمکه به نظر مي –ها بودند اينجا بدولين

و شاهدخت آرالوئني  –ادعاهاي او معتبر بودند. وقتي که ارک آزاد شده بود، او آن اسکانديايي را در اختيار نداشت 

کسي بود که يوسل را شکست داده بود. از لحاظ فني، آن رهبر جنگي تواالگي زنداني او بود. از لحاظ فني، او 

را به او بدهکار بود. او فکر کرد که او برنامه ريزي نکرده بود چيزي به سلتن بدهکار نبود و سلتن هم آن جايزه 

 اتفاقات اين گونه پيش بروند.

 شد گفت:کرد و ناگهان، کامالً حواس جمع مياونلين که آن نمايش دختر بچه را رها مي

شش  و کنم که بهت چيزي بدهکارم، ولي نه شصتخيلي خب، بذاريد به اين موضوع برسيم. سلتن، من فکر مي -

 ها ارک هنوز زنداني يوسل بود.ها بدهکاريم، چون بدون اونهزار ريل. و ما قطعاً چيزي به عمر و بدولين

 عمر گفت:

 ما اين کار رو براي پول نکرديم، براي دوستي انجامش داديم. -

 . او گفت:کرد، به ويل اشاره کرد. اونلين براي فهم سري به تاييد تکان دادو وقتي که دوستي را ذکر مي

 تونيد برش گردونيد.اگه دوست داشتيد، هميشه مي -

 و همانطور که عمر سريعاً اشاره اي از روي مخالفت انجام داد، لبخند زد.

 خوام به عمر و مردمش بيست هزار ريل براي کمکشون بپردازم.خب، پيشنهادم اينه. من مي -

اي بود. او ادامه ر اطراف حلقه بررسي کرد. اين مقدار عادالنهها از روي توافق و تصديق را داو مکث کرد و آن نگاه

 داد:

 کنم اين حقت باشه.پردازم، سلتن. بيست هزارتا. فکر ميمن همين مقدار رو به تو هم مي -
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 قبل از اينکه واکير بتواند چيزي بگويد، او اضافه کرد:

توني يوسل رو داشته باشيش. نگهش دم. ميي بزرگ رو که برايش گذاشته بودن رو بهت ميو من اون جايزه -

 خوامش. عادالنه ست؟هاش رو ببر. اگه دوست داري توي يه چاه پرتش کن. من نميدار. گوش

سلتن مکث کرد، سپس احساس عدالت خودش مداخله کرد. پيشنهاد اونلين به شکل موثري بيشتر از چهل هزار 

 کند. او گفت: توانست هيچ چيزي نگويد و رهايشتا بود. او مي

 پذيرم.شناسي ميعادالنه ست. من با حق -

ي ماجرا را با سياست مداري خيلي خوبي مديريت ارک هم براي توافق سر تکان داد. او فکر کرد که اونلين همه

 فت:زد، گکرده است. سپس او فکرش را اصالح کرد، سياست مداري زنانه. )ز( او که با شکيبايي به او لبخند مي

 ا خيلي سخاوتمند هستين، شاهدخت.شم -

 اونلين که يک ابرويش را باال برده بود، به او نگاه کرد. او گفت:

 نه، نيستم. تو هستي. قراره اين چهل هزارتا رو به پدر من برگردوني، يادته؟ -

 ارک گفت:

 اوه، بله... البته. -

دادند عموماً اين حس را تي پول از دست مياو حسي مانند زخم چاقو را در قلبش احساس کرد. اسکانديايي ها وق

 داشتند. ناگهان، او ديگر تمايلي براي لبخند زدن نداشت.

*** 

مالقات کمي بعد از آن وقايع پايان يافت و اونلين که دستش به نرمي روي بازوي هلت قرار گرفته بود، به سمت 

ها بودند، او با کمي اشتياق به سمت و آريديي شنوايي بدولين ها خارج از محدودهچادرش قدم زد. وقتي که آن

 هلت چرخيد.
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 خب، هلت. کارم چطور بود؟ -

خواست. او صورت عبوس و ريشويش شان، او بيشتر از هر چيز ديگري موافقت هلت را مياو فکر کرد، مانند همه

 آرامي سرش را تکان داد. او گفت:را به سمت اونلين چرخاند و به

 يه هيوال درست کردم. خدا منو ببخشه، من -

 سپس لبخند زد و به نرمي دستش را نوازش کرد.

 کنم.و من خيلي بهت افتخار مي -
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 مؤخره

ي جنگل قرار داشت ي چوبي در کابين هلت که در ناحيهديگر، در دو طرف ميز سادههلت و ويل رو به روي يک

 نشستند.

نگاه کرد تا مطمئن شود که يونيفرمش تميز و پاکيزه ي گذشته، ويل به پايين براي پنجمين بار در چند دقيقه

توانست، دستش را زند. با تمام سرعتي که ميزده ست و برق مياست و چرم کمربند و غالف دوگانه اش واکس

ي گذشته، بعد از باال برد و موهايش را صاف کرد. سپس ناخن هايش را چک کرد و مطمئن شد که در چهل ثانيه

 ها را چک کرده بود، به شکلي با کثيفي و چربي پوشيده نشده باشند.آن اينکه آخرين بار

 هلت گفت:

 اينجا نمايش مد نيست. _

 ي يکآمد. ويل، از سوي ديگر، به اندازهآمد. ولي با اين وجود، هلت هميشه آرام به نظر مياو کامالً آرام به نظر مي

رده اي که کراولي براي عروسي هلت درست کيفرم تشريفاتيگربه عصبي بود. او سپاسگذار بود که مجبور نشده يون

ند. شان را براي روز فارغ التحصيلي بپوشگفت که کارآموزان بايد يونيفرم عادي و روزانهبود را بپوشد. تشريفات مي

 ويل شک داشت که بتواند ساتن سفيد پيراهن و چرم فاخر کت را در چنين روزي تميز نگه دارد. او مطمئناً تا

 حوصلگي گفت:کنون چيزي را رويش ريخته بود. هلت با بي

 زندگی پیشتاز 
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 تو فکرم که چي اينقدر کروالي رو مشغول نگه داشته؟ _

و مثل اينکه آن جمله يک عالمت بود، او صداي پا را روي بالکن کوچک جلوي کابين شنيد. در ناگهان باز شد و 

 ي چرمي زير بازويش بود.تهکه يک بسکراولي با سري پايين به داخل يورش آورد، در حالي

 داشتم! توي راه معطل شدم ولي آخرش اينجام، همم؟ توننگه خب! خب! ببخشيد منتظر _

اش باال پريد تا در حالت خبردار بايستد. حاال او فکر زمان ورود ناگهاني رئيس گروه رنجر ها، ويل از روي صندلي

حس نکرده بود که الزم است اين کار را در حضور کراولي انجام  کرد چرا اين کار را کرده، از آنجايي که او هيچ گاه

 دهد. کراولي که کمي گيج شده بود به او نگاه کرد، و اشاره کرد تا دوباره بنشيند.

 ديم.دوني که، ما زياد به تشريفات اهميت نميبشين، ويل. اينجا يه جمع دوستانه ست. مي _

 ويل گفت:

 بله قربان. _

 ا براي کراولي باال برد.هلت يک ابرويش ر

 صدا نکرده بود. قربانهيچ وقت منو  اون _

 اش را باال انداخت.کراولي شانه

 کنم و مجبورشخواد مطمئن بشه که نظرمو عوض نميکنه روي خوش منو باال بياره. ميشايد داره سعي مي _

 کنم براي يه سال ديگه قبل از قبولي درس بخونه.نمي

 تاييد تکان داد. هلت عاقالنه سري به

 تونه همين باشه.مي _
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هايش را تر کرد. او مطمئن نبود چه چيزي از روز فارغ ويل از يکي به ديگري نگاه کرده و با دل نگراني لب

التحصيلي انتظار داشت. او فرض کرده بود که در آن روز، بايد تشريفات بيشتري وجود داشته باشد. حس موقعيت 

ها رنجر بودند. شايد روز فارغ التحصيلي مانند ين وجود، همانطور که کراولي گفته بود، آنشناسي بيشتر. ولي با ا

 شديد.ي روز ها بود. بجز اينکه شما فارغ التحصيل ميهمه

ي چرمي به بيرون ريخت، گشتن ها را از درون بستهکراولي صندلي ديگري به سمت ميز کشيد و نشست. کاغذ

 خواند براي خودش زمزمه کرد.هاي رسمي را ميطور که فرمهمان ها را آغاز کرد ودرون آن

 خب! بذار ادامه بديم! خيلي خب ... تو ... ويل ... به عنوان کارآموز رنجر هلت از بخش ردمونت پنج سال دوازده _

ده از تمام ي الزمِ مهارت براي استفا. تو درجهبله بله بله و همينطور و همينطوري گذشته رو تمرين ديدي ماهه

کنه رو از خودت نشون دادي، يک کمان بلند، يک چاقوي ساکس و يک هايي که يک رنجر استفاده مياسلحه

 چاقوي پرتاب.

 او مکث کرده و به هلت نگاه کرد.

 اون مهارتش رو نشون داده، مگه نه؟ البته که نشون داده. _

 او قبل از اينکه هلت بتواند پاسخ بدهد ادامه داد:

هي ديدله ديدله دي و  و همينطور و همينطورافسر قابل اعتمادي در خدمت به پادشاهت هستي.  الوه، توعبه _

 دي دي ......

 او دوباره به باال نگاه کرد.

خونمشون. و همينطور و همينطور ن، نه؟ ولي بايد وانمود کنم که دارم ميا واقعاً يه کم خسته کنندههاين فرم _

 جور چيزا. و اين

 مکث کرد، چند بار سرش را تکان داد و سپس ادامه داد.او 
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 پس اساساً ... _

 خواست را پيدا کرد و ادامه داد:او چند صفحه ي ديگر را ورق زد، چيزي که مي

 اي تا موقعيت يه رنجر فعال رو توي پادشاهي آرالوئن برعهده بگيري، درسته؟آماده تو کامالً _

 بروهايش را باال برد. ويل پي برد که او منتظر جوابي ست و با عجله گفت:او دوباره به باال نگاه کرد و ا

 .درسته _

 اي نباشد، اضافه کرد:و با در نظر گرفتن اين احتمال که آن ممکن بود جواب کافي

 دم، بله.منظورم اينه که ... هستم. انجامش مي بله. _

که بايد عنواني بيشتر از رنجر ويل داشته باشي، چون دوني کاري ديگه. مي، خوش به حالت. پس ... يه ريزهخب _

ما سه تا ويل ديگه توي گروه داريم. البته اين مشکل براي هلت نبود، چون فقط يه هلت هست. معموالً ما از 

کنيم ولي تو يه يتيمي. پس در موقعيت تو، ما دنبال اسمي گشتيم که بازتاب موفقيت هات فاميليت استفاده مي

 .84ل گذشته باشه. ما به ويل بور کيلر فکر کرديمتوي پنج سا

 رغبتي انجام داد:او اشاره اي از روي بي

 رو پيشنهاد داد، براي به يادگار نگه داشتن نابودي پل مرگارث. ولي اين 85دوستش نداشتم. يکي ويل او بريج _

 آخر، استادت...اومد، پس ما اين رو هم بيخيالش شديم. در به نظر مي 86خيلي شبيه ويل او ويسپ

                                                            
84 Will Boar Killer:یعنی ویل کشندهی گراز وحشی، که به اتفاقات کتاب یک اشاره میکنه . 
85 Will o' the Bridge:بریج به معنای پل ئه. کتاب دو  
86 Will o' the wisp:کل این اسم یه جور اصطالحه، که به روشنایی ای که باالی مرداب ها ایجاد می  

به اشاره برای ویسپ دِ او ویل از االن. شه می اطالق – مکان اون گازی خاص ترکیبات خاطر به – شه  

.م. شه می استفاده هم شیطانی چیزهای یا دسترسه، غیرقابل که انسانی  
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 او به هلت سري تکان داد.

 شد. اون اشاره کرد که تو يکيهات به پادشاهي رو ياد آور مينامي رو پيشنهاد داد که يکي از مهم ترين کمک _

از کسايي بودي که توي ايجاد اون قرارداد بين آرالوئن و اسکانديا دست داشتي، يه اتفاق خيلي مهم توي تاريخ 

 شناخته بشي. به نظرت مناسبه؟ 87شنهادش اين بود که تو از االن به عنوان ويل تريتيکشورمون. پس پي

 آرامي سري به تاييد تکان داد.ويل به

 خيلي دوستش دارم. ممنون کروالي ... قربان. _

 کرد آن موقعيت به کمي تشريفات نياز دارد.او عنوان را تغيير داد، چون حس مي

 تي باشي!عاليه! پس تو بايد ويل تري _

 پر داد. کروالي آن اسم را پايين فرم نوشت و آن را چرخاند تا رو به روي ويل قرار گيرد، و به او يک قلم

 فقط اين پايينو امضا کن تا تمومش کنيم. _

کرد تماشايش کرد، سپس دستانش را باخشنودي روي ميز ي پوستي را امضا ميطور که ويل پايين برگهاو همان

 کوبيد.

 گم، ويل، تو االن يه رنجري. آفرين! اينجا چيزي براي نوشيدن هست؟ش تموم شد! تبريک ميههم _

 دانستاش نشست. همين؟ او انتظار داشت ... او نمياو آخرين سوال را از هلت پرسيد. ويل سراسيمه روي صندلي

ظار را انت« امضا کن و تو يه رنجرياينجا رو »وارِ چه چيزي انتظار داشته ولي مطمئناً اين روش سريع و اتوماتيک

 نداشت. او ناگهاني گفت:

                                                            
87 Will Treaty:به معنی قرارداد. منظورش اتفاقات جلد چهارمه  
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 ش همين بود؟همه _

 اش را با تفکر خاراند.سپس کراولي چانههاي گيجي را رد و بدل کردند. کروالي و هلت نگاه

که نهات، مطمئن شدن از ايطور به نظر مياد ... ليست کردن تمريناتت، ذکر کردن چند تا از موفقيتامم.. اين _

 کنم که اون ...کدوم طرف تير قسمت تيزشه ... تصميم گرفتن درمورد اسم جديدت ... فکر مي دونيمي

 سپس به نظر آمد که او چيزي را به ياد آورده و چشمانش گشاد شد.

 البته! تو بايد نقره تو ... چيه، بگيري، مگه نه؟ _

 آرامي تکان داد.ن کرده بود در دست گرفت و آن را بهاي خودش را به گردنش آويزااو زنجيري که برگ بلوط نقره

 هايش را بگردد.ي يک رنجر کامل و فعال بود. سپس او شروع کرد تا با اخم درون جيبآن مدال نشانه

ها جا بود! کدوم جهنميه ... صبر کن. وقتي داشتم داخل ميومدم شنيدم يه چيزي روي تختهجا بود! همينهمين _

 کني، ويل؟ايد انداخته باشمش. فقط جلوي در جلويي رو چک کن، اين کارو ميحتماً ب افتاد!

او که خيلي براي حرف زدن شوکه شده بود، بلند شد و به سمت در رفت. همانطور که دستش را روي دستگيره 

ستش د اي تشويق کننده با پشتگذاشت، به دو رنجر نگاه کرد که هنوز پشت ميز نشسته بودند. کروالي اشارهمي

کرد بيرون برود. زماني که در را باز کرد و درون بالکن قدم گذاشت هنوز به عقب نگاه انجام داد، که به او اصرار مي

 کرد.مي

 مبارکــــــه!!!! _

هايي آن فرياد عظيم حداقل از گلوي چهل نفر خارج شد. او با شوک چرخيد تا تمام دوستانش را ببيند که با صورت

باز بيرون و اطراف ميزي که براي جشن برپا شده بود ايستاده بودند. بارون ارلد، سر رُدني، بانو  خندان در فضاي

اش. تقريباً دوازده نفر ديگر در پولين و استاد چاب همه آنجا بودند. همينطور جني و جورج، دوستان تحت الحمايه

ها را ديده و همراهشان کار کرده شته آنمرداني که ويل در پنج سال گذ –يونيفرم رنجرها آنجا حضور داشتند 
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ن زدند و به افتخار ويل تبرزيکه نامش را فرياد ميبود. و با شگفتي بسيار، ارک و اسوينگال آنجا بودند، درحالي

ها نيز هوراس و گيلن ايستاده بودند که شمشير هايشان را چرخاندند. نزديک آنهاي عظيمشان را باالي سر مي

 اونجا براي ايستادن جاي خطرناکي از جمعيت به نظر مياد. دادند. ويل فکر کرد،ها را تکان ميو آن باال نگه داشته

بعد از اولين فرياد هماهنگ، جمعيت شروع به هلهله و فرياد زدن نامش کردند، خنديدند و برايش دست تکان 

 دادند.

 خس کرد:ده دوال شده بود. او خسهلت و کروالي در بالکن به او ملحق شدند. رئيس رنجرها از شدت خن

 «ش همين بود؟همه»ت قيمتي بود! تونستي خودتو ببيني! صورتت! صورتت! قيافهاوه، اگه مي _

آميز به سمت هلت چرخيد. او صداي محزون ويل را تقليد کرد و دوباره از خنده دوال شد. ويل با حالتي اتهام

 استادش به او نيشخند زد. هلت گفت:

 اي بود.منظره فوق العادهصورتت  _

 ويل پرسيد:

 کنين؟ي کارآموزا مياين کارو با همه _

 هلت به شدت سر به تاييد تکان داد:

ذاري وقت نميگيره. بايد قسم بخوري که هيچي آخر متکبر و خودخواه بشن رو ميهمه شون. جلوي اينکه لحظه _

 که يه کارآموز از اين راز بويي ببره.

 را لمس کرده و به جايي اشاره کرد.او آستين ويل 

 گيره.ترين، اينو ميترين، يا بهولي فقط خوش شانس _
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آرامي ويل به مسيري که او نشان داده بود نگاه کرده و بغضي را در گلويش حس کرد. اليس و اونلين در کنار هم به

 کردند.آمدند و کوسن ساتن قرمزي را ميانشان حمل ميدر طول محوطه به سمت او مي

 اليس، بلند قامت، باوقار، با موهاي بلوند خاکستري و زيبا، در رداي ظريف ديپلماتش.

 زد و به روش خودش زيبا بود.اونلين، با قيافه پسر مانند و موهاي بلوند عسلي، که نيشخند مي

هر ي خورشيد بعدازظاي در زنجير قرار داشت که در پرتوهاي پراکندهو روي کوسن ميانشان، نشان برگ بلوط نقره

درخشيد. نشان هر چيزي که ويل در پنج سال گذشته برايش تالش کرده بود. تابيدند ميکه از ميان درختان مي

 و اکنون، مال او بود.

کردند؛ با هم، آن را طور که جمعيتِ گرد هم آمده هلهله ميآن دو دختر نشان را از روي کوسن برداشتند و همان

 –ي مشترکي برانگيخته شده بودند، او را بوسيدند ها که توسط انگيزهو انداختند. سپس، آني ادور سر خم شده

 ي راستش.ي چپ و اونلين روي گونهاليس روي گونه

 و سپس با عصبانيت به هم خيره شدند.

 کراولي با شتاب گفت:

 بياين جشن رو شروع کنيم! -

 ش که منتظر بودند به او تبريک بگويند کشيد.و بازوي ويل را گرفت و او را به سمت گروه دوستان

*** 

توانست در تاريخ قصر ردمونت ثبت شود. وقتي که خورشيد شروع به باال آمدن کرد، آخرين مهمانان آن مهماني مي

هنوز در حال جشن گرفتن بودند. ويل و هوراس، قديمي ترين دوستش، روي ايوان کوچک نشستند و آخرين 

 رفتند. هوراس از او پرسيد:دند که از محوطه بيرون رفته و به سمت خانه ميرقاص ها را تماشا کر

 کني؟آخرش احساس رنجر بودن مي _
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 ويل با تاسف سرش را تکان داد. او گفت:

 کنم.ميگيجي و سردرگمي من به خاطر همه ي اينا کامالً احساس  _

 سپس، بعد از چند ثانيه، او افشا کرد:

 کردم براي اينا آماده باشم.پيش، فکر نميي دوني، چند هفتهمي _

 هوراس او را برانگيخت:

 و االن؟ _

 ي زندگيت رو منتظر بموني.اي صبر کني، بايد همهکني آمادهدونم که اگه بخواي تا زماني که فکر مياالن مي _

 آن شواليه ي جوان سري به تاييد تکان داد. او گفت:

ن دقيقاً همون احساسي بود که من داشتم، وقتي از اسکانديا برگشتيم و دانکن تونستم بهتر از اين بگمش. اينمي _

 «من آماده نيستم.»خواستم بگم، منو شواليه کرد. مدام مي

 ويل گفت:

 ولي بودي. _

 هوراس سري به تاييد تکان داد.

کنه. هت فکر ميدوني، هلت خيلي بکنن. ميدونن دارن چي کار ميآره. شايد در هر صورت، استادامون مي -

شه و ما رو مياري بيرون. وقتي که امروز ديده دونست تو پيدات ميکه توي ماشاوا توي زندان بوديم، اون ميوقتي

 کني، بايد بهت افتخار کرده باشه.شي و ردپاهاي خودش رو دنبال ميداري فارغ التحصيل مي

 ويل گفت:
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کردم آماده نيستم. زنم به خاطر همين بود که فکر ميس مياونا ردپاهاي بزرگي براي دنبال کردن هستن. حد -

تونم مثل اون وقت نميمن هيچباهوش و بااستعداد و شجاع باشم. تونم مثل هلت دونستم که هيچ وقت نميمي

 باشم. کروالي امروز گفت، فقط يه دونه هلت وجود داره.

ي آن چيزهايي که در پنج سال گذشته در مورد اين هوراس با جديت به او نگريست، او را ارزيابي کرد و به همه

 مرد جوان چشمگير آموخته بود فکر کرد.

 او گفت:

 مونه.ولي تفاوت زيادي هم نميمثل اون نشي. دقيقاً ممکنه هيچ وقت  _

 آن دو دوست به عقب تکيه دادند و بيرون آمدن خورشيد را از ميان درختان تماشا کردند.

 ويل گفت:

 ن روز.بهترين زما _

 هوراس موافقت کرد:

 آره. صبحونه چي داريم؟ _

 

 

 .پایان
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