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سخنی با خوانندگان

درود خدمت طرفداران کارآموز رنجر؛
يک سؤال هست که چرا بعد از جلد چهارم اول جلد هفتم را بخوانيم بعد جلد پنج را؟
به اين سؤال مترجم چهار جلد نخست ،پايونير عزيز با نقل کردنهايي از جان فالنگن جواب دادن:
«بعد از نوشتن جلد پنج و شش حس کردم گپي بين چهار جلد اول و دو جلد پنج و شش هست .شما در چهار جلد اول ماجراهاي
ويل رو تا جايي دنبال کردين که اون انتخاب ميکنه تا دوره کارآموزي رو پيش هلت تموم کنه .بعد در جلد پنجم با ويلي برخورد
ميکنيد که يه رنجر کامل هست و داره به بخش خودش ميره تا مديريت اونجا رو به عهده بگيره.
خُب حاال اين وسط ماجراهاي فارغالتحصيلي ويل چي ميشه؟ هلت که به حضور پرنشاط ويل عادت کرده چطوري ميتونه از اون
دل بکنه؟ ويل چطور با دلشورههاي فارغالتحصيلي کنار ميآد؟ اين که اون بايد بخشي تحتنظر خودش رو اداره کنه ،اينکه اون بايد
از سايه حمايت هلت بيرون بره و خودش بهتنهايي فعاليت کنه.
البته بخشي هم از اين کتاب به شخصيتهاي ديگر پرداخته شده .مثالً ارک که حاال ابرجارل اسکانديناويائيهاست.
به همينخاطر نويسنده و انتشاراتي مجموعه هر دو به افرادي که بعد از چاپ شده اين مجموعه رو شروع به خوندن کردن پيشنهاد
ميکنن که اين جلد (جلد هفتم) قبل از دو کتاب پنج و شش خونده بشه .پس شما هم ترجمه جلد هفت رو قبل از پنج و شش
بخونيد( .بهعنوان کسي که کل مجموعه کارآموز رنجر رو خونده منم همين پيشنهاد رو بهتون ميکنم)»

تشکر ميکنم از خواهران مترجم و ويراستار ،نگار و نگين که اين پروژه را به پايان رساندند.
و همچنين تشکر ميکنم از محمدمهدي عزيز بابت طرح قشنگي که زد.
و يک معذرتخواهي بابت ديرکرد ارائهي لينک کلي.
شاد باشيد
مدير پروژه JuPiTeR -
تابستان4931

ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظظظظظظظظظظظظظظ

بهای آزادی ارک

فصلاول
آن نگهبان هرگز آن پيکر تيره پوش که در شب مانند روح بهسوي قصر آرالوئن ميآمد رانديد.
به نظر ميآمد آن متجاوز بهوسيلهي در هم آميختن با الگوهاي معمول نور و سايه ،که بهوسيلهي ماه نيمه ايجادشده
بود ،با تاروپود شب در هم ميآميخت و با ريتم درختها و سايهي ابرهايي که بهوسيلهي باد ماليم حرکت داده
ميشدند هماهنگ ميشد.
آن نگهبان در مقر بيروني پاسباني ،خارج از ديوارهاي قصر عظيم ،در کنار برج جنوب شرقي بود .آب خندق بهآرامي
پشت سرش موج برداشت و سطح آن بهوسيلهي باد حرکت داده شد ،به همين خاطر بازتاب نور ستارهها در آب
تيره مانند هزاران نقطهي نوراني کوچک به سوسو درآمد .پيش رويش بوستاني بزرگ گسترده بود که قصر را احاطه
کرده بود ،بوستاني بهدقت رسيدگي شده ،چمنهايي بينقص کوتاه شده ،و با درختان ميوه و سايهدار که بهصورت
پراکنده در آن روييده بودند.
زمين دور از قصر بهآرامي شيبدار ميشد .آنجا درختها و درههاي کوچک سايهدار وجود داشتند که زوجها يا
مجردها ميتوانستند بنشينند ،آرامش پيدا کنند و در خلوتي نسبي پيکنيک برگزار کنند ،درحاليکه سايباني در
برابر خورشيد داشتند .ولي درختها کوچک بودند و بافاصلهي مناسبي از يکديگر قرار داشتند ،همراه با زمينهاي
باز فراواني ميانشان ،لذا آن استتار ميتوانست توسط هر نيروي بزرگي مهاجمي ناديده گرفته شود .اين تناسب
مناسبي ميان خلوت و آرامش و نياز به امنيت در دورهاي بود که امکان وقوع حمله در هرزماني وجود داشت.
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بهای آزادی ارک
در فاصلهي سي متري در سمت چپ نگهبان ،يک ميز پيکنيک با متصل کردن چرخ قديمي يک گاري به يک
کندهي اره شده ،که قبالً درخت بزرگتري بوده ،شکلگرفته بود .چند نيمکت ساده در اطراف ميز قرارگرفته بودند
و درخت کوچکتري نيز در يکطرف آن کاشته شده بود تا در نيمروز سايبان آن باشد.
آنجا يک مکان پيکنيک موردعالقه براي شواليهها و همسرانشان بود ،مکاني که يک نماي کلي خوب از بوستانهاي
دلپذير و سبزي پيشکش ميکرد که بهصورت شيبدار تا خط دوردست و تيرهي يک جنگل ادامه داشتند.
آن مزاحم به سمت ميز حرکت ميکرد.
پيکر تيره پوش به درون سايههاي بيشهي کوچکي که با نيمکت چهل متر فاصله داشت سريد ،سپس خودش را
به روي شکم روي زمين انداخت .با انداختن آخرين نگاه براي مشخص کردن سمتوسوي حرکتش ،آن پيکر تيره
پوش با صورتي رو به پايين ،مانند مار از سايهها بيرون آمد ،و به سمت سرپناه ميز حرکت کرد.
پيشرفتش به طرز دردناکي کند بود .او بهوضوح يک فرد 1آموزشديده بود که ميدانست هر حرکت شتابزدهاي
ميتواند در حوزهي ديد نگهبان به تصوير درآيد .همينطور که سايهي ابرها از فراز بوستان عبور ميکردند ،پيکر
سينهخيز با آنان حرکت ميکرد؛ مخفيانه از روي چمن کوتاه ميگذشت ،درحاليکه فقط مانند يک سايه متحرک
ديگر به نظر ميرسيد .لباسهاي سبز تيره به پنهان بودنش کمک ميکرد .رنگ سياه بيشازحد تيره بود و سايهاي
بيشازحد عميق ايجاد ميکرد.
سبز تيره کامالً بارنگ خود سبزهها درميآميخت.
طي کردن مسير تا ميز ده دقيقه زمان برد .چند متر نرسيده به هدف ،هنگاميکه نگهبان ناگهان راست ايستاد،
آن فرد خشکش زد ،انگار نگهبان با صدا يا حرکت ناچيزي گوشبهزنگ شده بود ،يا شايد اين فقط يک حس
غريزي بود ،که همهچيز کامالً درست نيست .او چرخيد و با نگاهش بهدقت سمتوسوي کلي ميز را کاويد ،حتي
بازهم پيکر تيره و بدون حرکت را در چند فاصلهي چند متري ميز شناسايي نکرد.
سرانجام ،نگهبان ،مطمئن شده از اينکه آنجا هيچ خطري وجود ندارد ،سرش را تکان داد ،پاهايش را به زمين
کوبيد ،چند قدم به سمت راست راهپيمايي کرد و سپس به سمت چپ برگشت؛ سپس نيزهاش را به دست چپش
 -1کلمه در متن اصلی به شکل  stalkerآمده است Stalker .فردیست که دزدکی و پنهانی به قصد کمین ،دزدی یا ترساندن حرکت می کند .از آنجایی
که این کلمه در فارسی معادل ندارد؛ واژه فرد جایگزین آن شد – م.
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داد و چشمهاي خستهاش را با دست راستش ماليد .او خسته و کسل شده بود و به خودش گفت :اينزماني ست
که تو تصور کردن را آغاز ميکني.
خميازهاي کشيد ،سپس اندکي قوز کرد ،وزنش بيشتر روي يکپايش بود تا ديگري .فين خشکي کرد .او هرگز
نميتوانست در چنين وضعيت شل و ول و آرميدهاي در خدمت روزانه قِصِر در برود ،اما اکنون از نيمهشب گذشته
بود و احتمال اينکه تا يک ساعت آينده گروهبان نگهبانان بيايد و او را چک کند کم بود.
زماني که نگهبان دوباره آرام گرفت ،پيکر تيره پوش چند متر آخر تا ميز را بر روي زمين سُر خورد .مزاحم
درحاليکه بهآرامي تا وضعيت دوال بلند ميشد ،موقعيت را بررسي کرد .نگهبان ،پسازاين سو و آنسو حرکت
کردن و پا بر زمين کوبيدنش ،چند متري دورتر از ميز حرکت کرده بود ،ولي نه بهاندازه کافي که مشکلي ايجاد
کند.
يک تسمه بلند چرمي به دور کمر مزاحم گرهزده شده بود .اکنون ،در حالت بازشده ،ميشد ديد که يک قالبسنگ
است ،همراه با يک چرم نرم کيسهمانند در وسطش .يک سنگ صاف و سنگين در

آن کيسه رفت و آن فرد کمي بلند شد ،با استفاده از کمترين حرکت مچ دستش ،چرخاندن اسلحهي کوچک در
يک دايره عريض و بزرگ را آغاز کرد و بهتدريج سرعتش را افزايش داد.
نگهبان از صدايي بيگانه در شب آگاه شد .صدا شبيه يک "هوم" غيرقابل شنيدن و از ته گلو آغاز شد و بهآرامي

بلندتر شد .تغيير آنقدر آرام بود که او مطمئن نبود چه زماني متوجه آن شده است .او فکر کرد :صدايش مانند
يک حشره يا چنين چيزي بود ...شايد زنبوري غولپيکر .تشخيص دادن جهتي که صدا از آن ميآمد سخت بود.
سپس يک خاطره در ذهنش به جنبش درآمد .يکي ديگر از نگهبانان چند روز پيش به صدايي مشابه اشارهکرده
بود .او ميگفت آن ...
شترق!
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گلولهاي ناديدني به سرِ نيزه کوبيده شد .نيروي برخورد ،نيزه را از چنگ سست نگهبان در آورد و بهصورت چرخشي
آن را از او دور کرد .دستش به طور ناخودآگاه به دور دستهي شمشيرش پيچيد و زماني که پيکري الغر از پشت
ميز سمت چپش بلند شد ،شمشيرش را تا نيمه بيرون کشيده بود.
هنگاميکه مزاحم کاله شنلش را عقب کشيد و با آن کار کپهاي از موهاي بلوند را آشکار کرد ،فرياد هشدار در
گلوي نگهبان گير کرد.
دختر گفت:
 آروم باش! اين فقط منم.سرخوشي در صدايش هويدا بود.
حتي در تاريکي ،حتي در فاصلهي سي متري ،صداي خنده و موهاي بلوند متمايزش او را بهعنوان کساندرا،
شاهزادهي سلطنتي آرالوئن معرفي ميکرد.
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فصلدوم
دانکن گفت:
 اين بايد تموم بشه ،کساندرا.او عصباني بود .کساندرا ميتوانست آن را ببيند .اگر اين از طرز قدم زدن در پشت ميز دفترش واضح نبود ،او آن
را از روي اين واقعيت که پدرش او را کساندرا صدا کرده فهميده بود .نام معمول پدرش براي او کس 2يا

کسي3

بود .دانکن فقط زماني که کامالً از او عصباني بود از شکل بلند اسمش استفاده ميکرد.
و امروز ،او کامالً از کساندرا عصباني بود .او يک برنامه کاري کامل صبحگاهي را در برابرش داشت .ميزش به طور
نامرتبي با دادخواستها و حکمها پر بود ،هيئتي تجاري از تئوتلند مصرانه خواستار توجه کاملش بودند و حاال او
مجبور بود تا وقتش را صرف شکايتي در مورد طرز رفتار دخترش کند.
کساندرا دستانش را در مقابل خود گشود ،حرکتي که نااميدي و توجيه را به طور مساوي در برداشت« .بابا ،من
فقط»...
 تو فقط داشتي نيمهشب دزدکي بيرون قصر راه ميرفتي ،يه سرباز بيگناه رو تعقيب ميکردي و اونو بااون قالبسنگ لعنتيت تا پاي مرگ ترسوندي! چي ميشد اگه بهجاي نيزهش اونو ميزدي؟
Cass
Cassie
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کساندرا بهسادگي گفت:
 نميزدم ،من اون چيزي رو ميزنم که هدف گرفتمش .من سرنيزه رو هدف گرفته بودم.دانکن به او چشمغره رفت و دستش را به سمت او دراز کرد.
 بدش به من.و وقتي کساندرا باحالتي گنگ و سردرگم سرش را کج کرد ،اضافه کرد:
 اون قالبسنگ رو .بدش به من.او ديد که فک دخترش قبل از اينکه صحبت کند باحالتي مصمم محکم شد .کساندرا گفت:
 نه.ابروهاي دانکن باال پريدند .او گفت:
 داري با من مخالفت ميکني؟ همهي اينا به کنار ،من پادشاه هستم. من با شما مخالفت نميکنم .فقط اون قالبسنگ رو بهتون نميدم .من ساختمش .يه هفتهاي وقتمروگرفت تا درستش کنم .ماهها با اون تمرين کردم براي همين اون چيزي رو که براش هدف گرفتم رو از
دست نميدم .اونو بهتون نميدم تا نابودش کنين .متأسفم.
او آخرين کلمه را پس از مکثي ادا کرد.
دانکن يادآوري کرد:
 من همينطور پدرت هم هستم.کساندرا براي قبول اين حقيقت سري به تاييد تکان داد.
-

من بهش احترام ميذارم .ولي شما عصباني هستين .و اگر قالب سنگمو اآلن بهتون بدم ،شما بدون هيچ
فکري اونو ميشکنين .غير از اينه؟
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دانکن سرش را از نااميدي تکان داد و به سمت پنجره چرخيد .آنها در اتاق مطالعهاش بودند ،اتاقي بزرگ ،دلباز
و کامالً نورگير که به روي بوستان مشرف بود.
 نميتونم اجازه بدم توي بوستان دزدکي راه بري و نگهبانا رو غافلگير کني.ميتوانست ببيند که در موضوع قالبسنگ به بنبست رسيدهاند و فکر ميکرد که بهتر است موضع حملهاش را
تغيير دهد .ميدانست که دخترش ميتواند چقدر سرسخت و لجباز باشد.
او ادامه داد:
 اين براي اون سربازها عادالنه نيست .اين سومين باريه که اين اتفاق ميوفته و اونا از اين بازي احمقانهيتو خسته شدن .گروهبان نگهبانان خواسته که اواخر امروز منو ببينه و من ميدونم که اين مالقات قراره
در مورد چي باشه.
دانکن برگشت تا به او نگاه کند:
 تو منو توي موقعيت خيلي سختي گذاشتي .قراره از يه گروهبان عذرخواهي کنم .ميفهمي اين چه قدرميتونه شرمآور باشه؟
او ديد که عصبانيت در صورت دخترش کمي محو شد.
 متأسفم ،پدر.او با تشريفات پدرش هماهنگ ميشد .معموالً ،کساندرا او را بابا صدا ميزد .امروز آنها کساندرا و پدر بودند.
 ولي باور کن اين يه بازي احمقانه نيست .اين چيزيه که نياز دارم تا انجامش بدم.دانکن با اندکي عصبانيت و حرارت پرسيد:
 چرا؟ محض رضاي خدا ،تو شاهزاده سلطنتي هستي ،نه يه دختر احمق روستايي .تو توي يه قصر با صدهاسرباز زندگي ميکني که ازت محافظت کنن! چرا نياز داري که ياد بگيري چطوري دزدکي توي تاريکي
حرکت کني و از يه اسلحه غيرمجاز استفاده کني؟
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کساندرا ،در حالي که از تشريفات صرفنظر ميکرد ،گفت:
 بابا ،در مورد زندگي من تا اآلن فکر کن .توسط ورگالها توي کلتيکا تعقيب شدم .محافظانم کشته شدنو بهسختي با جونم فرار کردم .بعدش بهوسيلهي نيروهاي مرگارث اسير شدم .منو به اسکانديا بردن ،جايي
که بايد توي کوهستانها زنده ميموندم .ميتونستم اونجا از گرسنگي بميرم .بعد از اون ،درگير يک جنگ
تمامعيار شدم .پس اون صدها نگهبانان دقيقاً من رو در امنوامان نگه نداشتن ،مگه نه؟
دانکن اشارهاي از روي عصبانيت کرد:
 خوب ،شايد نه .ولي...کساندرا ادامه داد:
 بذار باهاش روبهرو بشيم .اين دنياي خطرناکيه و بهعنوان شاهزادهي سلطنتي ،من هدفي براي دشمنانمونهستم .ميخوام بتونم از خودم دفاع کنم .نميخوام که مجبور باشم به بقيه تکيه کنم .گذشته از اين...
کساندرا مکثي کرد و پدرش او را با دقت بيشتري بررسي کرد و پرسيد:
 گذشته از اين؟به نظر ميرسيد کساندرا به آنچه ميخواهد بگويد فکر ميکند .سپس نفس عميقي کشيد و ناگهان گفت:
 بهعنوان دخترت ،زماني مياد که بايد بهت کمک کنم – تا مقداري از وظايفت رو بر عهده بگيرم. ولي تو انجامش دادي! مهماني هفته پيش يه پيروزي بود...او اشارهاي از بياعتنايي کرد و گفت:
 منظورم مهمونيها و موقعيتهاي رسمي و پيکنيکها توي بوستان نيست .منظورم چيزهاي مهمه –رفتن به مأموريتهاي ديپلماتيک با اسم شما ،عمل کردن بهعنوان نماينده شما درزماني که اختالفهايي
وجود داره که بايد بهشون رسيدگي کرد .چيزهايي که از پسرت انتظار داري تا برات انجام بده.
دانکن با اندکي ماليمت بيشازحد گفت:
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 ولي تو پسرم نيستي.کساندرا باغم لبخند زد .او ميدانست که پدرش عاشق اوست .ولي همچنين ميدانست که يک پادشاه ،هر پادشاهي،
آرزو دارد که پسري داشته باشد تا کارهايش را بر عهده بگيرد.
 بابا ،يک روز من ملکه خواهم شد.او با مکث اضافه کرد:
 البته اميدوارم نه به اين زوديا.و دانکن موافقتش با اين احساس را با يک لبخند نشان داد.
 ولي ،وقتي من ملکه شدم ،بايد اين کارها رو انجام بدم و اون زمان يه کم ديره که بخواهم يادگرفتن راشروع کنم.
دانکن او را براي مدتي طوالني ارزيابي کرد .او ميدانست کساندرا کلهشق ،شجاع ،مستعد و باهوش است .هيچ
راهي وجود نداشت که او يک رئيس پوشالي باشد ،به ديگران اجازه دهد که تصميمات را گرفته و کارهاي سخت
را انجام دهند .سرانجام گفت:
 فک کنم تو درست ميگي .تو بايد ياد بگيري تا مراقب خودت باشي .ولي سر ريچارد 4کار کردن با شمشيربلند 5رو به تو ياد ميداد .چرا خودتو با قالبسنگ اذيت ميکني؟  -و چرا بايد حرکت دزدکي و پنهاني
رو ياد بگيري؟
يادگيري شمشيرزني براي خانمهاي جوان اصيل غيرمعمول نبود .کساندرا براي چند ماه از دستيار رئيس مدرسه
نظامي آموزش ميديد و از شمشير بلند سبکوزني استفاده ميکرد که مخصوصاً براي خودش ساختهشده بود .او
باحالت دردناکي به سمت پدرش نگاه کرد .او تاييد کرد:

Sir Richard
5
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 من در کار با شمشير بلند خوبم .ولي هيچوقت واقعاً ماهر نميشم و اون چيزيه که من نياز دارم تا از خودمدر برابر يک مرد با اسلحه سنگين محافظت کنم .در مورد يه کمان هم همين طوره .سالها تمرين نيازه
تا استفاده ازشو درست ياد بگيري و من فقط اينقدر وقت ندارم .قالبسنگ اسلحه ايه که من هميناالنم
کار باهاش رو بلدم .من از بچگي استفاده ازشو ياد گرفتم .اون منو توي اسکانديا زنده نگه داشت .تصميم
گرفتم که اون ميتونه اسلحه انتخابي من باشه و من مهارتهاي پايه مو تا وقتيکه واقعاً ماهر بشم
گسترشميدم.
 ميتوني اون رو روي يه تختهي هدف انجام بدي .نيازي نداري که نگهباناي منو بترسوني.کساندرا عذرخواهانه لبخندي زد.
 قبول ميکنم که با اونها عادالنه رفتار نکردم .ولي گلدون  6گفت که بهترين راه تمرين اينه که موقعيترا تا اونجايي که ممکنه واقعي درست کني.
 گلدون؟ابروهاي دانکن کنار هم لغزيدند تا يک اخم را شکل دهند .گلدون ،رنجر بارنشسته اي بود که آپارتماني چند اتاقه
در قصر آرالوئن داشت .گهگاه ،او نقش مشاور را براي کراولي ،فرماندهي گروه رنجر ها ،ايفا ميکرد .کساندرا وقتيکه
متوجه شد بيشتر ازآنچه ميخواسته صحبت کرده است ،سرخ شد .او اقرار کرد:
 من ازش خواستم که برام چند تا نکته از حرکت پنهاني رو بگه.سپس باعجله اضافه کرد:
 ولي اون هيچي از قالبسنگ نميدونست .قول ميدم. من بعداً با اون صحبت ميکنم.اگرچه هيچ شکي نداشت که دخترش حقيقت را ميگويد .گلدون آنقدر احمق نبود که کساندرا را براي جلسات
تمرين نامعتبري که براي خودش برنامهريزي کرده بود تشويق کند.

Geldon
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او نشست ،و براي چندثانيهاي نفس عميق کشيد تا عصبانيتش را فرونشاند .سپس با لحني منطقيتر گفت:
 کس ،بهش فکر کن .جلسات تمرينت احتماالً ميتونه تو رو ،يا قصر رو ،درخطر قرار بده.کساندرا سرش را از روي سردرگمي به يکطرف کج کرد.
 اآلن سربازا ميدونن که تو چه کاري ميخواي بکني ،اونا ممکنه فقط صدا يا نشانهاي از حرکت گاهگاه روبيرون از ديوارها ناديده بگيرن .اگه اونا پيکرهاي تيره پوشي رو که در شب سينه خير ميرن رو ببينن،
فرض ميکنن که تويي و ممکنه در اشتباه باشن .چي ميشه اگه يه مأمور دشمن سعي کنه که به قصر نفوذ کنه؟
اين ميتونه به يه نگهبان مرده ختم بشه .تو اين عذاب وجدان رو قبول ميکني؟
کساندرا وقتي آنچه پدرش ميگفت را بررسي کرد ،سرش را پايين انداخت .او پي برد که دانکن راست ميگويد .با
صداي آرامي گفت« :نه».
 يا برعکسش ممکنه اتفاق بيوفته .يکي از اين شبها ،يک نگهبان ممکنه کسي رو ببينه که آروم اطرافحرکت ميکنه و نفهمه که اون فقط شاهزاده سلطنتيه .تو ميتوني خودتو به کشتن بدي.
او دهانش را براي اعتراض باز کرد ولي دانکن با دست بلند شدهاش او را متوقف کرد:
 ميدونم که فکر ميکني بيشازحد براي اينکار ماهري .ولي بهش فکر کن .چه اتفاقي ميوفته اگه اونمرد تو رو بکشه؟ تو ميخواي اون با عذاب وجدانش زندگي کنه؟
کساندرا با ناراحتي گفت:
-

فکر کنم نه.

دانکن سري به تاييد تکان داد ،ميديد که آن درس ياد گرفتهشده است.
 پس من ازت مي خوام تا اين بازي خطرناکتو تموم کني .اگه بايد تمرين کني ،بذار تا گلدون يک برنامهکامل برات بريزه .مطمئنم که اون حاضر به کمک کردنه و فرار کردن از دست گلدون سختتر از چند تا
نگهبان خوابآلوده.
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وقتيکه کساندرا متوجه شد پدرش ،بسيار دور از ايدهي مصادرهي قالبسنگش ،دقيقاً به او اجازهي ادامه
تمرينهايش با آن اسلحه را داده بود؛ صورتش با لبخندي پهن شد .او درحاليکه اشتياق در صدايش پيدا بود گفت:
 ممنون ،بابا .من اواخر امروز با اون شروع ميکنم.ولي دانکن هماکنون سرش را به عالمت نه تکان ميداد.
 براي اون کار بعداً زمان هست .امروز کمک تو رو براي برنامهريزي يه سفر نياز دارم – يک سفر تشريفاتي.ازت ميخوام تا تصميم بگيري که چه کسي بايد ما رو همراهي کنه و همينطور احتماالً به لباسهاي نو
نياز داري – لوازم مناسب سفر و لباسهاي زنانه بلند رسمي ،نه اون تونيک و لباسهاي تنگي که پوشيدي.
گفتي که ميخواهي کمک کني ،پس اين هم شانس تو .تو همهچيز را رديف ميکني.
کساندرا سري به تاييد تکان داد ،و اندکي اخم کرد همينطور که به آمادهسازيهايي که بايد صورت ميگرفت و
جزئياتي که بايد ترتيب ميداد فکر ميکرد .يک سفر تشريفاتي سلطنتي به نقشههاي زيادي نياز داشت و افراد
زيادي را درگير ميکرد .او فهميد که براي چند هفتهي آينده مشغول خواهد بود .ولي خوشحال بود که توجه
پدرش از رنجش و عصبانيت اوليهاش منحرفشده بود .پرسيد:
 چه زماني ميريم؟ و کجا؟نياز داشت که بداند به کجا سفر خواهند کرد پس ميتوانست توقفهاي شبانهشان در طول راه را برنامهريزي کند.
شاه به او گفت:
 در سه هفته آينده ،ما به يه عروسي در قصر ردمونت دعوتشدهايم .در چهاردهم ماه آينده.کساندرا تکرار کرد:
 ردمونت؟عالقه و کنجکاوي او واضحاً از شنيدن اين نام ايجادشده بود.
-

کي در ردمونت ازدواج ميکنه؟
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فصلسوم
هلت همينطور که آن ليست از نامها را بررسي ميکرد ،دستش را ميان موهاي ژوليدهاش فروبرد .او ،درحاليکه
از سوگندي اسکانديايي استفاده ميکرد که کامالً به آن عالقهمند شده بود ،گفت:
-

ريش گورلوگ !7اينا چند نفرن؟

بانو پولين بامتانت به او نگاه کرد و با آرامش گفت:
 دويست و سه نفر.هلت وحشتزده سرش را باال آورد و تکرار کرد:
 دويست و سه نفر؟و بانو پولين سرش را به توافق تکان داد .هلت سرش را به نشانه مخالفت تکان داد و برگهي کاغذ پوستي را بر روي
ميز بانو پولين انداخت .او گفت:
 خوب ،مجبوريم اونا رو کم کنيم.پولين همينطور که آن جمله را بررسي ميکرد از تفکر اخم کوچکي کرد .او گفت:

!Gorlog's beard
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 احتماالً ميتونيم از شر اين سه نفر خالص بشيم .مطمئن نيستم که واقعاً به سفير ايبريايي 8و دو تا دختراحمقش تو عروسيم نياز داشته باشم.
او قلم را برداشت و سه اسم آخر ليست را خط زد ،سپس به سمت هلت نگاه کرد و با سرخوشي لبخند زد.
 بفرما ،انجام شد .آسون نبود؟هلت با آشفتگي سرش را تکان داد ،ليست را دوباره برداشت و از باال تا پايين آن را رصد کرد.
 ولي ...دويست نفر؟ واقعاً به دويست نفر براي ازدواج کردن نياز داريم؟پولين گفت:
 اونا ازدواج نميکنن عزيزم .ما ازدواج ميکنيم.درحاليکه عمداً حرف هلت را اشتباه برداشت کرد .هلت به او اخم کرد .معموالً ،اخم هلت چيز ترسناکي بود .ولي
آن نگاه هيچ وحشتي را براي بانو پولين به وجود نميآورد .او يکي از ابروهايش را براي هلت باال برد و هلت پي برد
که بهتر است به آن نگاه اخمآلود پايان بخشد .او به سمت ليست برگشت ،و انگشت اشارهاش روي قسمتي از آن
ضرب گرفت.
 منظورم اينه که ...فک کنم پادشاه بايد بياد...پولين اشاره کرد:
 البته که بايد بياد .تو يکي از قديميترين مشاورانش هستي. و اونلين ...خوب ،کساندرا .اون يه دوسته .ولي بقيه کي هستن؟ حداقل پونزده نفر توي گروه سلطنتي ان!بانو پولين گفت:

Iberian
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-

هفده ،خب باالخره پادشاه نميتونه بدون همراهانش سفر کنه .او و کساندرا نميتونن يه روز روي اسباشون
بپرن و برسن اينجا و بگن« :ما براي عروسي اينجاييم ،کجا بايد بشينيم؟» يه مقدار زيادي تشريفات و
رسوم شامل اين موضوع ميشه.

هلت خرخر تحقيرآميزي کرد.
-

تشريفات! چه مزخرفاتي!

ديپلماتِ زيبا و باوقار گفت:
-

هلت ،وقتيکه ازم خواستي باهات ازدواج کنم ،فکر ميکردي ميتونيم با چند تا از دوستاي نزديکمون
دزدکي بريم توي يه درختزار از جنگل و انجامش بديم؟

هلت مکثي کرد.
 خوب ،نه ...البته که نه.در حقيقت ،اين همان چيزي بود که هلت به آن فکر ميکرد ،مراسم ساده ،چند تا دوست ،غذاي خوب و نوشيدني
و بعد او و پولين زن و شوهر بودند .اما احساس کرد که اکنون عاقالنه نيست آن را تاييد کند.
نامزدي رنجر موخاکستري و بانو پولين زيبا حاال براي چند هفتهي موضوع بحث در بخش ردمونت بود .مردم
شگفتزده و خرسند بودند از اينکه اين زوج به نظر ناهماهنگ ،ولي کامالً مورداحترام ،ميخواستند زن و شوهر
بشوند .اين چيزي بود که دربارهاش کنجکاوي کنند و در موردش شايعه بسازند .براي چند هفته در سالن غذاخوري
ردمونت درباره کمتر مورد ديگري بحث ميشد.
افرادي هم بودند که وانمود ميکردند غافلگير نشدهاند .بارون ارالد از ردمونت يکي از آنان بود .او به هرکسي که
گوش ميداد ميگفت:
 هميشه ميدونستم! هميشه ميدونستم يه چيزي بين اين دو تا وجود داره! اومدنش رو سالها قبل ديدهبودم! احتماالً حتي قبل از اينکه اونا خودشون بدونن.
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بهای آزادی ارک
و البته ،شايعات مبهم و گاهوبيگاهي در طول اين سالها وجود داشت که هلت و پولين درگذشته چيزي بيشتر از
"دوست" بودهاند .ولي بيشتر مردم چنين حرفي را ناديده ميگرفتند .و هيچکدامشان ،نه هلت و نه پولين ،هيچگاه
چيزي درباره اين موضوع نگفته بودند .وقتي سخن از رازداري به ميان ميآيد ،انسانهاي کمي ميتوانند بهاندازه
رنجر ها و اعضاي بخش خدمات ديپلماتيک رازدار باشند.
ولي روزي آمد که هلت متوجه شد زمان با سرعت فزايندهاي ميگذرد .ويل ،کارآموزش ،در سال پاياني آموزشش
بود .در چند ماه آينده زمان فارغالتحصيلي او فراميرسيد و به برگ بلوط نقرهاي ترفيع پيدا ميکرد – نشانهاي
براي يک رنجر کامل .و اين بدين معني بود که ويل از ردمونت خواهد رفت .او به بخشي براي خودش منتصب
ميشد و هلت حس کرد که زندگي روزانهاش ،که باوجود ويل در اطرافش پر از انرژي و سرگرمي بود ،به طور
نگرانکنندهاي خالي ميشود .وقتيکه اين تفکر رشد پيدا کرد ،او ناخودآگاه با شدت فزايندهاي در طلب همراهي
بانو پولين بود.
پولين ،بهنوبه خودش ،نياز رشد يافتهي هلت به همراهي و مهرباني را درک کرده بود .زندگي يک رنجر متمايل به
يک زندگي پر از تنهايي بود – و زندگياي که هلت در آن ميتوانست با افراد اندکي گفتگو کند .بهعنوان يک
ديپلمات ،و رازدار بسياري از اسرار بخش ردمونت و پادشاهي که هردويشان به آنها خدمت ميکردند ،پولين يکي
از آن تعداد اندک بود .هلت ميتوانست در همراهش آرامش پيدا کند .آنها ميتوانستند دربارهي کار يکديگر بحث
کنند و باهم مشورت کنند .در حقيقت ،تاريخچه مطمئني ميان آنها وجود داشت –بعضيها ممکن بود اسمش را
تفاهم بگذارند – که به زماني برميگشت که هر دو جوانتر بودند.
ساده بگوييم سالها بود که بانو پولين هلت را دوست ميداشت .ساکت و بردبار منتظر ماند ،ميدانست که روزي
هلت از او خواستگاري خواهد کرد.
همچنين ميدانست روزي که اين مرد خجالتي و گوشهگير اين کار را انجام دهد ،به عروسي کامالً عمومي با ترس
مطلق خواهد نگريست.
هلت بهمحض پيدا کردن نامي که نشناخته بود گفت:
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 اين کيه؟ بانو جورجينا 9از سندالهرست10؟ چرا ما دعوتش ميکنيم؟ من نميشناسمش .چرا بايد آدماييرو دعوت کنيم که نميشناسيمشون؟
پولين پاسخ داد:
 من ميشناسمش.حالت پوالديني در صدايش بود که هلت بهخوبي توانست آن را تشخيص دهد.
 اون عمهي منه .اون يه خردهاي پير و بدخلقه ،ولي من مجبورم دعوتش کنم.هلت پرسيد:
 قبالً هيچوقت در موردش حرف نزده بودي. درسته .اونو زياد دوست ندارم .همينطور که گفتم ،يه خردهاي پير و بدخلقه. پس چرا دعوتش ميکنيم؟بانو پولين توضيح داد:
 دعوتش ميکنيم چون عمه جورجينا بيست سال گذشته رو براي سوگواري کردن در مورد اين حقيقت کهمن مجرد هستم گذرونده .اون به هرکسي که گوش ميداد فرياد زنان ميگفت« :بيچاره پولين! اون يه
دوشيزه پير و تنها خواهد بود! اون با شغلش ازدواجکرده! اون هيچوقت يه شوهر پيدا نمي کنه که مراقبش
باشه!» نمي شه اين موقعيت خوبرو از دست داد.
ابروهاي هلت در يک اخم به هم پيوستند .ممکن بود اندک چيزهاي ديگري وجود داشته باشد که او را اذيت کند
بيشتر از اين مورد که کسي زني که عاشقش بود را موردانتقاد قرار داده بود ،ولي در آن لحظه ،نميتوانست به يکي
از آنها فکر کند .او گفت:
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 قبوله ،و بگذار اونو در کنار خستهکنندهترين افرادِ ممکن توي مراسم عروسي بنشونيم.بانو پولين يادداشتي روي صفحهي کاغذ ديگري نوشت.
 فکر خوبيه .اونو بهعنوان اولين نفر وارد ليست ميز موي دماغها 11ميکنم.هلت گفت:
 ميز موي دماغها؟ مطمئن نيستم که اين اسم رو شنيده باشم.نامزدش صبورانه توضيح داد:
 هر عروسياي يه ميز موي دماغها داره .تموم آدمهاي خستهکننده ،رنجش آور ،چاخان و گزافهگو روميبري و کنار هم مينشونيشون .با اين کار ،اونها همديگه رو خسته ميکنن و آدمهاي معمولي که دعوت
کرديم رو اذيت نميکنن.
هلت پرسيد:
 سادهتر نيست فقط آدمهايي که دوست داريم رو دعوت کنيم؟ بهجز عمه جورجينا ،البته يه دليل خوببراي دعوت اون وجود داره .ولي چرا بقيه موي دماغها رو دعوت کنيم؟
بانو پولين همينطور که به موي دماغها فکر ميکرد و دومين و سومين اسم را به ميز موي دماغها اضافه کرد،
گفت:
 اين يه مسئلهي خانوادگيه .تو مجبوري که خانواده رو دعوت کني و هر خانوادهاي سهم خودشو از افرادرنجش آور خستهکننده داره .اين فقط قسمتي از برنامهريزي يه عروسيه.
هلت روي صندلي راحتي دسته دار فروافتاد ،با پايي که بر روي دسته صندلي قالب شده بود اندکي به پهلو چرخيد
و زير لب گفت:

The Bores' Table
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 فکر ميکردم عروسيها قراره موقعيتهاي شادي باشن.پولين لبخند زد:
 هستن ،تا وقتيکه ميز موي دماغها رو داشته باشي.نزديک بود اضافه کند که هلت خوششانس است که خانوده اي براي دعوت کردن ندارد ،ولي درست سروقت
دوباره روي حرفش فکر کرد .هلت در بيست سال اخير هيچ عضوي از خانوادهاش را نديده بود و پولين در قلبش
احساس کرد که اين حقيقت ناراحتش ميکند.
پولين با تغيير بحث خانوادهها ادامه داد:
 موضوع ابنه ،حاال که پادشاه واردشده ،همهي ماجرا وارد يه تشريفات معين ميشه .مردمي هستن که بايددعوت بشن – نجيبزادهها ،شواليهها و همسرانشون ،افراد برجستهي محلي ،نمايندههاي دهکدهها و بقيه.
اونا هيچوقت ما رو نميبخشند اگه شانس همنشيني با اعضاي خانوادهي سلطنتي رو ازشون بگيريم.
هلت گفت:
 من حقيقتاً پشيزي اهميت نميدم اگه اونا منو نبخشن .توي اين سالها ،خيلي هاشون خيلي زحمتکشيدن تا از من دوري کنن.
بانو پولين به جلو خم شد و آرام بازويش را لمس کرد.
 هلت ،براي بعضي از اونا اين ميتونه نقطهي عطفي در زندگيشون باشه .اتفاق زيادي توي کشور رخ نميده.واقعاً مي خواي که اونا رو از يه کمرنگ و نشاط توي زندگي يکنواختشون محروم کني؟ من ميدونم که
خودم نميتونم.
هلت آه کشيد ،و پي برد که حق با پولين است .او همچنين پي برد که ممکن است کمي بيشازحد اعتراض کرده
باشد .او داشت حس ميکرد امکان دارد منظرهي يک عروسي بزرگ رسمي آنقدر که براي او قابلاعتراض است،
براي پولين نباشد .او نميتوانست اين احساس را درک کند ،ولي اگر اين چيزي بود که او ميخواست ،اين آن
چيزي بود که هلت به او ميداد.
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 نه ،البته ،درست ميگي.پولين با فهميدن اينکه هلت تسليمشده و براي اين از او سپاسگزار بود ،ادامه داد.
 حاال ،تو يه ساقدوش انتخاب کردي؟هلت بيدرنگ گفت:
 ويل ،البته. کراولي نه؟ اون قديميترين دوستته.پولين بهخوبي ميدانست که واگذاري سمتهاي رسمي موضوع خطرناکي است ،حتي اگر هلت از اين موضوع آگاه
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.هلت پيشنهاد داد:
 او ميتونه دست عروس رو توي دست داماد بذاره.پولين فکر کرد ،درحاليکه ته قلمش را ميجويد.
 فکر ميکنم بارون ارالد فکرميکنه که اون بايد اينکارو انجام بده .هوووم .خيلي پيچيده است.چند لحظهي ديگر فکر کرد و سپس به يک تصميم رسيد.
 کروالي ميتونه دست منو توي دست داماد بذاره .ارالد ميتونه تشريفات مربوط به عروسي رو اجرا کنه.حل شد!
پولين دو يادداشت ديگر روي ليست بزرگشوندهاش نوشت.
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در آرالوئن ،عروسي يک موقعيت مبني بر آدابورسوم بود ،نه يک موقعيت مذهبي .اين براي باالترين موقعيت
رسمي حاضر عادي بود که رسومات را اجرا کند .هلت سرفهي کوچکي کرد ،درحاليکه تالش زيادي براي جدي
نگهداشتن صورتش ميکرد .او با نگراني ساختگياي گفت:
 تشريفات نمي گه که ما بايد از پادشاه بخوايم اين کارو بکنه؟وقتيکه پولين پي برد که هلت درست ميگويد اخمي صورتش را چيندار کرد .هلت رويهمرفته بسيار از خودش
راضي بود .نگاه مظلومانهي چشمانش آن را تاييد ميکرد .پولين گفت:
 لعنت!اين کلمه به نظر کامالً کافي نميآمد به همين دليل پولين قسم هلت رو قرض گرفت:
 دندوناي گورلوگ!پولين با عصبانيت با انگشتانش روي ميز ضرب گرفت .هلت با ماليمت گفت:
 اون ريششه.پولين گفت:
 طوري که من شنيدم هر دو تاش رو داره.سپس فکري به ذهنش رسيد:
 ميدونم .ما از شاه دانکن دعوت ميکنيم که حامي سلطنتي اين واقعه باشه .اين بايد کارگر بشه!هلت پرسيد:
 حامي سلطنتي چهکار ميکنه؟و پولين با باال انداختن شانهاش سؤال هلت را کنار راند.
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 ايدهاي در موردش ندارم .همين حاال اين مقام رو اختراع کردم .براش يه فکري ميکنم .ولي دانکن نخواهددونست .فهم اون از تشريفات تقريباً بهاندازه تو ضعيفه .حامي سلطنتي چيزي شبيه رئيس تشريفات مجلل
براي کل ماجرا ميشه .اون يه شکوه خاص و سلطنتي به مجلس مون عطا مي کنه .هووم ...نسبتاً خوبه.
او زمزمه کرد:
 اينو مينويسم.پولين انجامش داد ،درحاليکه يادداشتي ذهني درست ميکرد که بايد پيشکار پادشاه را با ايدهي حامي سلطنتي
آشنا کند .ولي لرد آنتوني دوستي قديمي بود.
 خوب ،کس ديگهاي؟ ماکسي رو فراموش کرديم؟هلت پيشنهاد داد:
 هوراس؟پولين فوراً سري به تائيد تکان داد .او گفت:
 ما اونو راهنما ميکنيم.درحاليکه ديوانهوار مينوشت ،هلت پرسيد:
 اينم يه چيز ديگه ست که اختراعش کردي؟و پولين سرش را با دلخوري باال آورد.
 البته که نه ،اين رسميه .ميدوني« ،طرف عروس؟ طرف داماد؟ سمت چپ بشينين ،سمت راست بشينين».يه راهنما.
هلت اخم کرد.
 -من فکر ميکنم که ما يه نفر رو فراموش کرديم...
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پولين دستش را به پيشانياش زد و گفت:
 گيلن! اون خيلي ناراحت ميشه اگه ما سمتي رسمي بهش نديم.هلت دندانهايش را از روي ناراحتي به هم ساييد .پولين درست ميگفت .گيلن قدبلند ،خوشرو ،وفادار -و کارآموز
سابق هلت بود .آنها بايد چيزي برايش پيدا ميکردند.
 من نميتونم دو تا ساقدوش داشته باشم؟ نه ،ولي ميتوني يه همراه اضافه داشته باشي .فکر خوبيه! اين يعني منم بايد يه ساقدوش ديگه پيدا کنم.من فقط ميخواستم اليس رو داشته باشم.
هلت ،خشنود از اينکه در حال پيشرفت در اين موضوع است ،گفت:
 خوب ،اين براي کساندرا موقعيتيه تا کاري انجام بده.هلت وقتي يک اخم ناگهاني را روي صورت پولين ديد متعجب شد .پولين ايده زيرکانهاي داشت که اليس،
دستيارش ،ممکن است از بودن شاهدخت کساندرا در کنار ميز عروسي همراه با ويل و خودش بيشازحد هيجانزده
شود.
بهتر بود که کساندرا در آن بعدازظهر ،با بودن در کنار ميز حامي سلطنتي فاصلهاش را با آنها حفظ کند .او با
کشيدن حرفش گفت:
 نـــــــه ،ما نميتونيم اونو داشته باشيم ،بهعنوان شاهدخت سلطنتي ،او تمرکز جمع رو از روي عروسمنحرف ميکنه.
هلت موافقت کرد.
 خوب ،ما قطعاً نميتونيم اونو داشته باشيم. شايد جني جوان ،اگه چاب ازش صرفنظر کنه .گذشته از همهچيز ،او و اليس و ويل باهم بزرگ شدند.او دوباره يادداشت ديگري نوشت ،و به دنبال برگه تازهاي گشت تا يادداشتهاي بيشتري بنويسد .ليستش داشت
بزرگتر ميشد .پس بهتر بود که مرتبشده ميبود .فکري به سرش زد و بدون نگاه کردن به باال گفت:
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 تو مي ري سلماني ،درسته؟هلت دستش را بار ديگر در موهايش فروبرد .فکر کرد :داره يه کم بلند ميشه .او گفت:
 اونا رو کوتاه و مرتب ميکنم.درحاليکه دستانش ناخودآگاه به سمت دستهي چاقوي ساکسش ميرفت .اين دفعه ،پولين سرش را از روي
نوشتههايش باال آورد .او گفت:
 تو به سلماني خواهي رفت.و هلت پي برد که آزاديهاي قطعياش که براي سالها آنها را مسلم فرض کرده بود ديگر از آن او نيستند .او
موافقت کرد:
 -من ميرم سلماني.
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فصلچهارم
ارک با خشنودي فکر کرد ،اين خوبه که دوباره به تاختوتاز برگردي.
او مجبور بود تائيد کند که زندگي بهعنوان ابرجارل جذابيتهاي خودش را داشت .دريافت سهم بيستدرصدي از
همه ناوگانهاي تهاجمي که به هلشام ميآمدند خوشايند بود .ولي او زاده شده بود تا يک مهاجم دريايي باشد ،نه
يک مدير و يک جمع کنندهي ماليات .چند سال نشستن در سرسراي بزرگ هلشام ،بررسي کردن رسيدها و
احتماالت به همراه بورسا ،هيلفمنش ،او را خسته کرده و نياز به کمي آسودگي را در درونش احساس ميکرد.
باوجوداينکه که ابرجارل قبليش ،رنياک ،ميتوانست به مالياتي که بر کاپيتان کشتيها و کشاورزان داخلي وضعشده
بود با شادي و زيادهطلبي آشکاري نگاه کند ،ارک به طرز مبهمي به خاطر مقاديري که در خزانهاش جمع ميشد
احساس ناراحتي ميکرد .بهعنوان يک کاپيتان ولفشيپ ،حس همدردياش بيشتر به سمتوسوي افرادي بود که
راهي براي طفره رفتن از دادن ماليات کاملشان جستجو ميکردند ،تا ابرجارل و هيلفمن تيزبينش که آن را مطالبه
ميکردند.
سرانجام ،تودهاي عظيم از طومارها -مربوط به دادرسيها ،اسناد بازگشتي ،مقادير محصوالت و جزئيات موجودي
کاالها و غنيمتهايي که بهوسيله جارلهايش گرفتهشده بود -را به آغوش بورسا انداخت و اعالم کرد که دوباره به
تاختوتاز ميرود .او به هيلفمن عصبانياش گفت:
 فقط يه حملهي ديگه ،اگه يه کم ديگه اينجا پشت اين ميز بشينم ديوونه مي شم .نياز دارم که به دريا برگردم.بورسا با بيميلي حرفش را قبول کرد .او خودش هيچگاه جز تيپ و گروه جنگاوران نبود .او يک مدير و در شغلش
بسيار خوب بود .هيچوقت درک نکرد چرا اين کاپيتانهاي دريايي بزرگ و گردنکلفت که همواره بهعنوان ابرجارل
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انتخاب ميشدند به عالقهي او براي بررسي ارقام و تشخيص دادن درآمدهاي شناسايي نشده اهميت نميدادند.
ولي ميدانست که اهميت نميدهند .حتي رنياک ،در روزهاي ابتدايي فرمانروايياش ،به رفتن به حملههاي گاه و
بي گاه ادامه ميداد .مدتها بعد بود ،درست زماني که تنبلتر و اندکي حريصتر شده بود ،که لذت و خوشي را
درماندن در هلشام و شمردن ثروتش ،آنهم بارها و بارها ،يافت.
سپس ارک به دنبال اسوينگال ،معاون سابقش که سکان ولف وايند را بدست گرفته بود فرستاد و او را مطلع کرد
که بار ديگر رياست را بر عهده ميگيرد ،براي يک حملهي ديگر.
ممکن بود از دور نماي تنزل به مقام معاونت رنجيده شوند .ولي اسوينگال از ديدن ارک که به رياست بازگشته
بود خوشحال بود .آن دو مرد دوستان خوبي بودند و اسوينگال ميدانست که ارک بهمراتب کشتيران بسيار بهتري
است.
پس حاال آنها اينجا بودند ،در کنار ساحل آريدا 12و به شهر بازرگاني و کوچک الشباح 13نزديک ميشدند ،و
حداکثر تالششان را ميکردند تا بهآرامي نزديک آنجا شوند.
الشباح يکي از شهرهايي بود که براي کشتيهايي که به درياي کنستانت 14وارد ميشدند تدارکات ،تجهيزات ،الوار،
سيم و طناب را فراهم ميکرد .آنجا شهري معمولي بود که روي دماغهي بلندي باالي ساحل ساختهشده بود،
همراه با لنگرگاهي ساختهي دست بشر در سمت شمالياش که بهوسيلهي راهپلهاي قابلدسترسي بود .در اين وقت
از سال ،کشتيهاي ناوگانهاي تجاري در تعدادي فزاينده ورود به درياي کنستانت را آغاز ميکردند و کاالهاي
تجاري را از جزيرهها به سمت جنوب غربي اقيانوس اندلس 15ميآورند.
وقتيکه آن کشتيها ميآمدند ،در الشباح يا يکي از شهرهاي شبيه به آن توقف ميکردند تا ذخيره آب ،غذا و
هيزمشان را تجديد کرده و خرابيهاي ناشي از طوفانها را تعمير کنند .وقتيکه از لنگرگاه بيرون ميرفتند ،مقدار
مبهوتکننده و متنوعي از طال و شمش که براي پرداخت مخارجشان استفاده کرده بودند را بهجا ميگذاشتند .گاه
و بي گاه ،در جواب پيامي سري از طرف شهر ،کارواني مسلح از جانب پايتخت ماراروک 16ميآمد و گنجينهها را از
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شهرها جمع کرده و به خزانههاي اميکير 17بازميگرداند .ارک ميدانست اولين کاروان اين سال بر اساس برنامه
زماني دو هفتهي بعد ميآيد .به داليل مشخصي ،برنامه زمانبندي راز مخفياي بود .اگر مهاجمان احتمالي در
مورد وجود يا عدم وجود گنجينهها خبري نداشتند ،ريسک تهاجم به گنجينه را کاهش مييافت .هيچ دزد دريايي
عاقلي بر سر جانش را به اين اميد که ممکن است گنجينهاي در گاوصندوق شهر باشد ريسک نميکرد .رازداري و
عدم اطمينان بهترين وسايل دفاعي الشباح بودند ،خصوصاً زماني که جايگزينش ميتوانست به معني نگهداشتن
يک يگان بزرگ و گران از نگهبانان در تمام طول سال باشد.
ولي رازها ميتوانند فاش شوند ،و يک هفته قبل ،هشتاد کيلومتر پايين ساحل ،ارک چهل ريل 18نقره به يک
خبرچين پرداخته بود تا يک کپي از برنامه زمانبندي حرکت کاروان انتقال گنجينه بدست آورد .آن برنامه به ارک
ميگفت بااينکه بقيهي شهرها از ثروتشان خاليشدهاند ،خزانههاي الشباح بهطور اغواکنندهاي پر هستند – و براي
چند روز آينده پر خواهند ماند.
در شهر يک يگان کوچک و دائمي از نگهبانان وجود داشت – نه بيشتر از چهل نفر .چهل نفر مرد شهرنشين آريدي
خوابآلود ،چاق و آسودهخاطر که چيزي بيش از بيست سال گذشته را با هيچ نيروي حقيقياي نجنگيده بودند.
آنها در برابر سي اسکاندي عربدهکش ،ترسناک ،تشنه به خون و ديوانهي طال که شبيه سگهاي جهنمي از ساحل
باال ميآمدند مقاومت آنچناني ايجاد نميکردند.
ارک با کاويدن تاريکي رو به رويش ،ميتوانست قسمت روشنتري از خشکي را ببيند که ساحلي ماسهاي را در
پايين دماغه مشخص ميکرد.
بهجاي نزديک شدن از سمت روبهدريا ،ارک ولف وايند را کنار خليج کوچکي که نزديک دماغه کشيده شده بود
برده بود .کشتي با پيمايش در طول خط ساحلي ،در برابر پسزمينهي تيرهي خشکي ناپيدا بود و آنها در حقيقت
از سمت خشکي شهر در حال حرکت بودند .وقتي به ساحل رفتند ،در پايين تپهاي بودند که به ديوار عقبي شهر

منتهي ميشد .ارک بهطور منطقي براي خودش دليل آورد ،بيشتر ديدهبانان روي ديواراي مشرفبه دريا تمرکز
ميکنن.
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در فاصلهي بسيار زيادي در باالي سرشان ،ساختمانهاي سفيد شهر در نور طلوع آفتاب تمايز پذير ميشدند .او
متوجه شد که آنجا نوري وجود نداشت .هيچ نوري از برج ديدهباني يا حتي مشعلي براي روشن کردن راه نگهباناني
که ميبايست در حال گشت زني باشند .ارک شانهاي باال انداخت .او با خودش فکر کرد ،ايدهي بدي نيست .يک
مشعل روشن ميتوانست باعث شود که نگهبان احساس امنيت و اطمينان کند ولي آن مشعل ديد شبانگاهياش
را نابود ميکرد و ديدن هر چيزي فراتر از آن چندمتري که با مشعل روشن شده بود را تقريباً غيرممکن ميکرد.
ارک صداي آرام شکستن موجها بر روي ساحل را ميشنيد .آنجا هيچ خيزابي وجود نداشت ،فقط موجهاي کوچک
که رويهم ميغلتيدند .ارک با چرخاندن نرم سکان ،کشتي را با زاويهاي چهلوپنج درجه به سمت ماسهها راند.
او کف دستآزادش را در اشارهاي از قبل طراحيشده باال برد ،و شانزده پارو که از آنها آب چکه ميکرد ،از آب
بيرون آمدند .همينطور که پاروزنان پاروهايشان را به حالت عمود برده و سپس با دقت آنها را پايين آورده تا در
طول نيمکتهاي پاروزني کنار هم جاگيرند ،به خاطر فشار و تقال صداي خرخر اندکي به وجود آمد .دو نفر بلند
صحبت ميکردند ،به نظر ميآمد صدايشان بهوسيلهي سکوت اطراف بزرگنمايي ميشد .ارک به پاروزنان قانونشکن
چشمغره رفت .او بعداً با آنها صحبت ميکرد – زماني که ميتوانست باقدرت بيشتري نسبت به آنچه موقعيت
کنوني به او اجازهي صحبت کند.
زماني که تير زير کشتي به درون ماسهها رفت صداي دلخراشي درجلوي کشتي به وجود آمد و ارک لرزشي که
در طول کشتي در زير پاهايش کشيده ميشد ،را حس کرد .چهار مردي که در لبهي بااليي کشتي مستقرشده
بودند ،ميخواستند در آب کمعمق بپرند و کشتي را با طناب در ساحل محکم کنند .اسوينگال با لحني خشن
زمزمه وار گفت:
 خط نگهدارها! آروم و بيسروصدا!مردان ،که معموالً با سروصدا به داخل آبي که تا زانو ميرسيد ميپريدند ،در آخرين لحظه همهچيز را به ياد آورده
و خودشان را با دقت پايين آوردند .آنها با گرفتن دو طناب متصل به قسمت جلوي کشتي ،بر روي ساحل دويدند،
پاهايشان بر روي ساحل جيرجير ميکرد ،و کشتي راکمي دورتر به روي خشکي کشيدند.
آنها طنابهاي متصل به جلوي کشتي را بهوسيلهي قالبهاي تاشو و تيزِ مخصوص ماسه محکم کرده و سپس،
با دستهايشان روي تبرزين ،به سمت خشکي چرخيدند ،گوشبهزنگ هر نشانهاي از حمله بودند.

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
ارک به شهر باالي سرشان نگاه کرد .هنوز هيچ صدايي از هشدار و نشانهاي از سربازان يا پاسداران وجود نداشت.
ساختمانهاي با نماي سفيدرنگ – که در نور سپيدهدم تقريباً مانند روح به نظر ميرسيدند – آهسته در باالي
ولف شيپ پديدار ميشدند .
اکنون مردان بيشتري خود را از قسمت جلوي کشتي پايين ميکشيدند و ديگران با دقت سپرها و تبرزينها را از
کنار نيمکتهاي پاروزنان بيرون آورده و به بقيه در آن پايين ميدادند؛ که آنها را با دقت بسيار زيادي گرفته و
روي ساحل باالي سطح آب کپه ميکردند .سپرهايي که در لبهي بيروني ديواره کشتي و در امتداد طول آن
نگهداري ميشدند ،با پارچه پوشانده شده بودند تا کمتر جلبتوجه کنند .مردانش آن پوشش را برداشته و سالح
مربوط به خود را يافته ،و به انتظار کاپيتان خويش آماده ايستادند.
ارک ،تبرزين و سپر خود را به يکي از مردانش که در آب کمعمق ايستاده بود داد ،سپس خود را از نردهي لبه
جلويي کشتي پايين کشيد و خودش را در امتداد طول بازوهايش کشيد ،و دستش بر روي لبهي کشتي را رها
کرد ،و تنها چند سانتيمتري سقوط کرد قبل از اينکه پاهايش به زمين ماسهاي مرطوب برخورد کند .او سپر و
تبرزين خود را از آن خدمه کشتي پس گرفت و بهجايي رفت که سي نفر از مردانش در يک خط ايستاده بودند.
چهار نفر نگهدارنده طنابها که اولازهمه روي زمين آمده بودند ،در کشتي ميماندند .
ارک وقتي شور و هيجان کمرنگي که با آدرنالين در او جريان مييافت را احساس کرد ،نتوانست جلوي لبخندش

را بگيرد .او با خودش فکر کرد ،خوبه که برگردي!
او به گروه متهاجم گفت:
 يادتون باشه سروصدا رو کامالً به حداقل برسونين .نگاه کنين کجا پاتون رو ميذارين .نميخوام شما جاي پاتونرو گم کنين و توي يه توده بهمن از خودتون از روي تپه سر بخورين .ميخوايم تا اونجايي که ميتونيم نزديک
بشيم ،قبل از اينکه اونا ما رو ببينن .باکمي شانس ،و با توجه به اوضاع کنوني ،ميتونيم قبل از اينکه کسي زنگ
خطر رو به صدا در بياره وارد شهر بشيم.
ارک مکثي کرد و به صورتهاي خشن و ريشوي رو به رويش نگاه کرد .چند سر در جوابش به عالمت موافقت
تکان خورد .سپس ادامه داد:
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 از طرف ديگه ،اگه ديده شديم ،اين قوانين همه باطلاند .شروع کنين به فرياد کشيدن تا جايي که مردهها روبيدار کنين ،و به سمتشون برين .مجبورشون کنين فکر کنن خارج اينجا يه ارتش هست ،که اومده تا به اونا حمله
کنه.
ارک ميدانست يک پادگان خوابآلود ،عموماً ،از صداي گروه فرياد زن و جيغ کش متهاجمين از ترس فلج
ميشدند.
او به اطرافش نگاه کرد .در پايين تپه راهي ناهموار وجود داشت که پيچوتاب خوران به سمت شهر ساکت و
خوابآلود باالي سرشان ميرفت .او با سر تبرش به آن اشاره کرد و گفت:
 اين راه ما به سمت باالست.سپس ،با انداختن سپر روي شانهي چپش ،او فرمان قديمي و مورداحترام اسکانديها براي حرکت را به زبان آورد:
 -دنبالم بياين ،پسرا.
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فصلپنجم
مسير باريک و ناهموار بود و کوه شيب تندي داشت .ولي اسکاندياييها ،باوجود جثهشان ،در وضعيت جسماني
عالياي قرار داشتند و به يک راهپيمايي سريع پشت سر رهبرشان ادامه ميدادند .آنجا هرچند گاه صداي خرخري
از روي تقال ،درست زماني که يک سنگ از زير پايشان دررفته و از سرازيري تپه پايين ميافتاد به وجود ميآمد.
ولي در کل ،سي متهاجم زماني که به سمت الشباح راهپيمايي ميکردند صداي کمي ايجاد کردند.
ارک با خودش فکر کرد ،همهچيز يک توافق دوجانبه است .درست همانطور که او کمترين ريسک از ميان دو
ريسک را با پيمايش در طول خط ساحلي خليج کوچک انتخاب کرده بود ،بهجاي آنکه از فاصلهاي دورتر در دريا،
جايي که کشتي شانس بيشتري براي ديده شدن داشت حرکت کند .اکنون مجبور بود که ميان سرعتشان و پنهان
بودن تعادل ايجاد کند .هر چه بيشتر رسيدنشان به هدف طول ميکشيد ،احتمال اينکه حضورشان کشف شود
افزايش مييافت .اين موقعيت ميتوانست جنگ را بسيار سختتر کند .از سوي ديگر ،اگر راه را با سرعت تمام
ميپيمودند ،اين ميتوانست احتمال شنيده شدن حرکتشان را افزايش دهد.
پس بهترين راه نگهداشتن ميانه بود ،پيشروي در يک راهپيمايي سريع و يکنواخت.
چکمههاي پوست شير ماهيشان بر سنگ و ماسههاي زير پايشان تپ تپ صدا ميکرد .صدايش بيشتر از آني بود
که مايل به آن بود ،اما تخمين ميزد که حتي اگر شنوندگاني در باالي صخره باشند ،سروصدايشان نشنيده باقي
خواهند ماند.
لحظهي بدي بود وقتي که يکي از مردان ،درست پشت سر ارک ،جاي پايش را از دست داد و در لبه سراشيبي
تندي که به سمت دريا پايين ميرفت ،با بازوهايي که نااميدانه ميچرخيدند ،تلوتلو خورد .خوشبختانه ،تبرزينش
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در حلقه حامل آن در کمربندش بود ،وگرنه بازوي چرخانش ميتوانست چند نفر از دوستانش را ازسرهايشان جدا
کند.
او فرياد غيرعمدياي سر داد و پاهاي بيقرارش بهمني از سنگها و تختهسنگها را آزاد کرد که روي کنارهي تپه
تلق تلق کنان پايين رفتند .در همان لحظهاي که نزديک بود به دنبالشان رود ،چنگ آهنيني يقهي جليقهي
پوستينش را گرفت و او حس کرد که به روي زمين محکم کنار ابرجارل کشيده ميشود .او شروع کرد:
 خدايان آسمان! ممنون رئيس...ولي يکدست بزرگ محکم روي دهانش قرار گرفت و خروج کلمات بعدي را متوقف کرد .ارک بهيکباره صورتش
را نزديک صورت مرد ديگر کشيد و تکانش داد ،نهچندان آرام .او خشمآلود زمزمه کرد:
 خفه شو ،اکسل! اگه ميخواي گردنتو بشکني ،آروم انجامش بده وگرنه من برات ميشکنمش.اکسل منمن کرد:
 ببخشيد ،رئيس .من فقط...و ارک دوباره تکانش داد .او گفت:
 خفه شو!سپس ،درحاليکه چنگش از روي يقهي مرد ديگر رها ميکرد ،نگاه نگراني به شهر باالي صخره انداخت ،منتظر
شد تا ببيند آيا نشانهاي از شنيده شدن فريادها و صحبتهاي بلند پاروزن وجود دارد يا نه .کل گروه متهاجم براي
چند دقيقه در سکوت کامل منتظر ماندند .سپس ،چون هيچ صدايي از زنگ خطري که به صدا درآمده باشد در
باالي سرشان به وجود نيامد ،رهايي سطحي از تنش و استرس در بين گروه به وجود آمد.
ارک به باالي سرش اشاره کرد و دوباره راه را نشان داد ،و شيب تند را با دوي آهسته و يکنواختي باال رفت .چند
متر قبل از رسيدن به قله ،به مردانش عالمتي براي توقف داد .سپس ،با اشاره اي به سوي اسوينگال براي همراهي
کردنش ،خمشده فاصله باقيمانده تا باال را طي کرد ،وقتيکه به قله رسيد با هوشياري و دقت آنسوي قله را ازنظر
گذراند .اسوينگال ،تقريباً يک متر پشت سرش ،کارهايش را تکرار کرد و دو اسکانديايي بزرگ کنار هم زانو زدند و
موقعيت را ارزيابي کردند.
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الشباح تقريباً چهل متر دورتر ،درست بعد از يکتکه زمين باير ،قرار داشت .شهر با ديوار کوتاه گچي که کمي
بيشتر از دو متر طول داشت محاصرهشده بود .حتي اگر نگهباناني گشت زني ميکردند ،هيچ مزاحمت واقعياي
براي اسکانديها ايجاد نميکردند .اسکانديها در پيمودن ديوارهايي مانند اين ماهر بودند .دو مرد در کنار ديوار
ميايستادند ،و يک پاروي قديمي را در ارتفاع کمرشان در بين خودشان نگه ميداشتند .بقيهي گروه ،هر بار يک
نفر از آنها ،ميدويدند ،و زماني که هرکدامشان روي دستهي پارو ميپريدند ،آن دو مردي که پارو را نگهداشته
بودند ،آن را باال ميبردند ،و همکارشان را به باالي ديوار ميرساندند .تمرين زيادي براي رسيدن به زمان درست
براي انجام اين کار الزم بود ولي اينيکي از تمريناتي بود که اسکانديها از بچگي تمرين ميکردند.
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:
 همون چيزيه که بهش فکر ميکردم .نگهبانا کجان؟ ديدهبانها کجان؟اسوينگال شانهاش را باال انداخت .باوجود غياب نگهبانان ،آن دو هنوز صدايشان را پايين نگهداشته بودند ،بهسختي
بلندتر از زمزمه صحبت ميکردند .او گفت:
 اونا رو با يه در پشتي باز غافلگير کرديم ،رئيس .نگهبانا ،اگه وجود داشته باشن ،احتماالً دور و اطراف جلوي شهرهستن ،روبروي اقيانوس .اونجا جاييه که انتظار دارن يه حمله اتفاق بيوفته.
ارک مشکوکانه چانهاش را خاراند .او گفت:
 شايد .تا وقتيکه از نزديکتر يه نگاهي بهش مياندازم همينجا بمون.او تا حالت نيمه خميده بلند شد و با گذر از فضاي باز به سمت ديوار رفت .هرلحظه انتظار داشت که صداي يک
مبارزهطلبي را بشنود .يک فرياد .يا صداي يک زنگ هشدار که بلند ميشود .ولي الشباح در سکوت کامل بود .با
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رسيدن به ديوار ،او در امتداد ديوار آهستهآهسته به راهش به سمت دروازهي باز ادامه داد .با يک حرکت نرم و
روان ،تبرزين عظيمش را از حلقهي کمربندش
بيرون آورد و آن را با دست راستش باال برد .سپس ،با سرعت فريبندهاي براي مردي به آن درشتهيکلي ،از
دروازه ي باز عبور کرد .با تبري آماده و سپري باال براي محافظت سمت چپش ،با سرعت به راست ،و بعد به چپ
رو کرد.
هيچي.
رديف خانههاي سفيد با سقفهاي صاف از مقابل او تا پايين يک خيابان باريک کشيده شده بود .پنجرهها مربعهايي
سياه در گچ کاريهاي سفيدرنگ شده بود .درها محکم بستهشده بودند .هيچچيز حرکت نکرد .هيچکس تکان
نخورد .الشباح متروکه به نظر ميآمد.
ارک چند ثانيه مکث کرد .به نظر چيزي درست نبود .بايد آنجا نگهباني ميبود .حتي يک مرد در حال گشت زني
ديوار .سپس او شانه باال انداخت .شايد اسوينگال درست ميگفت و نگهبانان آريدي روي سمت روبهدرياي شهر
متمرکزشده بودند .شايد همهي ديدهبانان تمام نيرو و تمرکز چشمانشان را براي ديدن اولين نشانههاي نزديک
شدن يک کشتي به کار گرفته بودند .يا شايد آنان تنبل و تنآسا شده بودند .بيشتر از بيست سال از حملهي يک
کشتي اسکاندي به اينجا ميگذشت .رازي که برنامهي زمانبندي حرکت کاروانهاي گنجينه را در برگرفته بود
شهرهاي ساحلي را در امان نگهداشته بود .اين فقط بهدست آوردن اتفاقي جدول زمانبندي بود که ارک را به
برنامهريزي اين حمله واداشته بود.
او سرش را تکان داد .شايد داشت زيادي ترسو ميشد .شايد زماني که براي لم دادن در گوشه و کنار هلشام سپري
کرده بود او را واداشته بود که شبيه يک پيردختر عصبي رفتار کند .ناگهان ،تصميمش را گرفت ،به سمت دروازه
برگشت و به اسوينگال و بقيه عالمت داد تا به او بپيوندند.
درگذر از روي زمين ماسهاي ،تپ تپ نرم چکمههاي پوست خوک درياييشان هيچ پاسخي از سوي شهر در
برنداشت .اسوينگال نگاهي پرسشگرانه به رهبرش انداخت.
 حاال کجا بريم ،رئيس؟ارک با تبرش اشاره کرد.
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 مرکز شهر .ما اين خيابون رو دنبال ميکنيم .به نظر ميرسه به سمت درست ميره .تبرزينها تون رو آماده وچشمها تون روباز نگه دارين.
او دوباره جلو رفت و راه را نشان داد و گروه مهاجم در دو صف او را دنبال کردند و خانههاي در سکوت کامل
اطرافشان را با دقت زير نظر گرفتند .چند وقت يکبار ،دو نفر آخر در صفها ديدهباني عقب گروه را انجام ميدادند،
در ميان مسيري بهصورت يک دايرهي کامل ميچرخيدند تا مطمئن شوند سربازان دشمن پشت سرشان نميآيند
و سقفهاي صاف خانهها که در هر دو طرف مسيرشان برپا بودند را براي هر نشانهاي از دشمن جستجو ميکردند.
ولي چيزي براي ديدن وجود نداشت.
خيابان پيچوتاب خوران مسيرش را تا مرکز شهر ميپيمود ،سرانجام رو به يک ميدان باز شد ،جايي که با ساختمان
بزرگي روبهرو شدند که کامالً يکطرف ميدان را در برگرفته بود .ارک حدس زد که اين ميتواند اقامتگاه رسمي
رئيس شهر باشد .او حافظهاش را براي اسم ساختمان گشت ،و به ياد آورد ،خديف .19معادل کلمات شهرداري و
خزانه در بقيه شهرها.
شش خيابان باريک به ميدان کوچک ختم ميشدند .ساختمانهايي که در سه طرف ديگر ميدان ساختهشده بودند
احتماالً مغازهها ،رستورانها و مهمانخانهها – با ايوانهاي بزرگي ستونبندي شده بود که سايهاي خوشايند درمقابل گرماي خورشيد ميانهي روز ايجاد ميکردند .وقتيکه آن فکر به ذهن ارک خطور کرد ،به شرق نگاه کرد.
جايي که آسمان همين حاال هم بارگههايي صورتيرنگ روشنشده بود .جلوي خديف هم که رو به روي ميدان بود
ستونبندي شده بود .خود ساختمان فقط سازهاي دوطبقه بود .هرچند ،مانند بقيه ،سقفي صاف داشت که پشت
نمايي تزييني مخفي شده بود ،نمايي که طراحيشده بود تا حسي از برتري را به ساختمان پشتش بدهد.
در وسط ميدان فوارهي کوچکي برپاشده بود .مخزن آن همين حاال هم پر از آب بود ،ولي مکانيزمي که به آب
اجازه ميداد تا از حفره مرکزي فواره به گردش درآيد ظاهراً خاموش بود.
ارک به داخل ميدان قدم گذاشت ،و مردانش دنبالش کردند .زماني که آنها از خيابان باريک خارج شدند ،در
آرايش فشردهتر يک لوزي قرار گرفتند و ابرجارل ،اسوينگال و اکسل در نقطه جلويي لوزي قرار داشتند .چند نفر
از آنان زماني که از ميدان به سمت ساختمان دوطبقه ميرفتند تبرزينشان را آزمايشي چرخاندند .هنوز هيچ
صدايي از سمت شهر وجود نداشت .نورِ رو به افزايش ،در پشت سرشان ،سايههايي بهصورت کشيده و زيبا به وجود
khadif
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آورد .ارک به روي ايوان مرمرين جلوي درهاي دوقلو و بزرگ خديف قدم گذاشت .او خيلي کوتاه آنها را بررسي
کرد .او با خودش فکر کرد ،محکمه .چوب سخت به همراه بست برنجي و يک قفل خوب و محکم .با ابن وجود،
اسکانديها کليدهاي خودشان براي چنين درهايي را به همراه داشتند و ارک به دو تا از پاروزنان عضالنياش
دستور داد که جلو بيايند .او با اشاره به در گفت:
 تبرها.مردان به او نيشخند زدند .يکي از آنها تبرش را براي لحظهاي روي زمين گذاشت ،کف دستانش تف کرد و تبر را
با هر دودستش گرفت .ارک قدمي به عقب برداشت تا به آن مردان فضاي کافي براي ضربهي چرخش بر روي قفل
را بدهد.
 همون جا بايستيد!آن دستور از فراز ميدان در فضا طنين انداخت و اسکانديها غافلگير شده چرخيدند .فردي از يکي از خيابانهاي
جانبي ظاهرشده بود و بهسوي فضاي باز ميآمد .چند نفر از مهاجمان از روي اضطراب و دلواپسي دشنام دادند.

چشمان ارک باريک شد و حسي از فروريختن را در ته شکمش احساس کرد .او با خودش فکر کرد ،همهي اينا
بيشازحد آسون بود.
تازهوارد بلند و الغر بود و به سبک پرزرقوبرق يک جنگجوي آريدي لباس پوشيده بود .عالوه بر پيراهن سفيد و
شلوار ،که بيشک از کتان مرغوب بودند ،با يک زره چرم فلزکاري شده پوشانده شده بود .يک کمان بلند انحنادار
از کنارش آويزان بود و سپري فلزي ،احتماالً از جنس برنج ،بر روي بازويش بود .ارک متوجه شد آن سپر با ميخهاي
بزرگ و تيزي در مرکزش مجهز شده بود .آن سپر عالوه بر دفاع ،وسيلهاي براي حمله نيز بود .يک کالهخود سادهي
بلوطي شکل ،که آنهم ميخ دار بود ،روي پارچهي ظريفي قرارگرفته بود که به دور سر مرد را پيچيده شده بود.
احتماالً ،اين پارچه طراحي شده بود تا مانع تماس فلز داغ شده توسط خورشيد با پوست در ميانه روز شود.
کالهخود بهخوبي جال داده بود و تکهاي درخشان از زره زنجيرباف نقرهاي از کالهخود آويزان بود که از دو طرف و
پشتِ گردن پوشندهاش محافظت ميکرد .آن تکه زنجيرباف و فلزِ بهخوبي صيقل دادهشدهي زره براي اثبات اينکه
آن مرد يک افسر ارشد است کافي بود.
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همينطور که اسکانديها تماشا ميکردند ،يک دستهي دوتايي از سربازان سازماندهي شده در لباسهايي شبيه
– اگرچه نه به آن اندازه مجلل -به سرعت از آن خيابان جانبي بيرون آمدند و در هر دو طرف رهبرشان پخش
شدند .ارک تخمين زد که آنجا حداقل چهل نفر از آنها وجود داشت .زماني که سربازان آريدي پديدار شدند موج
بزرگي از جنبوجوش ميان مردان خودش به وجود آمد .او غرولند کنان به آنها گفت:
 آروم باشين.از گوشه دهانش به اسوينگال گفت:
 ما تعدادمون کمتره.اسوينگال جواب داد:
 نه خيلي زياد.او نيز در حال شمردن حريفانشان بود.
 فکر ميکنم پسراي ما ميتونن بدون مشکل زيادي به اين خانوماي شيکوپيک غلبه کنن.برعکس ارک ،او خودش را براي پايين نگهداشتن صدايش بهزحمت نيانداخته بود و آن صدا از فراز ميدان به گوش
افسر آريدي رسيد .آنها ديدند که صورت باريک و ريشوي افسر آريدي با شنيدن حرفهاي اسوينگال با لبخندي
از هم باز شد .او يک سوت نقرهاي را تا لبانش باال آورد و يکبار در آن دميد.
صداي سهمگيني از کشيده شدن الوارهاي سنگين بر روي سنگ به وجود آمد و اسکانديها ديدند که ورودي هر
شش خيابان که به ميدان ختم ميشدند ناگهان با نردههاي چوبي سنگيني که از سمت ديوارها بيرون کشيده شده
بودند مسدود شدند.
ارک آرام به اسوينگال گفت:
 متوجه اونا نشده بودم.زماني که وارد ميدان ميشدند بايد از کنار يکي از آن نردهها عبور کرده باشند ،ولي او بيشازاندازه مشغول بود تا
از مفهوم آن سر دربياورد.
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آريدي گفت:
 به نظر مي آد به تله افتادين.ارک کمي خودش را راستتر کرد و سپرش را تا موقعيت دفاعي باال آورد .مردانش کارش را تقليد کردند .او پاسخ
داد:
 شما هم همينطور.دوباره ،مرد ديگر لبخند زد .دندانهاي سفيد در صورت تيره و ريشويش خيلي واضح بودند .او گفت:
 اه .ولي شما چند تا کماندار همراهتون دارين؟او آن سوت کوچک نقرهاي را تا لبانش باال آورد و يک سوت بلند و تيز در آن دميد .همهمهاي از حرکت در باالي
سرشان به وجود آمد و همانطور که ارک تماشا ميکرد ،سقفهاي سه سمت ميدان که در مقابلشان بود ناگهان
سرشار از کمانداران شد .هيچ شکي نداشت که بيشتر از آن تعداد همروي سقف صاف خديف وجود دارند .حتي
بدون شمردن ميتوانست ببيند که آنها نزديک صد نفر هستند ،که همه باکمانهاي کوتاه انحنادار مسلح بودند
و هرکدامشان با يک تير که در کمان گذاشته و کشيده شده بود به سمت گروه اسکاندي هاي جسور نشانه رفته
بود.
ارک عبوسانه به خط کمانداران نگاهي انداخت .کمانها سالحهاي کوتاه بردي بودند .در زمين جنگ ،ممکن بود
که آنها را در نظر نگيرد .ولي اينجا ،در فضاي محدود ميدان شهر ،آنها ميتوانستند مرگبار باشند.
او آرام گفت:
 کسي تکون نخوره.اکنون يک حرکت اشتباه ميتوانست به يک دسته پيکان که به سمتشان فرستاده ميشد منجر شود.
اکسل  -که هنوز کنارش بود – با نااميدي خرناس کشيد .خلقوخوي جنگياش سربلند کرده بود و او از تهديد
يکصد تير که به سمتش نشانه رفته بود خوشش نميآمد .غريزهاش به او ميگفت تا وارد عمل شود و به يک نفر
آسيب برساند.
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او گفت:
 اونا نميتونن همهي ما رو بگيرن ،رئيس .حداقل ميتونيم به اين پسراي خوشگل اينجا برسيم.آريدي بلندقامت به اين کلمات لبخند زد ،و دستانش به ناگاه روي قبضهي شمشير بلندي که به کمر داشت قرار
گرفت .ارک که وقتي يکي از مردان جنگي را ميديد آن را ميشناخت ،و عليرغم لباسهاي بهشدت درخشان آن
مرد ،اين حس را داشت که اينيکي يک جنگجوي خطرناک است.
او ،نه براي اولين بار در آن صبح ،گفت:
 خفه شو ،اکسل.آريدي يکقدم به جلو برداشت .او نگاهش را به سمت مردان روي سقفها برگرداند و عالمتي با دست داد .کمانداران
کشش زه کمانهايشان را آزاد کردند ،اگرچه ارک توجه کرد که آنها پيکانها را در کمانها و به حالت آماده
نگهداشتهاند.
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.ارک ،اگرچه حس ميکرد که همين حاال هم جواب اين سؤال را ميداند ،پرسيد:
 و اون يه نفر کي ميتونه باشه؟آريدي به او جواب داد:
 ارک .کسي که شما ابرجارل صداش مي کنين.اکسل بدون فکر کردن يکقدم به جلو برداشت و تبرش را با تهديد بلند کرد .او با لحن مبارزهطلبانهاي گفت:
 -بايد از روي جنازهي بقيه مون رد بشين تا بگيرينش!
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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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فصلششم
بارون ارالد با حس عميقي از افتخار و خشنودي با خودش فکر کرد ،اين عروسي بيشک بهعنوان بهترين عروسي
سال ثبت خواهد شد .شايد بهترين عروسي در دهه گذشته.
هماکنون ،آن مراسم عروسي همهي نشانههاي يک پيروزي بزرگ را در برداشت .ميز خستهکننده ها بهخوبي با
گروهي هشت نفره بر پا شده بود ،که از همين حاال هم در حال رقابت بودند تا ببينند چه کسي ميتواند
خستهکنندهترين ،مغرورترين و تکراريترين باشد .بقيهي مهمانان بهسوي آنان نگاهي ميانداختند و در دل سپاس
گذار برپاکنندگان جشن بودند که آنها را از اين مردم وحشتناک جدا کرده بود.
موقعيتي اشکبار ،خشمناک و اجتنابناپذير ،همراه با اتهاماتي پر سروصدا به وجود آمد
زماني که دوستدختر يکي از جنگجويان جوانتر مدرسه نظامي سر ردني دوستپسرش را در حال بوسيدن يک
دختر ديگر در راهرو گير انداخته بود .ارالد با خودش فکر کرد ،يک مراسم عروسي بدون آن اتفاقات وجود ندارد.
همينطور که آن صحنه رنگارنگ در سالن غذاخوري ردمونت را ازنظر گذراند ،با خشنودي آهي کشيد ،جايي که
افراد لباس پوشيده و شادان در کنار ميزها نشسته بودند درحاليکه کارآموزان استاد چاب در طول اتاق ميدويدند
و تنوع گيجکنندهاي از غذاهاي خوشمزه را به ميزها ميرساندند :گوشت پرندهها و حيوانات کباب شده ،بشقابهايي
از سبزيجات بخارپز ،غذاهاي مخصوص ادويهدار آشپزخانه ،ابداعات فوقالعاده و شگفتانگيز در شيرينيها که آنقدر
سبک بودند که به نظر ميآمد در اولين چشيدنشان به تکههايي به وزن پر دردهان منفجر ميشوند .او با خشنودي
بياندازهاي فکر کرد ،و هنوز پودينگها و ميوهها در راهن!
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او با خودش فکر کرد ،بخش تشريفاتي روز عالي پيش رفته .با قدرداني بسيار ويژهاي از شاهکار خودش بهعنوان
برگزارکننده .او حس کرد که آن لحن قوي و فراگير صدايش زماني که از حفظ متن سند ازدواج را براي آن زوج
خوشحال ميخواند ،ميزان درخور و شايستهاي از جذابيت را به اقداماتشان افزوده بود.
بهعنوان چيزي که هر کس ميتوانست از سخنران کهنهکاري مانند او انتظار داشته باشد ،او حالت و مود جمع
حاضر را با جوکي کنايهدار شادتر کرد ،جوکي دربارهي اشتياق شديد و مخفيانهاي که در طي بيست سال گذشته
ميان هلت و بانو پولين وجود داشت –
اشتياقي که ظاهراً بهجز خودش کسي به آن دقت نکرده بود .آن جوک روي بازي نسبتاً هوشمندانهاي با کلمات
بناشده بود که به عاطفهي پايانناپذير پولين به رنجر غالباً غايب بهعنوان «عشق بدون توقف »20او اشاره ميکرد.
ارالد بعد از جوک مکثي کرد تا به حضار اجازه چند لحظه خنديدن را بدهد .آن حقيقت که هيچکس نخنديد
نااميدي خفيفي بود .ارالد با خودش فکر کرد ،شايد شوخطبعياش براي گروه مردم بيشازحد زيرکانه بوده.
البته ،پولين به طرز گيجکنندهاي عروس زيبايي بود.
وقار و سليقهي آن خانم در پادشاهي بيهمتا بود .وقتيکه او با همراهي اليس جوان و جني در انتهاي راهروي
سالن اجتماعات ردمونت پديدار شد ،يک حبس کردن نفس از سوي حضار به وجود آمد – و يک «آااااه» آرام که
در گوشه و کنار اتاق پيچيد .لباس او البته سفيد بود ،يک تغيير هوشمندانه در يونيفرم زيباي ديپلماتها که
معموالً ميپوشيد .ارالد با خودش فکر کرد ،سادگي .سادگي کليد يک مد خوب بود .او به ژاکت مخملي بنفش
خودش نگاهي انداخت ،که با لوزيهاي الماس شکل آبي روشن و طاليي تزيين شده بود و با قالبدوزي نقرهاي
جلوه دارتر شده بود .و يکلحظه شک کرد که شايد اندکي بيشازحد شلوغ و مجلل است .سپس آن خيال را رد

کرد .او پيش خودش تصميم گرفت که يک مرد درشتهيکل ميتواند از کمي تجلل اضافه استفاده کند.
ولي پولين واقعاً زيبا و حيرتانگيز شده بود .با موهاي بلوند خاکستريش که روي سرش به سمت باالبرده شده بود
و گردنبند سادهي طالي روي گردنش ،او مانند يک الهه واقعي از راهروي مرکزي به سمت انتهاي راهرو ميخراميد.
همراهانش نيز بهطور شايستهاي فريبنده بودند .اليس ،به همان اندازه بلندقامت و زيبا ،نمونهاي از لباس استادش

 :20 love without haltمعنی تحت الفظی هلت ،توقف و ایستادن هستش .یعنی این جمله رو هم
میشه به شکل عشق بدون توقف؛ و هم عشق بدون هلت معنی کرد – م.

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
را پوشيده بود ،ولي به رنگ آبي کمرنگ .موي بلوندش رها بود و بهصورت طبيعي روي شانههايش ريخته بود .جني
جوان ،ساقدوش دوم عروس ،نميتوانست در بلندقامتي و زيبايي با آن دو نفر ديگر رقابت کند .ولي او دلربايي
خودش را داشت .کوچک ،با بدني گرد و نيشخند دوستانه و پهن ،به نظر ميآمد زماني که دو نفر ديگر در طول

راهرو ميخراميدند ،او در طي مسيرش باال و پايين ميپريد .ارالد با خودش فکر کرد :جني يک حس طبيعي از
سرزندگي و سرخوشي رو به هر واقعهاي مياره .لباس زردش خلقوخوي تابناک و روش زندگيش را بازميتابانيد.
به عنوان گروه طرف داماد ،کراولي واقعاً سنگ تمام گذاشته بود .طبيعتاً ،همه کنجکاو بودند که هلت چه خواهد
پوشيد .درهرصورت ،هيچکس به ياد نميآورد که او را در لباسي بهجز شنل سبز تيره ،قهوهاي و خاکستري رنجرها
ديده باشد .حرفوحديثها به حالتي تبدار رسيد وقتيکه شنيده شد هلت ،چند روز قبل از عروسي ،حقيقتاً
سلماني ردمونت را براي کوتاه کردن موها و مرتب کردن ريشش مالقات کرده بود.
سپس کراولي سورپرايزش را آشکار کرد – يک يونيفرم تشريفاتي و رسمي براي گروه رنجرها که براي اولين بار در
عروسي توسط هلت ،ويل ،گيلن و خودش پوشيده شده بود.
براي حفظ رسم و رسوم رنجرها ،رنگ پايه سبز بود – سبز تيرهي يک برگ در تابستان .بهجاي کتوشلوار قهوهاي
تيره و شنلِ کالهدار مستتر کنندهشان ،هر رنجر يک تونيک کمربند دار بيآستين روي يک پيراهن ابريشمي سفيد
پوشيده بود .تونيکها از بهترين چرم درستشده و همه همان رنگ سبز تيره را داشتند .باالي سمت چپ سينهشان،
يک نشان برگ بلوط دوختهشده با نخي براق وجود داشت – نقرهاي براي هلت ،گيلن و کراولي و برنز براي ويل.
نيم شلوارهاي سبز تيره تا زانو ،چکمههاي قهوهاي که تا زانو ميرسيد و با چرم نرم ساختهشده بودند ،به زيبايياش
ميافزود .کمربند پهني که تونيک را در ناحيه کمر جمع کرده بود نمونهي پرزرقوبرقي از غالف دوگانهي متعارف
رنجرها را نگه ميداشت .آن مدل رسمي از غالف چاقوها سياهرنگ و درخشنده بود و بهصورت هماهنگ و زيبا با
تزئينات نقره خطدار شده بود .غالف دوگانهي هلت حاوي دو چاقوي ساختهشدهي مخصوص بود ،يک ساکس و
يک چاقوي پرتاب .آنها هر دو کامالً سالحهايي متوازن بودند و دستههايشان نيز با نقره راهراه شده بود .آنها
هديهي عروسي کراولي به دوست قديميش بودند.
او گفته بود:
 -ميدونم که تو اونا رو توي ميدون جنگ نخواهي پوشيد ،ولي براي موقعيتهاي رسمي نگه شون دار.
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او ،گيلن و ويل سالحهاي سودمند و روتينشان را در غالفهايشان به همراه داشتند.
همه قبول داشتند که قسمت آخر ،قسمتي کوچک از نبوغ بود .اگر رنجرها براي چيزي شناختهشده بودند ،آن
شنلهاي بلند و چندرنگشان بود – لباسي که ميتوانستند با پوشيدنش زماني که نياز ميشد ظاهراً غيب شوند.
چنين شنلي براي يک موقعيت رسمي نامناسب بود ،بنابراين کراولي آن را با چيزي که حس شنل اصلي را بازتاب
ميداد تعويض کرده بود .هر رنجر يک شنل کوتاه پوشيده بود .از ساتن تيره دوختهشده بود و آن شنل طرح
چندرنگ سبز – قهوهاي –خاکستري شنل اصلي را در برداشت همراه با ضميمهاي از چهار تير خاص که با نخ نقره
دوخته شده بودند و بهصورت اريب بر روي آن پايين ميرفتند .آن شنل طوري طراحيشده بود تا از شانه راست
آويزان شود و فقط تا کمر برسد .ميشود گفت با يک تير و دو نشان ،آن شنل ،شنل و تيرداني که هر رنجري بر
روي شانه راستش حمل ميکرد را نمايش ميداد .همه قبول داشتند که چهار رنجر در يونيفرمهاي جديدشان گيرا
و خوشتيپ به نظر ميآمدند .ارالد با خودش فکر کرد :دوباره ،ساده و شيک .قبل از اينکه يک شک زودگذر ديگر
را درباره لباس پوشيدن خودش تحمل کند.
او به سمت همسرش ،بانو سندراي 21بسيار زيبا و مو قرمز برگشت و به سمت ژاکت رنگ روشنش اشاره کرد .او
گفت:
عزيزم ،تو فکر نميکني که من يه کم ...توي اين زيادهروي کردم ،آره؟سندرا درحاليکه سعي ميکرد لبخندي را پنهان کند تکرار کرد:
 زيادهروي ،عزيزم؟ارالد اشاره کوتاهي از روي شک و ترديد کرد.
ميدوني  ...خيلي رنگارنگ  ...زيادي مجلله ...شبيه طاووس ،اينطوري نيست؟بانو سندرا پرسيد:
 -حس ميکنين لباستون خيلي مجلله ،سرورم؟
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خب ،نه .اما شايد ...بانو سندرا که حاال سعي داشت قيافهاي کامالً بيتفاوت به خود بگيرد گفت:
 خب ،شما بارون ارالد هستين.ارالد به خودش نگاه کرد و با دقت خودش را ارزيابي کرد ،بعد ،دوباره اطمينان يافت و با تکان سرش از همسرش
تشکر کرد.
 نه البته که نه .حق با توئه عزيزم .فک کنم مثل هميشه موقعيت من يه کمي تجمل و شکوه رو طلب ميکنه .نه ...حق با توئه .لباس من کامالً مناسبه .در حقيقت ،خود خودشه.
اين دفعه ،بانو سندرا مجبور شد که به کناري بچرخد و چيزي فوري براي گفتن به کسي که در مقابلش نشسته
بود پيدا کند .ارالد که اکنون مطمئن شده بود اشتباهي در نحوه لباس پوشيدنش مرتکب نشده است ،دوباره به
تفکرات خودش در مورد اتفاقات رخداده برگشت.
*****
بعد از تشريفات رسمي ،مهمانان از سالن اجتماعات به سالن غذاخوري رفتند و سر جاهايشان نشستند .ميزها
بامالحظه به موقعيتها با دقت چيده شده بود.
البته بر روي سکو ،ميز عروس و داماد به همراه ساقدوشهايشان ،در وسط قرارگرفته بود .ارالد ،بانو سندرا ،سر
ردني و بقيه صاحبمنصبان ردمونت در سمت چپشان در کنار ميز ديگري بودند .پادشاه ،بهعنوان حامي قانوني و
سلطنتي واقعه ،ميز سومي را همراه با شاهدخت کساندرا و همراهانش تصرف کرده بود.
وقتيکه مردم سر جايشان در پشت صندليهايشان قرار گرفتند ،آنهايي که در کنار سه ميز روي سکو بودند
واردشده و آماده ايستادند – اول گروه عروس و داماد به همراه ساقدوشهايشان ،سپس گروه سلطنتي و بعد گروه
ارالد .شاه دانکن به همه اشاره کرد تا بنشينند و صداي کشيدن صندليها در آن اتاق بزرگ به وجود آمد .دانکن
ايستاده باقي ماند .وقتيکه آشوب کشيدن صندليها و اينسو و آنسو شدنها باالخره تمام شد ،او صحبت کرد،
صداي بمش به همه گوشههاي سالن ميرسيد.
او شروع کرد:
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 سروران من ،بانوان ،آقايان...سپس ،با ديدن اينکه هر درگاه ورودي سالن با صورتهاي متعلق به کارکنان قصر و خدمتکاران پر است ،با
نيشخندي اضافه کرد:
 و مردم قصر ردمونت.موجي از هيجان در اتاق به وجود آمد.
– امروز من اين افتخار را دارم که حامي قانوني اين واقعهي خيلي شاد باشم.
ارالد با دقت به جلو خمشده بود و به اطراف سر ميکشيد تا پادشاه را در طرف ديگر سکو ببيند .اين موقعيت
حامي قانوني براي او جديد بود .او براي چند هفته در عجب بود که اين موقعيت چه وظايفي را شامل ميشود.
شايد اکنون ميفهميد.
دانکن ادامه داد:
 بايد تائيد کنم ،کمي کنجکاو بودم تا بدونم وظايف يک حامي قانوني چي ميتونه باشه .به همين دليل با پيشکارم،لرد آنتوني مشاوره کردم – مردي که برايش رازهاي تشريفات مانند يک کتاب بازه.
او به پيشکارش که سرش را موقرانه در پاسخ خم کرده بود ،اشاره کرد.
 ظاهراً ،وظايف يک حامي قانوني بهطور نسبي راحت و ساده هستن.او به سرآستينش دست برد و يک برگهي کوچک از کاغذ پوستي که رويش يادداشتهايش را نوشته بود را درآورد.
 بهعنوان يک حامي قانوني من عهدهدار اين هستم که ...او مکثي کرد و يادداشتها را موردبررسي قرارداد.
 يک نشان خاص و سلطنتي به اتفاقات امروز بيافزايم.همينطور کهموجي از حرف و صحبت دور اتاق خيز برداشت ،منتظر ماند .هيچکس کامالً مطمئن نبود که «افزودن
نشاني خاص و سلطنتي» واقعاً چه معنياي ميدهد .ولي همه موافق بودند که اين موقعيت حقيقتاً تأثيرگذار به
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نظر مي آيد .دهان بانو پولين با لبخندي پيچ خورد و او به روي سطح ميز نگاه کرد .هلت چيزي باعالقه بسيار
فراوان در چراغهاي سقفي باالي سرش پيدا کرد .دانکن ادامه داد:
 وظيفهي دوم من اينه که...دوباره يادداشتهايش را موردبررسي قرارداد که مطمئن شود که کلمه بنديش درست است.
  ...يک هديه بسيار گران براي عروس و داماد آماده کنم....سر بانو پائولين با شنيدن آن باال پريد .او به جلو خم شد و چرخيد تا با لرد آنتوني رابطه چشمي برقرار کند.
پيشکار به پولين نگاه کرد ،صورتش کامالً خالي از احساسات بود .سپس ،خيلي آرام ،يکي از پلکهايش پايين لغزيد
تا يک چشمک را شکل دهد .او پولين و هلت را بسيار دوست داشت و اين وظيفه را بدون مشورت با آنان اضافه
کرده بود .بعد از اتفاقات رخدادهي گذشته ،او فکر کرد که حداقل آنقدر را به هلت مديون است.
دانکن داشت ميگفت:
 و در آخر ،وظيفهي منه تا جشن رو رسماً افتتاح کنم .چيزي که اآلن با خوشحالي عظيمي انجامش مي دم.چاب! غذاها رو بيار!
و زماني که گروه گردآمده هلهله کردند ،او نشست و جشن آغاز شد.
***
اليس زماني که پودينگها تمام شدند به ويل گفت:
 من از سخنراني ت خوشم اومد.ويل شانه باال انداخت و گفت:
 -اميدوارم که خوب بوده باشه.
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بهعنوان ساقدوش داماد ،او سالمت نوشياي 22بهسالمت هلت و پولين بيان کرده بود .اليس با خودش فکر کرد،

اين نشونه ي بلوغ رو به رشده که ويل اين اعتمادبهنفس را داره که از ته قلب در موردعالقهي شديدش به معلم و
دوستش حرف بزنه.
بهعنوان يک عضو از گروه خدمات ديپلماتيک ،خود اليس بهعنوان يک سخنگو تعليم ديده بود و او ويل را تحسين
کرده بود ،آنگونه که از گفتن احساسات واقعيش خجالت نکشيده و بااينحال از عواطف بيهوده و کمارزش خودداري
کرده بود .اليس در طول سخنراني يکبار به هلت نگاه انداخته و ديده بود که رنجر عبوس چشمش را پنهاني با
يک دستمال پاک ميکند .او ويل را مطمئن کرد:
 اون خيلي بهتر از خوب بود.بعد ،وقتيکه ديد که ويل نيشش باز شد ،اليس با ارنجش به او سقلمهاي زد.
چيه؟ داشتم فکر ميکردم ،نميتونم صبر کنم تا هلت رو توي رقص عروسي با پولين ببينم .هلت آدم قدمهاي موقرانهنيست .بايد يه منظره ديدني بشه .يه دستوپا زدن ناشيانه و کامل!
اليس با خشکي گفت:
 اينجوريه؟ و فکر ميکني خودت چجوري انجامش بدي؟ويل باکمي تعجب گفت:
 من؟ من نميرقصم! اين رقص عروسيه ،عروس و داماد تنها ميرقصند!اليس به او گفت:
 براي يه دور به دور اتاق .بعد اونها به ساقدوش داماد و اولين ساقدوش عروس ميپيوندند ،بعد با ساقدوش دومداماد و دومين ساقدوش عروس.

 :22 he had proposed the toastرسمی 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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ويل طوري واکنش داد که انگار گزيده شده بود .او به جلو خم شد ،تا بعد از جني ،در سمت چپش با گيلن صحبت
کرد .او پرسيد:
 گيل !23تو ميدونستي که ما بايد برقصيم؟گلين با اشتياق سر تکان داد.
 اوه بله البته .جني و من سه روز گذشته رو تمرين ميکرديم .مگه نه ،جري24؟جني با تحسين به گيلن نگاه کرد و سري به تائيد تکان داد .جني عاشق شده بود .گيلن بلند ،خوشقيافه ،جذاب،
دلربا و خيلي شاد بود .بهعالوهي اينکه گيلن در لفافه رازها و افسانههايي پيچيده شده بود که با رنجر بودن همراه
بود .جني فقط هميشه يک رنجر را ميشناخت و آن رنجر هلت عبوس و ريش خاکستري بود.
خوب ،البته ويل هم بود .ولي ويل يک دوست قديمي بود و ويل هيچ حسي از رمز و راز براي او نداشت .ولي گيلن!

جني با خودش فکر کرد ،اون زيباست.
او به خودش قول داد :و گيلن بقيهي مهموني مال او خواهد بود.
ويل زماني که شنيد ارکستر پخش کردن قسمتهاي اوليهي آهنگ «براي هميشه همراه هم» که يک آهنگ
سنتي براي رقص عروسي بود را آغاز کرد حسي از وحشت را احساس کرد .هلت و پولين از جايشان برخاستند و
مردم بلند شده و هلهله کردند ،درحاليکه سر ميکشيدند تا هلت را تماشا کنند که پولين را به پايين پلهها از
روي سکو به کف اصلي اتاق هدايت ميکرد .جايي که فضايي براي رقصيدن خاليشده بود.
ويل از ميان دندانهاي کليد شدهاش گفت:
 خوب ،من نميرقصم .من نميدونم چجوري بايد برقصم.اليس به او گفت:
 -اوه بله ،تو ميرقصي .بيا اميدوار باشيم که تو دانشآموز سريعي باشي.

! :23 Gilمخفف گیلن.
 :24 Jeriلفظی 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:
 خوب ،حداقل تنها نيستم .هلت هم بايد وحشتناک باشه.ولي هيچکس در جمعيت نميدانست که ده روز گذشته ،هلت درس رقص را از بانو سندرا ميآموخته است .هلت
هميشه متوازن ،هماهنگ و بر روي پاهايش سبک بود و فقط چند ساعت براي همسر بارون که خودش يک
متخصص بود زمان برد تا او را به يک رقصندهي تمام و کمال تبديل کند .اکنون او و پولين به نرمي به دور اتاق
ميچرخيدند طوري که گويا براي رقصيدن باهم به دنيا آمده بودند .حبس نفس از روي تعجب از طرف جمعيت
به وجود آمد ،و سپس غرشي مشتاقانه از روي تحسين.
ويل چنگ محکم غيرمنتظرهي اليس را روي بازويش حس کرد زماني که ايستاد و ويل را در کنار خودش روي
پاهايش آورد .او گفت:
 بيا بريم ،دستوپا چلفتي.ويل ميدانست که هيچ راه فراري وجود ندارد .او جلوتر از پلههاي سکو پايين رفت و وقتي اليس پايين آمد ،دست
خودش را به او داد .سپس با ترديد با او روبهرو شد .اليس گفت:
 بازو اونجا .اون يکي بازو ،احمق .حاال دست اينجا ...خوبه .آمادهاي؟ ما با پاي چپت شروع ميکنيم .با شمارهيسه .يک ،دو ...،اون اينجا چه غلطي مي کنه؟
اليس از روي شانهي ويل به سمت ورودي اصلي سالن نگاه ميکرد ،که هياهويي در آنجا به راه افتاده بود .آنجا يک
مرد عظيمالجثه و ژوليده کنار در ايستاده بود که با خدمتکاران گماشته شده در آنجا که ميخواستند جلويش را
بگيرند بحث ميکرد .ژاکت پشمي و کالهخود شاخدارش او را بهعنوان يک اسکاندي معرفي ميکرد .سرها به سمت
صدا چرخيدند و هماکنون ،هوراس به سمت پايين راهرو ميرفت تا به موضوع رسيدگي کند .ولي بعد از چند قدم،
او با تعجب توقف کرد ،آن مرد را شناخته بود ،درست در همان زماني که ويل او را شناخت.
ويل گفت:
 -اون اسوينگاله.
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فصلهفتم
هوراس به آن گروهي که دعوا ميکردند نزديک به در اصلي رسيد و بهسرعت اتفاقات را سروسامان داد .به
خدمتکاران و نگهبانان اطمينان داد که اسکانديايي يک دوست است و نميخواهد که يک حمله تکنفره به قصر
ردمونت انجام دهد .ويل زماني که جنگاور بلندقد بهآرامي با اسوينگال صحبت ميکرد و سپس او را به اتاق کناري
هدايت کرد ،تماشا کرد .بعد از رفتن آنها هوراس چرخيد و نگاهش با نگاه ويل تالقي کرد ،و اشارهاي انجام داد
که بيترديد درخواست پيوستن به او بود.
مردم سالن زماني که معلوم شد که آن ماجرا واقعاً حلشده و هيچ خطر فورياي وجود ندارد ،بهتدريج آرام شدند.
ارکستر که زمان رسيدن اسوينگال کارشان را قطع کرده بودند ملودي را دوباره از سر گرفتند و چشمها به سمت
عروس و داماد برگشتند .ويل هلت و پائولين را ديد که مکث کردهاند و بيحرکت در وسط فضاي رقص ايستادهاند.
او بهسرعت به سمتشان حرکت کرد .بهآرامي گفت:
 رقص رو تموم کنيد .من بهش رسيدگي ميکنم.هلت براي قدرداني سري تکان داد .آخرين چيزي که ميخواست هر نوعي از مداخله براي روز مخصوص بانو پولين
بود .او گفت:
 بفهم که چي ميخواد.ويل نيشخندي زد:
 -شايد برات يه کادوي عروسي آورده.
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هلت با سرش به عقب اتاق اشاره کرد .او گفت:
 برو!ويل دوباره نيشخند زد و چرخيد ،وقتيکه عبور ميکرد دستان اليس را گرفت .او گفت:
 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
هدايت ميکرد ،نگاهش کند .ويل سرش را به سمت هلت و پولين تکان داد و کلمات «به رقصيدن ادامه بدين» را
ادا کرد.
گيلن سرش را به موافقت تکان داد .فهميد که هر چه کمتر مزاحمت براي جزيان عادي اتفاقات پيش بيايد ،بهتر
است.
پولين مبادله سريع بين آن دو رنجر جوان را ديد؛ سپس ويل را که با همراهي اليس راهش را ميان ميزها باز
مي کرد را تماشا کرد .او سرعت واکنش ويل و آن راهي که موقعيت را به دست گرفت را تحسين کرد .زماني که
آنها دوباره شروع به رقص کردند به هلت گفت:
 ويل داره بزرگ ميشه.گيلن و جني هماکنون همراه با آنها دور زمين ميچرخيدند .سپس دانکن و کساندرا به آنها پيوستند ،و با بارون
و بانو سندرا دنبال شدند .آن نشانهاي براي بقيهي رقصندهها بود تا در آن زمين گرد همآيند .بعد از چند ثانيه،
بيشتر مردم اسکانديايي خسته و از مسافرت را که در آن عروسي مداخله کرده بود ،فراموش کردند.
شاه دانکن راهش را به سمت هلت و پولين باز کرد ،کساندرا به سبکي با زمانبندي مناسب همراهش حرکت
ميکرد.
او از گوشه دهانش گفت:
 هلت؟ هيچ ايدهاي داري چه اتفاقي داره ميوفته؟هلت پاسخ داد:
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 ويل داره چک ميکنه ،سرورم.شاه با رضايت سرش را تکان داد .او گفت:
 منو مطلع نگهدار.و او و کساندرا به سمت ديگري چرخ زدند .آنها ،وقتيکه بارون بهسختي راهش را ميان رقصندههاي درهمفشرده
باز ميکرد با ارالد و سندرا جايگزين شدند .بااينکه دانکن و کساندرا باوقار چرخيدند ،بارون ارالد راه مستقيمي را
انتخاب کرد که او را بيشتر شبيه يک اسب جنگي بنفش ،آبي و طاليي نشان ميداد .با تأسف ،بانو سندرا هيچوقت
نتوانست نکات ظريفتر هنر رقصيدن را به همسرش آموزش دهد.
وقتيکه نزديک ميشدند ،ارالد گفت:
 هلت؟هلت به او گفت:
 ويل داره چک ميکنه ،قربان.و بارون سرش را تکان داد.
 خوبه ،منو مطلع نگهدار.او و همسرش حرکت کردند .هلت با گيجي نگاهي به شريکش انداخت .مجبور بود براي انجام آن کار کمي به باال
نگاه کند .پائولين براي يک خانم بلند بود .او گفت:
 بهمحض اينکه خودم چيزي رو بفهمم.***
وقتيکه آنها به ورودي سالن رسيدند ،اليس ايستاد و ويل به سمتش چرخيد .اليس گفت:
 شايد من بايد به ميز برگردم .اين اسوينگال منو نمي شناسه و ممکنه اگه هيچ غريبهاي حاضر نباشه بيشتر برايحرف زدن احساس راحتي کنه.
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بهعنوان يک ديپلمات ،غريزههاي او براي مذاکره بهطور عالياي تيز بودند و ويل حس کرد که او درست ميگويد.
واضحاً چيز غيرمعمولياي در حال رخ دادن بود .ظهور ناگهاني اسوينگال اين را ثابت ميکرد .او سرش را تکان داد
و بهطور خالصه دستان اليس را با دودست خودش گرفت .او گفت:
 ممکنه درست بگي .بهعالوه ،بهتر به نظر مياد اگه يکي از ما به مهموني برگرده.او دستان اليس را فشار داد و سپس آن را رها کرد .اليس به ويل لبخند زد ،چرخيد و ميان اتاق شلوغ راه برگشتش
را باز کرد .ويل رفتنش را تماشا کرد ،سپس به سمت اتاق انتظار کوچکي که هوراس مهمان غيرمنتظرهشان را
برده بود به راه افتاد.
وقتيکه ويل وارد شد ،اسوينگال با خستگي روي يک نيمکت ولو شده بود.
اسکانديايي با لبخند خستهاي گفت:
 ويل ،ببخشيد که توي همچين زماني سرزده اومدم.و به خشکي بلند شد تا با او دست بدهد.
ويل به هوراس نگاه کرد .او پرسيد:
 چه خبر شده؟از حالت خسته و غمگين اسوينگال او نتيجه گرفت که خبرهاي خوبي در کار نيست.
هوراس شانهاش را باال انداخت:
 فکر کردم که بهتره برات صبر کنيم تا از اين که اون مجبور بشه هر چيزي رو دوباره تکرار کنه جلوگيري کنم.اون بيرون چه اتفاقي افتاد؟
او سالن را با اشارهاي سريع با سر نشان داد.
 همهچيز به حالت عادي برگشته .تو اوضاع رو قبل از اينکه مردم زيادي شانس توجه رو داشته باشن آروم کردي.کارت خوب بود.
هوراس اشارهاي از روي بيتوجهي انجام داد و ويل نگاهي ديگر به اسکانديايي انداخت.
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 تو بهشدت خسته به نظر مياي ،اسوينگال .خوبي؟اسوينگال دوباره روي نيمکت افتاده بود .او نيشخند غمگيني زد و کمر دردناکش را استراحت داد .او گفت:
 حس بهتري دارم .من دو روز گذشته و بيشتر شب پيش رو روي يکي از اسباي لعنتي شما گذروندم – همهيراه از قصر آرالوئن تا اينجا .من بهسختي ميتونم پاها يا کمرمو حرکت بدم.
هوراس مداخله کرد:
 آرالوئن؟ تو اونجا چي کار ميکردي؟ ما ولف وايند رو از همون رودي که دفعهي پيش اومديم هدايت کرديم .من فکر کردم که اون بهترين جاست کهدنبال همه تون بگردم.
ويل و هوراس نگاههايي ردوبدل کردند .ويل گفت:
 -تصور ميکنم اين گربه رو ميون کبوترا قرار

داده25.

قرارداد صلحي در جريان ميان آرالوئن و اسکانديا وجود داشت ،ولي حتي بااينوجود ،منظرهي غيرمنتظرهي يک
ولف شيپ درون کشور هنوز ميتوانست زنگهاي هشدار را به صدا دربياورد.
اسوينگال به او گفت:
 ما پرچم اونلين رو برافراشتيم .هنوز اونو توي قفسه پرچمهامون داشتيم .اين دور و ورا چيزي براي نوشيدن پيدامي شه؟
ويل دستش را براي عذرخواهي بلند کرد.
 ببخشيد .تو احتماالً بايد يه چيزي هم بخوري.اسوينگال چند بار سرش را تکان داد:

 :25 set the cat among the pigeonsیه ضرب المثله ،اینجا منظور اینه که آرالوئنی ها مثل کبوتر
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
به اسکانديايي عظيم که به او نيشخند ميزد خيره شد.
 براي ما کمي شراب بيار...ويل زماني که پسر شروع به دويدن کرد گفت:
 نه ،صبر کن!پيشخدمت بازگشت.
 همچنين برامون يه بشقاب غذا بيار .يه بشقاب بزرگ .يه سيني ،در حقيقت .گوشت و نون .سبزيجات الزم نيست.او ميدانست که اسکاندياييها ساالدها را بهعنوان منبع غذايي تحقير بزرگي ميدانند.
هوراس اضافه کرد:
 شراب رو توي تنگ بيار .نه يکي از اون ليوانهاي ظريفي که اونا بيرون استفاده ميکنند .و عجله کن!پيشخدمت گفت:
 بله ،قربانها.و بهسرعت رفت .ويل گفت:
 خوب به ما بگو ،چي تو رو وسط عروسي هلت اينجا آورده؟اسوينگال سرش را براي عذرخواهي تکان داد ،او به آنها گفت:
 درباره ش نميدونستم .ما براي ماهها در دريا بوديم .به کمک نياز داشتيم و شما تنها کساني بودين که ميتونستينبه 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؟او ميدانست که ارک زماني که مقام ابرجارل را به عهده گرفته بود کشتياش را به اسوينگال داده بود .ولي اسوينگال
سرش را تکان داد .او به آنها گفت:
 او در آريدا ست و بهوسيله آريديها به اسيري گرفتهشده و اونها ارکو نگهداشتن تا ما بهاي آزاديش رو بديم. چي؟صداي ويل ازآنچه انتظار داشت باالتر رفت .او توقف کرد و خودش را آرام کرد.
 اون توي آريدا چه غلطي مي کنه؟اسوينگال توضيح داد:
 ما به اونجا حمله ميکرديم .او از تمامروز نشستن و حرف زدن با بورسا کسل شده بود.ويل به ميان حرفش پريد:
 ميتونم تصور کنم.او هنوز از هيلفمن اسکانديايي ،که او را به زندگي بهعنوان يک برده حياط – که يک حکم مرگ تقريباً قطعي در
آن زمستان گزنده اسکانديايي بود -گماشته بود خشمي در دل داشت.
هوراس به او گفت:
 فراموشش کن.و با شست به اسوينگال اشاره کرد:
 -بذار داستان رو بشنويم.
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ولي آن پيشخدمت همان لحظه را انتخاب کرد که به همراه يک سيني که با رانهاي مرغ ،تکههاي گوشت و ران
کوچک گوسفند پرشده بود بازگردد .همچنين پارچي از شراب در سينياي بود که او بر زمين گذاشت .اسوينگال
حريص و با اشتياق و به آن غذاها و نوشيدني نگاه کرد .هوراس به او گفت:
 اوه ،بخور.اسوينگال با يک جرعه يکسوم شراب را نوشيد ،سپس آن گوشت گوسفند را گرفت و با دندانش مقداري از آنکه
براي غذا دادن خانوادهاي کوچک کافي بود را جدا کرد .او براي چند لحظه آن را جويد و بلعيد و زماني که آن غذا
و نوشيدني انرژي را درون بدنش به جريان ميانداخت؛ با خوشي چشمانش را بست.
ويل زمزمه کرد« :او گرسنه بود ».اسوينگال گفت که براي چهار روز سواري ميکرده است که يکراه پرطرفدار
مسافرت بين اسکانديها نبود .واضحاً او براي غذا خوردن توقف نکرده بود .آن گرگ دريايي آخرين قطعه گوشت
را بلعيد و يک جرعه غولپيکر ديگر از شراب را نوشيد .او روغن و شراب را با پشت يکي از دستان بزرگش از روي
ريشهايش پاک کرد ،سپس آروغي زد که براي بيدار کردن مرده بهاندازه کافي بلند بود.
هوراس گفت:
 فکر ميکنم اون غذاي ما رو دوست داشته.ويل چشمانش را با بيصبري تاب داد .او گفت:
 اسوينگال ،ادامه بده .ارک چجوري اسير شد؟ و تو چجوري فرار کردي؟ و به خاطر خدا ،شما تو آريدا چي کارميکرديد؟ و ...
اسوينگال دست با روغن لکهدار شدهاش را باال آورد:
 هي ،دو يا سه تا سؤال باهم ،نه؟ همون طور که گفتم ،ارک کسل و خسته شده بود .اون ميخواست که دوبارهبه دريا برگرده .پس او تصميم گرفت که به آخرين حمله ش بره.
او در حال فکر کردن ،مکث کرد:
 -خوب ،اون گفت که اين آخريشه ولي من شک دارم .فکر ميکنم که اون ...
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ويل و هوراس باهم گفتند:
 ادامه بده! اوه ...آره ،متأسفم .خوب ،ما يه حمله رو برنامهريزي کرديم.هوراس ناباورانه گفت« :توي آريدا؟»
و اسوينگال با نگاه دردناکي روي صورتش به او نگاه کرد:
 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:
 فکر ميکنم که اون اشتباه ماست .ادامه بده ،اسوينگال. درهرصورت ،ما برنامهريزي کرديم که به شهري به نام الشباح حمله کنيم .الشباح شهر تجاريايه که اونها بهکشتيها تدارکات ميرسونن و ما فکر کرديم – خوب ،ارک فکر کرد که – اونجا بايد يه عالمه پول باشه .ميدونين
که...
ويل گفت:
 اسوينگال ،من مطمئنم که داليل عالياي براي حمله به اين ايلشيباح...26اسوينگال 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؟ خب ،ما قبل از طلوع لنگر انداختيم و همهچيز به نظر متروکه ميومد .هيچ نگهباني ،هيچ ديدهباني ،ما راهمونرا تا داخل شهر باز کرديم و بعد فهميديم که اونا منتظر ما بودن .اونجا تقريباً صد سرباز بود سربازاي خط مقدم
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هم همينطور .بهاندازهي عادياي که تو توي اين شهراي کوچيک پيدا ميکني نبودن .اونا انتظار داشتن که ما
بريم .اونا حتي ميدونستن که ارک مياد .اونا اون رو با اسم صدا کردند ،و ميدونستند که اون ابرجارله .گفتند که
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:
 اونا گذاشتن بقيهي ما بريم چون نياز داشتن که ما بهاي آزاديش رو جمع کنيم .اونا حتي اسلحه هامون رووقتيکه روي عرشه برگشتيم پس دادن .گفتند که نميخوان وقتيکه پول رو مياريم دزدان دريايي ما رو اسير
بگيرن.
او با طنز تندوتيزي گفت:
 طعنه آميزه ،نه؟ويل پرسيد:
 بهاي آزاديش چقدره؟اسوينگال گفت:
 هشتاد هزار ريل.دو مرد جوان سوت کشيدند .هوراس گفت:
 اين يه عالمه نقره ست.اسوينگال شانهاش را باال انداخت:
 درهرصورت ،اون ابرجارله.ويل وقتيکه به گفته اسوينگال فکر ميکرد اخم کرد .چيزي بود که او نميفهميد.
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 اسوينگال ،هشتاد هزار ريل پول زياديه .ولي مطمئناً ارک ميتونه اون مقدار رو تهيه کنه .همون طور که گفتي،اون ابرجارله .چرا براي جور کردنش اينجا اومدي؟
 ارک به من گفت که اينجا بيام .رسيدن به اسکانديا براي ما تقريباً يک سال طول ميکشيد و بعد برگشتن بهآريدا با اون پول ...
او ادامه نداد ،آن فکر کامالً تمام نشده بود .ويل سري به تائيد تکان داد و گفت:
 منطقيه .من مطمئنم شاه دانکن اون پولو قرض ميده ،ارک جون دخترشو نجات داده.او حس کرد که اسوينگال چيز ديگري را در ذهن دارد ،چيزي که براي گفتنش بيميل است .او مجبورش کرد:
 ولي؟و آن گرگ دريايي آه سنگيني کشيد .او گفت:
 ارک نميخواست من باخبر اينکه او اسيرشده به اسکانديا برگردم .او کامالً مطمئن بود که يکي از مردم خودمونبه اون خيانت کرده.
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فصلهشتم
شاه دانکن گفت:
 خيانت کرده؟ چرا مردم خودش به او خيانت کنند؟ آخرين بار که شنيدم ،ارک انتخاب محبوبي بهعنوان ابرجارلبود.
صبح روز بعد بود و حتي دفتر بزرگ و جادار بارون ارالد در قصر ردمونت با تعداد حاضران کمي شلوغ به نظر
ميرسيد .بهاضافه شاه و دخترش ،لرد آنتوني ،کراولي ،هلت ،پائولين ،بارون ارالد ،سر ردني ،هوراس ،گيلن ،ويل و
اليس همه دور ميز اصلي نشسته بودند؛ و بارون ارالد اجازه داده بود که پادشاه در رأس بنشيند.
اسوينگال که به خاطر سوارياش از آرالوئن ازپادرآمده بود ،هنوز از اثرات آن سفر خوابيده بود .اگرچه ويل باحالت
عبوسي فکر کرد ،آن اثرات ممکن است بيشتر ازآنچه او انتظار داشت به طول بيانجامند .اسوينگال بهعنوان يک
سوارکار تازهکار زماني که بيدار شود در هر ماهيچه و مفصلش سفت و زخمي خواهد بود.
عصر ديروز ،بعدازاينکه ويل حقايق پايهاي رسيدن اسوينگال را گزارش داده بود ،تصميم گرفته شد که بحث جزئيتر
را تا صبح به تعويق بياندازند .جشن عروسي بهطوريکه هيچ اختاللي وجود نداشته است ادامه پيدا کرد .اين
تصميم پولين بود .همانطور که او چند هفته قبل به هلت گفته بود ،اين براي بسياري از مهمانان موقعيت بزرگي
بود – شايد فرصتي که فقط يکبار در زندگي پيش ميآيد تا با خانواده سلطنتي وقت بگذرانند.
او گفته بود:
 -بذار از خودشون لذت ببرن .ما ميتونيم صبح به اين موضوع رسيدگي کنيم.
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وقتيکه پولين اين را گفت ،هلت به او لبخند زد .اين تأييدي بر قضاوت خوب بارون بود که او را در موقعيت
ديپلماتيک بااليي منصوب کرده بود.
پولين همچنين انگيزه دومي هم داشت .او خوب ميدانست که اينيکي از معدود موقعيتهايي در زندگياش است
که ميتواند هلت را به رقصيدن با خودش وادار کند و هيچ قصدي نداشت که آسان اين موقعيت را فقط براي اينکه
ابرجارل ارک با بيدقتي بهوسيله آريديها اسيرشده است از دست بدهد.
پس آن رقصيدن و مهماني ادامه يافت .سپس ،کمي قبل از نيمهشب ،يک کالسکهي باز که با دو ماديان سفيد
کشيده ميشد به ورودي سالن غذاخوري ردمونت رسيد .آن زوج تازه ازدواجکرده به تا راهروي مرکزي حرکت
کردند و با گروهي از کساني که برايشان آرزوي خوبي ميکردند با شادي سوار شدند .به همراه آنها ،صدها نفر
ديگر از خود روستا رسيدند ،جايي که بارون دو گوساله و چند بشکه از شراب براي مهماني عظيم بيرون از قصر
بخشيده بود.
اين تازهواردها خطي تا دروازه تشکيل دادند ،درحاليکه پل متحرک و درهاي قلعه باز بودند.
بقيه ،بيرون ،در هر دو طرف جاده که تا پايين تپه و به سمت جنگل پيچ ميخورد ،منتظر ماندند .وقتيکه کالسکه
عبور کرد ،آنها او را با گلها و فرياد و هلهله بهطور مساوي بدرقه کردند.
هلت که زندگياش را در فعاليتهاي پنهاني ،حرکت بدون ديده شدن و بدون جلبتوجه ميان شهر گذارنده بود،
اين را که در مرکز توجه بود را تجربهاي نو و ناخوشايند ميدانست .او به طرز عجيبي بدون پنهانسازي و آرامش
شنل مستتر کنندهاش خود را بيپناه حس ميکرد و در صندليش فرورفته بود و سعي ميکرد تا در بالشهاي
مخمل ناپديد شود .بانو پولين ،برخالف او ،راست نشسته بود و شاهوار براي مردم شاد دست تکان ميداد .و تا
هنگاميکه اکثريت مردم کساني بودند که به هر عروسي ميآمدند تا عروس را ببينند ،خاموشي او عمدتاً بدون
جلبتوجه ماند.
همسر يک آهنگر زماني که کالسکه با سروصدا به پايين تپه ميرفت از هيچکس خاصي در جمع پرسيد:
 آنها کجا خواهند رفت؟يک زن خانهدار کنار او – از آن مردمي که هميشه جواب چنين سؤاالتي را ميدانند – با اطمينان و خودپسندي
پاسخ داد:
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 من شنيدم که در اعماق جنگل ،آشيانه عشق مخصوصي براي اونها ساختهشده که سايباني ازگلها و موادقيمتي جايي که اونها شب رو ميگذرونند داره.
تصورات او با جمله خودش زبانه کشيدند ،سپس او با ادعا اضافه کرد:
 بيشتر از اينا ،پرندگان آواز خوان مخصوصي روي درختها هستند و آهوي سفيد اصيلي براي لذت بانوي من درمحوطه ميچرد.
حقيقت بيشتر از آن عادي بود .آن کالسکه در کابين کوچکي در حاشيه جنگل توقف خواهد کرد ،جايي که هلت
و پولين صبر خواهند کرد تا جمعيت متفرق شوند .سپس آنها در کالسکه ديگري که کمتر آراسته بود سوار
خواهند شد که با دو کهر از نژادي نامعين کشيده ميشد ،به قصر بازخواهند گشت؛ جايي که ارالد براي محل
استقرار دائميشان دنبالهاي از اتاقها را کنار گذاشته بود.
پس آنها همه اينجا بودند ،در حال بحث درباره اتفاقات قابلتوجهي که اسوينگال برايشان آورده بود.
ويل در جواب به سؤال شاه به او گفت:
 ارک براي اکثريت محبوبه ،ولي در هلشام گروه کوچکي هستند که مي خوان ارک موقعيت شو از دست بده.کوچک ،ولي مصر و مداوم.
کروالي پرسيد:
 فکر ميکنم که قرارداد ما روي اين موضوع تأثير گذاشته؟وقتيکه هلت اسکاندياييها را در برابر نيروي متهاجم تموجايها به سمت پيروزي هدايت کرد ،او آن موقعيت را
با يک قرارداد تثبيت کرده بود که ابرجارل حملههاي بزرگ به سمت آرالوئن را منع کند .در مورد ارک« ،منع
کردن» کامالً به معني «غدغن و ممنوع کردن» بود.
ويل گفت:
 مطمئناً کمکي نمي کنه .و اين گروه ضد ارک اون رو وسيلهاي براي ايجاد اختالف ميان بقيه قرار ميدن .وليموضوع جديتر از اونه.
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بانو پولين گفت:
 اگه گروه ضد ارکي وجود داره ،درنتيجه اونها بايد رهبري داشته باشن .اون کي ميتونه باشه؟ ما ميدونيم؟ويل به جمعيت داخل اتاق گفت:
 ما ميدونيم.باوجوداينکه او و هوراس هر دو خبرهاي اسوينگال را ميدانستند ،تصميم گرفته بودند که ويل گزارش را به ديگران
ارائه دهد .جمعآوري و گزارش حقايق در تأثيرگذارترين حالت ممکن قسمتي از تمرين رنجرها بود.
 اون مردي به نام توشاکه .27يکي از دوستان اسلگور.زماني که آن نام را گفت چشمانش با چشمان کساندرا مالقات کرد و فهم و ادراک را ديد که آنجا طلوع ميکرد.
اسلگور زماني که او ويل ميان اسکاندياييها بودند سعي کرده بود که کساندرا را اعدام کند .بعداً ،او نقش اسلگور
را در نقشه خيانت نيروهاي اسکانديايي را به تموجايها کشف کرده بود.
اليس اين نمايش کوچک و فرعي ميان ويل و شاهدخت بلوند را ديد .لبانش بهآرامي سفت شدند ولي بهعنوان يک
ديپلمات تمرين ديده ،او بهسرعت قبل از اينکه کسي توجه کند صورتش را به حالت عادي برگرداند.
شاه گفت:
 اسلگور؟ ولي مطمئناً اون مرده .ارک براي خيانت در پايان جنگ اونو اعدام کرد ،درسته؟کساندرا به ميان آمد:
 سعي کردم که قانعش کنم اين کار رو نکنه .فکر ميکردم که ايدهي بديه و من حس ...مسئوليت ميکردم.شاه سرش را تکان داد:
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 نه ،اين ناخوشاينده ،عزيزم ،ولي بايد انجام بشه .اسلگور به کشورش در زمان جنگ خيانت کرده بود .تو نميتونيهمچين آدمايي رو مجازات نکني .او مستحق هر چي بود که سرش اومد و هيچي نيست که تو خودتو به خاطرش
سرزنش کني.
هلت گفت:
 درهرصورت ،شاهزاده خانم به نکتهاي اشاره کرد.زماني که بقيه به او نگاه کردند ،او توضيح داد:
 بعضياوقات اعدام کردن يه جنايتکار از اون يه شهيد ميسازه .وقتيکه اون مُرد ،مردم جنايتهايي که مرتکبشده رو فراموش ميکنن و شروع ميکنن تا جلوهي بيگناهتري از اون رو ببينن .آدمي مثل اون مثل يک قرباني
ديده ميشه .و به يه رئيس پوشالي براي هر کسي که اعتراضي داره تبديل ميشه.
وقتي که نحوه ي اعدام اسلگور را به ياد آورد اضافه کرد:
 -منظورم بازي با کلمات نبود.
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ويل براي توافق سرش را تکان داد:
 اين همون طوره که ارک اينو مي بينه ،مثل اسوينگال .توشاک ،رهبر يک گروه شورشي ،به سرنوشت اسلگوراهميت نميده .توشاک از اسلگور به عنوان نماد هدف و مقصود خودش استفاده ميکنه که اون مقصود ابرجارل
شدنه.
شاه آرام سرش را تکان داد .اين منطقي بود.
 که دليل اينه که چرا ارک نميخواست اسوينگال با خبر دستگير شدنش به اسکانديا برگرده – و اين براياسکاندياييها هشتاد هزار ريل براي برگردوندنش هزينه داره .امکان داره سريعتر و ارزونتر باشه که يه ابرجارل
جديد انتخاب کنند.

28هلت توی جمله قبل ،برای رسوندن مفهوم " هر کس که اعتراضی داره " از اصطالح  anyone who has an axe to grindاستفاده کرده که
معنی تحت الفظیش هست " :هر کسی که تبری برای تیز کردن داشته باشه" و اسکاندیاییها هم مجرمانشون رو با تبر اعدام می کنن .م.
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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:
 با فرض اينکه کساني هستند که نميخوان ارک ابرجارل باشه ،هنوز اثبات نميکنه که اونها در زنداني شدنشدرگير باشند ،نه؟ در هر صورت ،امکان داره اين فقط شانس خوب اون آريدي بوده باشه.
ويل سرش را تکان داد:
 ميتونه درست باشه ،سر ردني .ولي بازم هست .اون ناوگان مهاجم اسکاندياييها قبل از هر فصل تاخت و تازيبا اونها روبهرو شدند و از روي شانس سرزمين رو انتخاب کردند .پس بقيهي کاپيتانها ،که توشاک يکي از آنها
بود ،ميدونستند که ممکن است کشتي ارک در آن ناحيه ساحل تاختوتاز کنه.
کراولي گفت:
 با اين وجود ،ردني به نکته خوبي اشاره کرد .اين ميتونه شانس سادهي آريديها باشه که بهشون اجازه داده تابراي ارک کمين کنند .ممکنه اونا شنيده باشن که ولف شيپي در اون منطقه هست و آن تله رو برپا کرده باشند
و برنامه ريزي کردند تا جدول زماني غلط رو به او بفروشند .هيچ دليل منطقياي وجود نداره که توشاک دست
داشته.
هوراس به ميان پريد:
 به جز يک چيز.او حس کرد ويل از همه طرف محاصره شدهاست و ممکن است به کمک کوچکي نياز داشته باشد.
– اونها فقط منتظر هر ولف شيپي نبودند .اونها ميدونستند ارک کسيه که داره مياد و اونها ميدونستند که اون
ابرجارله .فقط يک اسکانديايي ميتونسته اينو بهشون گفته باشه.
ردني و کراولي با ديدن منطق در آن ادعا ،هردو با تفکر سري تکان دادند .کساندرا مشتاقانه پدرش را تماشا ميکرد.
او حس کرد که آنها از موضوع اصلي دور ميشوند.
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او گفت:
 ما اون پول رو به ارک قرض ميديم ،نه ،بابا؟پدرش به او نگاه کرد .او مايل بود که اينکار را بکند؛ ولي او کامالً تصميمش را نگرفته بود .هشتاد هزار ريل پول
زياديه .بدون شک ،اونقدري نيست که نبودش باعث مشکل بشه .ولي مقداري نيست که بتوني هدرش بدي.
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
خواهد رفت و ارک را از چنگال مردان قبيله آريدي آزاد خواهد کرد.
دانکن که هنوز فکر ميکرد گفت:
 بله ،بله .و مقدار واقعي حتماً کمتر خواهد بود .به آريديها توهين مي شه اگه ما کمي چانه نزنيم و مذاکرهنکنيم.
کساندرا آرام ،ولي محکم گفت:
 من زندگيم رو به ارک مديونم ،پدر.استفاده ي او از کلمه «پدر» به دانکن اين حقيقت را هشدار ميداد که کساندرا به اين فکر ميکرد که ممکن
است او براي کمک کردن به ارک بيميل باشد .قبل از اينکه بتواند چيزي بگويد ،کساندرا ادامه داد:
 نه فقط وقتي که او به من و ويل کمک کرد تا فرار کنيم .بعداً ،وقتي اسلگور هويت واقعي منو آشکار کرد و تالشکرد که منو بکشه ارک آماده بود که منو فراري بده.
دانکن يک دستش را بلند کرد تا او را آرام کند .او ميتوانست بشنود که صداي دخترش بلند ميشود و او
نميخواست با حضور مردمي که دور و برشان بودند يک دعوا راه بيفتد.
 کسي ،من کامالً قصد دارم تا اون بهاي آزادي رو بپردازم .اين مراحل کاره که کمي سخته.او ميتوانست ببيند که آن جمله دخترش را خوشحال کرد ،ولي او به نظر گيج ميآمد ،پس او ادامه داد:
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 براي شروع ،من هشصد هزار ريل ،يا هر چي که مقدار نهايي ميتونه باشه ،رو توي يه ولف شيپ نميذارم ووقتي که به سمت آريدا ميره براي خداحافظي دست تکون بدم .ريسک خيلي بزرگي وجود داره که گم بشه...
طوفانها ،شکستن کشتي ،دزدان دريايي .اين خيلي ريسکه.
لرد آنتوني با عذرخواهي سرفهاي کرد .او گفت:
 هميشه گروه سيالشن 29هست ،سرورم.و دانکن برايش سري تکان داد.
 اين دقيقاً همون چيزيه که فکر ميکردم ،آنتوني.گروه سيلشن سازماني بودند که به جاي کاال با پول بازرگاني ميکردند .آنان وسيلهاي مهيا ميکردند که کشورها
ميتوانستند سرمايه ها را بدون ريسک ارسال کردن پول واقعي يا شمش طال و نقره در سفرهاي طوالني و مخاطره
آميز مبادله کنند.
دانکن اکنون از پيشکارش پرسيد:
 آريديها موافقتنامه سيلشن رو امضا کردند ،آنتوني؟صورت لرد آنتوني با فکر در هم پيچيد.
 شک دارم ،سرورم .توي ليست آخر ،اونها اونجا نبودند. در اين صورت ،ما بايد با گروه قرار بذاريم تا يه انتقال پول نقد انجام بدن .به اين معنيه که کسي بايد شرايط ومقدار پاياني رو با آريديها مذاکره کنه و اونها رو مجبور به قبول تشکيالت و دستمزدي که بايد به سيلشن پرداخت
بشه ،بکنن.
دستمزدها عموما بهوسيلهي هر دو ،فرستنده و گيرنده ،پرداخت ميشد.
هلت به سرعت گفت:

Silasian Council

29

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
 من ميتونم اين کارو انجام بدم ،سرورم. نه .متاسفم که نميتوني ،هلت .يه سري تشريفات هست .ما با بهاي آزادي شاه يه کشور سر و کار داريم .ومذاکرههايي هست که بايد عمالً انجام بشه .اون به يک نفر با رتبه باال نياز داره – يه شهروند حامل مهر سلطنتي.
اين موضوع مليه ،پس به يه نفر با رتبه سلطنتي نياز داره .در بهترين حالت ،خودم بايد برم.
هلت شانه اش را باال انداخت .او با اين موضوع مشکلي نداشت.
سپس دانکن با لحن نااميدي اضافه کرد:
 ولي در اين لحظه ،نميتونم .من بايد گفتگوهاي صلح رو بين چهار از شش شاه هيبرنيايي 30سازمان بدم .اگرمن بين اونها ميانجي گري نکنم از هم ميپاشند.
هلت گفت:
 پس مهرتون رو به من بديد و من به جاي شما ميرم .ما ميگيم که من پسرعموي دور شما هستم.او صبر بسيار کمي براي راه درست انجام کارها داشت .دانکن آه کشيد و به کراولي نگاه کرد.
 تو تا حاال به مرد وحشيت توضيح دادي که سيستم مهرهاي سلطنتي توي جهان متمدن چطوريه ،کروالي؟کروالي ابروهايش را باال برد .او شک کرده بود که هلت در کالهبرداريهاي زيادي با مهرهاي سلطنتي در بيست
سال گذشته دست داشته است .ولي اين بار ،آنها نميتوانستند اين ريسک را بکنند.
لرد آنتوني گفت:
 همونطور که ميدوني ،هلت ،مهر سلطنتي فقط ميتونه بهوسيلهيکي از اعضاي خانواده سلطنتي استفاده بشه.اگر تو ازش استفاده کني ،هر مذاکرهاي که انجام بدي و به هر توافقي که برسي ،تقلبآميز خواهد بود و بنابراين
پوچ .اگر اين آشکار بشه ،براي آرالوئن سالها زمان مي بره که دوباره اعتماد بقيه کشورها رو بدست بياره .ما
نميتونيم اين ريسکو بکنيم.

 :30 Hibernianنام قدیم ایرلند .م.
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هلت خرناس کشيد ،که راه معمولش براي واکنش به آداب و رسوم و تشريفات بود .بانو پولين دست آرامش بخشي
را روي دست هلت گذاشت و هلت به او نگاه کرد و با عذرخواهي شانهاي باال انداخت .سپس ،همانطور که سعي
ميکرد صدايش را منطقي نگه دارد ،پرسيد:
 شما نميتونيد تضميني به من بديد ،که به جاي شما رفتار کنم و مهرتون رو استفاده کنم؟دانکن پاسخ داد:
 اگه اين يه کشور ديگه بود ،براي مثال تئوتلند يا گليکا ،اين دقيقاً همون کاري بود که ميکردم .ولي متأسفانهحتي با وجود اينکه آريديها به زبان مشترک حرف ميزنند ،اونها الفبا و زبان نوشتاري خودشون رو دارن .که هيچ
شباهتي به مال ما نداره .ما کسي رو نداريم که بتونه اون رو بخونه يا بنويسه و احتماالً اونها هم کسي رو ندارن
که بتونه مال ما رو بخونه يا بنويسه .پس يه ضمانت نامه که به تو اجازه بده به جاي من رفتار کني ميتونه فقط
مثل يه ليست خريد با مهر من زيرش باشه.
دانکن در حالي که لب پايينش را مي خاراند مکث کرد .او گفت:
 نه ،خودم بايد برم .ولي اين بايد صبر کنه تا من با هيبرنياييهاي لعنتي تصفيه حساب کنم.و زماني که به ياد آورد هلت اصالً از آن کشور بي قانون آمده است اضافه کرد:
 منظوري نداشتم ،هلت.هلت سرش را تکان داد:
 به خودم نگرفتم ،سرورم.پافشاري کرد:
 ولي بايد راههاي ديگهاي باشه.کساندرا گفت:
 -جواب توي چهرهي همهي ما معلومه .من خواهم رفت.
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بهای آزادی ارک

فصلنهم
شاه با خشونت پاسخ داد:
 تو نميري .اين موضوع چيزي نداره که در موردش بحث کنيم.زماني که او صحبت ميکرد ،گونههاي کساندرا قرمز شدند .در حالي که با تالش زيادي عصبانيتش را کنترل
ميکرد ،بسيار آرام صحبت کرد:
 چرا؟ چرا نبايد در موردش بحث کنيم؟ خانوادهي ما ،کشور ما ،به ارک مديونه .اسکاندياييها بخاطر اون متحدما هستند .پس چرا من نبايد اوني باشم که براي آزاديش مذاکره ميکنم؟
 چون ... شما گفتين که اون وظيفه نياز به يه نفر حامل مهر داره .يه عضو از خانواده سلطنتي .خوب ،من کس ديگه اياين اطراف نمي بينم .چرا من نبايد بهجاي شما برم؟
او مکث کرد ،سپس با قدرت بيشتري اضافه کرد:
 بابا ،اين همون چيزيه که چند هفته قبل در موردش بحث ميکرديم .يک روز من ملکه خواهم شد .اگه من اآلنبر عهده گرفتن چند تا از اين ماموريتها را شروع نکنم ،هيچ وقت براي يک ملکه واقعي شدن آماده نميشم،
کسي که بهش افتخار کني.
 -کساندرا ،تو نميري و اين آخرشه .حاال بذار اين بحث رو تموم کنيم .اين خجالت آوره.
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بهای آزادی ارک
کساندرا ضعف را در جملهي پدرش حس کرد و فهميد که چه چيزي پشت آن است.
 اين خجالت آوره فقط به خاطر اينکه ميدوني دربارهش اشتباه مي کني .من زندگيم رو به ارک مديونم .من يهحقي دارم تا براي آزاد کردنش کمک کنم.
اکنون شعله ديگري از عصبانيت در صورت شاه بود و کساندرا حس کرد که نکتهاي را هدف گرفته است .هيچ
دليل منطقياي براي اينکه چرا او نبايد اين مأموريت را بر عهده ميگرفت نبود .مخالفت او کامالً شخصي بود.
کساندرا فکر کرد ،اين قابل درکه ،ولي اشتباهه.
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:
 اون چيزي نبود که ميخواستم بگم .ميخواستم بگم تو بيتجربه و جوان هستي .تو هيچ وقت مذاکراتي مثلاين رو انجام ندادي.
او در جواب فرياد زد:
 من درباره قرارداد اسکاندياييها مذاکره کردم.و دانکن مانند خرس بزرگي که از سگ کوچکي که پاهايش را گاز ميگرفت عصباني شده بود سري تکان داد .او
گفت:
 تو اون موقع هلت رو داشتي تا نصيحتت کنه.و کساندرا به سرعت پاسخ داد و به شاه هيچ مهلتي را نداد .او گفت:
 -و اون ميتونه توي اين هم کمکم کنه.
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کساندرا به رنجر نگاه کرد:
 هلت ،تو با من مياي ،مگه نه؟او گفت:
 البته که ميام ،بانوي من.برخالف شاه ،او هيچ دليل خوبي نمي ديد که چرا کساندرا نبايد به اين مأموريت برود .در اسکانديا ،او شجاعت و
کاردانياش را اثبات کرده بود .و او آدم خجالتي و بيعرضهاي نبود .او اين را در خط مقدم جنگ مقابل تموجايها
ثابت کرده بود ،زماني که با آرامش هدايت گروهش از کمانداران را در زماني که سربازان سواره نظام خشمگين به
موقعيتش هجوم برده بودند ادامه داده بود .او هيچ شکي نداشت که کساندرا ميتواند مراقب خودش باشد.
شاه با عصبانيت به دوست قديميش نگاه کرد .او شروع کرد:
 هلت....ولي اکنون لرد آنتوني نيز مداخله کرد:
 در حقيقت ،سرورم ،توي اين ايده شايستگي و ارزش مخصوصي وجود داره .آريديها جامعه مادر ساالري هستندو توالي از سمت مادران ادامه پيدا مي کنه .پس اونها هيچ مخالفتي با سروکار داشتن با خانمها ندارند ،برخالف
بعضي کشورها .اين شاهدخت رو انتخاب فوقالعادهاي براي نمايندگي شما ميکنه.
شاه به سرعت برخاست .صندلي سنگين و پشتي داري که رويش نشسته بود براي لحظهاي با نيروي آن حرکت
روي پايه هاي عقبياش تکان خورد .سپس با تصادمي به جاي قبلي خود بازگشت.
او با صداي بسيار بلندي گفت:
 من از همهتون ممنون ميشم که توي اين موضوع دخالت نکنيد! اين يه موضوع خانوادگيه .اين بين من ودخترمه و هيچ ربطي به هر کدوم از شما نداره! کامالً واضحه؟
دو کلمهي آخر فرياد زده شدند و براي چند لحظه سکوت آشفتهاي در اتاق حاکم شد .سپس ارالد صحبت کرد .او
با قدرت گفت:
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 نه ،سرورم .من فکر ميکنم شما اشتباه ميکنيد.نگاه عصباني شاه روي او چرخيد و ارالد بدون پلک زدن با آن رو به رو شد.
 بارون ارالد ،اين به تو ربطي نداره .ميفهمي؟ارالد سرش را تکان داد:
 نه ،قربان .نميفهمم .برعکس ،اين به من ربط داره .اين به همه ما ربط داره. من شاهم ،بارون ارالد ،و من ميگم اين مسئله خصوصيه.ويل بارون ارالد را با احترام تماشا ميکرد .او شجاعت زياد شواليه را چند بار در جنگ ديده بود ،ولي اين بار ،چيزي
متفاوت بود .اين بسيار بيشتر از شجاعت بود ،شجاعت اخالقي ،که صحبت کني زماني که وجدانت به تو ميگويد
که اين کار را انجام دهي.
 و اون دو جمله هم ديگر را نقض ميکنند؛ سرورم .به خاطر اينکه شما شاه هستيد ،اين مسئله نميتونه خصوصيباشه .به خاطر اينکه چيزي که به شما و خانوادهتون ربط داره ،به کشور ربط داره .در گذشته شما گفته بوديد که
براي نظر من ارزش قائليد...
شاه ناگهان گفت:
 خوب ،من االن براش ارزش قائل نيستم!ارالد شانهاش را باال انداخت .او بي پرده گفت:
 اگر شما وقتي که باهاتون موافقم براي نصحيتهام ارزش قائليد ،در کل براش ارزش قائل نيستيد.شاه فهميد که مرد ديگر درست مي گويد .ولي هنوز...
 ارالد ،تو نميفهمي .تو بچه نداري .کساندرا دختر منه و اين سفر خطرناکي خواهد بود...کساندرا خرخر ساختگياي کرد ولي ارالد به سرعت به او نگاه کرد تا ساکتش کند ،سپس دستانش را با فهم باز
کرد.
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 قبول دارم؛ سرورم .اين مثل اون زماني که شما ارتش رو به مقابله با مرگارث هدايت کردين خطرناکه .همونقدر که ردني و من با کالکارا جنگيديم خطرناکه .اين بهاييه که ما براي مقام ويژهمون ميپردازيم .ما از امتيازهاش
لذت ميبريم چون زماني که وقتش برسه ،مجبوريم که با خطر روبهرو بشيم .و دختر شما استثنا نيست .کساندرا
زماني که خودش و ويل پل مرگارث رو نابود کردن اينو ميدونست ،و اجازه داد که به اسيري گرفته بشن.

شاه نسبتاً مرد جواني بود ولي ،با اشاره به آن زمان وحشتناک ،صورتش به نظر خسته و پير شد .فکر کرد ،اون
بدترين زمان زندگيم بود .او بهآرامي نشست .ارالد لحنش را کمي نرمتر کرد.
 سروم ،شما درست مي گين .من بچهاي ندارم پس نميتونم کامالً درک کنم چه حسي دارين .ولي دخترتون همدرست ميگه .اون يه روز ملکه ميشه و ميخواد با روشي که شما ايجاد کردين پادشاهي کنه .ريسکي توي همهي
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
محکم و مصمم بود .صورتهاي هلت و کراولي در سايه کالههاي شنلشان مرموز بودند .دو مرد جوان ديگر هر دو
کمي چشمانشان گرد شده بود ،مشخصاً با احساساتي که در اتاق آشکار شده بود احساس ناآرامي ميکردند .هرچند،
ويل با ادامه دادن نگاه به بارون ارالد ،هنوز ردي از تحسين در چشمانش بود .ردني سرش را به توافق با جمالت
ارالد تکان ميداد ،در حالي که گيلن تظاهر ميکرد ناخنهايش را بررسي ميکند .صورت آنتوني عذرخواهانه ولي
مصمم بود .اليس مشخصاً سعي ميکرد تا احساساتش را پنهان کند ،ولي واضح بود که او در ناراحتي پسرها شريک
است.
فقط پولين آرام و خونسرد بود .هيچ نشانهاي از توافق در چهرهاش نبود .دانکن حس کرد که پولين احتماالً با او
موافق است .او گفت:
 آقايون ،کساندرا ،اليس .فکر ميکنم شما بخواين من و بانو پولين رو چند لحظه تنها بذارين.من مني از اطاعت درخواستش در اتاق به وجود آمد و دهتاي ديگرشان اتاق را ترک کردند ،و شاه و ديپلمات را
تنها گذاشتند .زماني که در پشت سر ويل بسته شد ،که نفر آخري بود که بيرون رفت ،دانکن به سمت زن بلندي
که روبهرويش نشسته بود برگشت.
او تمام سعيش را کرد تا يک لحن منطقي و بدون بحث را برقرار نگه دارد.
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 چهکار بايد بکنم ،پولين؟ چجوري ميتونم با حرفام احساساتمو بهشون بفهمونم؟ بايد در اين مورد بهم کمککني.
پولين بهآرامي پاسخ داد:
 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.
دانکن شروع کرد:
 ولي اون فقط يه دختر بچه ست ... اليس هم همينطوره .ولي من همين اآلن هم اونو به چند ماموريت کامالً خطرناک فرستادم.دانکن با عصبانت گفت:
 ولي کساندرا شاهدخت سلطنتيه!و پولين ابرويش را باال برد.
 و براي همين ،اون در قبال کشور وظيفهي بزرگتري رو نسبت به يتيمي مثل اليس داره .بارون درست ميگه.اونهايي از ما که امتيازات بيشتري لذت مي برند ،وظيفهي بزرگتري دارند .و کساندرا فقط بعد از شما بزرگترين
صاحب امتيازه.
دانکن بلند شد و اطراف اتاق قدم زدن را شروع کرد .پولين همانطور نشست ولي با چشمهايش او را دنبال کرد.
 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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 شما اولين فرمانروايي هستيد که افراد رو براي مقامها و منسبها رو از روي مسئوليت پذيريشون قبول کرديد،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:
 من بيشتر از اينها به توانايي اهميت ميدم .مرد يا زن.پولين دستانش را در اشارهي کوتاه «جوابتون همونه» باال برد.
 پس در دخترتون هم به اين اهميت بدين .اون دختر جوان استثناييه .و اون کسي نيست که کنار آتيش بخندهو خوشحالي کنه وقتيکه مردها کاراي سخت رو انجام ميدن .اون ثابت کرده که بيشتر از اون چيزي که بيشتر
مردا ميتونن توي کل زندگيشون انجام بدن و ببينن ،ديده و انجام داده .اون يه حسي از ماجراجويي داره و شما
جلو شو نميگيريد .بهشخصه ،وقتيکه من شخصيت و شجاعت رو در آدمي ببينم که جاي شما رو خواهد گرفت،
به خاطرش خدا رو شکر ميکنم .شما يک شاه و سرور هستيد ،اون هم ملکه خوبي خواهد شد .ولي شما مجبوريد
که بهش اون شانسو بدين.
زماني که شاه دانکن فهميد که پولين درست ميگويد شانههايش فروافتاد .او به پولين نيشخند خستهاي زد .او
دستانش را به نشانهاي از تسليم باال برد و به صندلي بازگشت.
او از پولين پرسيد:
 واقعاً چي باعث شد فکر کنم تو طرف مني؟بانو پولين در پاسخ لبخندي زد .او پاسخ داد:
 همهي ما طرف شماييم .فقط شما با بقيه مخالف هستين.او مکث کرد ،سپس بهآرامي اصرار کرد:
 ميتونم بقيه روبهداخل دعوت کنم؟دانکن سرش را به توافق تکان داد:
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 چرا از من ميپرسي؟ اوني که همهي تصميمها رو مي گيره تويي.***
آن گروه به اتاق و مکانهاي قبليشان پشت ميز بازگشتند.
آنها نگاههاي کنجکاوانهاي به بانو پولين انداختند و سعي کردند که بفهمند زماني که در اتاق انتظار بيرون ،منتظر
ايستاده بودند چه سپريشده است .ولي ديپلمات در پنهان کردن احساساتش ماهر بود و به آنها هيچ نشانهاي از
تصميمي که گرفتهشده بود نداد.
دانکن نشست ،آرنجهايش روي ميز بود و سرش روي دستانش قرارگرفته بود ،درحاليکه افکارش را سامان ميداد.
وقتيکه آن هرجومرج ،حرکت و نشستنهاي عادي روي صندليها ،پايان يافت ،او به گروهي که محاصرهاش کرده
بودند نگاه کرد.
او باحالت کشيدهاي گفت:
 خيلي خب ،من تصميم گرفتم .کساندرا مذاکرات با آريديها رو هدايت ميکنه.دخترش ناگهان نفسش را حبس کرد ،سپس بهسرعت احساساتش را دوباره مرتب کرد .به خاطر اينکه پدرش
ممکن بود نظرش را تغيير دهد .دانکن به او نگاه کرد و به توافق سرش را تکان داد .سپس او نگاهش را دوباره به
جلويش ثابت کرد.
 هلت ،تو بهعنوان مشاور ارشدش باهاش ميري .در مذاکرات کمکش کن و ازش محافظت کن.هلت با خونسردي گفت:
 بله ،قربان.شاه گفت:
 ويل ،تو هم ميري .تو قبالً اونو سالم نگهداشتي ،يه بار ديگه اين کارو بکن.ويل که نيشخند بزرگي ميزد گفت:
 -بله ،قربان.
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او فرض کرده بود که استادش را همراهي خواهد کرد ولي هيچوقت نميشد مطمئن بود .سپس آن حتي بهتر شد.
 هوراس ،فقط براي احتياط که ممکنه دوتايي نتونن انجامش بدن ،تو بهعنوان محافظ شخصي کساندرا ميري.مفهومه؟
هوراس گفت:
 بله ،سرورم.و او و ويل به هم نيشخند زدند .ويل کلمات «مانند گذشتهها» را ادا کرد و هوراس به توافق سرش را تکان داد.
کساندرا به آن دو لبخند زد و به نزديک آنها حرکت کرد .در کناري ،يک اخم روي صورت اليس پديدار شد.
 خب .حاال ،بهاضافهي شما سه تا ،من ميخوام يه نيروي معقول رو هم بفرستم .من ميگم بيست نفر مردان مسلحاز گارد سلطنتي.
شاه زماني که هلت براي مداخله دستش را باال برد مکث کرد.
 بله؟هلت شروع کرد:
 قربان ،ما به اونها نياز نخواهيم داشت.ولي شاه به ميان حرفش پريد.
 موضوع تو نيستي ،هلت .من براي فرستادن دخترم بهعنوان شخص اول در اين مأموريت خوشحال نيستم و اصرارميکنم که شما به نيروي کافياي براي محافظتش احتياج دارين .شما سه تا در تخمين من کافي نيستين.
 قبول دارم ،سرورم .ولي شما فراموش کردين که ما همچنين سي نفر اسکانديايي کامالً مسلح با خودمون داريم.اونها بهترين نيروي جنگي جهان هستند.
هوراس نتوانست جلوي خودش را بگيرد .او در جواب خرخر کرد و سپس باعجله اشارهاي براي عذرخواهي به خاطر
مداخلهاش انجام داد .شاه از هلت به هوراس نگاه کرد ،سپس دوباره به سمت هلت برگشت.
شاه بيپرده پرسيد:
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 تو بهشون اعتماد داري؟و هلت سرش را به توافق تکان داد:
 با جون خودم ،سرورم.دانکن چانهاش را با انگشتانش خاراند:
 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:
 من از اسوينگال سوگند کشتيرانها رو خواهم گرفت و او و مردانش شاهدخت رو محافظت خواهند کرد .وقتيکهاونها اين قسم رو خوردند ،شما مجبورين هر سي نفرشون رو بکشين تا حتي به کساندرا نزديک بشين.
دانکن در حال فکر کردن با انگشتش ضربه ميزد .سرانجام ،او تسليم شد.
 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:
 -اين خيلي غير طبيعيه ،سرورم .شما اون ضربالمثل قديمي رو ميشناسيد که ميگه« :يک شورش ،يک رنجر».

آن ضربالمثل از اتفاقي افسانهاي درگذشته گرفته شده بود ".مردم يک بخش کوچک در برابر لرد ستمگر و
حريصشان به پا خواسته بودند ،صدها نفر خانهي اربابي را محاصره کرده و تهديد ميکردند که آن را ميسوزانند.
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پيام کمک اشرافزاده وحشتزده با رسيدن يک رنجر تنها پاسخدادهشده بود .آن اشرافزاده ،بهتزده با آن پيکر
شنل پوشيده تنها روبهرو شده بود.
او ناباورانه گفت:
 اونها يه رنجر فرستادند؟ يک مرد؟رنجر پاسخ داد:
 شما چند تا شورش داريد؟"درهرحال ،در آن موقعيت ،دانکن عالقهمند نبود که توسط افسانهها تحت تأثير قرار گيرد .او پاسخ داد:
 من ضربالمثل جديدي دارم .يک دختر ،دو رنجر.ويل او را اصالح کرد:
 دو تا و نصفي.شاه نتوانست بهصورت جوان و مشتاق رو به رويش لبخند نزند .او پاسخ داد:
 -خودتو دستکم نگير .دوتا و سهچهارم.
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فصلدهم
روز بعد ،سه رنجر همراه با هوراس و اسوينگال ،در جاده به سمت قصر آرالوئن حرکت ميکردند.
ديگران با نيشخندهاي پهن ،هلت را تماشا کردند که خجوالنه ،براي خداحافظي همسر تازهاش را ميبوسد .بانو
پولين جداييشان را با آرامش قبول کرده بود .زماني که او خواستگاري هلت را پذيرفته بود ،ميدانست که زندگي

مشترکشان ميتواند با مأموريتهاي فوري و عزيمتهاي ناگهاني مختل شود .او به خشکي فکر کرد ،بااينوجود،
بهتر بود اگر اين مسافرت بهخصوص کمي کمتر ناگهاني ،کمي کمتر فوري بود.
اليس کنار پولين ايستاده بود و زماني که آن پنج سوار در طول آن جاده مارپيچ که از قصر ردمونت ميرفت يورتمه
ميرفتند برايشان دست تکان داد .پولين نگاهي به تحتالحمايهاش انداخت ،و با ديدن صورت محکم اليس نتوانست
در برابر کوچکترين ردي از خنده مقاومت کند.
او با معصوميت پرسيد:
 چرا اينقدر افسردهاي؟اليس به او نگاه کرد و شکلکي درآورد .دختر جوان گفت:
 ويل دوباره داره با اون ميره.پولين نيازي نداشت که بپرسد منظور اليس از اون کيست .او ميدانست ويل و اليس در سال گذشته بسيار يکديگر
را ديده و به هم ديگر بسيار نزديک شده بودند .حاال ،اينکه ويل دوباره با شاهدخت کساندرا مأموريتي را عهدهدار
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ميشد مشخصاً اليس را آزار ميداد .اليس ميدانست که آن کارآموز رنجر و شاهدخت رابطه خاصي دارند .او فقط
مطمئن نبود که اين رابطه چقدر خاص است .او ،کمي با نوميدي اضافه کرد:
 داشتم سعي ميکردم که يه دليلي پيدا کنم تا باهاشون برم. تا مواظب داراييات باشي؟اليس براي موافقت سرش را تکان داد:
 دقيقاً .فکر کردم که ميتونستم داوطلب بشم تا بهعنوان همراه کساندرا برم ،و بهعنوان يه رايزن ديپلماتيک.ميدوني که ،من توي مذاکرات خوبم.
پولين به اين ايده فکر کرد.
 درسته .در حقيقت ،ممکن بود که ارزش مطرح کردنشو داشته باشه .من ميخواستم که از اين ايده حمايت کنم.چرا نگفتي؟
اليس اکنون نگاهش را از روي پولين برداشت ،چشمانش روي آن گروه کوچکي که بهتدريج از ديده محو ميشدند
ثابت مانده بودند .پولين تصحيح کرد ،حداقل ،چشمانش روي يکي از اعضاي آن گروه ثابت مانده بودند.
 دو دليل داشت .من تصميم گرفتم ويل و هلت و ديگران به مسئوليت يه زن ديگه که مراقبش باشن نياز ندارن.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؟اليس باکمي ناراحتي نيشخندي زد ،او گفت:
 فکر کردم ممکنه نتونم جلوي اين وسوسه که يه پارو رو تو سر کساندرا بزنم مقاومت کنم .که ممکنه يه حرکتخوب حرفهاي محسوب نشه.
پولين در جوابش نيشخند زد .او تکرار کرد:
 -درهرصورت ،اون شاهدخت سلطنتيه.
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آن سواران در حاشيههاي جنگل ناپديد شدند .پولين بازويش را دور بازوي اليس سراند و او را از برج و باروهايي
که آنجا ايستاده بودند دور کرد.
او گفت:
 زياد درباره ش نگران نباش .مسلماً ،يه پيوند محکم بين ويل و شاهدخت هست .اين نا گريزه .درهرصورت اوناخيلي چيزا رو باهم گذروندن ...
لحن صدايش نشان ميداد که آنجا چيزهاي بيشتري براي گفتن هست .اين نوبت اليس بود که او را تحريک کند.
اليس گفت:
 ولي؟ ولي ويل چند سال پيش زماني که انتخاب کرد که يک رنجر باقي بمونه تصميمي گرفت .اون ميدونست کهزندگي رنجر با زندگي در قصر و بارگاه همخوني نداره .يه شاهدخت و يه رنجر يه زوج سازگار و مناسب نيستن .و
سختيش ممکنه دو برابر بشه زماني که کساندرا سرانجام ملکه ميشه.
اليس گفت:
 درحاليکه توي ازدواج رنجرها و ديپلماتها خيلي حرفا براي گفتن هست؟بانو پولين لبخند آرامي زد:
 اوه ،واقعاً .البته ديپلمات مجبوره قبول کنه رنجر هر از چند گاهي براي مأموريتهاي اضطراري فرا خونده ميشه.
اليس که آن سوم شخص حرف زدن را رها ميکرد گفت:
 و اونم بهتره قبول کنه که منم براي خودم مأموريتهايي دارم.پولين بهآرامي روي بازوي اليس ضربه زد .او گفت:
 اون دختر منه.***
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کساندرا شايد براي بيستمين بار پرسيد:
 چرا من نميتونستم با بقيه برم؟او در اتاقهايي بود که در ردمونت براي استفادهي او تخصيص داده شده بود ،و باعجله لباسها را در کيف چرمي
مسافرتش ميچپاند .دانکن با نگاه کردن به روش بيتوجهي که براي ژاکتهاي باکيفيتش و ساتنها به کار ميبرد،
يک ابرويش را باال برد.
دانکن با ديدن اينکه او هرگز نخواهد توانست در آن شلوغي لباسهاي شب ،شنلها ،رو لباسيها ،زيرپوشها و
روسريها که از کيف بيرون زده بودند در آن را ببندد پيشنهاد داد:
 شايد بهتر باشه اجازه بدي خدمتکارات به اون رسيدگي کنن.کساندرا اشارهي بيحوصلهاي کرد.
 منظورم همونه .اونا ميتونستن همهي اينا رو جمع کنن .منم ميتونستم جلوتر با ويل و هوراس برم.دانکن بهآرامي گفت:
 و اين چند روز آخر همراهي ت رو از من دريغ کني.و کساندرا فوراً از بيصبرياش پشيمان شد .او ميدانست که پدرش از فرستادن او به آريدا نگران بود .او هيچ
تظاهري نکرده بود که نشان دهد نگران نيست .و کساندرا ميدانست که دانکن از لحظهاي که او برود تا لحظهاي
که سالم و تندرست بازگردد نگران باقي خواهد ماند.
زماني که اين فکر به ذهنش خطور کرد ،از بيصبري خود پشيمان شد .او پي برد که هنگاميکه آنجا نخواهد بود،
دلش براي آرامش و دلگرمي حضور پدرش ،تنگ ميشود .آنها ممکن بود هر از چند گاهي با يکديگر دعوا راه
بيندازند ولي اين ،آن حقيقت که آنها شديداً عاشق يکديگر بودند را تغيير نميداد.
کساندرا به سمت پدرش قدم برداشت و بازوهايش را آرام دور گردن او حلقه کرد ،و او را به سمت خودش کشيد.
او به نرمي گفت:
 -متأسفم ،بابا .منم اين چند روز همراهي تو رو دوست دارم.
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دانکن به ياد دخترش آورد:
 ديگران مجبورن کشتيرو آماده کنن .اومدن با من تو رو توي درازمدت عقب نگه نمي داره.دانکن دستش را روي شانهي او گذاشت .ميتوانست فشاري را در چشمانش حس کند ،زماني که اشکهايش شروع
به شکل گرفتن ميکردند .او دلش براي دخترش تنگ ميشد .او براي دخترش نگران ميشد .ولي ،او ميدانست،
باالتر از همهي اينها ،او به دخترش افتخار ميکرد .افتخار به شجاعتش ،مسئوليت پذيريش و روحيه ش .گفت:
 تو ملکهي بزرگي ميشي.***
اسوينگال نالهکنان روي زمين دراز کشيد .رانهايش درد مطلق بودند .ماهيچههاي ساق پايش روي آتش بودند.
حاال ،بعدازاينکه از روي آن پوني کوچک که ميراند سقوط کرده و شانهاش شديداً به زمين برخورد کرده بود ،آن
قسمت هم آسيبديده بود .او تمرکز کرد تا نقطهاي در بدنش را بيابد که منبع درد بزرگي نباشد و کامالً شکست
خورد .او چشمانش را باز کرد .اولين چيزي که ديد صورت پوني مسني بود که ميراندش ،درحاليکه به او خيره
شده بود.

به نظر ميرسيد آن موجود ميپرسد :حاال چي باعث شد همچين کار عجيبي بکني؟
بهتدريج ،همانطور که مرکز ديد اسوينگال گسترش يافت ،از نگاههاي ديگري که به او خيره شده بودند آگاه شد.
براي شروع ،سه اسب رنجر ،و روي آنها ،سه رنجر ،همهشان با همان قيافهي گيج .فقط هوراس و اسب بزرگترش
بهطور مبهمي همدرد به نظر ميآمدند.
هلت گفت:
 ميدوني ،نميفهمم چجوري ،اين مردم ميتونن روي عرشهي کشتياي که هر دفعه سه متر باال و پايين و اينورو اونور ميره تعادلشون رو حفظ ميکنن .ولي بذارشون روي يه پوني آروم و پير که مثل اسبهاي عروسکي بچهها
آرومه ،و اونا فوراً سعي مي کنن که دوباره پياده بشن.
اسوينگال به او گفت:
 -من سعي نميکردم که پياده بشم.
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او بهآرامي چرخيد و روي زانوهايش بلند شد .ماهيچههايش براي اعتراض تير کشيدند .او گفت:
 اوه؛ به خاطر نهنگ آبي عظيم شناور ،چرا همه جام درد مي کنه!سپس او بحث اصلي را ادامه داد:
 اون اسب بيشعور جفتک انداخت و منو پرت کرد پايين.گيلن که يک نيشخند را پنهان ميکرد گفت:
 جفتک انداخت؟ کسي اينجا ديده که پالد 31جفتک بندازه؟ويل و هلت سرهايشان را تکان دادند .هلت کمي بيشازحد از اين ماجرا لذت ميبرد .در طول تهاجم تموجاي ها،
هلت روي عرشهي يک ولف شيپ بود ،فرستادهشده تا خيانت اسلگور را شناسايي کند .اسوينگال يکي از خدمهي
کشتي بود که بيشتر از همه از عکس المعل معدهي هلت نسبت به حرکات کشتي سرگرم شده بود .ويل ياد گرفته
بود که ،هلت حافظهي خوبي دارد ،وقتي موضوع درباره مردميست که به لحظات خجالتآوري مانند آن خنديدهاند.
اسوينگال که کمابيش قائم ايستاده بود و ناله ميکرد ،او دقيقاً نميتوانست کمرش را صاف کند ،اصرار کرد:
 بهتون ميگم ،اون جفتک انداخت .من يه حرکت مشخص رو احساس کردم.گيلن به او گفت:
 اون به سمت چپ چرخيد.اسوينگال پافشاري کرد« :يهويي»
هلت گفت:
 پالد هيچوقت توي عمرش کاري رو يهويي انجام نداده .حداقل ،نه توي پونزده سال آخر عمرش.ويل سودمندانه گفت:
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 به همين خاطره که ما پالد 32صداش ميکنيم.اسوينگال به او نگاه کرد ،به شکل کينهتوزانهاي گفت:
 اين چيزي نيست که من صداش ميکنم.دوباره ،سه رنجر نگاههاي مفرح و سرگرم شدهاي ردوبدل کردند.
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:
 اون شخصيت بسيار مفيديه .تو ميتوني با همهي اون خصوصيات احضارش کني .اون کامالً متنوعه .آدم باگورلوگ که دورو برش باشه هيچوقت خسته نميشه.
در طول اين مکالمهي مفرح ،اسوينگال تبرزينش که از زين پالد آويزان بود را تماشا ميکرد .او مطمئن نبود که
ترجيح ميدهد آن را روي پوني ،يا روي آن سه رنجر که از مخمصهي او اينچنين لذت ميبردند استفاده کند.
هوراس تصميم گرفت که همهي اين چيزها بهاندازه کافي پيش رفته است .او از روي زين کيکر سر خورد و افسار
پشتي پالد را گرفت ،و آن را به سمت اسکاندي دردناک هدايت کرد.
هوراس پرسيد:
 شما سه تا زياد دلسوزي سرتون نميشه ،نه؟آن سه رنجر دوباره نگاههايي به هم ديگر ردوبدل کردند .گيلن با خوشحالي موافقت کرد:
 نه واقعاً.32معنی تحت الفظی پالد ،کسی که آرام حرکت می کند است .م.
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هوراس آنها را با يک حرکت دستش ناديده گرفت و به سمت اسوينگال چرخيد.
 بيا .من کمکت ميکنم بري باال.او دستش را جلو آورد ،فرم رکاب مانندي را شکل ميداد تا به اسوينگال کمک کند به زين برود .اسوينگال عقب
رفت و پشت دردناکش را با يکدست نگه داشت .او گفت:
 من راه ميرم.هوراس معقوالنه گفت:
 تو نميتوني همه راه تا آرالوئن رو راه بياي .حاال بيا .بهترين کاري که بعد از يه سقوط ميتوني بکني اينه کهبرگردي روي زين.
او به سه رنجر نگاه کرد:
 -درست ميگم؟

سه سرپوشيده شده با شنل براي موافقت سر تکان دادند .هوراس فکر کرد ،اونا مثل الشخورهاي سبز و خاکستري
به نظر ميان.
اسوينگال پرسيد:
 دوباره سوارشم؟ روي اون؟هوراس مشوقانه سرش را به تاييد تکان داد.
 داري بهم ميگي بهترين کاري که ميتونم بکنم ،بعد از اينکه اين شيطاني که از جهنم اومده تلو تلو خورد وچرخيد و پريد و همه ي استخوناي کمکي بدنمو شکست ،اينه که دوباره روش سوار شم و يه شانس دوباره براي
اونکارا بهش بدم؟
 درسته .بيا .من ميبرمت باال.سرشار از درد ،اسوينگال به جلو لنگيد و پاي راستش را بلند کرد و در دستهاي فنجاني شکل هوراس قرار داد.
او ميدانست ،قسمت بعدي ،آن پرش تشنج آور رو به باال ،که کامالً همهي گروه هاي استخوانهاي اصلي دردناکش
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را درگير مي کرد ،قرار بود مثل شيطان درد بگيرد .او به درون چشمان هوراس نگاه کرد .صادق ،مشوق ،عاري از
حيله و مکر.
او به تلخي گفت:
 -و من فکر ميکردم تو دوست مني.

زندگی پیشتاز

ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظظظظظظظظظظظظظظ

بهای آزادی ارک

فصلیازدهم
اسوينگال فرياد زد:
 پايينتر! حاال آروم! آروم باشيد! يه کم بيشتر ...االف ،طناب اونجا رو سفت کن! بيارش به چپ! نگهش دار! يه کمبيشتر ...همينه!
تاگ با طنابهاي کتانياي که از زير شکمش عبور دادهشده؛ آويزان بود و زماني که در ارتفاع باال به پرواز درآمد،
سپس تاب خورد تا بهتدريج روي آخرين آلونک نگهداري اسبها که در ميانهي کشتي ولف وايند ساختهشده بود
پايين آورده شود ،از ترس سفيدي چشمانش را نشان داد.
آن ولف شيپ در نگاه اول چيزي بيشتر از قايقي بزرگ و روباز به نظر نميآمد .ولي ويل ميدانست که اين برداشت
نادرستي ست .قسمت عرشهي مرکزي که بين نيمکتهاي پاروزنان ايجادشده بود در حقيقت سه حفرهي ضد آب
را شامل ميشد؛ که زماني که يک موج سعي در غرق کردن آن ميکرد ،به قايق نيروي باالبر ميداد .آن محفظههاي
مهرومومشده همچنين بهعنوان گاوصندوق ،براي غنيمتهايي که خدمه کشتي در طول تهاجمشان «آزاد
ميکردند» ،استفاده ميشد .اکنون يکي از آن محفظهها براي جا دادن سه اسب رنجر و اسب جنگي هوراس ،کيکر،
استفاده ميشد .تختههاي عرشه برداشتهشده بود و چهار آلونک کوچک براي اسبها ساختهشده بود .آن کار به
آنچنان سرعت و کيفيتي انجامشده بود که واضح بود اسکانديها همهي اين کارها را قبالً انجام دادهاند.
آلونکها تنگ بودند ولي اگر کشتي با هواي نامساعد برخورد ميکرد ،همان هم خوب بود .آن اسبها احتماالً
سرخوردن و سقوط کردن کمتري را ميپسنديدند .در وضعيتهاي خيلي بدتر ،اسوينگال و مردانش بندهاي کتاني
بيشتري را تهيه کرده بودند که اسبها را حمايت کرده و از سقوطشان جلوگيري ميکرد.
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ويل حاال به درون آلونک لغزيده بود و بندهاي باالبرنده را که زير شکم تاگ متصل شده بودند را جدا ميکرد .او
افسار اسب کوچک را به حلقهاي جلوي آلونک گره زد .ابالرد که در آلونک بعدي بود ،براي خوشامدگويي شيههاي
کشيد .تاگ با نگراني به رئيسش نگاه کرد.
به نظر ميآمد که تاگ ميگويد :اين کارا براي چيه؟ از اسبا انتظار نميره پرواز کنن .ويل نيشخند زد ،روي بينياش
ضربه زد و به او نصف يک سيب داد .او گفت:
 پسر خوب .زمان زيادي اينجا نمي موني.خدمه کشتي قطعات آن باالبر را که براي حملونقل کشتيها به روي عرشه سر هم کرده بودند ،را جدا ميکردند.
کل عمليات بدون هيچ اشتباهي پيش رفته بود .کيکر سنگينترين اسب بود ،پس اول به روي عرشه رفت .احساس
ميشد که کيکر ممکن است با منظره برادرانش که در هوا پرواز ميکند و پاهايشان آويزان است وحشت کند .هلت
گفت :اگه ندونه که چه چيزي منتظرشه ،بهتر رفتار مي کنه .زماني که هر اسب روي حفره کمعمق روي عرشه
پايين آورده شد ،سوارش با کلمات تسکيندهنده و اطمينانبخش منتظر او بود .ويل بار ديگر گوش تاگ را خاراند
و از آلونک باال رفت.
او به اسوينگال گفت:
 شما قبالً اينکارو انجام دادين.ازآنجاييکه بهعنوان يک قانون اسکاندياييها اسبسواري نميکردند ،فقط يک توضيح براي آن وجود داشت.
اسوينگال نيشخند زد.
 بعضي وقتا ما اسباي رهاشده روي ساحل رو پيدا ميکنيم .ظالمانه ست اگه ولشون کنيم؛ پس ما تا وقتيکه يهخونه خوب براشون پيدا کنيم روي کشتي مياريمشون.
ويل گفت:
 رهاشده؟اسوينگال کامالً ظاهر بيگناهي داشت .او گفت:
 -خب ،هيچوقت کسي نخواست برشون گردونيم.
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بعد ،او اضافه کرد:
 عالوه بر اين ،بعدازاينکه در مورد هلت و اسباي تموجاي شنيدم ،اگه جاي تو بودم زياد سروصدا نميکردم.سالها پيش ،هلت از گلههاي تموجاي ها چند اسب براي توليدمثل «قرض گرفته بود» .اسبهاي کنوني رنجر
شباهت بيترديدي به آن حيوانهاي قرض گرفتهشده داشتند .متأسفانه ،هلت بيميل بود که آنان را بازگرداند.
ويل گفت:
 نکته خوبيه.سپس ،با نگاه کردن به اسکله ،گفت:
 به نظر مياد ما تقريباً براي رفتن آماده ايم.کساندرا و پدرش به اسکله نزديک شده و با گروه کوچکي از دوستان و مقامات رسمي دنبال ميشدند .دانکن
بازويش را دور شانههاي دخترش قرار داده بود .صورتش دلواپسيهاي آخر در مورد دليل اين سفر را نشان ميداد.
کساندرا ،از سوي ديگر ،مشتاق و گوشبهزنگ به نظر ميآمد .او هماکنون هم حس ميکرد بسياري از محدوديتهاي
زندگي در قصر آرالوئن برداشته ميشوند .بهجاي لباسهاي شب بلند و شيک که او معموالً بايد ميپوشيد ،او
لباسهاي تنگ ،چکمههاي تا سر زانو ،يک پيراهن پشمي و کت چرمي به طول زانويش که با کمربند بسته ميشد
پوشيده بود .او خنجري در کمربندش بسته بود و شمشيربلند سبکوزني در نيام حمل ميکرد .باروبنهي ديگرش
که بهوسيله دو خدمتکار حمل ميشد پشت سرش ميآمد .زماني که او در اسکانديا گذرانده ،به کساندرا ارزش
سبک سفر کردن را ياد داده بود .زماني که نگاه ويل و هوراس را که روي ميلههاي کشتي خمشده بودند را گرفت،
به آنها براي سالم با خوشي لبخند زد .دو پسر براي جواب به او نيشخند زدند.
اسوينگال ،با چاالکي شگفتانگيزي براي مردي با جثه او ،به سبکي به سمت ميلهي کشتي قدم برداشت ،روي
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.
بايد گفته ميشد که اسکانديها اصراري بر تشريفات و سخنرانيهاي بارگاهي نداشتند .اسوينگال کمي درباره
چگونگي خطاب کردن شاه گيج شده بود .اسکانديها هيچگاه کسي را «قربان» صدا نميکردند ،که به اين معنا

بود که سخنگو زيردست کسي است که مورد خطاب قرار ميگيرد .به همچنين ،عنوانهاي رسمي مانند «سرورم»
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يا «لرد» بهراحتي توسط شماليهاي تساوي طلب پذيرفته نميشدند .در اجتماع خودشان ،آنها مشکل را با
استفاده از عنوان يا موقعيت طرف مقابل حل ميکردند :رئيس ،جارل يا ابرجارل .هيچ اسکانديايياي ارک را قربان
يا سرورم صدا نميکرد .اگر آنها ميخواستند تا احترامشان را نشان دهند ،با واژهاي که آنچه بود را توصيف ميکرد

خطابش ميکردند ،ابرجارل .اسوينگال فکر کرد ،اگر اين براي حاکم خودم بهاندازه کافي خوب است ،براي شاه
آرالوئن هم بهاندازه کافي خوب خواهد بود .او گفت:
 شاه ،اسکاندياييها براي کمکي که شما به ما ميکنيد سپاسگذارتون هستند.دانکن دوباره سرش را تکان داد .به نظر نميرسيد پاسخ دادن ضروري باشد .اسوينگال به دختر الغر و بلوند کنار
پادشاه نگاه کرد.
 و من ميدونم فرستادن دخترتون به مأموريتي مثل اين چقدر بايد سخت باشه.دانکن اين بار پاسخ داد:
 انکار نميکنم که ترسها و بدگمانيهايي دارم ،کاپيتان.اسوينگال بهسرعت سرش را تکان داد:
 پس من براتون اين سوگند رو ميخورم .سوگند کشتيرانم رو ،شما با سوگند کشتيران آشنا هستيد ،شاه؟دانکن گفت:
 من ميدونم که هيچ اسکانديايي هيچوقت اون رو نميشکنه. درسته .خوب ،اين سوگند منه .و اين من و همه مردانم رو متعهد ميکنه .ما دخترتون رو مثلاينکه يکي ازماست محافظت ميکنيم .تا زماني که يکي از ما زنده ست ،هيچ آزاري به کساندرا نميرسه.
غرش کوتاهي از موافقت از سوي خدمه کشتي به وجود آمد ،که کنار ميله به سمت ساحل کشتي گرد آمده بودند
تا اقدامات را تماشا کنند .دانکن اکنون به چهرههايشان نگاه کرد .زخم برداشته و از آبوهوا آسيبديده ،شکلگرفته
با موهايي که درهمبرهم پشت سرشان بستهشده ،و با کالهخودهاي شاخدار محاصرهشده بود .دانکن مرد بزرگي
بود ،ولي اسکاندياييها جثهي عظيمي داشتند .آنها بزرگ ،عضالني و بهخوبي مسلح شده بودند .و صورتهايشان
يکچيز ديگر را نيز نشان ميداد ،اراده براي حمايت کردن از سوگند رهبرشان .براي اولين بار در سه روز اخير ،او
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درباره کل اين موقعيت احساس بهتري داشت .آن مردان هيچگاه دخترش را رها نميکردند .آنها با چنگ و دندان
ميجنگيدند تا از او دفاع کرده و محافظتش کنند.
او صدايش را کمي باال برد ،پس پاسخش نهتنها براي اسوينگال ،بلکه براي کل خدمه بود.
 ممنونم ،خدمهي ولف وايند .مطمئنم دخترم نميتونست بهتر از اين محافظت بشه.صميميت در صدايش واضح بود ،و دوباره غرش محکمي از موافقت از سوي اسکاندياييها به وجود آمد.
 هرچند ،يکچيز .من از اين منظر فکر ميکنم ،تا زماني که شما به الشباح برسيد ،امن تره اگه کساندرا با ناممستعار سفر کنه .اون تصميم گرفته تا اسمي که بيشتر از شما اون رو باهاش ميشناسيد دوباره استفاده کنه –
اونلين.
ويل به دندههاي هوراس سلقمه زد:
 خدا رو براي اون شکر! من هيچوقت نميتونم به کساندرا صدا کردن اون عادت کنم .وقتيکه يادم مياد اونشاهزاده ست دور و برش لکنت پيدا ميکنم.
هوراس نيشخند زد .اين او را اصالً آزار نميداد .ولي بااينوجود ،او در آرالوئن مستقر بود ،و بيشتر به ديدن کساندرا
در برنامههاي روزانه عادت کرده بود.
اونلين ،طوري که او اکنون شناخته ميشد ،بار ديگر پدرش را در آغوش گرفت .آنها هماکنون هم خداحافظي
طوالنياي را در خلوت انجام داده بودند .سپس او به پرچم افراشته از سردکل نگاه کرد ،پرچم مخصوص خودش،
که طرحي از يک شاهين قرمز خمشده را نشان ميداد.
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:
 مطمئن شو که اين دفعه اينو پس ميگيري .مطمئن نيستم که ايده يه گروه از دزداي دريايي که زير پرچم تودريانوردي مي کنن رو دوست داشته باشم.
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اونلين نيشخند زد و گونهي پدرش را با دستانش لمس کرد.
 درست ميگي .اين بعداً ميتونه شرمآور باشه.او از پدرش دور شد و به سبکي روي کشتي قدم گذاشت ،و زماني که اين کار را ميکرد دستان اکسل را گرفت تا
تعادلش را حفظ کند .اونلين گفت:
 ممنونم.اکسل سرخ شد و سرش را تکان داد و زماني که او به سمت عقب کشتي ،جايي که همراهانش منتظر بودند
ميرفت؛ چيزهايي غيرقابل تشخيص را منمن کرد .اسوينگال پرسيد:
 چيز ديگهاي هست؟و هلت به سمت شرق اشاره کرد .او گفت:
 بيا حرکت کنيم.صداي اسوينگال تا همان نعره کرکننده آشنايي که ملوانان اسکانديايي براي دادن دستورات از آن استفاده ميکردند
باال رفت.
 درسته! پاروها باال!خدمه پاروزن با سروصدا به نيمکتهايشان رفتند ،و پاروهايشان را از روي کپهاي که جمع شده بود برداشته و آن
ميلههاي بلند سه متري چوب بلوط را عمودي در هوا باال بردند.
 طنابهاي کشتيرو بازکنيد و دور بشيد!خط نگهدارها ،طنابهاي جلو و عقب کشتي را باز کردند که آنها را محکم کنار اسکله نگهداشته بود .در همان
زمان ،سه نفر ديگر از خدمه ميلههاي بلند را در برابر تختههاي اسکله قراردادند ،و با هل دادن کشتي را آزادکرده
و آن را در جريان آب شناور کردند .وقتيکه فاصله بين ساحل و کشتي زياد شد ،اسوينگال دستور بعدي را فرياد
زد:
 -پاروها رو پايين بياريد!
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زماني که شانزده پارو درجاهاي مخصوص پاروها در کنار کشتي قرار گرفتند ،صداهاي طوالنياي از تلق تلق چوب
روي چوب به وجود آمد .لبهي پاروها به سمت جلوي کشتي ،و کمي باالتر از آب قرارگرفته بودند؛ آماده براي
اولين حرکت.
اسوينگال ،که سکان را ميگرفت دستور داد:
 پارو بزنيد!لبهي پاروها در آب فرورفتند و پاروزنها در برابر دسته پاروها خود را عقب کشيدند .ولف وايند درون آب به جلو
حرکت کرد و سکان در دست اسوينگال به چرخش درآمد .پاروزن سمت چپي جلوي کشتي حرکت ديگري را
درخواست کرد و وقتيکه موجي که از سينه کشتي ايجادشده بود به دماغه برخورد کرد؛ سرعتشان افزايش يافت.
در آخر ،آنها درراه بودند.
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فصلدوازدهم
سفرشان به سمت پايين رودخانه بدون حادثه گذشت .چند بار ،آنها کشاورزان و مسافران را ديدند که باشگفتي
به ولف شيپ کامالً سرنشين داري که بهآرامي به پايينرود سُر ميخورد را ببينند .يک يا دو بار ،سواران بعد از
اولين نگاه اسبشان را به حرکت واميداشتند و چهارنعل ميرفتند ،احتماالً براي اينکه هشدار را به صدا دربياورند.
ويل به تصور روستاييهايي که پشت حصارها يا يکي از برجهاي دفاعي که در موقعيتهاي استراتژيک ساختهشده
پنهان ميشدند ،و منتظر حملهاي بودند که هيچوقت به وقوع نميانجاميد ،لبخند زد.
حتي باوجوداينکه هيچ تاختوتاز اسکاندي اي در سه سال گذشته اتفاق نيفتاده بود ،خاطرههاي کساني که کنار
ساحل زندگي ميکردند باقي بود ،و صدها تاختوتاز بهسرعت فراموش نميشد .ممکن بود که قراردادي در جريان
وجود داشته باشد ،ولي قراردادها ايدههاي انتزاعي نوشتهشده روي يک کاغذ بودند .يک ولف شيپ در نزديکيها
موجوديت سخت و مشکلي بود ،و يکي از آنها تخمين زده ميشد تا بدگمانيهايي ايجاد کند.
در آخر ،ولف وايند از آبهاي بستهي دهانه رود بيرون لغزيد و به سمت جنوب و درياي نروو چرخيد .ساحل گليکا
خط نازک و تيرهاي در خط افق بود ،و وجودش بيشتر حس ميشد تا ديده شود .آن حتي ميتوانست کپهاي از
ابرها باشد .آن ولف شيپ با موجهاي آرامي که از زير تختههايي زيرينش عبور ميکردند ،باال و پايين ميرفت.
اونلين ،ويل و هوراس در سينه کشتي ايستاده بودند و آن حرکت منظم باال و پايين رفتن را زير پاهايشان احساس
ميکردند .ويل گفت:
 -اين يه کم بهتر از دفعه قبليه.
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اونلين بازويش را به ديواره محافظ ،جايي که آن ديواره خم ميشد تا سينه کشتي را شکل دهد تکيه داد؛ چشمانش
را بست و اجازه داد موهايش با باد نمک روان شود.
اونلين به او نيشخند زد:

اگه درست يادم باشه ،تو دفعه پيش تقريباً يه همچين چيزي رو گفتي« .اگه اين همون قدر بده که به نظر مياد،بايد خوب باشه» يه چيزي شبيه همون خطها.
ويل در جواب با ناراحتي نيشخند زد:
 چجوري بايد ميدونستم؟هوراس با کنجکاوي به آن دو نگاه کرد و پرسيد:
 موضوع چيه؟اونلين به نرده هاي کشتي تکيه داد ،و اجازه داد تا باد همراه با نمک موهايش را به حرکت در آورد .او گفت:
 آآآآآه؛ اين خوبه.بعد ،در جواب سؤال هوراس ،ادامه داد:
 خوب ،تقريباً بعدازاينکه ويل اون کلمات جاودان رو گفت ،ما با يکي از بدترين طوفانهايي که ارک و اسوينگالديده بودن برخورد کرديم.
ويل گفت:
 اون موجها عظيم بودن .قطعاً عظيم.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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هوراس به دکل نگاه کرد ،در ذهنش دو يا سه برابر اندازه واقعياش را تصور ميکرد و سپس دوباره به دوست
قديميش نگاه کرد ،درحاليکه ناباوري مؤدبانهاي در چشمانش بود .هوراس ياد گرفته بود که وقتي مردم در مورد
طوفاني وحشتناک يا جنگي مرگبار صحبت ميکنند ،مايلاند که در جزئيات مبالغه کنند.
اونلين آن نگاه را ديد و بهسرعت ويل را پشتيباني کرد.
 نه ،واقعاً هوراس .اونا عظيم بودن .من فکر ميکردم که ما قراره بميريم.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.
او با بيميلي گفت:
 ولي ،اين يعني موجها از خود ولف شيپ بزرگتر بودن...او نميتوانست چنين چيزي را تصور کند ولي او پي برد هردوي دوستان قديميش با هيجان سر تکان ميدهند
ويل به او گفت:
 دقيقاً! ما واقعاً باالي چند تاشون قايقراني ميکرديم.اونلين او را اصالح کرد:
 خب ،ما نميکرديم .ما به دکل گرهزده شده بوديم تا توي دريا پرت نشيم.او با يادآوري اينکه آنها چقدر در برابر نيروي عظيم آب سبزي که به روي عرشه جاري ميشد ،بيچاره و درمانده
بودند اضافه کرد:
 همچين فرقي هم نداشت.هوراس با نگراني به اطرافش نگاه کرد .تا اکنون ،او از حرکات آرام و سبک کشتي لذت ميبرد .او گفت:
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 خب ،اميدوارم امروز با هيچچيزي شبيه اون برخورد نکنيم.ويل بيتوجه شانهاش را باال انداخت.
 اوه ،نگران نباش .ولف وايند ميتونه با هر چي که دريا روش پرت کنه دستوپنجه نرم بکنه .اون کشتي کامالًآماده براي دريانوردي ايه.
او با آرامشي صحبت ميکرد که متعلق به کسي بود که در آبوهواي بد در دريا حضور داشت .همچنين آرامش
کسي که ديشب کامالً اسوينگال را بازجويي کرده و ميدانست احتمال کمي براي طوفان مشابهي در اين زمان از
سال وجود دارد .ولي ويل حس نميکرد که الزم باشد آن را به هوراس بگويد .درهرحال ،نه هنوز .او از ناآرامي
دوست بزرگش لذت ميبرد و آن حالتي که او چشمانش را اطراف افق ميچرخاند ،و به دنبال اولين نشانه احتمالي
از يک طوفان بود.
ويل به نرمي گفت:
 اونا قبل از اينکه پلک بزني اينجان .اين طوفانا همين طورين.اونلين نگاهي متهم کننده تحويلش داد ،ويل شانهاش را با بيگناهي کاملي باال انداخت .اونلين به خاطر تالشي که
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.
 چيزي که اون با دقت نگفت اينه که اآلن فصل خيلي زودي براي يکي از اون طوفاناي بزرگه.هوراس با شنيدن آن حرفها کمي آرامتر به نظر آمد.
ويل با لحن ناراحتي گفت:
 هنوزم ،هيچوقت نميتوني بفهمي.اونلين گفت:
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 دقيقاً .تو ،مخصوصاً ،هيچوقت نميتوني بفهمي .براي همينه که ديشب اينقدر هيجانزده بودي ،و از اسوينگالپرسيدي که قراره يکي از اون طوفاناي زننده پيش بياد يا نه.
هوراس درحاليکه حس ميکرد ويل به او حقه زده پرسيد:
 اون چي گفت؟ويل با نگاه جدياي روي صورتش پاسخ داد:
 اون گفت« :تو هيچوقت نميتوني بفهمي»اونلين با عصبانيت آهي کشيد ،و زماني که به آن سؤال پاسخ ميداد ،با هوراس رو در رو شد و ويل را با حرکت
بيتوجهي از دست ناديده گرفت:
 اون گفت ،تموم راه تا درياي کنستانت مث استخر آروم مي مونه.هوراس بهسرعت به ويل نگاه کرد ،که يک نگاه معصوميت آسيبديدهاي را به خود گرفته بود .نه براي اولين بار،
هوراس به خودش يادآوري کرد که رنجرها يک دسته پيچيده هستند .او گفت:
 پس اين قراره خوب باشه.او به اونلين لبخند زد ،که براي پاسخش لبخند ميزد.
ويل با تأسف سرش را به سمت شاهدخت تکان داد .او گفت:
 تو ديگه هيچ خوشمزگياي نداري ،نه؟ولي او نميتوانست جلوي نيشخندي را بگيرد که زمان گفتن آن حرفها ميان صورتش جا باز ميکرد .حقيقتاً ،او
از همراه شدن دوباره با اونلين لذت ميبرد.
راههايشان بعد از بازگشت از اسکانديا از هم جداشده بود و ويل ميدانست که اونلين براي انتخاب او براي ماندن
بهعنوان يک رنجر و گذشتن از موقعيتي براي عضويت در رصدبان سلطنتي نااميد و حتي رنجيده است .ويل عمق
اين رنج را نميدانست .او اين موقعيت را بعدازاينکه اونلين از پدرش درخواست کرده بود تا راهي براي نگهداشتن
ويل در قصر آرالوئن بيابد رد کرده بود .او خودداري ويل را بهعنوان طرد شدن خودش فرض کرده بود ،و در چند
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باري که آنها در اجتماع مالقات کرده بودند؛ او بر وجود يک جو سلطنتي تأکيد کرده و يکفاصله سرد را از ويل
حفظ کرده بود .اکنون ،در جو خشن يک ولف شيپ ،و با يادآوريهاي فراواني از ماجراجوييهاي گذشتهشان در
اطراف ،به نظر ميرسيد که آن مرزها محو ميشوند.
***
گيلن از هلت پرسيد:
 خوبي؟اين سومين بار بود که او اين سؤال را ميپرسيد .و مانند دو موقعيت قبلي ،هلت با صداي عصبياي پاسخ داد:
 خوبم.ولي گيلن حس ميکرد چيزي اشتباه است .استاد قبلياش به طرز غيرمعمولي گيج به نظر ميآمد .اخمي کوچک
روي پيشانياش بود و دستهايش آنقدر سفت نردهي کشتي را گرفته بود که بندانگشتانش سفيد شده بود.
 مطمئني؟ خوب به نظر نمياي.حقيقتاً ،هلت پشت ريشها و زير سايه شنلش نسبتاً رنگپريده به نظر ميآمد.
 چيزي اذيتت مي کنه؟صورت رنگپريده و عصباني هلت به سمتش چرخيد .او گفت:
 بله .يه چيزي اذيتم مي کنه .يه احمق مدام داره ازم مي پرسه «خوبي؟» .واقعاً آرزو ميکنم...هر چيزي که او آرزو ميکرد بهتندي قبل از تمام شدن حرفش قطع شد و گيلن ديد زماني که بهسختي دندانهايش
را رويهم ميسابيد ،صورتش در خطهاي مصممي محکم شد .اين حقيقت که آن مداخله با چرخشي بزرگتر از
معمول توسط ولف وايند همزمانشده بود توسط رنجر جوانتر موردتوجه قرار نگرفت .او نگاه نگراني به معلم پيرش
انداخت .هلت براي سالها در زندگياش سري ميان سرها داشت .او خستگيناپذير بود .او همهچيزدان بود .او
تواناترين مردي بود که گيلن ميشناخت.
او همچنين دريازده بود.
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اين چيزي بود که هميشه براي چند ساعت اول سفر دريايي او را پريشان ميکرد .هلت ميدانست که اين به خاطر
ترديد است .همه اينها ذهني بود .وقتيکه کشتي ناگهان حرکت ميکرد يا خيز برميداشت يا ميچرخيد ،او نا
آماده با ترديدي روبهرو ميشد که چيزي به اين بزرگي و مادي ميتواند آنقدر در اطراف وجود داشته باشد.
در اعماق قلبش ،ميدانست وضعيت کنوني خيلي بد نيست .ولي در چند ساعت اوليه يک سفر دريايي ،مغز هلت
جستجو ميکرد تا موج بزرگتري ببيند ،يک حرکت بيشتر ناگهاني ،يک چرخش کشنده که ميتوانست بيشازحد
پيش رود .او ميدانست که زماني که بهکل حرکت و بازيابي ،حرکت و بازيابي کشتي عادت کند ،با معده و اعصابش
کنار خواهد آمد .ولي اين چند ساعت زمان ميبرد .او عبوس فکر کرد ،تا آن زمان ،هر چه عقلش به او ميگفت ،او
بهتر بود کنار نردهها ميماند .او آرزو ميکرد که گيلن او را تنها بگذارد .ولي او نميتوانست راهي براي پيشنهاد
اين کار بيابد بدون اينکه به احساسات مرد جوانتر لطمهاي وارد نکند .و آن چيزي بود که هلت ،هرقدر ترشرو و
بداخالق و بدون لبخند به نظر ميآمد ،هيچوقت انجامش را تائيد نميکرد.
اسوينگال ،بزرگ ،پر سروصدا و صميمانه ،کنار او در نردهها پديدار شد و هواي نمکدار را عميقاً تنفس کرده و با
آههاي بزرگي از خشنودي بازدم ميکرد .اسوينگال هميشه از بازگشت به دريا خرسند ميشد – واقعيتي که هلت
فکر ميکرد زير سر ديوانگي و جنون است.
او فرياد زد:
 امــــــــــــم .آآآآآآآآه .چيزي مثل هواي دريا نيست که تو رو سرحال بياره ،مگه نه؟هلت با بدگماني به او نگاه کرد و اسوينگال به چشمانش نگاه نکرد .بهجاي آن ،او به آب پرتاللو خيره شد .او به
آنها گفت:
 چيزي مثل اون نيست!او چند نفس عميق ديگر کشيد و با اشتياق وضعيت هلت را ناديده گرفت و سپس در آخر به گيلن گفت:
 تو اون چيزي که من نميفهمم رو ميدوني؟گيلن مطمئن بود که او ميخواهد به سؤال خودش جواب دهد ،پسنيازي نديد که بيشتر از باال بردن يک ابرو
پاسخي دهد.
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 من نميفهمم که چطور مردم ميتونن کل روز روي يکي از اون شيطونهاي از جهنم اومده اي که تند تکونميخورن و يهويي حرکت ميکنن و ميپرن و جفتک ميندازن بدون مشکل کوچيکي بشينن...
او با شستش به چهار اسب در آخور ميانه کشتيشان اشاره کرد:
 ولي بذارشون روي يه عرشه آروم ،ثابت و بدون حرکت کشتي ،و ناگهان معدههاشون با کوچکترين چرخشميخوان خودشونو بريزن بيرون.
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؟هلت که براي گفتن بيشتر از يک کلمه به خودش اعتماد نداشت ،به کوتاهي گفت:
 نه.اسوينگال موافقت کرد:
 البته که نه .احتماالً به خاطر نخوردن صبحانه يه کم کسل و بيحوصله س .تو صبحونه نخوردي؟هلت که اين بار دو کلمه بيشتر را مديريت ميکرد پاسخ داد:
 نه .صبحونه خوردم.اسوينگال با تکبر گفت:
 احتماالً يه کم نون و آب .يه مرد به صبحونه قابلاحترام تو شکمش نياز داره.او گيلن را که باعالقه و کمي ناباوري به هلت نگاه ميکرد مورد خطاب قرارداد:
 سوسيسها خوبن .يا يه تيکه از گوشت خوک .و من سيبزميني دوست دارم .اگرچه بعضيها هم هستن کهميگن کلم بهترينه .از وسطش سفته ،کلم اين طوريه .و با يه تيکه خوب و روغني از گوشت بيکن خوب هضم
ميشه.

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
هلت با نرمي ناله کرد .او به اسوينگال اشاره کرد و چند کلمه غيرقابل تشخيص را منمن کرد.
اسوينگال اخمکرده و بيشتر به سمتش خم شد .او با خوشحالي گفت:
 ببخشيد ،نشنيدم.هلت که دستانش را مانند پنجه دور نرده کشتي حلقه کرده بود ،خودش را بيشتر به سمت آن اسکانديايي بزرگ
کشيد و با تالش هنگفتي گفت:
 بهم قرض بده...اسوينگال پرسيد:
 قرض بدم؟ چيو قرض بدم؟هلت اشاره کرد ولي اسوينگال نفهميد.
هلت مکث کرد ،يک دستش را باال گرفت و جرئتش را جمع کرد و واضحاً گفت:
 کاله خودتو ،کاله خودتو بهم قرض بده.اسوينگال گفت:
 خب ،البته .چرا از اول نگفتي؟او باز کردن بندهايي که کالهخود شاخدارش را سرجايش نگهداشته بودند را آغاز کرد .سپس با توجه کردن به يک
لبخند وحشتناک و کينهجو روي صورت رنگپريده و زجرکشيده هلت متوقف شد .خاطرهاي به ذهنش آمد ،زماني
ديگر ،کشتياي ديگر و کالهخود قرض گرفتهشدهي ديگر.
بهسرعت ،او کالهخود را از دست جلوآمده هلت دور کرد .او عبوسانه گفت:
 -سطل خودتو پيدا کن!
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فصلسیزدهم
بعد از دو روز در دريا ،هلت خوشبختانه معدهاش را بار ديگر در کنترل داشت .آن موضوع يک اسوينگال با نيشخند
شيطاني را از پرسيدن درباره سالمت هلت در هر فرصت ممکن ،يا پيشنهاد دادن غذاهاي خوشمزه از ذخيره غذايي
محدود ولف شيپ بازنداشت .او که نيشخند بيگناهانهاي روي صورتش نقش ميبست گفت:
 رون مرغ؟ يه کم روغنيه ولي بازم خوبه .دقيقاً همون چيزيه که به دندههاي يه مرد ميچسبه.هلت براي دهمين بار گفت:
 اسوينگال ،تموم شد .ميفهمي؟ من دريازده بودن رو تموم کردم .و قطعاً نيازي به تالشهاي تو براي اينکهمجبورم کني که از روي نردهها درونم رو بيرون بريزم نيست.
اسوينگال متقاعد به نظر نميآمد .او قدرت ذهن هلت را ميدانست و مطمئن بود که او در حال بلوف زدن است –
که ،در اعماق ،معده رنجر هنوز در پريشاني ست .همهچيزي که نياز داشت فقط کمي ترغيب وسوسهآميز بود.
او از روي اميدواري پيشنهاد داد:
 اگه اين طبق ذائقه تو نيست؛ من مقداري سس پوره بلوط دوستداشتني دارم که ميتوني خودتو توش خفهکني؟
هلت موافقت کرد:
 خيلي خب .بهم اون رون مرغ رو بده .و اون سس بلوط رو بيار ،و وقتيکه دور و برش هستي خيار شور هم بيار.اوه ،بهتره يه ظرف بزرگ آبجوي تيره اگه دارين بياري.
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اسوينگال با قبول اينکه هلت بلوف ميزند نيشخند زد .در کمتر از چند ثانيه غذاهاي موردنياز روي ميز کوچک
تاشو در اتاق فرماندهي کشتي گذاشتهشده بود .او منتظرانه هلت را تماشا کرد که مرغ را گاز زد ،بهآرامي جويد و
فروداد .جرگن ،يکي از خدمه ،يک ليوان بزرگ را با آبجوي تيره پرکرد و آنرا هم پايين گذاشت ،سپس کنار بشکه
کوچک منتظر دستورات بعدي ايستاد.
اسوينگال اميدوارانه پرسيد:
 پس همهش خوبه؟هلت براي تائيد سرش را تکان داد.
 خوبه .يه کمي بيشازحد پختهشده و رشتهرشته س ،ولي بهجز اين خوبه.او جرعه بزرگي از آبجوي تيره خورد ،که ميدانست موردعالقه اسوينگال بوده و ذخيرهاش محدود است .او ليوان
بزرگ را به سمت جرگن گرفت.
او خالصه گفت:
 بيشتر.اسکانديايي بشکه را باز کرد و اجازه داد تاجرياني از آبجوي تيره و کف دار درون ليوان بريزد .هلت دوباره نوشيد،
و بيشتر آبجو را خالي کرد .سپس پشت دستانش را به روي لبهايش کشيد .او ليوان را دوباره جلو گرفت و گفت:
 بد نيست .در کل بد نيست.آن لبخند روي صورت اسوينگال شروع ميکرد که محو شود زماني که ديد بيشتر مشروب موردعالقهاش درون

ليوان هلت سرازير ميشود .او فکر کرد ،يه جوک ،يه جوکه؛ ولي اينيکي نزديکه که گرون تموم بشه.
او از آن پاروزن پرسيد:
 چند تا بشکه برامون باقي مونده؟پاسخ رسيد:
 -اين آخريه ،رئيس.
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او براي آزمايش بشکه را تکان داد تا ببيند چقدر باقيمانده و گوشهاي تمرين ديده اسوينگال ميتوانستند از
صداي توخالي مايع مواج تشخيص دهند که کمتر از نصف باقيمانده است .و او با حس نگراني ناگهانياي فکر کرد،
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.جرگن که خودش لبخندي را پنهان ميکرد سرش را تکان داد .او اسوينگال را دوست داشت؛ ولي مانند همه
اسکاندياييها ،او از جوک خوب و سودمند استقبال و قدرداني ميکرد .او راهي که آرالوئني توپ را در زمين
کاپيتانش انداخته بود را تحسين ميکرد.
او پرسيد:
 مطمئني؟ به نظرمي رسه اون ازش لذت ميبره.هلت براي تائيد بهآرامي آروغ زد ،و مقداري ديگر از آن ران مرغ سس زدهشده خورد.
اسوينگال به کوتاهي پاسخ داد:
 داره بيشازحد لذت ميبره.او نگاه غمناکي به هلت انداخت.
 بعضيا وقتيکه يه جوک بيشتر از حد پيش ميره نميفهمن.هلت لبخند نحسي به او زد و پاسخ داد:
 همونطور که فهميده بودم .پس بهم بگو .اين سواال در مورد سالمتي من و حالت معدهم تموم شده؟اسوينگال به تيرگي من من کرد:
 -آره .من فقط نگرانت بودم .همهش همين.
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هلت با جديت گفت:
 قلبم با نگرانيهاي آروم تو تحت تاثير قرار گرفت.سپس ،با نگاه کردن به فراسوي نردههاي سمت چپ کشتي ،او به خط ساحلي بلند سفيدي اشاره کرد که در کرانه
ساحل ايبريون پيدا بود.
او پرسيد:
 اونجا جاي خوبيه که اسبا رو به ساحل ببريم؟او ميدانست که اگر تاگ ،ابالرد ،بليز و کيکر زمان زيادي را بدون تمرين و فعاليت بگذرانند ،ماهيچههايشان خشک
و نرم و وضعيتشان پر درد و رنج خواهد شد .او و اسوينگال درباره نياز اسبها براي پياده شدن در ساحل چند روز
يک بار و اجازه دويدن دادن به آنها بحث کرده بودند.
اسوينگال که دوباره به سر کارش بازگشته بود چشمانش را باال چرخاند تا به خط ساحلي نگاه کند.
او گفت:
 همونقدر که هر جاي ديگه خوبه .اين قسمت از ساحل از هر شهر و مسکن بزرگي دوره .نميخوايم که ابيرنهافکر کنن بهشون حمله ميکنيم.
او نصف ليوان آبجوي تيرهاي که هلت به او پيشنهاد کرده بود را گرفت و از آن نوشيد.
 ممنون.هلت با کوچکترين ردي از نيشخند گفت:
 مشکلي نيست .در هر صورت من اون چيز رو دوست ندارم.اسوينگال به سختي و طوالني به هلت نگاه کرد .گفت:
 تعجب نکن اگه شما و اسباي ارزشمندتونو روي ساحل رها کنم .در هر صورت نميدونم چرا شما بهشون نيازدارين .ما توي الشباح لنگر ميندازيم تا پول رو بديم ،بعد دوباره به سمت خونه کشتيروني کنيم.
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هلت به او گفت:
 اميدواريم .من يادگرفتم که هميشه ميارزه براي غير منتظرهها آماده باشي .و يه رنجر بدون اسبش مثل يهاسکانديايي بدون کشتي شه.
اسوينگال موافقت کرد:
 به اندازه کافي عادالنهس.او به سمت بادنما ،وسيله سبکي که براي سنجيدن جهت باد از دکل آويزان بود ،نگاه کرد .با ديدن اينکه نيازي
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.
***
ساعتي بعد ،جلوي ولف وايند بهآرامي درون ماسهها فرو رفت و کشتي با صداي لغزش و ساييدني ايستاد.
بندهاي باالبر دوباره برپا شده بودند و آن اسبها از سمتي روي آب کم عمق فرود آورده شدند .تاگ با دقت به
هلت نگاه کرد .او در دو روز گذشته از خودش لذت برده بود در حالي که بهآرامي از سمتي به سمت ديگر در آلونک
راحت و نرمش تاب خورده بود؛ در وعدههاي منظمي غذا خورده؛ در آفتاب چرت زده و کالً زماني که ولف شيپ
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
چقدر بايد استراحت داشته باشد ،چند سيب اجازه دارد بخورد يا چقدر تمرين واقعاً نياز است با يکديگر موافق
نبودند.
با اين وجود ،اينکه دوباره زمين سفت زير پايش بود حس خوبي داشت ،و آنها به اندازهاي روي عرشه نبودند تا
آن حالتي که اسکاندياييها به آن «لرزش زميني» ميگفتند برايشان پيش بيايد ،که به نظر ميآمد زمين ميلرزد
و زير تو مانند عرشه متحرک کشتي تکان مي خورد.
تاگ تمام بدنش را تکان داد ،در حالي که گوشها و يالهاي کوتاهش تا دم پشمالويش را همانطور که اسبها
انجام ميدادند ميلرزاند .سپس او زماني که ويل افساري را روي دماغش ميلغزاند صبورانه ايستاد .آنها
نميخواستند با زين کردن اسبها خودشان را زحمت دهند .براي منظور کنوني ،راندن بدون زين کافي بود .اونلين
زماني که چهار دوستش روي اسبهايشان پريدند کمي با حسادت تماشايشان کرد .هيچ دليلي وجود نداشت که
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اسبي مخصوصاً براي او بياورند .اگر او نياز داشت تا براند ،آنها ميتوانستند اسبي در الشباح بخرند .ولي کيکر و
سه اسب رنجر همهشان مخصوصاً تعليم ديده بودند .هيچ اسبي که در محل خريده ميشد نميتوانست آن مهارتها
و يا استقامت آنها را داشته باشد .اگر سه رنجر و هوراس به اسب نياز داشتند ،آنها به اسباني که بهشان عادت
داشتند نياز پيدا ميکردند.
هلت به ديگران گفت:
 براي چند صد متر اول آروم بريد .اونا ميخوان بدون ولي ما اجازه نمي ديم توي هر کاري زياده روي کنن.و حقيقتاً ،با وجود ناخشنودي ابتدايي تاگ در مورد مداخله در سفر دريايياش ،او متوجه شد که ميخواهد که
بدود .او ميخواست به ابالرد و بليز – و آن اسب جنگي بزرگ ،آرام و ماهيچه اي – بفهماند زمان سرعت که رسيد،
برنده چه کسي است.
زماني که به راه افتاده و به سمت شمال ميرفتند دربرابر افسارها مقاومت کرد .ولي ويل او را آرام نگه داشت ،اجازه
داد در اول فقط راه برود ،سپس يورتمه ،و در آخر آزادش کرد تا در چهار نعل آرامي بدود.
آن چهار اسب پهلو به پهلو روي ساحل مدور چرخيدند ،و کنار هم تاختند؛ هر کدام سرش را تکان داده و افسارها
را لجوجانه مي کشيد .هر کدام متقاعد شده بود که سريعترين ،ثابت قدم ترين ،با ارادهترين موجود در دنياي
اسبهاست .آنها چشمانشان را به سمت يک ديگر ميچرخاندند،
خرناس کشيده و يک ديگر را به مبارزه ميطلبيدند ،و قبول کردن مبارزات جلو افتادن بود .ولي دستان محکم
روي افسار هايشان جلوي آزاد شدنشان را مي گرفت.
تاگ حس کرد که خون در درونش جريان مييابد و سفتي از پاهايش مي رود .او حس خوبي داشت.
او حس زنده بودن ميکرد .او حس ميکرد که کاري را انجام ميدهد که برايش به دنيا آمده است .ماسه زيرپايش
سفت بود بدون اينکه بيش از حد محکم باشد .اين رگباري از کلوخ هاي خيس را در پشت سرش ايجاد ميکرد.
هواي نمک دار ششهايش را پر ميکرد و تاگ آن را عميقانه تنفس ميکرد .او حس کرد دستان ويل کمي آرام
شد و او به جلو خيز برداشته و براي چند لحظه جلوتر از بقيه اسبها بود تا اينکه سوارهاي ديگر به اسب هايشان
سرعت بخشيده و ويل سرعت فزايندهاش را آرام کرد .هنوز دوش به دوش ،آن چهار اسب چهار نعل تندي را کنار
ساحل شروع کردند.
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در پشت مرتفع ولف شيپ ،اونلين کنار ميلهها ايستاده بود و براي چشمانش سايبان مي ساخت تا زماني که آنها
در فاصلهها محو ميشدند تماشايشان کند .او از تنها رها شدن مانند اين متنفر بود .هوراس به او پيشنهاد داده بود
تا اجازه دهد تا پشت او اسب براند ولي او رد کرده بود .اين همانجور نبود .اونلين نميخواست عابر باشد.
او ميخواست با دوستانش براند.
اسوينگال خودش را باالي ميله ها کنار او کشيد ،و به سواران نگاه کرد .اسوينگال بهآرامي به اونلين گفت:
 واقعا نميدونم چطوري اين کارو ميکنين.او آرالوئنيها را که سوار ميشدند ،سپس حرکت ميکردند و آنقدر راحت مينشستند که انگار ناگهان بخشي از
خود حيوان شده بودند را تماشا کرده بود .اين مهارتي بود که او ميدانست هيچ گاه ،و هرگز در آن استاد نميشود.
او فکر کرد ،اين مثل يه جور تفريح به نظر مياد .ولي او نمي توانست با آن ايستادنها ،چرخش هاي ناگهاني و
ناشي گري پرهراسي که زمان باال رفتن روي اسب احساس ميکرد کنار بيايد.
اونلين نگاه پر اشتياق را در چشمان او ديد و دستش را روي دست او گذاشت .گفت:
 اين سخت نيست .فقط به تمرين نياز داره .ميتونم بهت ياد بدم.ولي اسوينگال سرش را تکان داد .او پاسخ داد:
 همين تمرينه که قسمت سختشه.و با حواس پرتي پشتش را خاراند ،جايي که ماهيچههايش هنوز خاطره مبهمي از آن سواري به ردمونت و برگشت
را داشتند.
اکسل از مکان ديده باني روي رابط دکلها صدا زد:
 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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اسوينگال سايباني براي چشمانش ساخت .در دوردست شمال ،روي تپههاي کم ارتفاع درون ساحل ،او تأللو
خورشيد را روي فلز ديد ،يک کالهخود يا سپر .ابر کوچکي از گرد و خاک نيز ديده ميشد .او فکر کرد ،سواران ،و
کامالً بسياري از آنها .او شانهاش را باال انداخت .اين بيش از حد غافلگير کننده نبود .حتي با وجود اينکه اينجا
قسمت کم جمعيتتر ساحل بود ،ايبرياييها بيرون پاسباني ميکردند ،و منظره يک ولف شيپ موضوعي قابل
تحقيق بود .او تخمين زد؛ همه آن سواران حداقل يک ساعت فاصله داشتند .زمان زيادي براي فراخوان آرالوئنيها،
سوار کردن اسبها و بادبان برافراشتن بود .ولي بهترين کار اين بود که محتاط باشند.
او به خدمه اي که براي آن منظور کنار بوق شاخي اي ايستاده بود گفت:
 بهتره صداشون کنيم برگردند.آن مرد سري به توافق تکان داد ،نفس عميقي کشيد و دو بوق بلند زد – همان عالمت فراخوان توافق شده.
سه کيلومتر پايين تر از ساحل ،هلت بوقهاي بلند و غم انگيز را شنيد .او افسار را کشي و به بقيه عالمت داد تا
همينکار را انجام دهند ،و روي زين چرخيد تا از روي ساحل به کشتي نگاه کند.
از موقعيت او ،نمي توانست نزديک شدن مرد سوار را ببيند .ولي ميدانست اسوينگال دليل خوبي براي به صدا در
آوردن فراخوان دارد .او گفت:
 وقتشه که برگرديم .بذارين يه کم اجازه بديم ...قبل از اينکه بتواند جملهاش را تمام کند ،ويل و تاگ رفته بودند ،در حالي که پاهاي اسب کوچک در حالي که با
فاصلهاي کمتر از چند قدم شروع به تاخت کرد تکان ميخورد .بليز در پشت سر نزديکش بود و هوراس و کيکر در
پس آنها سالنه سالنه حرکت ميکردند تا بهآرامي به سرعت صاعقهاي اسب جنگي برسند.
هلت به هيچکس به جز خودش گفت:
  ...که بدوند.سپس او ابالرد را با زانويش لمس کرد و اسب تعليم ديده به شکل عالياي به سرعت ،مانند آزاد شدن تيري از
کمان دويد .هلت ميدانست که به کيکر ميرسد .ولي راهي نبود تا با بليز و تاگ رقابت کند.
مخصوصاً تاگ...
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فصلچهاردهم
ساحل آريدي يک خط باريک قهوهاي بود که زماني که ولف وايند در ميان آب بهآرامي سر ميخورد ،بافاصله از
سمت راست آن قرار داشت .اکنون آنجا به طرز عجيبي آرام بود و به همين دليل خدمه ميتوانستند پاروهايشان
را در کشتي گذاشته و بادبان بزرگ و مربع شکل را نصب کنند .در چند روز گذشته باد يکنواخت از سمت شرق
ميوزيد و مستقيماً به سمت هدفشان از سفر بود .ولي زماني که خورشيد روي آن طلوع کرد ،روز پانزدهم سفرشان،
آن باد به سمت جنوب تغيير جهت داد.
اسوينگال دکل را بلند کرده بود و آن را در زاويه چهلوپنج درجه چرخشي نگهداشته بود تا باد را نگه دارد .ولف
شيپ فوراً تالش کرد که به سمت باد بچرخد ،مانند يک بادنما .ولي کنترل محکم اسوينگال بر روي تنظيمکننده
بادبان و سکان؛ جلوي کشتي را به سمت شرق نگاه داشت .ولف وايند بهناچار هنوز به سمت شمال تحريک ميشد،
ولي نيروهاي مخالفي که توسط باد در بادبان ايجاد ميشد ،مقاومت قسمت زيرين کشتي در آب و نيروي چرخشي
سکان عقب کشتي آنها را در يک مسير شرق – شمال – شرق نگه ميداشت.
و حتي اگر کشتي کمي به سمت شمال ميچرخيد ،پيشرفت بهتري به سمت شرق داشت ،نسبت به زماني که با
پارو رانده ميشد .اسوينگال ميدانست که يک کاپيتان عاقل نيروي پاروزنانش را تا جايي که امکان داشت حفظ
ميکند.
او به هلت گفت:
_ ما يه کم به سمت شمال انحراف پيدا ميکنيم .ولي تا وقتيکه به الشباح نزديکتر بشيم با باد ميمونيم.
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هلت براي توافق سري تکان داد .اسوينگال ميدانست چه ميکند و چيزي نبود که رنجر بتواند براي بهتر کردن
پيشرفتشان پيشنهاد کند .او به مهارتها و قضاوت آن اسکانديايي بزرگ تقريباً به اندازهي ارک اطمينان داشت.
هلت ،اونلين و اسوينگال اکنون در قسمت عقب کشتي عميقاً در مورد برنامهها براي مذاکرات پيش رو بحث
ميکردند .هوراس کنار کيکر در آلونک خم شده بود ،و روي در آوردن سنگي کار ميکرد که زمان دويدن آخريشان
روي ساحل زير نعل اسب جنگي گير کرده بود.
ويل بهتنهايي در جلوي کشتي ايستاده بود؛ و زماني که به ديواره محافظ تکيه داده بود چانهاش روي بازويش قرار
داشت .براي شايد دهمين بار در روزهاي بسياري ،او درباره آنچه آينده در خود داشت احساس ناراحتي ميکرد.
نه درباره مذاکرات براي آزادي ارک .او مطمئن بود که آنها بهآرامي و موفقيت پيش خواهند رفت .درهرصورت،
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
کردن از رهبريش گذرانده بود .همان کاري که آنان زماني که در آخر کشتي به الشباح رسيده و براي آزاد کردن
ارک به ساحل ميرفتند؛ انجام ميدادند .حضور هلت ،بينش و بصيرت او ،مهارتش ،توانايي فطريش در حل کردن
هر مشکلي که سر برميآورد ،منبع بزرگي از امنيت براي ويل بود .او به طرز محکمي متقاعد شده بود که کاري
نيست که هلت نتواند انجام دهد ،و مشکلي نيست که نتواند حل کند.
و ويل ميدانست ،بهزودي ،او آن چتر محافظ را رها کرده و به حال خودش خواهد بود.
سه ماه بعد ،او با ارزشيابيهاي نهايياش روبهرو ميشد – که طراحيشده بودند تا اطمينان حاصل شود که او
چيزي که براي يک رنجر موفق شدن نياز است را دارد ،يا خير.
در سال گذشته ،ارزشيابيهاي نهايي در ذهنش بزرگ جلوه ميکرد .او آن را به شکل اوج تمريناتش ،و آخرين
مانع که قبل از رسيدن به برگ بلوط نقرهاي – نشانهي يک رنجر فارغالتحصيل شده – بايد از رويش جهش
ميکرد ،ميديد .و او باکمي بيصبري به دنبال آن بود.
ولي اکنون او فهميد که ،آن ارزشيابيها آخر کار نخواهند بود .آنها فقط يک شروع خواهد بود ،شروع يک مرحله
جديد و حتي بزرگتر از زندگياش .ارزشيابيهاي حقيقي به دنبالش خواهند آمد .و هيچوقت متوقف نميشدند؛
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تا زماني که او يک رنجر باقي ميماند .او هرروز آزمايش ميشد .او هرروز فراخوانده ميشد تا تصميمهاي مرگ
وزندگي بگيرد ،بعضياوقات بدون زمان کافياي که درست دربارهشان فکر کند.
مردم براي نصيحت و رهبري به دنبالش ميگشتند و ناگهان ،او شک کرد که آيا او ميتواند اين را فراهم کند؟ او
فهميد که او براي اين نقش آماده نيست .او توانايي انجامش را ندارد .او هيچوقت نميتوانست مانند هلت باشد،
آنقدر آرام ،با اعتمادبهنفس و باتجربه.
آنقدر که در مورد همهچيز کامالً حق داشت.
او هلت نبود .او ويل بود .جوان ،عجول و بيتجربه .بدون فکر حقيقي دربارهاش ،او به شکلي فرض کرده بود که
زماني که او فارغالتحصيل شود ،او و هلت به زندگي در آن کابين راحت و کوچک داخل مرزهاي جنگل ادامه
خواهند داد .ولي ازدواج هلت اين ادراک را به ويل داده بود که آن روزها تقريباً تمامشده بودند و هلت آن را فهميده
بود ،هرقدر که ويل به آن بيتوجه بود .هلت هماکنون به آپارتماني که او و بانو پولين در قصر شريک شده بودند
نقلمکان کرده بود هرچند که او از آن کابين در جنگل بهعنوان زيربنايي براي رصد کردن آنچه در بخش اتفاق
ميافتاد استفاده ميکرد.
در نخست ويل اين تغيير در اتفاقات را با آرامش بررسي کرده بود .ايده داشتن کابيني بيشتر براي خودش جاذبه
مسلمي داشت .او ميتوانست براي وعدههاي غذايي دوستانش را دعوت کند.
هوراس ،اگر او به ردمونت ميآمد؛ همانطور که گه گاهي اين کار را انجام ميداد .و اليس.
او فکر کرد؛ اليس ،بله .نشستن کنار آتش در آن کابين کوچک و دنج با اليس زيبا ،بلند و بلوند و حرف زدن درباره
پيشرفتهاي جديد در کارشان خوشايند بود .او هماکنون يک ديپلمات فارغالتحصيل شده بود و هماکنون توسط
استادش ،بانو پولين ،به مأموريتهايي فرستاده ميشد.
اليس از نشستن کنار او و گوش دادن به او زمان نواختن ماندولين 33و تکان دادن سرش همزمان با نتها لذت
ميبرد.

ماندولین یه جور آلت موسیقیاییه که شبیه گیتاره؛ ولی گالبی شکله و سیم هاش متفاوتنMandola .
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و با لبخند کجي فکر کرد ،برعکس هلت ،که هر زمان که ويل آن وسيله موسيقي کوچک را از نگهدارنده سخت و
چرمياش بيرون ميآورد شکايت و بيقراري ميکرد.
ولي سپس او پي برد که اين راهي نيست که زندگياش در آن پيش خواهد رفت .او ،با يا بدون هلت ،در آن کابين
نخواهد بود .او هيچ جايي نزديک قصر ردمونت نخواهد بود .زماني که او فارغالتحصيل ميشد ،به بخش ديگري
انتقال مييافت ،يکي از پنجاه تاي درون کشور .او ميتوانست به صدها کيلومتر دورتر از هر که و هر چيزي که
ميشناخت فرستاده شود .و زماني که او به آنجا ميرسيد ،مردم از او انتظار خواهند داشت که بداند چهکار ميکند.
آنها براي راهنمايي و مشورت و امنيت به دنبال او خواهند بود.
در خالصه ،آنها فکر خواهند کرد او شبيه هلت است.
و او کامالً خوب ميدانست که نيست .او با آن فکر عميقاً آهي کشيد.
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.
او خودش را اصالح کرد ،هر کس بهجز گيلن .احتماالً هلت ،ولي قطعاً گيلن .به نظر ميرسيد آن رنجر جوان زماني
که ميخواست ميتوانست در سکوت کامل حرکت کند .او استاد شناختهشده گروه رنجرها در حرکات پنهاني بود.
اکنون گيلن کنارش به ميله تکيه داده بود و با کنجکاوي به او نگاه ميکرد.
او بهآرامي گفت:
 چيزي تو ذهنته؟ گيلن از تجربه خودش ميدانست که مشکالتي هست که يک کارآموز نميخواهد درباره آن ازاستادش سوال کند .همچنين او ميدانست که ويل در موقعيت منحصر به فرديست .به عنوان کارآموز سابق هلت،
او ميتوانست بيشتر شکهايي که در اين لحظه درون مغز ويل ميآمدند را درک کند.
در حقيقت ،گيلن ايده تقريباً زيرکانهاي درياره دليل آه کشيدن او داشت.
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ويل گفت:
 نه  ...خب ،فکر کنم ،تقريباً  ...خب ،آره.خنده گيلن پهن تر شد:
 و اين يه انتخاب از ميون سه تا جواب براي منه .هيچوقت اجازه نده بگن تو کامل به يه سوال جواب نمي دي.ويل تالش کرد تا براي پاسخ لبخندي بزند ،ولي آن تالشي کم رنگ و کوچک بود .در آخر گفت:
 گيل ،وقتي که قرار بود نقره تو بگيري ،فکر ميکردي که ...او مکث کرد ،در حالي که مطمئن نبود چطور بيانشکند .سپس شکل ديگري را امتحان کرد.
 منظورم اينه که ،حس ميکردي که يه جورايي ...ويل نزديک بود بگويد «ناقص» ولي او نتوانست آن کلمه رانسبت 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.
ولي برعکس بقيه ،او يک استاد شمشير زني نيز بود .او در ميان پنجاه رنجر در حال خدمت تنها کسي بود که
عالوه بر اسلحههاي قانوني رنجرها يک شمشير حمل ميکرد .همانطور که ويل تازه به ياد آورده بود ،يک خبره
در هنر حرکات پنهاني بود .و توسط بقيه رنجر ها به او در گروه احترام گذاشته ميشد ،گيلن در سالها ،بسيار
باالتر از او بود .د ر موقعيت هاي متعددي ،او بحث هلت و کروالي را درباره آينده گيلن در گروه شنيده بود و او
ميدانست که گيلن براي مقام بااليي انتخاب شده است.
آن حقيقت که اين موضوع مي تواند به بودن گيلن به عنوان کارآموز قبلي هلت ربطي داشته باشد ،به ذهن ويل
نرسيد .ولي کلمه «ناقص» ميتوانست براي کسي به با استعدادي و مهارت گيلن توهين باشد.
گيلن مرد جوان و آشفته کنارش را بررسي کرد و جرياني از مهر و عاطفه را برايش حس کرد.
او پرسيد:
 داشتي ميگفتي «ناآماده»؟و ويل آن کلمه را با تشکر قاپ زد .اين کمتر از آن يکي که او تقريباً استفاده کرده بود توهين آميز بود.
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 آره! دقيقاً! تو براي همه اينا احساس ناآماده بودن ميکردي؟گيلن قبل از جواب دادن چند بار سرش را تکان داد .لبخندش کمي مشتاق شد زماني که به آن روزها ،سالها
قبل فکر ميکرد که دقيقاً همان شکهايي را حس ميکرد که مطمئن بود که ويل هماکنون احساس ميکند.
 ميدوني ،يه سال قبل از نهاييهام ،من کامالً مطمئن بودم که همه چيزو ميدونم.ويل گفت:
 خب ،آره .البته.گيلن بايد يک سال قبل بيشتر از آنچه اکثر کارآموزها بودند آماده ميبود .سپس او پي برد که يک سال قبل ،او
دقيقاً همين احساس را داشت .او برگشت تا به رنجر بلند قد نگاه کند .گيلن ادامه داد:
 بعد ،توي هفتههاي آخريم ،من فهميدم چقدر نميدونم.ويل ناباورانه گفت:
تو؟ ولي تو ...گيلن يک دستش را باال آورد تا او را ساکت کند. من شروع کردم فکر کنم من بدون هلت که نصيحتم کنه قراره چي کار کنم؟ چي کار ميکنم وقتي که اوندور و برا نيست تا اشتباهاتي که ميکنم رو درست کنه؟ و کل ماجرا منو از ترس ميلرزوند.
او حرفش را تمام کرد:
 من فکر کردم من احتماالً نميتونم اين کارو بکنم .من نميتونم هلت باشم! من در هر صورت چجوري ميتونماونقدر که عاقل و باهوش و ،بذار باهاش رو به رو بشيم ،اونقدر خالصاً زيرک؛ که اون هست باشم؟ اين تقريباً همون
چيزي نيست که االن حس ميکني؟
ويل داشت سرش را با حيرت تکان مي داد.
 اين دقيقاً خالصه شه! من چجوري ميتونم مثل هلت باشم؟ هر کسي چجوري ميتونه؟دوباره ،بزرگي همه اينها روي او سنگيني کرد و شانه هايش فرو افتادند.
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گيلن بازوي آرامش بخشي را دورشان حلقه کرد.
ويل .همين حقيقت که تو دربارش نگراني ،نشون ميده که تو براي اين کار آمادهاي .يادت باشه .هيچکس ازتانتظار نداره هلت باشي .درهرصورت ،اون يه افسانه ست .نشنيدي؟ اون هشت فوت 34قد داره و خرسها رو با
دستخالي ميکشه...
ويل مجبور بود به آن لبخند بزند .شهرت هلت درون پادشاهي تقريباً همان چيزي بود که گيلن بيانش کرده بود.
مردمي که براي اولين بار مالقاتش ميکردند ،با ديدن اينکه او حقيقتاً کمي کوچکتر از ميانگين 35است غافلگير
ميشدند.
 پس احتماالً تو نميتوني به اون برسي .ولي يادت باشه .تو توسط يکي از بهتريناي اين کار آموزش ديدي .وامتياز اينو داشتي که براي پنج سال گذشته کنارش باشي و ببيني که چطور مشکالت رو حل ميکنه .باور کن؛
بيشتر اون حل ميشه .وقتيکه تو بخش خودتو گرفتي ،بهزودي ميفهمي که چقدر ميدوني.
ويل پرسيد:
 ولي چي ميشه اگه من يه اشتباه کنم؟گيلن سرش را عقب برد و خنديد.
 يه اشتباه؟ يه دونه اشتباه؟ تو بايد خيلي خوش شانس باشي .تو يه عالمه اشتباه ميکني! من چهار يا پنج تااشتباه توي روز اولم کردم! البته که تو اشتباه ميکني .فقط اجازه نده هر کدوم از اونا دوتا بشن .اگه تو چيزا رو به
هم ريختي ،سعي نکن قايمش کني .سعي نکن توجيحش کني .بشناسش و قبولش کن و ازش ياد بگير .ما هيچ
وقت ياد گرفتن رو متوقف نميکنيم .هيچ کدوم از ما.
او با جديت اضافه کرد:
 نه حتي هلت.ويل براي قدرداني سري تکان داد .او کمي احساس بهتري داشت .او سرش را با شک خم کرد .او پرسيد:
دو متر و چهل سانت
مسلما پیتر نمکی رو توی جلد یک یادتونه ،نه؟! :دی
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 اينا رو نمي گي که فقط باعث بشي حس بهتري پيدا کنم ،نه؟گيلن سرش را تکان داد.
 اوه نه .اگه باورم نداري ،از هلت بپرس تا چند تا از بزرگتراش رو بهت بگه .اون عاشق اينه که که اونا رو بهميادآوري کنه .حاال بذار بريم ببينيم چيه که اونا اينقدر جدي دربارهش بحث ميکنن.
هلت زماني که آنها نزديک ميشدند به باال نگاه کرد ،نگاه گيلن با نگاهش برخورد کرد و ايده تقريباً زيرکانه اي
درباره آنچه در موردش حرف ميزدند داشت.
او با لحن آرامي پرسيد:
شما دو تا کجا بودين؟گيلن به او گفت:
 مناظر رو تحسين ميکرديم .فکر کرديم که ممکنه به يه کمي نصيحت از دو تا از باهوشترين آدماي رويکشتي نياز داشته باشين.
هلت چيزي نگفت .ولي باال بردن ناگهاني ابرويش حرفهاي زيادي براي گفتن داشت.
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فصلپانزدهم

ولف وايند از دهانه باريکِ موج شکني که لنگرگاه الشباح را محافظت ميکرد به نرمي عبور کرد.
کشتي با پارو زدن جلو ميرفت ،و بادبان جمع شده و روي دکل پيچيده شده بود .در راس دکل پرچم سه گوش
اونلين به اهتزاز درآمده بود با چهار متر طول و زماني که با باد سرد که از جانب ساحل ميآمد موج بر ميداشت؛
و يک شاهين قرمز را روي زمينه سفيد به نمايش ميآورد.
حتي اگر خود شاهين قرمز شناسايي نميشد ،طول زياد پرچم سه گوش و شکلش – جايي که شاهين نشان داده
شده بود پهن بود و سپس به سرعت باريک ميشد تا به دو دم شيار دار منتهي شود که از پايان آن يک متر فاصله
داشتند – کافي بود تا نشان دهد که آن کشتي يک نماينده سلطنتي را انتقال ميدهد؛ حداقل يک سفير ،يا حتي
شايد يک عضو از خانواده سلطنتي .اسوينگال زماني که يک کيلومتر با ساحل فاصله داشتند دستور داده بود که
آن پرچم باز شود تا مشخص کند که کشتياش هيچ قصد و نيت جنگ گونهاي ندارد.
با وجود آن حقيقت ،خدمه دوازده يا همان حدود کشتي بازرگاني که در لنگرگاه لنگر انداخته يا در بارانداز بسته
شده بودند خود را مسلح کرده و آماده کنار ديوارهها ايستاده بودند تا هر تالش براي حمله را دفع کنند .ملوانان
در اين قسمت از جهان ،و بيشتر قسمتهاي ديگر ،به آن خاطر ،شهرت اسکانديايي ها را کامالً ميدانستند .وجود
يک پرچم سلطنتي براي آرام کردن شکهايشان کم بود.
ولف وايند ،باريک و با نمايي کشنده و مهلک ،از اولين کشتي لنگر انداخته عبور کرد؛ و براي کل دنيا مانند گرگي
بود که از ميان گروهي از گوسفندان چاق و عصبي رد ميشد.
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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.آنجا ،آنها ميتوانستند مرداني ايستاده را ببينند ،شايد در کل پنجاه تا ،که گه گاهي ،خورشيد روي زره يا
اسلحههاي جال داده شدهشان مي درخشيد .يک پرچم سبز روي اسکله به اهتزاز درآمده بود ،پيام بين المللياي
که ميگفت آنها اجازه داشتند که لنگر بياندازند.
اسوينگال روي سکان خم شد و جلوي کشتي به سمت لنگرگاه داخلي چرخيد .پاروزنان جلوي کشتي ضربهاي را
درخواست کردند و ولف شيپ به نرمي درون لنگرگاه حرکت کرد.
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
وجود داشت که بايستد ولي حداقل کمي خلوت داشت .چند دقيقه بعد ،دوباره بيرون آمد .او بلوز چرمي عاديش
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
جمع ميکرد .ويل از روي تنبلي توجه کرد که کمربند با چيزي که به نظر تسمههاي چرمي مشبک به نظر ميآمد
و به داخل و بيرون شکافهاي خود کمربند کشيده شده بودند تزئين شده بود و در کل درازاي آن به شکل زيگ
زاگي به نظر مي آمدند.
جورابها و چکمههاي بلند و همينطور پيراهن ابريشمين سفيدي که زير بلوز پوشيده بود باقي مانده بودند .روي
موهاي بلوندش ،که باعجله شانه شده و جمع شده بودند ،کاله قرمزي با لبههاي باريک و سر درازي پوشيده بود.
يک پر شاهين روي نوار کاله قرار داده شده بود.
او گردنبدي پوشيده بود که ويل در گذشته هرگز نديده بود .آن گردنبند از سنگهاي خاکستري تيرهي هماندازهاي
ساخته شده بود .آنها گران يا حتي شبيه سنگهاي قيمتي به نظر نميآمدند.
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حقيقتاً بيشتر شبيه مرمر صاف بودند .ويل حدس زد که آنها قسمت مورد عالقه ي او از جواهرات محلي بودند.
شايد اونلين آن را براي شانس ميپوشيد.
اونلين پيراهنش را صاف کرد و چند چين آخر که جايي ايجادشده بودند که کمربند پيراهن را بيش از حد سفت
بسته بود را از بين برد .او گلويش را به شکل عصبياي صاف کرد.
او از هلت پرسيد:
 چطور به نظر ميام؟هلت براي تاييد سري تکان داد .او پاسخ داد:
 همون ترکيب مناسب سودمندي و تشريفات.اونلين نيشخند سريعي به او زد .هلت مي ديد که او عصبي ست .گفت:
 براي االن من و اسوينگال حرفها رو مي زنيم .اونا افسرهاي جزئي هستن ،رئيس لنگرگاه و غيره .نوبت تو وقتيميرسه که ما با واکير مالقات کنيم .االن ،مغرور و فروتن به نظر بيا.
اونلين شروع کرد که لبخند بزند ،سپس پي برد که همچنين حالتي با دستورات هلت مطابقت ندارد و به جاي
آن ،ابروهايش را خم کرد و چانهاش را باال برد ،و آمرانه سرش را به عقب خم کرد تا جايي که ميتوانست از باالي
بينياش به او نگاه کند .پرسيد:
 اين چطوره؟اونلين فکر کرد که کمترين ردي از نيشخند را در سايههاي زير شنل ديده است.
 عاليه .تو ميتوني به دنيا اومده باشي تا اينطوري رفتار کني.اونلين بهآرامي گفت:
 منو نخندون وگرنه ميدم شالقت بزنن.هلت سري به تاييد تکان داد .او گفت:
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 ممکنه خيلي سريع محبوب بشي.سپس توجهش به سمت کار لنگر انداختن کشتي برگشت.
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!و پرهي پاروهايي که چکه ميکردند از آب بلند شدند ،و قبل از اينکه پاروزنان آنها را روي جاهايشان زمين
بگذراند ،بهصورت عمودي حرکت کردند .آنجا صداهاي معمول کشيده شدن چوب بلوط روي بلوط به وجود آمد.
کشتي براي چند متر به نرمي حرکت کرد .آنها در زاويه تقريبا سي درجه با لنگرگاه بودند و يکي از خدمه طنابي
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
کشيدن ولف شيپ به پهلوي اسکله را آغاز کردند .خدمه نمد و حايلهاي ترکه اي را روي کناره کشتي انداختند
که کشتي را از سنگهاي سخت اسکله محافظت کند .زماني که طنابها از عقب به جلوي کشتي سفت شدند،
ولف وايند بهآرامي به پهلوي موج شکن خزيد .و زماني که اينکار را کرد حايلها غژغژ و ناله کردند.
نرده هاي کشتي حدود يک متر زير سطح اسکله قرار داشتند .اونلين شروع کرد که به آن سمت برود ولي صداي
آرام هلت او را متوقف کرد.
 همونجا که هستي بمون .متکبر به نظر بيا .ما بايد اول به خشکي دعوت بشيم.مردان مسلحي که از دورتر ديده بودند اکنون در طول اسکله مقابل ولف شيپ در دو صف به نظم درآمده بودند.
سپرهاي همه آنها آماده براي واکنش آويزان بود و دستهايشان نزديک قبضهي شمشيرهايشان شناور بود .يک
افسر خود را از صف جدا کرده بود و به سمت لبه اسکله قدم بر ميداشت .اسوينگال او را شناخت .او با لحني که
فکر ميکرد زمزمه است گفت:
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 اين همون خروس جنگيايه که توي ميدون شهر برامون کمين کرده بود.هلت به شکل طعنه آميزي به اسوينگال گفت:
 مطمئنم اگه بشنوه اينو گفتي هيجان زده ميشه.اکنون ،چند قدم مانده به لبه اسکله ،جنگجوي بلند آريدي متوقف شد .هلت مشتاقانه او را بررسي کرد و به نتيجه
گيري سريعي رسيد که او مرديست که بايد به حساب آوردش .جوي از اطمينان درباره او وجود داشت .هلت حس
کرد که او مردي نيست که رجز بخواند يا بلوف بزند .او ميدانست چه ميکند و از او اعتمادبهنفس محض تراوش
ميشد .رنجر فکر کرد؛ او ميتوانست براي تماشا کردن بماند.
آن آريدي سالم و احترام سنتي بيابان را تحويلشان داد ،با تماس دست راستش به لبانش ،سپس پيشاني ،و دوباره
لبانش .آن حرکت جملهي قديمي قبيلهاي را در مالقات اول ميرساند .هلت ميدانست ،ما با هم خواهيم خورد،
ما با هم فکر خواهيم کرد ،ما با هم صحبت خواهيم کرد.
رسم درست اين بود که اين حرکت برگردانده شود ،ولي اسوينگال آنرا نميدانست .او با تقليد زمختي از حرکت
برازنده مرد؛ به طور مبهمي دستش را تکان داد.
لحنش عميق و محلي و صدايش آرام و آسوده بود:
 تو برگشتي ،مرد شمال.دارنده آن صدا مهارت پخش کردن کلمات را ،بدون اينکه به نظر برسد آنها را فرياد ميزند آموخته بود .اسوينگال
گفت:
 من براي ابرجارل اومدم.او به ظرافت تشريفات يا شاخ و برگ دادن اهميت نميداد .آريدي لبخند زد.
اسوينگال ،نه؟اسوينگال جنگجويانه سرش را تکان داد:
 -اوهوم .همينه .ولي تو برتري من رو داري.
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او ناآرام بود ،در حالي پايينتر از مرد ديگر قرار گرفته و مجبور بود به باال نگاه کند .او با خود فکر کرد که آريدي
از کجا نامش را بدست آورده و تصميم گرفت که ارک آن را به او گفته است .در رويارويي گذشته آنها ،هيچ
معرفياي در کار نبود .اسوينگال و خدمه جدا از ارک زنداني شده بودند ،تا روز آزادي؛ زماني که ابرجارل به
اسوينگال دستوراتش را درباره بهاي آزادي گفته بود.
آريدي به آنها گفت:
 -من توسط مردم خودم سلي التن 36خطاب ميشم .غريبه ها معموالً براشون راحت تره تا اسم رو به
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خالصه کنن .من کاپيتان نگهبانان آريدي هستم.
اسوينگال به تندي پاسخ داد:
 خب ...مسحور کننده بود.او آن کلمه را از خاطره مبهمي از دروس ادب و تربيتي که وقتي جوانتر بود آموخته بود به ياد آورد.
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.او به پرچم بلند که بهآرامي در باد خنک و اندک شناور باقي بود اشاره کرد.
 و انتظار چنين همراهي هم نداشتيم .مطمئناً وقت نداشتي که به کشورخودت برگردي؟ پرچم چه کسي از سردکل آويزونه؟
هلت ف کر کرد که زمانش است که کسي به اسوينگال کمکي دهد .آن اسکاندي استاد دريا نوردي و ناوبري بود،
ولي در مهارتهاي مذاکره به تکان دادن تبر و فرياد زدن «هر چي داري رد کن بياد محدود بود .روش ماليمتري
براي اينجا نياز بود .او که قدمي به جلو بر ميداشت گفت:
 کاپيتان اسوينگال دوست خانواده سلطنتي آرالوئن هستند.Seley el'then
Selethen
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زماني که او صحبت ميکرد ،کاله شنل را به عقب لغزاند پس صورت و حاالتش ديگر در سايه نبودند.
 آن پرچم يکي از نشانههاي سلطنتي آرالوئن است ،و به بانوي من ،در اينجا تعلق دارد.او به اونلين ،که تمام سعيش را ميکرد که همزمان فروتن و بي عالقه به نظر بيايد اشاره کرد .آن آريدي به او
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 بهخانواده سلطنتي آرالوئن است.
هلت حس کرد که بهترين کار اين است که به کاپيتان اجازه دهد هويت و موقعيت اصلي اونلين را حدس بزند.
عدم اطميناني مانند آن ميتوانست برايشان مفيد باشد .و هيچ نياز واقعياي به آشکار کردن عنوان اونلين به يک
زير دست نبود.
سلتن اين حقيقت را براي چند ثانيه بررسي کرد .واضحاً ،اين اتفاق غير منتظرهاي در اقدامات بود .در هر حال،
صورتش هيچ نشانهاي از تفکر سريع و ارزيابياي که زير آن نگاه آرام و آسوده ميگذشت نشان نداد .سرانجام؛ او
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...او اجازه داد آن فکر ناقص بماند.
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اسوينگال ميخواست بداند .آن آريدي سرش را عذرخواهانه کج کرد .او گفت:
 مگر اينکه شما چند تا از هموطنانتون رو جمع ميکرديد و اينجا مياومديد تا اون رو با زور آزاد کنيد.اسوينگال خرناس کشيد:
 اون فکر به ذهنم خطور کرده بود.اين بار ،همه آنها لبخند را روي صورت تيره سلتن ديدند.
 مطمئنم که خطور کرده .در هر صورت ،اين حقيقت که غير ممکنه مالقاتي با واکير رو در چنين زمان کوتاهيترتيب داد باقي مي مونه .شما قبل از فردا نميتونيد به چنين چيزي برسيد.
هلت براي توافق سري تکان داد:
 فردا خوب خواهد بود.او مکث کرد.
 ما احتماالً ميتونيم در اين ميان ابرجارل ارک رو ببينيم؟سلتن قبل از اينکه او درخواست را تمام کند سرش را تکان مي داد.
 متاسفانه اين هم غير ممکنه .ولي من ميتونم به بانوي ارجمند شما اتاقهاي راحتي رو تا فردا پيشنهاد بدم .مامهمانکدهاي داريم که مطمئناً راحتتر از يک کشتي متهاجم اسکانديائيه.
او به ساختمان دو طبقه محکمي که کمي قبل از لنگرگاه بنا شده بود اشاره کرد .برعکس انبارهاي سخت و بدون
شکل در طول لنگرگاه ،آن ساختمان داراي بالکنهاي سايهدار و راهروهاي پهن و پنجرهها در طبقه بااليي بود.
سلتن گفت:
 اونجا اتاق براي بانوي ارجمند شما و کل گروه نزديکشون هست .متاسفم که ميگم ،خدمه کشتي بايد روعرشهبمونند.
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لحن نرم صدايش به آنها ميگفت که زياد از آن متاسف نيست .هلت شانهاش را باال انداخت .هيچ شهري سي
اسکانديايي کامالً مسلح را روي ساحل نميخواست .واضح بود که بيشتر سربازان آريدي که اکنون روي اسکله
بودند براي زير نظر داشتن چيزها ميماندند.
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
بود .او ترجيح مي داد آنها ولف وايند را زير نظر داشته باشند .هر اسکانديايي در ساحل فکر ميکرد که کشتي
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.
 کاپيتان سلي التن! شما چيزي رو فراموش نکرديد؟سلتن به عقب برگشت؛ در حالي که از لحن دستورياش و آن حقيقت که اونلين فقط بعد از يک بار شنيدن نام
کاملش را عالي تلفظ کرده بود تحت تاثير گرفته بود .او عميقاً تعظيم کرد .پرسيد:
 بانوي من؟و اونلين به سمت جلو و نردههاي کشتي قدم برداشت ،و مشت راستش را جلو آورد تا حلقهي بزرگ و خاتم داري
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؟دوباره ،زماني که موفق شد زمان ادا کردن حرف ابتدايي کلمه واکير صداي توگلويي کوتاهي را اضافه کند تلفظش
عالي بود .سلتن عذرخواهانه سرش را تکان داد و جعبه مهر کوچک مومياي را بيرون آورد .اندازه جعبه طوري بود
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که مي توانست يک حلقه را در خود جاي دهد .آن جعبه از درخت آبنوس درخشنده و دري با مفصل پرشي
ايجادشده بود.
او گفت:
 البته ،بانوي من.او جعبه را به هلت داد ،که در آن را باز کرده و آنرا به اونلين داد .داخلش اليهاي از موم محکم بود .او اکنون
حلقهاش را داخل جعبه فشار داد ،و شکل صاف شاهين را ايجاد کرد .سپس او در جعبه را بست تا از آسيب
محافظتش کند و آنرا دوباره به هلت داد .رنجر آنرا به سلتن که آنرا در کيسهاي درون کمربندش گذاشت ،داد.
سلتن گفت:
 حاال شايد من بتونم مکان اقامتتون رو نشون بدم؟زماني که سلتن عقب رفت تا به آنان دسترسي بدهد هلت و گيلن به درون اسکله قدم گذاشتند .آنها چرخيدند
و دستانشان به اونلين دادند زماني که او به نرمي پشت سرشان قدم برميداشت ،ويل و هوراس به دنبالش آمدند.
اسوينگال ،بعد از دستورات کوتاهي به اکسل ،که بيشتر همان «هيچ کس روي عرشه نمياد» بود ،در آخر آمد.
سلتن سه پيکر درون شنلهاي کاله دار خاکستري و سبز را تماشا کرد ،در حالي که جذب کمآنهاي بلندي شده
بود که هر کدام از آنها روي شانه هايشان انداخته بودند.
سلتن فکر کرد ،عجيبه ،بايد بيشتر در مورد اينا بفهمم.
او دستور کوتاهي داد و دستهاي از ده سرباز خود را از سربازان اسلکه جدا کرده و راه را به سمت مهمانکده هدايت
کردند .زماني که هوراس از سلتن عبور کرد ،آن دو سرباز به يک ديگر نگريستند.
سلتن شانههاي پهن ،گام هاي به آساني متعادل شده و شمشير بلند و صافي که از کمربند آرالوئني آويزان بود را
ديد.
سلتن فکر کرد ،اين يکي رو ميفهمم؛ ميتونه يه دشمن خطرناک بشه.
در همان زمان ،هوراس به پيکر الغر ،حرکات ورزشکاري و شمشير خميده و بلندي که در کنار سلتن آويزان بود
جذب شده بود.
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هوراس فکر کرد ،اين يکي ميتونه يه کم مشکل ساز بشه.
هر دويشان درست فکر ميکردند.
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فصلشانزدهم
آنها شب راحتي را در مهمانکده گذراندند .دوجين از مردان سلتن براي نگهباني بيرون ماندند ولي مهمانان اگر
ميخواستند اجازه داشتند تا خانه را ترک کنند و در مجاورت و اطراف قدم بزنند.
آنها با غذا و نوشيدني – آبميوهها و آب در ظرفهاي چوبي  -پذيرايي شدند .غذا لذيذ بود ،نوعي ماکيان سرد،
سرو شده با ساالد سبز و چاشني متمايز و تيز آبليمو و نان صاف تازه .هوراس راني از ماکيان کند و مقدار زيادي
نان را درون دهانش چپاند.
او مشتاقانه گفت:
 اين خيلي خوبه .ما به عنوان زندانيا خوب عمل ميکنيم.هلت به يادش آورد:
 ما زنداني نيستيم .ما نمايندگان ديپلماتيک هستيم.هوراس سري به تاييد تکان داد .در حالي که خردههاي نان را به همه طرف ميپاشاند گفت:
 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
و شروع به گشتن در قسمتهاي آن کرد .او از هيچ کس خاصي در جمع پرسيد:
 -رون ديگهاي هست؟
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ويل گفت:
 اگه اونا يه مرغ چهار پا اختراع کرده باشن ،هوراس فکر ميکنه به بهشت رفته.هوراس براي تاييد سرش را تکان داد .گفت:
 مرغ چهار پا .ايده بزرگيه .بايد به استاد چاب بگيم يه فکري بکنه.او ران ديگري پيدا کرد و زمان را براي پاک کردن خرده هاي بزرگ از روي دندآنهايش تلف نکرد.
گيلن او را با کنجکاوي تماشا ميکرد .او گفت:
 يادم نمياد وقتي توي کلتيکا بوديم هوراس اينقدر ميخورد.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 عصبيبودم.
اونلين در حالي که هلويي را نصف ميکرد؛ چشمانش لبخند ميزد پرسيد:
 اونا ديگه عصبيت نمي کنن؟او فکر کرد :ميوه واقعاً خوشمزه ست .شايد ربطي به آب و هواي گرم داره.
هوراس گفت:
 به هيچ وجه.او اکنون نيشخند ميزد ولي زماني بود که او در حضور رنجرها – اول با گيلن و ويل در کلتيکا ،سپس بعداً زماني
که از گليکا عبور ميکردند ،با هلت -واضحاً از خودش نامطمئن بود .عجيب بود که اکنون آنها نزديکترين
دوستانش بودند .او اضافه کرد:
 من از اون موقع تا حاال ياد گرفتم .هلت واقعاً يه گربه نازه.38Pussycat
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ويل و گيلن هر دو ،در تالشي ناموفق براي پنهان کردن خندهشان خرناس کشيدند .ابروهاي هلت زماني که به
مرد جوان خندان نگاه ميکرد به شکل جزئياي باال رفت .او تکرار کرد:
 يه گربه ناز.اسوينگال اين مکالمه را با عالقه تماشا ميکرد .اکنون او با خندهي بلندي به آن ملحق شد .او گفت:
 من فکر ميکردم ،بيشتر شبيه يه گربه پير درب و داغون.39نگاه مخرب هلت به سمت اسکانديايي بزرگ چرخيد ،که با حالت مصممي بدون لرزش باقي ماند.
هلت گفت:
 همه يه مرتبه طنز پرداز شدند .فکر ميکنم به تختم برم.او با شان و وقاري که برايش باقي مانده بود از اتاق خارج شد .آن شان و وقار زياد نبود.
***
صبح روز بعد صبحانه يک ساعت بعد از طلوع خورشيد در حياط سرو شد .هوا با باد خنک صبحگاهي از دريا تازه
بود ،ولي هم اکنون آنها ميتوانستند حرارت آينده روز را احساس کنند.
آن سه رنجر با پيدا کردن قورياي از مايعي گرم و سياه و غني ،ميان سينياي از نان صاف ،ميوههاي قاچ شده و
کنسروها و ظرفهايي از آبميوه ،خوشحال و شاد شدند.
گيلن که براي خودش فنجاني ميريخت مودبانه گفت:
 قهوه!آنجا شکر قهوه اي براي شيرين کردنش وجود داشت ،و او با قاشق درون قهوهاش ريخت ،در حالي که هلت و ويل
نيز از خودشان پذيرايي ميکردند .اونلين با نگاه کردن به آنها سرش را تکان داد .او گفت:
 -اگه شما خواستين يه موقعي اين سه تا رو دستگير کنيد ،فقط بايد يه طعمه با يه قوري از قهوه راه بندازيد.

Tomcat

زندگی پیشتاز

39

بهای آزادی ارک
ويل سري به تاييد تکان داد:
 و ما با خوشحالي ميريم.سپس به بقيه گفت:
 اين واقعاً قهوهي خوبيه.هلت که با فنجان خودش تکيه ميداد و پاهاي چکمه دارش را روي ميز کوتاه جلويش ميگذاشت گفت:
 بايدم باشه .آريديها قهوه رو اختراع کردن .همه خوب خوابيدن؟حقيقتاً بيشتر آنان خواب نامنظمي داشتند ،در حالي که به احساس يک تخت که با ريتم در زيرشان حرکت
نميکرد عادت نکرده بودند .ولي تشکها نرم و اتاق خوابها خنک و تهويه شده بودند.
زماني که يکي از خدمتکاران آمد و به هلت تعظيم کرد ،آنان در مورد پديدهاي که اسوينگال آنرا به عنوان «لرزش
زميني» توصيف کرده بود بحث ميکردند؛ که حسي بود که براي بيشتر دريا نوردان زماني که پس از سفر دريايي
بلندي براي اولين بار به خشکي ميآمدند به وجود ميآمد.
 کاپيتان سلتن اينجا هستند ،قربان.هلت که پاهايش را از روي ميز بر ميداشت و بلند ميشد تا به افسر آريدي ،زماني که به حياط وارد ميشد
خوشامد بگويد ،گفت:
 ازش بخواه بياد داخل.مانند گذشته ،سلتن اشاره دستش به لبها ،پيشاني و لبها را براي خوشامد گويي انجام داد.
 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:
 همه چيز عاليه .شما براي قهوه به ما ملحق ميشيد؟ولي سلتن سرش را با تاسف تکان داد.
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 متاسفانه ،من ماموريتهايي دارم که بايد بهشون رسيدگي کنم.او به اسوينگال نگاه کرد:
 به مردانت صبحانه داده شده .نيازي به چک کردن نيست.اسوينگال سرش را تکان داد .ديروز بعد از ظهر ،او به کشتي سر زده بود تا مطمئن شود که به مردانش رسيدگي
شده است .البته آنها تدارکات خود را روي عرشه داشتند ،ولي او حس کرد که به عنوان قسمتي از نمايندگي
رسميشان بايد توسط آريديها غذا داده شوند .او به زمختي گفت:
 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.سلتن لبخند زد و توجهشان را جلب کرد .او گفت:
 من شما رو همراهي خواهم کرد .پونزده دقيقه قبل از ساعت ده بر ميگردم .لطفاً در اون ساعت براي رفتن آمادهباشيد.
اونلين که با نگاه بيعالقه به سمتي نگاه ميکرد هيچ چيز نگفت .ويل فهميد که شاهدخت به دستورات پاسخ
نمي دهد.
هلت گفت:
 -ما آماده خواهيم بود.
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او و سلتن آن حرکت دست برازنده براي خوشامد و خداحافظي را بار ديگر رد و بدل کردند و آن آريدي قبل از
چرخش براي رفتن چند قدم عقب عقب رفت .هوراس که تماشا ميکرد با شگفتي به آسودگياي که هلت با آن
به موقعيتهايي مثل اين خو ميگرفت فکر کرد .زماني که او و ويل به اتاقي که مشترک داشتند باز گشتند ،او
همان فکر را با ويل در ميان گذاشت .و کمي براي پاسخ افسرده دوستش متعجب شد.
ويل گفت:
 ميدونم .اون شگفت آوره ،مگه نه؟ اون هميشه ميدونه دقيقاً چي کار کنه و چي بگه.هوراس که به حالت بي اشتياقش فکر ميکرد با کنجکاوي به او نگاه کرد .او نميدانست که ويل دقيقاً به همان
چيز فکر ميکند ،و خود را با استادش مقايسه ميکند ،مقايسهاي که مطلوب نبود.
دوباره ويل فکر ميکرد که از عهده رنجري به حال خود بودن بر ميآيد ،يا خير.
***
پانزده دقيقه قبل از زماني که قرار بود سلتن بازگردد ،هلت ويل و گيلن را به اتاق خود فراخواند.
دو مرد جوانتر با کنجکاوي وارد شدند ،در حالي که باخود فکر ميکردند که رهبرشان چه برايشان در چنته دارد.
همانطور که معلوم شد ،آن تغيير خوشايند و بسيار دلپذيري در تجهيزاتشان بود.
هلت به آنها گفت:
 شنلها تون رو اينجا بذاريد.آنها دقت کردند که هلت مال خودش را نپوشيده است.
 اونها براي آب و هواي آرالوئن طراحي شدن ،نه آريدا .و جنگل و سبزه زيادي دور و بر اين قسمتها وجود نداره.ويل فکر کرد ،او درست ميگويد .شنلهاي لکه دار سبز و خاکستري براي ترکيب شدن با رنگهاي پس زمينهي
سرزمين حاصلخير مادريشان طراحي شده بودند ،نه دورنماي خشک و آفتاب ديدهاي که در آن بودند .و شنلهاي
پشمي سنگين در گرماي آريدا قطعاً نامساعد بودند .با اين حال آنها قسمتي از يونيفرم رنجرها بودند و ويل براي
دور انداختنشان بي ميل بود.
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هلت بستهاي که با خود از کشتي آورده بود را باز ميکرد .او اکنون ،لباس تا شدهاي را از آن بيرون کشيد ،تکانش
داد و آن را به گيلن داد.
ويل ميديد که آن يک شنل است؛ يک شنل کاله دار رنجر .ولي به جاي رنگهاي تصادفي سبز و خاکستري که
به آن عادت داشتند ،اين يکي با سايههاي مختلف قهوهاي کمرنگ لکهدار شده بود.
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:
 موضوعات تابستاني .توي گرما خنکتره و خيلي بهتره اگه مجبور باشيم با پس زمينه اينجا ترکيب بشيم.گيلن هم اکنون شنل خودش را دور شانههايش انداخته بود .او در حالي که تحت تاثير قرار گرفته بود به آن نگاه
کرد .اين مسلماً از شنل زمستانهاي که او روي پشتي يک صندلي انداخته بود ،راحتتر بود.
ويل مال خودش را پوشيد ،و رنگهايش را در حالت نزديکتري امتحان کرد .او حس آشناي شنل را دوست
داشت ،همان آرامش که با توانايي مخلوط شدن با حومه و به نظر ناپديد شدن به دست ميآمد .آن توانايي در
سالهاي قبلي قسمت مهمي در زندگيش شده بود .او پرسيد:
 اينا رو از کجا آوردي؟هلت او را با کنجکاوي نگاه کرد .او گفت:
 ميدوني که ،ما قبالً اينجاها اومديم .کروالي همون لحظهاي که شنيديم ميايم اينجا متصديهاي قصر آرالوئنرو مجبور کرد يه چندتايي درست کنن.
او صبر کرد تا گيلن و ويل براي آزمايش شنلها را حرکت دهند ،همديگر را تماشا کرده و رنگهاي غير عادي را
بررسي کنند؛ و ببينند که چطور با منظرهي سنگ و بيابان که الشباح را محاصره کرده بود ترکيب ميشوند.
هلت گفت:
 -خب ،خانوما .اگه شما نمايش مد رو تموم کردين ،بياين بريم واکير رو ببينيم.
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فصلهفدهم
احاطه شده با محافظاني از دوجين جنگجوي آريدي ،گروه کوچک زماني که سلتن راه را به سمت مرکز شهر،
جايي که خديف ،مقر رسمي واکير قرار داشت هدايت ميکرد ،به دنبالش رفتند.
همانطور که آنها از لنگرگاه و اثر خنک کنندهي باد سرد دريا دور ميشدند ،دما شروع به باال رفتن کرد .آن گرما
سنگين و مرطوب بود و سه رنجر از اينکه شنلهاي جديدشان را تعويض کردهاند سپاسگذار بودند.
رنجرها ،هوراس و اونلين چشمانشان را همانطور که براي منزلت سفر ديپلماتيک نياز است ،مستقيم به سمت جلو
نگهداشتند .اسوينگال چنين محدوديتهايي را احساس نميکرد .او با کنجکاوي به اطراف نگاه کرد ،همانطور که
احساسي براي شهر پيدا ميکرد .نزديک شدن به ميدان شهر مانند هماني بود که او همراه ارک انجام داده بود،
حتي با اين وجود که آنها از سمت مخالف شهر نزديک شده بودند .آن خيابان باريک در ميان همان ساختمانهاي
سفيد بدون برجستگي عبور ميکرد.
سقفها صاف بودند و گاه گاهي او صورتهاي قهوهاي کنجکاوي را ميديد که از آنسوي نردهها به گروه کوچک
نگاه ميکنند ،درحالي که بدون شک از صداي محکم پاهاي اسکورتشان در خيابان جذب شده بودند.
او همانطور که ميگذشتند خانهها را مطالعه کرد .آنها معدود پنجره ،بالکن يا دريچهي ديگري به سمت خيابان
داشتند .ولي اکنون که او درون مهمانکده را ديده بود ميفهميد که خانههاي آريدي مايلند که منظره دروني ،به
سمت حياط سايهدار ،جايي که سکنه استراحت ميکردند داشته باشند.
آنها به فضاي باز ميدان شهر رسيدند .زماني که آنها از خيابان باريک به فضاي باز و سنگفرش شده وارد شدند،
او به مانعهاي چوبي که در هر دو طرف به سمت ديوار چرخانده شده بودند دقت کرد.
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مشخصاً آنها تاسيساتي هميشگي بودند .او فکر کرد ،افسوس که دفعه پيش به آنها دقت نکرده بود ،يا به
اهميتشان پي نبرده بود.
سلتن آنها را ازميان ميدان راهنمايي کرد .فوارهاي که اسوينگال در ديدار قبلياش به آن توجه کرده بود اکنون
کار ميکرد ،و او ميتوانست صداي موسيقيايي پاشيدن آب را بشنود.
او فکر کرد ،خنده داره که چطور صداي ريختن آب ميتونه به يه مرد حس خنک تري بده.
نزديک بود که اين ادراک و فهم را با بقيه در ميان بگذارد ،ولي براي اولين بار ،او به جلوههاي ثابت و محکمشان
دقت کرد و پي برد که ممکن است اکنون زمان گفتگوهاي بيهوده نباشد.
آن ها به درون سايه خنک ايوان ستون بندي شده قدم گذاشتند .درهاي عظيم برنجي در آن زمان باز بودند و
سلتن به سمتي ايستاد ،در حالي که به آنها اشاره ميکرد جلوتر بروند .افرادش به هر دو طرف در رفتند.
ا ونلين جلوتر رفت ،و هلت پشت سرش قدم برداشت .گيلن ،ويل و هوراس هر سه پهلو به پهلو قدم زدند و
اسوينگال عجله کرد که به آنان برسد ،و با هوراس هم قدم شد.
 يه مکان کامله که اونا دارن.جنگجوي جوان به او نيشخند زد .بعد از نور شديد صبحگاهي بيرون ،که با توده ساختمانهاي سفيد منعکس
ميشد ،درون ساختمان تيره و کم نور بود پس براي چشمهايشان چند لحظه زمان برد تا تنظيم شود .اسوينگال
با قدرشناسي توجه کرد که ،ولي همانطور ،مطبوعاً خنک است.
آنها در يک اتاق بزرگ ،که مشخصاً اتاق انتظار واکير بود تنها بودند .در اطراف سه وجه ،اتاقهاي ديگر و داآلنهاي
طبقه دوم وجود داشت ،جايي که هنوز اتاقهاي ديگري قابل ديدن بودند .ولي سالن مرکزي تمام ارتفاع دو طبقه
ساختمان را گرفته بود .آن به سمت باال و يک سقف قوسي گسترش مييافت ،جايي که دريچههاي شيشه کاري
شده همراه با طراحي هوشمندانه و تيغهها؛ به نور واسطه دار اجازه ميداد که وارد اتاق شود ،بدون ريسک رد شدن
مقدار زيادي گرما که از طريق نور مسقيم وارد ميشد.
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ديوارها به رنگ فراگير سفيد رنگ آميزي شده بودند ،در حالي که کف با طرحهاي موزاييک استادانهاي فرش شده
بود ،همراه با طرح کلي آبي کمرنگ .خنکي موازييکها زير پا به نظر ميآمد که به باال تابيده ميشد ،و احساس
خنکي را در اتاق بزرگ پخش ميکرد.
چهارمين وجه اتاق ،همان که رو به رويش ايستاده بودند ،مکاني بود که واکير نمايندگان را ميپذيرفت .آنجا
صندلي بلند و چوبي اي بود ،که با طرحهاي پيچيدهاي شکل داده شده بود و بيشتر با آب طال و رنگ قرمز آراسته
شده ،روي نقطهي مرکزي يک سکو ،با ارتفاع کم قرار گرفته بود .چند نيمکت کوتاه احتماالً براي منتظران
درخواست کننده ،در هر دو طرف مرتب شده بود.
اونلين بعد از چند قدم داخل اتاق ايستاد و براي اتفاقات بيشتر منتظر ماند .او کامالً به جلو نگاه کرد ،در حالي که
ميدانست اشتباه است براي مشورت به هلت نگاه کند .آن کار ميتوانست به هر ناظر ناديدني نشان دهد که او از
خودش نامطمئن است و رهبر اين هيئت اعزامي نيست .او ميدانست اگر هلت بخواهد به او نصيحتي کند ،آن را
به راهي مخفي ا نجام خواهد داد .در آن لحظه ،او راضي بود که از رهبري اونلين پيروي کند .هلت نيم قدمي قبل
از او ،و در سمت راستش متوقف شد.
ديگران نيز ايستادند.
سلتن به کنارش قدم گذاشت و بهآرامي گفت:
 واکير چند لحظه ديگر مي رسند.او به سکوي برجسته اشاره کرد .انگيزه واضح بود .انتظار ميرفت آنها جلو روند و منتظر رسيدن واکير بمانند.
اونلين با صدايي واضح و رسا گفت:
 وقتي که رسيدند ،بهشون ملحق ميشيم.ويل حرکت کوچک سر هلت را ديد زماني که رنجر براي تاييد سر تکان ميداد .اينجا موضوعي درباره تشريفات،
و حتي مهمتر ،دربارهي شأن و مقام بود .آنها درباره سيستم محلي مقام و نجيبزادگان در کشتي بحث کرده
بودند .واکير حاکم محلي بود ،با صالحيت فرمانروايي بر بخش الشباح و پاسخگو به امفيکير ،حاکم ملي .اين او را
برابر با مقام بارون در آرالوئن مي ساخت .و از آنجايي که بخش الشباح يکي از بخش هاي مهم بود ،واکير يک
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
واکير بي عجله در حال آمدن است منتظرش بايستد .البته ،به عنوان رهبر هيئت اعزامي ،او بايد براي موقعيتش
به محدوديتهايي تن در ميداد .مثال ،او نميتوانست اصرار کند که واکير در مهمانکده به ديدنش بيايد.
ايستادن همانجا ،در ورودي سالن مالقات ،سازشي بود که با مقام هردويشان؛ او و واکير سازگار بود.
زماني که کاپيتان آريدي اين جمله را ثبت ميکرد هلت به او نگاه کرد .او فکر کرد که نور کوچکي نيز از تاييد
آنجا ديده است .به ذهنش رسيد که شايد حس اهميت به خود و اعتمادبهنفس اونلين آزمايش شده است ،و احتماالً
اين آخرين بار نخواهد بود که اين اتفاق ميافتد .سلتن گفت:
من بايد سرورم رو مطلع کنم.اين بار؛ هلت مطمئن بود که کوچکترين رد لبخند را روي صورت سلتن ،قبل از اينکه جنگجو براي رفتن بچرخد
ديده است.
او در يکي از درهاي زياد جانبي محو شد .هلت فکر کرد ،آنجا احتماالً راهروها و کريدورهايي در طول ساختمان
وجود خواهند داشت .بعالوه ،دفتر و اتاقها براي کارمندان واکير.
حاال که آنها تنها بودند ،هلت فکر کرد لحظه مناسبي ست به اونلين اطالع دهد که به درستي رفتار کرده است.
او با صداي پاييني گفت:
 آفرين.اونلين نچرخيد تا به او نگاه کند ولي از نماي سه چهارمي که هلت داشت ،ديد که گونههايش حرکت کرده است
و ميدانست که او اجازه داده است لبخند کمرنگي روي صورتش بنشيند .اونلين براي جواب زمزمه کرد:
 مطمئن نبودم چي کار کنم.هلت به او گفت:
 -به غريزهت اعتماد کن.

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
هلت فکر کرد ،اونلين بيش از آنچه فکر ميکند درباره اين موقعيتها مي داند .او سالها را کنار دانکن گذرانده و
تيزهوش و با استعداد بود .او اضافه کرد:
 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
که توسط مردي هدايت ميشدند که فقط ميتوانست واکير باشد.
ويل فکر کرد ،او پيکر نااميد کنندهاي داشت .تا آنجا ،او فقط سلتن و سربازانش را ديده بود .آنها بلند و الغر
بودند و نگاهي مانند مردان تمرين ديده و جنگي دربارهشان وجود داشت .واکير شبيه يک منشي به نظر ميآمد،
او فکر کرد ،يه هيلفمن ،باياد آوردي رقيب نفرت انگيرش در بارگاه اسکانديا.
واکير يک سرو گردن از همه افراد حاضر کوتاهتر بود .اگر با سلتن که به عنوان کاپيتان جزئي نگهبانان ،پشت
سرشان مي آمد؛ مقايسه ميشد ،يک سر و نصف.
واکير کمي هم اضافه وزن داشت – ويل خودش را اصالح کرد ،نه؛ او چاق بود – حقيقتي که توسط رداي گشادي
که پوشيده بود پنهان نميشد .و صورتش زير دستار بزرگ ،به نظر ميآمد از رس نرم شکل گرفته و با عجله قالب
گرفته شده تا اجزاي صورت را ايجاد کند ،همراه با تکه له شدهاي که در وسط به عنوان بينياش بود .او نامطمئن
به اطراف نگاه کرد ،نمايندگان آرالوئني را ديد ،پشتش را خاراند و روي صندلي کنده کاري شده و تزئين شده
نشست .او مجبور بود به اندازه کافي جلو بنشيند که مطمئن شود پاهاي کوتاهش واقعاً زمين را لمس ميکند .اگر
او عقب مينشست ،پاهايش ،با فاصلهي تقريباً پنج سانتيمتري از چوب جال داده شدهاي که کف سکو را تشکيل
ميداد ،مانند کودکان تاب ميخوردند .هوراس از کنار دهانش گفت:
 -غوله ،نه؟
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هلت با همان روش پاسخ داد:
 خفه شو.اونلين بهآرامي با اخطار ساختگياي گفت:
 -بچهها ،بچهها.

ويل او را با تحسين تماشا کرد .او راست و با اطمينان ايستاده بود .ويل فکر کرد :اونلين همه چيزها را با مهارت
بزرگي و اعتمادبهنفس مديريت ميکرد .مثل اينکه به دنيا آمده بود تا اين کار را انجام دهد .سپس در ذهنش
شانهاي باال انداخت .او به دنيا آمده بود تا اينکار را انجام دهد .براي لحظهاي ،او فکر ناگهانياي از بي کفايتي
خودش داشت .بعد زماني که اونلين به سمت سکو قدم برداشت ،عجله کرد تا به بقيه برسد.
زماني که در اتاق بزرگ به پايين مي رفتند چکمههايشان روي کف فرش شده صدا ميداد و روي ديوارهاي خالي
منعکس ميشد .اونلين با فاصلهي کمي از سکو متوقف شد و صبر کرد تا معرفي شود.
سلتن به جلو قدم برداشت و بين او و واکير قرار گرفت.
 سرورم ،ميتونم نمايندگان شاهدخت کساندرا را از پادشاهي آرالوئن معرفي کنم .شاهدخت ،ميتونم سرورم امانشوبدل ،40واکير و ارباب بخش الشباح را معرفي کنم.
اونلين عميقاً سرش را خم کرد .لرد آنتوني به او گفته بود که تشريفات اکيد الزم ميداند که در چنين موقعيتهايي،
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.واکير به او اشاره کرد که نزديک شود ،و زماني که اونلين به سمت سکوي کوتاه قدم گذاشت ،او گفت:
 لطفاً بنشينيد ،خانم.اونلين در ميان قدمش متوقف شد .اخم کوچکي از صورتش گذشت.
Aman Sh’ubdel
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 سرورم ،من شاهزاده سلطنتي آرالوئن هستم .به همين دليل ،با عنوان «بانوي من» خطاب ميشم .يا اگر اينبراي شان و مقام شما قابل قبول نيست« ،شاهدخت کساندرا» مناسب خواهد بود.
هلت فکر کرد ،دختر خوب .با وجود اينکه صورتش مثل هميشه نفوذ ناپذير باقي ماند.
واکير توسط واکنش اونلين گيج به نظر ميآمد .او براي يک لحظه به سمتي نگاه کرد؛ اونلين برداشت مشخصي
داشت که او براي راهنمايي به سلتن نگاه کرده است .او هم وسوسهاي براي نگاه کردن به کاپيتان داشت ،ولي
ميدانست که بايد نگاهش را ثابت روي واکير نگه دارد او که دستش را تکان ميداد تا آن گاف غير عمد را ناديده
بگيرد گفت:
 البته ،البته! يه اشتباه لپي بود .عذر ميخوام ،شاهدخت ...بانوي من .لطفاً .لطفاً؛ با من بنشينيد.براي يک لحظه ،اونلين با ميل طاقت فرسايي براي خنديدن مقابله کرد ،زماني که فکر کرد واکير چه ميکند اگر
اونلين واقعاً او را ميگرفت و روي صندلي عظيم کنده کاري شده پرت ميکرد .او تالش کرد تا احساساتش را نشان
ندهد ،و پي برد که آن ميل و انگيرش دروني واکنشي به عصبي بودنش است .در هر صورت ،مکث او نتيجهي
خوبي داشت ،چون واکير آن را به عنوان نشان ديگري از ناخشنودياش فرض کرده بود .او از صندلياش بلند شد.
ويل ،زماني که ديد چقدر آن حرکت خام و ناشي بوده است ،مجبور بود لبخندش را پنهان کند .حاکم پاکوتاه
آريدي مجبور بود پشتش را به لبه صندلي سُر دهد ،سپس واقعاً روي کف زمين پرتاب شود .ويل که در کل زندگي
کوتاهتر از بيشتر مردم اطرافش بود ،از ديدن کس ديگري درگير با اين مشکل لذت ميبرد.
واکير تکرار کرد:
 بنشينيد ،بانوي من ،لطفاً!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
خورد تا سر جايش برود ،نگاه کج ديگري انداخت و سپس لبهايش را با حالت عصبياي ليسيد .اونلين فکر کرد
بهتر است مديريت کارها را بر عهده بگيرد .او که صدايش بلند و واضح بود ،گفت:
 ما اومديم تا براي خون بهاي دوستمون ارک ،ابرجارل اسکانديا بحث کنيم .ما ميفهميم که شما مبلغي براياين موضوع تعيين کرديد.
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واکير پاسخ داد:
 ما تعيين کرديم .مبلغ مورد نياز...دوباره او مکث کرد و دوباره يکي از آن حرکتهاي کج چشمش بود .اونلين اخم کرد .او فکر کرد ،آن مرد کامالً
از خودش نامطمئن به نظر مي رسيد .سپس او ادامه داد:
هشتاد هزار ريل نقره.زماني که آن مبلغ را بيان کرد ،لحن تازهاي از آرامش در صدايش وجود داشت؛ مانند اينکه آن برايش واضح و
تاييد شده بود .اونلين سرش را تکان داد .با محکمي گفت
بيشتر از حد زياده.واکير با تعجب روي صندليش به عقب رفت .او تکرار کرد:
 بيشتر از حد زياده؟و اونلين سرش به تاييد تکان داد .او از توجيح آنتوني درباره اين موضوع آگاه بود .او گفته بود ،اونها ازت انتظار
دارن که چونه بزني .اگه نکني توهين واقعياي کردي .اونلين بهآرامي به او گفت:
 ما پنجاه هزار تا پيشنهاد ميديم.دستان واکير با روش بي تابي تا سرش باال رفت.
 پنجاه هزار؟ ولي اون...او مکث کرد و اونلين جمله را برايش کامل کرد.
 پيشنهاد ماست.دستان واکير با چانهاش بازي کردند ،و گوشت زيرش را ميکشيدند .چشمانش نگاه حيله گرانهاي انداختند.
 همهش خيلي خوبه که چنين پيشنهاد کمي داديد ،بانوي من .ولي از کجا بدونم شما توانايي پرداخت حتيهمون مقدار رو داريد؟ از کجا بدونم شما مجاز هستيد؟
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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
قرار داشت .او اکنون به جعبه نگاه کرد ،برش داشت و در مفصلياش را باز کرد .او که آنرا بررسي ميکرد ،گفت:
 آههه .بله .مهرتون.اونلين پاسخ داد:
 اين من رو به عنوان شاهدخت کساندرا از آرالوئن مشخص ميکنه.و هلت ،که مشتاقانه گوش ميکرد ،کوچکترين رد بدگماني را در صدايش شناسايي کرد.
دوباره واکير چانهاش را خاراند.
 شما ميگيد .ولي البته مهر ،ميتونه تعلق داشته باشه به....او به اطراف اتاق نگاه کرد ،به شکل نامعلومي دستش را تکان داد و حرفش را تمام کرد:
 ...هرکسي.اونلين براي چند لحظه روي صندلياش عقب نشست؛ در حالي که مغزش به سرعت کار ميکرد .او ميدانست که
کشور ها ليستي از مهرهاي رسمي نگه ميدارند و ميدانست آريدا در ليست کشورهاييست که آرالوئن چنين
اطالعاتي را با آنها مبادله کرده است .قبل از اينکه آرالوئن را ترک کند ،دانکن و آنتوني او را از اينکه در آخرين
تبادل ،تقريبا شش ماه قبل ،مشخصاً مهر او به همراه مهر دانکن اضافه شده بود؛ مطمئن کرده بودند .واکير بايد
آن را ميدانست .اگر نميدانست؛ فقط يک معني داشت...
ناگهان ،او از صندليش بلند شد و به سمت پنج همراهش برگشت .او با خشکي گفت:
 بياييد بريم.او مکث نکرد ،بلکه قاطع درميانشان قدم برداشت .آنها عجله کردند تا ردش را دنبال کنند ،و صداي کف
چکمههايش روي زمين موزاييک شده صداي بلندي ميداد .پشت سر آنها ،صدايي از فعاليت روي سکو به وجود
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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 .منتوي مهمانکده صبر ميکنم ،ولي فقط تا زماني که واکير واقعي خودش رو تا جذر و مد بعدي آشکار کنه .بعد ،ما
ميريم.
سلتن مکث کرد ،سپس شانههايش آرام شد و با اندوه لبخند زد.
 عذر ميخوام ،بانوي من.او به سمت پيکر کوچک و چاق روي سکو چرخيد.
– ممنون ،امان .تو هر کاري ميتونستي کردي.
واکير تقلبي با نوميدي شانهاش را باال انداخت.
 متاسفم ،سرورم .اون منو غافلگير کرد.ترديدي که در مغز اونلين رشد ميکرد تاييد شد .او يک ابرويش را به سمت کاپيتان باال برد .او تکرار کرد:
 سرورم؟و سلتن شانه اش را باال انداخت .او گفت:
 امان حسابدار منه .همونطور که فکر ميکنم شما حدس زديد ،من واکير الشباح هستم .حاال شايد ما بتونيمبرگرديم 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
ثانيه تاخير ميتواند براي او رنج و بالتکليفي درست کند .او گفت:
 خيلي خب.و به سمت سکو برگشت .چهار آرالوئني و اسوينگال دنبالش کردند همانطور که آنها به سمت سالن مالقات قدم
ميزدند ،هوراس به سمت ويل خم شد و در گوشش زمزمه کرد:
 -اون توي اين کار خوبه ،يا چي؟
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فصلهجدهم
سلتن آنها را از سالن بزرگ مالقات به اتاقي کوچکتر در يک سمت هدايت کرد .آنجا ميز مرکزي کوتاهي وجود
داشت که با کوسنهاي ضخيم و راحت محاصره شده بود .پنجرههايي قوسي و شفاف به يک ايوان سايهدار منظره
داشتند ،در حالي که بادبزني کند و کم سرعت – که مشخصاً توسط خدمتکاري ناديدني حرکت داده ميشد – در
باالي آن به جلو و عقب حرکت ميکرد و باد خنکي را داخل اتاق به حرکت در ميآورد.
سلتن به آن ها اشاره کرد تا بنشينند .ويل پي برد که اين بار آنجا هيچ موقعيت قدرتي براي واکير وجود نداشت.
او در همان سطح مهمانانش مينشست .دو تا از سربازانش در اتاق ماندند و بي احساس در هر دو طرف در ايستادند.
با عالمتي از يک نفر ،خدمتکاران از گذرگاه دوردست آمدند و جامهايي از ميوه را همراه با قهوه و فنجانهايي
کوچک روي ميز جا دادند.
اونلين زماني که ديد چشمان رنجرها با ديدن موردهاي آخر روشن شد ،لبخندي را پنهان کرد.
سلتن به نرمي گفت:
 من رو براي نمايش بازي کردن بيرون ببخشيد.ويل فکرکرد ،او براي کل ماجرا سرگرم به نظر ميآيد .اونلين هيچ نشانهاي از سرگرمي دو جانبه نشان نداد .او به
سردي پرسيد:
 واقعاً اين الزم بود؟و سلتن سرش را خم کرد .او گفت:
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 متاسفم که حس ميکردم الزمه ،بانوي من.اونلين ميخواست صحبت کند ،ولي او ادامه داد:
 شما بايد درک کنيد که من نياز داشتم مطمئن بشم با کسي که قدرت کامل مذاکره کردن رو داره سر و کاردارم .در هر صورت ،من اينجا منتظر اسوينگال بودم.
او سرش را به سمت اسوينگال که سعي ميکرد راحت روي کوسن چهارزانو بنشيند تکان داد.
 تا چند ماه ديگه با بهاي آزادي بياد .يک نمايندگي از آرالوئن ،با رسيدن به اين زودي و ظاهراً با عمل کردن بهجاي اون ،کامالً غافلگير کننده بود .من شک کردم حيلهاي در کار باشه.
نگاهش دوباره روي اسوينگال افتاد .او اضافه کرد:
قصد توهين نداشتم.و اسکاندي شانه اش را باال انداخت .اگر او حيله اي با ارزش براي آزاد کردن ارک را پيدا ميکرد ،تمايل داشت که
امتحانش کند.
اونلين به او گفت:
 شما مهر من رو داشتيد .مطمئناً اون به اندازه کافي مدرک بود.اين سوال نبود ،بلکه عبارت بود .سلتن سرش را با فکر خم کرد.
 البته من مهر رو شناختم .هيچ چيز از کسي که حملش ميکنه نميدونستم .در هر صورت ،يک مهر ميتونهدزديده بشه يا حتي کپي بشه .من با منظره مذاکره با خانمي جوان رو به رو بودم .نياز داشتم که مطمئن بشم شما
شاهدخت واقعي هستيد .براي همين بود که از امان خواستم خودش رو به جاي من جا بزنه .من ميدونستم شما
احتماالً اين تقلب رو ميفهميد .ولي اگر براي تقلب خودتون برنامه ميريختيد وانمود ميکرديد که قبولش داريد.
فقط يک شاهدخت واقعي شجاعت و شأن اعالم بلوف من و رفتن ،اون طور که شما کرديد رو داره.
او به هلت لبخند زد.
 -شاهدخت شما ثبات و پايداري محکمي داره .اون آريدي بزرگي ميشه.
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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!***
آن چانه زدنها بيشتر بقيه روز را گرفت .سلتن روي همان قيمت پايهي هشتاد هزار ريل بازگشت .اونلين با
پيشنهاد چهل و پنج هزار مقابله کرد .وقتي که سلتن به او نگاه جريحهدار شدهاي تحويل داد و گفت که زودتر ،او
با پنجاه هزارتا شروع کرده است ،اونلين به او گفت که تالش کرده است که به او حيله بزند و شان و مقامش قيمت
کمتري براي نقطه شروع را ميطلبد.
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:
 اون سربازا ميتونستن با سودمندي جاي ديگهاي به کار گرفته بشن .راهزنهاي تواالگي 41دائماً به روستاهامونحمله ميکنن.
هلت با شنيدن اين نام به باال نگاه کرد .توجيح کروالي براي او بر جاسوسيهاي بيش از يک سال پيش تکيه کرده
بود .او بر اين عقيده بود که تواالگيها -يک قبيله وحشي بياباني از دزدها و سارقان –با موفقيت متوقف شده اند.
ظاهراً ،اگر واکير قابل اعتماد بود ،آنها کمي از قدرت سنتي خود را بازيافته بودند .هلت فکر کرد ،اين حقيقتي
ست که دانستنش ميارزد ،مگر اينکه اين کاري براي چانه زدن از جانب سلتن باشد.
اونلين همدردياش براي اين ضرر ها و مخارج را ابراز داشت .ولي لحنش هيچ شکي را باقي نگذاشت که اصالً به
آن اهميت نميدهد .براي جواب ،او با مخارج سفرش به آريدا مقابله کرد ،و هزينهاي که آوردن همراهانش در
برداشت .او گفت:
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 سفرهاي کمي از حضور سه تا رنجر بهره مند ميشن .به مهارتهاشون توي سرزمين مادري من خيلي خيلينياز دارن.
اين نوبت سلتن بود که به يک کلمه واکنش نشان دهد .زماني که اونلين کلمه «رنجرها» را گفت ،چشمانش با
تفکر باريک شد.
او ميدانست که چيزي درباره سه مرد شنل پوش وجود دارد .آنها ظاهر جنگلبانان؛ شکارچيان يا کمانداران ساده
را داشتند .ولي هنوز درباره همه آنها جوي از اعتمادبهنفس وجود داشت؛ مخصوصاً مرد پير تر – مشاور اصلي
شاهدخت – با قدرت عميقي حرف ميزد که هيچ گاه از يک کماندار ساده انتظار نميرود .رنجرها .بله ،او درباره
اين کلمه شنيده بود .شايعههايي درباره رنجرهاي آرالوئني وجود داشت ،داستانهايي که توسط دريانورداني که از
کشورش بازديد ميکردند گفته ميشد .آن داستآنها يقيناً مبهم و اثبات نشده و بي ترديد اغراق آميز بودند .ولي
براي سلتن کافي بودند تا به آن سه با عالقه جديدي نگاه کند.
با اينکه ذهنش در ميان اين خطها ميگذشت ،او بحث نرم خودش را درباره هزينههاي دربرداشته و ضررها ادامه
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 روبدزده.
استفاده زيرکانه او از کلمات «دوست و متحد» اشارهي مبهمي از اينکه پادشاهي آرالوئن نوعي از موافقت ضمني
را به تهاجم ارک داده است ،دربرداشت .اين به او قدمي به زمين باالتري داد.
 بايد براي اون قصد و نيت مقداري امتياز طلب بشه.اونلين آن نکته را قبول کرد ،او به سختي ميتوانست کار ديگري بکند .او با اين حقيقت که واقعاً چيزي دزديده
نشده بلکه سلتن آن راند را برده است مقابله کرد .او مجبور شد تا پيشنهادش را به پنجاه و پنج هزار افزايش دهد.
سلتن گفت که به مبلغي از هفتاد و هشت هزار فکر مي کند ،دقت کنيد ،فکر ميکند.
و آن ماجرا همينطور پيش رفت .سلتن واضحاً از فرايند لذت ميبرد .چانه زدن موضوعي بود که براي قلب هر
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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و خوش خلق بود .غير ممکن بود که او را ناراحت کني .و اونلين مجبور بود تاييد کند که او در روش غيرعادي و
پر زرق و برقي بسيار جذاب است.
سرانجام ،آن ها به موافقت موقتي رسيدند .مبلغ شصت و شش هزار و چهارصد و هشت ريل نقره بود که توسط
حوالهاي از انجمن سيالشن پرداخت ميشد .مبلغ عجيب چهارصد و هشت ريل از آنجا آمد که سلتن شکايت کرد
که سيالشنها حقشان را از مبلغ آخر بر ميدارند .آن حقيقت که منتقل کردن نقره کامالً تضمين شده بود به او
اجازه ميداد تا کمي مبلغ را اضافهتر کند .ولي او هنوز از حق العمل آنها متنفر بود.
سلتن مقدار پاياني را روي کاغذ پوستياي نوشت و چند بار سرش را تکان داد .او گفت:
 من تا يک ساعت آينده روش فکر مي کنماو بلند شد و دستش را براي کمک به او به سمت اونلين دراز کرد .حتي با وجود اينکه اونلين مانند يک گربه
انعطاف پذير و ورزشکار بود ،دستش را گرفت ،در حالي که از آن ارتباط لذت ميبرد .او زماني که اين کار را کرد
اخم کوچک هوراس را ديد و براي خودش لبخند زد .او فکر کرد ،يک دختر هيچ گاه نميتواند ستايش کنندههاي
خيلي زيادي داشته باشد .او دقت کرد که ويل از حقيقتي که او دست سلتن را کمي بيشتر از آنچه ادب مجاب
ميکند نگه داشته است به نظر بي تفاوت ميآيد .ولي با اين وجود ،رنجرها آموزش مي ديدند تا به نظر بيتفاوت
بيايند .اونلين فکر کرد ،او احتماالً از حسودي ميجوشد.
ديگران نيز روي پاهايشان بلند شدند ،و اسوينگال که تنهاش را صاف ميکرد ناليد.
سلتن به اونلين گفت:
من شما رو بدرقه شده به مهمانکده ميفرستم .جوابم رو يک ساعت آينده براتون ميارم.با وجود تاخير ،اونلين ميدانست که مبلغ پذيرفته شده است .هلت قبل از ترک مهمانکده به او گفته بود که نماي
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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با بازگشت به مهمانکده ،زماني که آنها در حياط دور ميز نشستند ،اسوينگال سرش را با بي صبري تکان داد .او
پرسيد:
 چرا شما مجبور بوديد همه ي اين چرت و پرتا رو بگذرونيد؟ ما ميدونستيم که اونا قراره اين مبلغو قبول کنن.اونا ميدونستن که قراره قبولش کنن .چرا فقط نگفتين و تمومش کنين؟
هلت به او گفت:
 اين يه جور تعارفه .اين باعث ميشه اينطور به نظر بياد که شما توي همچنين مذاکره سختي کشيده شديد تااونها نتونن فوري قبول کنن .اونا مجبورن بي ميل به نظر بيان .اونها از ظرافتهايي مثل اين لذت ميبرن.
اسوينگال خرناس کشيد .مانند بسياري از اسکانديها ،او روش مستقيم را ترجيح ميداد .آن ظرافتهاي پيچيدهي
ديپلماسي او را اذيت ميکرد .گيلن نيشخند زد
من اون اشاره زيرکانهاي که ما يه جوري توي اون حمله دست داشتيم رو دوست داشتم.هلت سرش را به تاييد تکان داد.
 منظورت اون اشاره به «دوست و متحد» بودن ماست؟ کار قشنگي بود.اسوينگال هنوز با ديدن آن وقت تلف کردن غير ضروري اذيت ميشد .به عالوه؛ او حوصلهاش سر رفته بود و از
رفتار ديپلماتيک و دنبال استدالل گشتن براي گذراندن وقت خسته شده بود .او گفت:
 خب ،از يه نگاه هم راست ميگفت .ميدونين ،اين يه قسمتيش اشتباه شما بود.هلت روي صندليش به جلو خم شد و ابرويش را باال برد.
 اشتباه ما؟اسوينگال اشارهي مبهميکرد.
 آره ،در هر صورت اگه شما اصرار نکرده بوديد که ما تهاجمهامون رو به کشور شما متوقف کنيم ،ما از هموناول هيچ وقت اينجا نميومديم.
اونلين گفت:
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منو ببخش اگه مخالفت کنم .مطمئناً تو نميتوني ما رو سرزنش کني که عادت ارک از اومدن به ساحل و تکوندادن يه تبرزين و جمع کردن همه چيز تموم نشده؟
او پي برد که آنچه گفته است ممکن است کمي زننده باشد ،پس با نشانهاي از عذر خواهي اضافه کرد:
 قصد توهين نداشتم ،اسوينگال.اسوينگال شانهاي باال انداخت.
 به خودم نگرفتم .در حقيقت اين توصيف کامالً درستي از ارک توي يه حمله ست .ولي اين نکته باقي ميمونهکه...
هر نکتهاي که ميتوانست باشد هيچ گاه آشکار نشد ،چون خدمتکاري در همان لحظه پديدار شد و رسيدن سلتن
را اطالع داد .واکير چند متر عقبتر دنبالش کرد و وقتي که آنها از صندليهايشان پشت ميز بلند شدند لبخند
زد .او گفت:
 قبوله.و همه دور ميز لبخند زدند .اونلين به او گفت:
 شگفت آوره ،سرورم .من يه حواله از انجمن سيالشن توي کيفم دارم .همه چيزي که نياز داره اينه که مقدار پربشه و براي من که مهرمو اضافه کنم .ما ميتونيم اون رو مستقيماً انجام بديم.
سلتن سرش را با خشنودي تکان داد .او گفت:
 هر وقت که مناسب باشه ،بانوي من .هيچ عجلهاي نيست.خوشبختانه ،هيچ مشکلي براي دو طرف در فهميدن حواله وجود نداشت .حوالههاي انجمن سيالشن در آن منطقه
به خوبي شناخته شده بودند و با وجود اينکه آرالوئنيها و آريديهازبان نوشتاري متفاوتي را استفاده ميکردند ،هر
دو ملت سيستم عدد نويسي مشترکي داشتند .مبلغ موافقت شده و امضا شده توسط اونلين اشتباه ناشدني بود.
هلت گفت:
 -مطمئنم ارک موافق نيست .چه زماني ميتونيم ببينميش و خبرها رو بهش بديم؟
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سلتن مکث کرد .سرانجام موافت 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.هلت از روي بدگماني به او نگاه کرد .او کامالً عمدي پرسيد:
 چقدر؟سلتن بهترين لبخند خلع سالح کنندهاش را تحويل او داد .هلت با محکمي خلع سالح نشده باقي ماند .سلتن
گفت:
 چهار روز؟ شايد پنج؟هلت و اونلين نگاه هاي خشمگيني رد و بدل کردند .شاهدخت از سلتن پرسيد:
 اون دقيقاً کجاست؟ويل فکر کرد ،آنجا در صدايش تيغه تيز و برندهاي وجود داشت .سلتن به نظر موافق ميآمد .لبخند خلع سالح
کنندهاش کمي کم اطمينانتر شد .او گفت:
 -اون توي دژ ماراروکه. 42از اينجا چهار روز سواري توي کشور راهه.

Mararoc

زندگی پیشتاز

42

ظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ
ظظظظظظظظظظظظظظ

بهای آزادی ارک

فصلنوزدهم

 کي قرار بود اين اطالعات رو با ما در ميون بذاري؟صداي هلت به طور فريب آميزي آرام بود .سلتن شانهاش را باال انداخت.
 وقتي که مذاکرات تموم شد .من سه روز پيش اونو از الشباح خارج کردم ،وقتي که کشتي شما براي اولين بارديده شد .هميشه احتمال اينکه ما به توافق نرسيم وجود داشت ،و در اون صورت من ميخواستم زنداني جايي
باشه که خدمه نتونن حمله دزدکي براي آزاد کردنش بکنن.
او به اسوينگال نگاه کرد.
 قصد توهين نداشتم.اسکانديايي نفس عميقي کشيد و بهآرامي بيرون داد .او واضحاً تالش بسيار زيادي براي کنترل خودش انجام
ميداد.
 ميدونين ،يکي از اين روزا ،من واقعاً بهم توهين ميشه اگه مردم بخوان اين بياحتراميها رو ادامه بدن .و اونموقع اتفاقات يه کمي زشت ميشن .وقتي ما اسکاندياييها بهمون توهين بشه ،اين کارو با يه تبرزين جواب مي
ديم.
سلتن سرش را خم کرد.
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 در اون صورت ،عميقترين عذر خواهي من رو بپذير .به هر حال ،حاال که مذاکرات موفق بوده ،من پيغامي بهماراروک ميفرستم و بعد ابرجارل رو اينجا خواهيم داشت ،همون موقع که حواله امضا شده و به من داده بشه.
اونلين فوري گفت:
 اوه نه .من اينطور فکر نميکنم .من تقريباً هفتاد هزار ريل رو تا وقتي که ببينم کاالها تخريب نشدن بهتون نميدم.
براي لحظهاي ،او ميخواست براي اشاره کردن به ابر جارل به عنوان «کاالها» به اسوينگال بگويد» قصد توهين
نداشتم » .با وجود جملهي قبلش ،اونلين فکر کرد عاقالنهترست اين کار را نکند.
آنها به بن بست رسيده بودند .سلتن تا زماني که پول مبادله شده بود نميخواست ارک را به ساحل بياورد.
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:
 چرا نريم به ماراروک و اون رو بياريم؟ شاهدخت ميتونن به خودشون اطمينان بدن ارک خوبه و حواله روهمونجا بدن.
ويل فکر کرد ،اين معني داره که هر دوي اونلين و سلتن فوراً براي جواب به هلت نگاه کردن .رنجر مسنتر سرش
را براي تاييد تکان مي داد .اوگفت:
 فکر کنم ايده ي خوبيه.اين ترکيب و سازش منصفانهاي بود .به عالوه ،او ميتوانست برتريهاي سفر در ميان آريدا را ببيند .آرالوئنيهاي
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.
 فرض کنم که شما سالمت شاهدخت رو تضمين ميکنيد؟او موافقت کرد:
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من و پنجاه نفر از مردانم شما رو اسکورت ميکنيم.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:
 نه .من اجازه نميدم يه نيروي مسلح اسکانديايي وسط آريدا راهپيمايي کنن.اسوينگال صادقانه گفت:
 اونا فقط سيتا هستن.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:
 من نميتونم اجازه اينو بدم.هلت سرش را براي تاييد تکان داد.
اون حق داره ،اسوينگال .تو به صد تا جنگجوي آريدي اجازه نميدي که دور اسکانديا سرگردوني کنن ،مگه نه؟اسوينگال با تفکر سيبيلش را خاراند و سرانجام موافقت کرد که هلت درست ميگويد.
رنجر مکث او را ديد و اضافه کرد:
 و من فکر ميکنم پنج نفر ما ،عالوه بر سلتن و پنجاه جنگجو بايد بتونه شاهدخت رو سالمت نگه داره.اونلين بهآرامي سرفه کرد و همه آنها به او نگاه کردند .او با شيطنت گفت:
 -فکر ميکنم شاهدخت ترجيح بده شما طوري که اصالً توي اتاق نيست در موردش بحث نکنين.
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او به اسوينگال لبخند زد و اضافه کرد:
 خوشحال مي شم که براي مدت کوتاهي که ما رو به ماراروک برسونه مردانت رو از سوگندشون آزاد کنم.سپس به سمت سلتن چرخيد.
 پس کي ميتونيم شروع کنيم؟***
آنها در هواي خاکستري قبل از طلوع فرداي آن روز به راه افتادند .سلتن اشاره کرد که آريديهاترجيح مي دهند
که در ساعات قبل از ظهر مسافرت کنند ،که زماني ست که خورشيد به حداکثر گرماي خود ميرسد .هيچ کدام
از آرالوئنيها دليلي نميديدند تا با او مخالفت کنند.
باد خنک دريايي آنها را براي يک يا دو کيلومتر دنبال کرد .صبح زود تازه و خنک بود و آنها به سرعت جلو
ميرفتند .سلتن به اونلين اسبي داده بود – از نژاد محلياي که ميان جنگاوران آريدي ترجيح داده ميشد .آن
اسب از آنهايي که سه رنجر ميراندند بلندتر بود – استخوان بندي لطيفتر و نماي بهتري داشت .بر خالف آن
اسبهاي کوچک و پشمالو ،پوستش نرم بود و موهاي کوتاهي داشت .پوزه بند کوتاه و صورت جذاب و باهوشي
داشت .هلت که آن چهارپا را تحسين ميکرد ،فکر کرد ،مشخصاً نژادي براي سرعت زياد در فواصل کوتاه است .و
بدون شک توانايي کنار آمدن با گرما و خشکي بيابان را دارد.
رهبر آريدي به هوراس مرکب مشابهي پيشنهاد داد ولي هوراس تصميم گرفت تا با کيکر بماند .او که لبخند مي
زد گفت:
 اون روشهاي منو ميدونه.زماني که آنها در کشور مي راندند ،نوار بلند و باريک و نارنجي خزندهاي بر فراز تپههاي کوتاه در شرق به وجود
آمد .همانطور که آنها از ساحل دور ميشدند باد خنک دريا محو شد ولي هوا هنوز سرد بود.
سلتن به آنها هشدار داد که شبهاي صاف کوير به گرما اجازه ميداد تا به جو وارد شود .شبها به شکل
غافلگيرانهاي سرد بودند ،در حالي که روزها گرم و سوزاننده ميشدند .هوراس که از زمين سخت و سنگياي که
آنها از آن ميگذشتند بازديد ميکرد به ويل گفت:
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 فکر ميکردم بيابونها قراره کامالً ماسه باشن.سلتن آن نکته را شنيد و به سمت هوراس برگشت .او گفت:
 وقتي که به پستيهاي ماسهاي 43برسيم يه عالمه ميبيني .زميني که االن ازش عبور ميکنيم فالت ساحليه.بعدش منطقه شنهاي روانه که براي تقريباً سي و خوردهاي کيلومتر کشيده شده قبل از اينکه به پرتگاه دروني
برسيم .ما چند صد متر رو باال ميريم تا به مقر ماراروک برسيم.
هوراس با خوشحالي گفت:
 بعدش ما يه عالمه از کشور رو ميبينيم.سه رنجر نگاههاي سريعي رد و بدل کردند .شب گذشته ،هلت ويل و گيلن را به اتاقش فراخوانده بود .او گفت:
 اين فرصت بزرگيه که چيزي درباره منطقههاي دروني آريدي ياد بگيريم .بعد از چند کيلومتر اول ،هر کدوم ازنقشههاي ما توي آرالوئن حدس و گمان محض هستن.
ويل و گيلن با اشتياق گوش دادند .رنجرها با جمع کردن اطالعات زندگي ميکردند ،و دانش نقشه برداري 44يک
کشور مي توانست ضروري باشد اگر در آينده هرگونه مقابله بين دو کشور به وجود مي آمد.
به هر خصوصيت مهم زمين توجه کنين .قلهها ،تپهها ،صخرهها ،چشمهها .مخصوصاً چشمهها .وقتي که استراحتکرديم ،اونها رو يادداشت کنين .ما هر بعد از ظهر يادداشتهامون رو مقايسه ميکنيم ،تا مطمئن بشيم اون رو تا
حدي که ممکنه درست نگه ميداريم .بعد از پيشرفت روزانهمون نقشه درست ميکنيم.
او پرسيد:
 هر دوتون شمال ياب 45هاتون رو دارين؟ دو مرد جوانتر سرشان را براي تاييد تکان دادند .شمال يابها تکههايفوالد مغناطيس شده بودند که در محفظههاي نگهدارنده قرار داده ميشدند و آزاد بودند تا به سمتي که ميدان
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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
.فکر کردم بهتر باشه اگه همونطور که می خواسته منظور رو برسونم .م
44
توپوگرافی
45
.این کلمه هم نبایستی ترجمه می شد ،ولی به همون دلیل باال معنی تحت الفظی رو به کار بردم Northseeker:
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مغناطيسي زمين ميگويد بچرخند .استفاده و ارزششان در اصل توسط اسکاندياييها کشف شده بود .همه رنجرها
آنها را به همراه داشتند .هلت ادامه داد:
 پس ازشون استفاده کنين .ولي سعي کنين مطمئن بشين سلتن به کاري که انجام ميديم زياد توجه نکنه.سلتن احمق نبود .او نگاههاي سريعي که ميان سه رنجر عبور ميکرد را ديد و تصميم گرفت مراقب آنان باشد.
هيچ عداوت و دشمني کنونياي ميان کشورهايشان نبود .ولي که ميدانست چه زماني اوضاع ممکن است تغيير
کند؟
چشم درخشان خورشيد اکنون باالي لبهي زمين خزيده بود ،مانند يک توپ بزرگ قرمز که در آسمان باال ميآمد
بود .ويل عالقهمند شد که بداند در اين زمان از روز تشخيص حرکت خورشيد امکان پذير بود؟ يک لحظه فقط از
ميان افق پديدار ميشد ،بعد برفراز آسمان به آزادي حرکت ميکرد .و هم اکنون گرماي آن شروع ميکرد تا
بسوزاند ،و سرماي باقي مانده از ساعتهاي تاريک را نابود کند.
اسوينگال من من کرد:
 شکل اونو دوست ندارم.او اسب بارکش سنگيني را ميراند .نژاد الغر اسبهاي آريدي امکان داشت بيش از حد براي حمل جثهي بزرگ
او در مسافرت طوالني سبک باشد .سلتن با کنجکاوي به او نگاه کرد و اسکانديايي به خورشيد اشاره کرد .او گفت:
 وقتي که توي دريا طلوع خوشيد قرمز ،مثل اين يکي رو ميبيني ،شروع ميکني تا دنبال يه جا براي لنگرانداختن بگردي.
واکير سرش را براي تاييد تکان داد.
 مثل بيابون .اين معموالً معني يه طوفان مي ده.او که براي قوت قلب به اونلين لبخند ميزد اضافه کرد:
 -البته نه هميشه.
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در طول ساعات قبل از طلوع خورشيد ،آنها به عنوان يک گروه رانده بودند ،همراه مردان سلتن که در يک حلقه
دورشان ميراندند .حاال که ميدان ديدشان بهتر شده بود ،او در يک سوت کوچک نقرهاي دميد و سربازان مکانهاي
روزانهشان را گرفتند .گروهي از پنج سوار تقريباً به يک کيلومتر جلوتر تاختند ،هنوز در ديد بودند ولي ميتوانستند
به هر حمله قريب الوقوعي هشدار بزرگي بدهند .آنها پهلو به پهلو گسترش يافتند ،به شکلي که هر مرد با
همسايهاش چند صد متر فاصله داشت.
پنج نفر ديگر سرعتشان را کم کردند و چنين تصويري را در عقب تشکيل دادند .باقي ماندهي چهل مرد به دو
صف تقسيم شدند و در دو سمت گروه نگهباني ،با فاصله صد متري و راههاي موازي راندند .هلت فکر کرد ،اين يه
مزيت براي سفر توي همچين کشور روباز و بدون شکليه.
سلتن ميتوانست مردانش را در فضاي عريضي بفرستند ،بدون اينکه مجبور باشد آنها را در مسير دسته بندي
شدهاي نگه دارد.
مشخصهي قابل توجه ديگر اين آرايش اين بود که از حرف زدن مردان با يک ديگر جلوگيري ميکرد تا هر تهديد
احتمالي را از دست ندهند .او دقت کرد که همهي مردان سوار در دو صف به سمت خارج ايستادهاند و چشمانشان
افق را تجسس ميکند .او ابالرد را به کنار نريان سفيد و خالص سلتن راند.
او که به سمت منظره عريض از مرداني که از آنها محافظت ميکردند سر تکان ميداد پرسيد:
 انتظار دردسر داري؟سلتن شانهاش را باال انداخت.
 هميشه توي بيابون انتظار دردسر داشته باش .بعد معموالً باهاش برخورد نميکني.هلت با قدرشناسي سري به تاييد تکان داد .او اعالم کرد:
 خيلي خردمندانه ست .کي اول اونو گفته؟سلتن به خودش اجازه داد لبخند باريکي بزند .او گفت:
 -يه مرد خيلي خردمند .در حقيقت ،خودم.

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
او به اطراف نگاه کرد .ميتوانست جوانترين بين آن سه رنجر را ببيند که يادداشتي روي کاغذ پوستي کوچکي
مينويسد .او مشتاقانه به تپهاي در دور دست نگاه ميکرد که شکل قالب مانند مشخصي داشت .او تصميم گرفت
که کار کمي براي جلوگيري از اين فعاليت از دستش بر ميآيد .او پي برد که هلت در حال پرسيدن سوال
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.سلتن سرش را با عصبانيت تکان داد.
هيچ کس نميتونه اون شيطانها رو براي مدت زيادي کنترل کنه .چي ازشون شنيدي؟هلت شانهاش را باال انداخت.
 اونا مهاجمن .دزدن .قاتلن.سلتن عبوسانه سرش را به تاييد تکان داد.
 همهي اونا و بدتر .ما به اونا فراموش کردگان خدا؛ مهاجمان نقاب آبي 46ميگيم .اونها دين اصل رو تحقيرميکنن .اونها شيطآنها و اهريمنها رو ميپرستند و فرمان داده شدند تا بکشند و بدزدند و به تاراج ببرند .مشکل
اينه که اونها بيابون رو مثل پشت دستشون ميشناسند و ميتونن حمله کنن و محو بشن ،بدون اينکه ما شانسي
براي تالفي کردن داشته باشيم .اونها هيچ افتخار و احساس ترحمي ندارن .اگه تو يکي از اونا نيستي ،انسان نيستي.
زندگيت بدون ارزشه.
هلت فوراً گفت:
 ولي شما تونستين يه بار بهشون غلبه کنين؟-بله .ما يه اتحاد با بدولين 47ها تشکيل داديم.

Forgotten of God, Blue Vain Raiders
Bedullin
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بهای آزادی ارک
سلتن سوالي را که روي لبهاي مرد ديگر شکل ميگرفت را ديد و ادامه داد تا توضيح دهد.
 اونها قبيله کوچ نشين بيابان هستن .جنگاوران .مستقل و بسيار پرغرور .ولي اونها مردم آبرومند و قابل احتراميهستن .اونها بيابون رو تقريباً به اندازه تواالگيها ميشناسن و به عنوان يه اتحاد موقت به ما ملحق شدن تا توالگيها
رو به زانو در بياريم.
هلت گفت:
افسوس که نتونستين دائميش بکنين.سلتن به او نگاه کرد.
 البته .ولي همونطور که گفتم ،بدولينها مغرور و مستقل هستن .اونها مثل شاهينن .ميتوني براي شکار کردنيه مدت ازشون استفاده کني .ولي اونها هميشه ،واقعاً براي خودشون شکار ميکنن .شايد زمانشه که دوباره بهشون
نزديک بشم و توالگيها رو دوباره سر جاشون بر گردونم.
هلت دقت کرد که واکير بيشتر و بيشتر به افق جنوبي نگاه ميکند .او نگاه آن مرد را دنبال کرد و خط تيره و
باريکي را آنجا ديد .اوگفت:
 دردسر؟سلتن يک نيشخند قوت قلب دهنده به او زد.
 شايد .ولي حداقل تواالگيها نگرانمون نميکنن .اونها توي گروههايي بيشتر از ده تا حرکت نمي کنن .پنجاهجنگاور براشون نيروي بيش از حد بزرگيه تا حمله کنن.
هلت زمزمه کرد:
 همينطوره .با اين حال يه مرد خردمند بايد هميشه انتظار دردسر داشته باشه ،همينو نگفتي؟دستانش ناخودآگاه زه کمان بزرگش را که از شانهاش آويزان شده بود لمس کرد.
سلتن آن عمل را ديد .او دوباره به افق جنوبي نگاه کرد .آن خط تاريک مشخصاً ضخيم تر شده بود و به نظر
نزديکتر ميرسيد .دستش به سمت سوت نقرهاي درون پيراهنش رفت .او گفت:
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 بهتره به پيشروها بگيم يه کم نزديکتر بيان .به زودي ناديدني بودن يه مشکل ميشه.اسوينگال اسب درشتش را کنار آنها برد .او به طوفان نزديک شونده اشاره کرد و پرسيد:
 ديديش؟ و سلتن سرش را به تاييد تکان داد. وقتي که توي دريا ،ما با يکي از اونا برخورد ميکنيم ،پره از باد و آب و بارون ،اونقدر زياد که نتوني نفس بکشي.توي اون يکي چيه؟
سلتن به آنها گفت:
 -ماسه .خيلي خيلي ماسه.
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فصلبیستم
زماني که پيشروها در جواب عالمت سلتن نزديک شدند ،اضطرار جديدي در صداي او به وجود آمد .به اطراف و
غريبهها نگاه کرد ،و مطمئن شد که همهي آنها خفيه48هايي که زمان بيرون آمدن از الشباح به آنها داده بود را
پوشيده اند .خفيهها صورت بند هاي بيابان بودند ،که در اصل مربع سادهاي از پنبه بودند که به شکل مثلث تا زده
ميشدند و سپس دور سر بسته شده به شکلي که انتهايشان از دو طرف و عقب آويزان بماند تا محافظتي از
خورشيد فراهم آورد .آنها با حلقهاي پيچيده شده از موي شتر در جاي خود نگه داشته ميشدند.
اکنون او به سرعت به آنها نشان داد که چگونه آن انتهاي آزاد ميتواند در طول صورت کشيده شود و سپس به
سرعت روي يک ديگر پيچيده شده تا بيني و دهان را بپوشانند .اين ساده ولي روشي موثر براي محافظت از سر
در بيابان بود .سلتن گفت:
 شما بهش نياز پيدا ميکنين .وقتي که ديوار شني با ما برخورد کنه ،نميتونين بدون اونا نفس بکشين.ويل به جنوب نگاه کرد .آن خط باريک و تيره که چند دقيقه پيش به آن دقت کرده بود اکنون نوار ضخيمي بود
که از يک سمت افق به سمت ديگر کشيده شده بود .او پي برد ،در حقيقت ،به نظر ميآمد افق جلوتر آمده است.
او به جنوب نگاه کرد تا آن حقيقت را تاييد کند .آن طوفان شن در حال پاک کردن افق به سمت جنوب بود .آن
در ابتدا رنگ قهوهاي کثيفي داشت ،تقريباً سياه .و حاال او ميتوانست آن را ببيند ،مثل اينکه هزاران متر در هوا
باال مي رفت و آسمان را سد ميکرد .خود آن طوفان به سرعت به کرانههاي دنيايشان تبديل ميشد.
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خفیه هم همونطور که احتماال تا حال فهمیدید مردم آریدا عرب هستند .نویسنده بعضی کلمات رو با همون زبان خودشون وارد متن کرده و Khafiyeh
.یکی ازاون هاست .خفیه به چیزی که پنهان می کنه هم گفته میشه .م
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سلتن روي رکابهاي اسبش ايستاد و به دنبال هرگونه سر پناه در دسترس گشت .او فرياد زد:
 اونجا! اونجا يه وادي 49کم عمق هست .اون فرو رفتگي ميتونه يه کم محافظت بهمون بده.او اسبش را به سمت وادي؛ که خندق خشکي کشيده شده ميان زمين سنگي بود؛ هدايت کرد.
ديوارههايش به سختي سه متر ارتفاع داشتند ولي حداقل ميتوانستند کمي محافظت ارائه دهند .آنها عجله
کردند تا به او برسند .سلتن چند متر عقبتر از لبه توقف کرد تا به بقيه اجازه دهد از کنارش عبور کنند.
هوراس گفت:
 خداي من؛ نگاه کنين چقدر سريع حرکت ميکنه!!آنها به باال نگاه کردند .ديوار کثيف خاکستري رنگ از ماسههاي چرخان اکنون کامالً ديدشان را به جنوب مسدود
کرده بود .آنجا چيزي به جز توفان نبود و آنها حاال ميتوانستند ببينند با چه سرعتي به آنها نزديک مي شود.
ويل فکر کرد ،اون به سرعت باد حرکت ميکنه .و سپس پي برد ،اون خود باده.
او به باال نگاه کرد و چشمان اونلين را روي خودش ديد .آنها نگاههاي نگراني رد و بدل کردند و او ميدانست که
هر دو به يک چيز فکر ميکنند ،آن طوفان عظيم که وقتي سالهاي قبل زندانيان ولف وايند بودند از آنها گذشته
بود .او سعي کرد براي قوت قلب نيشخند بزند ولي آن لحظه اولين دم طوفان ،که به شکل غير قابل باوري داغ و
بدبو بوده و با تکههاي پرنده و نامرئي ماسه پرشده بود ،به آنها برخورد کرد.
تاگ ،زماني که ماسهها بهصورت و پهلوهايش ضربه زدند به شکل عصبياي شيهه کشيد.
ويل دستش را به محکمي روي افسار کشيد .معموالً تاگ فقط نياز داشت تا افسارها را به نرمي نگه دارد ولي ويل
ميدانست در اين موقعيتها ،اسبش بهتر به آن حس کنترلي که رويش اعمال ميشد واکنش نشان مي دهد.
او گفت:
 -آروم باش ،پسر .اين فقط ماسه ست.
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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 wadi
.ازشون می مونه .م
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آن باد هم اکنون حضور زندهاي در اطرافشان بود ،مخوفانه ناله ميکرد و نور در حال مردن بود.
ويل از جا پريد تا اونلين را که کمتر از پنج متر با او فاصله داشت ،به شکل سايهدار و تيرهاي در تاريکي رو به رو
ببيند .بقيه واضح تر از او نبودند.
سلتن ميانشان راند و آنها به او نزديک شدند تا صدايش را بشنوند ،در حالي که اسبها سرتکان ميدادند و با
حالت عصبياي شيهه ميکشيدند .او خفيه محافظ را از صورتش باز کرد و دستور العملها را فرياد زد.
توي وادي برونيد .پياده بشيد و دم اسباتون رو به سمت باد نگه داريد .اگه ميتونين سعي کنين سرهاشون رو باشنلهاتون بپوشونيد .بعدش ما ...
هر چيزي که او ميخواست اضافه کند در ميان زنجيره بزرگي از سرفههايش ،زماني که او لقمهاي از ماسههاي
لطيف و پرنده را بلعيد گم شد .او خم شد و دوباره صورت بندش را روي چهره بست و آنها را به سمت وادي
فرستاد.
هلت راه را هدايت کرد .حس ترس ويل افزايش يافت زماني که فهميد اگر براي دنبال کردن استادش عجله نکند،
در چند متر آينده ديده نخواهد شد .او از پيکرهاي محو ديگري نزديک خودش زماني که گيلن ،هوراس ،اونلين و
اسوينگال ،همه او را دنبال کردند آگاه شد .جلوتر ،شکلهاي مبهم ديگري در طوفان حرکت ميکردند و او پي برد
که آنان سربازان آريدي هستند که به سمت سرپناه حرکت ميکنند.
سايههاي تيرهاي که هلت و ابالرد بودند به نظر ميآمد در زمين فرو ميروند ،و ويل فهميد که آنها بايد به ديواره
وادي رسيده باشند .تاگ که ناپديد شدنشان را ديد ،عصبي شد و حس کرد که زمين رو به رويش ناامن است .او
با صداي تيزي شيهه کشيد و از جلو رفتن طفره رفت ،در حالي که در برابر تالش ويل براي جلوبردنش مقاومت
ميکرد .باد در اطرافشان زوزه ميکشيد ،با شدت و نيروي خودش وحشت زده کرده و آن اسب کوچک را گيج
ميکرد .تاگ قبالً هيچ گاه از دستور ويل امتناع نکرده بود ،ولي حاال سر جايش ايستاد .آن باد جلوي شنيدن لحن
قوت قلب دهنده صداي رئيس قابل اطمينانش را ميگرفت و او خطر را جايي رو به رو حس ميکرد .او ديده بود
که هلت و ابالرد ناپديد مي شوند و تمرين ديده بود تا از رئيسش در موقعيتهايي مانند اين محافظت کند .او
پاهايش را محکم کرد و ثابت ايستاد ،و سرش را ميان باد زوزه کش و پرنده پايين گرفت.
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ويل پيکر سايهدار هوراس را ،در حالي که فقط با اين حقيقت که دستان کيکر بلندتر از تاگ بود قابل شناسايي
مينمود ،ديد که از خودش عبور ميکرد .فرد ديگري از او عبور کرد .ويل هيچ ايدهاي نداشت که او چه کسي ست.
اوضاع همان قدر که به نظر باور نکردني ميآمد ،بدتر ميشد .باد مانند دم کوره بود ،هوا بسيار گرم شده بود ،و
ميليونها ماسه پرنده و سوزاننده هر قسمتي از پوست که پوشيده نشده بود را ميخراشيدند .تکهها راهشان را
درون لباسها باز ميکردند .زير ماسکهاي صورتِ خفيه ،درون چکمهها ،داخل يقهها و درون هر گونه شکافي در
پوست ،پلکها ،گوشها و سوراخهاي بيني شان ،از آن پر بود .ويل به سختي سرفه کرد.
او فهميد که سرفه کردن باعث ميشود بيشتر از آن ماسهاي که بيرون رانده است ،به داخل بکشد؛ ولي آن عمل
اجتناب ناپذير بود.
او پي برد نميتوانست مثل اين اينجا بماند ،و نميتوانست تاگ را رها کند .او ممکن بود مجبور باشد پياده شود
و اسب کوچک را هدايت کند ،اميدوار باشد که تصوير استادش در رو به رو ،به اندازه کافي ترسهايش را آرام کرده
تا بتواند حرکت کند .او فشار محکمي روي افسار وارد کرد و روي زمين تاب خورد .معموالً او به تاگ اعتماد ميکرد
تا زماني که پياده ميشود ثابت بماند.
ولي او ميدانست آن اسب کوچک در باد زوزه کش ،جهنمي و مملو از ماسه ،در حالتي نزديک به وحشت است.
او بازوي راستش را زير گردن تاگ لغزاند ،او را نوازش کرده و با او صحبت کرد ،و در تمام مدت با دست ديگرش
فشار محکمي روي افسارها را نگه داشت .به نظر ميآمد که اين عمل نتيجه ميدهد .فشار تاگ روي پاهاي
جلويياش آرام شد ،و به خودش اجازه داد تا براي جواب به تشويق ويل چند قدمي به جلو تلو تلو بخورد.
 بيا پسر .همه چي خوبه .اين فقط ماسه ست.او سعي کرد اين کلمات را با قوت قلب ادا کند ،ولي خود او با صدايش ،که مثل قور قوري خشک و با لکنت بيرون
آمد وحشت زده شد .او شک داشت که اسب بتواند صدايش را بشنود ولي حس ميکرد که تماس بازوي راستش
و مجاورت بدنش اسب کوچک را در کنترل نگه مي دارد.
او همانطور که تاگ را به جلو ميراند خم شد ،و سعي کرد نقطهاي که زمين به سمت وادي شيبدار ميشود را
ببيند .اين تمام کاري بود که ميتوانست براي پيدا کردن خود زمين ،ميان پاره سنگهاي پرنده طوفان انجام دهد.
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او يک بار بهصورت تاگ نگاه کرد .چشمان اسب کوچک در برابر باد به سفتي بسته شده بودند .ماسه نرم و گرد
و خاک در رطوبت دور حدقه چشم و پلکهايش جمع شده بودند.
اون خندق کدوم جهنمي بود؟ او به جلو تلو تلو خورد؛ در حالي که با وزن بدن بي ميل تاگ مبارزه ميکرد،
حرکاتش ناشيانه بود .او افسارها را به محکمي کشيد و اسب کمي تسليم شد و سه قدم مردد ديگر به جلو آمد.
ويل پي برد که غريزه تاگ ميخواست پشت به باد بچرخد ،و از چشمها و بينياش دربرابر باد تازيه مانند محافظت
کند .ولي او مجبور بود که فشار وارد آوردن به اسب کوچک را ،به سمت جلو و پناه ناچيزي که خندقهاي وادي
ارائه ميداد ادامه دهد .او احساسي داشت که ميگفت طوفان هنوز به نقطه اوجش نرسيده است.
ماسه به چشمهايش شالق مي زد ،او را کور ميکرد و ويل فهميد که براي پاک کردن آنها دستش را از دور
گردن تاگ برداشته است .آن کاري بيهوده بود .او که توسط طوفان کور شده و خفه شده بود ،نفس نفس زد و آب
دهانش را به بيرون پرت کرد .او افسارها را بار ديگر کشيد و به جلو قدم گذاشت ،در حالي که سرش در برابر
تاريکي زوزه کش اطرافش خم شده بود.
و حس کرد که پايش به درون فضاي خالي سقوط ميکند.
او بدون تعادل روي لبهي خندق وادي تلو تلو خورد ،در حالي که بازوي آزادش را ،براي بدست آوردن تعادل در
هوا مي چرخاند .بازوي چرخانش به بيني تاگ برخورد کرد و اسب کوچک با شگفتي و هشدار عقب کشيد .او با
ماسه جمع شده دور چشمانش نابينا شده بود ،و نميديد که آن ضربه از کجا آمده است.
ويل شروع کرد تا سقوط کند ،و با بيچارگي خودش را از لبه وادي به عقب پرت کرد.
زماني که تاگ عقب کشيد افسارها در دست ويل شل شدند .او از صداي تندر مانند باد ،از ضربه ناگهاني و غير
منتظرهاي که به پوزهاش خورده بود ،و از از دست دادن ارتباط با رئيسش وحشت زده بود .او که توسط باد کور
شده بود ،ناخودآگاه به پشت باد چرخيد و به دنبال حسي از ويل ،در طوفان و نزديک خودش گشت .ولي احساساتش
که معموالً آنچنان حساس و به خوبي تيز شده بودند ،با فرياد همه گير طوفان ،گرما و ماسه تازيانه مانند و پرنده
گنگ شده بودند.
تاگ که هنوز سعي ميکرد ارتباطي با ويل برقرار کند ،قدمي برداشت ،و سپس گام ديگري ،و با لحن تيزي شيهه
کشيد .او هم اکنون در جهت اشتباهي حرکت ميکرد.
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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
فکر کرد – فکر کرد – که ميتواند حضور کسي را در طوفان ،چند متر جلوتر احساس کند .او که ميدانست آن
تاگ است ،به جلو سکندري خورد.
ولي آن شکل مبهم چيزي بيشتر از توده چگالي تقريباً نبود که در تاريکياي که احاطه اش کرده بود تقريباً حس
ميشد .او حرکت کرد و رد آن را گم کرد .او به جلو تلو تلو خورد و باد اکنون پشت سرش بود.
او سعي کرد که فرياد بزند« :تاگ!» ولي گوشهاي خودش هم آن صدا را نشنيدند ،در حالي که با فرياد پيروزمندانه
باد عظيم پايين آورده ميشد .او يک دستش را جلو آورد ولي هيچ چيز به جز ماسه پرنده لمس نکرد.
سپس ،مانند معجزه ،سايهاي ديد که در خارج از توده باد و ماسه و خرده سنگها پديدار مي شود .او بريده بريده
گفت:
تاگ!ولي دستي يقهي شنلش را گرفت و او را به جلو کشيد.
با تيرگي ،پي برد که با سلتن رو به روست .واکير فرياد زد:
 برو  ...پايين!در حالي که او را به سمت زمين سفت ميکشيد .ويل در برابر آن چنگ نيرومند جنگيد.
او توانست کلمه اي بگويد:
 اسب  ...اسبم...سلتن بهآرامي و با وضوح صحبت ميکرد تا صدايش در ميان طوفان شنيده شود:
 ولش  ...کن!حاال او اسب خودش را که براي اين موقعيتها تمرين داده شده و به آنها خو گرفته بود را ترغيب ميکرد زانو
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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پناه بدن خودش خم کرد .ويل حس کرد پايي ميان پاهاي خودش سر ميخورد تا او را بلغزاند ،و او و سلتن با يک
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!و آن تالش گلوي سوختهاش را با درد و رنج داغ کرد .سلتن با شنل خودش مشغول بود و سعي ميکرد آن را
روي صورت هردويشان بکشد تا از ماسهها محافظت شوند .او به جلو خم شد تا مستقيماً درون گوش ويل صحبت
کند .او فرياد کشيد:
 تو اون بيرون ميميري! تو االن ،هيچ وقت پيداش نميکني .سعي کن انجامش بدي و ميميري! اون رفته!ميفهمي؟!
ويل با کندي پي برد که او راست ميگويد .او هيچ شانسي براي پيدا کردن اسبش در توده ماسه کور کننده و
چرخاننده اطرافشان نداشت .او زماني که به اسبش انديشيد – که تنها و وحشت زده و ميان ترس محض بود –
زخم بزرگي از درد را در قلبش حس کرد و به شکل کنترل ناپذيري بغض کرد؛ بغضهاي بزرگي که در تمام بدنش
سنگيني ميکردند و او را ميلرزاندند.
ولي آنجا هيچ اشکي وجود نداشت .گرما و ماسهها و گرد و خاکي که جمع شده بود حتي آن آرامش کوچک را از
او دريغ ميکرد.
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فصلبیستویکم
طوفان از آنها عبور کرد .ويل هيچ ايدهاي نداشت چه مدت با آنها برخورد کرده ،زوزه کشيده و شکنجه شان
داده است .بايد ساعتها مي بوده .ولي سرانجام ،آن طوفان گذشت.
زماني که آن در اطرافشان ميخروشيد ،مثل اينکه احساساتش خاموش شده باشند ،ويل فقط صداي زوزه کش و
شنکجه دهنده طوفان را ميفهميد .زماني که سکوت ناگهانياي که رفتن طوفان را مشخص ميساخت فرا رسيد،
او از حسهاي ديگري آگاه شد .آنجا چيزي سنگين روي پاها و بدنش و روي شنلي که سلتن باالي سرشان کشيده
بود وجود داشت .او حرکت سلتن را حس کرد و لول خورد .همچنين با آن وزن فشرده نيز ميجنگيد ،و پي برد
آن ماسه است که توسط باد وحشي آنجا آمده و رويشان کپه شده است.
سلتن کنارش سرفه کرد و توانست گوشه اي از شنل را آزاد کند .ماسه کثيف و زرد – قهوهاي روي هر دويشان
روان شد .ويل به پشتش چرخيد و شنل را از روي صورت خودش پرت کرد و توانست به خودش نگاه کند.
آنجا هيچ اثري از بدن يا پاهايش وجود نداشت .آنچا چيزي به جز برآمدگياي با ماسه پوشيده شده نبود .او سعي
کرد تا بنشيند و با دستش ماسه را از قسمت پاييني بدنش پاک کند .کنارش ،او ميفهميد که سلتن کار مشابهي
انجام ميدهد.
به نظرش آمد که زمين زير پايش حرکت ميکند و وحشت زده چرخيد تا اسب سلتن را ببيند که ميلوليد و بلند
ميشد تا پاهايش را زير خودش بکشد .آن نريان با تالش خودش را صاف کرد و وزن زيادي ماسه را روي دو مردي
که پشتش پناه گرفته بودند ريخت .سپس ،ايستاده؛ آن اسب خودش را با قدرت تکان داد و کثيفي بيشتري پرواز
کرد.
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ويل خودش را در فضاي آزادي که از بدن اسب به جا مانده بود عقب کشيد و حس کرد که پاهايش آزاد ميشوند.
با يک تالش نهايي ،او از چنگ ماسه آزاد شد و روي پاهايش تلو تلو خورد.
زير آنها ،در بستر وادي ،ديگران کار مشابهي را انجام ميدادند .ميتوانست حرکت را در رديفهايي از ماسه کپه
شده ،که جاهايي که پناه گرفته بودند را مشخص ميکرد ببينند .سپس سطح ماسه در قسمتي از جاها بلند شد،
مثل اينکه در جواب به چند زمين لرزه کوچک باشد ،و بدنها شروع کردند تا آزاد شوند .بقيه که توسط خندق
پناه داده شده بودند زمان بهتري از او و سلتن را گذرانده بودند .پوشش ماسه که رويشان پهن شده آنقدر عميق
يا سنگين نبود .ولي با اين وجود آزاد شدنشان به کمي تالش نياز داشت .اسبها که ميتوانستند پشت به باد
بايستند و توسط خندق وادي پناه داده شد بودند ،در وضعيت بهتري قرار داشتند.
حداقل آنها نيم دفن شده نبودند.
او بهصورت سلتن نگاه کرد .چهرهاش با ماسه نرم ،به هم پيوسته و زرد پوشيده شده بود .چشمانش که قرمز شده
و زخم ديده بودند ،از بيرون مانند سوراخهايي ميان ماسکي عجيب و غريب به نظر ميآمدند.
ويل پي برد که خودش قيافه بهتري ندارد .واکير با خستگي سرش را تکان داد .او مشکي از زين اسبش برداشت،
پايين خفيه اش را مرطوب کرد و شروع کرد تا ماسه لخته شده را از صورت اسب پاک کند ،در حالي که به نرمي
با او زمزمه ميکرد .منظره اسبي که با اعتماد به خدمت سوارش پاسخ ميدهد ،فهم و ادراک وحشتناکي را به ياد
ويل آورد و او با عصبانيت به اطراف نگاه کرد ،در حالي که آرزو ميکرد برآمدگي ديگري در ماسه ببيند؛ برآمدگي
اي که به شکل مو شلخته تاگ منتهي شود ،زماني که او روي پاهايش ميايستد .ولي آنجا هيچ چيز نبود.
تاگ رفته بود.
به جايي ميان آن زمين باير بيابان رفته بود .او چند قدمي دور از لبه وادي تلو تلو خورد و سعي کرد تا نامش را
فرياد بزند .ولي خشکي و ماسه در گلويش آن تالش را شکست داد و هيچ صدايي بيرون نيامد .دستي شانهاش را
لمس کرد و ويل همان زمان که سلتن مشک را به سمت جلو آورد چرخيد .او يک جرعه نوشيد ،قرقره و تف کرد.
سپس جرعهاي ديگر ،و رطوبت گرم را حس ميکرد که ميان بافتهاي نرم گلويش مي رود.
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؟ويل سرش را به عالمت نفي تکان داد ،و با ابهام به بيابان پشت سرش اشاره کرد .او به شکل مصيبت زدهاي گفت:
 تاگ.سپس او نتوانست چيز ديگري بگويد .او صداي چکمههايي که در ماسه ميلغزيد و سر ميخورد را شنيد و چرخيد
تا هلت را ببيند که با خستگي از خندق وادي باال ميآمد .صورت او نيز پوشيده شده و زرد بود .چشمانش قرمز و
زخم ديده بودند.
او سوال سلتن را تکرار کرد.
 تو خوبي؟سپس چشمانش به اين سو و آن سو نگاه انداختند و نگاه وحشت زدهاي روي صورتش نقش بست .او با ترس
پرسيد:
 تاگ کجاست؟ويل سرش را خم کرد و اشکها را که سعي ميکردند شکل بگيرند حس کرد .ولي مانند قبل بدنش رطوبت کافي
را نداشت که به آنها اجازه دهد .او به تلخي گفت:
رفته.او فقط ميتوانست کلمات يک بخشي را ادا کند .او دستش را به سمت بيابان تکان داد .هلت تکرار کرد:
 رفته؟ کجا رفته؟ چجوري رفته؟سلتن به او گفت:
 اسبه وحشت کرد و توي باد خودشو آزاد کرد.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!او حس کرد که دستان هلت به دورش حلقه ميشوند و حس کرد که به درون آغوش مرد پيرتر کشيده ميشود.
ولي آنجا هيچ حس آرامي براي ويل وجود نداشت .هيچ راهي وجود نداشت که کسي بتواند دردي که حس ميکرد
را برايش کم کند .اسبش ،تاگ عزيزش ،رفته بود .و او کسي بود که گذاشته بود افسارهاي اسب کوچک از دستش
بروند .و او تاگ را ،زماني که دوستش وحشتزده و ترسيده بود و بيشتر از هر زماني به پشتيباني و کمک رئيسش
نياز داشت ناميد کرده بود.
و در آخر ،اشکها آمدند و زماني که او سرش را روي شانههاي هلت گذاشت و به شکل غير قابل جلوگيرياي
هقهق کرد ،آن اشکها ميان گرد زرد رنگ روي صورتش نهر باريکي از آب پديد آوردند .او صداي مبهم دوستانش
را شنيد که به خستگي دورش جمع ميشدند ،سوالهايي که پرسيده ميشد و پاسخ وحشتناک ،پاياني و مهيبي
که هلت به آنان داد.
 تاگ رفته.دو کلمه .دو کلمه که فوراً آنها را ساکت کرد .گيلن ،هوراس و اونلين ميدانستند که آن اسب کوچک چه معنياي
براي ويل ميدهد .آنها ارتباط خاصي که ميان رنجر و اسبش شکل ميگيرد را ميدانستند .و با اينکه اسوينگال
واقعا نميتوانست درکش کند ،او آن را با حس غمي که به يک اسکانديايي براي از دست دادن کشتياش دست
ميدهد برابر دانست و براي دوستش غمگين شد.
ويل با مبهمي کلمات از روي ناباوريشان را نسبت به اين خبر وحشتناک شنيد .يک رنجر و اسبش بيش از يک
سوار و مرکب بودند .همه آنها آن را ميدانستند .يک رنجر با اسبش از روزهاي ابتدايي کارآموزي ارتباط برقرار
ميکرد و آنها مهارتهاي ويژه را با يک ديگر ميآموختند.
سلتن با بي فهمي تماشا کرد .مانند تمام آريديها ،او عاشق اسبها بود .ولي او ميدانست در سرزمينهاي تندي
مانند اين ،تلفات اجتناب ناپذير بودند .اعضاي شکسته ،تشنگي ،آفتاب ،شيرهاي غارتگر بيابان و مارهاي کبراي
ماسهها که در هر رطوبت و گوشههاي سايهدار پنهان ميشدند ميتوانستند اسبي را در يک ثانيه بکشند.
چنين تلفاتي تاسف آور بودند .ولي بايد تحمل ميشدند .او به خورشيد نگاه کرد ،که حاال از ظهر گذشته بود .او
گفت:
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 ما براي چند ساعت اينجا استراحت ميکنيم .وقتي که سردتر شد توي بعد از ظهر ادامه ميديم.او به مردانش دستور داد آتش روشن کرده و قهوه درست کنند .او شک داشت بعد از چيزي که از آن گذشته
بودند کسي براي غذا اشتها داشته باشد .ولي ميدانست که قهوه آنها را به حالت قبل باز ميگرداند .او تماشا کرد
که رنجر پيرتر کارآموزش را به کناري کشيد ،سايهي محدودي زير خندق وادي پيدا کرد و او را پايين برد تا
بنشيند.
شاهدخت و جنگاور جوان خواستند به او نزديک شوند تا دلدارياش دهند ،ولي مرد پيرتر آنها را راند .االن وقتش
نبود.
سلتن ميدانست که آن پسر از پا درآمده است .همه اينطور بودند .طوفاني مانند آن که از سرگذرانده بودند به هر
کسي که ميانش گير ميافتاد اجازه استراحت نميداد .ماهيچهها ،اعصاب و مغز تا نقطهاي که از هم بپاشند پيش
ميرفتند .ترسش خسته کننده بود ،به خصوص براي کسي که قبالً در يک طوفان شن نبوده است .آن خستگي
فيزيکي و احساسي ويران کننده بود.
رنجر ديگر ،آني که گيلن صدايش ميکردند ،به جايي که سربازان آتش روشن ميکردند رفت.
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.ويل با سستي فنجان را رد کرد .او در مصيبت غرق شده بود .گيلن با قدرت بيشتري بار ديگر آن را جلو برد و با
آن به او ضربه زد .او گفت:
 تو بهش نياز پيدا ميکني .اگه بخواي بري دنبال تاگ به قدرتت نياز داري.هلت که با آن کلمات از جا پريده بود به او نگاه کرد .او پرسيد:
 -چي گفتي؟
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ولي گيلن با آن سوال تحت تاثير قرار نگرفته بود .او پاسخ داد:
 من باهاش ميرم .ما تاگ رو پيدا ميکنيم.براي اولين بار ،ويل سرش را بلند کرد ،فنجان را گرفت و از باالي لبهاش به گيلن نگاه کرد .آنجا بارقه ضعيفي از
اميد در چشمانش وجود داشت .گيلن ميديد که بسيار ضعيف است ،اما وجود دارد.
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.
 ما اون رو نميدونيم .ممکنه رفته باشه ،ولي چجوري ميتوني بگي مرده؟ هلت در اشاره بهت زدهاي دستانش راباال برد و به تپههاي باد زده از ماسه اطرافشان اشاره کرد .او گفت:
تو واقعاً با ما توي اون طوفان بودي؟گيلن با آرامش سري را به تاييد تکان داد.
 بله ،و زنده موندم .همينطور بليز .به نظرم مياد تو براي فکر کردن به مردن تاگ يه کم عجله داري .اسبهايرنجر نژاد محکميان.
هلت آن نکته را تاييد کرد.
 خب ،بذار فرض کنيم تو درست ميگي .اون زنده ست .ولي بازم ،اون يه جايي اون بيرون گم شده .فقط خداميدونه کجا.
گيلن تکرار کرد:
 گم شده ،و گم شده ميتونه پيدا بشه .ما مجبوريم شانسمونو امتحان کنيم .تو اگه ابالرد گم شده بود اين کاروميکردي.
هلت که آماده بود بگويد اينکار بي نتيجه است خودش را متوقف کرد.
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 به ما دو روز وقت بده .ما يا تاگ رو پيدا ميکنيم يا توي ماراروک به شما ميرسيم. نه ،گيل .تو نمياي .من تنها ميرم.هر دو مرد چرخيدند ،در حالي که با صداي ويل از جا پريده بودند .لحن مصمم در صدايش بيشتر از خود کلمات
آنها را متعجب کرد .ويل که چند دقيقه قبل با غم ويران شده بود حاال بارقهاي از اميد داشت که به او داده شده
بود .و او با اشتياق آن را گرفته بود .او گفت:
 ما نميتونيم محافظت اونلين رو بيشتر از اين کم کنيم .ما براي پادشاه قسم خورديم که ازش محافظت ميکنيم.توي همه ما ،من تنها کسي هستم که ميتونيم بذاريم بره ،پس من تنها ميرم.
او اضافه کرد:
 به عالوه ،من گمش کردم و به من مربوطه که پيداش کنم.هلت ناگهاني گفت:
 مسخره نباش! تو يه بچهاي!صورت ويل که با گرد و خاک و اشک لکهدار شده بود زماني که با استادش – مردي که به او بيشتر از هرکسي
احترام ميگذاشت و برايش حرمت قائل بود – روبهرو شد با خطهاي سمجي محکم شد .او نفس کشيد تا پاسخ
بدهد ولي گيلن دستي باال آورد تا متوقفش کند .او پرسيد:
 ويل ،قبل از اينکه چيزي بگي ،لطفا چند لحظه اينجا به ما وقت بده.ويل مکث کرد ،در حالي که ميديد سرسختي در صورت هلت مثل مال خودش است .ولي گيلن يک بار سرش را
تکان داد .او موافقت کرد و به سمت موقعيت قبلياش در خندق وادي برگشت.
گيلن با لحن منطقياي گفت:
 هلت .بذار يه موقعيت مشابه نشونت بدم .اگه بليز گم شده بود و من تصميم ميگرفتم برم دنبالش ،سعيميکردي جلومو بگيري؟
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.گيلن دوباره سرش را تکان داد و به هلت لبخند زد .او پرسيد:
 تو واقعاً فکر ميکني اون ارزشيابيهاي پايانيش رو رد ميشه؟ اين يه تشريفاته ،و تو هم ميدوني .اون هميناالنشم از نيم دوجين رنجري که ميتونم نام ببرم بااستعدادتر و با مهارتتر و باهوشتره.
 ولي اون خيلي جوونه که...هلت نتوانست جمله را کامل کند.
او ميدانست آنچه گيلن ميگويد حقيقت است .قسمت منطقي مغزش آن را ميدانست .ولي قسمت احساسياش
ميخواست از کارآموز جوانش محافظت کرده و او را سالم نگه دارد .اگر ويل تنها به بيابان ميرفت ،که ميدانست

با چه خطرهايي رو به رو مي شود؟ گيلن دستي روي شانه هلت گذاشت .او فکر کرد ،حس عجيبيه که مردي رو
که بيشتر از ديگران بهش احترام ميذاري رو نصيحت کني.
ميدوني که يه وقتي ميرسه که مجبوري بذاري بره ،هلت .تو نميتوني هميشه اون اطراف باشي تا بقيه زندگيشازش محافظت کني .اين دليلي نيست که تو براش اون رو تعليم دادي تا رنجر بشه .تو سعي کردي اين کارو براي
من هم بکني ،يادته؟
او به تيزي به باال نگاه کرد .گيلن هنوز لبخند ميزد و سوال ناپرسيده هلت را جواب داد:
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 توي ماههاي پاياني کارآموزيم ،تو به شکل وحشتناکي شروع کردي مادرانه ازم مراقبت کني .اون خرس آدمکشي که تعقيبش کردي يادته؟ تو سعي کردي براي يه چيز بهونه مانندي منو توي ردمونت بذاري و بري دنبالش.
هلت که به سختي فکر ميکرد اخم کرد .او واقعا اين کار را انجام داده بود؟ و او مجبور بود تاييد کند که شايد
کرده باشد.
او به ويل فکر کرده و با گيلن موافقت کرد .آن بچه – او خودش را تصحيح کرد ،آن جوانک – در چند ماه آينده
مطمئناً به عنوان يک رنجر کامل و موفق پذيرفته ميشد .براي ويل چيزي براي يادگرفتن نمانده بود.
ارزشيابي يک تشريفات بود.
گيلن مداخله کرد:
 هلت ،تو با زندگيت بهش اعتماد داري؟هلت به او نگاه کرد .او بهآرامي گفت:
 بله.گيلن بار ديگر دستش را روي شانهي استادش گذاشت .او به سادگي گفت:
 -پس با زندگي خودش بهش اعتماد کن.
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فصلبیستودوم
ويل اسبي را از ميان ده مرکب آمادهاي که با محافظانشان سفر ميکردند انتخاب کرد .او يک قزل و ميان اسبهاي
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:
 اسمش اروئه.50او به کمان بلندي که روي شانه ويل آويزان بود لبخند زد.
 يه انتخاب مناسب .و همينطور خوب .تو اسبا رو خوب ميشناسي.ويل همانطور که افسار اسب را ميگرفت و رکابهاي دور شکم او را امتحان ميکرد گفت:
 ممنون.به او آموخته بودند زماني که به لوازم اسب مربوط ميشود به قضاوت هيچکس متکي نباشد .آن آريدي با تاييد
تماشا کرد .او اين کار ويل را به خود نگرفته بود.
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
صبر کرده بودند تا با او خداحافظي کنند .آن اسب در ابتدا مقاومت کرد ،به سمت همراهان آشنايش برگشت و
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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.
هوراس که نميتوانست صحبت کند با ويل دست داد و افسار اسب را براي اينکه او داخل گروه برود و خداحافظي
کند نگه داشت .اونلين که اشک در چشمانش بود او را در آغوش کشيد .او درون گوش ويل زمزمه کرد:
 موفق باشي ،ويل .سالم بمون .ميدونم که پيداش ميکني.گيلن به محکمي با او دست داد و در حالي که حالت نگراني در چهرهاش بود به چشمان دوستش نگاه کرد.
 پيداش کن ،ويل .اميدوارم که باهات ميومدم.ويل سرش را به عالمت نفي تکان داد.
 ما در اين مورد حرف زديم ،گيلن.او زياد توضيح نداد چون ميدانست اگر اونلين بفهمد او تنها ميرود به خاطر اينکه شاهدخت امنتر باشد ،با خشم
مخالفت خواهد کرد .و مخالفت اونلين چيزي نبود که بخواهد اکنون با آن دست و پنجه نرم کند.
اسوينگال بعدي بود .او رنجر ظريف را در آغوش خرس مانند اسکانديايياش کشيد .او گفت:
 سالم سفر کن ،پسر .اسبو پيدا کن و پيشمون برگرد. ممنون ،اسوينگال .فقط مطمئن شو هيچ وقتي رو قبل از آزاد کردن ارک تلف نميکنين .من مطمئنم که اونزنداني بيصبريه.
لبخندي صورت زخم ديده اسکانديايي بزرگ را لمس کرد .او پاسخ داد:
ممکنه وقتي همهي اين ماجراها تموم شد ما به زندان بانهاش لطف کرده باشيم.ويل نيشخند زد و در آخر ،به سمت هلت چرخيد.
وقتي که آن لحظه رسيد ،چيزي نبود که هر کدامشان بتوانند بگويند و ويل رنجر موخاکستري را به محکمي در
آغوش گرفت .سرانجام او توانست صحبت کند.
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 من بر ميگردم هلت ،با تاگ. مطمئن شو که همين کارو ميکني.ويل فکر کرد که بغضي در صداي هلت بوده است ،ولي تصميم گرفت که ممکن است اشتباه کرده باشد.
هلت؟ هلت عبوس ،بياحساس و اخمو؟ هرگز.
او و استادش چند بار به پشت هم زدند ،کاري که وقتي مردان راهي براي توضيح احساساتشان پيدا نميکنند
انجام ميدهند .سپس زماني که سلتن نزديک شد او قدمي به عقب برداشت.
واکير با دقت نگاهي به اسب و تجهيزاتي که به او آويزان بود کرد و با تاييد سري تکان داد .سپس کاغذ پوستي
لوله شدهاي را جلو آورد.
 اين يه نقشه از منطقه ست ،که چشمهها ،نقاط برجسته و همينطور راه به سمت ماراروک رو نشون ميده.سلتن مکث کرد .او پانزده دقيقه گذشته را براي کپي کردن نقشه خودش گذرانده بود و ميدانست اين در دستان
يک غريبه چه سند استراتژيک باارزشي خواهد بود.
 ميتوني سوگند بخوري که هيچ وقت و به هيچ شکلي اونو کپي و تکثير نميکني؟ويل سري به تاييد تکان داد .آن قسم همان شرطي بود که سلتن براي تهيه کردن نقشهاي براي او مشخص کرده
بود .او گفت:
 قسم رسمي من.سلتن پرسيد:
 مطمئني که ميتوني جهتتو پيدا کني؟ويل کتش را لمس کرد تا مطمئن شود شمال ياب در جيب داخلياش امن است .ميلهي مغناطيسي چيزي بود
که آن آريدي چيزي دربارهاش نميدانست .آنها در شب توسط ستارهها و در طول ساعات روز در زمانهاي
متفاوت سال توسط جدولهاي پيچيده اي که به حرکت خورشيد ،ارتفاع و مکان مربوط ميشد؛ جهت يابي
ميکردند.
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 از پسش برميام .ممنون سلتن.آن آريدي سرش را براي تاييد تکان داد .او هنوز حس ميکرد که به دنبال اسبي رفتن هياهوي بيهوده ايست.
ولي او پي برد که اين آرالوئنيها احساس بسيار متفاوتي درباره مرکبهايشان دارند .او نقشه را باز کرد و به جهت
اشاره کرد:
 احتماالً اسبت پشت به باد دويده .اون به اين معنيه که به جهت شمال يا کمي شمال شرق رفته .اون بايد تو روبين رد هيلز که اينجان ببره.
او به قسمتي از زمينهاي تپهاي روي نقشه اشاره کرد.
 دو تا چشمه در دو طرف تپهها وجود داره .اسبا ميتونن بوي آب رو از فاصله عظيمي حس کنن .اگه اسبت بورو گرفته باشه ،ميتونه توي يکي از اينا باشه .تو بايد فردا بعد از ظهر به اين يکي برسي.
به خاطر تفاوت در زبان نوشتاري ،نقاط برجسته مانند چشمهها به شکل تصويرهايي روي نقشه کشيده شده بودند.
ويل براي فهميدنش سري تکان داد .سلتن گفت:
 حدس من اينه که اگه اون آب پيدا کرده کنارش ميمونه .اگه اونجا نبود ،نميتونم بهت نصيحت کنم بعدشچي کار کني.
ويل که نقشه را مطالعه ميکرد هيچ نگفت ،سپس به باال و فضاي خالي شمال نگاه کرد:
 توي شب آتيش روشن کن .اونجا توي بيابون شيرها هستن و آتيش دور نگهشون ميداره .اگه يکي شون اوناطراف باشه ميفهمي.
او به اسب غزل نگاه کرد.
 ارو به اندازه کافي سريع بهت ميگه .اون چيزيه که شيره شکار مي کنه.ويل پرسيد:
 -چيز ديگهاي هست که مراقبش باشم؟
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کبراهاي ماسه .51اونا مرگبارن .اونها به دنبال سايه و رطوبت ميگردن ،زنده ترين چيزها توي جنگل .اونها تويماسهها ترکيب ميشن و تا وقتي که بلند بشه نميفهمي يکشون دور و برته .وقتي که اون اتفاق افتاد ،قبل از اينکه
نيش بزنه کمتر از دو ثانيه وقت داري.
ويل پرسيد:
 و اگه نيشم زد چي کار کنم؟سلتن سرش را بهآرامي تکان داد .او گفت:
 ميميري.ويل يک ابرويش را باال برد .آن دقيقاً همان جوابي که به دنبالش بود ،نبود .او با سلتن دست داد ،نقشه را لوله
کرد و درون جليقهاش گذاشت.
 ممنون سلتن ،چند روز ديگه ميبينمت.سلتن با دستش دهان ،ابرو و دهانش را لمس کرد .او گفت:
 اميدوارم که خداي سفرها هم اون رو همينطور بخواد.ويل به سمت بقيه برگشت ،سعي کرد نيشخندي بزند و افسار ارو را از هوراس گرفت .او با خوشحالي ساختگياي
گفت:
 بهتره برم .نميتونم کبراهاي ماسه رو منتظر بذارم.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.
او با ديدن دوستانش توده عظيمي از ناراحتي را در گلو و سينهاش حس کرد .اونلين ،هوراس و اسوينگال همه با
ناراحتي دست تکان ميدادند .هلت دست تکان نميداد .او کمي دورتر از بقيه ايستاده بود و کارآموزش را تماشا
ميکرد که ميرود.
Sand Cobras
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او تماشا کردن را تا مدتها بعد از محو شدن اسب و سوار در مه درخشنده بيابان ادامه داد.
***
 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
کرده و براي کارآموزش آرزو ميکرد تا به سالمت سفر کند.
او به خاطر حرفهاي گيلن جا خورد و سرانجام از محل مستقر شدنش چرخيد .او کمي غافلگير شد ،و کامالً تحت
تاثير گرفت زماني که فهميد گيلن ابالرد را برايش زين کرده است .ولي همانطور که به سمت اسبش قدم ميزد
هنوز دلتنگ بود.
او فکر کرد ،به نظر ميآمد ابالرد و بليز هم نبود تاگ را حس ميکنند .در اسبهاي ديگر ،اين ممکن بود يک
تصور خيالي باشد .ولي اسبهاي رنجر ،مانند سوارهايشان از نژاد به هم پيوستهاي بودند .و البته ابالرد و تاگ براي
پنج سال در کنار هم بودند .هلت آن بيقراري را در اسب خودش و آن وسوسه براي چرخيدن به سمت شمال،
جايي که حس ميکرد دوست جوانش رفته است را حس ميکرد .او روي پوزه نرمش ضربه زد و بهآرامي با او
صحبت کرد.
 اون پيداش ميکنه ،پسر .خودتو اذيت نکن.ولي زماني که آن حرفها را زد ،هلت آرزو کرد که خودش هم ميتوانست آنها را باور کند .او براي ويل نگران و
دلواپس بود ،و قسمت بزرگي هم به خاطر آن بود که کارآموزش به سرزميني رفته است که خودش ،هلت ،هم
مقدار کمي از آن ميدانست .معموالً او بايد ميتوانست او را نصيحت کرده و از خطرهايي که با آن رو به رو ميشود
آگاهش کند .اين بار ،او به ويل اجازه ميداد ريسک قدم گذاشتن در ناشناخته بزرگ را بکند.
او روي زين تاب خورد و بهصورتهاي همراهانش نگاه کرد .او انعکاس ترديد و نگراني خود را در چهرههايشان
ديد و پي برد که براي خودشان هم که شده ،اگر فايده ديگري نداشته باشد ،او بايد ديد مثبتتري را قبول کند.
هلت به آنها گفت:
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 منم بيشتر از شما به اين وضع عالقهمند نيستم .ولي بذارين از سمت مثبت ماجرا بهش نگاه کنيم .ويل مسلحهو خوب تمرين ديده .اون اسب خوبي داره .اون جهت ياب عاليايه و شمال يابش و نقشه سلتن رو هم داره .چي
ميتونه اشتباه بشه؟
زماني که او به جنبههاي مثبت را ليست کرد ،روحيهشان کمي بهتر شد .ويل با استعداد ،باهوش و مبتکر بود .هر
کدامشان دريک بحران به او اعتماد ميکردند .همه شان يک يا چند بار اين کار را انجام داده بودند.
زماني که پيشروهاي آريدي بيرون از کمپ راندند راحتي کلياي ميان خلق و روحيه شان به وجود آمد.
ولي زماني که هلت سر ابالرد را چرخاند و از سمتي که ويل رفته بود دور شد ،حس ناراحت کنندهاي داشت که
ميگفت عاملي وجود دارد که او در محاسباتش از قلم انداخته است.
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فصلبیستوسوم
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
دوست جوانش را در آن قرار داده بود سرزنش ميکرد .او به خودش ميگفت ،بايد ميدونستم ،بايد ميفهميدم..
وقتي که هلت دربارهاش فکر ميکرد ،با فهم و ادراکي که بعد از اتفاق افتادن حوادث به وجود ميآيد ،52فهميد
که او سالها در قصري زندگي کرده است که ردمونت – يا کوهستان

قرمز53

-خوانده ميشود .آن گزينش به اين

دليل بود که سنگهايي که ديوارهاي عظيمش را دربرگرفته بودند ،در نور بعد از ظهر سايهي قرمز رنگي به آن
ميبخشيدند.
آن سنگها سنگ آهن بودند ،و درصد بااليي از سنگ معدن آهن را در خود داشتند.
هلت ميدانست که ويل درون منطقهاي به نام ردهيلز مسافرت ميکند .در ذهنش ،او به خودش گفت که بايد
اين ارتباط را ميفهميد :سنگ آهن ،ردمونت ،سنگ معدن آهن و ردهيلز.
در حقيقت ،آن تپهها مکان قرارگيري مقدار عظيمي از آهن بودند ،آنقدر زياد که خود سنگ معدن روي سطح
تپه در رگههايي ديده ميشد .رنگ قرمز نتيجه زنگ زدگي بود .مشکل براي ويل اينجا به وجود ميآمد که زمان
عبور از منابع بزرگ آهن ،و بعضي از تپهها کامالٌ از آهن تشکيل شده بودند ،عقربهي شمال ياب مغناطيسياش از
حوزه مغناطيسي زمين منحرف شده و به سمت فلزات اطرافش کشيده مي شود.

معادل ضرب المثل معما چو حل گشت اسان شود
Red Mountain
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البته سلتن درباره آن آهن ميدانست .بيشتر آهن و فوالد مورد استفاده آنها از آن مکان استخراج ميشد –
بيشتر به اين دليل که تپه ها قابل دسترسي آسان بودند و به ميله هاي بلند و امکانات پيچيده نيازي نداشتند.
ولي آريديهاهيچ درباره ي راز شمال ياب نميدانستند و سه رنجر با دقت آن را مخفي نگه مي داشتند .پس سلتن
راهي براي دانستن اينکه جهت يابي ويل توسط آن آهن به سختي تحت تاثير قرار گرفته و ميلهاش به سمتي ديگر
منحرف ميشود ،نداشت.
در ميان خود ،آن دو مرد ميدانستند آن دانش ميتواند ويل را سالم نگه دارد .ولي هيچ کدامشان اشکال را
نفهميدند ،پس هيچ کدامشان چيزي نگفتند.
اگر ويل با چشماني دوخته شده به شمال ياب سواري ميکرد ،آن اشکال را ميفهميد.
اگر آن کار را انجام ميداد ،شايد دقت ميکرد که گه گاهي عقربه شمال ياب به شدت ميچرخد و منحرف ميشود.
ولي اين شکلي نبود که ويل تمرين ديده بود تا با آن ميان کشور جهت يابي کند .در هر صورت ،کسي نميتوانست
از سرزمين بالقوه خطرناکي فقط با نگاه کردن به يک عقربه مغناطيسي عبور کند.
به جاي آن ،ويل ميايستاد و شمال ياب را جلوي چشمانش نگه ميداشت ،تا وقتي که عقربه به مکان نهايياش
برسد .سپس حلقه را ميچرخاند تا جايي که عقربه با نشان  54Nمنطبق شود .سپس با نگاه کردن درون سوراخ
گوشهي شمال ياب ،او چشمانش را با نشان  55NEدر يک خط قرار ميدهد و در اين مدت شمال ياب را به سمت
نشان  Nنگه ميدارد.
با نگاه کردن به درون روزنه ،او به دنبال نقطهي برجستهاي روي زمين تقريباً پنج يا ده کيلومتر دورتر ميگردد و
سپس با راه شمال شرقياي به سمت آن ميراند .زماني که او به آن نقطه رسيد ،اين فرايند را تکرار ميکند و به
دنبال نقطهي برجستهي ديگري که در شمال شرقي اش قرار داشته باشد ميگردد و به سمتش ميراند.
او هيچ گاه آن حقيقت را که هر بار اين فرايند را تکرار ميکند ،حقيقتاً بيشتر و بيشتر از مسير مورد نيازش به
سمت شرق منحرف ميشود را نخواهد فهميد.

شمالNorth
شمال شرقی North-east
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اگر او در آرالوئن بود ،ممکن بود حس کند که موقعيت خورشيد دقيقاً درست نيست و بفهمد که مشکلي وجود
دارد .ولي او با اين حقيقت که در جنوب خورشيد در موقعيتهاي متفاوتي قرار ميگيرد خود را آرام کرده است.
او به شمال ياب اعتماد داشت ،او ياد گرفته بود تا اين کار را بکند.
و هر چه دورتر مي راند ،بيشتر از مسيرش منحرف ميشد .وقتي که از ردهيلز بگذرد ،مشکل حل ميشود و عقربه
به سمت شمال حقيقي بر مي گردد .ولي تخريب انجام شده و او مايلها از آنجايي که فکر ميکند دورتر رفته
است.
او ،همانطور که سلتن به آنها آموزش داده بود ،در ساعات مياني روز استراحت ميکرد .تا وقتي که خورشيد
تقريباً عمود ميتابيد وفقط درختهايي کمي که بزرگتر از بوته باشند در اطرافش ديده ميشد ،سايهاي پيدا
نميکرد .او چادر تک نفرهاش را برپا کرد تا بهشتي از سايه درست کند و درونش خزيد ،پايان چادر را باز گذاشت
تا به هوا اجازه دهد داخل شود .حرکت زيادي در ميان روز و با هواي بيابان وجود نداشت .متاسفانه ارو مجبور بود
نور مستقيم خورشيد را تحمل کند .ولي او به آن عادت داشت.
ويل که چهار زانو ميان پناهگاهش نشسته بود ،نقشه سلتن را باز کرد و آن را شايد براي دهمين بار در آن روز
بررسي کرد.
اکنون خود را در آن ميديد ،کشيد .با ارزيابي فاصلهاي که پيموده بود ،او نقطهاي را روي نقشه مشخص کرد .او
گفت:
 من بايد  ...اينجا باشم.او اخم کرد و در طول مسير شمال شرق به عقب نگاه کرد .اگر آن فکر درست بود ،او بايد در اواخر صبح برآمدگي
برجستهاي را ميديد ،يک تپهي بزرگ با قله اي تخت که نزديک شرق مسيرش بود.
ولي آنجا هيچ نشانه اي از آن وجود نداشت .او فکر کرد که چنين تپهاي را يک ساعت پيش ديده است ،ولي آن
يک منظره مبهم و سوسو زن در فاصلهي گرما ديده بود .و آن در سمت غرب مسيرش بود.
آيا او ميتوانست اين قدر از مسيرش منحرف شده باشد؟
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او سرش را تکان داد .او براي جهت يابي و انتخاب کردن نقطههايي که به سمتشان مي راند خيلي وسواس به
خرج داده بود .او ممکن بود قبول کند که چند صد متر از مسير منحرف شده است .حتي نيم کيلومتر .ولي همه
تمرينات جهت يابياش چنين خطاي بزرگي را ايجاد نکرده بودند.
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
باشد .او با تفکر روي نقشه ضربه زد .او به خودش گفت ،البته ،ممکن است بيشتر از يک تپه با قله صاف در بيابان
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
کرد و به کناري گذاشت .او به خودش گفت ،بايد همونطور باشه .او بايد به سادگي آن را نديده باشد .آنجا نقاط
برجسته ديگري بود که او آن روز ديده بود ،يک سنگ قائم و خطي از قلههاي سراشيبدار ،که با جلو آمدگي ها
پر شده بود .او فقط بايد نگاه کنجکاوتري ميانداخت.
او در ساعات بعدي گرماي طاقت فرسا همانجا نشست .اينکه آن اسب چطور در فضاي باز آن را تحمل ميکرد ،او
ايدهاي نداشت .در حقيقت ،ارو که براي اين موقعيتها تمرين ديده بود سايه کوتاهي کنار بوتهاي يافته بود .او با
صداي شکايت کنندهاي خرناس کشيد و روي پهلويش نشست .او سرش ،پوست حساس اطراف چشمهايش ،پوزه
و دهانش را در عميقترين قسمت سايهي محدودي که شاخهها فراهم ميساختند قرار داد.
خورشيد از سمت الراس گذشت و پايين آمدن به سمت لبه غربي بيابان را آغاز کرد .ويل با خستگي به بيرون از
چادر خزيد .او نميتوانست بگويد که استراحت کرده است و توسط گرما کامالً تحت فشار قرار گرفته بود.
او دو مشک آبش را با خود به درون چادر برده بود .اگر آنها را بيرون جلوي نور مستقيم خورشيد قرار داده بود
آب تا آن جايي که نشود آن را لمس کرد داغ ميشد .و همچنين او هيچ گاه نميتوانست مشک را کامالً غير قابل
نفوذ کند و بيشتر آب از درون آن بخار ميشد .سطلي گره زده شده به زين وجود داشت ،او گره را گشود و آن را
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
کند .او صبورانه به جايي که ويل با دقت آب را از يکي از مشکها به درون دلو ميريخت حرکت کرد .ويل با ديدن
اين که آن اسب هيچ تالشي براي نوشيدن قبل از اينکه او آب را به دهانش ببرد نکرد ،تحت تاثير قرار گرفت.
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زماني که ارو شلپ شلپ کردن پر سر و صدايش را در آب آغاز کرد ،ويل فهميد که در انتظار لبهايش را مي
ليسد .دهان و زبانش ضخيم و چسبنده بود و او مشتاق بود تا خود بنوشد.
او تمرين داده شده بود که اول به اسبش رسيدگي کند و قبل از اينکه مشک را به سمت لبان خودش ببرد صبر
کرد تا ارو نوشيدن را تمام کند .او جرعه بزرگي نوشيد ،آن را در دهان نگه داشت ،آن را قرقره کرد و اجازه داد که
بهآرامي در گلويش بلغزد .آب گرم بود و طعم تيز و چرم را از مشک داشت .ويل فکر کرد ،ولي مثل نکتار 56بود .او
اجازه داد تا آخرين جرعه درون گلويش برود ،درباره جرعهاي ديگر فکر کرد ،در برابر آن فکر مقاومت کرد و خود
را مجبور کرد درپوش را سر جايش بگذارد.
او توسط اين حقيقت که ارو از سطل نوشيده و چند قدم آن طرفتر رفته تحت تاثير قرار گرفته بود .اسبهاي
ديگر ،حتي تاگ ،به دنبال بيشتر ميگشتند .او فکر کرد ،دوباره تمرينات آريدي .او بستهاي از دانه که در کيف
زينش بود را بيرون آورد و کمي را درون سطل ريخت .در آن زمان ،او با خودش انديشيد که تاگ چه ميکند ،و
اگر سالم است اکنون کجاست .او سطل را براي ارو پايين گذاشت و به صداي ساييدن فک آن اسب همانطور که
ميخورد گوش داد.
ويل چند خرما و کمي نان صاف داشت .نان اکنون بيات شده و کامالً سفت بود ولي به هر شکل آن را خورد .او
اصالً گرسنه نبود ،حقيقتي که ويل آن را به گرماي تنور مانند روز مرتبط ميدانست.
ولي او ميدانست بايد چيزي بخورد.
او جرعهي ديگري آب نوشيد .ارو با شنيدن صداي باز شدن درپوش سرش را باال آورد .ويل فکر کرد که سرزنشي
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
بزرگش به دنبال هر دانه باقي مانده در پايين ميگشتند.

نوشیدنی خدایان
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ويل به خورشيد نگاه کرد و تخمين زد قبل از اينکه مجبور به راه اندازي کمپ شود حدود يک ساعت زمان دارد.
هم اکنون ،سايهاش مسخره بود ،شکل بلند شدهاي که پشت سرش ايجادشده بود و روي زمين ترک خورده موج
بر ميداشت .او ميدانست سلتن راه پيمايي روزانهاش را در تاريکي شروع و تمام مي کند.
آريديهابه ديدن پستيها و بلنديهاي دور از درون سوراخ شمال ياب متکي نبودند ،پس سلتن نيازي به نور براي
سفر کردن نداشت.
ويل نياز داشت که بتواند ببيند ،هم نقاطي که به سمتشان ميرفت و هم مشخصههايي که روي نقشه مشخص
شده بودند .او دوباره در مورد آن تپهي سرصاف فکر کرده و کرمي از شک را که درونش ميخزيد حس کرد .او
نميتوانست اشتباه کرده باشد ،ميتوانست؟ او ارو را زين کرده ،چادر ،پتو و بقيهي وسايلش را جمع کرد و به پشت
زين گره زد .او به ارو گفت:
 ما براي يه ساعت ديگه ميرونيم.اسب با شنيدن خبر ها نه خوشحال و نه ناراحت به نظر مي آمد و زماني که ويل به درون زين ميرفت صبورانه
ايستاد .وقتي که نشست ،شمال ياب را برداشت ،آن را تراز کرد و از درون آن به منظرهها نگاه کرد.
يک ستون ماسه و نمک ،با تقريباً سه متر ارتفاع که کريستالهاي آن با نور پايين آمده خورشيد ميدرخشيدند،
براي او يک نقطهي مبناي مناسب بود .ويل زبانش را به سقف دهان زد و ارو را به راه رفتن وا داشت.
همانطور که خورشيد پايين تر ميآمد ،نقاط روي زمين که غرب او قرار داشتند هر چه بيشتر سياه و نامعلوم
شدند .او فکر کرد که خطي از قلهها ديده است ،با وجود اينکه آنها براي اينکه آن گونه توصيف شوند کمي کوتاه
به نظر ميآمدند.
او فکر کرد ،آنها بلندتر از خندق باال آمدهاي بودند .و ديدن اين که آنها همانطور که نقشه نشان مي داد با غارها
جلو آمده بودند يا خير ،غير ممکن بود .نماي آنها توسط خورشيد پايين آمده سياه شده بود.
آن اکنون به شدت در سايه بود و ويل نميتوانست جزئياتي مانند آن را تشخيص دهد .او فکرکرد ،هنوز ،آنها
ميتوانستند آن قله هايي باشند که روي نقشه مشخص شده بود .آنها ميتوانستند با غارها جلو آمده باشند .او به
خودش گفت که همينطور است .بايد همينطور باشد.
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ولي دوباره کرمي از شک را حس کرد که درون خودش ميخزد.
زماني که ويل تصميم گرفت وقت ايستادن است توپ بزرگ قرمز خورشيد نزديک افق بود .او مجبور بود چوب
براي آتش جمع کند و براي آن نور نياز داشت .او ارو را بست؛ به سمت پشتهاي از پتههاي کوتاه و خشک رفت و
چاقوي ساکسش را با دست راست بيرون آورد .کمانش در دست چپ بود و او از آن براي جلو رفتن و به شدت
حرکت دادن بوتهها استفاده کرد ،همانطور که ديده بود مردان سلتن انجام مي دهند .او ميدانست که کبراهاي
ماسه درون سايههاي چنين بوتههايي کمين ميکنند ،و او ميخواست قبل از اينکه دستش را درون طعمهي مرگ
بگذارد؛ آنها را بترساند.
ولي چيزي آنجا نبود و او مقدار کافي از از هيزم جمع کرد .شاخههاي بوته پر از روغن بودند و ميتوانستند قبل
از اينکه تحليل بروند با گرماي روشن و خشکي براي مدت قابل توجهي بسوزند.
او محل آتش را ساخت ولي آن را روشن نکرد .سپس وقتي که آن کار فوري انجام شد ،او زين ارو را باز کرد و
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.او تختخواب و پتويش را باز کرد و روي آن نشست .همانطور که يکي از سنگهاي بسيار زياد بيابان به درون
پشتش فرو رفت خود را عقب کشيد .غدد چشايياش يک ليوان قهوه را آرزو ميکردند ولي او آبي براي از دست
دادن نداشت .او خودش را با جرعهاي ديگر از مشک و کف دستي از خرما راضي کرد .با ديدن نگاه سرزنشگر ارو
بلند شد ،همانطور که زانوهايش کشيده ميشدند ناله کرد ،و حرکت کرد تا به اسب آب و غذا بدهد.
خورشيد در آخر ناپديد شد و گرماي روز شروع کرد تا از بيابان بيرون برود .او ميدانست در نيمه شب ،هوا تقريباً
منجمد خواهد بود .او بندهاي ارو را چک کرد و سپس به سمت تختخواب برگشت.
او خسته بود .گرماي روز نيروي آشکاري داشت و به نظر ميآمد که بدنش را مغلوب کرده و گذاشته تا او حس
خرد شدن و کوفتگي بکند .تاريکي گسترش يافت و ستارهها شروع به درخشيدن باالي سرش کردند.
همانطور که آنها بيشتر و بيشتر چشمک ميزدند ،او دراز کشيد ،بازويش را زير سرش گذاشت ،تا آنها را
ببيند.
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معموالً ستارهها منظوره خوشامدگو و دوستانهاي داشتند .ولي نه امشب .امشب افکارش با تاگ بود ،که جايي ميان
بيابان بي رحم گم شده بود .و با هلت و بقيه ،بسيار دورتر و در سمت جنوب غربي .او با ناراحتي به مکالمات شاد
کنار آتش و فنجانهايي از قهوهي ضخيم و شيرين فکر کرد ،و لبهايش را ليسيد.
حتي ستارهها برايش هيچ آرامشي نداشتند .آنها غريبه بودند .درميان مشکل او سرد و بيرحم و خونسرد به نظر
ميآمدند .صورتهاي فلکي شمالي اينجا غايب بودند .وقتي که او به اطراف نگاه ميکرد ،يکي يا دو تا از آنها را
پايين و کنار افق شمالي ميديد.
ولي اين ستارههاي غريبهي بيابان در کل هيچ آرامشي به او نميدادند.
ارو لرزيد و ويل صداي سرفهي آرام و خرناس مانندي را در فاصله اي دور شنيد .او ميدانست که اين صداييست
که شيرها درست مي کنند .او شايد انتظار غرش با شکوه و زمين لرزه مانند را داشت .ولي اين صداي خفهي
خرناس مانند واقعيت بود .او به اسب نگاه کرد .ارو صاف ايستاده بود ،گوشهايش صاف شده و چشمهايش پر از
سفيدي بودند .ويل با بي ميلي گفت:
 بهتره آتيش روشن کنم.او با درد ايستاد ،به کنار آتش حرکت کرد و شروع به کار با چخماق و فوالد کرد .در کمتر از چند دقيقه او آتش
کوچک و روشني درست کرده بود .او ارو را کمي نزديکتر به آن برد .اسب درون بندهايش کمي زمخت حرکت
ميکرد ،ولي ويل نميتوانست ريسک در آوردن بندها و از دست دادن ارو را بکند .او به ارو گفت:
 آروم باش.در کمتر از چند دقيقه ،او آرام شد .سرش دوباره خم شد و گوشهايش آرميدند.
ويل دراز کشيد و پتو را تا دور چانهاش کشيد .او که به خوابيدن ،زماني که فرصتش پيش ميآمد عادت کرده بود
تقريباً در همان لحظه به خواب رفت.
زماني که شيههي وحشتزده ارو او را از خواب بيدار کرد ماه باال آمده بود .براي يک يا دو لحظه او حس گذشت
گم گشتگي داشت و با خودش فکر کرد که کجاست .سپس به ياد آورد و بلند شد ،در حالي که کمان در يک
دست و تير در دست ديگرش داشت ،و چشمانش تاريکي اطراف را جستجو ميکردند.
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او آن صداي خفه خرناس را دوباره شنيد و اين يکي به نظر کمي نزديکتر ميآمد .اوآتش را باد زد ،چند شاخه
ديگر به آن اضافه کرد و نشست ،به زين تکيه داد و کمان را روي زانوهايش گذاشت.
او پتو را روي شانههايش انداخت و خود را آرام کرد ،در حالي که اين حقيقت را که مجبور است نشسته نگهباني
دهد و نامنظم چرت بزند را قبول کرده بود .در صورتي که هر ماهيچه و استخوان در بدنش ميخواست تا دراز
بکشد و آرام استراحت کند .او گفت:
 -براي گناهکار استراحتي وجود ندارد.
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او حس ميکرد که اين قرار است شبي بلند ،سرد و ناراحت باشد.

قسمتی از جمله ی معروفی از کتاب اشعیا ،که می گوید هیچ استراحت و صلحی برای گناه کاران وجود ندارد .م No rest for the wicked
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فصلبیستوچهارم

همانطور که ويل به خود گفته بود ،سلتن حرکت گروهش را در ساعات قبل از طلوع هر روز ادامه ميداد.
آنها ساعتها قبل از طلوع آفتاب بيدار ميشدند ،زماني که محافظان آريدي آتشها را براي پختن به پا کرده،
قهوه درست ميکردند و نانهاي صاف را روي زغال برشته ميکردند .سلتن به تغييري که به گروه آرالوئنيها
حکمفرما شده ،از دو روز پيش که رنجر جوان آنها را ترک کرد بود دقت کرد .ديگر هيچکدامشان زمان نوشيدن
قهوه صبحانه ،به دور آتش کمپ جوک نميگفتند و نمي خنديدند .آنها مغلوب شده و براي همراه رفتهشان نگران
بودند.
اين تغيير در سه عضو جوانتر بيشتر به چشم مي خورد :هوراس ،شاهدخت و رنجر جوان ،گيلن .البته هلت
هميشه چهرهي بي احساسي داشت .او بيشتر اوقات عبوس و کمحرف بود .ولي سلتن خيال کرده بود که ترشروئي
او کمي برجستهتر شده است .واضح بود که رنجر ويل قلب و زندگي گروه را فراهم ميآورد و بقيه نبودش را به
شدت حس ميکردند.
نه اينکه دو رنجر بزرگتر همانطور که از نقاط برجسته عبور ميکردند براي مشاهدهي اطراف و برداشتن
يادداشتهاي پنهاني کمتر سعي کنند .سلتن مطمئن بود که آنها مشخصههاي برجسته را به ياد سپرده و يادداشت
ميکنند تا بتوانند نقشهاي از راه الشباح به ماراروک تهيه کنند .شايد ويل قسم خورده بود که هيچگاه نقشهاي که
س لتن به او داده بود را کپي نکند ،ولي ديگران به چنين قولي پايبند نبودند .او به اين موضوع فکر ميکرد ولي
تصميم گرفت که کار کمي براي متوقف کردنشان از دست او بر ميآيد .در چند ساعت اول و در تيرگي قبل از
طلوع آفتاب ،آنها در همان آرايش نزديک به همِ معمول راندند.
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سپس ،همانطور که خورشيد ورود ديدنياش را به نمايش گذاشت ،سواران اطراف گروه مرکزي به بيرون حرکت
کردند تا شکل روزانه سفرشان را به خود بگيرند.
در روز دوم ،چند ساعت بعد از باال آمدن خورشيد ،آنها رد گروهي که جلوتر از آنها حرکت ميکرد را يافتند،
همان گروهي که ارک را به عنوان گروگان به ماراروک ميبرد .البته قبل از آن نقطه هر ردي که توسط سواران به
جا مانده بود توسط طوفان عظيمي که بيابان را فراگرفته ،نابود شده بود .آنها پي بردند که اکنون آن گروه کم تر
از دو روز از آنها جلوتر است.
هلت گفت:
 اونا آرومتر از ما حرکت ميکنن.او ميدانست که سلتن ارک را با يکي از کاروانهاي عادياي که بين الشباح و ماراروک حرکت کرده و کاالهاي
بازرگاني را از ساحل به شهر داخلي ميبرد فرستاده است .چنين کاروانهايي پيش از اين اسکورت مسلح داشته و
منطقي بود که دو پرنده را فقط با يک سنگ کشت .ولي البته ،قاطرهاي به سنگيني بارزده شده و شترهاي حامل
سرعت گروه را کم ميکردند.
گيلن از زين پايين آمد و کنار عالمتهاي روي زمين سخت زانو زد .آنها اثرهاي کوچکي از سم ،اينجا و آنجا
بودند ،و براي چشمان تمرين نديده تقريباً نامرئي .گه گاهي سرنخهاي واضحي از محل عبور گروه وجود داشت ،با
توجه به شکل تپهي مدفوع حيوانات .گيلن با چوبي به يکي از آنها ضربه زد ،آنرا شکست و رطوبت درونش را
بررسي کرد .رنجرها از چنين سرنخهايي براي مشخص کردن تازگي ردپاها استفاده ميکردند ،رطوبت درون مدفوع
اسب يا عصاره درون آوند قطع شده يک ساقه که توسط حيوان عابري شکسته بود .ولي در گرماي کور کننده و
خشکي بيابان آريدي ،و تاثيري که بر رطوبت داشت ،اين مشخصه غير قابل استفاده بود .گيلن در آخر گفت:
سخته بگي چقدر وقتشه.هلت شانهاش را باال انداخت.
 اينجا خيلي سريعتر از شمال خشک ميشه .ما ميدونيم که نميتونه بيشتر از دو روز باشه .اون از وقتي کهطوفان تموم شده اونجا بوده.
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گيلن سري به تاييد تکان داد.
 درست ميگي .ولي اگه من اونو قبالً توي خونه ديده بودم ،مي گفتم چهار روزه .فکر کنم اين براي بعداً ارزشدونستن داشته باشه.
او ايستاد ،گرد و خاک را از زانوهايش پاک کرد و دوباره روي زين بليز رفت .او به سلتن نگاه کرد و ديد که واکير
هم اسبش را نگه داشته و با گرههايي که تخت خواب سفرياش را پشت زين نگه ميداشت ،بازي ميکند .آن اسب
آريدي چهل و پنج درجه از سمت و سوي سفرشان منحرف شده بود و گيلن هيچ شکي نداشت که چشمان رهبر
آريدي زير سايهي خفيه اش به محکمي روي خودش و هلت ميچرخد .او بهآرامي گفت:
 داره تماشامون ميکنه.و هلت بدون نگاه کردن به سمت سلتن سرش را به تاييد تکان داد.
 اون هميشه تماشامون ميکنه .فکر کنم ما اون رو عصبي ميکنيم. فکر مي کني ميدونه ما يه نقشه از راه درست مي کنيم؟هلت گفت:
 با زندگيم روش شرط ميبندم .چيز زيادي رو از دست نميده .و شرط ميبندم که داره فکر ميکنه يه راه پيداکنه تا جلومونو بگيره.
وقتي که آنها حرکت کردند ،سلتن به نظر ميآمد گره زدن دوباره تسمههايش را تمام کرده است .او با زانو
ماديانش را لمس کرد و به راهي که پيشروانش درست کرده بودند برگشته و شروع به تاختن کرد.
گيلن پرسيد:
 نظرت در موردش چيه؟اين بار ،هلت قبل از جواب دادن به آن آريدي بلند قد نگاه کرد .گيلن ميدانست که او درباره نظرش فکر کرده و
هر چه در مورد واکير ميداند ،و هر حسي که درموردش دارد را ميسنجد .سرانجام ،هلت پاسخ داد:
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 من روشهاشو دوست دارم .يه عالمه از اين مقامات رسمي هميشه دنبال رشوه گرفتن هستن .رشوه و فسادتوي اين کشور تقريباً روش زندگيه .ولي اون اين شکلي نيست.
گيلن گفت:
 اون يه سربازه ،نه يه سياست مدار.او سوءظن عادي مردان جنگي را نسبت به سياست و رسومات داشت ،و ترجيح ميداد با مرداني سر و کار داشته

باشد که ميدانند جنگيدن براي زندگي چه معنايي دارد .گيلن فکر کرد ،چنين مرداني هميشه صداقت ذاتياي را
با خود دارند.
هلت سري به تاييد تکان داد:
 و يه خوبش .به آرايش نظامي که ما رو توش گذاشته نگاه کن .توي ديد اول ،به نظر ميرسه ما توي بيابون ،مثلگاوهاي قهوهاي سرگردونيم .ولي از هيچ جهتي نميتونن به ما نزديک بشن ،مگر اينکه يکي از اون پيشروها يه
چيزي ببينه.
گيلن گفت:
 به نظر مي رسه افرادش بهش احترام ميذارن .اون مجبور نيست براي درست کردن چيزا داد و فرياد کنه.آره .از وقتي که راه افتاديم کمتر شنيدم صداشو باال ببره .اين معموالً اينو نشون مي ده که افرادش باور دارن کهاون ميدونه چي کار داره ميکنه.
آنها براي چند دقيقه ساکت شدند ،در حالي که هر دو به پيکري که با شنل سفيد و پشت صاف ،تنها و بيست
متر جلوتر از آنها ميراند فکر ميکردند .گيلن که نيشخند مي زد گفت:
 به هر حال ،زياد مهربون نيست.او سعي مي کرد که هلت را در حال صحبت نگه دارد و تالش کند که استاد پيرش را از نگراني در مورد ويل که
جايي در اين بيابان هرز رفته بود باز دارد .هلت اين نيت را حس ميکرد و برايش قدردان بود .صحبت کردن با
گيلن ،فرجهاي بود ميان نگراني هميشگياي که او دربارهي پسري که برايش معني زيادي پيدا کرده بود حس
ميکرد .بدون اينکه قصدش را داشته باشد ،آه بلندي کشيد .گيلن به سرعت به او نگاه کرد .او گفت:
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 اون حالش خوبه ،هلت. اميدوارم .فقط فکر ميکردم...آن فکر هلت هر چه بود زماني که چيزي توجهش را جلب کرد گم شد .ابري از خاک از جلو به آنها نزديک
ميشد – زماني که توانست در سوسوزدن هاي گرما بهتر ببيند و پيکر تيره ي جلوي ابر گرد و خاک را تشخيص
دهد ،پي برد که يکي از پيشرو هاست .او ميتوانست گرد و خاک را که با هر ضربه ي پاي اسب به هوا بر ميخاست
را ببيند .او به سرعت گفت:
 ما اينجا چي داريم؟او ابالرد را با زانويش لمس کرد و جلو رفت تا کنار سلتن براند و گيلن هم با تقريباً يک متر فاصله دنبالش کرد.
او پرسيد:
 پيک؟سلتن سرش را براي مخالفت تکان داد .او به آنها گفت:
اون يکي از ديدبانهاست .بايد چيزي اون جلو باشه.آن سوار اکنون نزديکتر بود و آنها ميتوانستند جزئيات را تشخيص دهند .سوار زماني که قامت بلند واکير را
تشخيص داد بهآرامي اسبش را منحرف کرد و مستقيماً به سمت سلتن راند.
گيلن ناگهان گفت:
 الشخور ها.زماني که ديگران روي نزديک شدن سوار متمرکز بودند ،چشمان زيرک او پيش رو را جستجو ميکردند.
هلت اکنون به باال نگاه کرد ولي چشمان گيلن جوان تر از مال او بودند.
او فکر کرد که نقطههاي سياهي که در آسمان رو به رويشان چرخ ميزدند را ديده است .يا اين فقط به اين خاطر
بود که مغزش ميگفت ميتواند آنها را ببيند ،چون گيلن گفته بود آنجا هستند.
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زماني که سوار نزديک تر آمد ،و در ميان ابر گرد و خاک اسبش را متوقف کرد ،تمام ترديد ها از بين رفت .او
گزارش داد:
 سرور ،ما جلوتر الشخور ها رو ديديم.سلتن صبر کرد .مردانش به خوبي تمرين ديده بودند و او ميدانست که چيزهاي بيشتري براي گزارش دادن وجود
دارد .آن مرد ادامه داد:
 من سرجوخه اقبال  58و دو مرد رو براي شناسايي فرستادم .تا اون زمان ،پيشروهاي جلو رو متوقف کردم.سلتن براي تاييد سرش تکان داد:
 خوبه .ما تا وقتي که به پيشروها برسيم به راهمون ادامه مي ديم .تا اون موقع اقبال بايد چيزي براي گزارشدادن داشته باشه.
او اضافه کرد:
 به پستت برگرد.آن پيک اسبش را چرخاند ،دهان ،پيشاني و دهانش را در سالم نظامي عجوالنهاي لمس کرد ،در همان راهي که
آمده بود تاخت و گرد نرم بيشتري را به هوا فرستاد .سلتن به دو رنجر نگاه کرد.
 بهتره سالم باشيم تا متاسف .اون الشخورها يعني يه چيزي اون جلو مرده .نميدونيم چيزي که اونا رو کشتههنوز اون اطراف هست يا نه.
هلت براي توافق سري تکان داد .او پي برده بود که بيابان جاي خطرناکي براي مسافرت کردن است .سلتن بيشتر
از حد سرباز خوبي بود تا بخواهد ناآماده به ديدن آنچه الشخور ها را جذب کرده است برود .گيلن اشاره کرد:
 اونجا يه عالمه الشخور هست .يعني ميتونه يه عالمه قتل در گرفته باشه.سلتن پاسخ داد:

Corporal Iqbal

زندگی پیشتاز

58

بهای آزادی ارک
 اين همون چيزيه که ازش مي ترسم.***
ترسهايش درست بودند .آنها يک ساعت بعد به صحنه جنگ رسيدند .آن صحنه زياد هم به جنگ شبيه نبود
– بيشتر شبيه قتلعام بود .اسب ها ،قاطرها ،شترها و مردان همه در بيابان پراکنده شده بودند و بدنهاي
بيجانشان با راههاي تيره شده از خون خشک شده که در ماسهها فرو رفته بود محاصره شده بودند.
اين همان گروه تاجر از الشباح بودند ،و تک تکشان نابود شده بودند.
همانطور که تازه رسيدگان در ميانشان مي راندند ،الشخور هاي سياه ضيافتشان را ترک کرده و با تنبلي به آسمان
رفتند .هلت به اونلين و هوراس گفت که عقب بمانند .او و گيلن پياده شده و با سلتن ميان بدن ها قدم زدند.
آن مردان و حيوانات کشته شده بودند ،و سپس در جنون بي منطقي تکه تکه شده بودند .کمتر بدني پيدا ميشد
که فقط يک زخم کشنده داشته باشد .بسته هاي محموله پاره شده و محتوياتشان روي زمين پراکنده شده بودند.
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 اتفاقبايد بعد از طلوع امروز اتفاق افتاده باشه .و الشخور ها هنوز دارن جمع مي شن.
همانطور که سلتن صحبت ميکرد ،هلت حرکت کرده و صحنه را نزديک تر بررسي کرد .سلتن به باال و به پرنده
هايي که باالي سرشان چرخ مي زدند نگاه کرد ،که به سادگي روي هواي گرم که از کف بيابان به باال مي رفت
سواري ميکردند.
گيلن پرسيد:
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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
حالي که تقريباً کلمه را به بيرون پرت ميکرد گفت:
 تواالگيها .همهي اينا ...او به بدنهاي تکهتکه شده اشاره کرد. - ...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 گروههاي تواالگي به گروه هاي کوچيک تر حمله مي کنن .چرا اين؟
هلت که از بازديدش از زمين ويران شده باز مي گشت گفت:
 شايد يه نفر بهشون پول داده.واکير که اخم ميکرد اکنون به او نگاه کرد .او پرسيد:
 کي؟ کي بهشون پول داده؟هلت به آنها گفت:
 هر کي که همون اول به ارک خيانت کرده .يه نگاه به اطراف بکن .هيچ نشونه اي از اون نيست .هر کي کهمردانت رو کشته اون رو با خودش برده.
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فصلبیستوپنجم

اشتباهات ويل شروع به ترکيب شدن ميکردند .و همانطور که اين اتفاق مي افتاد ،خطر رفتهرفته بزرگتر ميشد.
او از اشتباه اول ،همان اشتباهي که باعث ديگر اتفاقات شد ،هنوز بي خبر بود .حقيقت اين بود که در قسمت
بيشتر روز اول ،او توسط گمراه شدگي شمال ياب نادقيقش ،با فاصله ي زيادي از مسير منتخب به سمت شرق
سفر ميکرد .وقتي که اثر منابع آهن را در ردهيلز سرانجام پشت سر گذاشت و شمال ياب به جهت درست برگشت،
تخريب انجام شده بود .با هر کيلومتر ،او از مسيري که فکر ميکرد طي مي کند دورتر ميشد .اکنون او موازي آن
مسير حرکت ميکرد ،ولي با کيلومتر ها فاصله از جايي که فکر ميکرد در آن است.
دومين اشتباه اين بود که خودش را متقاعد کرد که آن نقاط برجستهاي که به دنبالش مي گشت را ديده است.
مسلماً ،او هيچ تپهي سرصافي را نديده بود .ولي او به خودش گفت که بدون شناسايي کردنش از آن عبور کرده
و با اين استدالل که بدون شک شکل تپه در سالها ،از آنچه نقشهي سلتن معلوم ميکرد تغيير کرده است ،خودش
را راضي کرد.
سکوي کوتاهي که در اواخر بعد از ظهر قبل ديده بود هيچ شباهت حقيقياي به خطي از قلهها نداشت.
ولي او نياز داشت که باور کند که قلهها را ديده است ،پس خودش را متقاعد کرد که واقعاً ديده است.
او هيچ غاري نديده بود ،و نقشه نشان مي داد که قلهها با آن غار ها پر شده اند.
به جاي آن ،او به خودش اطمينان داد که غارها به دليل اينکه او در سايه ي اواخر بعد از ظهر سفر ميکرد غيرقابل
ديدن بودند.
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حاال ،براي حل کردن اين مشکل براي هميشه ،او بايد شکل سنگهاي متعادلي را در چند ساعت آينده مشاهده
ميکرد  -شکلي که از قرار داده شدن ناپايدار سنگ بزرگي روي يکي کوچکتر ايجادشده بود .او با حس شوم پيش
رونده اي به خود گفت؛ حداقل شکلي مانند آن خالي از سوءتفاهم خواهد بود.
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.
مشک اول خالي بود .دومي کمتر از نصف آب داشت .او چند بار سعي کرده بود تا آب خوردنش را جيره بندي
کند ولي گرما به سادگي نيرويش را گرفته بود ،پس او يا مجبور بود بنوشد يا بيهوش روي زمين بيفتد.
او خودش را با اين حقيقت آرام کرده بود که وقتي که سنگهاي متعادل را ببيند که در جايشان محکم شده اند؛
مشکل آب حل خواهد شد .چند کيلومتر بعد از سنگها ،نمزاري روي نقشه مشخص شده بود ،تو رفتگي کوچکي
از بستر رودخانهاي خشک شده که آب بهآرامي روي سطحش جريان داشت .وقت رسيدن به آنجا ،تنها کاري که
بايد ميکرد اين بود که تقريباً يک متر حفر کند و منتظر بماند تا سوراخ پر شود.
او ميدانست که آن آب گلآلود و ناخوشايند ،ولي قابل نوشيدن است .و وقتي که مشکهايش پر شده و مکانش
براي هميشه تاييد شده باشد ،او مي توانست به مقصد آن چشمهها براند.
در چند ساعت آينده ،او به سادگي بايد آن سنگهاي متعادل را مي ديد ،يا او گم شده بود؛ مجازاً و لفظاً.
به عنوان يک نتيجه ،او بايد به نقشه و شمال يابش اعتماد ميکرد و به باور اينکه زود يا دير ،او سنگ ها را مي
ديد ادامه مي داد .او به سادگي هيچ راه ديگري نداشت.
اين اعتقاد به سرنوشتاش بود که او را به سمت آخرين و جدي ترين اشتباهش هدايت کرد .او که توسط نيازش
به پيدا کردن آن سنگ هاي متعادل چيره شده بود ،و راه کارش را تا آن زمان مشخص کرده بود ،به راندن در گرم
ترين ساعات روز ادامه داد.
او مي دانست که بيابان نوردان باتجربه مانند سلتن هرگز چنين کاري نمي کنند .ولي دوباره ،او خودش را قانع
کرد.
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سلتن مي توانست توسط ستارهها جهت يابي کند و به نور خورشيد براي ديدن نقاط برجسته زمين و نقاط مرجع
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.
پس او راند ،در حالي که همانطور که خورشيد باالتر مي رفت گرما مانند نيروي فيزيکياي به او فشار مي آورد.
خود هوا هم داغ بود ،به شکلي که زمان نفس کشيدن گلو و ششهايش را ميسوزاند .به نظر ميرسيد که آن
گرماي همهگير اکسيژن را از هوا بيرون ميکشد ،پس او براي داخل کشيدن هوا نفسنفس مي زد.
مانند گرما ،درخشش خورشيد هم يک شکنجه ي دائمي بود ،و او را مجبور ميکرد تا به فواصل درخشان با
چشمان تقريباً بسته نگاه کند.
زير او ،ارو با سري پايين بهآرامي و واماندگي حرکت ميکرد .ويل از زوال سريع اسب مطلع بود ،و هيچ ايده اي
نداشت که وضعيت خودش بدتر از آن است.
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
براي ثابت کردن خو دش به پهلوي اسب تکيه دهد .ارو که سرش خم بود و تقريباً به زمين مي رسيد بي حرکت
ايستاد .سپس او وزنش را روي سمت چپش انداخت ،در حالي که به نظر مي رسيد به سم جلو و سمت راستش
لطف مي کند .هم اکنون ،بعد از چند ثانيه ايستادن ،ويل مي توانست گرماي مشتعل زمين را حس کند که از ته
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.او با گره هايي که سطل را در جايش نگه مي داشت ور رفت و سطل را روي زمين انداخت .او به کوتاهي خنديد.
به ارو گفت:
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 فرقي نمي کنه که پر نبود.آن اسب پاسخ نداد .او که سطل را بهدقت روي زمين ميگذاشت و مطمئن ميشد که آن را روي سطح صافي
گذاشته است ،ويل آب باقي مانده را برداشت و با دقت درش را باز کرد .او با اندوه آگاه شد اکنون چه قدر سبک
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:
 صبر کن. 59سپس او دوباره با ايدهي اين که به اسبش بگويد اسبهايش را نگه دارد خنديد .او ادامه داد.
 نه اين که تو واقعاً اسبم باشي .ولي با همه ي اينا اسب خوبي هستي.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.
او آن تصور مسخره را به کناري راند و سطل را براي ارو نگه داشت تا بنوشد.
مانند هميشه ،زماني که نوشيدن اسب را تماشا ميکرد ،دهان و گلويش را حس کرد که به کار مي افتند.
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.
ارو که زبان بزرگش به شکل بيهودهاي شکاف هاي سطل ،جايي که قطره هاي آخر ممکن بود پنهان شده باشند
را مي گشت ،خوردنش را تمام کرد .ويل به مقبوليت آرام آن اسب نسبت به مقدار آبي که به او مي داد عادت کرده
بود .در هر حال ،اين بار ارو سرش را باال آورد و با اصرار اطراف مشکي که روي شانه ي ويل بود را بو کشيد .اين
اشارهي ديگري به آن بود که چگونه وضعيتشان بدتر مي شود .تمرينات اسب توسط نيازش به آب مغلوب شده
بود.
ويل آن پوزه ي جستجوگر را به کناري راند .او تقريباً غير قابل شنيدن گفت:
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 ببخشيد پسر .بعداً.او خودش دو جرعه ي کوتاه نوشيد ،هر کدام را در دهانش نگه داشت ،قبل از اينکه اجازه دهد بهآرامي در گلويش
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.
آن جا هيچ زخم قابل ديدني وجود نداشت ولي وقتي که او کف دستش را روي مرکز نرم سم گذاشت ،مي توانست
گرما را احساس کند .زمين بيابان داشت پاهاي محافظت نشده ي ارو را مي سوزاند .ويل آن را حتي بيشتر ،حاال
که ايستاده بود حس ميکرد .گرما در تمام اطرافشان وجود داشت .آن گرما از خورشيد پايين مي آمد ،به زمين
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
پاهاي اسب کوچک پيچيد و زير آن را با چند اليه ي در هم پيچيده شده پر کرد ،و کل آن را با باريکه ها سر
جايش گره زد.
او ميدانست که وقتي شب شود هوا سرد خواهد شد .ولي اگر اسبش چالق ميشد در وضعيت بدتري قرار مي
گرفت.
به نظر مي رسيد که ارو راحت تر ايستاده و ديگر به سمت راستش تکيه نمي دهد .ويل افسارش را گرفت و او را
چند قدم هدايت کرد ،و به عقب برگشت تا راهرفتن ارو را ببيند .او با کمي آرامش ديد که آن اسب ديگر به هيچ
سمتي نمي لنگد.
او دوباره مشک را برداشت ،آن را روي شانهاش انداخت و آماده شد تا سوار شود .سپس ايستاد و روي گردن ارو
ضربه زد .او گفت:
 من يه مدت راه مي رم .تو تا حاال همه ي کارا رو کردي.او شمال يابش را بيرون آورد و مسيرش را چک کرد ،و به دنبال نقطهي مشخص گشت .آنجا يک ستون قائم از
سنگ و نمک در فاصله ي متوسطي وجود داشت ،در حالي که کريستالهايش با درد براي چشمان او در نور
خورشيد مي درخشيد.
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ولي آن دنبال کردن ردش را راحت تر ميکرد و او به سمتش رهسپار شد.
ارو که سرش پايين بود پشت سرش بهآرامي قدم زد ،در حالي که اکنون سمهايش صداي خفه شده و عجيبي
روي ماسه ي بيابان مي داد.
***
يک اشتباه ديگر .ويل که با گرماي غيرقابل اجتناب محاصره شده بود ،شنلش را برداشت و روي زين انداخت .او
آستين پيراهنش را باال زد و براي چند لحظه ،او احساس کمي خنکتري داشت .ولي آن يک تصور بود .آن شنل،
مانند پيراهنهاي گشاد آريدي ،به بدن کمک ميکرد که مرطوب بماند .بدون آن ،و در معرض خورشيد ،او حتي
پرسرعتتر از قبل آب بدنش را از دست ميداد.
به عالوه ،بازوهاي پوشيده نشدهاش شروع کردند تا قرمز شوند ،سپس بسوزند و تاول بزنند .ولي زماني که اشتباهش
را بفهمد؛ ديگر قادر به فکرکردن نخواهد بود .دستگاه بدنش در حال خاموش شدن بود .تفکراتش نامنظم و غيرقابل
اطمينان ميشدند .و هنوز او آن سنگهاي متعادل فراري را نديده بود .اکنون احساس ترسي با او همراه شده بود.
آنها بايد جايي باشند و او بايد آنها را مي ديد .او به خودش گفت ،به زودي ،به زودي .او ديگر نميتوانست اميدوار
باشد تا آن را در يک يا دو ساعت بعد ببيند .او براي بيشتر از چهار ساعت با ديدن هيچ ردي از آنها مي راند و
راه ميرفت.
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.او در کناري ايستاده و خودش و اسب را تماشا مي کند که در بيابان مي چرخند .او در برابر هوشمندي خودش
خنديد ،و براي لحظه اي دوباره آن احساس ناخوشايند را پيدا کرد – هماني که او از مشکي که روي شانه اش
آويزان شده بود آگاه شد .او به ارو گفت:
 -به نوشيدني نياز دارم.
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او به شکل غيرمنطقي اي به خود گفت که وزن مشک مزاحمش است .اگر بيشتر بنوشد ،مشک سبک تر خواهد
شد .او تصميم گرفت که اين گونه راحتتر حرکت خواهد کرد.
او بشدت نوشيد ،سپس از چشمان سرزنشگر ارو روي خودش آگاه شد .با حس عذاب وجدان ،او مشک را دوباره
بست و راه افتاد.
سپس آن فکر به او خطور کرد .سل تن به او يک نقشه ي اشتباه داده بود .هيچ قله اي که سطح پر از غار داشته
باشد وجود نداشت .هيچ تپه ي سرصافي وجود نداشت .البته ،واکير چنين سند ارزشمند استراتژيکي را به او نمي
داد! چرا او قبالً اين را نفهميده بود؟ آن خوک به او نقشه ي غلط داده بود و او را به ميان بيابان فرستاده تا بميرد.
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 برميگردم و نقشه رو توي اون گلوي دروغگوش فرو مي کنم.
ويل اخم کرد .اگر نقشه اشتباه بود ،پس هيچ نمزاري در چند کيلومتر آينده وجود نداشت .او مکث کرد .با اين
حال ،آنجا بايد نمزاري مي بود .بايد! سپس افکارش واضح شدند .او به ارو گفت:
 البته! اون نمي تونسته همه چيو تحريف کنه! بعضياش بايد درست باشن! وگرنه ما همون اول مي فهميديم ايننقشه غلطه! اين واقعاً مکاري تو رو مي رسونه.
حاال که اين مشکل حل شده بود ،او تصميم گرفت که ميتواند به ارو کمي بيشتر از آب گرانبها بدهد .ولي نيروي
باز کردن سطل بيش از حد زياد به نظر ميآمد .به جاي آن ،او اجازه داد تا آب روي دست فنجان شدهاش بريزد
و همانطور که زبان بزرگ ارو آن را ليس مي زد به نرمي بخندد.
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.او در مشک را دوباره بست و کنار ارو ايستاد .او فکر کرد ،مشکل اين است که بدون کمي بيشتر آب ،او شايد
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.
سپس او بلند شد ،تلو تلو خورد و به ارو اشاره کرد تا به دنبالش بيايد .او ،در حالي که آن کلمات مانند غار غار
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
تکان داد و سپس ،به شکل شگفت انگيزي ،او آن را ديد!
سنگ هاي متعادل ،همانگونه که سلتن آنها را ترسيم کرده بود! آنها فقط چند صد متر جلوتر بودند و او فکر
کرد که چرا قبالً آنها را نديده است .دقيقاً پشت آنها نمزاري بود ،و همه ي آبي که او مي توانست بنوشد.
او نمي توانست بايستد ،ولي مي توانست به سادگي آن مسافت را بخزد .او شروع کرد تا به سمت آن سنگ هاي
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!او به پشت سرش نگاه کرد .ارو که پاهايش باز شده و سرش آويزان بود ،ايستاده بود و او را دنبال نميکرد.
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!
او نفهميد که کلماتش فقط خرخري غير قابل تشخيص هستند .آبي که نوشيده بود براي جبران آن مقداري که
در پنج ساعت گذشته از دست داده کافي نبود.
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او به خزيدن ادامه داد و خود را از روي زمين سخت و سنگي مي کشيد – سنگ ها دستانش را مي بريدند و گرما
آنها را مي سوزاند .او اثرات خوني اي از دستش به جا مي گذاشت – اثراتي که در گرماي تحمل ناپذير به سرعت
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.
هيچ سنگ متعادلي وجود نداشت و ويل در يک دايره ي بزرگ مي خزيد.
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فصلبیستوششم

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؟هلت به نرمي به سلتن نگاه کرد .او ميدانست که آن آريدي براي مرگ اين همه از افرادش عصباني و احساساتي
ست ،و حس ميکرد که احساساتش از آن دشمني طوالني با قبيله ي تواالگي نيرو مي گيرد.
اين موقعيت يک موقعيت خطرناک بود و او مي بايست کلماتش را بهدقت انتخاب ميکرد .او به اين نتيجه رسيد
که هر چه بيشتر از اتفاقات اينجا آگاه باشد ،راحت تر مي تواند سلتن را به آنچه مي خواست بگويد قانع کند .او
چرخيد و بهآرامي به گيلن گفت:
 يه نگاهي به اطراف بنداز .ببين ميتوني بفهمي چه خبر بوده يا نه.رنجر جوان سري تکان داد و حرکت کرد .فقط در آن زمان هلت به سوال سلتن برگشت .او پاسخ داد:
 گفتم که هر کسي همون اول به ارک خيانت کرده پشت اين ماجراست. 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
رسيده بود .سلتن از هلت به اسوينگال نگاه کرد ،و سپس نگاهش را برگرداند .حاال حس ديگري روي صورتش
نمايان بود – شک و ترديد .او آنها را به چالش طلبيد : -اين توشاک کيه؟ من هيچ وقت اين اسمو نشنيدم .چرا
اون بايد پول بده تا ابرجارلتونو بدزدن؟ هلت گفت : -به همون دليلي که همون اول به ارک خيانت کرد .اون مي
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خواد ارک از راهش کنار بره .او ديد که سلتن در حال پرسيدن سوال ديگريست ولي او زودتر از آن مرد ديگر ادامه
داد:
 اين موضوع سياسته .سياست اسکانديايي .يه گروه از اسکانديايي ها هستن که ارک رو دوست ندارن و مي خوانعزل بشه.
او اولين نشانه هاي فهم را در صورت آن آريدي ديد .آريدا پر از دسيسه هاي سياسي بود و سلتن اين را به عنوان
يک توضيح قابل باور قبول کرد .ولي او کامالً قانع نشده بود.
 تکرار مي کنم .من هيچ وقت چيزي از اين آدمه توشاک نشنيدم .فرض کنم که اون يه اسکاندياييه ،مثل تو؟او اين سوال آخر را از اسوينگال پرسيد که صورتش با ترشرويي در هم رفته بود.
 اون اسکاندياييه ،ولي نه مثل من.سلتن در حالي که آن اختالف را قبول ميکرد سري به تاييد تکان داد .عصبانيت اسوينگال ،مانند مال خودش،
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؟
ولي هلت هم اکنون ،مثل اينکه آن را پيش بيني ميکرده ،قبل از اينکه سلتن جمله اش را تمام کند سرش را
تکان مي داد .او فوراً پاسخ داد:
 اون زمان نياز داره .گفتم که اين گروه کوچيکن .بيشتر اسکانديايي ها از ارک به عنوان ابرجارل راضين .پستوشاک و دوستاش براي ايجاد کردن عدم اطمينان و خشم به زمان نياز دارن .يه ابرجارل مرده به دردشون نمي
خوره .بقيه ي اسکانديايي ها ،به سادگي يه دونه ديگه تعيين مي کنن .شايد يکي از دوستاي خود ارک .شايد
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.
 ولي اگه ارک گم بشه ،يا يه جايي زنداني بشه ،اين ميتونه به عنوان ناشايستگي خودش تلقي بشه و توشاک وگروهش شايعاتي رو شروع کنن که توانايي و شايستگي اون رو به عنوان رهبر زير سوال مي بره .مخصوصاً اگه
همون موقع زندان بآنهاش مقدار زيادي پول براي بهاي آزاديش طلب کنن .اسکانديايي ها اينجور چيزا رو دوست
ندارن.
اسوينگال موافقت کرد:
 البته که نداريم .براي همينه که رئيس بهم گفت براي کمک اول برم آرالوئن.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
اسوينگال با گروهي از غريبه ها ،براي پرداخت بهاي آزادي بازگشته است .تا کنون ،تنها دليلي که به او داده بودند
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
گسترش دهد .هلت گفت:
با داشتن زمان کافي ،ناراضي ها ميتونن وضعيت رو طوري بکنن که کانديداي خودشون رو ارائه بدن .شايد خودتوشاک.
اين بار ،تنها نظر اسوينگال در برابر اين ايده خرخري از عصبانيت بود .سلتن به جلو و عقب قدم برداشت و زماني
که به جمله هاي هلت فکر ميکرد ريشش را خاراند .ناگهاني ،او ايستاد و دوباره به هلت نگاه کرد .او گفت:
 فکر کنم اين ممکنه...کلمه ي «ولي» گفته نشده ،با لحن صداي او در هوا باقي ماند .هلت صبر کرد ،در حالي که مصمم بود کسي نباشد
که آن شک واضح را به زبان مي آورد.
مانند سلتن ،او نيز براي قتل عام اطرافش دليل امکان پذير ديگري را نيز مي ديد .ولي قبل از اينکه آن را بگويد،
سلتن سوال ديگري داشت.

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
 تو گفتي اون هم وطنت توشاک پشت اينه .و گفتي که اون ،در اول به رهبرت خيانت کرده؟او اين سوال را از اسوينگال پرسيد .گرگ دريايي سرش را به تاييد تکان داد ،و سلتن حرفش را دنبال کرد:
 بازم من هيچ وقت اسمشو نشنيدم .خبرچين ما يه ماهيگير از يه روستاي کوچيک اطراف ساحل بود .حقيقتاًبيشتر شبيه قاچاقچي بود تا ماهيگير .اون يادگرفته بود تا بدون ديده شدن ميون آب ساحل ما حرکت کنه .اون
کشتي شما رو ديده و براي ما خبر آورده بود.
اسوينگال هيچ نگفت .ولي باز هلت جواب آماده اي داشت.
 شما با يه اسکانديايي مذاکره نمي کنين .اگه توشاک سعي ميکرد بهتون نزديک بشه ،نميتونست قبل از اوليندسته تير ها که ميومد سمتش يه کلمه بگه .البته که اون به يه رابط نياز داشت .و براش راحت بود تا با يه قاچاقچي
رابطه برقرار کنه .احتماالً خبرچين شما هموني بوده که جدول زماني غلط جابجايي پول ها رو به ارک فروخته.
 آره ،فک کنم اين منطقيه.با وجود کلماتش ،همه ي آنها ميتوانستند لحني از شک را در صداي سلتن بشوند.
 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.
 من باهات موافقم ،اين ميتونه کار اسکانديايي ها باشه ،يا تواالگيها که اسکانديايي ها بهشون پول دادن .ولييه احتمال ديگه هم هست که چرا بدن ارک اينجا نيست .اونا يه گروه آزاد کردن بودن .اون مردم مردان منو کشتن
و ارک رو آزاد کردن .حتي حاال ،اون ميتونه به سمت ساحل و يه کشتي ديگه در حرکت باشه .هلت پرسيد:
 اگه اين کارو کرده بوديم ،تو فکر مي کني ما خودمون رو با رضايت توي دستاي تو مي ذاشتيم؟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 اسکاندياييديگه براي آزاد کردن دوستتون درست مي کنيد .اگه اونا موفق ميشدن ،شما شصت و شيش هزار ريل رو نگه مي
دارين .اگه نه ،ميتونين مثل قبل ادامه بدين و تموم اطالعات آزاد سازي رو انکار کنين.
هلت براي چند ثانيه هيچ نگفت .همانطور که قبالً فهميده بود ،سياست و طرح ريزي تقريباً قسمتي از زندگي در
آريدا بودند .و اين دقيقاً همان استدالل هاي پيچيده اي بود که براي سلتن منطقي به نظر مي آمد .او ميدانست
که کلمات بعدي اش براي موفقيت ماموريتشان ضروري خواهد بود .زماني که او فکر هايش را کنار هم آورده و
سعي ميکرد تا بهترين جملهي ممکن را براي برگرداندن اعتماد سلتن برگزيند ،هوراس به جلو قدم گذاشت.
همانطور که هلت و سلتن و اسوينگال صحبت ميکردند ،هوراس و اونلين براي گوش دادن جلوتر آمده بودند .حاال
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
مذاکرات ،کشمکش هاي ظريف و جمله هاي پيچيده برترين مهارت مرد جوان نبودند .هوراس فرد رُکي بود ،و به
هر مشکلي که بر مي خورد با روش مستقيم رسيدگي ميکرد .هلت که لحن هشدار دهنده اي در صدايش بود
گفت:
 هوراس ،شايد اين بهترين زمان نباشه که...ولي هوراس دست خودش را باال برده بود تا هلت را ساکت کند .صورتش مصمم شده و اخم کرده بود .هلت
ميدانست که او درباره ي آن تقلبي که سلتن پيشنهاد کرده است عصبانيست .او نياز نداشت که حس بزرگي و
شان و مقام زخم خوردهي هوراس آبهاي اينجا را گلي کند .ولي مرد جوان با وجود آن در حال پيش رفتن بود.
او گفت:
 يه سوال براي واکير.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:
 ما چجوري بايد ميدونستيم؟لحنش تيز و چالش برانگيز بود .سلتن که فوراً نفهميده بود اخم کرد .او پرسيد:
 چي رو  ...چجوري بايد ميدونستيد؟صورت هوراس هم اکنون سرخ شده بود ،قسمتي براي خشم ،ولي همانطور براي اينکه او فهميده بود که مرکز
توجه است .او هيچ وقت از آن لذت نمي برد .ولي او حس کرد که آن نکته ارزشمند است و حق گفته شدن را
دارد.
چجوري بايد ميدونستيم که ارک با اين گروهه.براي لحظه اي ،هيچ کس نفهميد .سلتن حرکت کوچک گيج شده اي با هر دو دستش انجام داد .او گفت:
 من بهتون گفتم.هلت که عقب ايستاده بود و تماشا ميکرد ،جريان يافتن محبت زيادي نسبت به جنگاور را در خود حس کرد .او
فکر کرد ،بعضي اوقات ،روش مستقيم مي تواند بيشتر از يک مقالهي بلند و پيچيده تاثير گذار باشد.
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 .نهقبل از اون .تا اون موقع ،تو ميدوني که ما فکر ميکرديم که ارک توي الشباح نگهداري ميشه.
پس ،توي هشت ساعتي که ما داشتيم ،چجوري ميتونستيم براي يه گروه ديگه از اسکاندياييها که بيان توي
بيابون ،تواالگيها رو پيدا کنن ،و بهشون رشوه بدن تا به کارواني که فقط ازش شنيديم حمله کنن برنامه ريزي
کنيم؟
خب  ...شما ميتونستين...سلتن مکث کرد و هوراس برگ برنده اش را رو کرد.
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 و تو ميدوني که شب آخر هيچ کدوم از ما مهمون خونه رو ترک نکرد .پس چطور ما اين کارو کرديم؟ منظورماينه که هلت توي اين چيزا خوبه ،ولي اين حتي بيشتر از توانايي هاي اونه.
هلت فکر کرد که وقتش است دوباره به بحث برگردد .هوراس نکته اش را گفته بود و آن نکته موثر بود .حاال
وقتش بود که قبل از اينکه او اشتباه بزرگي بکند ،نکته را مفهوم کند .هلت گفت:
 اون راست مي گه ،سلتن .و توي قلبت ،تو هم ميدوني.توجه واکير دوباره روي او بود و هلت ميدانست که اين وقتش است براي هميشه اين ماجرا را تمام کند .او
مي دانست اين زمان آن است که سلتن را مجبور کند که او را تسليم کند يا موضعي در برابرش بگيرد .او کامالً
فکر شده ،گفت:
سلتن ،بهم بگو .گذشته از اين حقيقت که ما ميتونستيم در اون زمان اين کارو بکنيم يا نه ،تو صادقانه باور داريکه ما ميتونيم اين تقلب ها رو انجام بديم؟
سلتن مي خواست صحبت کند ،سپس مکث کرد .او به گروه کوچک غريبه ها نگاه کرد .آن جنگجو هوراس و آن
مهاجم اسوينگال مردان جنگي بودند .هيچ حيله يا تقلبي در هيچ کدامشان نبود .او ميدانست که آنها در ميدان
جنگ دشمنان خطرناکي خواهند بود .ولي آنها صادقانه و با شجاعت خواهند جنگيد.
سپس آن شاهدخت بود .در مذاکرات ،او شجاعت و سرراستي خودش را نيز نشان داده بود .او با غمگيني فکر کرد،
در حقيقت ،اگر در کل تقلبي در کار باشد ،او آن را انجام داده است .اول ،جا زدن خدمتکارش به جاي خود و بعد
هم در اين حقيقت که هوراس هم اکنون به آن اشاره کرده بود .در پنهان کردن اين که ارک الشباح را ترک کرده
است.
و هماني که هلت صدايش ميکردند باقي ميماند .بدون شک ،او با وجود رتبهي دختر ،رهبر گروه بود.
مسلماً او يک متفکر و برنامهريز بود .با اين حال سلتن هستهاي از نجابت و صداقت در اين مرد احساس ميکرد.
ناخودآگاه ،او فهميده بود که به اين رنجر کوتاه و مو خاکستري عالقهمند مي شود.
واضح بود که بقيه به او احترام مي گذارند و به او اعتماد دارند .و شايد مهم تر از همه ،دوستش دارند.
هوراس و اسوينگال شايد بيپرده و ساده بودند ،ولي احمق نبودند.
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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.هلت وسوسه شده بود تا آه بلندي از آسودگي بکشد .ولي ميدانست که اين کار اشتباه خواهد بود .به جاي آن ،او
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:
 من وقتي که رسيديم ماراروک يه گروه دنبالشون مي فرستم .اميدوارم اين کار کنه.تجربه هاي تلخ به او ياد داده بود که تواالگيها چگونه کار مي کنند .آنها به کارواني حمله کرده ،سپس به
سادگي در بيابان محو ميشدند .آريديهادر اصل سکنه شهرها بودند وهيچ مهارتي براي رديابي نداشتند تا آنها
را دنبال کنند .تواالگيها زمينهاي باير را مانند کف دستشان ميشناختند و ميدانستند چگونه در آن ناپديد
شوند .اوه ،سلتن گروهي براي دنبال کردنشان مي فرستاد .ولي آن فقط يک اشاره بود .بعد از دو يا سه روز آنها
رد گروه جنگي تواالگي را گم کرده و خسته ،خاکي و خشمگين باز مي گشتند .او فکر کرد ،اين هميشه همين
طور بوده .اگر چند بدولين با خود داشت ،شايد آنها شانسي داشتند .بدولينها شکارچي و ردياب بودند و بيابان
را مانند تواالگيها ،دشمنان قسمخوردهشان مي شناختند .همانطور او تواالگيها را چند سال قبل شکست داده
بود – با تشکيل اتحاد موقتي اي با بدولين ها .ولي آنها مردمان مغرور و مستقلي بودند و زماني که تواالگيها به
جنگ کشيده شده و سرکوب شده بودند با آريديها نميماندند.
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.اين گيلن بود .او تازه از بازديد صحنهي جنگ يک طرفه بازگشته و کلمات آخر سلتن را شنيده بود .هلت به سمت
او برگشت.
 چيزي پيدا کردي؟گيلن لبهايش را به هم فشرد ،سپس زماني که از هر مکان اسم مي برد به آن اشاره کرد .او گفت:
اونا پشت اون سنگها ،سمت شرق پنهان شده بودن .شايد هشتاد يا نود تا از اونا .بيشترشون اسب داشتن وليبعضيها سوار شتر بودن .اونا يه گروه براي رد گمکني ،سمت شمال داشتن ،شايد ده تا سوار .اونا به سرعت اومدن،
يه حمله رو صحنه سازي کردن ،و بعدش برگشتن و رفتن .وقتي که نگهبانا جاهاشون رو ترک کردن و دنبالش
رفتن ،گروه اصلي از پشت بهشون حمله کردن.
سلتن به رنجر جوان با احترام جديدي نگاه کرد.
 تو همه ي اينا رو فقط با نگاه کردن به زمين ميتوني بگي؟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؟لحن صدايش عمداً تحريک آميز بود .او حس ميکرد که واکير به دنبال دليلي براي رفتن به دنبال تواالگي
ميگردد ،براي اينکه به آنان ،يکبار براي هميشه ،ياد دهد چه کسي اين کشور را اداره ميکند .و او حق داشت.
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:
 -ولي ما عنصر غافلگيري رو هم داريم .شما عموماً دنبالشون نمي رين ،ميرين؟
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سلتن به آن موضوع انديشيد .رنجر جوان گفته بود هشتاد تواالگي .و او پنجاه کهنه سرباز خوب تمرين ديده و
خوب مسلح شده در فرمانش داشت .همراه با آرالوئني ها .او ميدانست هوراس و اسوينگال سهم خودشان را به
خوبي انجام مي دهند .در حقيقت ،هر چه بيشتر به اين موضوع فکر ميکرد ،بيشتر از ديدن اسوينگال که با تبرزين
راهش را از ميان گروه جنگي تواالگي باز ميکند لذت ميبرد .و هر دو رنجر کمانهاي بزرگي داشتند که از شانه
هايشان آويزان بود .او حاضر بود شرط ببندد که آنها براي تزئين آنجا نيستند .او حس مشخصي داشت که آن دو
مرد شنل پوش مي توانند تخريب زيادي ايجاد کنند .آنجا يک مشکل وجود داشت .او نمي توانست بيشتر از اين
نيرويش را کم کند .او به هر مردي که پيدا ميکرد نياز داشت .او گفت:
دختره چي ميشه؟اگر او مي خواست به الشباح برگردد ،او مجبور بود مرداني براي محافظتش بگمارد .او نمي توانست بيشتر از اين
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
اونلين در جنگ را ديده بود .و او ميدانست او ميتواند با آن شمشير بلند که به کمرش بسته است از خودش دفاع
کند .در سفرشان از آرالوئن ،او با هوراس و گيلن که هر دو در شمشير زني ماهر بودند تمرين کرده بود .او ميتوانست
مراقب خودش باشد .البته ،او در حد آنها نبوده ،ولي توانا بود .او ميدانست که اونلين سربارشان نخواهد بود .او
مي توانست خودش را به عنوان يک برتري ثابت کند .هلت گفت:
 -اون باهامون مياد.
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فصلبیستوهفتم

سرماي گزندهي شب بيابان او را بيدار کرد .صورتش به سمت زمين بود و زماني که گرما از بدنش بيرون مي رفت
به شدت ميلرزيد .او فکر کرد ،اين عادالنه نيست .گرماي کورکنندهي روز و سرماي نزديک منجمند کنندهي شب
داشت آخرين نشانههاي قدرت را از او بيرون ميکرد.
لرزيدن نياز به انرژي داشت و ويل هيچ انرژياي براي از دست دادن نداشت.
او سعي کرد تا سرش را بلند کند ،و شکست خورد .سپس ،با تالش عظيمي ،او روي پشتش غلت خورد تا جايي
که توانست ستارههاي درخشان را ببيند که در آسمان صاف شب مشتعل بودند .او فکر کرد ،زيبا ،ولي براي من
غريبهاند .او ميخواست سرش را بچرخاند و به شمال نگاه کند ،جايي که مي توانست صورتهاي فلکي آشناي
زادگاهش را ببيند که در ارتفاع کم در افق شمالي ميدرخشند .ولي او قدرتش را نداشت.
او فقط بايد همانجا دراز ميکشيد و ميمرد ،در حالي که ستارههايي را تماشا ميکرد که او را نمي شناختند ،و
برايش اهميتي قائل نبودند.
اين خيلي ناراحت کننده بود ،واقعاً.
حاال ،افکارش وضوح عجيبي داشتند ،مثل اينکه تمام تالشهاي آن روز ،تمام هذيانها رفته بود و او ميتوانست
موقعيت را با آرامش بررسي کند .او ميدانست که قرار است بميرد .اگر امشب نه ،پس حتماً فردا .او ديگر
نميتوانست يک روز ديگر را با گرماي کوره مانند تاب بياورد .او به سادگي خشک ميشد ،و ميمرد ،و روي بادهاي
بيابان به اطراف برده ميشد.
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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.
با وضوح نوظهور افکارش ،او حس آزردگي ميکرد .او ميخواست بداند چه اشتباهي کرده است .او نميخواست
بهت زده بميرد .او همهي کارها را درست انجام داده بود ،يا اينطور فکر ميکرد .ولي او جايي را اشتباه کرده بود –
يک اشتباه مرگبار.
ناراحت کننده بود که او قرار است بميرد .رنجش آور بود که نميدانست چگونه به اينجا کشيده شده است.
او به کوتاهي انديشيد که شايد نقشهاي که سلتن به او داده غلط بوده .او به ياد آورد که اين فکر در طول روز قبل
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
نميتواند بفهمد که آن چه بوده است .او فکر کرد ،هلت نااميد ميشه ،و شايد آن بدترين جنبهي اين وضعيت بود.
براي پنج سال ،او تمام سعيش را براي آن رنجر عبوس و مو خاکستري که مانند پدرش شده کرده بود .هميشه ،او
به دنبال تاييد هلت بود ،بدون اهميت دادن به اين که ديگران چه فکري مي کنند .يک سر تکان دادن از روي
قدرداني يا يکي از لبخندهاي نادر هلت بزرگترين تقديري بود که ميتوانست تصور کند .حاال ،در مانع آخر ،او
حس ميکرد که استادش را نااميد کرده و نميدانست چگونه ،يا چرا اين اتفاق افتاده است .او نميخواست در حالي
که ميدانست هلت از او نااميد ميشود بميرد .او فکر کرد که ميتواند مرگ را تحمل کند ،ولي نه آن نااميدي را.
يک شکل بزرگ نزديکش آمد و قسمتي از آسمان را سد کرد .براي يک لحظه ،قلبش با ترس تپيد ،سپس پي برد
که آن شکل اروست .او پي برد که پابند ارو را براي شب نبسته است .او ميرفت و گم ميشد يا توسط شکارچيها
صيد ميشد .او بار ديگر سعي کرد بلند شود ولي آن تقال او را شکست داد .تمام کاري که مي توانست انجام دهد
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.
او فکر کرد که چه اتفاقي براي تاگ افتاده است .او آرزو کرد که جايي ،اسبش سالم باشد.
شايد کسي او را پيدا کرده و حاال از او مراقبت ميکرد .او فکر کرد ،نه اينکه هيچوقت بتونه سوارش بشه .و با
تصوير ذهني تاگ که هر سواري که سعي ميکرد رويش سوار شود را پرت مي کند بي صدا خنديد.
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ارو شروع کرد تا از او دور شود ،در حالي صداي درهم آميختهي سُمهايش ويل را براي لحظه اي گيج کرد ،قبل
از اينکه به ياد بياورد که قطعههايي از پتو را دور سُم هاي اسب گره زده است .يکيشان بايد شل شده باشد ،به
خاطر اينکه ارو با صداي عجيبي قدم بر مي داشت ،سه ضربه ي آرام و سپس يک صداي تلق تلق ،زماني که آن
سُم محافظت نشده با زمين سخت برخورد ميکرد.
او سرش را چرخاند تا آن شکل تاريک را که او دور ميشد را دنبال کند .او گفت:
 ارو ،برگرد.يا حداقل فکر کرد که اين را گفته است .تنها صدايي که از دهانش بيرون آمد يک جيغ خشک و خفه بود.
آن اسب صدا را ناديده گرفت .او به حرکت کردن ادامه داد ،و به دنبال علوفهاي گشت که شايد حاوي مقدار کمي
رطوبت باشد .ويل دوباره سعي کرد تا ارو را فرابخواند ولي دوباره هيچ صداي مشخصي بيرون نيامد.
سرانجام ،او تسليم شد .ستارههاي غريبه تماشايش کردند و او آنها را تماشا کرد .او به هيچ کس خاصي گفت:
 من اين ستارهها رو دوست ندارم.به نظر مي آمد که آنها محو شده ،و درخشش سردشان ضعيف ميشود .او فکر کرد ،اين غير طبيعيه ،معموالً
ستارهها تا وقتي که خورشيد باال بياد ميدرخشن .او نفهميد که ستارهها با نور هميشگي شان مي درخشند .او
کسي بود که محو ميشد .بعد از مدتي ،او بدون حرکت دراز کشيد ،در حالي که فقط تنفس ميکرد.
آن شير با فاصلهي کمتر از چند متر از او عبور کرد .ارو که ضعيف و بي آب شده بود ،ميخواست خود را از باريکه
هاي پتو که دور يکي از پاهاي جلويش پيچيده شده بود آزاد کند ،هيچ گاه شکارچي بزرگ را حس نکرد ،نه تا
ثانيهي آخر .آنجا زمان کافي براي جيغ تيزي از ترس وجود داشت ،که تقريباً بي درنگ از فکهاي بزرگ ارو خارج
شد.
در آينده ويل ميتوانست فکر کند که شايد آن را شنيده ،ولي نميتوانست مطمئن باشد .در حقيقت ،او در حالت
نيمه هشياريش آن را شناسايي کرده بود ،ولي حالش بيشتر از آن بد بود که بتواند حرکت کند.
ارو به سرعت مُرد ،و با اين کار ،جان ويل را نجات داد.
***
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او مي توانست تنفس اسبي را نزديک بهصورتش احساس کند ،و همانطور که او را بو ميکرد نرمي پوزهاش را
احساس کند و خشني زبان بزرگش ،همانطور که او را ليس ميزد ،و لبهايش همانطور که روي دستش را
ميجويد.
براي يک لحظه ي فوق العاده ،ويل فکر کرد که آن تاگ است .سپس همانطور که به ياد آورد تاگ گم شده است،
گم شده جايي ميان آن زمين بي آب و علف؛ روحيهاش به حالت اول بازگشت .او فکر کرد ،ارو بايد برگشته باشه.
چشمانش باز نبودند .ولي او نمي خواست باز باشند .او حتي از ميان پلکهاي بستهاش ميتوانست اشعهي خورشيد
را حس کند که او را دوباره ميسوزاند و نميخواست با آن رو به رو شود .خيلي راحتتر بود که با چشمان بسته
همانجا دراز بکشد .ارو دوباره حرکت کرد و سايهاش روي صورت ويل افتاد ،سايهبانش شد و ويل براي قدرداني
من من کرد.
او سعي کرد تا به زور پلکهايش را باز کند ولي آنها به خاطر صورت سوخته و ورم کردهاش به سختي بسته
شده بودند .او به شکل سر بستهاي غافلگير شد که فهميد که نمرده است ولي ميدانست آن موضوع فقط به زمان
بستگي دارد.
او فکر کرد ،شايد ،او مرده بود .اگر اينطور بود ،او مطمئناً هيچ احساسي مانند آنچه از بهشت به او گفته بودند
نداشت و گزينه ديگر اصالً خوشايند نبود که بخواهد به آن فکر کند .دوباره ارو پوزهاش را به او زد ،مثل اينکه
تالش ميکرد بيدارش کند .ويل به ياد آورد که تاگ قبالً اين کار را ميکرد .شايد همهي اسبها اينکار را ميکردند.
او نميخواست بيدار شود ،نميخواست تا چشمانش را باز کند .آن تالش برايش خيلي بزرگ بود.
او فکر کرد ،جالبه ،چند ساعت پيش ،نيروي غلت خوردن را نداشت .حاال يه حرکت ساده مثل بلند کردن پلک
چشمهاش فراتر از توانش بود .راحتتر بود که همانجا دراز ميکشيد و ميمرد.
او صداي قرچ قرچ پاي يک نفر را روي ماسه و سنگها ،در کنار خود شنيد .عجيب بود ،او به ياد نميآورد کس
ديگري آنجا بوده باشد .سپس دستي زير سرش لغزيد و آن را بلند کرد ،و آن را روي چيزي گذاشت که حس
ميکرد زانوست ،پس او نيمه قائم نشسته بود .او آه کشيد .ويل فقط ميخواست تنها رها شود.
سپس او چيزي شگفت انگيز را حس کرد .چيزي غير قابل باور .باريکهي خنکي از آب روي لبان خشک و ترک
خوردهاش ريخت .او با اشتياق دهانش را باز کرد و به دنبال مقدار بيشتري از آن آب شگفت انگيز گشت.
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باريکهي ديگري راهش را به درون دهانش باز کرد و ويل سعي کرد بلند شود ،سعي کرد تا به آن مشک برسد و
آن را کنار دهانش نگه دارد .يک دست جلويش را گرفت .صدايي گفت:
 آروم باش .کم کم بخورش.همانطور که او اين را گفت؛ باريکهي ديگري درون دهان ويل ريخت و سپس به درون گلويش جاري شد.
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
ميدانست نبايد از دستش بدهد .آن صدا گفت:
 سخت نگير .يه عالمه اينجا هست .فقط اولش آروم بخور.با فرمانبرداري ،ويل به پشت دراز کشيد و به آن غريبه اجازه داد تا آب را در دهانش بريزد .او از هر کسي که
ميتوانست باشد قدردان بود ،ولي مسلماً آن مرد نفهميده بود که ويل تقريباً از تشنگي در حال مرگ بوده است.
او فکر کرد ،وگرنه ميگذاشت آب درون دهان مشتاقش بريزد و سر برود ،و زماني که او آن را مينوشيد از چانهاش
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.
تاگ رفته بود .آن صدا گفت:
اون خوبه.ويل پي برد که او با اسب صحبت مي کند .او فکر کرد ،دوست داشتنيه که ارو نگرانمه .آنها زياد همديگر را
نميشناختند .او پارچهي مرطوبي را حس کرد که بهآرامي اطراف چشمانش را پاک کرده و روي پلکهاي بسته
شدهاش کار مي کند .کمي از آب از روي گونهاش لغزيد و ويل سعي کرد آن را با زبان بگيرد و آن را در دهان
بکشد .شرم آوره که هدر بره .آن صدا گفت:
 سعي کن بازشون کني.و او اطاعت کرد ،در حالي که از تمام نيرويش براي باز کردن چشمانش استفاده ميکرد.

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
او مي توانست باريکهاي از نور ببيند و پيکر تاريکي روي او خم شد .او پلک زد .آن عمل نيروي بسيار زيادي از او
گرفت ولي زماني که چشمانش را دوباره باز کرد ،اين کار کمي ساده تر شده و ديدش کمي صافتر بود .آن يک
صورت تيره بود .ويل ميديد که ريش دارد .او خفيهي زرد و سفيدي پوشيده بود.
بينياش بزرگ و خميده بود و در زماني در زندگي صاحبش به سختي شکسته بود ،و هماکنون با زاويهاي در
صورتش خم شده بود .براي لحظهاي ،آن بيني تمرکزش را گرفت .سپس او دوباره پلک زد و چشمان باالي آن
بيني توجهش را جلب کردند .آنها تيره بودند ،تقريباً سياه .با ابروهاي پرپشت پوشيده شده و در آن صورت فرو
رفته بودند .او پي برد که آن يک صورت قويست .ولي نه جذاب .بيني بزرگ و کجش آن را مشخص ميکرد .او
خرخر کرد:
 اون دماغ بزرگيه.و فوراً پي برد که نبايد چيزي چنين بيادبانه اي را ميگفته است .او فکر کرد ،بايد عقلمو از دست داده باشم .ولي
آن صورت لبخند زد .دندانهايش ميان آن پوست و ريش تيره بياندازه سفيد به نظر ميآمدند.
او گفت:
 همين يکي رو دارم .آب بيشتر مي خواي؟ويل گفت:
لطفاً.و آن آب فوق العاده دوباره در دهانش بازگشته بود.
و سپس ،با شگفتي بسيار ،صورت ديگري راهش را ميان حوزه ي ديد او باز کرد ،آن مرد ريشو را به کناري راند
و نزديک بود باعث شود او آب را بريزد .براي لحظهاي ،صورت ويل بي سايبان بود و خورشيد درخشنده باعث شد
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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و اين بار ،بعد از اينکه آن اسب با شناسايياش شيهه کشيد ،هيچ شک و ترديدي نبود .آن تاگ بود ،که باالي
سرش ايستاده ،به او ضربه مي زد ،او را با زبان بزرگ و نرمش ميليسيد و سعي ميکرد تا حد ممکن به او نزديک
باشد.
او با همان روش قديمي و آشنايش به شانهي ويل ضربه زد .چشمان بزرگش به ژرفاي چشمان نيمه بسته ويل
نگريستند .آنها مي گفتند.

ديدي وقتي من نيستم تو چه مشکلي گير مي کني؟
آن مرد ريشو از اسب به چهرهي سوخته و تاول زدهي غريبه نگاه کرد .او گفت:
 فکر کنم شما دو تا هم ديگه رو ميشناسيد.***
او نيمه هوشيار بود ولي ميدانست که کسي مرهم خنک کننده و آرامش بخشي را روي پوست سوختهي صورت
و بازويش پخش مي کند .و آنجا آب بيشتري بود ،همهش را مي توانست بنوشد ،به شرطي که آرام مينوشيد .او تا
به حال اين را ياد گرفته بود .اگر سعي ميکرد بيش از حد به سرعت بنوشد ،آب را مي بردند .آرام مينوشيد و آب
به ريختش ادامه مي داد .همانطور که چند نفر به او رسيدگي ميکردند ،او از حضور تاگ آگاه بود ،که هميشه
آنجا ،و هميشه نزديکش بود .ويل مرتباً بيهوش و هشيار ميشد و هر بار که به هوش ميآمد ترس زودگذري
داشت که نکند رويا ميديده و تاگ هنوز گم شده باشد .سپس او ميتوانست آن صورت آشنا و نگران را ببيند و
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
داشت را فهميد .او فکر کرد که شايد پشت يک اسب بسته شده است .سپس همانطور که شروع به حرکت کرد
و ريتم عجيب و آرام حيواني که او را ميکشيد را حس کرد ،نظرش را تغيير داد .او فکر کرد ،بايد يه شتر باشه.
قدمهاي غيرطبيعي و با پاهاي بلند راه خودش را از ميان ترکههاي چوبي و بافتهاي اصلي برانکار ،به سمت بدن
او باز ميکرد.
کسي عاقالنه پارچهاي سايهدار روي صورت و چشمانش انداخته بود ،تا آنها را از اشعه محافظت کند و او
ميتوانست همانطور که از ميان بيابان عبور ميکردند چرت بزند .او نميدانست به چه جهتي ميروند.
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اهميت نميداد .او زنده بود و تاگ چند متر دورتر ،بهآرامي کنارش قدم بر مي داشت و هشيار بود تا هر نشانه اي
از خطر را ببيند.
در حدي که او ميدانست ،آنها ميتوانستند براي نيم ساعت يا نيم روز مسافرت کرده باشند .بعداً ويل فهميد که
او براي کمي بيشتر از يک ساعت و نيم روي برانکار جا به جا شده ،قبل از آنکه برسند .کمپ نجات دهنده اش .او
را از برانکار به روي يک تخت مسافرتي که زير خطي از درختان خرما جا داده شده بود منتقل کردند .نور کم کم
از ميان برگها عبور ميکرد و او انديشيد که در عمرش هيچگاه چنين در آرامش نبوده است .پوست صورت و
بازوهايش مي سوخت ،ولي آن مرهم آرامش بخش بيشتر درد را ساکت ميکرد.
تاگ در نزديکيش ايستاد ،و با نگراني او را تماشا کرد .او به اسب گفت:
 من خوبم ،تاگ.او با فهميدن اينکه صدايش به حالت عادي برگشته است آرام شده بود .هنوز صدايش کمي خشن بود ،ولي حداقل
ميتوانست درست صحبت کند .او از فکر به کلمات «کمي خشن» با ناراحتي لبخند زد .او لطيفه گفتن با ارو را به
ياد آورد ،آن به نظر سالها پيش به نظر مي آمد.
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.
***
ويل از خوابي عميق و باطراوت بيدار شد .او به پشت دراز کشيده و به برگهاي صاف درخت خرما نگاه ميکرد.
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او در يک واحه 60بزرگ بود .او ميتوانست صداي چکيدن آب ،حرکت و صدايهاي مردم بسياري را در نزديکيش
بشنود .همانطور که نگاهش را به اطراف چرخاند ،کمپي از چادرهاي کوتاه بر پا شده را ديد .واحه و کمپ براي
چند صد متر در همهي جهات گسترده شده بودند .آنجا حوض بزرگي از آب در مرکز کمپ وجود داشت و بقيهي
چشمهها آنرا احاطه کرده بودند .مردم در اطرافش حرکت ميکردند ،کوزهها را از آب چشمه پر ميکردند ،براي
پخت و پز آتش روشن کرده يا به گلههاي بز ،اسب يا شتري که او ميتوانست ببيند رسيدگي ميکردند .از اندازهي
آن کمپ ،او تخمين زد که آنجا بايد چند صد نفر باشند که همه رداهاي بلند و گشاد بر تن کرده بودند .مردان
خفيه پوشيده و زنان با روسريهاي بلندي سر خود را پوشانده که صورت را بيمحافظ ميگذاشت ولي سر و
گردنشان را ميپوشاند.
 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
لبخند مي زد .او سبد تختي از ميوه و نان و گوشت و همچنين فالسک آب با خود داشت .او باوقار روي زانوهايش
و کنار ويل نشست ،سبد را روي زمين گذاشت و به ويل اشاره کرد تا بخورد .او گفت:
 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
غيرقابل ترديدي از شوخ طبيعي در آنها به چشم مي خورد .وقتي که لبخند ميزد ،کاري که هم اکنون در حال
انجامش بود ،به نظر ميآمد صورتش به زيبايي فوقالعادهاي دست ميابد .پوستش قهوهاي کم رنگ بود .روسري و
ردايش زرد کمرنگ بودند .او فکر کرد ،چيزي مادرانه و خوشامدگو دربارهاش وجود دارد .او گفت:
 ممنونم.او تکهاي از ميوهها برداشت و آن را گاز زد ،عصارهي آن را که درون دهانش حرکت ميکرد را حس کرده ،و بزاق
خودش را زنده ميکرد .او از اين حس لذت برد ،زماني که به ياد آورد چگونه کمي پيش زبان و گلويش خشک و
ورم کرده بودند .او خاطرهي مبهمي از کسي داشت که مرتباً سر مشک آب را روي دهانش ميگذاشت و او را
نصيحت ميکرد تا بنوشد ،ولي آرام ،در حالي که او خواب بوده است .آن چيزي شبيه به رويا بود ولي ويل پي برد
: Oasisواحه به جایی میان بیابان می گن که حاصلخیزه چون مرکز تجمع یه سری چشمه ست .م
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که آن حقيقي بوده است .نجات دهندگانش بايد بدون اينکه واقعاً بيدارش کنند در تمام وقت به او آب ميداده
اند.
او جرعهاي ديگر آب نوشيد .او ميخواست بپرسد که من کجام؟ ولي اين سوال خيلي پيش پا افتاده به نظر ميآمد.
به جاي آن ،او به مردمي که در کمپ حرکت ميکردند اشاره کرد .او پرسيد:
 اين ها چه مردماني هستند؟زن به او لبخند زد .او گفت:
 ما خورش بدولينها 61هستيم .ما مردمان بيابانيم .اسم من سيلما 62ست.او همان حرکت دهان ،ابرو ،دهاني را اجرا کرد که او ديده بود سلتن انجام ميدهد .او حس نميکرد براي پاسخ
دادن آماده باشد .به جايش او نيم تعظيمي از حالت نشستهاش انجام داد.
 چطوري ،سيلما .اسم من ويله.او گفت:
 به کمپ ما خوش اومدي ،ويل.همانطور که آنها صحبت ميکردند ،ويل ناگهان پي برد که چقدر گرسنه بوده و کمي از نان خوشمزهي درون
سبد را ميل کرد .همچنين بريدههايي از گوشت سرخ شده نيز آنجا بود و او يکي را برداشت ،درون نان پيچيد و
گاز بزرگي زد .آن گوشت خوشمزه و کامالً سرخ شده بود ،پس طعمش با آن عصارهها همراه يک مزهي دودي از
آتش و ادويههاي کمي که به آن زده شده بود در دهانش باقي ماند .او آنها را جويد و قورت داد ،سپس تکهي
عظيم ديگري از نان و تکهي دومي از گوشت را جدا کرده ،در دهانش گذاشت و با اشتياق جويد .سيلما به نرمي
لبخند زد .او گفت:
 -هر مرد جواني با چنين اشتهايي نميتونه اشتباه زيادي بکنه.

Koresh Bedullin
Cielema
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و ويل مکث کرده ،در حالي که فکر ميکرد با چنين روشي براي خوردن غذايش عادات بدي را نشان داده است.
سيلما خنديد و به او اشاره کرد تا ادامه دهد .او گفت:
 تو گرسنه اي .و چنين اشتياقي براي دستپخت من يه تعريف محسوب مي شه.با حق شناسي ،او باز هم از آن غذا خورد .وقتي که درد گرسنگي ساکت شد ،او خرده نانها را از روي پاهايش
پاک کرده و دوباره به اطراف نگاه کرد .او گفت:
 اون مردي که منو پيدا کرد ،اون کجاست؟او به ميان محل کمپ اشاره کرد .ويل پي برد که او را در کنارهي کمپ جا داده اند ،شايد براي اينکه استراحت
بدون توقفش را تضمين کنند .سيلما به او گفت:
 اون عمر ابن تالود بوده .اون االن مطمئناً درگير يه کار خيلي مهمه .اون شيخ 63ماست.سيلما عدم درک را در صورت او ديد و بيشتر توضيح داد.
شيخ کلمهي ما براي رهبره .اون رهبر مردم خورش بدولينه.او اضافه کرد:
 اون همينطور همسر منه .و اون ميدونه که چادر ما نياز به تعمير داره و من يه فرش دارم که بايد تميز بشه.اين همون دليليه که اون االن حتماً درگير يه کار خيلي مهمه.
ردي از لبخند صورت او را لمس کرد .ويل حس ميکرد که شيخ ميتواند رهبر اين مردم باشد ولي مانند تمام
مردم جهان؛ او به قدرت نهايي همسرش جواب پس ميداد .او گفت:
 دوست دارم که ازش تشکر کنم.و سيلما براي توافق سري به تاييد تکان داد.
 مطمئنم از اونم لذت مي بره.63

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 Aseikh::
دیگه ای دارین خوشحال می شم بشنوم .م
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بهای آزادی ارک

فصلبیستوهشتم

گيلن همانطور که او و هلت به زينهايشان باز ميگشتند گفت:
 اون تواالگيها توي اينکار خوبن.سلتن روي مرکب خودش نشسته و منتظر بود تا ببيند رنجرها چه يافتهاند .اين پنجمينبار در آن بعد از ظهر بود
که آنها رد باقي مانده از گروه جنگي تواالگيها را گم کرده و مجبور شده بودند تا پاي پياده در اطراف بچرخند
و به دنبال هرگونه نشانهي کوچکي که راه آنها را مشخص ميکرد بگردند.
زماني که هر دو دوباره راه افتادند هلت در خواب خرخر کرد .در روز اول ،تواالگيها بدون هيچ تالشي براي پنهان
کردن سفرشان جلو رفته بودند .ولي بعد از آن ،آنها شروع به پاک کردن رد هايشان کردند و گروه کوچکي را
پشت سرشان باقي گذاشتند و نشانههاي حرکت گروه اصلي را که کم کم جهتشان را عوض ميکردند پاک کنند.
البته آنها نميتوانستند همه ي عالمتها را پاک کنند ،ولي تنها رديابهايي با مهارت هلت و گيلن ميتوانستند
باقي ماندهها را ببينند .سلتن گفت:
 هر دفعه که سعي ميکرديم دنبالشون کنيم همين اتفاق ميافتاد .براي يه مدت ردشون رو واضح ميديديم،ولي بعد اونها راحت ناپديد ميشدن.
هلت به آنها گفت:
منطقيه .شما براي پاک کردن ردهايي مثل اين به نور روز نياز دارين ،همونطور که ما براي دنبال کردنش بهنور روز نياز داريم .توي روز اول ،اونها سعي ميکنن هر چند کيلومتري که ممکنه فاصله بندازن .حدس من اينه
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که اونها قبل از طلوع ميتازن و تا اواسط روز ادامه ميدن .بعد استراحت ميکنن و تا بعد از ظهر و غروب ادامه
ميدن .بعد ،وقتي که يه فاصلهي خوب بين خودشون و تعقيب کنندههاشون انداختن ،اين زيگزاگها و پنهان
کردن رد پاها رو شروع ميکنن.
او به سلتن نگاه کرد.
اين همون موقعيه که شما ردشون رو گم ميکنين و مجبورين تسليم بشين.سلتن با افسردگي سري به تاييد تکان داد .گيلن پيشنهاد کرد:
 حداقل اين سرعتشون رو کم مي کنه.هلت سري به تاييد تکان داد.
 اونا به نور خورشيد نياز دارن ،همونقدر که ما داريم .و اونا يه راه مستقيم رو نميرن .حدس من اينه که ما توينصف روز فاصلهي بينمون رو طي ميکنيم.
دو رنجر ميتوانستند در پيگيريشان چند تله را ناديده بگيرند .به سرعت مشخص که تواالگيها ،که شايد با
توانايي گذشتهشان در گيج کردن تعقيب کنندگان آريدي بيش از حد دلگرم شده بودند ،در الگويي از ردهاي
اشتباه و زيگ زاگ فرو رفته بودند .بعد از چند ساعت ،الگو قابل پيش بيني شد و گيلن هلت ميتوانستند چند تا
از ردهاي اشتباه را ناديده گرفته و راه مستقيمتري را در پيش بگيرند ،و براي چند کيلومتر در مسير حقيقي حرکت
کنند .همچنين به سرعت مشخص شد که اگر آنها ردي گمراه کننده برجاي گذاشته بودند ،تالش کمتري براي
پوشاندنش ميکردند .همانطور که گيلن ذکر کرده بود ،آنها خوب بودند ،ولي عامل مهم زيرکي را کم داشتند.
البته ،اينکه هلت و گيلن ميتوانستند به عنوان تيم کار کنند کمک ميکرد .وقتي که به يک انشعاب ميرسيدند؛
گيلن ميتوانست براي مطمئن شدن آن را تا زمان کوتاهي دنبال کند ،زماني که هلت گروه آريدي را از همان
راهي که دشمن قبالً رفته بود هدايت ميکرد .آن حقيقت که گروه تعقيب کننده در صبح زود يا اواخر بعد از ظهر
سفر ميکرد نيز شانس ديگري بود .نور مايل و با زاويهي کم ديدن اختااللت و رد سمهاي باقي مانده روي اليهي
نازک ماسه که بيابان را پوشانده بود را آسانتر ميکرد.
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تا آن زمان ،هر بار که آن تاکتيک را امتحان کرده بودند ،مسير حقيقي را بعد از چند کيلومتر ،در همان نقطه که
گيلن به آنها ملحق ميشد يافته بودند .خوشبختانه ،زمين تخت بود و آنها ميتوانستند ارتباط چشمي را تا
فاصلههاي قابل توجهي نگه دارند.
همانطور که هلت گفته بود ،اين آنها را نصف يک روز به تواالگيها نزديک تر ميکرد .ولي او باز هم ميخواست
نزديکتر شود .او که دستانش را براي چشمهايش سايبان کرده بود بود به خورشيد نگريست.
خورشيد به نيمهي روز نزديک ميشد ،زماني که آنها مجبور بودند از گرما استراحت کنند .او به سلتن گفت:
 فکر ميکردم ،که اين بعد از ظهر ،سه تاييمون جلوتر بريم .ما اينطوري سريعتر ميريم و براي بقيهي گروهنشونههاي واضحي ميذاريم که دنبالمون بيان .ميخوام اونقدر نزديک بشم که براي گيلن کافي باشه که شب
آينده بره و يه نگاه از نزديک به اين تواالگيها بندازه.
سلتن براي توافق سري تکان داد .آن پيشنهاد منطقي بود .با گروهي تشکيل شده از پنجاه نفر ،سرعتشان به
سرعت آهستهترين اسب گروه محدود ميشد .و آن طبيعت پيوستهي  ....پيشرفتشان ،وقتي که هلت و گيلن مجبور
بودند روي زمين سخت به دنبال ردها بگردند ،به زماني که آنها ميگذراندند اضافه ميکرد.
هر بار که آنها توقف ميکردند ،زمان بسيار بيشتري طول ميکشيد که گروه را دوباره جمع کرده و دوباره راه
بيوفتند .آنجا هميشه بندي بود که بايد بسته ميشد ،سنگي که درون سُم اسبي فرو رفته بود ،يک وسيله که نياز
به رسيدگي داشت يا جرعهاي ديگر که بايد از مشک نوشيده ميشد .اين شايد فقط چند دقيقه از اينجا و آنجا
بود ،و روي هم رفته بيشتر از يک روز ميشد.
 ما براي چند کيلومتر ديگه به رفتن ادامه ميديم .بعدش استراحت ميکنيم .اين بعد از ظهر ،سه نفريمون جلوترراه ميافتيم.
هلت فکر کرد ،اين اشارهاي خوشايند از تغيير در روابطشان بود .بعد از آن ترديدهاي اوليهاش در صحنهي قتل
عام ،واکير آنقدر به دو رنجر اعتماد کرده بود که بگذارد گروهش را هدايت کنند .حاال ،او ميخواست خودش را از
مردانش جدا کرده و با هلت و گيلن جلوتر برود.
در مورد واکير ،او احساس خوشايند فزايندهاي در مورد منظرهي آسيبي جدي وارد آوردن به مردان تواالگي
داشت .آن عشاير ميدانستند او هيچ بدولين ردگيري با خودش ندارد ،و آنها بيش از حد دلگرم شده بودند،
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همانطور که رنجر ريشو توضيح داده بود .اگر او و مردانش در چند روز آينده حملهي غافلگيرانهاي انجام ميدادند،
دشمن قديمي آماده نبود تا با اتکا به توانايي ناپديد شدن در زمينهاي باير و لم يزرع در آينده حمله کند .آنها
هيچوقت نميدانستند چگونه او توانسته در بيابان آنها را ردگيري کرده و سلتن مطمئن ميشد که هرگز آن را
نخواهند فهميد.
او تقريباً به توانايي اين دو مرد شمالي در مورد خواندن نشانههاي روي زمين احترام مي گذاشت .آنها چند باري
به او نشان داده بودند به دنبال چه ميگردند ،و چه ديدهاند :يک دندانه روي دانهي نرمتري از ماسه ،يک خراش
از سم روي زميني سنگي ،نخي از پتوي زين يا ردايي که به يکي از آن بوتههاي هميشه حاضر گرفته و پاره شده
بود .نشانههاي کوچکي که هيچ وقت به آنها دقت نميشد .با اين وجود چشمان تيز آنها مثل اينکه نشانهها با
حروف بزرگ روي ماسهها حک شده بودند آنها را ميديد.
او همچنين ميل خودش براي تنها راندن با آنها را به شکل طعنه آميزي بررسي کرد .او وسوسه شده بود که دو
نفر از سربازانش را نيز با خود ببرد .ولي آن حس را ناديده گرفت .او حس ميکرد که مهم است که به اين مردان
نشان دهد که بهشان اطمينان دارد.
گيلن دوباره در حال پايين آمدن از زينش بود و چند قدم را در حالي که به زمين خيره شده بود دويد .اسب
کهرش با فرمانبرداري او را دنبال کرده ،و آن زماني که مجبور بود برگردد و سوار اسب شود را برايش صرفه جويي
مي کرد .آن رنجر جوان با انرژي و اشتياقش در دنبال کردن رد تواالگي ها ،سلتن را به ياد سگهاي شکاري
ميانداخت .او که کمي به چپ اشاره ميکرد در حال فرياد زدن بود:
 از اين ورو آن گروه آريدي سوار اسب هايشان شدند تا آن مسيري که او مشخص کرده بود را دنبال کنند.
***
بعد از استراحت ميانهي روز ،سلتن و دو رنجر جلوتر از گروه اصلي حرکت کرده ،و نشانههايي براي گروه اصلي
گذاشتند تا دنبالشان کنند .در هر تغيير مسير ،آنها يک تير بزرگ در زمين ميکاشتند .يا اگر زمين بيش از حد
سفت بود ،آنها با سنگها يک تير را شکل مي دادند.
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بعد از دو ساعت اول ،مشخص شد که آنها خيلي سريعتر از مردان سلتن حرکت ميکنند .ابر کوچکي از گرد و
خاک از بهوسيلهي مردان سوار ايجادشده بود به سختي در خط افق قابل ديدن بود .هلت با ديدن آن ابر با تفکر
اخم کرد .او گفت:
 وقتي که نزديک تواالگيها رسيديم ،بايد اينو يادمون بمونه .نميخوايم که تواالگيها ببينن ما پشت سرشونيم.آنها تا اواخر بعد از ظهر پيشرويشان را ادامه دادند ،تا زماني که خورشيد حقيقتاً روي افق غربي بود و نور نيز
براي ردگيري بسيار کم .سلتن دقت کرده بود که رنجرها سرعتشان را افزايش داده اند ،و وقتي که ردها واضحتر
بودند ،يورتمه رفته و بعضي اوقات حتي چهارنعل ميتاختند .اسبهاي ستبري که آنها سوار ميشدند ،زماني که
مجبور شدند با سرعتي بيشتر از آن پياده روي آرام که به آن خو گرفته بودند بتازند ،هيچ ناراحتياي نشان ندادند.
مرکب او نيز با اين افزايش سرعت اذيت نشده بود ،ولي او از نژاد محکمي بود ،از خط بهترين اسبان آريدا .سلتن
ميدانست که بعضي از آن اسبان کوچکتر که مردانش ميراندند از اين افزايش سرعت طفره ميرفتند؛ و با دقت
بيشتري به اسبهاي پشمالوي رنجرها نگاه کرد .در کنار اسب زيبا و تيمار شدهاش ،آنها بياصلونسب و پست به
نظر ميآمدند .ولي آن ها طاقت و استقامت فوق العاده و سرعت بسيار زيادي داشتند .در مسيرهاي کوتاه ،او باور
داشت که نريانش ،ارباب خورشيد ،احتماالً از آنها جلو خواهد زد .ولي پس از آن ،توانايي اسبهاي رنجر در نگه
داشتن سرعتهايشان کيلومتر بعد از کيلومتر نتيجه را مشخص ميکرد.
همانطور که برتريهاي داشتن يک سواره نظام با چنين مرکبهاي مرغوبي را بررسي ميکرد فکر کرد شايد بتونم
بيشتر در مورد اين اسبها بفهمم.
وقتي که آن سه براي شب توقف کردند ،گروه اصلي به خوبي خارج از ديد آنها بودند.
آنها پياده شده ،به اسبها رسيدگي کرده و کمپ را بر پا کردند .سلتن اطراف را به دنبال چوب گشت تا براي
نشانه آتشي روشن کند .هلت و گيلن رفتند تا کمکش کنند ،ولي او آنها را رد کرد .سلتن گفت:
شما تموم روز رو کار ميکرديد .من فقط يه عابر بودم.او نگاه تقريباً متعجبي که ميان آن دو رد و بدل شد را ديد و مخفيانه احساس خوشايندي کرد که قدرداني ،و
شايد کمي از احترام آنها را بدست آورده است .او فکر کرد ،اينها آدمهايي نيستن که روي تشريفات تاکيد کنن.
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و ميدونن که اقتدار واقعي از قسمت کردن کارهاي سخت درست ميشه ،نه اين که سعي کني خودت رو باالي
بقيه قرار بدي .کمي بعد آتشي روشن شد و دايرهي روشني از نور را در اطرافشان پراکند.
او ميدانست که اين نور ،در ميان تاريکي از فاصلهي زيادي قابل ديدن خواهد بود .گروه دنبال کنندهشان هيچ
مشکلي براي پيدا کردنشان در ميان تاريکي نخواهند داشت .هلت گفت:
 يه چيز ديگه که وقتي نزديک تر شديم بايد يادمون بمونه.از پنج يا شش کيلومتر دورتر ،آن آتش مانند نقطهاي درخشان ديده ميشد .و قبل از اينکه ماه طلوع کند ،از
فاصلهي بسيار دورتري در آسمان نيز قابل ديدن بود.
وقتي که در آخر گروه اصلي به آنها ملحق شد  -سه ساعت بعد از غروب – آنها غذا خوردند .همانطور که
مردان بعد از وعدهي غذاييشان آرام شدند و قهوه نوشيدند و بهآرامي صحبت کردند ،سلتن همانطور که رهبري
خوب بايد باشد ،ميانشان حرکت کرد .او کنار هر گروهي کوچکي توقف ميکرد ،روي يک زانويش مينشست و
بهآرامي با آنها صحبت ميکرد ،از پيشروي آن روزشان ميپرسيد ،و جويا ميشد که خودشان ،يا مرکب هايشان،
هيچ مشکلي داشته اند يا خير.
اسوينگال و ديگر آرالوئنيها به هلت و گيلن ملحق شده بودند .آنها همانطور که از قهوهي مرغوب آريدي
مينوشيدند ،سلتن را با تحسين تماشا کردند .آنها ميدانستند که واکير بايد خسته باشد و اشتياق اين را داشته
باشد که روي زميني که هنوز گرم بود ولو شود و فنجاني قهوه بنوشد .ولي او حرکت ميان مردانش را ادامه داد،
لطيفهاي به يک همراه قديمي ،يا نصيحت و دلواپسياش را به سرباز جواني گفت.
در آخر ،آن پيکر بلند که رداي سفيدي پوشيده بود گشتنهايش را تمام کرد .آنها تا حدي سوپرايز شدند ،زماني
که فهميدند او به سمت نقطهاي ميآيد که آنان نشستهاند .او گفت:
 ميتونم بهتون ملحق بشم؟هلت اشارهاي از روي خوشامدگويي کرد.
 لطفاً بيا.هوراس شروع کرد که روي پاهايش بلند شود .او گفت:

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
 من يه فنجون قهوه برات ميارم.ولي سلتن دوباره او را نشاند:
 سيدر 64اين کارو ميکنه.و آنها پي بردند که يکي از سربازانش ،که خواستههاي رهبرش را پيش بيني ميکرد ،در حال آوردن فنجاني از
يک آتش کوچک است .زماني که سلتن نشست ،با خشنودي آه کشيد ،و فنجان را از سربازش گرفت.
او جرعهي بزرگي نوشيد ،و دوباره آه کشيد – آه رضايتمندي که از ماهيچههاي زخمي و خستهاش که در آخر
فرصتي يافته بودند که استراحت کنند برمي خاست .او از آنها پرسيد:
 ما بدون کافاي 65چي کار ميتونستيم بکنيم؟در حالي که از نام آريدي ،نام اصلي آن نوشيدني استفاده ميکرد .هوراس پاسخ داد:
 اگه يه رنجر باشي ،کارهاي خيلي کمي.و آنها همه نيشخد زدند .سلتن قبالً به اين موضوع که رنجرها براي اين نوشيدني به اندازهي آريديها پراشتها
هستند پي برده بود .به نظر ميآمد آن جنگاور بلند نيز به اين نيمه اعتياد مبتالست ،با اين وجود آن اسکانديايي
عموماً زمان خوردن قهوه بعد از ظهر غرغر ميکرد و اميدوار بود به جاي آن آبجوي تيرهي سرزمين مادريش را به
همراه داشت .آنقدر که به اسوينگال مربوط ميشد ،تنها يک نوشيدني بود که ارزش نوشيدن بعد از يک روز طوالني
را داشت .او گفت:
نميدونم شما چجوري بدون يه آبجوي تيرهي خوب ميتونين ادامه بدين .اون مغزو توي بعد از ظهر آروم ميکنه،آبجو اين شکليه.
اونلين به او لبخند زد .او پرسيد:
 -دلت براي خونت تنگ شده ،اسوينگال؟

Sidar
kafay
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دزد دريايي بزرگ او را براي لحظهاي نگاه کرده و پاسخش را بررسي کرد .او گفت:
 اگه بخوام راستشو بگم ،سرورم ،من براي اين آب و هوا ساخته نشدم.اسوينگال اصرار داشت که اونلين را سرورم خطاب کند .با اين وجود که او بارها از اسوينگال خواسته بود که او را
اونلين ،يا کساندرا صدا کند .او حتي اشاره کرده بود که او يک شاهدخت است ،و در حقيقت بايد به شکل بانوي
من ،نه سرورم ،خطاب شود .ولي اسوينگال سماجت ميکرد .اونلين شک کرده بود که نکند اين شکل نه چندان
زيرکانهاي از طعنهي او و تاييدي براي تساوي طلبي اسکانديايي باشد ،که هر گونهاي ايدهاي از اصل و نصب و
خون سلطنتي و پادشاهي ارثي و از قبل تعيين شده ،فقط با توجه به تولدشان را ،نميپذيرفت .او ميدانست که
اسکاندياييها رهبرشان را با توجه به توانايي و محبوبيت انتخاب ميکردند.
و با نگاه کردن به عقب و بعضي از پادشاهان آرالوئن در تاريخ ،او کامالً مطمئن نبود که آنها ايده بهتري نداشته
باشند.
هوراس اضافه کرد:
 تو براي اسب سواري هم ساخته نشدي .من ميگم بيشتر زخم زين اسبه تا دلتنگي براي خونه.اسوينگال به شکل محزوني آه کشيد ،در حالي که کفلش را براي بيستمين بار جا به جا ميکرد تا نقطهي
راحتتري براي نشستن بيابد .او گفت:
 درسته .من جاهايي از پشتم رو کشف کردم که هيچ وقت نميدونستم وجود دارن.سلتن لبخند زد .او از طنز خوب و دوستياي که در ميان اين غريبهها بود لذت ميبرد .ولي او نيامده بود که
صحبت کند .او بهآرامي سرفه کرد و ديد که توجه هلت فوراً جلب شد .هلت پرسيد:
چيزي تو فکرته ،سلتن؟آنها زماني که واکير را با عنوانش يا آن کلمهي ترسناک «سرور» خطاب ميکردند را گذرانده بودند .سلتن به
جلو خم شد ،و ماسهي جلوي پايش را صاف کرد.
 -اگه راستشو بخواين ،آره .وقتي که با مردانم حرف ميزدم يکي از سرجوخهها به يه نکتهي جالب اشاره کرد.
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او خنجر خميدهاش را بيرون آورد و شکل ايکس مانندي روي ماسه کشيد .او گفت:
 بذار فرض کنم اين موقعيت ما ،توي همين لحظه ست.سپس خط زيگ زاگي کشيد ،که تقريباً يک متر از آن موقعيتشان عقب تر مي رفت.
 و از اينجا ،وقتي که تواالگيها اينور و اونور رفتن و راهشون رو عوض کردن ،ما دنبالشون کرديم.او به باال و هلت نگريست.
 همونطور که قبالً گفتي ،اين به ما يه شانس ميده که بهشون برسيم.هلت سري به تاييد تکان داد .او صبر کرد تا ببيند سلتن به کجا ميخواهد برسد.
 با اين همه عوض کردن راهها و عقب و جلو رفتن ،آريديها هميشه به همين يه راه پايه و اصلي برگشتن.او خطي صافي ميان زيگزاگها رسم کرد.
 و اگه همينطور ادامه بدن ،اين راه اونا رو به اينجا مي رسونه.او نقطهاي جلوتر از خط پيشنهادياي که مسير آريديهارا مشخص ميکرد را سوراخ کرد .اونلين پرسيد:
 و اون کجا ميتونه باشه؟سلتن سرش را باال آورد و به او نگاه کرد تا جوابش را بدهد .او گفت:
چشمههاي خور-آبش .66بهترين منبع آب توي محدوده صد کيلومتري اينجا.هوراس به نشانههاي تراشيده شده روي ماسه اخم کرد .او پرسيد:
 فکر ميکني اونا به آب نياز دارن؟ سلتن نگاهش را به روي مرد جوان چرخاند .وقتي پاسخ ميداد صورتش بهطرز مرگباري جدي بود .او به هوراس گفت:

Khor-Abash
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 توي بيابون ،تو هميشه به آب نياز داري .يه مسافر عاقل هيچ وقت فقط با شانس اينکه بتونه دوباره مشکهاشوپر کنه ،سفر نمي کنه.
هلت پرسيد:
 جاي ديگهاي هم هست که بتونن اين کارو بکنن؟سلتن با خنجرش نشانهي ديگري روي ماسه کشيد .او گفت:
 اينا چشمههاي اور -سان 67هستن .اونا کوچيکترن و اونقدر قابل اطمينان نيستن .اونها چهل کيلومتر دورترن.اگه تواالگيها دارن همونجايي ميرن که من فکر ميکنم ،اونجا خيلي از مقصدشون دوره.
هلت پرسيد:
 و تو فکر ميکني اونا دارن کجا ميرن؟براي قسمت اعظم ماجرا ،ديگران راضي بودند که بگذارند هلت صحبتها را انجام دهد .آن چاقو دوباره جايي را
سوراخ کرد.
 اينجا .به سمت شمال .رشته کوههاي شمالي 68اينجان.او خطي از شرق به غرب کشيد.
 اونا از کوهها ،تپهها ،قلهها و درههاي سربسته تشکيل شدن .و چند تا شهر که تواالگيها از اونها به عنوان پايهو محل استقرار استفاده ميکنن.
هلت اخم کرد.
 فکر کردم گفتي تواالگيها چادر نشين هستن؟سلتن سري به تاييد تکان داد.

Orr-San
Northern Massif
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 هستن .اون شهرا مال آريديهاست ولي تواالگيها اونا رو ازشون ميگيرن و براي يه ماه ،يا شيش هفته اشغالشميکنن .بعدش دوباره به بيابون برميگردن ،يا به سمت قلهها توي شمال ميرن.
هلت با تفکر چانهاش را خاراند ،و آن نشانههايي که سلتن کشيده بود را بررسي کرد.
 خب پس اگه تو راست بگي و اونا توي راه اون چشمهها باشن ،ما به راحتي ميتونيم دنبال کردن تواالگيها رومتوقف کنيم و يه راست به اونجا ميون بر بزنيم؟ با يه کم شانس ،ميتونيم وقتي رسيدن منتظرشون باشيم.
سلتن به او نگاه کرده ،چند ثانيه صبر کرد و سپس سري به تاييد تکان داد .او گفت:
 البته ،اين قماره .ولي نميتونم به مقصد ديگهاي براشون فکر کنم.هلت مکث کرد .او به اطراف و صورتهاي همراهانش نگريست .در هر صورت ،ارک دوست همهشان بود و با دنبال
کردن نقشهي سلتن آنها روي کامالً گم کردن رد او ريسک ميکردند .در سکوت ،يکي بعد از ديگري ،همه سر
به تاييد تکان دادند .هلت دوباره به سلتن نگاه کرد .او گفت:
 -بذار انجامش بديم.
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فصلبیستونهم

زماني که ويل پتو را کنار زد و از تخت خوابي که زير درختها جا داده شده بود بيرون آمد ،سيلما به او کمک کرد
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
سمت بهبود قرار گرفته است .او گفت:
 يه بدن قوي و سالم با يه کم استراحت خودش رو بازيابي ميکنه .بيا و عمر قدرتمند رو مالقات کن.دوباره ته صدايي شوخ در کلماتش وجود داشت .ويل پي برد که پابرهنه است و نميتواند چکمههايش را پيدا
کند .شنلش هم رفته بود .سيلما ديد که او به اطراف نگاه مي کند .او به ويل گفت:
 داراييهات سالمن.او ديد که ويل به دنبال چيز ديگري ميگردد و حدس زد آن چه ميتواند باشد .آن اسب کوچک که ميان شب و
روزهايي که ويل خوابيده کنارش مانده بود .او دوباره گفت:
اون اسب کوچيک با بقيهي گله ست .اونها آب و غذا داده ميشن .يه کم طول کشيد که راضيش کنن ولت کنه.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:
 -چکمههام .به چکمههام نياز دارم.
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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.
ماسه که هنوز با اشعههاي سوازنندهي خورشيد داغ نشده بود ،زير پاهايشان خنک و نرم بود .او از حس ناچيز
سوزشي در دستها و صورتش آگاه شد .به پايين نگاه کرد و دستهاي قرمز و سوختهي بازوهايش را ديد که
بهوسيله نوعي ترکيب روغني ميدرخشيد .سيلما به او گفت:
 اين مرهميه که مردم ما براي سالها استفاده ميکردن .يکي دو روز ديگه سوختگيها بهبود پيدا ميکنن.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.
همانطور که آنها درون کمپ عبور ميکردند ،او دقت کرد که مردم ميايستند تا تماشايش کنند؛ مخصوصاً بچه
ها .چند بار او کلمه «غريبه» را شنيد که پشت سرش زمزمه ميشد .او فکر کرد ،چنين کنجکاوياي طبيعي ست.
ولي آنجا لبخندها و اشارههايي از روي خوشامد گويي ،همان حرکت دهان ،پيشاني ،دهان که اکنون براي او آشنا
بود ،هم وجود داشت و او لبخندها را پاسخ داده و براي احترام سرش را تکان داد .او گفت:
 مردم شما خيلي مهربونن.سيلما با تفکر اخم کرد .او به ويل گفت:
 نه هميشه .به عنوان يه قانون ،ما دوست داريم که تودار باشيم .ولي وقتي که يه نفر از ارباب آسمان بيرحمنجات پيدا ميکنه همه خوشحال ميشن.
سيلما به باال اشاره کرد و ويل پي برد که منظور او خورشيد است .او حدس ميزد که خورشيد تهديد و دشمني
دائمي براي اين مردم است .آنها اکنون به مرکز کمپ نزديک بودند و او مي توانست گروهي از تقريباً شش مرد
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را ببيند که دايره مانند دور يک ديگر نشسته بودند .همهي آنها خفيههاي زرد و سفيد پوشيده بودند ،مانند هماني
که دقت کرده بود آزاده کنندهاش پوشيده است .سيلما با فشار آرامي روي دستش او را متوقف کرد .او گفت:
 بايد صبر کنيم .اونها درگير کارهاي مهمي هستن.لحن صدايش جدي و تقريباً محترمانه بود .هر دو نفرشان با فاصلهي پنج متري از گروه مردان ايستادند.
همهي آنان به جلو خم شده ،و مشتاقانه به سنگ قائمي که در مرکز دايره قرار گرفته بود مينگريستند.
ويل فکر کرد که آنها حتماً بايد در حال عبادت باشند ،با اين وجود هيچ کلمهاي گفته نميشد .سپس ،با يک
ديگر ،همهشان با فريادي از نااميدي به عقب پريدند .يکي از آنها گفت:
 اون پريد!و ويل آن صدا را شناخت .همان مردي که نجاتش داده بود.
تقريباً به باالش رسيده بود و پريد!او از روي کنجکاوي به سيلما نگريست و او چشمهايش را تاب داد .گفت:
 ميتوني باورش کني؟ مردهاي بالغ روي دو تا مگس که از روي يه سنگ باال ميخزن شرط ميبندن!او گفت:
 شرط مي بندن؟ فکر کردم که دارن عبادت مي کنن.سيلما يک ابرويش را باال برد.
 براي اونا ،اين تقريباً همون معني رو ميده .بدولينها تقريباً روي همهچيز شرط ميبندن .اين تقريباً يه جوردين و آيينه.
زماني که آن حلقه در حال از هم پاشيدن بود و بيشتر مردان رفته بودند سيلما او را به نزديکتر رفتن ترغيب
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
شناخت .عمر در حالي که دستهايش را باز کرده بود به سمتش قدم برداشت .او ميخواست براي خوشامدگويي
بازوهاي ويل را لمس کند ولي همسرش براي اخطار گفت:
 مواظب باش ،دلقک! دستاش سوختن!شيخ که اشتباهش را فهميده بود ،به جاي آن دستش را مثل اشارهاي از خوشامد گويي در هوا نگه داشت.
 البته! البته! لطفاً بيا و بنشين .اسمت رو بهم بگو .من ... اون ميدونه تو کي هستي .تو عمر بزرگ قمار باز و مگس پرون هستي .اسم اونم ويله.عمر به راحتي به همسرش لبخند زد .ويل حس ميکرد که اين مکالمهها هميشه بين اين دو جريان دارد.
سپس او دوباره به ويل نگاه کرد.
 خوبه که بيدار ميبينمت .وقتي که پيدات کردم تقريباً تموم کرده بودي! بيا و بشين و به من بگو که چي کارميکردي.
او به سيلما نگاه کرد.
 همسر عزيزم ،ميشه برامون قهوه بياري؟سيلما يک ابرويش را بلند کرد و با پرسشي به سمت ويل چرخيد.
 تو قهوه دوست داري ،ويل؟با فکر قهوه دهانش به آب افتاد ،که مطمئناً نشانهاي از بهبود سريعش بود .او گفت:
 من عاشق قهوه ام.سيلما تعظيم برازندهاي کرد.
 -در اين صورت ،من مقداري براتون ميارم.

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
او که سرش را باال گرفته بود ،بيرون رفت .عمر پشت سرش نيشخند زد .سپس توجهش را به سمت ويل برگرداند
و او را به سمت حلقهي متکاها هدايت کرد .او همانطور که آنها چهار زانو مي نشستند گفت:
 پس اسمت ويله. هست.ويل مکث کرده ،سپس اضافه کرد:
 ميخواستم براي نجات دادن زندگيم ازتون تشکر کنم ،شيخ عمر.آن بدولين تشکرش را به کناري زد.
– اسبي که ميروندي زندگيت رو نجات داد .اونم دوبار.
ويل که به ياد ميآورد گفت« :ارو!»
او از زماني که نجات يافته بود اسب را نديده بود.
– اون کجاست؟ چي کار کرده بود؟ لبخند عمر ناپديد شد.
– اون مرده ،ويل .در طول شب يه شير اونو گرفت .اين اولين باري بود که زندگيت رو نجات داد .شيره اونو گرفت؛
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
بود .اون اسب مشخصاً حرکت ميکرده و صدا درست ميکرده تا شير بهت دقت نکنه.
ويل که ناراحت شده بود گفت« :مرده» ارو اسب خوبي بود.
عمر با همدردي سري به تاييد تکان داد .او مردي که به اسبش اهميت ميداد را تحسين ميکرد .گفت:
 دومين بار صبح روز بعد نجاتت داد .الشخورها روش جشن گرفته بودن و ما ديديمشون .من اومدم که تحقيقکنم و  ...تو اونجا بودي.
او که به موضوع خوشحال کنندهتري باز گشته بود ،لبخند زد .ويل با تشکر سرش را تکان داد .او گفت:
 -دوباره ،من ازتون ممنونم.
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مثل قبل ،عمر تشکرش را رد کرد.
 اين همون کاريه که ما توي بيابون انجام ميديم .در حقيقت ،نجات دادن يه مسافر که توي دردسر گير افتادهخوش شانسي محسوب ميشه.
سپس صورتش با عالقه زنده شد .او گفت:
ما اسلحههات رو نگه داشتيم!او چرخيد و به سمت يک چادر کم ارتفاع و بزرگ که چند متر آن طرف تر بود فرياد زد.
 احمود !69اسلحههاي غريبه رو بيار!چند ثانيه بعد پسر نوجواني از چادر بيرون آمد .او که نيشخند ميزد چاقوهاي ويل را در غالفشان ،و کمان و
تيردانش را پس داد .او همچنين نقشهي لوله شده و شمال ياب را ،در کيف چرمياش به زمين گذاشت.
ويل بلند زد و غالف دوگانهاش را به کمر بست .او حس کامل بودن ميکرد .هيچ رنجري بدون اسلحههايش کامالً
احساس راحتي نميکرد .عمر او را با دقت تماشا کرد ،سپس کمان زه نشده را بلند کرد .او گفت:
 هيچ وقت چيزي مثل اين يکي نديده بودم .بايد به شکل شگفت آوري قوي باشه.ويل گفت« :هست ».به سرعت ،کمان را جلوي قوزک چپ پايش و پشت ساق پاي راستش گذاشت.
با استفاده از ماهيچههاي پشتش ،کمان را خم کرد و زه را درون شکاف انتهايياش سُر داد .او کمان را به عمر
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.ويل تير را بر زه گذاشت و در اطراف به دنبال هدف مناسبي گشت .او به گروهي از پسرها که پنجاه متر آنطرف
تر با توپ کوچک چرمياي بازي ميکردند دقت کرد .آنها از پاها ،سر و بدن هايشان استفاده ميکردند تا توپ را
در هوا نگه داشته و بين يک ديگر مبادلهاش کنند بدون اينکه زمين را لمس کند .او شروع کرد تا براي اثبات
Ahmood
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کمانش جاي ديگري را بگردد ،سپس همان زمان که چيزي توجهش را جلب کرد نگاهش را بازگرداند .کوچکترين
پسر که بيشتر از هشت سال نداشت ،کنترل توپ را از دست داد و توپ به زمين خورد و چرخيد تا زير سنگ
صافي ايستاد .پسر که ميخنديد دنبالش دويد و زانو زد ،و سعي کرد که توپ را بگيرد.
ويل کمان را کشيد ،نشانه گرفت و در فاصلهي يک ضربان قلب شليک کرد .تيرش در طول واحه به حرکت درآمد،
با فاصلهي سانتي متري از دست پسرک عبور کرد ،زير سنگ ايستاد و شروع به لرزيدن کرد.
آن پسر به عقب پريد ،و از ترس فرياد زد .دوستانش آن فريادها را تکرار کردند ،و چرخيدند تا ببينند که آن تير
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.
 احمق بي مالحظه! فکر کردي که با ريسک کردن جون نوه م منو تحت تاثير قرار مي دي؟ ميتونستي بکشيش!دستش را روي قبضه ي خنجر درون کمربندش گذاشت .ويل که توسط آن ضربه سراسيمه شده بود ،سعي کرد
که دوباره روي پايش بلند شود ،ولي لگد وحشيانهي عمر او را برگرداند و او را دوباره روي زمين پرت کرد .ويل
ميتوانست صداي پسر را بشنود که هنوز با ترس فرياد ميزد ،و هرج مرجي از صداها که اسمها را صدا زده و از
غافلگيري و عصبانيت و ترس فرياد ميزدند.
او صداي شرينگ! کوتاه کشيده شدن فلز را ،در حالي که خنجر از غالفش بيرون کشيده ميشد را شنيد.
سپس صداي سيلما ،تيز و فوري ،که بر فراز صداي ديگران به گوش رسيد.
 عمر! صبر کن! اينو ببين!عمر رويش را از پيکر خوابيدهي جلويش باز گرداند .همسرش زمان اتفاق افتادن آن حادثه در حال بازگشتن با
قهوه بوده و ماجرا را تماشا کرده بود .اکنون او زانو زده ،و دستش را براي رسيدن به چيزي زير سنگ دراز کرده
بود .با مقداري تالش ،او تير را بيرون کشيد .همراه آن تير ،بدن تقريباً يک متري يک کبراي ماسه که ويل به آن
شليک کرده بود ،بيرون آمد .آن تير به زيبايي درون سر مار فرو رفته ،و در جا آن را کشته بود.
اگر ويل شليک نميکرد ،آن مار کبرا يک ثانيه بعد پسر را نيش ميزد.
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زماني که عمر پي برد چه اتفاقي افتاده ،و او چه کرده است؛ خنجر از دستش افتاد.
وحشت زده ،او به ويل کمک کرد تا بلند شود.
 منو ببخش! من متاسفم! فکر کردم...وقتي که سيلما به آنها رسيد ،ويل هنوز نفس نفس ميزد .او ماري که توسط تير نگه داشته شده بود را تکان
داد .او پرسيد:
 چي کار ميکردي ،احمق؟ اين پسر جون فيصل 70رو نجات داد!عمر ويل را بلند کرد و در حالي که نگاه مصيبت زدهاي در چشمانش بود ،با بي قراري او را از گرد و خاک پاک
کرد .او نزديک بود مردي را بکشد که بدون شک جان نوهاش را نجات داده بود .او به تندي گفت:
 منو ببخش!ولي سيلما از او رد شد ،و عمر را از جوان غريبه دور کرد .او بدون ماليمت گفت« :ازش دور شو!»
او مار مرده را به زمين انداخت ،فک ويل را در دستانش گرفت و بهآرامي آن را تکان داد ،در حالي که سرش را خم
کرده بود که هر صدايي را بشنود .او از ويل پرسيد:
 حالت خوبه؟ويل سعي کرد که نيشخند ضعيفي بزند .ولي وقتي که فکش درد گرفت فوراً آرزو کرد اين کار را انجام نداده بود.
او به شکل سربستهاي گفت:
 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
فرو برد ،برگشت و پارچهي تر و خنک را روي فکش فشار داد .عمر بار ديگر سعي کرد که او را آرام کند .او گفت:
 -عذر مي خوام! من فکر کردم که...

Faisal

زندگی پیشتاز

70

بهای آزادی ارک
او ادامه نداد .سيلما بيرحمانه به سمت او چرخيد.
 فکر کردي؟ تو اصالً فکر هم ميکني؟ تو آماده بودي که اين پسرو بکشي! من تو رو با اون چاقوت ديدم!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.عمر گفت« :دقيقاً! يه سوء تفاهم ».سيلما با بيرحمي به او نگريست و گفت:
 اون جون فيصل رو نجات داد .و تو چي کار کردي؟عمر مي خواست پاسخ دهد ،سپس پي برد که چيزي نيست که او بتواند براي آرام کردن همسر عصبانياش بگويد،
و دستانش را بانااميدي پايين آورد .او ميدانست که با عجله رفتار کرده است ،و او اشتباه ميکرده.
ولي ديگر چه چيزي مي توانست انتظار داشته باشد؟ مسلماً به نظر ميآمد که غريبه با تکبر و در نمايش
بيمالحظهاي از توانايي تيراندازي خود ،از عمد آنقدر نزديک به نوهاش شليک کرده است .حاال که عمر دربارهاش
فکر ميکرد ،پي مي برد که توانايي تيراندازي غريبه در باالترين اندازهي ممکن بوده است .او هيچ وقت کسي را
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.
ويل آن سکوت ناشيانه را متوقف کرد .او نيشخند کج و معوجي به شيخ زد و گفت:
 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:
 ديدي؟ هيچ دشمنياي نيست .اون يه اشتباه بود!با ديدن واکنش ويل ،و بي ميلياش نسبت به ايجاد هرگونه دشمني ،سيلما کمي آرام شد.
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او حتي به خودش اجازه داد که به دو مرد ،همانطور که به دست دادن ادامه ميدادند؛ لبخند کوچک و محکمي
بزند .او گفت« :خيلي خب ».سپس ،به ويل گفت:
 ولي بايد بهمون بگي چي کار ميتونيم برات بکنيم.ويل شانهاش را باال انداخت.
 شما همين االنشم بيش از حد در حقم لطف کردين .فقط بهم يکي دو روز وقت بدين استراحت کنم تا قوام رودوباره بدست بيارم ،بهم غذا ،آب و اسبم رو بدين .بعدشم جهتي که بايد به سمت ماراروک برم ،و من ديگه
مزاحمتون نميشم.
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.حاال نوبت شيخ بود که سرش را تکان بدهد .او نميخواست که اين غريبه را نااميد کند ،ولي او بايد با واقعيتها
رو به رو ميشد .او گفت:
 -اون اسب تو نيست .مال ماست.
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فصلسیام
اکنون که آنان تصميم گرفته بودند مسير مستقيمي را تا چشمههاي خور آبش طي کنند ،هيچ دليلي نداشت که
هلت ،سلتن و گيلن جلوتر از بقيه برانند.
قبل از طلوع آفتاب آن روز ،کل گروه چادرها را جمع کرده و با هم به راه افتادند .قبل از اين که به سمت شمال
غربي بروند ،همان راه اصلياي که گروه تواالگيها در آن مسافرت ميکردند ،در ابتدا سلتن آنها را در پيچ بزرگي
به سمت غرب هدايت کرد .اينکار به آنها فضاي بازي ميداد ،براي اينکه از برخورد کردن با تواالگيها در يکي
از حرکتهاي زيگ زاگيشان جلوگيري کنند.
حاال که ديگر نيازي نداشتند رد تواالگيها را دنبال کنند ،قادر بودند که الگوي عادي مسافرتشان را ادامه دهند و
در ساعات خنکتر تاريکي قبل از طلوع آفتاب حرکت کنند .به عالوه ،آنها به حرکتشان به سمت شمال غرب بعد
از غروب و طلوع ادامه دادند ،و يک يا دو ساعت بيشتر در روز مسافرت کردند .از اين راه ،آنها قادر بودند که
فاصلهشان را به شکل قابل توجهي از دشمن کاهش دهند .در دومين روز مسافرت ،زماني که آنان در شب و تاريکي
کمپ را برپا کردند ،يکي از نگهبانان سلتن به کمپ آمد و به واکيرش گزارش داد.
سلتن گوش داده ،سپس در حالي که لبخند رضايتمندي بر صورتش بود به سمت آرالوئنيها به راه افتاد .او گفت:
حق با ما بود .نگهبانم گفت که نيروي تواالگيها دارن موازي با ما حرکت ميکنن .اونا براي شب توقف کردند،يه جايي تقريباً ده کيلومتر به سمت شمال شرق جايي که ما هستيم.
او متفکرانه به آتش کوچک ونيمه پنهاني که در کمپ درست کرده بودند نگريست .او ميدانست که نور آن حداکثر
از فاصله دو کيلومتري مشخص است.
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 ظاهراً تواالگيها قانع شدن که ما ردشون رو گم کرديم .اونا خودشون رو اذيت نکردن که آتيشهاشون رو پنهانکنن.
هلت با تفکر چانهاش را خاراند.
 البته ،توي شرايط عادي ،شما خيلي وقت پيش تسليم ميشدين و برميگشتين ،مگه نه؟رهبر آريدي سرش را به تاييد تکان داد.
 دقيقاً .به نظر مياد دوستانمون به خاطر توانايي شون در گم کردن ما بيش از حد اعتمادبهنفس پيدا کردن.هلت اضافه کرد:
 و اعتمادبهنفس بيش از حد ميتونه چيز خطرناکي باشه.او به سمت رنجر جوانتر چرخيد ،که در حالي که پشتش را به زينش تکيه داده و قهوهي هميشه حاضر در
دستانش بود ،استراحت ميکرد .او گفت:
 گيل ،فکر ميکني حاضري که امشب يه نگاه به کمپشون بندازي؟گيلن لبخند زد و قهوهاش را سريعاً تمام کرد.
 فکر کردم نميخواي بپرسي.او سرش را باال آورد و به تربيع ماه نگريست ،که اکنون در آسمان غربي پايين آمده بود.
 ماه حدوداً نيم ساعت ديگه غروب ميکنه .بهتره همين االن راه بيوفتم. بر اساس حرفاي سرباز سلتن ،بايد حدوداً چهار کيلومتر دورتر از اينجا بتوني نور آتيش هاشون رو ببيني .بليزرو اونجا ول کن و پياده برو .مطمئن شو که ردت رو درست پنهان ميکني ...
هلت که فهميد گيلن با لبخندي صبور تماشايش ميکند .مکث کرد .اگر کسي بود که ميدانست چگونه بايد
ماموريت جاسوسياي مانند اين را انجام دهد ،آن فرد گيلن بود .او با لبخند غمناکي روي لبش اضافه کرد:
 -ببخشيد .تو همهي اينا رو ميدوني ،نه؟
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گيلن گفت:
 آره ،ولي هيچ وقت ضرر نداره که يادآوري بشه .چيز خاصي هست که بخواي دنبالش بگردم؟هلت کمي فکر کرد ،و سپس شانهاش را باال انداخت.
 چيزهاي واضح .ببين ميتوني ارک رو ببيني يا نه .ببين چجوري ازش نگهباني ميکنن .اگه ممکن باشه کهبتونيم پنهاني بيرون بياريمش ،ترجيح ميدم همين کارو بکنيم ،تا بخوايم وارد يه جنگ تمام عيار بشيم .البته،
تعدادشون .بذار بفهميم واقعاً چند نفرند .هر چيز ديگهاي که خودت فکر کردي امکان داره ارزششو داشته باشه.
گيلن که زينش را باال برده و روي شانهاش انداخته بود ،گفت:
 تموم شده در نظرش بگير.او به سمت جايي که اسبها را براي شب گذاشته بودند حرکت کرد .هوراس با عجله برخاست و ماسهها را از روي
زانويش زدود .او پرسيد:
صبر کن ،گيلن .همسفر نميخواي؟گيلن مکث کرد .او نميخواست جنگاور جوان را برنجاند .هلت اخطار کرد:
 اگه تنها بره بهتره ،هوراس .گيلن آموزش ديده که آروم حرکت کنه ،و تو نه.هوراس با فهم سري به تاييد تکان داد.
 ميدونم .ولي ميتونم اونجايي که گيلن بليز رو ول ميکنه منتظر بمونم و مواظب اتفاقات دور و برم باشم .حتيمن هم نميتونم اونقدر سر و صدا کنم که از فاصلهي چهار کيلومتري شنيده بشه.
هلت با حالت کامالً جدياي گفت:
 مطمئن نيستم.و سپس به سمت گيلن چرخيد.
 -ولي هوراس به يه نکتهاي اشاره کرد .امکان داره ايدهي خوبي باشه که پشتيباني نزديک خودت داشته باشي.
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گيلن که از فهميدن آنکه الزم نيست هوراس را برنجاند آسوده شده بود گفت:
 من مشکلي ندارم .من خوشحال ميشم که همراه داشته باشم .بيا بريم اسبامون رو زين کنيم.هوراس خم شد تا زينش را بردارد و سپس با هم ديگر ،آن دو به سمت اسبهايشان رفتند.
***
گيلن به هوراس گفت:
 بهتره از اينجا جلوتر نياي.مرد جوانتر سري به تاييد تکان داد و آنها با يک ديگر روي زمين پريدند .هوراس افسار کيکر را به يک بوتهي
خار بست .گيلن مثل همهي رنجرها ،به سادگي افسار را روي زمين انداخت .او به بليز گفت« :همين جا بمون».
هر دويشان ميدانستند که آن اسب کهر ،از شعاع بيست متري جايي که ايستاده بود جلوتر نميرفت ،تا زماني که
رئيسش بازگردد .گيلن و هوراس به افق شمال شرق نگريستند .هوراس گفت:
 اونا دارن از خودراضي ميشن ،مگه نه؟ حتي از اين فاصله ،درخشش آتشهاي کمپ تواالگيها در افق قابل ديدنبود .گيلن گفت:
 مطمئناً .بذار اين برات يه درس بشه .هيچوقت مطمئن نشو که يه نفر رو جا گذاشتي ،مگه اين که کامالً ازشمطمئن شده باشي.
او زه کمانش را باز کرد و آن را با تيردان روي زمين گذاشت .او در اين ماموريت به آنها نياز نداشت و آنها فقط
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؟و گيلن بدون مکث پاسخ داد:
 نه .بذار همينطوري بمونه .کيکر هم همينطور .اگه چيزي اشتباه پيش رفت ،شايد بخوايم با عجله از اينجابريم.
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هوراس با عالقه به گيلن نگريست .او شهرت رنجر جوان را به عنوان يکي از تواناترينها در گروه رنجرها در حرکات
پنهاني ميدانست ،شايد تواناترين .گفته ميشد که گيلن ميتواند به يک سرباز کامالً بيدار نزديک شود ،کمربند و
کفشهايش را بدزدد ،و در حالي سرباز را ترک کند که ميانديشد چرا شلوارش پايين مي آيد و چرا پاهايش يخ
شده است .هوراس ميدانست که اين شهرت يک اغراق است ،ولي نه خيلي زياد .او پرسيد:
 انتظار داري چيزي اشتباه پيش بره؟گيلن با جديت به او نگاه کرد و دستي روي شانهاش گذاشت .او به هوراس گفت:
 هميشه انتظار داشته باش چيزي اشتباه پيش بره .باور کن ،اگه اشتباه ميکردي ،نااميد نميشي .اگه حق با توبود ،حداقل براش آمادهاي.
بعضي اوقات عجيب بود به کسي که شواليه است و به عنوان يک شمشيرزن خوب شناخته ميشود چنين
نصيحتهايي را بکني .ولي گيلن مجبور بود بياد بياورد که هوراس جوان است ،اهميت ندارد که چقدر آموزش
ديده باشد .او گفت:
 يکي دو ساعت ديگه ميبينمت.و درون تاريکي ناپديد شد.
***
گيلن به سرعت و بيصدا روي زمين سخت حرکت ميکرد .زماني که او به تاج اولين تپه که ميان خودش و کمپ
تواالگيها بود رسيد ،به عقب برگشت و به جايي که اسبها و جنگاور جوان ايستاده و منتظر بودند نگاه کرد .سپس
خودش را روي زمين انداخت و بيصدا از روي تاج تپه به سمت قسمت تاريک پاييني غلت خورد ،تا از هر گونه
ديدهبان احتمالي پنهان بماند .تنها چيزي که چنين فردي ممکن بود ديده باشد ،شکل کوچک و نامعيني بود که
قبل از ناپديد شدن زمان کوتاهي در افق رؤيت شده بود.
زماني که امن و امان به پايين تپه رسيد ،قدم زدن را از سر گرفت و به سمت آتشها به راه افتاد.
او ميدانست که داشتن چنين راه مستقيم و بيخطري خود يک خطر بالقوه است .رفتن به سمت خط نور ،که از
آتشها ايجادشده بود بسيار راحت مينمود ،ولي بدون اهميت دادن به اينکه ديده خواهد شد يا خير ،او حاال

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
بيشتر و بيشتر از خط افق قابل ديدن بود .همانطور که همهشان ديده بودند ،اعتمادبهنفس بيش از حد چيز
خطرناکي بود .پس او طوري به حرکش ادامه داد که انگار دستهي بزرگي از سربازان همانجا ،فقط غيرقابل ديدن،
وجود داشتند ،به همهشان هم اخطار داده شده بود که شايد کسي بخواهد از جلويشان عبور کند.
از اين راه انجام دادنش زمان بيشتري طول ميکشيد .ولي گيلن ميدانست در آخر ،اين ممکن است جانش را
نجات دهد.
***
يک ساعت بعد بود که او به کمپ تواالگيها رسيد .مثل قبل ،او پيش از رسيدن به نوک خاکريز خود را روي
زمين انداخت ،بهآرامي جلو رفت ،در حالي که کاله شنلش را باال کشيده بود که روي سفيدي صورتش سايه
بيندازد.
همانطور که از باالي خاکريز چشمانش را به کمپ دوخته بود ،براي خودش سوت بيصدايي کشيد .کمپ خيلي
بزرگتر از چيزي بود که او انتظار ميداشت .آنها گروه هشتاد نفرهاي را دنبال ميکردند .در اين کمپ ،بايد بيشتر
از دويست نفر حضور داشته باشند ،و دو برابر آتشهايي که او انتظار داشت ،دليل ديگري براي اينکه چرا نور
آتشها اينقدر واضح بودند.
او فکر کرد ،يا آنها به گروه اصلياي ملحق شده بودند ،و يا با يک گروه ديگر مالقات کرده بودند.
او پي برد که واقعاً اهميت ندارد چگونه ،حقيقت اين بود که آنان تقريباً چهار برابر مرداني بودند که آريديها با
خود داشتند .و اين يعني که حملهي مستقيم حقيقتاً غيرممکن و غيرقابل بحث بود.
ماداميکه او سعي ميکرد تا اين حقيقت را درک کند ،چشمانش کمپ را براي نشانهاي از ارک جستوجو کرد.
پيدا کردنش زياد طول نکشيد .پيکر تنومند ابرجارل ميان مردان کوچ نشين بيابان ايستاده بود .همانطور که او
ممکن بود انتظار داشته باشد ،او تقريباً در مرکز کمپ بود ،جايي که براي يک نجات دهندهي فرضي ،سخت ترين
مکان براي دست يافتن بود .تواالگيها در حالي که خودشان شب را در چادرهايي کوچک و کم ارتفاع ،مانند آنهايي
که سربازان آريدي سلتن داشتند ميخوابيدند؛ زندانيشان را در فضاي باز رها کرده بودند .ارک رها شده بود که تا
آن جايي که ميتواند خود را فقط با يک پتو ،براي ايجاد گرما ،راحت نگه دارد .همانطور که گيلن تماشا ميکرد،
اسکانديايي بزرگ خود را روي زمين سنگي حرکت داد و زنجيرهايي که به او بسته شده بودند واضحتر شدند .گيلن
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که سعي ميکرد ببيند او به چه چيزي متصل شده است اخم کرد .سپس فهميد که او نه به يکي ،بلکه به دو شتر
که در نزديکي اش دراز کشيده بودند وصل شده است.
او با عصبانيت سرش را تکان داد .حتي بعد از زمان کوتاهي بودن در آريدا ،او يادگرفته بود که اين هيوالهاي
کوهان دار چقدر مي توانند لجوج باشند .بستن ارک بين دو تا از آنها فرارش را حقيقتاً غير ممکن ميکرد.
و اين حيوانات زود رنج ،ميتوانستند هشدار پر سر و صدايي توليد کنند؛ اگر او تالش ميکرد زنجيرهايش را
دستکاري کند.
گيلن فکر کرد ،پس هيچ حمله مستقيم يا هيچ راهي براي اينکه آروم داخل بريم و بيرون بياريمش در کار نيست.
از اين لحظه کار سخت تر ميشد.
او نفهميد که چه چيزي او را نسبت به آن حرکت کوچک آگاه کرده است .او بيشتر از آنکه بتواند آن را ببيند،
حسش کرده بود – آن حرکت از محدوده ي ديدش خارج بود .چيزي ،يا کسي ،روي خاکريز بزرگ حرکت کرده
بود .ولي هرکس يا هرچيزي که ممکن بود باشد ،چهارصد يا پانصد متري سمت سمت چپ موقعيت فعلي او قرار
داشت ،جايي که خاکريز چرخشي به سمت راست پيدا ميکرد .او مستقيماً به همان نقطه نگاه کرد ،و در نور
نامطمئن شب هيچ چيز نديد .سپس به سمت ديگر موقعيتش نگاه کرد تا به ديد جانبياش اجازه بررسي بدهد.
اين يک حقّهي قديمي براي ديد در شب بود .ديد جانبي قابل اعتمادتر بود.
اکنون گيلن مطمئن شده بود .چيزي حرکت کرد .آن حرکت ناگهاني بود ،و همين ناگهاني بودن او را خبردار
کرده بود .يک جسم کوچک به پشت خاکريز سُر خورده بود .او دوباره مستقيماً به همان نقطه نگاه کرد ولي چيزي
براي ديدن وجود نداشت .نگهبان؟ گيلن اينطور فکر نميکرد .دليلي نداشت که يک نگهبان اينطور پنهاني رفتار
کند .و هيچ نشانهاي از هر نگهبان ديگري ،اينقدر دور از محوطه وجود نداشت .اين موضوع اولين چيزي بود که
گيلن چک کرده بود ،زماني که به کمپ نزديک ميشد .براي يک نگهبان اصالً منطقي نبود که آنجايي که او آن
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.
گيلن به او گفت کس ديگري نيز در کمپ تواالگيها جاسوسي ميکرده است.
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فصلسیویکم
سيلما که ردي از درخواست در صدايش بود ،گفت:
 عمر ،ما به اين پسر جوون بدهکاريم .مطمئناً بايد چيزي باشه که بتونيم انجام بديم.عمر سرش را تکان داد.
 بله؛ ما بهش بدهکاريم .و اگه يادت باشه اون هم زندگيش رو به ما مديونه .پس برابر شديم .خودش هماينو گفت.
با اين که اين موقعيت برايش ناخوشايند بود ،عمر حس ميکرد که مجبور است به قوانين قبيلهاي خودش احترام
بگذارد.
 ببين ،اگه من خودم اسب رو پيدا کرده بودم ،با خوشحالي بهت پسش ميدادم .ولي اين موضوع به منمربوط نيست .حسن بهش عالقه پيدا کرده .مجذوبش شده و مي خواد که اون اسبو نگه داره.
ويل فرياد زد:
 ولي اون هيچ وقت نميتونه برونتش!اسبهاي رنجر تمرين ديده بودند و به همين دليل امکان نداشت آنها توسط سوار ديگري دزديده شوند .قبل از
اينکه براي اولين بار سوار يک اسب رنجر شوند ،آن سوار بايد کد مخفياي را به اسب بگويد.
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 بله ،ما به اون هم دقت کرديم .مشخصاً يه رمز و رازي براي روندن اون اسب وجود داره .متأسفانه اينحتي بيشتر حسن رو تحريک کرده .شک دارم بخواد اسبت رو پس بده.
ويل گفت:
 پس ميخرمش!عمر يک ابرويش را باال برد:
 با چي؟ وقتيکه پيدات کردم هيچ پولي باهات نبود .توي اين چند ساعت گذشته يه جورايي يه مقدار بهدست آوردي؟
 اينو بهت مديون ميشم .قسم ميخورم .بهتون ميپردازمش .يه قيمت بهم بدين!او ميدانست که ميتواند از اونلين بخواهد آن پول را بپردازد .ولي دوباره ،عمر داشت سرش را تکان ميداد.
 چجوري بهمون ميپردازين؟ حتي چجوري ميخواي پيدامون کني؟ ما کوچنشينيم ،ويل .ما با قول و عهدمعامله نميکنيم .ما با طال و نقره معامله ميکنيم .همون زماني که معامله ميکنيم پول رو ميپردازيم .تو
طال يا نقره داري؟ نه ،نداري.
او با حسي از قطعيت پرسش خودش را پاسخ داد .سپس ،لحنش کمي نرمتر شد.
 ببين ،قانون ما مي گه که وقتي ميبينيم يه مرد داره توي بيابون از تشنگي ميميره ،بايد هر کاري ازدستمون برمياد براش انجام بديم تا نجات پيدا کنه .ميتونيم همينطوري بذاريم و بريم ،و اجازه بديم
بميره ،ولي قانون منعش مي کنه .با همين روش ،قانون ديگهاي مي گه وقتي يه نفر اسبي رو سرگردون
پيدا مي کنه ،اون اسب به متعلقات خودش تبديل ميشه .تو نميتوني از يه قانون استفاده کني و اون
يکي رو انکار کني.
سيلما با عصبانيت گفت:
 اين مسخره و خجالت آوره ،عمر .تو بايد با حسن صحبت کني .بايد بهش بگي که اون اسب رو به ويل برگردونه .تو شيخي! ميتوني اين کارو بکني.

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
لبهاي عمر بهسختي در يک خط محکم شدند.
 همسرم ،نميفهمي ،اين دقيقاً به همين خاطره که من شيخم .و نميتونم اين کارو بکنم! من نميتونم بهحسن دستور بدم که قوانين رو ناديده بگيره! اگه من اين کارو بکنم ،چطوري ميتونم نظم رو بين بقيه
برقرار کنم؟ براي دزدي؟ يا براي آسيب زدن به ديگران؟ اونا ميگن «اوه ،متاسفم ،شيخ .ما فکر کرديم که
اشکال نداره قوانين رو ناديده بگيريم .تو به حسن گفتي اين کارو بکنه».
سيلما درخواست کرد:
 پس فقط ازش بخواه که اين کارو بکنه.ولي دوباره شيخ سرش را تکان داد.
 نميکنم .من حسن رو خجالت زده نميکنم ،يا خودم رو .من ميدونم که ميخواد اسب رو نگه داره .واون کامالً حق داره که اين کارو بکنه .من سعي نميکنم اون حس عذابوجدان بکنه ،اونم درباره چيزي
که دربارهي انجام دادنش حق داشته.
سيلما با عصبانت نگاهش را برگرفت ،در حالي که وضع ايستادن و بازوهاي گره شدهاش به هر کسي عصبانيت
درونياش را مينماياند .ويل حس بيچارگي ميکرد.
او که عصبانيت صدايش را کنترل کرده و سعي ميکرد که آرام صحبت کند پرسيد:
 ميتونم با حسن صحبت کنم؟عمر کمي اين پيشنهاد را بررسي کرد ،سپس شانه اش را باال انداخت .او گفت:
 هيچ دليلي وجود نداره که نتوني .ولي بهت هشدار ميدم ،هيچ فايدهاي نداره.***
حسن مرد جواني بود .او نميتوانست بيشتر از بيست سال داشته باشد .او صورت خوشايند و ريش کم پشتي داشت
که مشخصاً تالش ميکرد که پرپشتتر شود .چشمانش سياه و مهربان بودند و در موقعيت ديگري ،ويل احتماالً
دوستش ميداشت.
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حاال ،او با هر قسمت بدنش از اين مرد جوان متنفر بود.
زماني که آنها پيدايش کردند ،حسن در حال غذا دادن به تاگ بود .عمر و سيلما همانطور که از درون کمپ مي
گذشتند ويل را اسکورت کرده بودند ،و در همان زمان خبرها پخش شده بود .حاال جمعيت کوچکي از شنوندگان
پشت سرشان ميآمدند .قابل توجه بود که ويل اکنون کامالً مسلح شده ،ساکس و چاقوي پرتابش را به کمر بسته
و کمان بزرگش روي شانهاش آويزان بود.
زماني که از ميان کمپ ميگذشتند ،ويل شنيد که يکي از شنوندگان به بغل دستياش پچ پچ ميکند:
 شنيدم که غريبه ميخواد به خاطر اسبه با حسن بجنگه!و هر چقدر که ويل بيشتر دربارهاش فکر ميکرد ،بيشتر به آن ايده عالقه مند ميشد.
زماني که تاگ نزديک شدن ويل را ديد ،با خوشحالي شيههاي کشيد .او صداي قدم زدن رئيسش را شناخته بود.
حسن سرش را باال آورد و براي خوشامدگويي لبخند زد .او اشارهي محبوب آريديها را با عمر رد و بدل کرد.
 شيخ عمر ،صبحتون بخير.او به ويل نگاه کرد؛ عصبانيت را در صورتش ديد و انديشيد که چه چيزي باعث مشکلش شده است.
 ميبينم که غريبه بهتر شده .اين خوبه.تاگ سعي کرد که به سمت رئيسش برود ولي حسن با کشيدن افسار جلويش را گرفت.
اسب کوچک مقاومت کرد و با تعجب به اطراف نگريست .او با اضطراب شيهه کشيد .آن صدا قلب ويل را پارهپاره
کرد.
عمر داشت ميگفت« :حسن ،اين ويله .ويل ،با حسن ابن تالوک 71آشنا شو».
حسن آن حرکت مودبانه را دوباره اجرا کرد .ويل آن اشاره را با تعظيم ناشيانهاي پاسخ داد .دوباره ،حسن عصبانيتش
را ديد و در حالي که فکر ميکرد چه چيزي باعث آن شده اخم کرد .او گفت:

Hassan ibn Talok
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 به نظر مياد بهتر شدي ويل .خوشحالم که ميبينم.او انديشيد که غريبه اينجا چه ميکند .در هر صورت ،حسن مسئول پيدا کردنش در بيابان نبود .او فقط به خاطر
آن اسب کوچک پشمالو که چند روز قبل پيدا کرده بود در اين اطراف رفت و آمد ميکرد .آن اسب ،زماني که
شيخ براي بررسي الشخورها راهي شده بود به دنبالش رفته بود.
حسن فکر کرد ،اسبه حتماً بايد يه ردي از صاحبش حس کرده باشه.
مشخص بود که اين اسب قبالً به مرد جواني که آنها نيمه جان در بيابان بيدا کرده بودند تعلق داشته است .ولي
حسن دربارهي نگه داشتن تاگ هيج ندامتي احساس نميکرد .البته ،او هيج ايده اي نداشت که نام اسب چيست.
حسن او را آخرين روشنايي روز 72ناميده بود ،به خاطر زماني که تاگ را يافته بود .قانون بيابان اين بود که يابنده
دارنده است ،و حسن و همهي بدولينها اين قانون را بارها تکرار کرده بودند .هيج دليلي وجود نداشت که او فکر
کند ويل در اين باره مشکلي خواهد داشت.
او در حالي که غريبه سعي ميکرد کنترل عصبانيتش را به دست بگيرد صبورانه منتظر ماند .در آخر ،ويل با لحن
آرامي گفت:
 حسن ،من ميخوام اسبمو بس بگيرم ،لطفاً.حسن اخم کرد .او براي راهنمايي به شيخ نگاه کرد ولي عمر از نگاه کردن به او اجتناب ميکرد .او با محبت به
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.
 توضيح دادم .ولي اين غريبه از يه کشور ديگهست .اونجا قانون متفاوته.Last light of the day
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حسن به اين اطالعات فکر کرد و سپس شانهاش را باال انداخت.
 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.
 شيخ عمر ،ميخوايد که اسب رو به غريبه برگردونم؟عمر براي مدتي طوالني مکث کرد .او ميدانست که مرد جوان به او احترام زيادي ميگذارد .در حقيقت ،حسن او
را ميپرستيد .اگر او ميخواست که اسب را برگرداند ،حسن اين کار را فقط براي احترام به شيخ هم که شده انجام
ميداد .و همين جلوي عمر را ميگرفت .او ميدانست که اين سوءاستفاده از نفوذش خواهد بود .آن اسب مال
حسن بود ،و حسن هم خانوادهي ثروتمندي نداشت .شايد قبل از اينکه او ميتوانست اسب ديگري دست و پا کند
سالها طول مي کشيد .در آخر ،او که بازوهايش را به هم قفل کرده بود گفت:
 ازت نميخوام همچين کاري بکني.سيلما با عصبانيت به او نگريست ،ولي چيزي نگفت .حسن دوباره به ويل نگاه کرد .او گفت:
 متاسفم.او چرخيد تا کارش را ادامه دهد .ويل ناگهان گفت:
 من براش پول ميدم! مي خرمش!حسن کارش را متوقف کرد و به او نگاه کرد .او پرسيد:
 تو طال داري؟ويل سرش را تکان داد:
 -پيدا ميکنم .قسم مي خورم.
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حسن دوباره لبخند زد .او مرد جوان و مودبي بود و نميخواست گستاخي کند ،ولي اين غريبه فقط نميدانست
کارها چگونه پيش ميروند .او گفت:
 من نميتونم با حرف چيزي بخرم.73او آرزو ميکرد که غريبه اينقدر لجباز نبود .ولي حاال که ويل اينجا بود ،حسن فکر کرد شايد بتواند چيزي را بفهمد
که درباره ي آخرين روشنايي روز او را اذيت ميکرد .او با کنجکاوي پرسيد:
 مي شه اين اسب رو روند؟هر بار که او سعي ميکرد روي زين بنشيند ،آن اسب کوچک روي زمين پرتش ميکرد .او به مجموعهاي از
کبوديها تبديل شده بود .ويل سري به تاييد تکان داد.
 من ميتونم برونمش.حسن تاگ را به جلو راند و افسار را به دست ويل داد .او ميخواست ببيند اين امر ممکن است يا نه .او گفت:
 نشونم بده.همانطور که ويل پايش را روي رکاب گذاشت و به سادگي روي زين نشست ،حسن او را تماشا کرد.
حسن چند ثانيه صبر کرد .معموالً بعد از اين مدت اسب کوچک شروع به لگد انداختن ،چرخيدن و مقابله کردن
ميکرد .ولي اين بار او آرام ايستاد و گوشهايش راست ايستاد.
ويل که روي تاگ نشسته بود؛ اشتياق ناگهانياي براي چهار نعل رفتن و پشت سر گذاشتن همهي اتفاقات احساس
کرد .مثل اينکه بدولينها آن را حس کرده باشند ،حلقهي اطرافشان را تنگتر کردند و آن موقعيت از دست رفت.
او فکر کرد ،به عالوه او هيچ ايدهاي نداشت که کجاست؛ نقشه و شمال يابش در چادر عمر بود .عمر اشارهي بي
ترديدي با انگشت شستش کرد و ويل با بي ميلي پياده شد .او افسار را به دستان منتظر حسن برگرداند.

73قسم خوردن ،در انگلیسی به شکل ، I give my wordبه کار می رود که این جمله لفظاً به معنای «کلمه ام را می دهم» است .حسن در پاسخ ویل
می گوید که من با کلمه نمیتونم چیزی بخرم که ناچاراً این طور ترجمه کردم.
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حسن گفت:
 پس يه رازي براي روندنش هست .بايد بهم بگي.او که آرزو ميکرد غريبه اين را بپذيرد لبخند زد .ولي امتناع را در صورت عصباني مرد جوانتر ديد .ويل گفت:
 -تو هيچ وقت نميتوني برونيش.

حسن شانهاش را باال انداخت .او پرسش کنان به عمر نگاه کرد ،در حالي که آرزو ميکرد او دخالت کند و اين
درگيري را پايان بخشد.
او با اطمينان گفت:
 يه راهي براش پيدا مي کنم.در هر صورت ،او سوار و پرورش دهندهي اسب عالياي بود .او حس کرد که ويل ميخواهد تصميمي بگيرد.
 اگه بهم اجازه ندي براش پول بدم ،به خاطر بدست آوردنش باهات ميجنگم.حسن که از اين خشونت شوک زده شده بود ،يک قدم به عقب برداشت .همينطور که پچپچها در اطراف ميدان
آغاز ميشد عمر دخالت کرد .او فرياد زد:
 هيچ جنگيدني در کار نيست!او به ويل نگريست.
 به چي فکر ميکني؟ اينکه توي فاصلهي پنجاه قدمي بموني و حتي قبل از اينکه نزديک بشه با اون کمانتبکشيش؟ اين دوئل نيست ،اين قتله!
ويل سرش را پايين انداخت .عمر حق داشت .ولي او از نگراني از دست دادن اسبش پاره پاره ميشد.
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پيدا کردن دوباره ي تاگ ،و سپس مانند اين ،دوباره از دست دادنش ،غيرقابل تحمل بود .چيزي که سيلما مدتي
پيش به زبان آورده بود در ذهنش ميچرخيد و فقط دور از حس خوداگاهش بود .او فکر کرد ،يه راهي هست ،اگه
فقط ميتونست...
حسن داشت مي گفت:
 به عالوه ،حتي اگه نتونم برونمش ،ازش به عنوان يه اسب بارکش استفاده ميکنم .اون به اندازهي کافيمقاوم هست.
اين ضربهي آخر بود .ايدهي اين که تاگ ،تاگ باهوش ،مهربان و فوق العادهاش ،بقيهي زندگياش را به عنوان يک
حيوان باربري بگذراند؛ براي ويل بيش از حد بود و نميتوانست تحملش کند .سپس جملهاي که سيلما کمي قبلتر
به زبان آورده بود را به ياد آورد و او پي برد که تنها يک راه چاره براي اين ماجرا وجود دارد .او گفت:
 پس من براش مسابقه ميدم .من با تاگ؛ در برابر بهترين سوار و مرکبي که شما توي کمپ دارين مسابقهمي دم.
پچپچ هاي زيادي از روي عالقمندي در جمعيت شروع شد .با شنيدن آن مبارزه طلبي ،سر عمر به باال پريد.
همانطور که همسرش گفته بود ،هيچ بدوليني نميتوانست در برابر يک شرط بندي مقاومت کند .و به عالوه ،اين
مسابقه ميتوانست مخمصهي ناخوشايندي که ايجادشده بود را حل کند .عمر پرسيد:
 با چه شرايطي؟ويل به سرعت فکر کرد ،سپس نفس عميقي کشيد و خودش را متعهد کرد:
 اگه من ببرم ،تاگ رو پس ميگيرم .اگه اون بدولين ببره ،من راز روندن تاگ رو به حسن ميگم .و همهيادعاهام رو در مورد اون اسب واگذار ميکنم.
عمر به اطراف چرخيد و دايرهي صورتهاي دور و برش را تماشا کرد .او ميتوانست نوري از عالقهمندي و اميد را
در هر چشم از آن صورتها ببيند .اين مسابقه؛ از آنهايي بود که خون هر بدولين را به چرخش در مي آورد .هم
اکنون نيز شرط بنديهايي در مورد مسابقه ،ميان تماشاگران در حال بررسي بود .او دوباره به ويل نگريست ،آن
نگاه مصمم را روي صورت مرد جوان ديد و تصميم گرفت همهچيز را روي يک پرتاب تاس شرط ببندد .او پرسيد:
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 حسن؟و بدولين جوان با اشتياق سر تکان داد .او گفت:
 اگه من اون سوار باشم ،و بهم اجازه بدي سنداستورم رو برونم.عمر سري به تاييد تکان داد .حسن اسب سوار عالياي بود و نريان پالومينوي 74عمر ،سند استورم 75نيز تا آن زمان
بهترين اسب در قبيله بود .او گفت:
 -قبوله.

palomino
Sandstorm
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فصلسیودوم
همانطور گيلن گزارشش را ميداد ،هلت پرسيد:
 نديدي اون کي بود؟
رنجر جوان سرش را تکان داد.
 ممکنه اون اصالً آدم هم نبوده باشه؛ ميتونه يه حيوون کوچيک بوده باشه.
هلت پرسيد:
 ولي تو اون طوري فکر نميکني.
اين بار ،گيلن قبل از جواب دادن مکث کرد .او باالخره گفت:
 نه ،فکر نميکنم .ميخواستم جلوتر برم که زمين رو بررسي کنم ،ولي مطمئن نبودم که رفته يا هنوز اون
اطرافه ،يا اين که تنهاست يا نه .اگه آشوب درست ميشد ،تواالگيها همه چيز رو ميفهميدن .فکر کردم
بهتر باشه که برگردم و گزارش بدم.
هلت که بعد از شنيدن اخبار اخم کردهبود ،گفت:
 بله ،بله ،حق با توئه.
او به سلتن نگاه کرد و پرسيد:
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 فکر ميکني کي ممکنه بخواد حواسش به تواالگيها باشه؟
واکير شانهاش را باال انداخت .او از زماني که گيلن گزارشش را شروع کردهبود به اين سوال فکر ميکرد.
 ممکنه يه گروه بدولين اين اطراف باشه .اونا هر جور دوست دارن ميان و ميرن .اگه اينطور باشه،
عاقالنهست که اونا بخوان مراقب حرکات دشمنشون باشن.
هلت پرسيد:
 امکانش هست اونا بخوان به تواالگيها حمله کنن؟
اين بار جواب واکير قطعيتر بود.
 فکر نميکنم؛ اونها معموالً دنبال دردسر نميگردن و يه گروه دويست نفره از تواالگيها خيليه که اونها
بخوان...
هلت ميان حرفش پريد:
 خودمم به همين فکر ميکردم.
سلتن موقرانه سرش را تکان داد.
 دقيقاً .ولي اگه بدولين ها تماشا ميکردن ،احتمالش زياده که اونها به سادگي برن و تا ممکنه از تواالگيها
فاصله بگيرن.
هلت پرسيد:
 فکر ميکني ديدت؟
گيلن سرش را به عالمت نفي تکان داد.
 مطمئنم که نديد .من هم فقط به خاطر اينکه ناگهاني حرکت کرد ديدمش.
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هلت نيازي نداشت که از گيلن بپرسد که حرکت کرده است يا نه .او ميدانست دانش آموز سابقش هيچگاه چنين
اشتباه ابتدايياي را مرتکب نخواهد شد.
 وقتي که بر ميگشتي ردپاهات رو پاک کردي ،نه؟
گيلن پاسخ داد:
 البته .نگران نباش ،هلت .من هيچ نشونهاي از بودنم اونجا به جا نگذاشتم.
هلت تصميمش را گرفت.
 خيلي خب .ميتونيم يه چند ساعتي استراحت کنيم .قبل از طلوع آفتاب مثل قبل پيشروي ميکنيم.
اگه ميتونين ،يهکم بخوابين.
سلتن و آرالوئنيها برگشتند و به سمت چادرهاي خودشان رفتند .همهشان ارزش فرصتي که براي استراحت
بهدست ميآوردند را ميدانستند.
***
متاسفانه ،با اينکه گيلن هيچ ردي باقي نگذاشته بود و ناظر ناشناس آنقدر محتاط ،يا ماهر نبود ،ولي با بدترين
حالت ممکن ،مسيري که او بعد از کمپ تواالگيها در پيش گرفتهبود کمتر از يک چهارم کيلومتر با کمپي که
سربازان آريدي شب را گذراندهبودند ،فاصله داشت .يک ساعت بعد از اينکه سلتن شروع به هدايت کردن گروه
کرد ،ديدهبانهاي تواالگي که ردپاهايي که نزديک کمپشان پيدا شدهبود را دنبال ميکردند ،به طور اتفاقي به رد
پاهاي به جا مانده از گروه مخلوط آرالوئني  -آريدي برخوردند .آنها ردپاها را بهدقت دنبال کردند تا جايي که
توانستند سربازان آريدي را مشاهده کنند .سپس در حالي که مسيري منحني شکل را پي ميگرفتند تا خودشان
ديده نشوند ،با سرعت به کمپ برگشتند تا به رهبرانشان گزارش دهند گروهي مسلح در مسيري موازي با آنان
حرکت ميکند .بعد از يک همفکري سريع ،نصف تواالگيها جدا شده ،عقبتر از بقيهي گروه حرکت کردند؛ سپس
مسير جنوبغربي را در پيش گرفتند تا جايي که به ردپاهاي سربازان سلتن رسيدند .آنها مسير را دنبال کردند
و به آريديهانزديک تر شدند .هلت و گيلن که انتظار داشتند اگر مشکلي ايجاد شود از مسير شمالشرقي خواهدبود،
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اصالً خبر نداشتند که صد سرباز سواره از جهت جنوب در حال نزديک شدن هستند؛ نه اينکه گروه اصلي تواالگيها
شروع به حرکت سريعتر کرده اند تا بهآرامي از جلو مسيرشان را قطع کنند .شکارچيان به شکارها تبديل شدند.
***
آنها مانند هميشه در ميان روز توقف کردند .اين حقيقت به رهبران آريدي آخرين فرصت را داد تا تلهاي که تمام
روز را براي مهيا کردنش تالش کردهبودند را پهن کنند .بعد از اينکه گرماي اصلي روز گذشت ،و قبل از اينکه به
راهشان ادامه دهند؛ آرالوئنيها در حال انديشيدن به راههاي احتمالي عمليات نجات بودند .هر کدام از دو رنجر
ميتوانستند با پوشش تاريکي به داخل کمپ بروند و ديده نشوند .مشکل اين بود که بايد ارک را بدون ديده شدن
بيرون ميآوردند .اونلين گفت:
 البته ،اين همون دليليه که اونا توي فضاي باز نگهش ميدارن .اگه فرار کنه ،هر کسي که به اون سمت
نگاه ميکنه ميتونه ببينه اون رفته.
هوراس اضافه کرد:
 به عالوه مجبورين ارک رو از اون شترها آزاد کنين.
اسوينگال پيشنهاد کرد:
 شايد فقط يکيشون .اگه بتونين زنجيرها رو هم باز کنين ،ارک ميتونه روي اون يکي شتر از کمپ بياد
بيرون.
گيلن گفت:
 فقط يهکم مشخص ميشه .يه اسکانديايي و يه شتر دقيقاً ترکيب سختي براي جلب توجه نيستن و
آخرين چيزي که نياز داريم اينه که با دويست تا تواالگي بجنگيم.
هلت کناري نشستهبود و به دوستانش گوش ميداد در حالي که آنها پيشنهاد ميدادند و سپس آن را رد ميکردند.
بيشتر آنها قبالً به ذهن خودش هم رسيدهبودند .ولي هميشه اين احتمال وجود داشت که يک نکتهي کوچک
جواب نهايي مشکلشان را در برداشتهباشد .او با ناراحتي فکر کرد ،در هر صورت ،تا حاال که چنين اتفاقي نيفتاده.
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در اين لحظه ،بهترين کاري که اميد داشتند انجام دهند ادامه دادن به مسير معمولشان بود .اگر آنها ميتوانستند
قبل از تواالگيها به چشمه برسند ،ممکن بود بتوانند نقشهاي را اجرا کنند .دقيقاً چه نقشهاي ،خودش هم
نميدانست .ولي تجربهي طوالني به او ياد دادهبود که اگر به اندازهي کافي صبر کني ،دير يا زود موقعيت مناسبي
به وجود خواهدآمد .هوراس که به سمتي که رنجر نشستهبود برميگشت گفت:
 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
تبديل شد .او با لحن نگرانتري گفت:
 خداي من .اينا از کجا اومدن؟
ديگران مسير نگاهش را دنبال کردند.
در آن لحظه ،توجهشان به خطي از سواران مسلح که به تازگي در باالي خاکريز پديدار شدهبودند جلب شد .آنها
به شکل يک نيمدايره در برابر راه گروهشان پخش شدهبودند .هلت به نرمي دشنامي داد و به سرعت چرخيد تا
پشت سرشان را ببيند .خط ديگري از سواران در باالي خاکريز ايستادهبودند .آنها ميان آن دو گروه به دام
افتادهبودند؛ و هر کدام از گروهها حداقل يکصد نفر جمعيت داشت .تا آن زمان ،بقيه هم دشمن را ديدهبودند و
سربازان آريدي ميدويدند و فرياد ميکشيدند و به آن دو خط از سواران که آنها را به دام انداختهبودند اشاره
ميکردند .صداي سلتن ،باالتر از بقيهي صداها بلند شد و همانطور که شروع به شکل دادن مردانش در يک
دايرهي دفاعي ميکرد ،به شکلي که اسبها داخل آن دايره باشند ،آن لحظهي وحشتناک را پشت سر گذاشت.
چهار آرالوئني و اسوينگال به سرعت اسلحههايشان را جمع کرده و حرکت کردند تا به آريديها ملحق شوند.
سلتن به تلخي نفرين کرد .فقط يک شب پيش ،او دربارهي اطمينان بيش از حد تواالگيها صحبت کردهبود و حاال
خودشان در تلهي مشابهي افتادهبودند .سواران بيابان وحشي و غيرقابل پيشبيني بودند .او بايد فرض ميکرد که
آنها ،به شکلي به اين موضوع که کسي در حال تعقيبشان است پي خواهندبرد .ولي حتي اگر او ميدانست،
چيزي تغيير نميکرد .يک رهبر خوب بايد براي بدشانسي هم نقشهاي داشتهباشد .همانطور که هلت و ديگران به
او ملحق ميشدند ،او به خالصه سري تکان داد .او ميدانست که هيچ دليلي براي تهمت زدن وجود ندارد .حاال
تمام کاري که از دستشان بر ميآمد ،توليد بهترين دفاع ممکن بود .هلت پرسيد:
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 ميخوايد سواره باهاشون بجنگيد؟
سلتن سرش را تکان داد.
 هيچ دليلي نداره که سوار بشيم و بهشون حمله کنيم .ما خيلي کم تر از اوناييم.
هوراس اشاره کرد:
 و اگه بخواين حمله کنين ،بايد سربااليي بريم .موقعيت اونها بهتر ميشه .بذارين اونا بيان به طرف ما.
سلتن که کمي غافلگير شدهبود به او نگاه کرد .براي کسي به آن جواني ،هوراس به سرعت به موقعيت تاکتيکي
پي بردهبود .او ميدانست که بيشتر سربازان جوان خودش حمله به دشمن را انتخاب ميکردند .هوراس آن نگاه را
ديد؛ فکر پشت آن را حدس زد و شانهاي باال انداخت .او معلمان خوبي داشت .شمشيرش را بيرون کشيد و تيغهي
آن با صداي هيسي از غالفش بيرون آمد .اسوينگال به حلقهي سربازان آريدي نگاه ميکرد .آنها سپرهايشان را
به هم قفل کردهبودند و هر مرد با يک نيزهي باريک که معموالً از روي اسب بهدست ميگرفتند مسلح بود .به
عالوه ،هر کدام يک شمشير خميده براي جنگ هاي رودررو و نزديک به دست داشتند .او با تحسين گفت:
 ديوار سپرها .کارشون خوبه.
ديوار سپر ها يک تاکتيک استاندارد اسکانديايي بود و او فوراً حس کرد در خانه است .او براي امتحان تبرزين
عظيمش را چرخاند ،در حالي که تيغهي سنگيش همانطور که از ميان هوا عبور ميکرد صداي هيس بلندي ايجاد
کرد .در آغاز ،او عقب ميايستاد .ولي لحظهاي که يک جاي خالي ميان ديوار ايجاد شد ،او آن را پر ميکرد .يک
سوپرايز ناخوشايند در انتظار هر جنگجوي تواالگي که ميخواست از ميان آن سوراخ عبور کند ،خواهد بود.
هوراس به او نگريست و فکرش را خواند .او که کنار اسکانديايي خرس مانند ايستادهبود بهآرامي گفت:
 منم بهت ملحق ميشم.
اسوينگال به او نيشخند زد ،او گفت:
 ما دوتا ،احتماالً ميتونيم بقيهي اين پسرا رو بفرستيم خونه.
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گيلن و هلت کنار هم ،و در مرکز دايرهي ايجادشده توسط ديوار سپرها ايستادند .اونلين که قلبش با اضطراب در
سينهاش ضربه ميزد به آن دو نگريست .آنها همه به نظر خيلي آرام ميآمدند .او مطمئن بود که دستانش در
حال لرزيدن هستند .براي يک لحظه ،فکر کرد که قالب سنگ را از محل اختفايش بيرون آورد ،ولي پي برد که
کمانهاي بلند دو رنجر قدرت شليکي بيشتر از حد مورد نياز ايجاد خواهندکرد .به جاي آن ،او يک سپر اضافي از
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:
 اونلين ،بيا اينجا.
همانطور که اونلين به سمت آنها ميآمد تا کنار دو رنجر بايستد ،هلت به تپهي پشت سرشان اشاره کرد.
 من و گيلن قراره محدودهي شليکها رو به سمت جلو نگه داريم .مراقب تواالگيها پشت سرمون باش.
وقتي که اونا فاصلهشون کمتر از  05متر شد ،بهمون خبر بده و ما بر ميگرديم.
او گفت:
 بله ،هلت.
دهانش خشک شدهبود و او به خودش اعتماد نداشت تا چيز ديگري بگويد .گيلن به او نيشخند زد .او گفت:
 فقط مطمئن شو که صدات رو ميشنويم ،چون قراره يه عالمه داد و فرياد اينجا راه بيوفته.
او فکر کرد ،گيلن خيلي آرام و بدون نگراني به نظر ميرسد .رفتار آرامش به اونلين کمک کرد بتواند دلشورههايش
را آرام کند .در اين زمان ،سلتن به آنها نزديک شد .او گفت:
 اونها ميخوان اول راه سادهتر رو امتحان کنن .با هم حمله کنن تا ببينن ميتونن آرايش ما رو بشکنن
يا نه.
گيلن که کشش کمانش را امتحان ميکرد گفت:
 احتماالً ميفهمن که ممکنه اونقدرا هم که فکر ميکنن ساده نباشه.
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سلتن براي لحظهاي به او نگريست .او فکر کرد ،به زودي خواهد فهميد که مهارت اين دو غريبهي شنل پوش در
کمانداري چقدر است .او احساس ميکرد که قرار نيست در اينباره نااميد شود .هلت گفت:
 مي تونم پيشنهاد کنم چهار نفر رو همراه هوراس و اسوينگال بذاري؟ وقتي که حلقه شکسته شد ازشون
به عنوان جايگزين استفاده کن.
سلتن پاسخ داد:
 ايدهي خوبيه.
ممکن بود که آنها چهار به يک از تواالگيها کمتر باشند ،ولي او گمان ميبرد که تواالگيها ضربهي بدي خواهند
خورد .او چهار اسم را صدا کرد و مرداني که انتخاب کردهبود از مکانهايشان در ديوار سپرها بيرون آمدند و به
سرعت به جايي که او ايستادهبود آمدند .هنگامي که اسوينگال وظايف آن چهار نفر را ميگفت ،بقيه جاهايشان
را پر کردند .اسوينگال گفت:
 فقط بهشون بگو به بازوم يهکم جا براي حرکت بدن.
اونلين دقت کرد که او در حال نيشخند زدن است .باالخره ،بعد از گرما و ماسه و ماهيچههاي کوفتهي بعد از
سوارکاري ،اسوينگال قرار بود کاري انجام دهد که از انجامش جداً لذت ميبرد .او فهميد که با فکر کردن به اين
موضوع در حال لبخند زدن است .هلت دقت کرد که لبهايش تکان کوتاهي خوردند .او فکر کرد ،دختر خوب.
آنها صداي سم اسبها را ،قبل از اينکه هر حرکتي قابل ديدن باشد ،شنيدند .سپس دو رديف از سواران شروع
به حرکت کردند.
هوراس گفت:
 دارن ميان.
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فصلسیوسوم
ويل به تاگ گفت:
 اينجا جاييه که بايد دور بزنيم.
نيزهاي بلند درون زمين نصب شدهبود تا نقطه را مشخص کند .اسب کوچک با عالقه عالمت را بررسي کرد .ويل
چرخيد و به واحه نگاه کرد .از جايي که او ايستادهبود ،واحه غيرقابل ديدن بود و توسط زمين مواج پنهان شدهبود.
ولي او ميدانست با آنجا چهار کيلومتر فاصله دارد .چهار کيلومتر رفت ،چهار کيلومتر برگشت .در کل هشت
کيلومتر .او سعي کرده بود که مسير  21کيلومتر باشد ،سپس ده .در آخر ،آنها بر سر مسير مسابقه ي هشت
کيلومتري توافق کردهبودند؛ اميدوار بود که اين فاصله براي طاقت و استقامت تاگ کافي باشد که بتواند دربرابر
سنداستورم از خود دفاع کند .او ميدانست که اين مسابقه رقابتي نزديک خواهد بود .اسب آريدي مطمئناً در
مسافت کوتاهتر از تاگ سريعتر بود .براي يک يا دو کيلومتر اول ،او تاگ را شکست داده و او را پشت سر ميگذاشت.
ولي سپس اسب رنجر ،همانطور که نريان آريدي شروع آرام و خسته شدن ميکرد ،با سرعت ثابتش پيشروي را
آغاز خواهدکرد .ويل به تاگ گفت:
 ما مسابقه رو توي مسير برگشت ميبريم.
او تصميم گرفته بود که با اسب در مسير قدم بزند تا او را موقعيت آشنا کند و به هردويشان شانسي بدهد که
هرگونه سوراخ پنهان يا هرگونه ناصافياي که ممکن بود مانعشان بشود را پيدا کنند .تاگ سرش را تکان داد و به
نرمي شيهه کشيد .در زمانهايي مثل اين ،ويل هيچوقت کامالً مطمئن نميشد که آيا اسب فقط به صداي صاحبش
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پاسخ ميدهد ،يا خير .معموالً اينطور به نظر ميآمد که او هر کلمهاي که ويل به او ميگفت را ميفهمد و موافقت،
يا مخالفت خود را ابراز ميدارد.
ويل فکر کرد ،يا شايدم توي مسير برگشت ميبازيم .ولي اون اين فکر را بلند نگفت ،زيرا ممکن بود اين فکر افکار
منفياي را در ذهن تاگ ايجاد کند .او اميدوار بود که چهار کيلومتر دوم به تاگ اين فرصت را بدهد که فاصلهاي
را که در دور اول عقبافتاده است را جبران کند .سپس ،وقتيکه آنها با اسب و سوار آريدي همسطح شدند،
مسابقهاي ديگر آغاز خواهد شد .اسبهايي ماند تاگ و سنداستورم از باختن متنفر بودند ،متنفر بودند از اينکه
اسب ديگري جلوتر از آنها باشد .ويل ميدانست که همانطور که تاگ به کنار سنداستورم ميرسيد ،اسب آريدي
تالش بسيار بيشتري ميکرد تا اسب کوچک غريبه را سرجايش بنشاند؛ در اين خالل ،تاگ سعي ميکرد که
بهسرعت بيشتر برسد تا از اسب آريدي جلو بزند .در آن زمان ،موضوع مربوط به تصميم دو سوار ميشد ،که نقطهاي
که بايستي در آن به اسبهايشان اجازهي کنترل اوضاع را بدهند را انتخاب کنند.
اگر آن نقطه را عقبتر از جايي که بايد انتخاب کنند ،سرعت و انرژي اسبشان قبل از خط پايان محو ميشد .اگر
جلوتر ميبود ،آنها زمان کافي براي برتري پيدا کردن بر حريف پيدا نميکردند .هر سوار بايد تمام تالشش را
ميکرد تا رقيبش را وادار کند که آن نقطه را زودتر از موعد انتخاب کند .آن لحظه بايد درست ميبود ،وگرنه
نتيجه چيزي جز شکست نخواهد بود .ويل با تفکر اخم کرد .او همانطور که حسن سنداستورم را براي قدم زدن
ميبرد او را تماشا کرده بود .ولي مطمئن بود که سوار آريدي چيزي را مخفي ميکند .زماني که آنها به سمت

واحه ميرفتند ،تاگ ضربهاي به شانهاش زده و تعادلش را بر هم زد .به نظر ميآمد که او ميگويد ،اينقدر نگران
نباش .من ميدونم چيکار دارم ميکنم ،حتي اگه تو ندوني .ويل به او هشدار داد:
 فقط خيلي زود نرو .فقط همين.
دوباره ،تاگ سرش را با تکبر تکان داد.
آنها بهآرامي به سمت واحه قدم زدند .برعکس حسن ،ويل نيازي نداشت که خودش را با ويژگيها و صفات کوچک
اسبش آشنا کند .او و تاگ هم ديگر را کامالً ميشناختند .همانطور که آنها وارد کمپ ميشدند ،جمعيت کوچکي
از بدولينها تماشايشان کردند .صبح زود بود و زمان مسابقه هم براي بعدازظهر همان روز تعيين شده بود ،وقتيکه
گرماي شديد روز تمام شده بود.
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او ميدانست که شرطبنديهاي زيادي روي مسابقه انجامگرفته است .غيرممکن بود که مکالمههاي آنها را در
کمپ نشنوي ،حتي باوجود اينکه او سعي ميکرد خودش را دور از چنين موضوعاتي نشان دهد .او همچنين
ميدانست که شرطبندي دربارهي نتيجهي حقيقي مسابقه نبود ،بلکه دربارهي فاصلهاي بود که سنداستورم زمان
برد از تاگ خواهد داشت .بدولينها با آن نريان خوشهيکلي که حسن قرار بود براند آشنا بودند .به نظر ميرسيد
که هيچکدامشان به آن اسب پشمالو و بشکه مانندِ شمالي هيچ شانسي براي برد نميدادند.
حتي باوجوداينکه ويل ايمان فراواني به تاگ داد ،در روبهرويي با چنين بياعتقادي همگانياي ،او پي برد که سخت
ميشود روحيهاش را خوب نگه دارد .او هنوز مجبور بود باور داشتهباشد که آنها ميتوانند برندهشوند ،که آنها
برنده خواهند شد .نمود آيندهاي که در آن او تاگ را از دست ميداد ،براي او بيشازحد وحشتناک بود که حتي
بخواهد به آن فکر کند .او فکر کرد ،او بدون فکر عمل کرده بود ،و نبايد با چنين راهي ،روي از دست دادن تاگ
ريسک ميکرد .همان زمان ،و دوباره در طول روز ،وقتيکه ويل فکر ميکرد که چهکار ديگري ميتوانسته انجام
دهد ،به هيچ نتيجهاي نميرسيد .اگر او ميخواست تاگ را پس بگيرد ،بايد روي از دست دادنش هم ريسک
ميکرد.
آن فکر در طول ساعتهاي طوالني روز او را عذاب ميداد .سپس ،وقتيکه خورشيد شروع به پايين آمدن کرد و
سايههاي درختهاي نخل بلند و بلندتر شدند ،زمان مسابقه فرارسيد .زماني که او تاگ را براي رسيدن به خط
شروع در ميانهي کمک هدايت ميکرد ،صورتش عبوس و ثابت بود .حسن ،سوار بر آن پالومينوي زيبايش و پشت
آن خطي که روي ماسه کشيده شده بود ،منتظرش بود .مانند ويل که شنلش را براي مسابقه کنار گذاشتهبود،
حسن هم پيراهن ،شلوار و چکمه همراه با يک خفيه پوشيدهبود .آن پوشش روي سرشان ،صورت سواران را از
ماسهها و گردوخاک شناور در طول مسابقه محافظت ميکرد .همانطور که ويل و تاگ به سمت خط شروع
ميرفتند ،حسن براي درود سري تکان داد .ويل براي جواب سرش را تکان داد ،ولي صحبت نکرد .او نميتوانست
خودش را راضي کرده و براي حسن آرزوي موفقيت بکند .او نميخواست حسن چيز ديگري بهجز شانس بد داشته
باشد .اگر حسن به شکلي در پنجاه متر اول از روي سنداستورم ميافتاد و يکي از پاهايش ميشکست ،ويل اصالً و
ابداً ناراحت نميشد .ولي همانطور که سنداستورمِ عصبي حرکت ميکرد ،به کوتاهي جفتک ميزد و گوشهايش
با هيجان مسابقه باال آمده بود ،با نگاه کردن به نشستن راحت و آرام جوان بدولين روي اسب ،احتمال اينکه چنين
اتفاقي بيوفتد ،کم مينمود .به نظر ميرسيد که حسن را به زين اسب چسب زدهاند و او به بخشي جداييناپذير از
اسب تبديل شده بود.
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ويل پايش را در رکاب گذاشت و سوار تاگ شد .او زمزمه کرد:
 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
نگه دارد .حاال فقط چشمانش ،درون يک شکاف باريک ديده ميشدند .بقيهي صورتش پوشيده شده بود .کنار او،
حسن کار مشابهي را انجام داد.
سنداستورم مشتاق ،با سُمهايش به زمين ضربه ميزد و ابرهاي کوچکي از خاک را به هوا ميفرستاد .کنار او ،تاگ
بياحساس ايستاده بود و چهارپايش را به محکمي روي زمين گذاشته بود .تفاوت بين دو اسب مشخص بود:
يکيشان ميرقصيد ،مشتاق و چابک بود و پوستش تا حد درخشيدن تميز شده بود .ديگري محکم و پشمالو بود
و سينهاي مانند خمره داشت .همانطور که شرطبنديهاي لحظههاي آخر انجام ميگرفت پول بيشتري ردوبدل
شد.
عمر جلو آمد و آنها را صدا کرد.
 سواران ،شما آمادهايد؟
حسن يک بستش را تکان داد .او فرياد زد:
 آمادهام ،شيخ!
بدولينها او را تشويق کردند و حسن براي جمعيت تماشاگر دست تکان داد .ويل گفت:
 آمادهام.
صدايش پشت خفيه مبهم شده بود و او مجبور بود از ميان گلويي که با اشتياق تنگ شده بود کلمات را خارج
کند؛ اين بار ،هيچ تشويقي انجام نگرفت .آنقدر که او اطالع داشت ،هيچکس رويش شرط نبسته بود  -فقط روي
فاصلهاي که در آن ميباخت شرط بسته بودند .و براي آنها چيزي وجود نداشت که برايش تشويق کنند.
 به سمت خط حرکت کنيد .ولي يادتون بمونه ،اگه قبل از نشانهي شروع از خط عبور کرديد ،بايد برگرديد
و دوباره از اون عبور کنين.
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حسن به پهلوي سنداستورم ضربه زد و او را به جلو راند .اين لحظه براي او موقعيت پيچيدهاي بود .وقتيکه اسبش
ميرقصيد و هيجان زده بود ،او مجبور بود يک يا دو متر قبل از خط شروع بايستد تا مطمئن شود نابهنگام از خط
عبور نخواهد کرد .ويل به تاگ سقلمهاي زد و اسب کوچک بيصدا به سمت خط شروع حرکت کرد .ويل بهآرامي
گفت:
 همون جا بمون ،پسر.
گوشهاي تاگ در پاسخ پيچ خورد و زماني که سمهايش فقط چند سانتيمتر با خط فاصله داشتند ،متوقف شد.
يکي از بدولينهايي که وظيفهاش نظارت روي خط شروع بود ،خم شد و بافاصلهي کم به سُمهاي اسب نگريست.
سپس زماني که مطمئن شد تاگ از خط عبور نکردهاست ،بلند شد و ايستاد .ولي چشماناش را روي خط و سُمهاي
تاگ نگهداشت .وقتيکه ويل اين واکنش را ديد ،تاگ را با انگشت شستش لمس کرد .او گفت:
 بيا عقب ،پسر.
او نميخواست اين احتمال را که داور ممکن بود براي مجازات کردن او مشتاق باشد را بپذيرد .تاگ با اطاعت
يکقدم عقب رفت .چند نفر از بدولينها با تفکر اخم کردند .آن اسب آموزشديده بود .ديگر چه چيزي بود که
آنها بايد دربارهاش ميدانستند؟
 هيچ تداخلي نبايد بين سواران صورت بگيره .اگه يکي از شما در کار ديگري مداخله کنه ،خودبهخود
بازنده اعالم ميشه.
آن دو سوار که اکنون روي مسيري که رو به رويشان در بيابان کشيده شده بود متمرکز بودند ،براي تصديق سري
تکان دادند .مأموراني در ميانهي راه مسابقه معينشده بودند تا مطمئن شوند هيچکدام از سواران تقلب نخواهند
کرد .عمر گفت:
 مستقيماً به سمت نشانه برويد ،اونو دور بزنيد و دوباره برگرديد .خط شروع همون خط پايانه.
هيچکدام از سواران اين بار سرشان را تکان ندادند .آنها مسير مسابقه را ميدانستند .هر دويشان آن را در طول
روز پيموده بودند.
 نشانهي شروع بوق شيپور تاريق خواهد بود .لحظهاي که صدا رو شنيديد ،ميتونين شروع کنيد.
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تاريق که يکي از بزرگان قبيله بود با يک شيپور بزرگ و برنجي جلو آمد .او آن را تکان داد ،تا اين هر دو بتوانند
آن را ببينند .قبلتر در همان روز ،ويل را با صداي شيپور آشنا کرده بودند .عمر مناجات کرد:
 شروع مسابقه در دستهاي توئه ،تاريق ،و ارادهي خدا.
اين اطالعيهي رسمياي بود که نشان ميداد صداي بعدي که به صدا درميآمد صداي شيپور شروع خواهد بود.
سکوتي تعيينشده بر جمعيت حاکم شد.
جايي در جمعيت ،کودکي شروع به سؤال پرسيدن کرد .عمر با عصبانيت به سمتش چرخيد و مادر بهسرعت
فرزندش را ساکت کرد .عمر به تاريق اشاره کرد و او هم شيپور بزرگ و دهنگشاد را به سمت لبهايش باال برد.
ويل با دقت به او نگاه کرد .او ديد که سينهي بدولين ،وقتيکه يکنفس عميق کشيد برآمده شد .او ميدانست که
کمي عقبتر و کنار خودش ،حسن مانند يک شاهين در حال تماشاست.
او دستش را روي افسار تاگ محکمتر کرد و خود را مجبور کرد که فشار پاهايش را در اطراف بدن تاگ کمتر کند.
او نميخواست که قبل از شروع نشانهي سهوياي به اسب بفرستد.

حاال!
آن شيپور صداي فلزياش که نتي ميان زيروبم داشت را به صدا درآورد و او با زانوهايش تاگ را لمس کرد .ويل
به شکل مبهمي همانطور که صداي حسن را ،که سنداستورم را به جلو ميراند و فرياد زد
يــــــــــــــــــــــــــــــه! شنيد .مردم با صداي بلندي غرش کردند .سپس ،آن صدا با شوک و تعجب
خاموش شد.
تاگ مانند يک تير از حالت محکمِ ايستادهاش پرتاب شد ،و سرعتش در چند متر از حالت بيحرکتي به چهارنعل
کامل رسيد .سنداستورم که هيجانزده بود و ميرقصد عقب ماند و براي چند قدم اول جستوخيز کرد و سرش را
تکان داد .سپس حسن پاشنههاي پاهايش را به پهلوي آن پالومينو زد و او نيز چهارنعل به دنبال تاگ دويد.
جمعيت که براي يکلحظه با سرعت گرفتن فوقالعادهي تاگ از يک شروع ايستاده و ساکت شده بودند ،دوباره
شروع به فرياد زدن کرده و براي حسن و سنداستورم جيغ ميکشيدند که از آن دو عبور کنند .حتي ويل که از
توانايي شگفتانگيز تاگ براي سرعت گرفتن آگاه بود ،به خاطر اينکه هماکنون جلو افتادهبودند کمي تعجب کرده
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بود .او ميدانست که تنها مدتي بعد سنداستورم از آنها جلو خواهدزد .در يک يا دو کيلومتر اول اسب آريدي
مطمئناً سريع تر از تاگ بود .ولي حاال ،او اميدوار بود که شوک عقب افتادن از همين شروع باعث شود که حسن
اسبش را مجبور به تالش زيادي کند و بعضي از آن انرژي ارزشمند که در چند کيلومتر آخر آنچنان مهم بود را
استفاده کند.
پشت سرش ،او به شکل مبهمي ميتوانست صداي فرياد مردمان قبيله را بشنود .نزديکتر از آن ،او صداي رعد
آميز سُمهاي سنداستورم روي زمين سنگي را ميشنيد .گوشهاي تاگ بلند شده بودند و پاهايش به هم ميخوردند
و تلي از ماسه و گردوخاک را به هواي پشت سرشان پرتاب ميکردند.
ويل گردن او را لمس کرد.
 آروم باش ،پسر .سرعتتو کم کن.
تاگ سرش را بهطور جزئي تکان داد .به خاطر اينکه نميخواست نظم يا تعادلش را برهم بزند ،آن حرکت را به
کوتاهي انجام داد .ويل حس کرد که تاگ راحت است و سري تکان داد .سُمهاي سنداستورم اکنون نزديکتر بودند.
او فکر کرد ،آن اسب آريدي بهاندازهي برق سريع است.
حسن که چند متر عقبتر از آنها بود ،نگران بود .او نميدانست که آن اسب غريبه چقدر ميتواند سريع باشد؛
چينوچروکها و شکل و قوارهي او نشاني از سرعت شگفتانگيز شروعش نميداد .و حتي حاال که سنداستورم در
حال نزديک شدن بود ،او بسيار آهستهتر از آني که حسن دوست داشت حرکت ميکرد .او اسب راکمي بيشتر
ترغيب کرد و همانطور که کنار آن غريبه و آن موجود خاکستري کوچک و پشمالو رسيدند آهي از آسودگي
کشيد .آن سوار ديگر سرش را نچرخاند تا به آنها نگاه کند ،ولي حسن ديد همانطور که کنارشان ميرسيدند،
چشمان اسب به روي آنها چرخيد.
اسبهاي سريع از اينکه در يک مسابقه عقبتر باشند متنفر بودند؛ و اينيکي مطمئناً يک اسب سريع بود ،نه
بهاندازهي سنداستورم ،ولي سريعتر از آني که او انتظار داشت .در تجربيات حسن ،وقتيکه يک اسب پي ميبرد
که از او سبقتگرفتهاند و ديگري از او جلوتر است ،او عموماً تسليم ميشد  -يا بيشازحد توان خودش ميدويد و
با نوميدي تالش ميکرد که دوباره جلو بيوفتد .حسن ميدانست که اآلن وقت اثبات برتري اسب خودش است .او
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افسار بستهشده به گردن سنداستورم را تکان داد و آن پالومينو سرعت بيشتري گرفت .او جلوتر رفت و از تاگ
فاصله گرفت.
ويل حس کرد که تاگ شروع به پاسخ دادن ميکند و براي اولين بار ،تا جايي که او به ياد ميآورد ،به محکمي با
افسارش او را کنترل کرد .تاگ با عصبانيت خرناس کشيد .او ميخواست که به اين اسب آريدي پرزرقوبرق نشان
دهد که مسابقه دادن يعني چه .ولي او از دستور ويل اطاعت کرد و از غريزهي خودش که به او ميگفت سريع
بدود را ناديده گرفت .تاگ صداي ويل را شنيد که ميگفت:
 هنوز نه ،پسر .راه زيادي مونده.
آنها با سرعت از نشانهي دو کيلومتر گذشتند و همانطور که عبور ميکردند صداي تشويق مأموراني که آنجا
مستقرشده بودند را شنيدند؛ تشويقها همه براي سنداستورم بود که تقريباً چهل متر از تاگ جلوتر بود .ويل
عبوسانه فکر کرد ،آن اسب آريدي زيبا ميدود ،با قدمهاي بلند و قوي و نظم بينقص .او فکر کرد ،چهل متر
بهاندازهي کافي بلند بود .او به تاگ نشانهاي داد تا سرعتش را کمي افزايش دهد و تاگ پاسخ داد .ويل براي اسب
زير پايش موجي از محبت را احساس کرد .او ميدانست که تاگ تمامروز را همينگونه خواهد دويد .او انديشيد
که آيا سنداستورم هم ميتواند چنين کاري انجام دهد؟
او تخمين زد ،زماني که حسن و سنداستورم از نشانهي نيمهي راه دور ميزدند ،آنها پنج تا ده متر جلو رفته
بودند .حسن که بهراحتي از آنها جلوتر بود و ميدانست که سرعتشان کار خودش را قبالً انجام داده است ،سرعت
اسبش را کم کرده بود.
حسن ،همانطور که از آن اسب و سوار ديگر عبور ميکردند برايشان دست تکان داد .ويل جوابي نداد و حسن
پشت خفيهاش نيشخند زد .او فکر کرد ،اگر او هم در حال باخت بود دست تکان نميداد.
سُمهاي تاگ که به دور نشانهي نيمه ميدويد روي زمين سنگي تلقتلق ميکردند و همانطور که ميچرخيد تا
به دنبال سنداستورم بدود کمي سُر خوردند .زماني که سنداستورم چرخيده بود آنها کمي جلوتر افتاده بودند ،و
زماني که خودشان اين کار را انجام دادند دوباره عقب رفتند .حاال ،شايد کمي کمتر از سي متر ميانشان فاصله بود.
ويل فرياد زد:
 حاال برو ،تاگ!
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و آن اسب در عمق ذخاير قدرت ،استقامت ،شجاعت و شتابش به جستجو پرداخت .ويل ميتوانست سنداستورم را
ازميان ابري از گردوخاک و ماسه که به هوا فرستاده بود ببيند  -و عبوسانه فکر کرد ،اسمش براش مناسبه .پهلوهاي
آن پالومينو با عرق پوشيده شده و با تقال سنگين شده بودند .تاگ بهآرامي فاصلهاش را با آن اسب آريدي کم کرد.
دو کيلومتر به پايان مسابقه باقي بود و تاگ به کنار حريفش رفت ،و هر دو اسب پهلوبهپهلو ميدويدند ،هرکدامشان
موقتاً جلو ميافتادند ،دوباره عقب ميرفتند و همينطور که قدمبهقدم مسابقه ادامه مييافت ،دوباره جلو ميرفتند.
ولي هيچکدام نتوانست کامالً جلوتر برود.
ويل ميدانست ،که يکلحظه خواهد بود ،زماني که سرعت گرفتن پايانيشان شروع ميشد .هردوي اسبها و
سوارها از اين موضوع آگاه بودند .در آن لحظه ،موضوع مهم زمانبندي بينقص بود .اگر آن لحظه زود انتخاب
ميشد اسب قبل از خط پايان خسته ميشد .اگر دير انتخاب ميشد ،مسابقه را ميباختند.
آن اسبها ،پهلوبهپهلو ،به هم نگريستند .براي اينکه بتوانند دشمنشان را مشاهده کنند؛ چشمها در سرشان
چرخيده و سفيديشان پيدا بود .سپس تاگ به جلو جهيد و سرعتش را باال برد ،و ويل نميتوانست جلويش را
بگيرد .اگر اآلن او را متوقف ميکرد سرعتش را از دست ميداد ،و تاگ که لحظهي مناسب را احساس کرده بود،
هماکنون تاس را انداخته بود .او يک سر و گردن ،سپس کامالً و با کل بدنش از سنداستورم جلو افتاد ،درحاليکه
سريعتر از هرزماني که ويل ميتوانست به ياد بياورد حرکت ميکرد .صداي سُمهاي اسب خودآگاهش را پرکرده
بود .سپس او صداي حسن را شنيد که براي تشويق سنداستورم فرياد ميکشيد و با کمي چرخاندن سرش ،ديد
که اسب آريدي در حال نزديک شدن به آنهاست .به شکل باورنکردنياي ،او دوباره داشت از تاگ جلو ميزد.
سپس تاگ لغزيد.
آن لغزش ،توقف بسيار کوتاهي در ريتم گامهايش بود ،ولي ويل آن را حس کرد و دانست که همهچيز تمام شده
است .سنداستورم هم آن را ديد و از آنها جلو زد .يک متر ...دو  ...پنج ،کلوخهايي از گردوخاک و ماسه روي صورت
ويل پاشيد و آن ناحيهي کوچک از پوست اطراف چشمانش که پوشانده نشده بود را سوزاند و او را مجبور کرد که
چشمانش را تقريباً ببندد.
سيصد متر تا پايان باقيبود و سنداستورم پانزده متر از آنها جلوتر بود .وقتيکه ويل پي برد که مسابقه را  -و
اسبش را  -باخته است ،اشکها ديدگانش را پر کرد.
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او ميدانست که ميتواند از تاگ بخواهد سريعتر برود .اومي توانست تاگ را ترغيب کند که به سنداستورم برسد.
و او ميدانست که آن اسب کوچک اطاعت خواهد کرد ،تا جايي که آن تالش او را هالک کند .تاگ هماکنون به
آخر قدرتش رسيده بود .سرعت سنداستورم براي او بسيار زياد بود .سنداستورم از آنها بيست متر جلوتر بود.
و سپس او دوباره لغزيد.
ويل آن تلوتلو خوردن کوتاه ،آن فقدان نظم و آن کند شوندگي در سرعت را در ميان قدمهاي تاگ ديد .او با تلخي
فکر کرد ،اگه فقط صبر کرده بودند ...تاگ بيشازحد مشتاق بود .ولي حاال ،بيست متر فاصله براي سنداستورم
تحليل رفته کافي بود تا خط پايان را زودتر از حريفي که بهاندازهي خودش درمانده شده بود پشت سر بگذارد.
وقتيکه ويل سرعت يافتن تاگ زير پايش را حس کرد ،بهسختي فکر کردن به آن موضوع را شروع کرده بود.
تمام آن نيرو ،تمام آن اطمينان و تمام آن تعادل به گامهاي او بازگشته بود و تاگ به مرحلهي ديگر از عملکرد
رفت ،مرحلهاي که ويل قبل از آن هرگز نديده بود .تاگ شروع به دويدن کرد و سنداستورم را پشت سر گذاشت،
انگار که اسب ديگر سرجايش ايستاده بود .ويلِ شگفتزده روي گردن تاگ خم شد ،درحاليکه فقط کمي بيشتر
از يک مسافر بود .او پي برد که هيچوقت نميدانسته تاگ چقدر سريع ميتواند بدود .به نظر ميرسيد که براي او،
هيچ حدومرزي وجود ندارد .تاگ بهسادگي ميتوانست بهاندازهاي که موقعيت ايجاب ميکرد سريع بدود.
او پي برد که تاگ در حال کنترل مسابقه بوده و وانمود کرد که لغزيده است تا سنداستورم را ترغيب کند که
سرعت گرفتن پايانياش را آغاز کند .آن فقدان نظم و تعادل کوچک بود و سنداستورم آن طعمه را بلعيده بود؛ و
فقط سي متر زودتر سرعت گرفته و اندوختههايش را استفاده کرده بود .وقتيکه تاگ با سرعت زياد از خط پايان
عبور کرد ،فاصلهي زيادي بين آن دو وجود داشت.
وقتيکه سنداستورم که سرعتش را در حد چهارنعل آرام پايين آورده بود ،از عرق پوشيده شده و نفسنفس ميزد،
با خستگي از خط پايان گذشت ،ويل قبل از آن پياده شده و در حال بغل کردن گردن اسب کوچک بود.
و حاال بدولينها براي اسب غريبه خوشحالي ميکردند .به دليل اينکه آنها عاشق اسبها بودند و هماکنون يکي
از بهترينهايشان را به چشم ديده بودند .و بهعالوه ،ازآنجاييکه هيچکسي روي برد تاگ شرط نبسته بود ،هيچکسي
پولي به ديگري نباخت  -البته ،کساني که روي فاصلهي سي متري شرط بسته بودند ،اکنون وسوسه ميشدند تا
ادعاي پيروزي کنند.
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زماني که حسن از زين پايين آمد ،عمر افسارش را گرفت .قبل از اينکه مرد جوان بتواند صحبتي کند؛ شيخ
دستش را روي شانههاي او گذاشت .او گفت:
 تو تموم تالشتو کردي .مسابقهي خوبي بود .زماني که حسن راهي را باز ميکرد تا با ويل دست بدهد،
ديگران هنوز در حال فرياد زدن احساساتشان بودند .او با تحسين با ويل دست داد و پرسيد:
 من هيچوقت قرار نبود ببرم ،مگه نه؟ تو ميدونستي.
ويل که نيشخند بزرگي ميزد ،سرش را تکان داد.
 حقيقتش ،من نميدونستم.
او سرش را به سمت تاگ خم کرد و گفت:
 اون ميدونست.
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فصلسیوچهارم
هلت تخمين زد که تقريباً سي مرد به پايين سراشيبي و به سمت آنها ميراندند .اونلين پشت سرش گفت:
 دارن از اينور هم ميان.
نگاهي کوتاه از روي شانهاش ،تعداد مشابهي از سواران را نشان داد که پشت سرشان ميراندند و پراکنده ميشدند
تا سربازان آريدي را محاصره کنند .هلت دوباره به سمت جلو چرخيد .براي او و گيلن لحظهاي طول کشيد تا
سرعت نزديک شدن سواران را تخمين بزنند .سپس آنها باهم حرکت کردند .هلت بهآرامي گفت:
 حاال.
و هر دويشان کمان را کشيدند و يکبار شليک کردند .سپس دو ،سه و چهار بار .آنها هر بار کمانهايشان را
پايينتر ميآوردند تا اثر نزديکتر شدن سواران را خنثي کند .بعد از چهار دسته تير دوتايي نابودکننده ،اونلين
پشت سرشان فرياد زد:
 پنجاه متر ،پشت سرتون!
آن دو کمانگير صد و هشتاد درجه چرخيدند تا کمانهاي بيشتري را به سمت تواالگيها ي مهاجم پشت سرشان
بفرستند .تا آن زمان شش اسب بدون سوار وحشيانه درون گروه مهاجم جلو ميراندند ،درحاليکه سوارهايشان
روي ماسه افتاده بودند .قبل از اينکه هلت و گيلن به دليل نزديک شدن بيشازحدشان مجبور به توقف تيراندازي
شوند ،پنج سوار ديگر از گروه پشتي هم به آنها ملحق شدند .اونلين به خاطر صحت و سرعت کار دو رنجر
شگفتزده شده بود ،در چند ثانيه ،يازده نفر از سربازان دشمن کشتهشده بودند! اين سرعت کشتار چيزي بود که
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هيچ فرماندهاي به اينکه براي طوالنيمدت همينگونه ادامه يابد ،اميدي نداشت .همانطور که سواران بهسرعت به
سمت مردان منتظر ايستاده در ديوار سپرها راندند ،نوبت آنها بود که جنگ را ادامه دهند؛ ولي تعداد کمي از
اسبها ارتباط مستقيم و تنبهتن برقرار کردند .آن حصار تيزي که از نيزهها درستشده بود ،نيزههايي که سرهاي
تيزشدهشان در نور خورشيد ميدرخشيد ،و باوجود اينکه سوارهايشان آنها را ترغيب کرده و شالقشان ميزدند
تا پيشروي مستقيمشان را ادامه دهند ،بيشتر آنها را مجبور کرد تا در لحظهي آخر جهتشان را تغيير دهند.
سواران بهسرعت اسبهايشان را از دست ميدادند و همانطور که نيزهي آريديها به آنها ضربه ميزد ،خود را در
يک وضع نامساعد مييافتند.
بيشترشان پياده شدند و اسبهايشان را به همرزماني که مأموريتشان همين بود ،دادند و پاي پياده به جنگ
پيوستند .آن جنگ به يک غوغاي تنبهتن تبديل شد که در آن به هم تنه ميزدند و شمشيرهاي خميدهشان باال
و پايين ميرفت ،و در طول خط دفاعي ،ضربه ميزدند و سوراخ ميکردند .مردان از هر دو طرف ،زخمي ميشدند
و از درد فرياد ميکشيدند .سپس ،زماني که دوستان و دشمنانشان از آنها عبور ميکرده تا به دشمن برسند،
دوباره با درد فرياد ميکشيدند.
هوراس که چشمانش از تمرکز باريک شده بود ،ديوار سپرها را بررسي کرد و به دنبال اولين نقطهي ضعيفي گشت
که تواالگي ها ممکن بود از آن وارد شوند؛ سمت چپ او ،يک سرباز آريدي سُر خورد و توسط يکي از تواالگيها
زخمي شد .آن تواالگي فوراً به داخل آن نقطهي خالي درون ديوار آمد و وحشيانه به راست و چپ ضربه ميزد تا
سوراخ را بزرگتر کند ،سپس دو نفر از همرزمانش راهشان را به درونخط باز کردند و ديوار شروع به خميده شدن
کرد.
هوراس نفس عميقي کشيد و به سمت آن چهار سرباز همراهش برگشت .قبل از اينکه بتواند واکنش نشان دهد،
غرشي مانند فرياد گاو نر از نزديک او بلند شد و اسوينگال به سمت جلو دويد؛ درحاليکه آن تبرزين عظيم را
باالي سرش ميچرخاند .هوراس که پي برده بود اگر به آن اسکانديايي ملحق شود سر راهش قرار خواهد گرفت،
آرام شد و به آن چهار مرد هم اشاره کرد که سر جايشان بايستند .اسوينگال به آن تواالگي ،که از ديوار مانند يک
دژ کوب عبور کرده بود ،ضربه زد .او با سپرش تواالگيها را در هم شکست ،و باوجود اينکه مردان پشت سرشان
آنها را به جلو ميراندند ،ضربه آنها را تلوتلوخوران به عقب راند و تعادلشان را بر هم زد .سپس ،قبل از اينکه
آنها بتوانند تعادلشان را به دست بياورند ،او انداختن آنها را به چپ و راست ،با ضربههاي بزرگ تبرزينش آغاز
کرد .تقريباً همان زماني که آن سوراخ ايجادشده بود ،ديوار بازيابي شده و خط بسته شد.
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اسوينگال به مکاني که هوراس منتظر ايستاده بود بازگشت .جنگجوي جوان به نرمي گفت:
 هر وقت کمک خواستي خبرم کن.
اسوينگال که نور خطرناکي در چشمانش بود به او نگاه کرد و سادگي گفت:
 احتمالش کمه.
سپس ،همانطور که تواالگيها تهديدي براي شکستن نقطهاي ديگر در ديوارهي سپرها بودند ،حرکت کرد؛ با
تبرزين و سپر به آنها ضربه زد و آنها را به عقب راند و يکيشان که در مسيرش افتاده بود را لگدمال کرد.
ولي اين بار ،هوراس وقت نداشت که تماشا کند .در يک نقطهي ديگر به او نياز داشتند و او چهار مرد تحت
فرماناش را به آرايش گوه مانندي در آورد و به سمت جايي دويد که تواالگيها راهشان را به درون ديوار باز
کردهبودند؛ هنگامي که هوراس نزديکتر ميشد ،يکي از آنها توسط تيري در سينهاش کشته شد .سپس هوراس
و مرداناش به آنها رسيدند و تواالگيها را عقب راندند .آنها زماني براي شمشيرزني تجملي و زيبا نداشتند.
حرکاتشان فقط عقب راندن و بريدن و دوباره بريدن ،دفاع با سپر و ضربه و ضربه و ضربه بودند! چاالکي شگفتانگيز
هوراس او را در موقعيت خوبي قرار ميداد ،زماني که او با سرعت و قدرت گيجکنندهاي به تواالگيها حمله کرده
و آنها را با وحشتي فزاينده به عقب ميراند.
آن ترس ميان مهاجمان پراکندهشد و آنها شروع به دور شدن از ديوار سپرها کردند؛ اول يکي يکي و دو تا دو تا،
و سپس در گروههايي بزرگتر .آنها اسبهايشان را پس گرفتند ،سوار شده و به سمت باالي خاکريز راندند؛
همانطور که توسط فريادهاي استهزاءکننده و اهانتآميز دنبال ميشدند .گيلن کماناش را پايين آورد و به حالتي
پرسشي به هلت نگريست؛ او نيز براي پاسخ سرش را به نشانهي نفي تکان داد .او گفت:
 تير هاتو نگه دار .بعداً بهشون نياز پيدا ميکنيم.
گيلن موافقت کرد:
 نميتونم بگم از ايدهي از پشت شليک کردن به سربازا خوشم مياد.
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او تير را دوباره درون تيردانش گذاشت .سلتن به آنها نزديک ميشد .پيراهن سفيد بيرونياش پاره شده و با خون
و کثيفي پوشانده شدهبود .او همانطور که راه ميرفت تيغه شمشيرش را پاک ميکرد .او گفت:
 اين ماجرا بهشون آسيب رسوند.او که براي تصديق به دو رنجر سر تکان ميداد گفت:
 شما هم خوب شليک کرديد.
او ميدانست که کمان داريِ پرسرعت آنها سربازان مهاجم را گيج و سردرگم کردهبود .هلت گفت:
 شک دارم اونا دوباره از جلو حمله کنن.
واکير براي توافق سري تکان داد .او به حاشيهي تپه اشاره کرد ،جايي که يک گروه سه نفر از سواران در حال تماشا
بوده و همانطور که سربازان عقبنشينيکننده از کنارشان ميگذشتند به آنها ناسزا ميگفتند .يک بار ،بلندترين
آن سه نفر در زينش خم شد و با شالق سوارکارياش به يکي از مردان در حال عبور ضربه زد.
 مگر اينکه اشتباه کردهباشم ،اون که اون باالست يوسل مکاليه؛ اون يکي از تواناترين رهبرهاي
جنگيشونه .اون زيرک و بيرحمه ،و احمق هم نيست .اون همين االن ديد که يه حمله از جلو براش چه
هزينهاي داره .حاال بايد ببينم بعد چه چيزي رو امتحان ميکنه.
گيلن به جايي که سربازان آريدي به زخميهايشان رسيدگي ميکردند ،اشاره کرد و بهآرامي گفت:
 براي ما هم هزينه برداشت.
زخمي ها بيشتر از آني بودند که بتوان بي خيال بود .تواالگيها هم در طول جنگ افرادي را از دست دادهبودند،
ولي حداقل ده سرباز آريدي زخمي يا کشته شدهبودند.
اسوينگال و هوراس آمدند تا به آنها ملحق شوند؛ هر دويشان مانند سلتن ،در حال پاک کردن اسلحههايشان
بودند .صورت اسوينگال به خاطر خشم نبرد قرمز شدهبود و چشماناش هنوز وحشي بودند .او که صدايش بلندتر
از ميزان مناسب براي آن موقعيت بود ،گفت:
 اونا منتظر چي هستن؟ چرا ادامه نميدن؟
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هلت با نگراني به او نگاه کرد و هشدار داد:
 آروم باش ،اسوينگال.
او ميتوانست ببيند که آن اسکانديايي که بعد از هفتهها رکود ،عصباني شدهبود؛ اکنون به حالت ديوانهواري که در
گرماي جنگ به اسکاندياييها دست ميداد نزديک شدهاست.
 احتماالً اونا ديگه حمله نميکنن .شماها بهشون خيلي خسارت و تلفات وارد کردين.
او که ضدحملهي ويرانکنندهي مرد جوان را ديدهبود اضافه کرد:
 کار تو هم خوب بود ،هوراس.
هوراس سرش را تکان داد .شمشيرش اکنون پاک شدهبود و او آن را دوباره غالف کرد و پرسيد:
 فکر ميکني بعدش ميخوان چي کار کنن ،هلت؟
رنجر ،قبل از اينکه جواب دهد به خورشيد که اکنون تقريباً باالي سرشان بود و به شدت ميتابيد نگاه کرد .او
گفت:
فکر ميکنم اونا صبر ميکنن و ميذارن گرما و تشنگي کارش رو بکنه .اگه من جاي اونا بودم همين کارو ميکردم.
او حق داشت .بقيهي روز بدون هيچ حملهي ديگر از جانب تواالگيها سپري شد .در عوض ،آرالوئنيها و همراهان
آريديشان زير گرماي وحشتناک خورشيد عذاب کشيدند.
ذخيرههاي آبشان کم بود .سلتن که انتظار داشت در ميانههاي آن روز به چشمههاي خورآباش برسد ،آن
جيرهبندياي که عموماً سفت و سخت و محکم اعمال ميشد را کمي اضافه کردهبود .او برآورد کرد که حاال ،با
جيرهبندي سفت و سخت فقط براي دو روز آب داشتند.
البته ،تواالگيها ميتوانستند هر زماني که آب نياز داشتند سواراني را بفرستند تا آن را فراهم کنند .تمام کاري که
بايد انجام ميدادند اين بود که نگهباناني براي آن کمپ کوچک پريشان بگذارند .مشاهده شدن دو کماندار ميان
نيروي دشمن ،که گهگاهي ،زماني که پستشان تمام ميشد و نگهبانها عوض ميشدند به طور خالصه قابل ديدن
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بودند ،حدس سلتن را تاييد گرد .آن دو باالي خاکريز ميماندند؛ هلت هيچ شکي نداشت که چادرهاي کوتاه و
سياهشان کمي قبل از قلهي خاکريز برپا شدهبود.
زماني که هوا تاريک شد ،سلتن مرداناش را نزديکتر فراخواند و محيط کمپ را کوچکتر کرد تا نيمهاي از مردان
بتوانند بخوابند .حداقل ،او ميخواست چنين کاري را انجام دهد .يک ساعت بعد از نيمهشب ،حملههاي کوچک و
سريع آغاز شدند .در آن حملهها ،هيچ وقت بيشتر از دوازده تواالگي شرکت نميکردند .ولي آنها که با فاصلهاي
کمتر از پرتاب يک سنگ از کمپ سينهخيز بودند ،بلند شده و با فرياد از سمت بيابان حمله ميکردند .آنها به
سمت ديوار سپرها ميرفتند ،يک نفر را ميکشتند و يکي از خودشان کشته ميشد ،سپس عقب ميکشيدند و
زخمي هايشان را با خود ميبردند .آن حملهها براي آزار دادن بودند ،ساده و آسان .ولي حملهها در طول شب،
تمام کمپ آريدي را بيدار و مراقب نگهداشتند و نگذاشتند که آنها استراحت کنند.
حتي با وجود اينکه حملهها براي فريفتن آنها بودند ،به خاطر اينکه هلت و ديگران هيچ وقت نميدانستند چه
زماني يک حملهي قدرتمند و اصلي ممکن است اتفاق بيوفتد ،بايد با هر حمله مقابله به مثل ميکردند.
نتيجهي آن ،يک شب استرسآور و بيخوابي براي سربازان آريدي بود که توسط لحظههاي ناگهانياي از خشونت
و ترس قطع ميشد.
در روشنايي روز ،هلت چشمان خيس و قرمزش را به سمت خاکريز چرخاند .او ميتوانست حرکات اتفاقي را آنجا
ببيند ولي چيزي نبود که ارزش شليک کردن داشتهباشد .آريديها چهارنفر از مردانشان را در اولين حملهي بزرگ
از دست دادهبودند و دو نفر ديگرشان در طول شب تسليم زخمهايشان شدهبودند .چند نفر زخمي ديگر هم بودند
و بيشترشان به آب نياز داشتند ،که اکنون ذخاير کمي از آن وجود داشت .سلتن با بيميلي به يکي از مرقبان
پزشکياش گفت که مقدار آبي را که زخميها دريافت ميکردند را کاهش دهند؛ تصميم سختي بود .آب تنها
آرامشي بود که آنها در بيابان داشتند.
زماني که هلت صدايش زد ،او در حال بازديد از زخميها بود .يک پرچم سفيد از حاشيهي خاکريز به اهتزاز
درآمدهبود .هلت گفت:
 اونا ميخوان مذاکره کنن.
***
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سوار بلند قدي که سلتن به عنوان يوسل مکالي شناسايي کردهبود از خاکريز پايين آمد .همراهاش سواري بود که
پرچم سفيد را حمل ميکرد .سلتن ،با هلت که پرچم مشابهي را با خود داشت از ميان سربازان آريدي عبور کردند
تا آنها را مالقات کنند .سلتن به تلخي گفت:
 يوسل ميدونه من به پرچم صلح احترام ميذارم .با اين وجود ،خودش توي يه لحظه اون رو ناديده
ميگيره ،اگه به نفعش باشه .آرزو ميکنم ميتونستم ازت بخوام همينطوري که نزديکمون ميشه بهش
شليک کني.
هلت شانهاش را باال انداخت.
 البته ،ميتونستم اين کارو بکنم ،ولي اين کار مشکل اصلي رو حل نميکرد .ما گير افتاديم و از اونا هم
کمتريم و احتماالً فرصت ديگهاي هم براي مذاکره به دستمون نمياد.
آن ها با تقريباً شش متر فاصله با دو مرد ديگر متوقف شدند .يوسل از زينش پايين آمده و جلوتر رفت تا با آنان
مالقات کند.
هلت ميديد که قد او از متوسط قد آريدي يا تواالگيها بلندتر بود .او يک سر و گردن بلندتر از خودش بود و چند
سانتيمتر از سلتن بلندتر ميايستاد .او رداي گشاد سفيد و يک خفيه پوشيدهبود .سفيد ،به خاطر گرماي زياد
بيابان رنگ منطقياي بود .ولي با وجود اينکه رداي سلتن کامالً سفيد بودند ،رداي يوسل با قسمتهاي آبي تيرهاي
مزين شده بود .و با وجود اينکه آريديها دو سر خفيهشان را براي محافظت به دور صورتشان ميبستند ،تواالگيها
اجازه ميدادند که آنها رها بمانند .ولي نيمهي پاييني صورتش توسط نقابي آبي و ماسک مانند پنهان شدهبود.
هلت شنيدهبود که آريديها به دشمنانشان با نام «نقاب داران ،غافالن از خدا» اشاره ميکنند .حاال او اين ارتباط
را درک ميکرد.
قسمتي از پوست يوسل که باالي نقاب مشخص بود ،رنگ قهوهاي تيره داشت و سالها در معرض باد و آفتاب
بيابان بودن سوخته بود .با وجود اينکه نقاب نيمهي پاييني صورتش را ميپوشاند ،مشخص بود که بينياش
برجسته و خميده ،مانند يک منقار پرندهي شکاري بود .چشماناش ژرف و زير پوشش پيشاني سخت و ابروهاي
ضخيماش بودند .رنگ چشمان اش قهوهاي خيلي تيره بود ،تقريباً سياه .آنها تنها ويژگيهايي بودند که هلت
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توانست ببيند ،ولي با اين وجود ميدانست که اگر يوسل را دوباره بدون نقاب ببيند ،او را خواهد شناخت .چشمانش
سرد ،سياه و بيرحم بودند .هيچ نشانهاي از ترحم يا گرما در آنها نبود .آنها چشمان يک قاتل بودند.
يوسل گفت:
 خب ،واکير سلي التن ،چرا منو دنبال ميکني؟
صدايش تا حدي بهوسيلهي نقاب خفه شدهبود .ولي مانند چشماناش تند و غيردوستانه بودند .هلت فکر کرد:
جايي براي گفتگو باقي نمونده .سلتن هم به همان اندازه تند و غيردوستانه بود.
 شما بيست نفر از مردانم رو کشتيد .و يه زنداني با خودتون داريد .ما اون رو ميخوايم.
يوسل شانهاش را باال انداخت .حرکتش ،حرکتي تحقيرآميز بود .او گفت:
 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
ميشه.

البته ،قسمت آخر يک حدس بود؛ يوسل خبر نداشت که آنها چهقدر آب دارند و سلتن هم نميخواست او را آگاه
کند .او با آرامش گفت:
 ما آب زيادي داريم.
و دوباره ،يوسل شانهاش را باال انداخت .جملهي سلتن براي او ارزش کمي داشت.
 اگه تو اين جوري ميگي ،پس حتماً درسته .ولي حقيقت اينه که ،باالخره ذخيرهتون تموم ميشه؛ ولي
من ميتونم هر وقت که نياز دارم دنبال آب بفرستم .من ميتونم صبر کنم تا وقتي که تشنگي و گرما
شروع به کشتن مردانت بکنه .تو نميتوني صبر کني.
او به خاکريزي که از هر طرف آنها را احاطه کردهبود نگاه کرد.
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 اگه دوست دارين ميتونين به ما حمله کنين .ولي اينجا سرباالييه و ما هم چهار برابر شماييم .فقط يه
حالت براي پايان چنين حملهاي وجود داره.
هلت گفت:
 ما ميتونيم غافلگيرتون کنيم.
و آن چشمان تيره به طرف او چرخيدند ،او را بررسي کرده و درونش نفوذ کردند .هلت پي برد که آن نگاه محکم
و سکوتي که با آن همراه شدهبود براي عصبي کردن اوست .او با بيعالقگي يک ابرواش را باال برد .يوسل گفت:


تو يکي از کماندارهايي ،نه؟ ولي با وجود کمانداري تو ،وقتي که جنگ تن به تن شروع بشه ،تعداد گروه
هاست که نتيجه رو مشخص ميکنه.

سلتن گفت:
 تو اين مذاکره رو درخواست کردي ،يوسل .فقط ميخواستي بهمون بگي چه موقعيت بد و نااميدانهاي
داريم؟ يا يه چيز مفيد براي گفتن داري؟
او اجازه داد همان لحن تحقيرکنندهاي که آن تواالگي در سخنانش به کار بردهبود در لحنش نفوذ کند .يوسل به
او نگريست و به سادگي گفت:
 تسليم بشيد.
و سلتن با خندهي کوتاهي پاسخ داد .او پرسيد:
 و بذارم فوراً بکشيمون؟
رهبر تواالکي سرش را تکان داد.
 تو برام ارزش داري ،سلتن .من ميتونم براي آزاديت يه عالمه پول بخوام .ديوونگيه که بخوام بکشمت .و
مطمئنم مردمي هستن که بخوان براي غريبهها هم پول بدن .من براي همين اون يکي اسکانديايي رو
زنده نگه داشتم .چرا بايد با تو کار متفاوتي بکنم؟
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سلتن مکث کرد .بزرگترين انگيزهي تواالگيها طمع بود و او متمايل بود که حرف يوسل را باور کند .همانطور
که او به اين موضوع فکر ميکرد ،يوسل آن احتمال ديگر را بيان کرد.
 يا اينجا بمونيد و از تشنگي بميريد .موضوع فقط زمانه .وقتي که شما ضعيفتر شديد ،ما براي اينکه
بيايم و اسلحهها رو از دستانتون بگيريم مشکلي نخواهيم داشت .اگه مجبورم کني صبر کنم ،ممکنه بعدش
اينقدر مهربون نباشم.
او چرخيد ،انگار برايش فرقي ندارد سلتن چه راهي را انتخاب کند .واکير سر آستين هلت را گرفت و او را به چند
قدم آن طرفتر هدايت کرد .او با صداي آرامي پرسيد:
 اين موضوع به مردم شما هم مربوط ميشه .چي ميگي؟
هلت به مرد بلند قدي که چند قدم دورتر در حالي که پشتش به آنان بود ،ايستادهبود نگاه کرد .او پرسيد:
 حرفاش رو باور ميکني؟
سلتن بهآرامي سرش را تکان داد .او گفت:
 يه تواالگي هر کاري براي پول ميکنه .حداقل اين طوري يه شانسي داريم .همون طور که خودش گفت
اگه صبر کنيم ،سريعاً ضعيف ميشيم تا جايي که آخر مجبور ميشيم خودمون رو تسليم کنيم.
هلت به موقعيتشان فکر کرد؛ او و گيلن ممکن بود بتوانند زير پوشش تاريکي از صفوف تواالگيها بگذرند .ولي
درباره آن هم نميتوانست مطمئن باشد .حتي با وجود اين که آنها در حرکات مخفي ماهر بودند ،زمين کامالً از
مکان اختفا خالي بود و امکان داشت نگهبانان زيادي آنها را زير نظر داشتهباشند .حتي اگر موفق ميشدند از
تواالگيها بگذرند ،بعدش چه کار ميکردند؟ آنها مجبور بودند پياده بروند و نزديکترين کمک کيلومترها دورتر
بود .زماني که آنها به ماراروک ميرسيدند تا کمک بياورند ،سلتن و مردانش کشته شدهبودند .اونلين ،هوراس و
اسوينگال هم همينطور .اگر آنها هم اکنون تسليم مشدند ،موقعيت متعارف و قابل قبولي بهدست ميآوردند و
امکان داشت فرصتي بهدست بياورند تا از دست اسيرکنندگانشان فرار کنند .بهتر بود االن اين کار را انجام دهند،
نسبت به زماني که ضعيفتر شده و از تشنگي نيمه ديوانه شدهبودند .او گفت:
 خيلي خب .بيا در مورد شرايطش بحث کنيم.
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فصلسیوپنجم

زماني که ويل صداي پاهايي را روي ماسه ي پشت سرش شنيد ،در حال وارسي بندها و گرههايي بود که وسايلش
را به زين تاگ متصل ميکردند .او چرخيد تا عمر را ببيند که با صورتي نگران به او نزديک ميشد .او گفت:
 يه چيزي هست که بايد قبل از اينکه بري بدوني.
چهار روز از مسابقه گذشتهبود  -مسابقهاي که اکنون قسمتي از تاريخ شفاهي بدولينها محسوب ميشد .در اين
خالل ،قبيله براي ويل و تاگ جشني برپا کردهبودند و سيلما بدون توقف به آنها رسيدگي ميکرد .آن غريبهي
خوشمشرب و اسب شگفتانگيز بشکه مانندش در کمپ محبوب شدهبودند .همچنين ،حسن و ويل هم به دوستان
خوبي تبديل شدهبودند .آن مرد جوان هيچ کينهاي براي مغلوب شدن و از دست دادن ادعايش براي تاگ نداشت.
همانطور که ويل کمي قبلتر دقت کردهبود ،بدولينها قماربازان ماهر و سرسختي بودند ،ولي آنها باختهايشان
را بدون شکايت قبول ميکردند.
اين حقيقت که عمر ،خشنود از نتيجهي مسابقه ،به حسن اسبي از گلهي خودش هديه داده بود  -اسبي از
خويشاوندان سنداستورم  -به دوستي آن دو کمک کردهبود .حسن به شدت خوشحال شده و داوطلب شدهبود که
ويل را در راهش تا ماراروک راهنمايي کند.
راز خطاي شمالياب هم باالخره حل شدهبود .بعد از اينکه آنها از ويل روش جهتيابياش در بيابان بينشانه را
پرسيدند ،او شمالياب را نشان داده و راز خصوصيات آهنربايياش را شرح دادهبود .براي اثبات ،او تيغهي چاقوي
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ساکساش را کنار عقربه گرفته و نشان دادهبود که چگونه عقربه از ميدان مغناطيسي زمين منحرف ميشود .فقط
چند ثانيه طول کشيد تا عمر ارتباط را بيابد .او پرسيد:
 تو از بين ردهيلز رد شدي؟
و ويل تاييد کرد.
 ولي اونا تقريباً آهن خالصن ،ذخيرههاي عظيم آهن .اونا حتماً بايد وسيلهات رو غيرقابل اعتماد کردهباشن.
همانطور که ويل به حقيقت در آن جمله پي برد ،لحظهاي احساس آرامش کرد .هنوز ،در بخشهايي از ذهناش،
او به شکل مبهمي شک داشت که سلتن به او نقشهي اشتباهي دادهباشد .به عالوهي آن ،او حس گناه نامعقولي
داشت ،اينکه به شکلي ،به اعتماد هلت به خودش خيانت کرده بود .حاال که ميتوانست دليلي براي اشتباهاش پيدا
کند و پي ببرد که نميتوانسته از اين موضوع جلوگيري کند ،او ميتوانست آن ترسها را کنار بگذارد.
هنگامي که او در حال آماده کردن تاگ براي رفتن بود ،يک سوار گرد و خاکي و پريشان ،در حالي که يک اسب
خسته را ميراند ،از بيابان آمدهبود .او مستقيماً به چادر عمر گزارش دادهبود .ويل اين واقعه را بدون هيچ عالقهي
خاصي تماشا کردهبود .بدون شک ،اين موضوع فقط به بدولينها مربوط ميشد .هر چند ،اکنون او آنقدر هم
مطمئن نبود.
او عمر را تا آن چادر بزرگ و کم ارتفاع که شيخ با سيلما شريک شدهبود دنبال کرد.؛ خم شده و وارد شد و حرکت
و درود الزامي پيشاني  -لبها را انجام داد .در چند روز گذشته ،او با اين حرکت خو گرفته بود.
کف چادر با فرشي ضخيم پوشانده شدهبود و بالشهاي نرمي روي آن قرار گرفتهبودند .او يکي را انتخاب کرد و
طبق سنت قبيله چهار زانو روي آن نشست .بدوليني که قبالً نديدهبود روي بالشي ديگه نشستهبود و همانطور
که سيلما به او آب و ميوه ميداد ،با اشتياق ميخورد و مينوشيد .او به ويل نگاه کرد ،سپس با کنجکاوي به عمر
نگريست .عمر توضيح داد:
 اين جميلـه ،يکي از ديدهبانهاي ماست.
بدولين براي سالم گفتن سري تکان داد .ويل تخمين زد که او در دههي سوم زندگياش باشد ،با وجود اينکه در
بدولينها حدس زدن سخت بود؛ زيرا صورتهايشان عموماً بهوسيلهي خورشيد قهوهاي و به شدت چروک شدهبود.
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 اين همون غريبهايه که دربارهاش برات گفتم ،اسمش ويلـه.
دوباره ،ويل حرکت معمول بدولينها را انجام داد .او فکر کرد که در اين موقعيت اين حرکت مناسب است .به نظر
ميآمد جميل با ديدن اينکه غريبه با آداب و رسوم بدولين آشنايي دارد تعجب کردهاست .او با عجله پاسخ حرکت
ويل را داد .ويل در حالي که سوالي بر صورتاش نقش بستهبود به عمر نگاه کرد .شيخ به جميل اشاره کرد تا ادامه
دهد.
 چيزي که به من گفتي به ويل هم بگو.
جميل خوردن يک پرتقال را تمام کرد ،با ليس زدن آب آن را از روي انگشتهايش پاک کرد و دهانش را با
پارچهاي خشک کرد .او گفت:
 تو با يه گروه از سربازان آريدي سفر ميکردي؟
آن ،بيشتر شبيه يک جمله بود تا سوال .ويل در حالي که اخم ميکرد ،براي تاييد سري به تاييد تکان داد .او از
رفتار جدي مرد حدس ميزد که چيزي اشتباه پيش رفته است .او گفت:
 درسته.
 و با اونها غريبههاي ديگهاي هم بودند ...دوتاشون مثل خودت لباس پوشيدهبودند.
او به شنل قهوهاي که ويل پوشيدهبود اشارهکرد .دوباره ،ويل سري به تاييد تکان داد .آن بدولين هم سرش را با
نارضايتي تکان داد و فکر قبلي ويل مبتني بر وجود خبرهاي بد را تاييد کرد .او پرسيد:
 چه اتفاقي براشون افتاده؟
بدولين براي لحظهاي به او نگاه کرد ،سپس بدون هيچ تالش بيهودهاي براي نرم کردن خبرها به اصل مطب
پرداخت .او گفت:
 اونها توسط تواالگيها اسير شدند.
ويل به سرعت به عمر نگاه کرد .او پرسيد:
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 تواالگيها؟پاسخ شيخ با تنفر فراواني همراه بود.
 دزدها ،راهزانها ،غافالن از خدا .اونها مثل ما کوچنشين هستند ولي به مسافران ديگه حمله و روستاها
رو بي دفاع ميکنند .اونها دوستانت رو محاصره و اسير کردند .حاال ،دارند اونها رو همراه با واکير سلي
التن و مردان باقي ماندهاش ،به سمت سد شمالي ميبرند .اونجا يه جدال به وجود اومدهبوده.
او قسمت آخر را براي توضيح اضافه کرد و ويل ،ضربهاي از ترس را حس کرد.
 جدال؟ از غريبهها کسي صدمه ديدهبوده؟جميل سرش را تکان داد.
 نه ،اونها برده شدهبودند و به اون غريبهي ديگه زنجير شدند .اونها هم مثل خودش زنداني شدند .به نظرمياومد که....
همهي اينها براي ويل خيلي سريع پيش ميرفت .او دستش را باال گرفت تا صحبت بدولين را متوقف کند.
 يه لحظه! غريبهي ديگه؟ داري در مورد کي حرف ميزني؟جميل عذرخواهانه سرش را تکان داد و پي برد که توضيح بيشتري نياز است.
 تواالگيها يه غريبهي ديگه رو هم دستگير کردهبودند .يکي از مردان وحشي شمال .يکي از اونها توي
گروه شما هم بود.
سر ويل به چرخش افتادهبود .فقط يک نفر ممکن بود آن غريبهي ديگر باشد که جميل دربارهاش صحبت ميکرد.
ولي آخرين بار او شنيدهبود ارک در دستان آريديها اسير بود .او گفت:
 اين ديوونگيه .حتماً منظورت ارکـه .ولي قرار بود اون با يک کاروان آريدي به ماراروک برده بشه .چجوري
سر از پيش اين تواالگيها در آورد؟
جميل شانهاش را باال انداخت .عمر با تفکر بينياش را خاراند .او پيشنهاد داد:
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 شايد تواالگيها به کاروان حمله کردند و مرد شمالي رو گروگان گرفتند؟
ويل در حالي که با عصبانيت فکر ميکرد ،براي خودش سري تکان داد .اگر اين اتفاق افتادهبود ،گيلن و هلت
ميتوانستند نشانههاي حمله را بخوانند؛ سپس تعقيب حملهکنندگان را همراه سلتن و مردانش آغاز ميکردند .او
سرش را تکان داد تا فکر هايش را پاک کند؛ پي برد که اهميت نداشت که چگونه اين اتفاق افتادهبود .حقيقت
ساده اين بود که اين اتفاق افتادهبود .با اين وجود ،اون تعجب ميکرد که هلت و گيلن چگونه آنقدر بيدقت
شدهبودند تا اجازه دهند که تواالگيها از وجودشان پي ببرند .او پرسيد:
 ميدوني تواالگيها چجوري فهميدهبودند که دوستانم در تعقيبشون هستند؟
اينبار ،چشمان بدولين با شرم به سمتي چرخيد .او قبل از اينکه جواب دهد لحظهاي مکث کرد .او گفت:
 ميترسم که من اونها رو به کمپ دوستانت راهنمايي کردهباشم.
همانطور که ويل با عصبانيت از حالت نشستهاش بلند ميشد ،او با عجله دستش را جلو آورد.
 نه! لطفاً! اين غيرعمدي بود! من نميدونستم دوستانت اونجا هستند .من گروه تواالگيها رو با فاصله
ديدم و نزديکتر رفتم که بيشتر دربارهشون بفهمم .گروهشون خيلي بزرگتر از معمول بود ،حداقل دويست
نفر ،شايد بيشتر .بعد از تاريکي ،من تو کمپشون خزيدم تا بهتر ببينم .اون موقع مرد شمال رو ديدم،
اونها در فضاي آزاد زنجيرش کردهبودند .من قبل از طلوع خورشيد اونجا رو ترک کردم و به سمت اينجا
اومدم .احتماالً بدون اينکه ببينمشون از نزديکي کمپ دوستانت عبور کردم .ولي يکي از ديدهبانهاي
تواالگي ردپاي من رو پيدا کرده و اونها رو صبح دنبال کرده و ردپاهاي من اون رو به سمت دوستانت
راهنمايي کرده .اونها به موازات راه نقابداران ،با فاصلهي چند کيلومتري حرکت ميکردند .اگه من سهواً
از ميان راهشون عبور نکردهبودم ،تواالگيها هيچ وقت نميفهميدند اونها اونجا هستند.
ويل پرسيد:
 تو چجوري اينها رو ميدوني؟
ديدهبان با ناراحتي پاسخ داد:
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 من فرداي اون روز رفتم تا اوضاع رو بررسي کنم .نميدونستم که ردپاهام کشف شدن ،ولي ديدم که
تواالگيها من رو دنبال کردند و ديدن که کجا مسير دوستانت رو قطع ميکنه و چرخيدند تا اونها رو
دنبال کنند .احتماالً فکر کردند من يه بخشي از گروه هستم .من متاسفم ويل ،من خبر نداشتم که دارم
براي دوستانت خطر ايجاد ميکنم.
ويل آن عذرخواهي را کنار گذاشت .او پي برد که اين اشتباه جميل نبودهاست .اين فقط شانس بد لعنتي بودهاست.
جميل ،آن عنصر بوده ،آن عامل غيرمنتظره که باعث اسير شدن هلت و ديگران شدهبود .همانطور که هلت بارها
به او گفته بود ،اگه چيزي بتونه اشتباه پيش بره ،همينطور ميشه .او گفت:
 تو نميتونستي بدوني .خبر داري که تواالگيها کجا ممکنه برده باشنشون؟
او اين سوال را از هر دويشان پرسيد .جميل گفت:
 فکر کنم اونها به سمت سد شمالي ميرفتند.
ويل به عمر نگاه کرد که توضيح داد:
 اونجا يه رديف طوالني از تپهها و کوههاست که به سمت شمالغربي کشيدهشدن .روستاهاي آريدي
توي تپهها پراکنده شدن و تواالگيها عموماً بهشون حمله ميکنن و خودشون رو به روستاييها تحميل
ميکنن ،محصوالتشون رو ميدزدن و حيوونهاشون رو ميکشن .يه گروه دويست نفره نبايد مشکلي براي
گرفتن يه روستا داشته باشه ،يا حتي يه شهر کوچيک .احتماالً اونها يه محل رو در نظر دارن و از اونجا
به عنوان محل زندگيشون براي يکي دو ماه استفاده ميکنن .بعد ،وقتي که کامالً از گله و غذاهاشون
استفاده کردن و چيزي نموندهبود ،از اونجا ميرن.
ويل نقشهاي که سلتن به او دادهبود را از پيراهنش بيرون آورد و گفت:
 بايد دنبالشون برم! بهم نشون بدن اونجا کجاست.
ولي عمر دستش را بر روي بازوي مرد جوانتر گذاشت تا آرامش کند .او گفت:
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 آروم باش ،ويل .با عجله کردن و بدون نقشه رفتن توي بيابون هيچي بهدست نمياري .تواالگيها دشمنان
خطرناکي هستن .من بايد با مشاورانم صحبت کنم و ببينم چي کار ميتونم بکنم.
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.
ويل ،بر خالف ميلش آرام شد؛ نقشه را بست و آن را مکان قبليش درون پيراهناش بازگرداند .او گفت:
 خيلي خب .يک ساعت .ولي بعدش من ميرم.
***
ويل به جايي که تاگ صبورانه منتظرش بود بازگشت و بندهاي زينش را باز کرد ،که اسب بتواند راحتتر باشد.
سپس نشست و پشتش را به تنهي درخت خرما تکيه داد .چشماناش را بست و سعي کرد منطق پشت اين
موقعيت را دريابد .هر جور شده ،او مجبور بود که دوستانش را آزاد کند .اين را ميدانست .ولي چگونه؟ او تنها و
در منطقهاي ناآشنا بود .به عالوه ،دوستاناش توسط دويست راهزن زنداني شدهبودند .راهزنان بيرحم و سنگدل
که بدون مکث سرشان را ميبريدند .او يک غريبه بود .حتي اگر ميتوانست دهکدهي درست را پيدا کند ،او بين
مردم دهکده مشخص ميشد .او فهميد که حتي نميداند که از کجا بايد ردپاي تواالگيها را دنبال کند .و اگر قرار
بود بر اساس تالشهاي قبلياش براي جهتگيري تصميمگيري کند ،احتماالً هيچ وقت پيدايشان نميکرد.
او به خاطر اثر گرماي روز شروع به چرت زدن کرد .او با صداي عمر که با غرغري از روي تالش ،کنارش ،روي
ماسهها مينشست بيدار شد .او به سادگي گفت:
 ما حرف زديم.
ويل به او نگاه کرد .در صورت ماليمش هيچ نشاني از تصميم پاياني او و مشاورانش نبود .او گفت:
 اجازه ميدين حسن من رو به جايي که تواالگيها دوستانم رو گرفتن هدايت کنه؟
عمر دستش را باال آورد تا او را متوقف کند.
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 بذار توضيح بدم .اينا حقايقيه که من به مشاورانم گفتم .تواالگيها دوستاي ما نيستن .يه گروه جنگي به
اين بزرگي معني خوبي نميده و اونا ميتونن به بقيهي گروههاي بدولين حمله کنن ،گروههايي کوچيکتر
از ما .و موضوع سلي التن هم هست .من اين حقيقت که اون زنداني اوناست رو دوست ندارم.
ويل پرسيد:
 شما سلتن رو ميشناسيد؟
شيخ براي تاييد سري تکان داد.
 ما با هم در برابر تواالگيها جنگيديم .اون مرد خوبيه .يه جنگجوي شجاع .مهم تر از اون ،مرد صادقيه،
مرديه که بهش اعتماد دارم .براي يه واکير ،اينا خصوصيات خوبيه .هميشه اين احتمال وجود داره که
جايگزينش اونقدرها بي طرف نباشه .خيلي از آريديها از ما متنفرن .اونها ما رو در کشورشون به عنوان
متهاجم ميشناسن .واکير سلي التن هميشه با ما خوب رفتار کرده .براي ما خوب نيست که کسي
جايگزينش بشه که اونقدر صادق يا بيطرف نباشه.
همانطور که شيخ آناليز و بررسي موقعيت را ادامه ميداد ،شعلهي کوچکي از اميد در سينهي ويل شروع به
سوختن کرد .او دوباره شروع به حرف زدن کرد:
 دارين ميگين که...؟
ولي دوباره ،عمر دست باز شدهاش را باال آورد تا او را ساکت کند.


دو تا موضوع ديگه هم هست .يک ،تو به يکي از دوستان بدولين تبديل شدي؛ تو جون نوهام رو نجات
دادي و درمورد مسابقه هم خوب رفتار کردي .ويل ،مردمم تو رو دوست دارن .و ما دوستي رو جدي
ميگيريم.

ويل ميان حرفش پريد.
 گفتين دو تا نکته.
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عمر که صورتش بسيار جدي بود گفت:
 همونطور که جميل بهت گفت ،اشتباه اون بود که باعث شد دوستانت اسير بشن .اگه اون اينقدر بيدقت
نبود ،تواالگيها هيچ وقت نميفهميدن دوستانت اونجان .اشتباه اون ،شکست اون ،تبديل به شکست کل
قبيله ميشه .اين موضوع روي شونههاي جميل خيلي سنگيني ميکنه ...و شونههاي من.
ويل جرئت نداشت اميدوار باشد که چيزي که به آن فکر ميکرد ،حقيقت داشتهباشد .مثل اينکه خيلي اميدوار
بودن باعث ميشد که آن ايده ذوب شده و از دست برود .او به طور آزمايشي گفت:
 يعني دارين ميگين که...
او نتوانست خودش را مجبور به کامل کردن جمله کند .عمر اين کار را برايش انجام داد.
 دارم ميگم که همهمون موافقت کرديم .ما داريم ميريم که سلي التن و دوستانت رو از دست نقابداران
نجات بديم.
او به جوان خوشحالِ کنارش لبخند زد.
 البته ،اگه دوست داري تو هم ميتوني باهامون بياي.
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فصلسیوششم

سربازان آريدي خلع سالح شده و روي زمين نشانده شده ،توسط صد جنگجوي تواالگي محاصره شدهبودند؛ سلتن،
چهار آرالوئني و اسوينگال به يک سمت رانده شده و دستانشان به جلو بسته شدهبود؛ يوسل و دو نفر از افسرانش
ميان سربازان نشستهي آريدي قدم ميزدند و تماشا ميکردند .او به آنها گفت:
 من ميتونستم همين االن بکشمتون .اينو ميدونين .ولي به جاش ،ميخوام بهتون رحم کنم.
هلت با شک و ترديد تماشايش کرد .او به اونلين که کنارش بود گفت:
 و اون ميدونه اگه شروع به کشتنشون کنه ،اونا هم باهاشون ميجنگن .حتي با وجود اينکه مسلح
نيستن ،اون يه تعدادي از مردانش رو از دست ميده.
او ميدانست که مردان ،اگر مطمئن بودند قرار است بميرند ،تا آخر با نوميدي ميجنگيدند .ولي اگر اميدي باقي
بود ،مهم نيست چه قدر کوچک ،آنها فرصت را از دست نميدادند .يوسل ادامه داد:
 من اسبهاتون رو نگه ميدارم .و چکمههاتون رو .بعدش ميتونين برين.
سلتن ميخواست که با عصبانيت جلو برود ،ولي يک نگهبان تواالگي جلويش را گرفت .او فرياد زد:
 برن؟ کجا برن؟
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رهبر بلند قد به سمتش چرخيد ،در حالي که چشمانش ،باالي ماسک آبي هيچ نشانهاي از رحم نشان نميدادند.
او شانهاش را باال انداخت و با خشونت گفت:
 به من مربوط نميشه! من از اين مردان نخواستم دنبالم کنند ،تو خواستي .اگه من حاال توي بيابون
رهاشون کنم ،مقصر تويي ،نه من .حداقل من دارم بهشون يه شانسي ميدم.
سلتن پرسيد:
 توي بيابون و بدون آب ،اونا چه شانسي ممکنه داشته باشن؟
يوسل با طعنه دستهايش را از هم باز کرد .او پرسيد:
 من گفتم بدون آب ولشون ميکنم؟ من گفتم چکمهها و اسبهاشون رو نگه ميدارم .من نميخوام
دنبالمون کنن .ولي قانون ميگه نبايد يه مسافر رو توي بيابون بدون آب رها کنيم .البته که اونا آب خواهد
داشت.
اون به سمت يکي از مردانش چرخيد و گفت:
 بهشون دو تا مشک آب بدين.
 براي سي تا مرد؟ با وجود اينکه بعضيهاشون زخميان؟ اين چيزي نيست که قانون ميگه و تو هم
ميدوني ،قاتل!
يوسل شانهاش را باال انداخت.
 برعکس تو ،من وانمود نميکنم که ميدونم خواست خدا چيه ،سلي التن .قانون ميگه بايد به غريبه آب
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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آن تواالگي ،مثل اينکه شالقش زدهباشند ،با شنيدن آن توهين عقب کشيد .او چرخيد و به مردانش دستور
کوتاهي داد .سپس يک صد شمشير از غالف بيرون کشيدهشدند ،و باالي سر سربازان بيدفاع آريدي بردهشدند.
 پس انتخاب کن ،سلي التن .اگه ميخواي مردانم همين حاال زندانيها رو ميکشن .يا ميخواي بهشون
رحم کنم؟
دستش باال برده شدهبود تا دستور را بدهد؛ همانطور که سلتن سعي ميکرد خشم و عصبانيتش را کنترل کند،
ماهيچههاي فکش منقبض شدند .يکي از سربازانش ،يک ستوان ،سرش را باال آورد و به واکير گفت:
 سرورم ،نگران ما نباشيد! ما کمک پيدا ميکنيم و دنبالتون ميايم!
يوسل شروع به خنديدن کرد.
 چقدر شجاع! شايد بايد اين يکي رو بکشم .نميخوام فکر کنم چنين جنگجوي محکمي دنبال ردپاهاي
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.
سلتن حرکتي از روي شکست کرد .او بهآرامي گفت:
 بذار زنده بمونن.
يوسل دوباره خنديد.
 فکرشو ميکردم نظرتو عوض کني.
او با سرش دستور ديگري داد و مردانش شمشيرهايشان را غالف کردند .سپس او به سمت جنگجوي جواني که
صحبت کردهبود خم شد .چشمانش ،تاريک و بيرحم مانند عقاب ،در برابر چشمان سرباز قرار گرفتند .او با صدايي
تلخ و آرام گفت:
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تو االن شجاعي ،پسر .صبر کن تا وقتي که زبونت خشک بشه و اونقدر ورم کنه که گلوت رو پر کنه و
به سختي بتوني نفس بکشي؛ صبر کن تا زماني که پاهات به خاطر سنگها و گرما تاول بزنن و زخمي
بشن؛ چشمات بهخاطر خورشيد کور ميشه و آرزو ميکني رهبرت بهم اجازه دادهبود که اينجا و االن
بکشمت .باورکن ،اون امروز هيچ لطفي بهت نکرده.

چشمان نافرمان مرد جوان نگاهشان را از روي نگاه يوسل پايين آوردند و او با اهانت خرناس کشيد.
 توي بيابون ولشون کنيد!
سپس به نگهبانهايي که در اطراف هلت ،سلتن و ديگران بودند دستور داد:
 اينا رو بياريد به کمپ!
او چرخيد ،به سمت اسبش رفت ،سوار شد و بدون نگاهي به پشت سرش به سمت خاکريز به راه افتاد .نگهبانها
گروه کوچک زنداني ها را به حرکت انداختند .چهارنفرشان اسوينگال را محاصره کرده و دو نفرشان هم خود را
پشت سر او مستقر کردهبودند .مشخصاً ،تجربياتشان با ارک به آنها نشان دادهبود که چه چيزي بايد از گرگان
وحشي دريايي انتظار داشتهباشند .قبل از اينکه اسوينگال بتواند مقاومت کند ،يکي از مردان پشت سرش با
دستهي نيزه به پشت زانويش ضربه زد .زانوهاي اسکانديايي به خاطر ضربهي غير منتظره خم شدند و او روي زمين
افتاد .فوراً ،آن چهار نفر باالي سرش آمدند و با شالقهاي چرمي به پاهايش زدند ،به طوريکه فقط ميتوانست با
گامهاي کوتاه و نيمقدمها حرکت کند .سپس آنها مرد بزرگ را دوباره بلند کردند .اسوينگال در حالي که از
عصبانيت ميجوشيد به آنها نگاه کرد .ولي خنجرهاي کشيدهاي که محاصرهاش کردهبودند کافي بود تا او را آرام
کند .او پي بردهبود که با خودکشي هيچ چيز بهدست نخواهدآورد .نگهبان ديگري جلو آمد و اونلين را از گروه
بيرون کشيد .هوراس خواست مداخله کند ولي سر نيزهاي که درون شکمش فرو رفت جلويش را گرفت .او در
حالي که نفسنفس ميزد به زانو افتاد.
هلت به نگهبان هشدار داد:
 دختره گروگان ارزشمنديه .اگه بهش آسيب بروني يوسل ازت تشکر نميکنه.
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آن مرد مکث کرد .در حقيقت ،او فقط به گردنبندي که اونلين به گردن داشت عالقهمند شدهبود .او گردنبند را
کشيد ،تعادل اونلين را بر هم زد و آن را امتحان کرد .ولي سنگهاي گرد داخل نخ ،مرمر بيارزش بودند .او دندان
قروچهاي کرد:
 نگهشون دار! اونا هيچي نميارزن!
او دوباره اونلين را پيش بقيه راند ،سپس دستور کوتاهي داد .نگهبانان سوار اسبهايشان شدند و گروگانها را که
دستهايشان به محکم جلويشان بسته شدهبود را پاي پياده به سمت کمپ کشيدند .آنها روي زمين ناصاف تلوتلو
ميخوردند و نگهبانها هم با سر نيزه و فحاشي آنها را ترغيب ميکردند.
يکي از نگهبانان نزديک گيلن ميراند؛ او آن صبح ،در طول حمله سه دوست را توسط تيرهاي رنجرها از دست
دادهبود و از هر موقعيتي استفاده ميکرد که سر نيزهي دردناکاش را در شانه و پشت رنجر فرو کند .چهارمين
باري که اين کار را انجام داد ،گيلن چرخيد و نگاهي عجيب و غريب به او انداخت .نگهبان با خشونت پرسيد:
 چي ميخواي ،غريبه؟
لبخند گيلن آزارش ميداد؛ او فکر کرد ،يک زنداني نبايد آنطور به اسير کنندگاناش لبخند بزند .گيلن به او گفت:
 فقط دارم مطمئن ميشم قيافت يادم ميمونه .هيچ وقت نميتوني بفهمي چه وقت مفيد واقع ميشه.
نيزه دوباره درون شانههايش فرو رفت .او خود را عقب کشيد ،سپس قبل از اينکه دوباره باال رفتن از تپه را آغاز
کند ،سري براي سوار تواالگي تکان داد.
***
همانطور که گروگانها به تندي روي زمين کنار ارک پرتاب شدند ،ارک به آنها نگاه کرد .همانطور که چند
شب قبل گيلن هم مشاهده کردهبود ،او روي زمين نشستهبود و بين دو شتر پر سروصدا و شکايتکننده زنجير
شده بود .صورتش کبود شده و موهايش با خون خشکشده به هم پيچيدهبود .يکي از چشماناش تقريباً بسته بود
و آثار شالق روي بازوها و پشتاش ديده ميشد .او با خوشحالي گفت:
 خب .ببين کيا اومدن! هلت ،چي تو رو اينجا آورده؟
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هلت به او گفت:
 اومديم تو رو نجات بديم.
و ارک با نگاهي پرسشگرانه به بندهاي چرمياي که دوستاناش را بستهبودند نگريست .او گفت:
 خب ،راه عجيبي رو براي انجامش انتخاب کردين.
سپس ،بعد از اينکه سلتن را تشخيص داد ،ابروانش به شکلي غير دوستانه در هم رفتند .او گفت:
 کارت خوب بود ،واکير.همانطور که دستان زنجيرشدهي خود را باال ميآورد ،لحني تلخ در صدايش هويدا بود .سلتن سرش را تکان داد.
او به اسکانديايي گفت:
 من نميخواستم اينجوري بشه .خيلي از مردان خوب رو از دست دادم.
لحن تلخ صداي خودش با لحن ارک همخواني داشت .ارک براي لحظهاي به جمله اش فکر کرد و سري به تاييد
تکان داد .او به اسوينگال نگاه کرد .او گفت:
 اسوينگال ،دوست من .وقتي بهت گفتم بري و آرالوئنيها رو بياري ،اين چيزي نبود که بهش فکر ميکردم.
اسوينگال شانهاش را باال انداخت.
 نگران نباش ،رئيس .ما اين تواالگيها رو محاصره کرديم ،البته از داخل.
ارک با خشکي پاسخ داد:
 دقيقاً.
سپس به زمين سنگي اشاره کرد.
 چرا نميشينين؟
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همانطور که بقيه مينشستند ،اونلين کنار ابرجارل زانو زد .بهآرامي زخمهاي روي سر و کبودي بزرگ دور چشماش
را وارسي کرد و پرسيد:
 حالت خوبه ،ارک؟
او شانهاش را باال انداخت.
 اوه ،من حالم خوبه؛ اونا هيچ وقت اونقدر بد بهم صدمه نميزنن که نتونم راه برم .و باهام مثل يه مهمون
مخصوص رفتار ميکنن؛ يه مشت خرماي فاسد ،يه کم نون بيات شده و يه جرعه آب ،بعدشم يه پياده
روي زيبا توي نور خورشيد .ديگه چي ميخوام؟
هلت پرسيد:
 تا حاال خبري از توشاک نبوده؟
حالت صورت ارک تيره شد.
 نه با اسم .ولي اون خوک ،يوسل ،گفت که به زودي با يه هموطن ديدار ميکنم؛ و فکر نکنم که منظورش
تو بودي ،اسوينگال .نميتونم صبر کنم ،اگه فرصتش رو بدست بيارم و دستم به گلوش برسه ،آرزو ميکنه
که هيچ وقت به دنيا نيومدهبود.
او به هلت نگاه کرد.
 سورپرايز شدن بهت نمياد هلت ،داري پير ميشي؟
هلت ابرويش را باال برد .او اشاره کرد:
 اونطوري که شنيدم تو هم اونقدرا توي الشباح خوب نبودي.
و ارک با تاسف شانهاي باال انداخت .او گفت:
 فکر کنم همهمون داريم کمدقت ميشيم.
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اسوينگال گفت:
 ميدوني اين گروه کجا داره ميره ،رئيس؟
 اونا عموماً از من مشاوره نميگيرن .فقط منو تنها ،پشت اين ماتيلدا ميکشونن.
و با شستاش به يکي از دو شتر اشاره کرد .او که با کينه به هيوالي غرغرو نگاه ميکرد ،اضافه کرد:
 ما خيلي به هم عالقه پيدا کرديم.
سلتن گفت:
 احتماالً داريم به سمت سد شمالي ميريم.
ارک با عالقه به او نگاه کرد .او گفت:
 فکر کنم اين رو اينجا شنيدم؛ خب ،بهتره تا وقتي که ميتونين استراحت کنين ،وقتي که راه ميرين
روز خيلي طوالني مي شه.
هوراس پشت گوشش را خاراند ،و با وجود اينکه دستانش به هم بسته شدهبودند ،آن حرکت به شکل ناجوري از
آب درآمد .او پرسيد:
 اونا کي بهمون غذا ميدن؟
ارک براي لحظهاي به او نگاه کرد ،سپس نيشخند زد .او گفت:
 هيچ وقت عوض نميشي ،هوراس.
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فصلسیوهفتم
ويل ،عمر و صد و بيست جنگجوي بدولين راهپيمايي سنگيني در بيابان انجام داده بودند .آنها چهار ساعت قبل
از طلوع خورشيد بيدار ميشدند ،تا چهار ساعت بعد از طلوع ميراندند؛ سپس در طول گرماي روز استراحت
ميکردند .بعد از ظهر ،چند ساعت قبل از غروب دوباره شروع کرده ،و قبل از اينکه دوباره براي استراحت توقف
کنند تا زماني که هوا کامال تاريک نشدهبود ميراندند .ويل تخمين زدهبود که آنها ساعت نه شب کمپ را برپا
ميکنند .ولي دو زمان استراحتشان ،يکي در ميان روز و ديگري در ميانهي شب زمان زيادي به آنها ميداد تا
به اسبهايشان آب و غذا دهند و قدرتشان را براي راهپيمايي بعدي بازيابند.
اين برنامه ريزي سخت ولي معقول بود؛ آنها با سرعت ثابتي ميراندند و به جاي چهارنعل رفتن ،اسبهايشان را
وادار ميکردند تا يورتمه بروند .ولي ويل به سرعت فهميد که با همين سرعت ثابت ،مسير زيادي را ميپيمايند،
حتي با وجود اينکه او وسوسه شدهبود با سرعت بيشتري براند .همانطور که جلوتر ميرفتند ،او پي ميبرد که
اين روش براي مسير طوالنيتر ،بهتر است.
عمر تصميم گرفتهبود بر مبناي ادعاي جميل ،مبتني بر اينکه تواالگيها به سمت يکي از شهرهاي رشته کوههاي
شمالي ميروند عمل کند .در نتيجه ،ميتوانستند براي رسيدن به آنها يک راه مستقيم را در پيش بگيرند ،نه
اينکه به محل حمله برگردند و ردپاهايشان را دنبال کنند؛ اين موضوع ،به عالوهي مسافت قابل توجهي که
ميتوانستند هر روز بپيمايند ،به اين معني بود که آنها به زودي به دشمنشان ميرسيدند.
ويل از عمر و جميل خواستهبود که جاي رشته کوههاي شمالي را روي نقشه به او نشان دهند .رشته کوهها شماليتر
از محدودهي نقشهي سلتن بودند .آنها نقشه را با عالقهي خاصي دنبال ميکردند و به سرعت به قسمتهاي
مختلف آن پي ميبردند؛ حتي با وجود اينکه بدولينها هرگز از نقشه استفاده نميکردند .جهت يابي آنها بسته به
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آموزش و دانش قبيلهاي داشت ،که در صدها سال بين مردم منتقل شده بود .همانطور که در مورد مکانهاي
مختلفي روي نقشهي سلتن صحبت ميکردند ،براي اشاره به هر کدام از نامهايي مانند «رودخانهي سنگهاي
روشن» يا «تپهي علي» يا «وادي مار» استفاده ميکردند .با وجود اينکه دليل بعضي از اسمها مشخص بود،
سرچشمهي بقيهي نامها در تاريخ گم شده بود؛ براي مثال ،هيچ کس نميدانست «علي» چه کسي بوده يا
سنگهاي روشني که رودخانه را مشخص ميکردند خيلي وقت پيش از بين رفتهبودند ،همينطور خود رودخانه.
اين يک گروه جنگي بود ،پس خانمها و بچههاي قبيلهي خورش بدولين همراه هفتاد نفر از جنگجويان عمر ـ براي
محافظت ـ در کمپ واحه ماندهبودند .شيخ نميخواست آنقدر از نيروي حملهاش کم کند ،ولي بيابان مکان
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:
 اونا انتظار اومدن ما رو هم ندارند.
شيخ با رضايت عبوس مانندي سر به تاييد تکان داد.
 منتظر اون لحظه هستم.
در روز سوم سفر ،مشکل تعداد نفرات حل شد .يک ديدهبان چهارنعل به سمتشان آمد تا گزارش دهد ،و اعالم
کرد که گروهي سي نفره از مردان پياده در بيابان هستند .عمر ،ويل و حسن با او و جلوتر از گروه اصلي رفتند.
بعد از سه کيلومتر ،آنها به گروهي از مردان رسيدند که درون سايهي کوچک يک وادي نشستهبودند و آخرين
مشک آبي که ديدهبان همراهشان گذاشتهبود را تقسيم ميکردند .عمر که باقيماندهي يونيفرمي که پوشيدهبودند
را شناختهبود گفت:
 سربازان آريدي.
ويل دقت کرد که هيچ کدامشان چکمه نپوشيدهبودند ،با وجود اين شنلهايشان را پاره کرده و پارچههاي آن را
براي محافظت به پا بسته بودند .در مشک کمتر از يک جرعه آب براي هر کدام بود و تقسيم بندي هم با دقت
توسط پسر جواني که هنوز نشانهي ستواني را پوشيدهبود نظارت ميشد .شايد که گروه زخمي و فرسوده بودند،
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ولي مشخص بود که انضباطشان را حفظ کردهاند .ويل مطمئن نبود ،ولي آن ستوان تا حدي آشنا به نظر ميآمد.
او فکر کرد که او ممکن است يکي از مردان سلتن بودهباشد.
آن سه سوار مشکهاي اضافي آب حمل ميکردند و آنها هم به سرعت توزيع شدند .ستوان به سمت عمر رفت و
حرکت سنتي سالم گفتن را انجام داد .او نشانهي مقام عمر را که يک رشته از موي اسب متصل به خفيهاش بود
را شناخت و گفت:
 ممنونم ،شيخ .من ستوان آلوم هستم ،از...
عمر او را متوقف کرد و مشک خودش را به او داد .صداي مرد جوان خشک و دلخراش بود .عمر به او گفت:
 اول بنوش ،ستوان .بعد حرف زدن آسونتر ميشه.
ستوان با قدرداني مشک را گرفت و شروع به نوشيدن کرد .ويل دقت کرد که با وجود اينکه او مطمئناً بسيار تشنه
بود ،خرده خرده ميآشاميد و آرام آب را مينوشيد تا بدنش را با مقدار ناگهاني و زياد رطوبت غوطه ور نکند .او پي
برد که مردم آريدا نظم فوقالعادهاي براي نوشيدن آب داشتند .با يادآوري اينکه زماني که عمر پيدايش کرد،
خودش چگونه سعي کردهبود تمام آب را يکباره بنوشد.
نزديک ساعت ده صبح بود؛ زماني که عمر عموماً توقف را براي اولين استراحت روزانه اعالم ميکرد .او به بقيه
عالمت داد که پياده شوند و از زينش پايين آمد .او گفت:
 اينجا کمپ ميزنيم .آريديها ميتونن از اين وقت استراحت استفاده کنن و قدرتشون رو دوباره بهدست
بيارند.
ستوان آلوم تشنگياش را برطرف کرده بود ،و به آنها در مورد تلهي تواالگيها و حملهي بعدياش گفت؛ اينکه
چگونه هلت و بقيه زنداني شده بودند ،با وجود اينکه يوسل او و مردانش را بدون چکمه و حداقل مقدار آب دو
روز پيش در بيابان رها کرده بود .عمر با لحني با احترام پرسيد:
 تو سي نفر رو فقط با دو تا مشک آب ،توي بيابون زنده نگه داشتي و حرکت کردين؟
ستوان شانهاش را باال انداخت .او گفت:
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 اونا سربازان خوبي هستند .اونا نيازشون براي نظم رو درک ميکردن.
ويل گفت:
ـ اونا مافوق خوبي هستند.
او وسوسه شده بود فوراً حرفهاي ستوان را قطع کند و دربارهي دوستاناش بپرسد ،ولي ديدهبود که او فرسوده
شدهاست و فکر کرد بهتر است بگذارد داستان را خودش تعريف کند؛ ستوان قبل از اينکه او را بشناسد ،براي
لحظهاي به او خيرهشد .وقتي که گروه از واحه شروع به حرکت کردهبود ،ويل لباسهاي بدولينها را پوشيده بود:
يک شلوار شل و ول ،يک پيراهن بلند آويزان ،شنل و البته ،يک خفيه تا سر و صورتش را بپوشاند؛ ولي کمان بلند
و تيرداني که روي شانهاش آويزان بود همه چيز را مشخص ميکردند .آلوم گفت:
 تو هموني که ويل صداش ميکردن! ما فکر ميکرديم تا حاال مردي!
ويل لبخند زد و گفت:
 خوشحالم که اينقدر به من ايمان داشتين.
سپس لبخندش محو شد.
 هلت و بقيه خوبن؟ اونلين جاش امنه؟
آلوم براي تاييد سري تکان داد.
 وقتي ما رفتيم جاشون امن بود .فکر ميکنم يوسل در مورد خونبها حرف ميزد .اونا مراقب دختره
هستن .احتماالً ميخوان اونو به عنوان برده بفروشن و هيچ کس يه بردهي دختر از شکل افتاده رو نميخره.
مردها اونقدرا خوش شانس نيستن؛ احتماالً اونا رو کتک ميزنن.
عمر به سمت ويل چرخيد و گفت:
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قبول دارم .وضعشون ناخوشاينده ولي خيلي بد نيست .يه قانون کلي به همهشون اعمال ميشه ،يوسل
اجازه نميده که خيلي بد زخمي بشن ،چون سرعتشون رو کم ميکنه؛ ستوان در مورد دختره هم درست
ميگه .اگه فقط يه کار باشه که تواالگي درش خوبن ،محافظت از اموالشونه.

ستوان پرسيد:
 شيخ ،ميتونم بپرسم نقشههاي شما چيه؟
او به فاصلههاي دور نگريستهبود و ميتوانست گروه اصلي بدولينها را ببيند که نزديک ميشدند؛ چشمان تيزش
اين واقعيت که گروه فقط از مردان جنگنده تشکيل شدهبود ،و نه زنان و بچهها را دريافتهبود .ويل به او گفت:
 ما داريم دنبال تواالگيها ميريم .شيخ عمر و مردمشون قبول کردند که کمکم کنند دوستانم رو آزاد
کنم.
ستوان پرسيد:
 و واکير سلي التن؟
عمر براي تاييد سر تکان داد.
 واکير يه رفيق قديميه؛ من قصد ندارم توي دستاي کثيف يوسل ولش کنم.
آنها زير سايهي کوچکي که وادي ايجاد کردهبود نشسته بودند .آلوم با يک انرژي جديد در چشماناش از جا بلند
شد .او گفت:


پس بذاريد ما هم باهاتون بيايم! من و مردانم يه حسابي داريم که بايد با اين تواالگيها ي نفرين شده
صاف کنيم! و من به سرورم قول دادم که برميگرديم!

عمر اخم کرد و با شک و ترديد گفت:
 مردانت خستهان ،و از تشنگي نيمهجون شدند.
ولي قبل از اينکه حرفش را تمام کند آلوم سرش را تکان داد.
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 اونها وضعيت بدني خوبي دارن؛ بذارين شب رو با غذا و يه عالمه آب استراحت کنن .قسم ميخورم تا
صبح براي مسافرت آماده ميشن.
ويل اشاره کرد:
 شما مسلح نيستين.
آلوم شانهاش را باال انداخت.
 مطمئناً ميتونين چند تا خنجر بهمون بدين؟ بيشتر بدولينها بيشتر از يکي با خودشون دارن؛ و وقتي
که جنگ شروع بشه ،هر تواالگي که بکشيد ،سالح براي يکي از مردانم فراهم ميکنه.
ويل و عمر به هم نگاه کردند .ويل اشاره کرد:
 داشتن سي تا مرد تمرين ديدهي بيشتر ميتونه مفيد واقع بشه.
سپس اخم کرد.
 ولي چهجوري ميتونن باهامون بيان؟ اونا پابرهنه و پياده هستن.
عمر اين مشکل را با حرکت کوتاه دستش ناديدهگرفت .او گفت:
 اونا ميتونن دوتايي روي اسبهاي ما بيان .فقط سي نفرن ،ميتونيم اونا رو جوري بين اسبها پخش
کنيم و جابهجاشون کنيم ،که هيچ اسبي مجبور نشه براي مدت زيادي دو تا سوار رو حمل کنه.
آلوم آن مکالمه را با اشتياق دنبال کرده بود و همانطور که صحبت ميکردند ،چشماناش از يکي به ديگري
حرکت ميکردند .او يک دستاش را باال آورد و گفت:
 يه چيزي هست .چهار نفر از مردانم زخمي هستن .ما اونها رو حمل ميکرديم .اونا براي مسافرت يا
جنگ مناسب نيستن.
عمر به کوتاهي به مشکل فکر کرد .او ايدهي داشتن مردان جنگجوي بيشتر را دوست داشت و ميدانست سربازان
آريدي توانايي بااليي دارند .براي او ،جواب واضح بود؛ او که بلند فکر ميکرد گفت:
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 ما دو نفر از مردانم رو ميگذاريم تا ازشون مراقبت کنند؛ ميتونيم يه کم آب براشون بذاريم ولي بيشتر
آبي که باهامونه رو نياز داريم .يه نمزار به فاصلهي يه روز به سمت شرق اينجا هست .اون ميتونه آب
کافي براي شيش نفر رو فراهم کنه .يکي از مردانم ميتونه بره آب بياره وقتي که اون يکي اينجا باهاشون
ميمونه .اگه موفق شديم ،توي مسير برگشت ميايم دنبالشون.
او براي يک يا دو ثانيه به جملهي خودش فکر کرد ،سپس سري به تاييد تکان داد .اونها دورهي سواري بعد از
ظهر رو از دست ميدادند ،پنج ساعت .و دو نفر از نيروهاش رو هم کم ميکرد؛ ولي در مقابل ،او بيست و شش
سرباز تمرين ديده بهدست ميآورد .بهتر از آن ،سربازان حساب تصفيه نشدهاي با تواالگيها داشتند .او فکرکرد
معاوضهي خوبيه .گفت:
 ما براي بقيهي امروز و امشب اينجا کمپ ميزنيم؛ مردانت غذا و هر چي آب بخوان رو خواهندداشت.
بهشون بگو براي مسافرت قبل از طلوع آماده باشن.
آلوم لبخند عبوسي زد و گفت:
 اونا آماده خواهند بود.
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فصلسیوهشتم
رشته کوه شمالي بر روي آنها سايه انداخت .در آخر ،رديف بعد از رديف ،کوهها و تپهها باالي سرشان شروع به
پديدار شدن کردند .آن بيابان گسترده به يک جادهي باريک تسليم شدهبود ،که ميان برآمدگيها و قلهها
کشيدهشده و از اولين کوهپايهها به سمت باال ميرفت .صد و پنجاه متر باالتر از سطح بيابان ،طبيعت يک مقطع
مسطح درون ديوارهاي مستقيم کوهها ايجاد کردهبود که در يک تراز ناصاف شمالي  -جنوبي کشيده ميشد .شهر
ماشاوا آنجا بنا شده بود.
آن شهر يک مرکز تجارت براي کشاورزان آريدي که در کوهپايه و دشتهاي پايين رشتهکوه زندگي و کار ميکردند،
بود .جمعيت معمولش حدود پانصد نفر بود ،ولي در هفتههاي بازار به هشت يا نهصد نفر هم افزايش مييافت؛
زماني که چوپانها و کشاورزان از روستاهاي همسايه و محلهاي دورافتاده به آنجا ميآمدند تا کاالهايشان را
معامله کنند.
شهر محل مسکوني موقتي بينقصي براي تواالگيها بود – به اندازهاي بزرگ که بتواند براي همه شان مکان و
براي حيوانهايشان علوفه فراهم آورد ،و توسط غذاهايي که براي بازار آورده ميشد و در انبارهاي شهر ذخيره
ميشد ،آذوقهي کافياي داشت.
ساختمانها همان خانههاي هميشگي سفيد و آجري بودند ،که بيشتر يک طبقه بودند و سقفهايي تخت داشتند؛
جايي که صاحبانشان ميتوانستند در پايان روز از هواي خنک لذت ببرند و بعضي اوقات ،در طول گرمترين شبها
بخوابند .ولي همچنين ،بسياري از مسکنها هم در سطح خود کوهها حفر شده بودند  -وروديهايشان در طول
سالها فرسوده و خراب شدهبودند و مشخص ميکردند که سالهاي پيش درست شدهاند .عموماً از آنها به عنوان
انبار غذا يا ديگر کاالهايي که در شهر مبادله ميشدند ،استفاده ميشد .ولي بعضي از آنها محل مسکوني بودند و
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همانطور که زندانيها پشت سر نگهبانانشان وارد شهر ميشدند ،هلت چند تايي را ديد که در آنها نشانههاي
تصرف انسانها مشخص بود .زناني که کوزههاي حاوي جيرهي آب خانواده را حمل ميکردند از نردبانها باال
ميرفتند تا به وروديهاي باالتر برسند؛ و دودي که آتشهاي پخت و پز بلند ميشد از سوراخهايي که به شکل
دقيقي در سطح سنگها حفر شده بيرون ميرفتند .در بعضيهايشان ،لباسهاي شسته شده روي دکلهاي بلند و
باريکي آويزان شده و در هواي گرم پهن شدهبودند تا خشک شوند .آن لباسها ،با نسيم خنکي که درون درهها
ميوزيد مانند پرچم به اهتزاز درآمدهبودند.
سفر سه روزهشان به سمت ماشاوا ،سفر دلنشيني نبود .آنها با طنابهاي بلندي که به زينهاي نگهبانانشان متصل
شده بود هدايت ميشدند و مجبور بودند که با سختي بدوند تا به آنها برسند .اگر کسي ميافتاد  -و به خاطر
اينکه دستاناش جلوي هم بسته شدهبود ،ناچاراً سقوط ميکرد  -فوراً توسط سواراني که با سرنيزه به او ضربه
ميزدند ،محاصره ميشد.
بعد از چند کيلومتر ،هلت دقت کرد که سواراني که با اسبهايشان ،آنها را هدايت ميکردند در تغييرات ناگهاني
در سرعت يا مسير حرکتشان استاد بودند .آن حرکتها تنظيم شدهبودند که تعادل زندانيان را بر هم زنند ،پس
آنها ممکن بود سقوط کنند.
اونلين استثنا بود .همانطور که سلتن پيشبيني کردهبود ،تواالگيها او را به عنوان کااليي براي محافظت ميديدند
و او از هيچ کدام از اين وحشيگريها رنج نميبرد .حتي به اونلين يک اسب کوچک براي سواري دادهبودند ،با وجود
اينکه دستهايش بسته باقي ماندند و اسب توسط يک جنگجوي تواالگي هدايت ميشد .آن نگهبان دائماً براي
ديدن هر نشانهاي مبني بر اينکه او براي فرار تالش ميکند هشيار بود.
آن دو رنجر هزينهاي بيشتر از بقيه پرداختند .آنها غريبه بودند و تواالگيها با نفرت به آنها نگاه ميکردند؛ بدتر
از آن ،دقت فوقالعادهي شليک آنها در طول آن حملهي کوتاه ،آنها را مرداني مورد تنفر قرار دادهبود .بيشتر
تواالگيها حداقل يک دوست را با تير رنجرها از دست دادهبودند و آن دو کمان بلندي که هلت و گيلن حمل
ميکردند آنها را به عنوان متهم مشخص ميکرد.
وقتي که به ماشاوا رسيدند ،هر دويشان زخمي و کتک خوردهبودند .به خاطر مشت تواالگي ها ،کل گونهي چپ
هلت کبود شده و چشم چپش تقريباً بسته شدهبود .زخم سر گيلن که توسط يک گرز کوچک ايجادشدهبود ،شديداً
خونريزي کرده بود .آن خون ،لخته شده و صورت و موهايش را به هم ريختهبود.
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به نظر ميرسيد که حضور آن دو رنجر ،توجه تواالگيها را از هدف اوليهشان  -ارک  -منحرف کردهاست .او و
اسوينگال عموماً تنها گذاشته ميشدند ،به جز آن کتک خوردن تقريباً اتفاقي توسط نيزه ،زماني که سر ميخوردند
و ميافتادند.
سلتن هم بهتر از بقيه سفر ميکرد؛ يوسل ارزش او را به عنوان يک گروگان ميدانست ،در حالي که آرالوئنيها در
آن منطقه ناشناختهبودند.
هوراس که هيکلي مناسب و ورزشکاري داشت و زرنگ بود ،به نگهبانها کمترين موقعيت را ميداد ،با اين وجود
يک بار ،يک تواالگيِ عصباني از اينکه هوراس دستور او را براي زانو زدن اشتباه درک کردهبود ،خنجرش را روي
صورت او کشيد و يک برش کوچک و کم عمق روي گونهي راست او ايجاد کرد .آن زخم سطحي بود ،ولي اونلين
آن بعد از ظهر به آن رسيدگي کرد و هوراس هم بيشرمانه وانمود ميکرد که آن زخم ،بيشتر از مقدار واقعي
دردناک است .او از تماس با دستهاي کمککنندهاش لذت ميبرد .هلت و گيلن ،زخمي و درمانده ،همانطور که
اونلين آن زخم را شست و بهآرامي خشکاش کرد تماشا کردند .عملکرد هوراس ،براي وانمود کردن اينکه او درد
زيادي را با شجاعت فراوان تحمل ميکند ،عالي بود .هلت سرش را با نفرت تکان داد .او به گيلن گفت:
 چه متقلبي.
رنجر جوان سري به تاييد تکان داد.
 آره ،اونم جداً داره ازش لذت ميبره ،مگه نه؟
او مکث کرد و با کمي تاسف ادامه داد:
 کاش خودم اول بهش فکر کردهبودم.
هلت با يک چشم سالمش به او خيره شد .آن رنجر موخاکستري در حالي که زمزمه ميکرد و از شاگرد قبلياش
ناراضي بود؛ چند قدم از او دور شد.
او به ارک غريد:
 مرداي جوون! اونا فکر ميکنن يه صورت قشنگ ميتونه هر دردي رو درمون کنه.
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ارک با نيشخندي به او گفت:
 بعضي هامون ميتونيم اون زمانها رو به ياد بياريم ،هلت .به نظرم براي پير از کارافتادهاي مثل تو ،اون
زمانها خيلي وقت پيش بوده .اسوينگال بهم گفت که داري سر و سامون ميگيري .يه بيوهي چاق و
مادروار داره آخريش شانسشو با يه ريش خاکستريِ شکسته امتحان ميکنه ،مگه نه؟
البته ،اسوينگال به ارک گفتهبود که هلت اخيراً با يک زن بسيار زيبا ازدواج کردهاست .ولي او از اذيت کردن هلت
لذت ميبرد .هلت با يک چشماش به ابرجارل خيره شد.
 وقتي که برگشتيم ،بهت نصيحت ميکنم که توي محدودهي شنوايي پولين اون رو «بيوهي چاق و
مادروار» صدا نکني .پولين با اون خنجري که حمل ميکنه خيلي ماهره و تو هم به گوش هات نياز داري
تا اون کاله خود مسخرهات رو سر جاش نگه داري.
همانطور که آنها در پايان راهيمايي خستهکنندهي آن روز به ماشاوا وارد ميشدند ،شوخي کردنها متوقف
ميشد .مردم شهر با چشمهايي تهي و بي عالقه به تازهواردها نگاه ميکردند .آنها هيچ ترحمي براي زندانيان
نداشتند .حملهي تواالگيها به شهرشان آنها را بي پول و گرسنه رها ميکرد .چند فصل به طول ميانجاميد تا
آنها بتواند غذا و ديگر آذوقههايي که حملهکنندگان استفاده ميکردند را جايگزين کنند.
شهر در سايه و خورشيد اکنون پشت کوههاي بلند پنهان بود .زندانيها را از ميان ميدان اصلي ،جايي که بازار
برگذار ميشد ،به سمت غار  -انبارهاي پايان شهر ميبردند .آن طنابهاي بلند هدايتکننده را برداشته و
دستهايشان را بازکردهبودند .هوراس گفت:
 به نظر ميرسه که به اون جايي که داشتيم ميرفتيم ،رسيديم.
يک تواالگي او را نفرين کرد و به او گفت که زبان خارجياش را نگه دارد .زندانيها به تندي درون آن انبار خالي
پرت شدند و يک نگهبان بيرون ورودي قرار داده شدهبود .چند دقيقهي بعد ،غذا ،آب و پتوها براي زندانيان
آوردهشد .سپس در بيروني به شدت بسته و قفل شد و آنها تنها رها شدند .گيلن بلند فکر کرد:
 خب حاال چي ميشه؟
***
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او مجبور نبود براي مدت زيادي فکر کند .کمتر از يک ساعت بعد ،آنها صدايي را در قفل شنيدند و در باز شد.
بيرون کامالً تاريک بود و داخل توسط يک شمع روشن ميشد .در راهرو ،آنها فقط ميتوانستند يک پيکر تيره و
بزرگ را تشخيص دهند .سپس او که محبور بود براي رد شدن از آن در باريک به سمت پهلو بچرخد ،وارد اتاق
شد و به سمت مرکز اتاق بزرگي که آنها درش بودند قدم زد .شش تواالگي مسلح او را دنبال کردند .دستان آن
تواالگيها روي قبضهي شمشيرشان بود و اطراف اتاق را نگاه کردند؛ در حالي که براي هر نشانهي طغيان و سرکشي
از طرف زندانيان هشيار بودند .در آخر ،يوسل هم وارد شد .ولي هيچ کدام از زندانيها به او نگاه نکردند .همهي
شان به آن اسکانديايي ريشو و قوي هيکل که زودتر وارد اتاق شده بود نگاه ميکردند.
اسوينگال با عصبانيت شروع کرد که از روي زمين ماسهاي غار بلند شود .او گفت:
 توشاک!
سه نفر از تواالگيها فوراً شمشيرشان را کشيدند و آن صداي آشنا و هشداردهندهي شريـــــــــــنگ در غاز
پيچيد .دست ارک به سرعت بلند شد و بازوي اسوينگال را گرفت و او را مجبور کرد دوباره بنشيند .او گفت:
 آروم بشين ،اسوينگال؟ نميتوني ببيني اون دنبال يه بهونهست که بکشتت؟
آن خائن پاسخ داد:
 خيلي زرنگي ،ارک.
براي يک اسکانديايي ،صدايش به شکل تعجبآوري نرم و متعادل بود .بيشتر آنها دريانورد بودند و عادت داشتند
که مجبور باشند بلندتر از صداي طوفان و باد صحبت کنند .توشاک به نگهبانان اشاره کرد و آن شمشيرها به
غالفشان بازگشتند.
يوسل که نيمهي پاييني صورتش هنوز با نقاب آبي پوشيده شدهبود ،نمايش بين آن دو مرد را تماشا ميکرد؛ سرش
از سمت يکي به ديگري ميچرخيد و چشمان تيرهاش پلک نميزدند .هلت فکر کرد ،مثل يه شاهين .سپس آن
تشبيه را تغيير داد :يا يه الشخور.
 خب ،توشاک ،باالخره داري صورتت رو نشون ميدي .فکر ميکردم که تو همون خيانتکار ترسوي پشت
همهي اين ماجراها باشي.
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صداي ارک متعادل و کنترل شدهبود .ولي لحناش نميتوانست با نرمي صداي دشمنش برابري کند.
توشاک لبخند زد.
 همونطور که گفتم ،ابرجال ،خيلي زرنگي .ولي البته ،هر کسي ميتونه وقتي که جواب معلوم شد باهوش
بشه .افسوس که تو کمي قبلتر چنين هوش تيزي رو نشون ندادي .شايد ميتونستي توي تلهام نيوفتي.
وقتي که من وارد اتاق ميشم ،تو به سختي ميتوني براي گفتن اينکه «تموم اين مدت ميدونستم»
اعتباري بدست بياري ،مگه نه؟
 چه من ميدونستم چه نميدونستم ،اين حقيقت باقي ميمونه که تو يه خيانتکاري و حقته که بميري.
 خب آره .ولي البته ،به قول معروف کسي که براي يه نفر خيانتکاره براي يه نفر ديگه ميهنپرست محسوب
ميشه .و اون مردن ،قراره براي تو انجام بشه.
هلت مداخله کرد:
 که يعني شما قراره پول بهاي آزادي رو از دست بدين.
او به رهبر تواالگي نگاه کرد.
 دوستت در اين باره چي فکر ميکنه؟ ميخواي بيخيال شصت هزار ريل بشي ،يوسل؟
آن تواالگي قدمي به جلو برداشت ،در حالي که چشماناش با عصبانيت ميدرخشيد .او جلوي رنجر رفت و به آن
مرد کوتاهتر نگاه کرد .انگشتاش درون سينهي هلت فرو رفت و به کلماتاش نيرو داد .او با خشونت گفت:
 تو منو يوسل صدا نميکني! تو من رو شيخ يوسل يا سرورم صدا ميکني .ميفهمي ،غريبهي گستاخ؟
هلت سرش را به يک سمت خم کرد و حتي با وجود اين که ضرورتي نداشت ،به آن سوال فکر کرد .او گفت:
 چيزي که من ميدونم ،اينه که چيزهاي خوب کمي در مورد تو وجود دارن و شيخ کلمهاي براي ابراز
احترامه .هيچ چيز قابل احترامي توي يه مرد که صورتش رو پشت يه دستمال آبي زنونه قايم ميکنه
وجود نداره.
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آن خشم با شدت بيشتري در چشمهاي يوسل زبانه کشيد .هلت آن چشمها را بهدقت تماشا ميکرد .او هميشه
چشمهاي يک دشمن را تماشا ميکرد و دربارهي يوسل ،آن خشم تنها ويژگي قابل ديدن در آنها بود .همانطور
که يوسل با مشت چپش به او مشت زد ،هلت آمادهبود .او کمي به سمت راست چرخيد و آن ضربه بدون اينکه
آسيبي برساند رد شد .يوسل که انتظار مقابله را داشت ،به خاطر اثر ادامهي حرکتاش تلوتلو خورد .او که با خشم
ميسوخت ،قدمي به سمت هلت برداشت تا دوباره به او ضربه بزند.
توشاک يک دستش را باال آورد تا او را متوقف کند .او گفت:
 صبر کن!
او از نزديکتر به هلت نگاه کرد و صورت ورم کرده و کبود شدهاش را بررسي کرد.


تو همون رنجري ،مگه نه؟ هلت .اسمت همينه! من يادمه که درموردت شنيدم .تو سه سال پيش توي
اسکانديا مشکل درست کردي و حاال هم همون جايي .تو توي هر قارهاي سر راه قرار ميگيري ،نه؟ و فکر
کنم اونم همون مرديه که توي اسکانديا باهات بود؟

او به سمت گيلن اشاره کرد .در حقيقت ،او هيچ کدام از رنجرها را نديدهبود .او به سادگي ميدانست دستيار هلت
مرد جوانتري بودهاست .گيلن شروع کرد:
 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:
 اينا همون کمانداران؟ همونا که خيلي از مردانت رو کشتن؟
آن تواالگي سري به تاييد تکان داد.
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 مردان من ميخواستن بکشنشون .ولي اونا ممکنه ارزش داشته باشن.
توشاک سرش را به نشانهي نفي تکان داد .او گفت:
 هيچ کس پول نميده که اونا رو برگردونه .رنجرها مشکل سازن .و خطرناک .بهتره هر چه زودتر اونا رو
بکشين.
در سکوت مرگباري که اتاق را فرا گرفت ،اونلين گفت:
 من ميتونم بهاي آزاديشون رو بپردازم! من يه ...ديپلماتم .من به پادشاه آرالوئن نزديکم .ميتونم قراري
بذارم که بهاي زيادي براي اونا پرداخت بشه.
توشاک با کنجکاوي به او نگاه کرد .او واقعاً در زمان جنگ با تموجايها در هلشام حاضر نبود .ولي او داستانهايي
دربارهي اتفاقات شنيدهبود :داستانهايي ماجراجويانه دربارهي دختري که همراه رنجرها بود  -يک دختر آرالوئني
با مقام باال .او فکر کرد که آن دختر ممکن است همين باشد .سپس او شانهاش را باال انداخت؛ هويت او بياهميت
بود .موضوعي که اهميت داشت چيزي بود که او در وسايلش يافتهبود .او گفت:
 تو در هر صورت اين کارو ميکني .چه اونا رو بکشيم چه نکشيم.
اونلين دهانلش را باز کرد تا مجادله کند سپس وقتي که ديد او چه چيزي را نگه ميدارد خودش را متوقف کرد.
پيش نويس نامهي انجمن سيالشن .او به توشاک گفت:
 اون بدون مهر بي ارزشه.
توشاک پرسيد:
 ولي تو ميدوني کجا يه مهر پيدا کنيم ،مگه نه؟
اونلين بدون پلک زدن با نگاه او رو به رو شد .کمي قبل از اينکه تسليم شوند ،او مهر را زير يک سنگ باال آمده
درون يک گودال بشقاب مانند مخفي کردهبود .اکنون ،او خوشحال بود که چنين کردهاست .او که به صدايش
اعتماد نداشت هيچ چيز نگفت.
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توشاک سري به تاييد تکان داد .سکوت اونلين ظن و گمان او را تاييد ميکرد .او به سمت يوسل چرخيد.
 شيخ يوسل ،شما چهجوري ميتونين اين دختر رو قانع کنين که مهري رو پيدا کنه که به نظر مياد جاي
اشتباهي گذاشتتش؟
چشمان يوسل تاب خورد و نقاب به کوتاهي روي صورتش جا به جا شد .اونلين پي برد که او در حال لبخند زدن
است .آن تواالگي در راهشان به سمت ماشاوا زندانيانشان را بهدقت تماشا کردهبود .او آن نمايش کوچک ميان دختر
و جنگجوي جوان را از دست ندادهبود .او اکنون به هوراس اشاره کرد و گفت:
 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
هوراس نگريست .او ميدانست که هيچ وقت نميتواند کنار بايستد و شکنجه شدن هوراس را تماشا کند.
ولي اگر او آن قرارداد را تمام ميکرد ،آنها در هر صورت ميمردند .اسوينگال که صدايش نرم و پرسشگر بود گفت:
 توشاک؟
آن اسکانديايي ياقي و سرکش ،ابروهايش را باال برد و به او نگاه کرد .اسوينگال ادامه داد:
 به نظرت چطوره که من و تو يه درگيري کوچولو با هم داشته باشيم؟ فقط براي تفريح.
توشاک تکرار کرد:
 تفريح؟
اسوينگال پيروزمندانه لبخند زد:
 آره .فکر ميکنم بريدن اون سر زشت از روي شونههات تفريح خوبي باشه .و سَر اون دوست دماغ دراز و
صورت آبيت رو هم همينطور.
او اين چند کلمهي آخر را به بيرون تف کرد و نگاهاش را به سمت يوسل چرخاند .توشاک يک ابرويش را بلند کرد.
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 تو بايد دهنتو بسته نگه ميداشتي اسوينگال .ممکن بود بذارم زنده بموني .ولي حاال که ميبينم چقدر
مصممي ،خب...
او مکث کرد و به آن گروه عصبي که رو به او بودند نگاه کرد .او گفت:
 بذارين دوباره موقعيت رو مرور کنيم ،ممکنه؟
او به سلتن اشاره کرد:


قراره بهاي آزادي واکير رو بدن .اون قراره به سادگي دربره ولي من مشکلي باهاش ندارم .ولي از طرف
ديگه ،من يه مشکلي با ارک و اسوينگال دارم ،پس اونا قراره بميرن .همينطور اون دوتا رنجرا.

او سپس به هوراس اشاره کرد:
 تو هم که قراره پوستت رو بکنن و اين بانوي جوان که اينجاست قراره براي شنيدن جيغهاي تو يه عالمه
پول بهمون بده.
او به همهشان لبخند زد.
 کسي رو جا انداختم؟ نه؟ خب ،با فکر کردن به اينا ،وقت خوبي داشتهباشين.آن لبخند ناپديد شد ،او با سرش به يوسل اشاره کرد و آن دو چرخيدند .سپس آن رهبر تواالگي که فکري به
ذهنش رسيدهبود ،ايستاد .او دست چپش را باال آورد ،مثل اينکه ميخواست توجهشان را جلب کند و به سمتشان
برگشت .او گفت:
 يه موضوع ديگه هم هست.
سپس او دستوري را به سربازانش فرياد زد و دو نفر از آنها هلت را از بازوهايش گرفتند و به زور او را جلو و عقب
بردند ،تا جايي که او جلوي يوسل زانو زد .آن رهبر تواالگي شروع کرد تا با مشت روي صورت هلت ضربه بزند،
راست و چپ ،ضربه ميزد و ضربه ميزد تا جايي که صورت رنجر بريدهبود و خونريزي کرد و سرش به يک سمت
خم شدهبود .توشاک با تعجب تماشا کرد .ارک خواست که به طرفش حرکت کرده و مداخله کند ،ولي سر يک

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
شمشير در شکمش او را متوقف کرد .در آخر ،يوسل قدمي به عقب برداشت ،در حالي که به سختي نفس ميکشيد.
او به مرداني که هلت را نگه داشته بودند گفت:
 ولش کنين.
آنها او را رها کردند و او روي ماسهها مچاله شد ،در حالتي که سرش به سمت زمين افتادهبود و نيمه بيهوش
بود .توشاک به آن پيکر خميده گفت:
 ديگه اونقدرا روي پاهات فرز نيستي ،نه؟
يوسل قهقههي کوتاهي زد و آنها با هم چرخيدند و اتاق را ترک کردند .سربازان ،با دستها روي اسلحههايشان،
بعد از آن ها رفتند و در را بستند .در سکوتي که بعد از آن آمد ،زندانيان صداي چرخش کليد را در قفل شنيدند.
گيلن نفس عميقي که نگه داشتهبود را بيرون داد و به سرعت حرکت کرد تا کنار دوست نيمه بيهوشش زانو بزند.
او به نرمي هلت را چرخاند و پاک کردن آميزهاي از ماسه و خون را از صورت او آغاز کرد .اونلين که دستاني سبک
و ظريف داشت به او ملحق شد.
هوراس مشک آبي که براي آنها گذاشته شدهبود را آورد و آن را به اونلين داد .او همانطور که اونلين صورت هلت
را به نرمي ميشست او را تماشا کرد .هوراس نگران بود .او تا به حال هيچ وقت هلت را شکست خورده نديدهبود.
هلت هميشه موقعيت را در کنترل داشت .هلت هميشه ميدانست بايد چه کار انجام دهند .او گفت:
 فکر ميکنم ما توي دردسر بزرگي افتاديم.
سپس ،زماني که هلت شروع به حرکت کرد ،دستاش را باال آورد و سعي کرد که بنشيند همهشان غافلگير شدند.
اونلين او را پايين نگه داشت و او هم تالشهايش را متوقف کرد .ولي صحبت کرد ،در حالي صدايش ضخيم بود و
تا حدي توسط دهان و صورت بادگردهاش مبهم شدهبود .او گفت:
 اونا يه چيزي رو يادشون رفته.
نوري از ايستادگي در يک چشم سالماش بود .چشم ديگرش اکنون کامالً بسته شدهبود.
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ديگران همه نگاههايي را رد و بدل کردند .آنها هيچ ويژگي خوبي براي مخمصهاي که در آن بودند نميديدند.
اونلين که ميخواست به او لطفي کند ،پرسيد:
 و اون چي ميتونه باشه ،هلت؟
هلت آن لحن را در صدايش تشخيص داد و به او نگاه کرد .سپس ،با کمي تالش گفت:
 ويل هنوز يه جايي اون بيرونه.
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فصلسیونهم

زماني که ويل و عمر باالخره به نقطهي مناسبي در باالي شهر رسيدند ،اولين اشعههاي خورشيد به ساختمانهاي
سفيد رنگ شدهي ماشاوا ميتابيدند .آنها براي چند ساعت در تاريکي قبل از طلوع صعود کردهبودند؛ ردپاهاي
باريک حيوانات را تا يک سمت از شهر دنبال کرده و سپس برگشتهبودند تا جايي که از پنجاه متر باالتر از شهر
سر در آوردند؛ با منظرهاي بينقص از رفت و آمد مردم شهر .اکنون ،آنها به بررسي شهر ميپرداختند.
يک ديوار کوتاه سه طرف شهر را احاطه کردهبود .چهارمين سمت شهر توسط خود کوهها محافظت ميشد .در
طول ديوارهاي شهر و با فاصله ،برجهاي مراقبتي برپا شده بود ولي هيچ نگهباني در آنها وجود نداشت .ويل به
آن حقيقت اشاره کرد و عمر با نارضايتي سرش را تکان داد.
 مردم شهر بيش از تنبلن که بخوان نگهبان بذارن و تواالگيها هم فکر ميکنن تا صدها کيلومتر دشمني
وجود نداره.
دودِ آتشهايي که براي پختوپز روشن شدهبودند از چند جا در شهر برمي خاست .آن دود ،که با بوي تند خاکستر
چوب مخلوط شدهبود ،رايحهي ديگري بود که غدههاي چشايي ويل را تحريک ميکرد .قهوهي تازه در
آشپزخانههاي شهر در حال دم شدن بود .مردان و زنان در حال آغاز حرکتشان به سمت بيرون از شهر بودند ،تا از
آن راه پر پيچ و خم به سمت زمينهاي هموار يا به منطقههاي هموار شدهي روي سطح خود کوه بروند.
ويل به آنها اشاره کرده و ابروهايش را بلند کرد .عمر ،در جواب به سوال پرسيده نشدهي ويل گفت:
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 کشاورزا .اونا روي زمينهاي پست ذرت و گندم ،و توي زمينهايي که کنار کوه هست ميوه و بعضي
سبزيجات رو ميکارن.
در ماشاوا کمبود آب وجود نداشت .دنبالهاي از چشمهها به روانهاي زير زميني متصل شدهبودند که در زير زمين
جاري ميشد .بعضي از آنها توسط لولههاي به سمت زمينهاي هموار شدهي حاشيهي کوه برده ميشد ،بعضيهاي
ديگر تمام راه را ميرفتند تا به زمينهاي پست برسند .اين روش آبياري و کشت پيچيدهبود و ويل ،در زماني که
در اين کشور خشک گذراندهبود ،هيچ چيزي مانند اين را نديدهبود .او پرسيد:
 کي همهي اينا رو ساخته؟
عمر شانهاش را باال انداخت.
 هيچ کس نميدونه .اين زمينهاي کنار کوه و کانالهاي آب صدها ،يا شايد هزاران ساله که اينجان.
آريديها پيداشون کردن و شهر رو بازسازي کردن.
ويل گفت:
 خب ،در هر صورت ،اونا بهمون يه موقعيت خوب دادن.
عمر به او نگريست و ويل ادامه داد:
 وقتي که اون همه کارگر هر روز به شهر رفت و آمد ميکنن ،ما ميتونيم بعضي از مردان خودمون رو
داخل شهر بفرستيم .فکر ميکنم اگه اونا يکي يکي و دو دو تا برن ،ميتونيم در طول روز پنجاه نفر رو
داخل بفرستيم.
عمر پرسيد:
 و بعد؟
 اونها ميتونن با مردم شهر ارتباط برقرار کنن و ميونشون پنهان بشن .مطمئناً مردم ماشاوا به هر کسي
که بخواد براي هميشه از دست تواالگيها خالص بشه خوشامد ميگن.
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عمر به نظر مردد ميآمد .او گفت:
 نه به مردان من .اونها به عنوان غريبه شناخته ميشن .مردم محلي بهشون اعتماد نميکنن .اونها
همونقدر که ممکنه به تواالگيها خيانت کنن ،به اونها هم خيانت ميکنن.
صداي ويل کمي با عصبانيت بلند شد.
 ولي چرا؟
عمر فوراً به او اشارهاي کرد که صدايش را پايين نگه دارد .صداها تا راه طوالنياي در کوهستان پخش ميشدند.
ويل ادامه داد:
 ببخشيد .ولي چرا اونا بايد بهتون خيانت کنن؟ شما همه تون از يه مليت هستين ،مگه نه؟
آن بدولين سرش را به نشانهي نفي تکان داد.
 ما ممکنه توي يه کشور زندگي کنيم ،ولي از قبليههاي متفاوتيم .ما بدولين هستيم؛ اونها آريدي هستن.
هم لهجه هامون متفاوته ،هم رسم و رسوماتمون .معموالً بدولينها به آريديها اطمينان نميکنن و
آريديها هم همينطورن .مردان من وقتي که شروع به صحبت کنن به عنوان بدولين شناخته ميشن.
ويل گفت:
 اين مسخرهست.
او فکر کرد اين که مردم ميتوانند توسط چنين تفاوتهاي کوچکي متفرق و دو دسته شوند توهيني به رفتار
هوشمندانه و متمدنانه بود .عمر شانهاش را باال انداخت:
 شايد مسخره باشه ،ولي به حقيقته.
ويل به شهر زير پايش نگريست و مردم بيشتري را تماشا کرد که درون خيابانها حرکت ميکردند .او با انگشت
شستاش اشاره کرد و گفت:
ولي ديشب شما يه مرد رو اونجا فرستاديد؟
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عمر سري براي تاييد تکان داد؛ يکي از ديدبانان بدولين بعد از تاريکي شب از ديوارهاي شهر مخفيانه عبور کردهبود.
او قرار بود آن شب شهر را ترک کند و دربارهي چيزي که در شهر ديدهبود گرارش دهد.


يه مرد .براي يه نفر آسونه که بدون توجه بقيه بره اونجا؛ مخصوصاً اگه مجبور نباشه حرف بزنه و فقط
گوش کنه .ولي هيچ وقت نميتونيم اميدوار باشيم که پنجاه نفر رو بفرستيم اونجا بدون اينکه يه نفر
متوجه تفاوت لهجه شون بشه.

او تصميم گرفت که زمان عوض کردن موضوع رسيدهاست و به يکي از دريچههاي روي سطح کوهستان ،که در
انتهاي شهر قرار داشت اشاره کرد .برعکس بقيهي دريچهها که براي دريافت هواي تازهي صبحگاهي کامالً باز شده
بودند ،آن يکي بسته و مسدود شده و دوازده جنگجوي تواالگي در اطرافش وقت کشي ميکردند.
 اون انبار بايد همون جايي باشه که دوستانت رو نگه ميدارن.
ويل دستش را سايبان چشمهايش کرد و از آن کمک گرفت تا زماني که به آن در به شدت محافظت شده نگاه
ميکرد نگاهاش را متمرکز کند .او براي چند دقيقه فکر کرد.
 به نظرم درست ميگي .دارم فکر ميکنم که آيا راهي هست که بشه اونا رو فراري داد؟
عمر سرش را تکان داد.
اگه حتي بتوني بدون اينکه متوجهت بشن به انبار برسي ،و به اندازهي کافي سرباز همراهت داشته باشي که بتوني
نگهبانها رو شکست بدي ،اونا تو رو ميبينن و صدات رو ميشنون .و مجبور ميشي در طول شهر بجنگي و بيرون
بياي.
چشمان ويل به سمت قلههاي تقريباً عمودي چرخيد که بر فراز شهر بلند شدهبودند.
 اگه از باال بيايم چي؟ و دوباره از همون راه برگرديم؟
عمر به آن ايده فکر کرد .او نتيجه گرفت:
 ممکنه کار کنه .ولي تو به طناب نياز پيدا ميکني .به عالمه طناب .و ما اونها رو نداريم.
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ويل سري به تاييد تکان داد ،او تقريباً به خودش گفت:
 پس بهترين راه اينه که صبر کنيم اونها هلت و ديگران رو از اون زندان بيرون بيارن.
عمر گفت:
 فقط يه دليل براي اينکه اونها بخوان چنين کاري رو بکنن به ذهنم ميرسه؛ اونم اينه که بخوان
اعدامشون کنن.
ويل قبل از پاسخ دادن براي چند ثانيه به عمر نگاه کرد .او گفت:
 خب ،اون خودش مايهي آرامشه.
***
يوسل بزرگترين و راحتترين خانهي شهر را به خودش اختصاص دادهبود .آن خانه متعلق به کدخدا بود و يوسل
ريش سفيد شهر و خانوادهاش را مجبور کردهبود که براي او و محافظانش پيشخدمتي کنند .مرد و همسراش از آن
رهبر کوچنشين نقابدار وحشت کردهبودند و يوسل از اين حقيقت لذت ميبرد .او از ايجاد کردن ترس در قلبهاي
مردم لذت ميبرد .او همچنين از تحقير کردن مردمي مانند کدخدا و همسرش ،نابود کردن عزت و قدرتشان
بهوسيله مجبور کردن آنها به انجام کارهاي پيشپا افتادهي خدمتکاران براي خودش لذت ميبرد.
يوسل با آرامش روي کپهاي از بالشها ،در اتاق اصلي خانه ولو شد .کدخدا به تازگي از آن جا عبور کرده ،المپهاي
روغني و شمعها را در برابر تاريکي روشن کردهبود .يوسل اصرار کردهبود که از هر کدام دو يا سه برابر مقدار مورد
نياز داشتهباشد .روغن و شمع در شهرهايي مثل اين گران بود و سخت بهدست ميآمد .او تماشاي وحشت روي
صورت مرد پير را ،وقتي که ميديد آنها در چنين رفتار ولخرجانهاي استفاده ميشوند ،دوست داشت .در چند
هفته ،او ميتوانست ذخاير سه ماه را استفاده کند .ولي آن رهبر تواالگي اهميتي نميداد .وقتي که ذخيرهي روغن
و شمع و غذا تمام ميشد ،او دوباره شروع به حرکت ميکرد.
زن وارد شد تا قهوهي او را سرو کند .همانطور که او خواستهبود ،او براي دادن فنجان زانو زد .يوسل فنجان را
گرفت و تا زماني که زن چشماناش را پايين انداخت به او خيرهشد .سپس او نقاب آبي را که دهانش را پوشاندهبود
باال آورد و قهوه را چشيد .با استفاده از يک پايش ،زن را هل داد و او را روي کف گلآلود انداخت .او گفت:

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
 قهوهاش خيلي ضعيفه.
آن زن که صورتاش را برگرداندهبود ،چهار دست و پا از اتاق بيرون خزيد .او سريعاٌ ياد گرفتهبود زماني که آن
رهبر تواالگي نقاباش را براي خوردن يا نوشيدن باال ميبرد به او نگاه نکند .اولين باري که او در برگرداندن
صورتش کند بود ،سويل دستور دادهبود او را به شدت شالق بزنند.
در حقيقت ،قهوه مشکلي نداشت .همسر کدخدا آشپز فوقالعادهاي بود و همهي زنان آريدي از بچگي آموزش
ميديدند تا قهوهي خوبي درست کنند؛ ولي اين به يوسل بهانهاي ميداد تا مقاماش را تثبيت کند و او از اين لذت
ميبرد .زماني که در اصلي توسط توشاک وارد شد ،اخالق خوش او نيز از بين رفت .بر طبق قانون ،آن مرد شمالي
بينظم بايد صبر ميکرد تا زماني که حضوراش اعالم شده و توسط شيخ پذيرفته ميشد .يوسل اکنون به او نگاه
کرد و با عجله نقاب روي صورت و بينياش را سرجايش گذاشت .او گفت:
 تو بايد صبر کني .حضورت بايد اعالم بشه و بايد صبر کني تا بهت اجازهي ورود بدن.
توشاک با بياحتياطي شانهاش را باال انداخت .او گفت:
 يادم ميمونه.
لحن بي مباالت صداي او به يوسل نشان ميداد که او هيچ اهميتي به اين موضوع نميدهد .توشاک با کنجکاوي
اضافه کرد:
 بهم بگو .تو اصالً اون نقاب رو برمي داري؟
او حرکت سريعي که يوسل هنگام ورود او انجام داده را ديدهبود .او قبالً هم درباره نقاب آبياي که تواالگيها
ميپوشيدند فکر کردهبود .يوسل تنها کسي بود که به نظر ميآمد هيچ وقت نقابش را برنميدارد .يوسل به سادگي
گفت:
 آره.
لحناش به توشاک نشان ميداد که او نميخواهد بحث بيشتر از اين به طول بيانجامد .در حقيقت ،هيچ توجيحي
براي اينکه چرا يوسل نقاب را هميشه ميپوشيد وجود نداشت .بعضيها باور داشتند صورتش به طرز وحشتناکي
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صدمه ديدهاست و ديگران معتقد بودند که صورتاش ،صورت انسان نيست .او نقاب را نگه ميداشت تا آن شايعهها
و ابهام را زنده نگه دارد .اين شايعهها به هالهي قدرت و رمز و رازي اضافه ميکرد که مردم را از او وحشت زده
ميکرد.
توشاک که فهميد يوسل ديگر درباره آن حرفي نخواهدزد موضوع را عوض کرد؛ او يک جسم کوچک را از جليقهاش
بيرون آورد و آن را به سمت شيخ پرتاب کرد .او گفت:
 ببين چي دارم .من چند نفر رو گذاشتم که کمپ غريبهها رو بگردن .اونا همين االن با اين برگشتن.
يوسل آن جسم را در دستانش چرخاند .اين همان جعبهاي بود که مهر گمشدهاي که اونلين حمل ميکرد را در
خود داشت.


فهميدم که اون بايد اينو با خودش داشته باشه و توي وسايلش هم نبود .پس اين فقط يه احتمال رو
باقي ميذاشت که اونم اين بود که دختره قبل از تسليم شدن قايماش کرده باشه .اونجا مکان بيثمر و
خالياي بود ،براي همين پيدا کردنش هم خيلي سخت نبوده.

زير نقابش ،يوسل با رضايتمندي فراواني لبخند زد .او تصميم گرفت که ميتواند مرد شمالي را براي رفتار بي
ادبانهاش ببخشد .او گفت:
 اين عاليه .فکر خوبي بود.
توشاک اشاره کرد:
 حاال ميتونيم قرارداد رو کامل کنيم .اين شصت و شش هزار ريل نقره ست.
آن تواالگي که آن کلمات و آن مقدار را مزمزه ميکرد؛ زمزمه کرد:
 براي هر کدوم سي و سه هزار تا.
ولي توشاک او را غافلگير کرد و سرش را به عالمت نفي تکان داد .او گفت:
 شصت و شش هزارتا مال تو .من هيچيشو نميخوام .اينو به عنوان يه غرامت حساب کن.
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يوسل که عادت نداشت مردم به همين راحتي چنين مبلغ بزرگي را تقديم ديگران کنند پرسيد:
 غرامت؟ براي چي؟ ميخواي چي کار کنم؟
ولي توشاک تصميم گرفتهبود که اين ماجرا ارزشش را داشت .او قرار بود ابرجارل شود و اين موضوع ارزش يک
سرمايه گذاري سي و سه هزار ريلي را داشت.
توشاک به او گفت:
 خونبها رو فراموش کن .من ميخوام همهي زندونيها کشته بشن.
چشمان يوسل با تعجب گشاد شد.
 همهشون؟
آن اسکانديايي براي تاييد سري تکان داد .يوسل آن ايده را بررسي کرد .سلي التن بسيار ارزش داشت ،ولي نه به
اندازهي شصت و شش هزار ريل .و واکير براي سالها مانند خاري در پهلوي يوسل بود .دنيا بدون او بسيار دلپذيرتر
بود .جايگزين او ممکن بود آنقدر براي دنبال کردن تواالگيها زماني که حمله ميکردند مشتاق نباشد .او فکر
کرد ،بله ،دنياي بدون سلي التن دنياي بهتري بود.
در مورد اسکاندياييها و پسر جوان آرالوئني هيچ تاسفي نداشت ،ولي براي از دست دادن آن دختر افسوس
ميخورد .او پرسيد:
 چرا دختره؟ اون توي بازار بردهها يه عالمه ميارزه.
توشاک پاسخ داد:
 ميخوام همهشون رو بکشي ،چون نميخوام کار ناتمومي داشتهباشم .دختره دوستاي پرنفوذي توي آرالوئن
داره و آرالوئنيها هم دوستان ارک هستن .برده ممکنه فرار کنن يا دوباره فروخته بشن ،وقتي که ابرجارل
شدم نميخوام شايعاتي راه بيوفته که من پشت ناپديد شدن ارک بودم .اگه دختره بميره ،ديگه هيچ
احتمالي نميمونه.
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يوسل با تفکر سر تکان داد .او پي برد که همهي اينها منطقيست .احتمال اينکه آن دختر فرار کند و به آرالوئن
بازگردد کم بود ،ولي احتمالش وجود داشت .در موقعيتهايي مثل اين ،بهتر بود که از همه چيز مطمئن شوند .به
عالوه ،يک اعدام دسته جمعي براي مردم ماشاوا درس خوبي بود .مانند نقاب آبي ،آن اعدام به افسانه و رمز و راز
يوسل ميافزود .او در آخر گفت:
 خيلي خب .ولي اگه ميخوايم همهشون رو بکشيم ،بهتره ازش يه استفادهاي هم بکنيم.
توشاک شانهاش را باال انداخت .اوگفت:
 هر کاري ميخواي بکن .با مراسم يا بدون موقعيت ،تا وقتي که همهشون بميرن ،من خوشحال ميشم.
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فصلچهلام

ويل با ناباوري پرسيد:
 اونا ميخوان بکشنشون؟ همهشون رو؟
او و عمر به کمپ بدولينها ـ درون يک درهي تنگ ،در شمال ماشاواـ برگشتند .شريک ،بدولين جاسوسي که روز
را درون ديوارهاي فروپاشيدهي ماشاوا سپري کرده بود ،براي تاييد سري تکان داد.
 تواالگيها يي که من ديدم از اين حرف ميزدن .اونا دارن اين رو به مردم شهر اعالم ميکنن .مشخصاً
دارن خيلي بزرگش ميکنن.
عمر با تفکر لبهايش را بر هم فشار داد .او گفت:
 اين همون چيزيه که بايد از يوسل انتظار داشت.
ويل نگاه وحشتزدهاش را به سمت شيخ چرخانيد .او گفت:
 ولي گفتي که اونا ترجيح ميدن ازشون سود بهدست بيارن!
عمر شانهاش را باال انداخت.
 معموالً ،بله؛ ولي احتماالً اين مرد ،توشاک ،در برابرش چيزي بهش پيشنهاد کرده.
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شريک دربارهي حضور يک اسکانديايي در کمپ تواالگيها هم گفتهبود  -مردي که به نظر ميآمد مرتبهي برابري
با يوسل دارد .ويل پي بردهبود که او بايد توشاک باشد .اسوينگال چند هفتهي پيش ،در آرالوئن به آنها گفتهبود
که ارک مشکوک است توشاک پشت اين خيانت باشد .عمر ادامه داد:
 و يوسل از اين فرصت ،که نشون بده چهقدر بيرحم ميتونه باشه لذت ميبره .اين براي بيدفاع کردن
قرباني هاش موثره .يه اعدام چند تايي توي اين مکان براي سالها به ياد همه ميمونه .حرفش پخش
ميشه و دفعهي بعدي که خواست به يه روستا حمله کنه کارش آسونتره.
ويل با عصبانيت فکر ميکرد؛ توشاک چه چيزي به يوسل پيشنهاد داده که باعث شده بود از بهاي آزادي آنها
بگذرد؟ او فهميد که فقط يک جواب منطقي ميتواند وجود داشتهباشد .تقريباً به خودش گفت:
 اونا بايد قرارداد و مهر اونلين رو پيدا کرده باشن.
عمر و شريک با کنجکاوي به او نگاه کردند .عمر پرسيد:
 قرارداد؟
و ويل با سرعت دربارهي پرداخت بهاي آزادياي که براي ارک تدارک ديدهبودند برايشان توضيح داد .رهبر بدولين
براي توافق سري به تاييد تکان داد.
 ميتونه همين باشه .اونقدر پول بايد براي راضي کردن يوسل کافي باشه.
ويل دوباره به شريک نگاه کرد.
 فهميدي که چه زماني ميخوان اعدام رو اجرا کنن؟
آن جاسوس پاسخ داد:
 توي روز ششم .اگه اعدام تشريفاتي باشه زمان معمولش بين ساعت نه و دهه.
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روز ششم ،ششمين روز هفته بود .آن روز ،روز تعطيلي بود و بعد از آن هم روز هفتم ميآمد ،روزي براي رعايت
احکام مذهبي .در روز ششم ،بازارهاي غذا و تجارت در ميدان شهر برپا ميشدند و مردم استراحت کرده و لذت
ميبردند .ويل فکر کرد ،حداقل ،وقتي که يک قبيلهي کوچنشين بهشون حمله نکردهبود اينکارو ميکردن .او گفت:
 پس ما دو روز وقت داريم.
سپس فکري به ذهنش خطور کرد.
 اونا بازار رو تعطيل ميکنن؟
عمر سرش را تکان داد.
 اصالً و ابداً .براي يوسل ،هر چي مردم بيشتري بيان و اعدام رو ببينن بهتره.
ويل که به سرعت فکر ميکرد چانهاش را خاراند .او با حواس پرتي گفت:
 اين ميتونه به نفعمون بشه .هر چي بيشتر مردم اون اطراف باشن ،براي مردان خودمون راحتتره که به
اونجا نفوذ کنن.
عمر ميان حرفش پريد.
 بهت گفتم ،مردان من به محض اينکه صحبت کنن به عنوان غريبه و بيگانه شناخته ميشن.
ويل پاسخ داد:
 مردان شما ،شايد .ولي يادتون رفته ما بيست و پنج سرباز آريدي با خودمون داريم؟
او ادراک را در چشمان عمر ديد و ادامه داد؛ در حالي که فکرهايش همانطور که شکل ميگرفتند بيان ميشدند.
 ما ميتونيم هر کدوم از اونا رو با مردان شما جفت کنيم .اونا ميتونن به کشاورزهايي که محصوالتشون
رو براي بازار ميارن ملحق بشن .حتي بعضيها ميتونن شب قبلش برن .وقتي که نيازه ،آريديها حرف
ميزنن ،پس مردم شهر به لهجهي بدولين واکنش نشون نميدن .اين کار بهمون پنجاه نفر توي شهر
ميده.
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عمر موافقت کرد:
 اين نقشه ممکنه کار کنه.
او که فهميدهبود جاسوسش خسته است و نيازي نيست او را دور از تختش نگه دارد ،گفت:
 کارت خوب بود ،شريک .حاال برو يه کم غذا بخور و استراحت کن.
سپس به جايي که حسن نشستهبود و مشتاقانه به بحث گوش ميداد نگاه کرد .دستور داد:
 برو ،ستوان آريدي رو پيدا کن و بيارش اينجا.
***
وقتي که آن ايده به آلوم توضيح دادهشد ،او با اشتياق قبول کرد .آن ستوان به سلتن قول داده بود که او و مردانش
در بيابان جان سالم به در برده و به دنبال او ميآيند تا آزادش کنند .حاال که اين موقعيت به آنها داده شدهبود،
او فوراً آن را پذيرفت .او همچنين ميخواست که دوباره يوسل را ببيند ،اين بار با اسلحه در دستاناش.
ولي يک نکته بود که ويل و عمر جا انداخته بودند .آلوم به خفيهي عمر اشاره کرد .او گفت:
 شما بايد اينا رو عوض کنين .خفيههاي مردان شما زرد و سفيده .مردم ماشاوا خفيههاي سفيد ساده
ميپوشند.
او به نکتهي خوبي اشاره کردهبود .مردم بدولين آنقدر به پوششان خو گرفتهبودند که برايشان راحت بود آن را
ناديدهبگيرند .عمر چند بار براي تاييد آن نکته سر تکان داد .او گفت:


ما خفبههاي سفيد رو ميسازيم .ميتونيم از شنلهاي مرداني استفاده کنيم که داخل شهر نميشن.
خيلي پارچهي سفيد داريم.

ويل به آلوم گفت:
 فکر کنم تو بايد شب قبلش بري .منم باهات ميام .بايد شهر رو بررسي کنم و يه نقطهي مناسب هم براي
شليک پيدا کنم .اگه هر کسي سوال پرسيد ،بهشون بگو که ساکت بمونن.
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عمر به خشکي گفت:
 ميتوني بهشون پيشنهاد هم بدي که وقتي جنگ شروع شد ،آزادن که اگه ميخوان يه کمکي هم بکنن.
آلوم براي پاسخ سرش را به عالمت نفي تکان داد .او گفت:
 احتمالش کمه .مردم شهر براي دفاع از خودشون يه انگشتشون رو هم باال نميبرن .و ماموراي دولت
توي شهرهايي مثل اين محبوب نيستن .احتماالً اونا منتظر اعدام هم هستن.
عمر پرسيد:
 من چي کار کنم؟
او ناخودآگاه به صالحيت ويل دربارهي اين موضوع احترام ميگذاشت .عمر جنگجويي بود که تواناييهايش بيشتر
در حرکت دادن سواره نظام در فضاي باز بود .وظيفهي برنامهريزي جنگ و جدالهاي رودررو و خياباني براي او
جديد بود و او حس ميکرد اين جوان غريبه ميداند که در مورد چه صحبت ميکند.
 وقتي که من عالمت رو دادم ،تو بقيهي نيروهارو به داخل شهر هدايت ميکني.
ويل به سرعت ،با تيغهي ساکسش نقشهي کلياي روي ماسه کشيد.
 اينجا ،يه آبراههي کوجيک توي قسمت شمالي شهر هست که ما امروز صبح ديديمش.
او به عمر نگاه کرد و شيخ يزاس تاييد سري تکان داد .او آن نقطه را به ياد ميآورد.
 شب قبلش مردات رو زير پوشش اينجا بيار .اونجا فقط حدود هفتاد متر با شهر فاصله داره .صبر ميکنيم
تا وقتي که اونا هلت و بقيه رو بيرون بيارن...
او مکث کرد و براي مشاوره به آلوم نگريست.
 اونا عموماً چجوري اينکارو انجام ميدن؟ همهشون رو با هم يا يکي يکي؟
آلوم به او گفت:
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 همه رو با هم .اونا زندانيها رو يه کم قبل از نهمين ساعت بيرون ميارن.
ويل قادر نبود حس کنجکاوي غيرعادياش را کنترل کند:
 چجوري ميخوان اعدامشون کنن؟ اونا رو دار ميزنن؟
عمر سرش را به نشانه نفي تکان داد.
 رسم اينجا اينطوري نيست؛ ما از شمشير استفاده ميکنيم .يوسل سرشون رو ميزنه.
همانطور که شيخ آن کلمات را ميگفت ،وحشت تهوعآوري به معدهي ويل چنگ زد .او تصوير وحشتناکي از
هلت ،هوراس و اونلين را تجسم کرد که در برابر شمشير جالد زانو ميزنند .اونلين! با فکر کردن به آن هم معدهاش
به هم خورد .او شروع به نفس زدن کرد ،و چشمانش را بست تا آن وحشت را از مغزش بيرون کند .او انعکاس اين

سوال را که در مغزش پيچيده بود ميشنيد؛ چي ميشه اگه شکست بخورم؟
او فشار محکمي را روي دستش حس کرده و چشمانش را باز کرد .عمر به سمت او خم شده و دستاناش را روي
دست ويل گذاشتهبود .او گفت:
 ما قرار نيست بذاريم اون اتفاق بيوفته.
لحن متقاعدکنندهاي در صدايش بود که حس وحشت و ترسي که ويل را در بر گرفتهبود را پاک کرد .نفس
کشيدنش آهستهتر شد و او خودش را آرام کرد .سپس براي قدرداني ،سري براي آن جنگجوي بيابان تکان داد.
عمر ديد که اطمينان بار ديگر به چشمان مرد جوان باز ميگردد و دستانش را رها کرد .او پرسيد:
 ميدوني ميخواي کجا خودت رو مستقر کني؟
ويل سري به تاييد تکان داد.
 دارم به يکي از برجهاي نگهباني که کنار ديوار شماليه فکر ميکنم.
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او به يک موقعيت با ديد کافي از ميدان ،جايي که اعدام صورت ميگرفت ،نياز داشت .و همچنين به نقطهاي مرتفع
که بتواند شليک واضح و روشني داشته باشد .يوسل احتماالً مردانش را در اطراف محل اعدام متمرکز ميکرد تا از
هر گونه دردسري جلوگيري کند .او انتظار نداشت که دردسر از صدها متر آن طرفتر بيايد .عمر موافقت کرد:
 ايدهي خوبيه.
او و آلوم هردو با عالقه به مرد جوان نگريستند .عمر وقتي شليک ويل را ديدهبود و آلوم هم مهارت هلت و گيلن
را .او فکر کرد ،اگر اين رنجر جوان به اندازهي نصف دوستانش مهارت داشت ،آن صبح به صبح هيجان انگيزي
تبديل ميشد .او پرسيد:
 پس ميخواي به يوسل شليک کني؟
در حقيقت او اميدوار بود که بتواند شانسي بيابد تا خودش با رهبر تواالگي تصفيه حساب کند ،ولي پي برد که اگر
سر اشتباه تير هم کار يوسل را تمام کند ،او خيلي نااميد نخواهدشد .ويل با تفکر چانهاش را خارانيد و به نقشهاي
که روي ماسه کشيده بود نگاه کرد .او گفت:


شايد :اوليت اول من جالده .اون قرار نيست نزديک دوستاي من بشه .من ميخوام پنجاه نفر ما با مردم
قاطي بشن و هر چهقدر هم که ممکنه به محل اعدام نزديک بشن .وقتي که جالد کشته ،شد ،اونا ميتونن
تواالگيها رو مشغول نگه دارن تا وقتي که عمر و مردانش برسن .من حواسم به هلت و بقيه هست ،در
صورتي که کس ديگهاي بخواد شانسش رو به عنوان جالد امتحان کنه .اگه يوسل هنوز اون اطراف بود،
شايد بتونم روزش رو خراب کنم.

عمر اشاره کرد:
 من به يه نشونه نياز دارم که بفهمم چه زماني حمله کنم.
آلوم پاسخ داد:


يکي از مردان من يه شيپورچيه .وقتي که ببينه ويل به جالد شليک کرده ،ميتونه نشونه رو به صدا در
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
باال ميرم ،شما ار دره بيرون بياين .هيچ کس اون طرف رو نگاه نميکنه ،اونا دارن به اتفاقات توي ميدون
توجه ميکنن.

 درسته.هر سه مرد دريافتند که در حال نگاه کردن به نقشهاند ،در حالي که مغزهايشان به جزئيات کار ميپرداخت .ويل
فکر کرد ،اين نقشهي تقريباً سادهاي بود و اين هم چيز خوبي بود .احتمال اينکه نقشههاي ساده اشتباه پيش برن
کمتر بود.
عمر سرش را باال آورد و بهصورت مرد جوان نگاه کرد .او گفت:
 اگه ميخواي شب قبلش بري ،ممکنه نياز پيدا کنيم يه کم صورتت رو تيرهتر کنيم.
او صورت ويل را ميان انگشت و شستش گرفت ،آن را از سمتي به سمت ديگر چرخاند و در نور ماه بررسياش
کرد .ويل بعد از مدتي که در آريدا گذرانده بود برنزه شده بود ،ولي تيرگي صورتش به مقدار متوسط بدولينها
نزديک هم نبود .موهاي قهوهاي و چشمان تيرهاش وضع را بهتر ميکردند ،ولي رنگ چهرهاش کافي نبود .او با
تفکر گفت:
 شايد بتونيم از يه کم کافاي استفاده کنيم ،تا پوستت رو تيرهتر کنيم.
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.
سپس شيخ به سمت آلوم چرخيد.
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کاپيتان ،بهتره مردانت رو توجيه کني .من بيست و پنج نفر از بهترين جنگجوهام رو انتخاب ميکنم تا
باهاشون برن .اونا ميتونن فردا صبح گروه گروه بشن و شروع به شناختن هم ديگه کنن.

آلوم خواست يلند شود ،سپس مکث کرد .او گفت:
 کاپيتان؟ من يه ستوانم.
عمر سرش را تکان داد.
 من همين االن ترفيعت دادم .تو بايد بين مردم شهر ...و هيچ کس ،هيچ وقت به يه ستوان گوش نميکنه.
آلوم به خودش اجازه داد با شنيدن آن جمله لبخندي بزند .او با تاسف گفت:
 درسته .کامالً درسته.
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فصلچهلویکم

در طول روز قبل ،زندانيها صداي چکش کاري را ميشنيدند .آنها فهميده بودند که اسيرکنندگانشان در حال
ساختن چيزي در ميدان هستند .يا ،دقيق تر ،اسيرکنندگانشان مردم آريدي را مجبور ميکردند تا آن را بسازند،
در حالي که آنها کنار ميايستادند و اسلحههايشان را به سوي آنها نشانه ميگرفتند .ولي چون آن در بزرگ تمام
اوقات بسته ميماند؛ آنها راهي براي دانستن اتفاقات بيرون نداشتند .آن رمز و راز حواس گيلن را پرت کرده بود.
در شرايط معمولي ،آن صدا احتماالً اينطور او را اذيت نميکرد .ولي گيلن که به شکل کسل کنندهاي در آن انبار
قديمي نشسته بود ،چيز ديگري براي مشغول کردن ذهنش نداشت .پس آن سوال ،که آنها در حال ساختن چه
چيزي هستند ،براي او بزرگتر و بزرگتر ميشد .هلت براي دهمين بار به او گفت:
-

آروم باش.

رنجر جوان روي کف ماسهاي غار قدم ميزد و انرژي بي قرار و بدون توقف از او ساطع ميشد .او گفت:
-

من نميتونم آروم باشم .ميخوام بدونم ميخوان چي کار کنن.

او کنار استاد پيرش توقف کرد و به او نگريست .او گفت:
-

تو حس نميکني اونا ميخوان يه کاري بکنن؟
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هلت شانه اش را باال انداخت.
-

مطمئنم که ميخوان .ولي از اونجايي که هيچ راهي براي فهميدن اينکه اون چيه ندارم؛ خودمو باهاش
اذيت نميکنم.

گيلن به اطراف آن اتاق کم نور ،براي کمک ،نگاه کرد .ارک و اسوينگال چهارزانو نشسته بودند و يک نسخهي
پيچيده و اسکانديايي از جکس 76را بازي کرده و روي پول وجود نداشتهاي شرط ميبستند .او پرسيد:
-

اين شما دوتا رو اذيت نميکنه؟

ارک به باال نگاه کرد و شانه اش را باال انداخت .او گفت:
-

احتماالً غرفههاي بازاره.

گيلن سرش را با خشم تکان داد.
-

احتماالً! همين برات کافيه؟

ارک براي لحظهاي به سوال فکر کرد و سپس به سادگي گفت:
-

آره.

گيلن با نشانهاي از به ستوه آمدن دستهايش را از هم باز کرد.
-

ولي نميخواي بدوني؟

-

نه.

ترجمهی تحت لفظی این کلمه «استخوان انگشت» میشود و بهتر بود از نام دیگر آن در متن استفاده شود Knucklebones
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ارک استدالل کرده بود که آنها احتماالً غرفههاي بازار هستند .در هر صورت ،او در آن زمان استفادههاي ديگري
براي مغزش داشت .او در حال جمع کردن مقاديري بود که در بازي با اسوينگال از او برده و باخته بود .از آنجايي
که اسوينگال دوست داشت آن مقاديري که باخته بود فراموش شوند ،او براي اين کار به ذهن تيزي نياز داشت .او
اکنون به معاونش گفت:
-

حساب کردم که تا حاال ،من هفده هزار و سيصد کرون (ز) ازت بردم.

اسوينگال فوراً پاسخ داد:
-

درسته ،و اين هم در برابر اون هفده هزار و دويست کروني که من تا حاال ازت بردم قرار ميگيره.

ارک اخم کرد.
-

مطمئني که همونقدر بُردي؟

اسوينگال براي تاييد سري تکان داد .او گفت:
-

کامالً مطمئنم.

ارک شانه اش را باال انداخت .اسوينگال حق داشت ،ولي اگر او آن چهارصد کروني که زمان رسيدن وعدهي
ناهارشان برده را فراموش کرده بود ،آن سوال ارزش پرسيدن داشت .او االن ديد که چنين شانسي نداشته است .او
با معصوميت گفت:
-

پس يعني تو دويست تا بهم بدهکاري.

او دستش را دراز کرد تا استخوانها را بردارد و از حالت درناک اسوينگال آگاه شد .او گفت:
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-

ميدونم که ابرجارلها قراره چشم بسته دزدي کنن ،ارک ،ولي ميشه اين کار رو با مالياتها بکني؛ نه با
رياضيات بد؟ آخرين باري که حساب کردم ،هفده هزار و سيصد تا منهاي هفده هزار و دويست تا ميشه
صد تا.

ارک ،مثل اينکه تازه به اشتباهش پي برده باشد گفت:
-

پس اينطوريه.

اسوينگال با استهزاء خرناسي کشيد و دستش را براي گرفتن استخوانهاي در دست ارک دراز کرد .او گفت:
-

االنم نوبت منه ،نه نوبت تو.

ارک تکرار کرد:
-

پس اينطوريه.

اسوينگال چشمانش را چرخاند ،استخوانهايش را گرفت و آمادهي پرتابشان شد .گيلن شروع کرد:
-

يه چيز ديگه ...

هلت با خستگي گفت:
-

اه ،خداي من.

ولي گيلن قبل از اينکه ادامه دهد ،فقط به او نگاه کرد .او تکرار کرد:
-

يه چيز ديگه .کسي به اون نگاههاي عجيب غريبي که نگهبانا بهمون ميندازن دقت کرده؟ وقتي که غذا
رو برامون ميارن ،يه جورايي  ...نيشخند ميزنن.
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هلت گفت:
-

اونا آدماي خوشحالين.

گيلن سرش را تکان داد.
-

اونا دارن مسخره مون ميکنن .يه چيزي قراره اتفاق بيوفته ،من ميتونم حسش کنم.

سلتن به او گفت:
-

دوست من ،تلف کردن انرژيت در مورد اين موضوع فايدهاي نداره .فقط آروم باش.

گيلن لجوجانه سرش را تکان داد .او گفت:
-

من ميخوام وقتي اتفاق ميوفته براش آماده باشم.

اونلين با کنجکاوي به او نگريست.
-

چجوري ميخواي «براش آماده باشي» وقتي نميدوني «اون» قراره چي باشه؟

آن رنجر جوان گفت:
-

خب پس براي همهچيز آماده ميشم.

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.

رنجر جوان تر نفس عميقي کشيد تا پاسخ دهد ،ولي صداي چرخيدن کليد در قفل توجهشان را جلب کرد .در
بزرگ باز شد؛ و لوالهاي زنگ زده اش در چند سانتيمتر آخر حرکتشان به شکل اعصاب خرد کني جيغ کشيدند.
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دو نفر از نگهبانان با غذاي بعدازظهر آنها وارد شدند .بيرون انبار ،اشعههاي آخر خورشيد در حال محو شدن از
روي شهر بودند .از آنجايي که کوههاي عظيم راه نور را از سمت غرب سد ميکردند ،اينجا زودتر از زمينهاي پست
تاريک ميشد.
اونلين که از حرفهاي گيلن آگاه شده بود؛ همانطور که نگهبانها قهوهي سرد ،نان صاف و يک مشت خرماي نزار
را روي زمين ميگذاشتند آنها را تماشا کرد .يکي شان ديد که او در حال تماشاست و به او نيشخند زد .او فکر

کرد ،بله ،گيلن به نکتهاي اشاره کرده بود .آن نيشخند دوستانه نبود و از اين خبر ميداد که «من يه چيز ناخوشايند
رو ميدونم که قراره برات اتفاق بيوفته».
سپس ،زماني که او شستش را تا گلو باال آورد و در نشانهي بي ترديدي از بريدن کشيد و در تقليد عبوسانه و
مسخرهاي از مرگ چشمانش را چرخاند ،آن شک تاييد شد .هوراس ،بدون جلب توجه نگهبانها و ديگر زنداني ها،
خودش را بيشتر به سمت در باز کشيده بود تا بتواند نگاهي به شهر زير پايشان بيندازد .حاال که نگهبان ميخواستند
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:
-

من از نگاهش خوشم نيومد.

هوراس مکث کرد .سپس او پي برد که همراهانش لياقت دانستن آنچه او ديده بود را داشتند.
-

وقتي که بشنوي چي دارن ميسازن ،کمتر دوستش خواهي داشت .اون يه سکوي بزرگ و بلنده که ته
ميدون ساختنش .تقريباً دو مترر باالي زمينه و پلههايي داره که ازشون باال ميرن.

ارک پيشنهاد کرد:
-

مثل يه صحنه؟ شايد اونا بخوان يه نمايش اجرا کنن.

هوراس گفت:
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-

شايدم يه اعدام.
***

ويل و آلوم به تودهي کشاورزان که به سمت شهر بر ميگشتند ملحق شدند .البته ،در دروازه نگهبانان تواالگي
مستقر بودند؛ ولي آنها توجه کمي به کشاورزان آريدي که از کنارشان ميگذشتند ميکردند .در تمام اين سالهايي
که تواالگيها به زور به شهرها و روستاهاي مناطق دور وارد ميشدند هيچ وقت با يک مقاومت واقعي مواجه نشده
بودند .آنها هميشه مراقب بودند که براي ساکنان آنقدري باقي بگذارند که بعد از ترکشان ،آنها بتوانند زندگي
کنند و دوباره گروه گروه شوند .و آنها عموماً بعد از چپاول کردن يک شهر ،تا چند سال به آن بازنمي گشتند .در
نتيجه؛ مردم آريدي آن حملههاي نامنظم را به عنوان بخشي از زندگيشان قبول کرده بودند .خوشايند نبود ،ولي
ارزش مردن را هم نداشت.
در جمعيت اطرافشان ،ويل حداقل سه جفت آريدي -بدولين را تشخيص داد .او به آلوم نگاه کرد و ديد که او نيز
به آنها دقت کرده است .او بهآرامي گفت:
-

بذار بريم يه قهوه خونه پيدا کنيم .پشتم داره خسته ميشه.

هر دويشان بستههاي بزرگي از هيزم را حمل ميکردند .آنها بعد از ظهر را صرف جمع کردن آنها از آبگذرها و
درههاي اطراف کرده بودند .برخالف بيابان بي درخت ،دامنههاي رشته کوه شمالي پوششي کم پشت از درختان
کوچک و بوتهها داشت .جريانهاي زيرزميني که از آن دامنهها عبور ميکرد ،براي سبزيجات آب کافي براي رشد
کردن فراهم آورده بود.
آن پشتههاي هيزم لوازم مناسبي براي نمايش آنها بودند .ممکن بود آنها بتوانند که هيزمها را به يکي از
مسافرخانهها يا قهوه خانههاي شهر بفروشند؛ که باعث ميشد به آنها فوراً خوشامد گفته شود .آريديها هميشه
به هيزم نياز داشتند .به عالوه ،آنها کمک ميکردند تا ظاهر تقريباً خارجي ويل؛ همانطور که او از دروازه ميگذشت
پوشانده شود .او با سر و پشت خم شده بر اثر بارها راه ميرفت و چشمها و صورتش را پايين نگه ميداشت.
يک دليل مهم تر هم براي حمل آنها وجود داشت .در مرکز پشتهي ويل ،کمان ناآماده و تيردانش قرار داشت.
آنها از ميدان شهر گذشتند و ويل به سکوي بزرگي که در طرف غربي ساخته بودند نگاه کرد .هدف ساختنش
مسلم بود .او نجوا کرد:
-

به نظر ميرسه اونا آمادن.
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و آلوم براي توافق سري تکان داد.
-

بذار از اينجا بريم .ما اينجا ،توي ميدون خيلي مشخص ميشيم.

آنها درون يکي از خيابانهاي باريک رفتند و از ميدان و سکوي چوبي و بدشگونش دور شدند .هيچ کدامشان
نميدانستند کجا ميرفتند .ولي هر دويشان ميدانستند بهتر است به نظر نامطمئن بيايند .آنها به شکل يک
نواختي کنار خيابان راه رفتند و راه پر پيچ و خمش را دنبال کردند .ويل ميدانست همانطور که خيابان در طول
شيب طبيعي زمين کشيده شده بود ،آنها به سمت باال حرکت ميکردند.
او حس کرد که دست آلوم آستينش را ميکشد و به جايي که آن گروهبان آريدي اشاره ميکرد -يک محلهي
جانبي -نگاه کرد.
آنجا ،تقريباً سي متر آنطرف تر يک خيابان دو طبقه وجود داشت که از همسايگانش بزرگتر بود .يک نشانه به ديوار
کنارش آويزان بود که نشانههاي آريدي محو شده روي آن کشيده شده بود .آلوم گفت:
-

اون يه مسافرخونهست.

و به سمت ساختمان رفت.
آنها انتخاب کرده بودند که شب را در مهمانخانه بگذرانند .بقيهي گروهها خودشان را ميان مهمان خانه يا قهوه
خانههاي ديگر شهر پخش ميکردند .مشخصاً ،مهمان خانههاي کافياي براي جا دادن پنجاه نفر ديگر وجود
نداشت .ولي در شهر تجارياي مانند اين عادي بود ساختمانهايي که بر کنارهاي ميدان شهر بنا شده اند،
سايبانهاي کرباسياي برپا کنند و به داخل خود ميدان بيايند .تجار و کشاورزان دوره گرد که براي بازار به شهر
ميآمدند ،زير آن سايبانها شب را ميخوابيدند .و همينطور خيلي از گروههاي آريدي – بدولين .اين موضوع بدين
معنا بود که آنها فردا صبح در ميدان بودند ،همانجايي که موقع شروع جنگ ويل ميخواست آنجا باشند .در هر
صورت ،ويل و آلوم ميخواستند به ديوار شهر و يکي از برجهاي نگهباني که ويل به عنوان نقطهي شليکش انتخاب
کرده بود نزديک باشند.
يک اسطبل موقت و سايبان دار کنار ساختمان اصلي وجود داشت .آنها واردش شدند و پشتههاي هيزمشان را
زمين گذاشتند .ويل دستش را به داخل پشتهي خودش برد و به سرعت تيردان و کمان بلندش را بيرون کشيد و
اسلحه را در يک آخور که نيمه با يونجه پر شده بود پنهان کرد.
حيوانهاي کمي در اسطبل بودند؛ دو اسب و يک االغ پير .آنها بدون کنجکاوي به تازه واردها نگاه کردند؛ سپس
به به يونجه خوردنشان بازگشتند .آلوم گفت:
-

مشخصاً اونا مهموناي زيادي ندارن .بايد بتونيم يه اتاق اينجا پيدا کنيم.

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
آنها پشتهها را دوباره روي شانههايشان انداختد و به سمت در جلويي مهمان خانه رفتند.
آنها به اتاق اصلي مهمان خانه وارد شدند .در آرالوئن يا گليکا ،اينجا محل پياله فروشي بود ،جايي که مشتريها
آبجو يا شراب مينوشيدند .ولي بيشتر آريديها از الکل اجتناب ميکردند و به جاي آن قهوهي قوي و تلخ
مينوشيدند .ويل پشتهي هيزم را پايين گذاشت و به اتاق نگريست .هشت يا نه مرد پشت ميزهاي کوچکي ،بيشتر
دوتايي يا سه تايي ،نشسته بودند .آنها باال را نگاه کردند تا تازه واردها را ببينند ،سپس ،وقتي وفهميدند آنها را
نميشناسند ،به ادامه مکالمههايشان برگشتند.
يکي از مردان تنها نشسته بود .او اضافه وزن داشت و همانطور که آلوم به سمت بار ميرفت و دربارهي قيمت يک
وعدهي غذا و اتاق براي شب در برابر هيزم و مقدار کمي از پول با او چانه ميزد؛ آن مرد به خيره شدن به ويل
ادامه داد .وقتي که چانه زدنها تمام شد ،مهمان خانه دار گفت:
-

قبالً اينجاها نديده بودمتون.

صدايش لحني مانند بازجويي کردن داشت .آلوم بدون پلک زدن به او نگاه کرد .او گفت:
-

شايد به خاطر اينه که من آدم توداريام.

لحنش دوستانه نبود و از بحثهاي بعدي اجتناب ميکرد .او به ويل گفته بود که مردم روستايي آريدي ،کارهاي
زيادي براي مخفي نگه داشتن کسب و کارشان ميکردند ،با اين وجود ،برعکس ،آنها عاشق فضولي کردن در امور
مردم ديگر بودند.
آن مهمان خانه دار ،حکيمانه آن اعتراض را پذيرفت .او دو فنجان قهوه ريخت و آنها را همراه يک بشقاب از نان
تازه ،کمي چاشني سبک 77و چهار سيخ از گوشت برهي سرخ شده روي سيني چوبي گذاشت.
آلوم غذا و نوشيدنيها را به سمت ميزي که ويل انتخاب کرده بود برد و آنها شروع به خوردن کردند .همانطور
که ميخوردند ،ويل ميتوانست نگاه مرد چاق که هنوز روي او بود را حس کند .او بهآرامي گفت:
-

داره تماشامون ميکنه.

آن افسر آريدي سرش را باال آورد و ارتباط چشمي با مرد چاق برقرار کرد .او به تندي گفت:
-

چيزي تو فکرته ،دوست من؟

آن مرد شرمنده نشده بود .او گفت:
-

شماها اينجا غريبه اين.
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آلوم سري به تاييد تکان داد .او با بيادبي گفت:
-

به خاطر اينه که شنيديم تو وقت زيادي رو اينجا ميگذروني.

آن مرد پرسيد:
-

پس از کجا مياين؟

آلوم با نگاه غيردوستانهاي به او خيره شد .او روي آن کوسن جا به جا شد و خنجرش را ،هنوز در غالف ،از
کمربندش بيرون آورد .او آن اسلحه را روي ميز جلويش گذاشت .او گفت:
-

فکر نميکنم اين موضوع بهت مربوط بشه.

سپس ،به سمت ويل برگشت و به اندازهاي بلند که صدايش شنيده شود ،اضافه کرد:
-

مشخصهي بارز فضولهاي روستايي .هميشه فکر ميکنن کاراي بقيه بهشون مربوط ميشه.

ويل خرناسي کشيد و دهانش را با نان و گوشت برهي داغ پر کرد ،تا مجبور نشود پاسخ دهد .مرد چاق پرسيد:
-

دوستت چيزي هم ميگه؟

آلوم آن برشي از نان را که تازه دور قطعههايي از گوشت پيچيده بود را زمين گذاشت و آه خشمگيني کشيد.
-

يه بار شنيدم وقتي داشت گوشهاي يه نفر که خيلي سوال ميپرسيد رو ميبريد ،گفت اووپس.

بعضي از مهمانهاي ديگر به باال نگاه کرده و براي قدرداني سري تکان دادند .مشخصاً ،آن مرد چاق در قهوه خانه
محبوب نبود .يکي از آنها از آن طرف اتاق فرياد زد:
-

ولش کن ،سعود !78بذار مردم غذاشون رو بخورن.

سرودي از توافق بلند شد و مرد چاق به اطراف نگاه کرد؛ در حالي که تنفرش از بقيهي مهمانان بيش از حد
مشخص بود .او به همه شان پوزخند زد ،و در آخر دوباره به کوسنش تکيه داد و قهوه اش را نوشيد .ولي چشمانش
روي آن دو غريبه ماند.
وقتي که آنها غذايشان را تمام کردند و به سمت طبقهي باال ،جايي که اتاقشان قرار داشت ،رفتند؛ ويل هنوز
ميتوانست نگاه مرد چاق را حس کند که پشتش را سوراخ ميکرد .او فکر کرد که آيا بايد کاري درباره اش انجام
دهند يا نه .آلوم شک و ترديدش را حس کرد .او همانطور که از پلهها باال ميرفتند گفت:
-

نگران نباش .فردا اون کامالً ما رو فراموش کرده و يه چيز ديگه پيدا ميکنه تا درباره ش شايعه بسازه.

ويل آنقدرها مطمئن نبود .او اميدوار بود که حق با آلوم باشد.
Saoud
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فصلچهلودوم
کليد درون قفل در انبار صدا کرد .زندانيها با تنبلي به باال نگريستند .صبح بود ،چند ساعت بعد از طلوع؛ و آنها
عادت کرده بودند تقريباً اکنون اولين وعدهي روزانهشان را دريافت کنند .آنها دچار روزمرگي شده بودند .يک روز
توسط سه وعده که به آنها داده ميشد ،تقسيم ميشد .آن غذا نامتنوع و خسته کننده بود  -عموماً شامل نان
ديروز پخته شده که بيات و بيمزه بود ،و چند خرما ميشد – و کافي نبود تا براي هيچ کدامشان وعدهي کافياي
را فراهم کند.
ولي حداقل قهوه بود و با وجود اينکه در بهترين حالت آن قهوه ولرم بود ،هوراس ،هلت و گيلن قدر آن را
ميدانستند .البته ،اسوينگال و ارک براي وجود نداشتن آبجوي قوي افسوس ميخوردند .اسوينگال بعضي اوقات با
اشتياق به آن بشکهي نيم پر شدهاي که روي ولف وايند ،چند هفتهي پيش به جا گذاشته بود فکر ميکرد .او
انديشيد که در الشباح ،چگونه با مردانش رفتار ميکنند .او با ناراحتي فکر کرد ،احتماالً خيلي بهتر از خودش که
اينجا بود.
ديگران به افکار خودشان ميرسيدند .گيلن هنوز دربارهي آن سکويي که هوراس دربارهي ديدنش گزارش داده بود
فکر ميکرد .جنگجوي جوان گفته بود سکوي اعدام ،گيلن ميدانست که او و هلت قطعاً بين زندان بانانشان
نامحبوب بودند .او فکر کرد ،اگر کسي قرار بود که اعدام شود ،آن دو نفر همانها بودند .ولي او خردمندانه با آن
فکر رو به رو شد .رنجرها عادت داشتند تا در موقعيتهاي سخت گرفتار شوند .آنها همچنين عادت داشتند که
هدفهاي اصلي دشمنانشان باشند .او براي سالها با احتمال به وجود آمدن چنين موقعيتي زندگي کرده بود.
اکنون تمام کاري که ميتوانست بکند اين بود که صبر کند تا موقعيتي براي فرار درست شود.
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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
القا کند .وقتي که گيلن به آن حقيقت پي برد ،متوجه شد که اميدوار است آنقدر دربارهي «آماده بودن براي همه
چيز» سروصدا نکرده بود .اگر هر گونه موقعيتي پيش مي آمد ،او آماده خواهد بود .همينطور هلت ،حرف زدن
دربارهاش آنها را آمادهتر نميکرد؛ ولي آن کار امکان داشت اونلين را عصبي کند.
هوراس آرام باقي ماند .او به هلت و گيلن ايمان داشت .اگر براي بيرون رفتن از موقعيتشان راه حلي وجود داشت،
او ميدانست که آن دو پيدايش خواهند کرد .مانند گيلن ،او فراتر از بيفعاليتيِ ظاهريِ هلت را ميديد .او ميدانست
که آن رنجر براي عمل کردن تحريک شده بود و مغزش با خشم کار ميکرد.
آن حقيقت که زندانبانانشان زماني که معموالً صبحانه را ميآوردند ،براي بردنشان آمدند آنها را غافلگير کرد.
آنها که انتظار داشتند دو نفر با سيني غذا و کوزهي قهوه به انبار وارد شوند؛ ناگهاني با دوازده مرد با شمشير هاي
کشيده رو به روشدند که از درِ باز به درون ميريختند و در موقعيتهاي مشخص شدهاي ،اطراف آنها قرار گرفتند.
هلت که پشت به ديوار نشسته بود ،خواست بلند شود .ولي نوکِ يک شمشير خميده او را متوقف کرد و نه آنچنان
با ماليمت به گلويش فشار داه شد .آن کاپيتان تواالگي به او دستور داد:
-

همونجا که هستي بمون.

او که چشمانش روي صورت هلت مانده بودند؛ به رنجر نشسته اشاره کرد .او گفت:
-

دستات رو بيار جلو.

سپس ،همانطور که هلت اطاعت ميکرد به يکي از مردانش گفت:
-

ببندش.

دستان هلت به سرعت جلويش بسته شدند .در ابتدا ،زماني که آن تواالگي ميخواست او را ببندد ،او سعي کرد که
ماهيچه هاي بازوها و مشتش را بکشد و اميدوار بود که بعداً آنها آزاد کند و باعث شود که طنابها کمي شل
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شوند .ولي آن کاپيتان تواالگي حقهي قديمي را ميدانست .او به سختي با سر تيز نشدهي شمشيرش به پشت
دستان هلت ضربه زد .او با خشونت دستور داد:
-

اينکارا بسه!

هلت شانهاش را باال انداخته و دستانش را شل کرد .ارزش امتحان کردن را داشت .سر تا سر اتاق ،او همانطور که
دستان بقيه همانطور بسته ميشد تماشايشان کرد .او اخم کرد .چرا همهشان؟ او ميتوانست خودش و گيلن را
درک کند .حتي هوراس ،ولي ديگران گروگانهاي ارزشمندي بودند .زماني که ديد ديگران را بلند ميکنند ،حس
فرورفتگياي در شکمش را احساس کرد .سپس آن کاپيتان طنابي که دستانش را به هم بسته بود را گرفت و او را
هم باال کشيد؛ او پرسيد:
-

کجا داريم ميريم؟

ولي آن مرد به سادگي خنديد و هلت را از در به بيرون راند .هوراس ،همانطور که بعد از آن رنجر ريش خاکستري
به بيرون رانده ميشد گفت:
-

اين به نظر خوب نمياد.
***

ويل و آلوم تقريباً تا ديروقت خوابيدند .بيشتر مهمانهاي ديگر بلند شده ،صبحانه خورده و کمي بعد از طلوع آنجا
را ترک کره بودند.
در هر صورت ،آنها استدالل کرده بودند که بايد تا ساعت نه صبر کنند و تصميم گرفته بودند که هيچ دليلي براي
زود بيدار شدن و سپس جلب کردن توجهها با پرسه زدن در مجاورت آن برج مراقبت ،روي ديوار فروريخته وجود
نداشت .در نتيجه ،آنها يک ساعت بعد از اينکه بيشتر مهمانان رفته بودند به اتاق اصلي مهمان خانه وارد شدند.
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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
جوان را تماشا کرده بود که توسط پلهها به اتاق اصلي ميرفتند .سعود مرد مغروري بود؛ او يک تاجر ثروتمند
پارچه بود و چند غرفه در بازار داشت که همهشان توسط کارمندان حقوق بگيرش اداره ميشدند .کار حقيقيِ
سروکله زدن با مشتريان ،اين روز ها دور از شأن سعود بود .او براي چنين کارهاي زخمتي بيش از حد پولدار و
مهم بود .در عوض؛ او زمانش را در قهوهخانهها ميگذراند ،جايي که انتظار داشت که به خاطر خود ساخته و پولدار
بودنش ،با احترام با او رفتار شود.
همهي اينها در نتيجه به اين حقيقت ميرسيد که او رفتار بيادبانه و توهينآميز آلوم را در شب قبل دوست
نداشت .در چشم هاي سعود ،او مردي بود که از طرف مردمي که با آنها برخورد ميکرد اليق احترام بود ،حتي
احترام همراه با تملق؛ او به آن تهديد کردنهاي کوچک و پنهانيِ آلوم عادت نداشت .و او اين حقيقت را که ديگران
در قهوهخانه طرف غريبهها را گرفته بودند دوست نداشت .او فکر کرد ،چيز مشکوکي دربارهي اين دو نفر وجود
داشت و او مردمي را ميشناخت که ممکن بود با شنيدنش خرسند شوند.
همانطور که آلوم و ويل از پلهها به اتاق قهوهخوري ميرفتند؛ او با سکوت از اتاقش بيرون آمد ،بهآرامي در را پشت
سرش بست و به خاطر صدايي که در ،وقتي که بسته ميشد ايجاد کرد خود را عقب کشيد .آنها مطمئناً بايد آن
صدا را شنيده باشند؟
ولي نه .او ميتوانست صداي حرف زدنشان را از پايين پلهها بشنود ،بدون هيچگونه توقف يا مداخلهاي ،او که با
دقت راه ميرفت و بيش از حد نزديک ديوار ميايستاد تا از اينکه تختههاي کف زير وزنش صدا کنند جلوگيري
کند؛ به سمت خود پلهها رفت.
او همانطور که صداي باز و بسته شدن در مهمانخانه را شنيد مکث کرد .براي لحظهاي فکر کرد آن دو مرد رفته
اند؛ سپس صداي صحبت کردن مرد بزرگتر را با مهمانخانهدار شنيد .او فکر کرد ،پس جوانتره براي کاري بيرون
رفته بود .ولي چه کاري؟
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او چند پلهي ديگر را پايين آمد ،در حالي که گوشهايش براي شنيدن هر گونه صدايي از بازگشت شکارش تيز
شده بود .سپس او دوباره صداي در جلويي را شنيد و ديد که غريبهي جوانتر از سالنِ پايين پلهها مي گذرد و
دوباره وارد اتاق قهوهخوري ميشود.
اين بار ،او چيزي را در دست راستش حمل ميکرد که شبيه چوبدستي بلندي ،پيچيده و گره زده شده در پارچهي
کرباسي بود .سعود اخم کرد .او هيچ وقت چوبدستياي مانند اين را نديده بود .او که با دقت حرکت ميکرد ،از
بقيهي پلهها پايين آمد و از يک در جانبي به خيابان رفت.
در سمت راستش با چند متر فاصله ،يک کوچه ديگر حتي کوچکتر از همين يکي وجود داشت .او به سمتش
دويد و شکرگذارانه به درون سايهها رفت و منتظر ايستاد تا آن دو مرد مهمانخانه را ترک کنند.
چند دقيقه بعد آنها بيرون آمدند و به چپ چرخيدند و به سمت شمال به راه افتادند .سعود با کنجکاوي تماشايشان
کرد و سپس آنها را دنبال کرد .سي دقيقه از ساعت هشت گذشته بود و بيشتر مردم ماشاوا به سمت ميدان
ميرفتند .حتي با وجود اينکه او هيچ مشکلي با زندانيهايي که قرار بود بميرند نداشت ،يک اعدام منظرهي
حيرتآوري بود و بيشتر مردم ميخواستند آن را ببينند.
پس چرا اين دو مرد از ميدان دور ميشدند؟ هيچ چيز جالبي در سمت شمالي شهر وجود نداشت – آنجا فقط
هرج و مرج گيچ کنندهاي از کلبههاي فروريختني و موش زده بود .و البته ،خود آن ديوار قديمي و فروريخته ،با
برجهاي نگهباني متزلزل و ناپايدارش.
آن تاجر پارچهي چاق ناگهاني چرخيد و از همان راهي که آماده بود برگشت .او فکر کرد ،تاليش 79ممکن بود
دوست داشته باشد اين را بشنود .تاليش يک جنگجوي آريدي بود – با مقام کمي در آن گروه کوچ نشين که
عموماً با دو دستيار مسافرت ميکرد که دستوراتش را انجام ميدادند .آنها به سرعت ميان مردم شهر آريدي،
شهرتي به عنوان دزد و راهزن به دست آوردند .به شکلي ،به نظر ميرسيد آنها هميشه پيشگويي ميکردند
بازرگانان آريدي کجا پولها يا بهترين محصوالتشان را پنهان کردهاند .در حقيقت ،اين سعود بود که به آنها مي
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گفت .او اتحادي را با آن سه تواالگي ايجاد کرده بود .در برابر رها کردن غرفهها و انبارهايش ،او از همسايهها و
رقبايش به آنها اطالع ميداد.
قهوهخانهاي در گوشهي ميدان بود که آنها عموماً آنجا ميرفتند .سعود سرعتش را افزايش داد و بدن چاقش،
همانطور که در خيابانهاي باريک ميدويد تا دزد تواالگي را پيدا کند ،ميلرزيد .اگر توجه تاليش به آن دو مرد
جلب نميشد ،او به دزد ميگفت که آنها کيف پولي پر از طال حمل ميکنند .آن مطمئناً توجه تواالگي را جلب
ميکرد.
بعداً ،سعود هميشه ميتوانست ادعا کنند که غريبهها بايد آن پول را از دست داده يا پنهانش کرده باشند .اگر
تاليش به خاطر نبود طال خشمگين ميشد ،فقط به آن دو غريبه ضرر ميرساند .و آنقدر که سعود اهميت ميداد،
آن چيز خوبي بود.
***
ويل و آلوم راهشان را از ميان کپههاي زباله و بناهاي فروريخته بازکردند .قسمت شمالي شهر در بدترين حالت
خرابي قرار داشت .خانهها رها شدن بودند تا بپوسند و فرو بريزند و توسط بيخانمانها اشغال شده بودند – مردم
فقير ،بيکار و جنايتکار؛ هر چند وقت يکبار ،آنها صورت هاييرا ميديدند که پنهاني ،از ميان راهروهاي فروريخته
به آنها نگاه ميکردند .وقتي که وجود آنها کشف ميشد ،آن ناظران به درون سايههاي خانهها بر ميگشتند.
خيابانها باريک بودند و همانطور که خانههايي که فرو ريخته بودند و به سادگي همانجا رها شده بودند – و کم
کم به تپههايي از ويرانه تبديل ميشدند  -را دور ميزدند ،به شکل تصادفياي ،پيچ خوده بودند .ويل حس
جهتيابياش را مدتي پيش از دست داده بود .او اميدوار بود آلوم بداند به کجا ميروند .آن گروهبان آريدي راه را
با اطمينان کافي هدايت ميکرد .زماني که آنها در آخر از يک کوچهي پيچ و تاب خورده و گيج کننده بيرون
آمدند و باقيماندههاي ديوار شمالي را رو بهرويشان ديدند ،ويل با آسودگي آهي کشيد.
در اصل ،پيادهروي عريض و پاکي در طول مبناي و پايهي داخلي ديوار کشيده ميشد ،و ساختمانها اجازه نداشتند
کمتر از سه متر به آن نزديک شوند .ولي در سالهاي اخير ،مردم کلبهها و سايبانهايي را به مجاورت خود ديوار
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ساخته بودند – و عموماً از آجرهاي فرو ريخته و گِلي که قبالً قسمتي از ديوار را تشکيل ميدادند استفاده ميکردند
تا کلبههاي تاريک و کوچکشان را بسازند.
آنها ،که مجبور ميشدند از يک پيچ تصادفي به ديگري بروند و راهشان را از ميان خانههاي ويران شده باز کنند،
بيشتر از آني که ميخواستند به سمت شرق آمده بودند .حاال ويل ميديد که آن برج نگهباني که به عنوان محل
شليک انتخاب کرده بود تقريباً دويست متر آنطرف تر است .او برج را توسط تير سقفياي که فروريخته و روي
نردههاي سکوي ديده باني گير کرده بود شناخت .آن تير با زاويهي تندي پيش آمده بود.
او به خورشيد نگاه کرد .آفتاب در آسمان شرقي باالتر ميرفت و برج خيلي دورتر بود .يکي ديگر نزديکتر به آنها،
فقط پنجاه متر دورتر ،وجود داشت .وقتي که او از سايبانها و قلوه سنگهاي سقوط کرده عبور ميکرد ،امکان
داشت خيلي دير به برج اصلي برسند .پيمودن قسمت ويران شدهي شهر بيشتر از آنچه تخمين زده بودند طول
کشيده بود.
او اکنون به برج نزديکتر اشاره کرد .او گفت:
-

اون يکي برج هم مجبوره کافي باشه.

آلوم سري به تاييد تکان داد ،او به نظر نگران مي آمد .او گفت:
-

داره دير مي شه؛ اونا هر دقيقه ممکنه شروع کنن.

آنها در حالي که تقريباً ميدويدند ،راهشان را به سمت برج نزديکتر از ميان هرج مرجِ بناها و کلبههاي فروريخته
باز کردند.
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فصلچهلوسوم

عمر پشت سنگ بزرگي در ابتداي آبراهه دوال شده بود ،در حالي که چشمانش ورم کرده و روي برج نگهبانياي
که او و ويل شب قبل انتخاب کرده بودند متمرکز شده بود .تير سقفي که نيمه فروريخته بود تشخيص آن برج را
از همسايگانش آسان ميکرد.
چيزي پشت سرش حرکت کرد و او چرخيد تا حسن را ببيند .آن مرد جوان از درون آبراهه و کمي عقبتر ،جايي
که قواي اصلي بدولينها با سکوت منتظر بودند به آنجا آمده بود .حسن پرسيد:
-

اثري ازش هست ،شيخ؟

عمر سرش را تکان داد.
-

بايد تا االن توي موقعيت ميبود .ساعت تقريباً نه ـه.

حسن پيشنهاد داد:
-

شايد اعدامها به تاخير افتادن؟

عمر با تفکر ريشش را خاراند.
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-

شايد؛ ولي نميتونم احتمال بدم اون يوسل شيطان همچين شانسي رو براي تحت تاثير قرار دادن محليها
از دست بده.

او دستش را براي سکوت باال آورد و براي گوش دادن سرش را کمي چرخاند .از داخل ماشاوا ،غريو و آهنگ طبل
توسط نسيم صبحگاهي به آنها ميرسيد .او گفت:
-

نه ،اعدام داره شروع ميشه .چه باليي سر ويل و آلوم اومده؟

حسن پرسيد:
-

بايد مردان رو بيارم ،شيخ؟

عمر مکث کرد .احتماالً هيچ کس به اين جهت نگاه نميکرد و آنها ميتوانستند در مسير خاکياي که به سمت
شهر ميرفت زود تر از موقع پايين بروند .ولي او آن ايده را رد کرد .تنها چيزي که کم داشتند يک جفت چشم
کنجکاو بود که آنها را ببيند و سپس هشدار به صدا در ميآمد .او گفت:
 براي رنجر منتظر ميمونيم.***
آن هفت زنداني ،محاصره شده توسط نگهبانان ،در طول مسير سرپايينيِ خاکي از غارها و انبار به سمت خيابانهاي
خود شهر رانده شدند.
آنها که ضربه ميخوردند ،به جلو هل داده ميشدند ،در صفي طوالني به يک ديگر بسته شده بودند و حرف زدن
با هم ديگر برايشان ممنوع بود؛ از روي زمين ناهموار تلوتلو ميخوردند .اکثراً مردم آريدي آنها را با مخلوطي از
بياحساسي و دلرحمي ممنوعه تماشا ميکردند .با اين وجود ،مانند هر جمع ديگري ،مردماني بودند که زندانيها
را مسخره ميکردند و سنگ و کپهي گِل و آشغال به سمتشان ميانداختند .هلت به گروهي از مردان جوان بيست
ساله نگاه کرد .برعکس بيشتر آريدي ها ،آنها مشخصاً شراب قدرتمندي که به نام آراريکي 80شناخته ميشد را
arariki
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نوشيده بودند .آنها با هم تلو تلو ميخوردند ،در حالي که چشمانشان قرمز بود و همانطور که به صف زندانيها
دشنام ميدادند ،آروارههايشان آويزان بود .هلت برگشت و از روي شانهاش به سلتن که پشت سر او در صف بود
نگاه کرد .او گفت:
-

فکر ميکردم دين شما الکل رو ممنوع کرده.

سلتن با تنفر به آن گروه پر سر و صدا و فرياد زن نگاه کرد و شانهاش را باال انداخت .او گفت:
-

توي هر جامعهاي يه عنصر پست وجود داره .مردماني مثل اونا فقط خيلي خوشحالن که امروز ،اونا نيستن
که گردن زده ميشن.

يک نگهبان به جلو قدم برداشت و با يک طناب گره زده شده به آن دو مرد ضربه زد .او فرياد زد:
-

ساکت شين! گفتيم که حرف نزنين!

آن ها اکنون به خود ميدان وارد شدند .آن جا جاي سوزن انداختن وجود نداشت و نگهبانانشان مجبور بودند تا
مردم را هل دهند تا برايشان راه باز کنند .هلت ميديد که نصف تماشاکنندگان تواالگي بودند .آنها لذت ميبردند
و اميدوار بودند که شجاعت زندانيها در لحظهي آخر نابود شود و آنها را تا جايي پايين بياورد که براي ترحم
جيغ بزنند و گريه کنند.
نه اينکه آنها بخواهند گوش دهند .موضوعاتي مانند ترحم و شفقت براي تواالگيها ناشناخته بودند.
آنطرف ميدان ،کنار آن سکوي چوبياي که آنها براي اولين بار ميتوانستند با وضوح ببيند ،صداي بم طبل آغاز
شد .آن صدا با ريتم آرامي ،مانند تپيدن يک قلب بزرگ ،ادامه يافت .آن صدا نشانهاي براي جمعيت اطرافشان بود
که دربارهي حرف زدن و سر و صدايشان تجديد نظر کنند .آنها صف زندانيها را به جلو رفتن مجبور کردند ،تا
جايي که به کنار پلههايي که به سکو منتهي ميشد رسيدند.
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هلت به باال نگاه کرد .يوسل که امروز رداي گشاد آبي تيرهاي پوشيده ،پاهاي چکمه پوشش از هم باز شده و
دستانش روي کفلش بود ،باالي سرشان ايستاده بود .مانند هميشه ،صورتش پشت آن نقاب آبي تيره پنهان شده
بود .فقط چشمانش مشخص بودند و آنها هم مثل هميشه سرد بودند .او اکنون به سمت مردم ايستاد ،بهصورتهاي
رو بهرويش نگاه کرد و منتظر ماند تا سکوت حکمفرما شود.
بهآرامي ،آن فريادها به صداهاي گهگاهي تبديل شدند .سپس ،همانطور که جنگجويان تواالگي ميان جمعيت رفتند
و هر کسي که حرف رهبرشان را قطع ميکرد را ميزدند ،آن صداها هم متوقف شدند .سکوتي غيرطبيعي ميدان
را فرا گرفت .يوسل که اکنون صداي زنندهاش با وضوح در هر گوشهي ميدان شنيده ميشد ،گفت:
-

زندانيها رو باال بياريد.

نگهبانان زندانيهايشان را به جلو انداختند و هلت جلوتر از همه از پلههاي ناهموار سکو باالرفت .سپس همانطور
که سلتن بعد از او از پلهها باال آمده و اسوينگال آن آريدي را دنبال کرد ،هلت حس ميکرد که پلهها زير پايش
ميلرزند.
همانطور که او قصد داشت روي سکو حرکت کند و راه را براي آنهايي که پشت سرش بودند باز کند ،يوسل
شانهاش را گرفت .آن تواالگي به هلت گفت:
-

همينجا بمون .تو اولي خواهي بود.

تواالگيها ي جنگجويِ جمعيت ،از روي توافق فريادهاي خشمگيني کشيدند .اعدام بقيهي زندانيها ،ممکن بود
تفريح و سرگرمياي براي آنها فراهم آورد .ولي آنها از آن دو رنجر متنفر بودند.
طبل که موقتاً صداي بديمن و بدشگونش را متوقف کرده بود ،دوباره شروع به زدن کرد.
همانطور که گيلن از سکو باال ميرفت و ارک و اونلين را دنبال ميکرد ،يوسل به او اشاره کرد که کنار هلت بايستند.
دوباره زمزمهاي از روي رضايت از تواالگيها ي تماشاگر بلند شد.
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کشمکش ها و حرکاتي در صفوف جمعيت ايجاد شد و توشاک راهش را به سمت جلو باز کرد .او به هلت نيشخند
زد و فرياد زد:
-

اينجا همون جاييه که اون ضربه رو توي گردنت ميخوري ،رنجر!

هلت او را نايديده گرفت ،به طرف ديگري نگريست ،جمعيت را بررسي کرد و اميدوار بود که جايي ويل را ببيند.
او هنوز ايمان بيمنطق و بيدليلي به اين حقيقت داشت که کارآموزش زنده مانده بود و اجازه نخواهد داد که آنها
بدون نوعي تالش براي آزادي به استقبال مرگشان بروند .اگر از او ميپرسيدند که چرا اين باور را داشت ،هلت
نميتوانست جواب منطقي اي بدهد .اين ايمان بود .ايمان به ابتکار ،نبوغ و شجاعتِ آن مرد جوان که هلت مانند
پسرش دوست ميداشت .ويل آن جا ميبود ،به خاطر اينکه به او نياز داشتند .و ويل در گذشته هيچ گاه او را نااميد
نکرده بود.
او به طور مبهي آگاه بود که ارک جواب توشاک را ميدهد و او را به روي سکو دعوت ميکند .او گفت:
-

حتي االن که دستام بسته ست ،مطمئنم که ميتونم اون گردن خائنت رو برات بشکونم ،توشاک!

توشاک با عصبانيت نيشخند زد .او گفت:
-

ارک ،من سرت رو به اسکانديا بر ميگردونم و از جمجمهت به عنوان ظرف آبجو استفاده ميکنم.

يوسل به آن دو مرد شمالي نگاه کرد .او به آن واقعه مانند تئاتر نگاه ميکرد و استعدادي براي کارهاي نمايشي
داشت .دعواي پرسروصدا و بيفرهنگشان هيچ جايي در آن مکان نداشت .او دستور داد:
-

ساکت باشيد!

توشاک به او نگاه کرد ،با خونسردي شانهاي باال اندخت و به يکي از ستونهاي پشتيباني سکو تکيه داد .يوسل،
خشنود شده از اينکه ديگر مداخلهاي درکار نخواهد بود ،يک دستش را باال آورد .او فرياد زد:
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-

بذاريد هاساون 81جلو بياد!

آن فرياد توسط تواالگيها ي رديف جلو ادامه داده شد.

هاساون! هاساون! هاساون!
آن فريادها توسط ديوارهاي ساختمانها منعکس شد ،در حالي که با صداي پيوستهي طبل هماهنگ ميشد.
بعضي از آريديها به آن حرکت ادامه دادند و صدايشان را به سرود ملحق کردند .آنها قبالً اعدامها را ديده بودند
و ميدانستند که چه اتفاقي قرار است بيوفتد .شدت ،بلندي و اضطراب فريادها باالتر رفت.
سپس پيکري عظيم در سمتي از جمعيت نمايان شد ،در حالي که قدش خيلي بلندتر از سرهاي مستمعين بود.
براي لحظهاي به نظر ميآمد که او در هوا معلق است ،سپس؛ همانطور که آنها راهشان را از ميان جمعيت ،به
سمت محل اعدام باز ميکردند؛ هلت پي برد که او روي حفاظ بزرگ و چوبياي ايستاده که چهار تواالگي تا شانه
هايشان باال برده بودند.
ريتم صداي طبل شديدتر شد و فريادها با آن هماهنگ شدند .هاساون پيکر بزرگي داشت که کامالً در سياه پوشيده
شده بود .رداي بلند و گشادش با نسيم صبحگاهي در اهتزاز بود و همانطور که چهار جنگجو او را به جلو حمل
ميکردند ،دنبالههاي خفيهي سياهش به دنبالش حرکت ميکردند .نيمهي پاييني صورتش توسط نقاب آبي تاريکِ
هميشگيِ تواالگيها پوشيده شده بود.
دستانش جلوي سينهاش به هم قالب شده بودند و روي قبضهي يک شمشير دو سرِ عظيم ،با تيغهاي سياه قرار
داشتند.
***
زماني که صداي بم و طنينانداز طبل آغاز شد ،ويل و آلوم به برج نزديکتر رسيده بودند .آلوم فرياد زد:
-

اونا دارن شروع ميکنن! برو! زياد وقت نداريم!

Hassaun
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ويل چيزي نگفت .او پارچهاي که کمان بلندش را پوشانده بود برداشت ،کمان را زير ماهيچهي ساق پاي راستش
خم کرد ،با قوزک پاي چپش آن را محکم کرد و نخ کمان را سر جايش انداخت ،در حالي که به خاطر غلبه کردن
بر قدرت پنجاه کيلوگرمي کمان به نرمي ميناليد.
او شنلش را به سمتي انداخت و تيرداني متشکل از بيست و چهار تير را نمايان کرد ،کمان را کنار آن به شانهاش
آويخت و باال رفتن از کندههاي پوسيدهي اسکلت برج را آغاز کرد .حرکتش آرام بود .با وجود فريادهاي آلوم براي
عجله کردن ،و حس اضطراب خودش ،او ميدانست که بايد جاي دست و پاهايش را با دقت انتخاب کند .آن برج
در وضعيت بدتري از آنچه انتظار داشت بود و احتمال زيادي داشت که بر اثر يک حرکت عجلهاي ،فرو بريزد.
او چهار متر باال رفته ،از باالي خود ديوار گذشته بود و و قبل از اينکه به سکوي ديدباني دست يابد؛ با دقت از
آخرين قطعهها ميگذشت.
صداي طبل براي چند دقيقه قطع شده بود ولي در فاصله ،او ميتوانست دوباره صدايش را بشنود ،در حالي که
اکنون سريعتر و سريعتر ميزد .سپس صدها صدا که اسمي را فرياد ميزدند به گوش او رسيد.

هاساون! هاساون! هاساون!
او که با دقت و بهآرامي از تير چوبياي که قطعاً غيرقابل اطمينان بود ميگذشت ،براي خودش زمزمه کرد:
-

هاساون ديگه کيه؟

او ميان هوا و زمين معلق بود ،پاهايش به طور آزمايشي به دنبال سکوي محکمتري ميگشتند و بازوهايش وزن
بدنش را تحمل ميکردند .پس زماني که صدايي را از پشت سرش شنيد کامالً بيتوان بود.
-

شما ديگه کي هستين؟ و چي کار ميخواين بکنين؟

او به پايين نگاه کرد .آلوم که زير پايش بود ،برگشته بود و به راهي که از آن آمده بودند نگاه ميکرد .ده متر دورتر،
سه جنگجوي تواالگي با شک و ترديد تماشايشان ميکردند .پشت سرشان ،آن تاجر چاق که شب قبل در
مهمانخانه ديده بودند ايستاده بود و کينه جويانه لبخند ميزد.
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فصلچهلوچهارم

همانطور که آنها راهشان را به سمت محل اعدام از ميان ميدان پرجمعيت باز ميکردند ،آن جالد غول پيکر روي
حفاظي که روي شانهي چهار تواالگي حمل ميشد ،به راحتي تعادلش را حفظ ميکرد .همانطور که از ميان
جمعيت عبور ميکردند ،تواالگيها براي تحسين آن پيکر عظيم ،دستها را باالبرده و اسلحههايشان را تکان
ميدادند.
آن چهار تواالگي حامل ،کنار سکوي اعدام توقف کردند و هاساون به نرمي روي سکو قدم گذاشت .همان زمان،
دوري ديگر از تشويقها آغاز شد.
حاال که ميتوانست از نزديک تر ببيند ،هلت پي برد که آن جالد واقعاً يک غول بود .او بيشتر از دو متر قد داشت
و شانهها و بدنش به همان نسبت ورزيده بودند .او آن شمشير عظيم و دو سر را با سرعت باال آورد ،تا جايي که
شمشير کامالً باالي سرش قرار گرفت ،سپس جلوي سکو رژه رفت ،در حالي که صف زندانيها را ناديده گرفته بود
و شمشيرش را به سمت جمعيت تکان ميداد.
دوباره ،جمعيت شروع به فرياد زدن نامش کردند.

هاساون! هاساون! هاساون!
او که از ستايش و تحسين جمعيت لذت ميبرد ،تا انتهاي سکو راهپيمايي کرد ،سپس دوباره به مرکز برگشت.
سپس ،در مرکز سکو ايستاد ،شمشير را تا جايي که ميتوانست باال برد ،آن را با يک چرخش سريعِ مچِ قدتمندش
چرخاند و نوک آن را به سمت سکو گرفت ،شمشير را جلو برد و درون سکو فرو کرد.
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او يک قدم عقب رفت و اجازه داد شمشير ،همانطور که در چوب ثابت ميشد ،بهآرامي بلرزد.
سپس دستش را به سمت گرهي که رداي بيرونياش را محکم ميکرد باال برد ،با سرعت آن گره را باز کرده ،ردا
را از بدنش دور کرد و اجازه داد بهآرامي پشت سرش فرود بيايد.
او اکنون فقط يک شلوار گشاد و موج دار پوشيده بود که دور کمر و قوزکهاي هر دو پايش بسته شده بودند؛ به
همراه يک خفيهي سياه و نقاب آبي تواالگي ها .پيکر برهنهاش که روغن زده شده بود ،نسبتاً ميدرخشيد و اکنون،
بازوها ،سينه و شکم به شدت ماهيچهايش به وضوح ديده ميشدند.
او به جلو قدم برداشت و بدون هيچ تالش قابل مشاهدهاي ،شمشير را از چوب بيرون آورد ،سپس آن را در
مجموعهي گيج کنندهاي از کمانها و دايرهها ،با سرعت زياد دور بدن و سرش چرخاند .او با آن شمشير عظيم
طوري رفتار ميکرد که انگار عروسک است ،ولي براي هر کسي که اسلحهها را ميشناخت و ميتوانست وزن آن
تيغهي بلند ،سنگين و مخروطي را تخمين بزند ،آن حرکت نمايش تحسين برانگيزي بود که قدرت و هماهنگي
بازو ،بدن و ماهيچههاي مچش را به اثبات ميرساند .آن تيغهي سياه و جال داده اشعههاي آفتاب صبح را منعکس
ميکرد ،ميدرخشيد ،چشمان را خيره ميکرد و آنقدر سريع حرکت ميکرد که بعضي اوقات بيشتر مانند يک
صفحهي محکم و سياه به نظر ميآمد تا يک تيغهي باريک.

هاساون! هاساون! هاساون!
آن فريادها دوباره شروع شدند و اين بار تعداد بيشتري از آريديها که مسحور قدرت ،انرژي و جذبهي تواالگي
غول پيکر شده بودند به آن فريادها ملحق شدند .در هر صورت ،شش نفر از زندانيهايي که روي سکو ايستاده
بودند ،غريبه بودند و آن آريديها دليلي براي سوگواري اعدامشان نداشتند .در مورد هفتمي ،مقام سلتن دهان به
دهان گشته بود و مردمِ شهرهاي دوردست و دورافتادهاي مانند ماشاوا ،دليلي براي دوست داشتن امريکير 82و
واکيرهايي که منطقههاي مختلف آريدا را تحت نظر او اداره ميکردند نداشتند .همانطور که هلت چند روز قبل
مشاهده کرده بود ،بيشتر افسران در آريدا فاسد بودند و زماني که با مردم زيردستانشان معامله ميکردند ،به
رشوهخواري ميپرداختند .سلتن براي آن قانون کلي يک استثنا بود ،ولي مردم ماشاوا نميتوانستند آن را بدانند.
او يک منطقهي دوردست را مديريت ميکرد و به همين دليل مردم شهر هيچ اطالعات دست اولي از او نداشتند.
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به عالوه ،ارتباط عادي مردم با حاکمان در زمان گرفتن مالياتها اتفاق ميافتاد ،زماني که مردمي مانند روستاييان
ماشاوا بايد از هر آنچه در طول سال بدست آورده يا رويانده بودند درصدي را تحويل دهند .در چنين زمانهايي،
دولت براي شهري که ممکن بود توسط تواالگيها مورد حمله قرار گرفته و غارت شده باشد ،ترحم کمي نشان
ميدادند.
«ما گرسنگي ميکشيم ،وقتي که اونا دارن توي ماراروک چاق ميشن ».يک گفتهي قديمي براي شهرهاي دور
افتاده بود و مردم ماشاوا حس ميکردند که حقيقت اساسي و بنيانياي در آن گفته نهفته است .پس اگر يک افسر
دولتي چاق که به خوبي حقوق ميگرفت قرار بود سرش را از دست بدهد ،مردم کمي برايش عزاداري ميکردند.
کشاورزها ،با سرنوشت گراييِ83عموميشان ،استدالل کرده بودند که هميشه يک انسان ديگر مشتاق است تا جاي
او را بگيرد.
پس حاال که آنها با منظرهي يک اعدام دسته جمعي که به شکل وحشيانهاي توجيه شده بود و توسط هنرمندي
مانند هاساون اجرا ميشد رو به رو بودند ،آنها شروع به تشويق کردند و او را به انجام شاهکارهاي بزرگتري
فراخواندند.
هاساون از اطاعت آن خواستهها خرسند بود .او رقصيدن از سمتي به سمت ديگر را آغاز کرد ،ضربههاي اورهد،
سايد کات و تراستهاي عميقي را با آن شمشير عظيم اجرا ميکرد و اجازه ميداد که شمشير با سرعت زبان يک
مار بچرخد و به حرکت در آيد .او عقب و جلو ميرفت ،از سمت چپ به راست ،و سپس دوباره به سمت چپ بر
ميگشت.
سپس او پرش بلندي انجام داد و ضربهي روبه پايين بزرگ و خميدهاي را با شمشير اجرا کرد ،در حالي که سربريدن
يک قربانيِ زانو زده را تقليد ميکرد .نوک شمشير دوباره درون الوارهاي چوبي فرو رفت ،هاساون آن را رها کرد،
به عقب پريد و اجازه داد که آن شمشير يه خاطر قدرت ضربه بلرزد.
به همان سرعت ،او قبضهي آن تيغهي دوسر را گرفت و دوباره آن را آزاد کرد ،سپس ،او که با هر گام زانو ميزد،
شروع به راه رفتن ،در همان وضعيت ،از سمتي به سمت ديگر کرد ،و در تمام آن زمان شمشير را ميچرخاند و

 Fatalism 83اعتقاد به اینکه همهی اتفاقات زندگی مقدر شده و از قبل در سرنوشت مشخص شده است.
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حرکت ميداد و ضربه ميزد .سرودهاي نام او شديدتر شده بود و آهنگ آن سرودها با ريتم حرکاتش هماهنگ
ميشد.
از حالت زانو زده اش ،با ارتفاع زيادي در هوا پريد و همانطور که دربرابر صف قربانيها فرود ميآمد؛ ميچرخيد و
يک حرف  Xنامرئي را با دو حرکت قطري شمشيرش رسم ميکرد .سپس او بار ديگر چرخيد تا با جمعيت رو بهرو
شود .با وجود همهي آن اندازه و قدرتش ،او به طرز شگفت انگيزي چابک بود .او به يکي از مرداني که او را تا سکو
حمل کرده بود عالمت داد ،آن جنگاور به سمت يک غرفهي نزديک رفت و يک طالبي برداشت .او آن طالبي را به
باالي سر آن غول پرتاب کرد.
شمشير در دو برش قطري متقابل به حرکت درآمد .اولي طالبي را به دو قسمت تبديل کرد .دومي ،قبل از اينکه
تکههاي ميوه با ضربهاي به کف سکو برخورد کنند؛ از ميان قسمت بزرگ تر عبور کرد.
بدون اينکه از او بخواهند ،آن سرباز طالبي ديگري را پرتاب کرد و اين بار هاساون آن را با يک ضربهي افقي به دو
نيم کرد ،و آن ضربه فوراً با ضربهاي عمودي که از ميان يکي از قطعهها عبور ميکرد ،دنبال شد.
جمعيت با خوشحالي فرياد کشيدند.
هاساون آن فريادها را با چرخاندن و دست به دست کردن شمشيرش پاسخ داد؛ و همانطور که شمشير را از دست
راست به چپ ميداد و سپس برعکس ،آن را توسط قبضهي بلندش و نزديک محل برخود دسته و تيغه در دست
ميگرفت و شمشير را توسط قدرت دستها و مچش کنترل ميکرد؛ ريتم آن را توسط آهنگ فريادها ثابت نگه
ميداشت.
او شمشير را که ميچرخيد بلند پرتاب کرد و زماني که قبضهاش به همان مکان بر ميگشت آن را گرفت .سپس
باال پريد و در هوا ،صد و هشتاد درجه چرخيد و يک ضربهي وحشيانه و برنده را روي آن زنداني که به شکل اتفاقي
رو بهرويش بود انجام داد.
اتفاقاً ،آن زنداني هوراس بود.
زماني که آن پيکر بزرگ باال و پايين پريد ،شمشيرش را چرخاند و ضربه زد ،ناگهان جمعيت ساکت شدند .آنها
انتظار داشتند که حداقل سر آن غريبه از شانههايش جدا شوند .ولي در لحظهي آخر ،با نمايش شگفت انگيزي از
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قدرت و کنترل ،هاساون ضربهي رو به پايين را طوري متوقف کرده بود که آن تيغهي عظيم فقط موهاي هوراس
را لمس کردند.
جمعيت فرياد زدند ،سپس زماني که پي بردند آن غريبهي جوان تکان نخورده است و عقب نکشيده است ساکت
شدند .او تالش نکرده بود که دستان بستهاش را در کوشش بيهودهاي براي دفع ضربهي سهمگين باال بياورد .او
فقط محکم ايستاده بود و آن جالد را با نگاه تحقير آميزي روي صورتش تماشا ميکرد.
ضربان قلب هوراس باال بود و آدرنالين در بدنش جريان مييافت .ولي او هيچ نشانهاي از آن نشان نداد .همانطور
که آن مرد عظيم رو بهرويش ميپريد و ميچرخيد ،او به شکلي پي برده بود که چه اتفاقي در شرف وقوع است.
هماهنگي ضربهي برگشت با آن چرخش هوراس را هشيار کرده بود .او که حس ميکرد چه اتفاقي قرار است
بيوفتد ،مصمم بود زماني که آن ضربه نزديکش ميرسد ،حتي يک ماهيچهاش را هم حرکت ندهد .آن کار ارادهي
بسيار قوياي نياز داشت ،ولي او انجامش داده بود .حاال ،او لبخند زد.

هوراس فکر کرد ،هر چقدر که دلت ميخواد برقص و بپر ،دوست من .من بهت نشون ميدم که شواليههاي آرالوئن
رو از چي ميسازن.
هاساون مکث کرد .او ،همانطور که به مرد جوان لبخند به لبِ رو بهرويش خيره شده بود ،اخم کرد .در گذشته ،آن
حرکات همواره باعث ميشد که قرباني خود را روي زمين بياندازد ،دستانش را باال بياورد و براي ترحم جيغ بزند.
اين جوان مودبانه به او لبخند ميزد .به شکل باور نکردنياي ،او دستان بسته شدهاش را ،در حالي که کف دستش
رو به باال بود ،جلو آورد .او گفت:
-

اون حرکت واقعاً خيلي خوب بود .منم ميتونم يه امتحاني بکنم؟

لحنش به شکلي بود که انگار او واقعاً انتظار داشت هاساون شمشير را به او بدهد .آن جالد که گيج شده بود قدمي
به عقب برداشت .او حس کرد که کنترل موقعيت از دستش خارج ميشود .زماني که آن دو اسکانديايي ريشو و
وحشي مداخله کردند ،وضعيت بدتر شد .ارک که با خوشحالي ميخنديد گفت:
-

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!

هاساون با جيغي از خشم به سمت آن دو اسکانديايي خندان چرخيد .آن شمشير دور سرش چرخيد و سپس او
اين بار آن را به شکل يک کمان مسطح و افقي که مستقيماً به سمت گلوي ارک ميرفت چرخاند .مانند هوراس،
او ضربه را با فاصلهي فقط چند ميلي متري آن اسکانديايي متوقف کرد .ولي مانند هوراس ،ارک هيچ نشانهاي از
عقب کشيدن نشان نداد.
در عوض ،او به سمت همکارش چرخيد و با موافقت و تحسين گفت:
-

کنترلش خوب بود ،اسوينگال .اين مرد مچهاي خوبي داره .دوست دارم که با يه تبرزين توي دستاش
ببينمش.

اسوينگال که کامالً موافق نبود اخم کرد .او گفت:
-

من دوست دارم که اونو با يه تبرزين توي سرش ببينم ،رئيس.

و دوباره هر دويشان خنديدند .کامالً راحت و کامالً بيترس و واهمه.
حاال هاساون بيصبري و حيرت فزايندهاي را در جمعيت حس کرد .همانطور که آنها احترام خودشان را براي
شجاعت اين غريبهها نشان ميدادند ،سرودهاي نامش متوقف شده بودند .آريدا سرزمين سخت و نامطبوعي بود و
مرگهاي خشن جزء اتفاقات روزانه بودند .هر دو گروه آريدي و تواالگي کساني که ميتوانستند با چنين اطميناني
با اينها رو بهرو شوند را تحسين ميکردند .هاساون ميدانست ضروري بود که اعتماد و احترام جمعيت را دوباره
بدست آورد .او دربرابر صف زندانيها قدم زد ،در حالي که به دنبال يک مهرهي ضعيف ميگشت.
و سپس آن دختر را ديد.
او استدالل کرد که دختر در برابر تهديد آن شمشير بزرگ دوام نخواهد آورد .او ميتوانست در کمتر از چند ثانيه
او را تا سايهاي گريه کنان و ناالن از خودش پايين بياورد .او حس ميکرد بعد از آن زندانيهاي ديگر همانطور که
تالش ميکردند به او آرامش دهند ،رفتار بيعالقه و خونسردشان نسبت به جالد را از دست خواهند داد.
همانطور که آب پشت سد جمع ميشود؛ او اجازه داد که خشم درونش ذخيره شود .سپس او همانطور که به سمت
دختر ميپريد و شمشيرش را باال برد ،آن خشم را با جيغ پيوستهاي از روي تنفر آزاد کرد .سپس آن تيغه کنارِ
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اونلين ،رو به رويش ،باالي سرش به چرخش درآمد و درون الوارهاي کنار پايش فرو آمد ،به شکلي که کفِ سکو با
قدرت ضرباتش به لرزش درآمد .او هواي اطراف او را ميبريد و فاصلهي آن شمشير با اونلين هيچگاه نزديک تر از
چند ميليمتر نميشد .اين يک نمايش وحشتناک و ترسآور از خشم و قدرت بود.
آن دختر حرکت نکرد.
اونلين که ميدانست زماني که آن اسلحهي ترسناک با فاصلهي خيلي کمي از صورت و بدنش ميگذشت ،نبايد
حرکت کند ،نبايد شانه خالي کند ،عقب بکشد يا پلک بزند؛ محکم سر جايش ايستاد .او پي برد که هر کدام از آن
ضربهها ميتوانند او را دو نيم کنند .با اين وجود او خودش را مجبور کرد که ترسي نشان ندهد .قلبش به شدت
ميتپيد و ضربانش با آن باال ميرفت ولي او آن را در ژرفاي درونش پنهان کرد .او با ابهام فکر کرد که هوراس
چگونه با چنين آزمايشي بدون ترس مواجه شده بود ،سپس جوابش را فهميد .او اين کار را نکرده بود .ولي او ترس
را کنترل کرده بود ،به خاطر اينکه اين راه هوراس براي انتقام گرفتن از آن مرد رقصان ،متظاهر و احمق بود که
اکنون در برابر اونلين ايستاده بود.
و او مصمم بود که همان انتقام را بگيرد .منطق به او ميگفت که نمايش هاساون کامالً براي خودنمايي و جلب
توجه بود .آنها چند بار بيان کرده بودند که هلت اولين نفري خواهد بود که اعدام ميشود .پس ،تمام اين ضربهها
و برشها به سادگي براي ترساندن او بودند .ضمناً ،او پي برد که کوچکترين اشتباه هاساون کشنده بود .اگر خشم
يا غضب تعادل او را بر هم ميزد و يک ضربهي جالد با فاصلهاي کمتر از نيم سانتي متر به خطا ميرفت ،او ميمرد.
ولي زماني که آن تيغهي تيز که تقريباً يک متر و نيم طول داشت ،کنار صورت ،گردن و بدن او ميچرخيد ،او با
چشماني باز ،ولي نامتمرکز ،ايستاد.
و در آخر ،هاساون مغلوب شد .او قدمي به عقب برداشت و شمشير را پايين آورد .بدنش با رطوبت عرق ميدرخشيد.
چشمانش برفراز آن نقاب سردرگمي مطلقش را به نمايش ميگذاشتند .و جمعيت ساکت بودند.
سپس يک صدا ،از ميانههاي جمعيت ،فرياد زد:
-

دختره رو آزاد کنين!
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و يکي ديگر به او ملحق شد ،و يکي ديگر .تا جايي که بخشي از جمعيت که بزرگ و بزرگ تر ميشد آن جمله را
تکرار ميکردند .بيشترشان آريدي بودند .ولي زماني که يوسل ديد چند نفر از مردان خودش دستانشان را باال برده
بودند و براي آزادي اونلين فرياد ميکشيدند ،چشمانش با خشم باريک شد.
او با خشم قدمي به جلو برداشت و شمشير خودش را بيرون آورد تا روي سخنانش تاکيد کند .او فرياد زد:
-

ديگه بسه! بسه!

همانطور که چشمان تيرهي يوسل روي جمعيت ميچرخيدند ،فريادها براي آزادي اونلين خاموش شدند .پشت
سر او ،هلت پي برد که در اين لحظه ،حداکثر خطر براي اونلين وجود داشت.
يوسل ميتوانست انتخاب کند که اکنون از شر او خالص شود تا هر گونه احتمال براي اعتراض به خاطر او را
متوقف کند .او مجبور بود که تمرکز را از روي اونلين بردارد و خشم يوسل را روي خودش منتقل کند .او که با
تالش لحن بيحوصلگي و تحقير را در صدايش ايجاد ميکرد ،قدمي به جلو برداشت و به سمت رهبر تواالگي فرياد
زد:
-

يوسل ،اين ماجرا داره خيلي کسل کننده ميشه .ميشه لطفاً ادامه بديم؟

يوسل که اونلين را فراموش کرده بود به سمت او چرخيد .او ميدانست که سربازانش از اين مرد متنفرند .اين،
راهي براي دوباره بدست آوردن کنترل موقعيت بود .هيچکسي براي آزادي هلت فرياد نميزد .او اکنون نوک
شمشيرش را به سمت آن پيکر ريش خاکستري که موهاي شلختهاي داشت گرفت .او به هاساون دستور داد:
-

بکشش! همين االن اونو بکش!

دو نفر از مردانش هلت را به سمت لبهي سکو کشاندند ،در حالي که سومين نگهبان يک بلوکِ اعدام را جلو
ميآورد .آن بلوک يک مکعب مخروطي شکل چوبي بود که تقريباً يک متر طول داشت و طراحي شده بود تا بتوانند
قربانياي که زانو زده بود را مجبور کنند نيمتنهي بااليياش را به گوشهي شيبدار تکيه دهد ،و بدين وسيله
مقاومتي در برابر نيروي آن ضربهي مرگبار فراهم آورند .زماني که آن دو نفر ديگر هلت را مجبور به زانو زدن
ميکردند ،نگهبان سومي بلوک را سرجايش گذاشت .آنها او را به سمت بلوک هل دادند و دستان به هم بسته
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شدهاش را دور آن حلقه کردند تا او را در موقعيت نگه دارند .هلت به اطراف نگاه کرد و صورت وحشتزدهي گيلن
را ديد .او عبوسانه لبخند زد .او گفت:
-

ويل داره وقت تلف ميکنه .من بعداً دربارهي اين موضوع باهاش صحبت ميکنم.

يوسل که صدايش با خشم و عصبانيت زيرتر ميشد ،جيغ زد:
-

ساکت! بچرخونيدش!

او قسمت دوم را با صداي کنترل شدهتري به مردانش بيان کرد .آن تواالگي سر هلت را با دو دستش گرفت و او
را طوري چرخاند که صورتش رو به جمعيت باشد.
هلت پي برد که در حال مطالعهي صورتهاي رو بهرويش – صورتهاي در جمعيت  -است .آنها اکنون ساکت و
بدون حرکت بودند .ولي آنجا هيچ نشاني از ترحم نبود – فقط جذبهي بيمارگونهي نگاه کردن به چشمان مردي
که نزديک مرگ است .سپس ،او با ديدن يک صورت که به شکل مبهمي آشنا بود توقف کرد .نگاه آن مرد با
نگاهش برخورد کرد و او بهآرامي سر تکان داد .هلت فکرش را به کار انداخت و پي برد که او قبالً آن مرد را ديده
است – او يکي از سربازان آريدي بود که يوسل آزادشان کرده بود تا در بيابان بميرند .او مطمئن بود!
همانطور که هاساون به جلو قدم برداشت ،پاي راستش را جلو گذاشت ،شمشير عظيم را باال آورده و عقب برد تا
باالي شانهي راستش قرار بگيرد ،آه بلند و دستهجمعياي از طرف جمعيت بلند شد.
سپس مکث کرد .هلت صداي هيسي که بر اثر گذشتن چيزي با سرعت بسيار ايجاد ميشد را شنيد .او فکر کرد
که صدا به شکل مبهمي آشناست .با حالتي که به طرز عجيبي بيعالقه و بيتفاوت بود ،او فکر کرد که آن صدا
بايد آواي پايين آمدن شمشير براي گرفتن جانش باشد.
او عموماً فکر ميکرد که مردنش چگونه اتفاق ميافتد و چه حسي خواهد داشت .او فکر کرد ،در کمتر يک ثانيه
خواهد فهميد.
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فصلچهلوپنجم

همانطور که تاليش ،دزد تواالگي ،باال را نگاه کرد و ويل را با کمان و تيردانش ديد که از اسکلت برج نگهباني
آويزان است ،شک و ترديدش تبديل به اطمينان شد.
آن تواالگي ،مرد جوان را نميشناخت ولي اسلحههايش را شناسايي کرد .او اسلحهها را قبالً ديده بود ،زمان که
خود و دوستانش به کمپ آريديها حمله کرده بودند .او که شمشيرش را ميکشيد فرياد زد:
-

اون يکي از غريبههاست! بگيريدش!

دو دستيارش که شمشيرهايشان با صدا از غالف بيرون ميآمد ،با او جلو رفتند .آلوم از ديوار فاصله گرفت ،شنلش
را درآورد و شمشير خودش را بيرون کشيد تا راهشان را سد کند .او فرياد زد:
-

ادامه بده ،ويل! من حسابشون رو ميرسم!

ولي آنها سه جنگجوي باتجربه بودند ،همزمان به او حمله ميکردند و همانطور که جلو ميآمدند
شمشيرهايشان ميدرخشيد و باال و پايين ميرفت .آلوم با سرسختي در برابرشان عقب نشيني ميکرد،
ولي او در يک جنگ از پيش شکست خورده ميجنگيد .او پشتش را به سنگهاي ديوار تکيه داد و با
بيچارگي طوفان ضربههايي که به سمتش ميآمد را سد کرد .باالخره يکي از شمشيرها از ميان دفاعش
گذشت و قسمت بااليي دستي که شمشيرش را با آن نگه ميداشت به شکل بدي زخميشد .سپس ضربهي
ديگري رانش را بريد و آلوم تلو تلو خورد؛ و به موقع به خودش آمد تا از يک ضربهي افقي که به سمت
گردنش ميآمد دوري کند.
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ويل که باالي سرش تاب ميخورد ،راهي نداشت که کمانش را به موقع بيرون آورد و کمک کند .حتي اگر
ميتوانست اين کار را انجام دهد ،چون از دستهايش آويزان بود نميتوانست شليک کند .با اين وجود ميتوانست
ببيند دوستش در کمتر چند ثانيه خواهد مُرد .دفاعهاي آلوم اکنون زمخت و ناآزموده بودند و او دوباره ضربه خورد،
اين بار در پيشانياش ،به طوريکه خون به چشمانش ريخت و او را نيمه نابينا کرد.
ويل ميشنيد که از ميدان ،فريادهاي جمعيت هر لحظه بلندتر و سريعتر ميشود.

هاساون! هاساون! هاساون!
آن فرياد از گلوهاي صدها نفر برخاسته بود ،مانند برق از شهر ميگذشت و برفراز آبگذرها و کوههاي اطرافش
منعکس ميشد.
ويل يک لحظه مکث کرد .اگر او به آلوم کمک نميکرد ،آن ستوان ميمرد .ولي فريادهاي جمعيت به او ميگفت
که اتفاقات ميدان به اوج خود ميرسند .هلت به او نياز داشت...
ولي آلوم آنجا بود و اکنون ،او با بيچارگي ميجنگيد تا ويل را نجات دهد .سوال و ترديدي دربارهي اينکه او چه
بايد بکند وجود نداشت.
او که فاصله را تخمين ميزد ،دستش را رها کرد و اجازه داد تا به سمت جنگ نابرابر زيرپايش فرو افتد.
او در ابتدا روي شانههاي رهبر تواالگي فرود آمد .آن مرد فريادي از ترس و درد زد و بر اثر نيروي وزن بدن ويل
که از چهارمتر باالتر رويش افتاده بود خم شد .ويل صداي شکستن يک استخوان را در جايي شنيد و همانطور که
سر آن دزد به زمين سخت و سنگي فرو رفت ،صداي برخودش را شنيد .ويل به جلو غلت خورد تا ضربهي ناشي
از فرودآمدنش را کاهش دهد ،با وجود اينکه قسمت زيادي از آن نيرو توسط بدن آن تواالگي گرفته شده بود.
همانطور که آن دو تواالگي ديگر به سمتش ميچرخيدند ،او روي پاهايش پريد .آنها که توسط آن عمل غيرمنتظره
ترسيده بودند ،يک لحظه مکث کردند ،و آن يک لحظه بيش از حد زياد بود .ويل به سمتشان قدم برداشت ،فاصلهي
بين خودش و آنها را کم کرد تا جايي که به بُرد شمشير نزديک ترين مرد وارد شد.

هلت آن درس را صدها بار در مغزش فرو کرده بود :اگه میتونی ،همیشه به جلو حرکت کن .کسی که داره
جلو میره فرصت اینو داره که یه جنگ رو کنترل کنه .حاال ،ويل بياختيار حرکت ميکرد و به جلو قدم بر
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ميداشت .چاقوي ساکسش همانطور که او آن را از غالف بيرون ميآورد و جلو ميبرد صدا داد و ويل ،آن را در
يک حرکت نرم و ادامهدار در مرکز بدن مرد نزديکتر فرو کرد.
آن تواالگي فرياد کوتاهي کشيد ،نيمي از روي غافلگيري ،نيمي از روي ترس ،و همانطور که شمشير از دستش
ميافتاد و با برخود به سنگها صدا ميداد ،به ديوار تکيه داد.
از سمت ميدان ،ويل تشويقهاي کر کنندهاي را شنيد ،و همان صداي جمعيت ،که اسم هاساون را فرياد ميزدند
دوباره به گوش رسيد .سپس سکوت ناگهانياي به وجود آمد .ويل مفهوم احتمالي آن سکوت را دوست نداشت.
وقتش داشت تمام ميشد و هنوز يک تواالگي مانده بود که بايد حسابش را ميرسيد.
زماني که ويل از برج روي شانهي اولين راهزن افتاده بود ،آلوم با قدرداني به ديوار تکيه داده و سعي کرده بود که
جلوي جريان خون را از چند بريدگي در بازو ،دست و بدنش بگيرد .او تماشا کرد که رنجر جوان حساب دو رقيبش
را در چند ثانيه رسيد و ديد که سومين تواالگي در دسترس است و خواست کمکي بکند.
او که بلند ميشد ،به راهزن ضربه زد .ولي ضربهاش ضعيف بود و به درستي هماهنگ نشده بود .تواالگي که ضربه
را پيشبيني کرده بود ،به راحتي آن را سد کرد و باعث شد شمشير آلوم از دستش بيرون بيافتد .سپس او شمشير
خودش را باال آورد تا کار آن آريدي را تمام کند .او جنگاور کارآزمودهاي بود و قضاوت کرده بود که اکنون وقت
يک ضربهي سريع و کشنده است ،قبل از اينکه بچرخد و با غريبه رو بهرو شود.
ويل چاقوي ساکسش را از پايين پرت کرد و آن چاقو بهصورت خودکار به سمت هدفش حرکت کرد ،در همان
حرکتي که پشت سرهم در پنج سال گذشته به ويل تمرين داده شده بود.
آن تواالگي که بازويش براي ضربهي کشنده باال رفته بود ،همانطور که چاقوي ساکس از فاصلهي ميان او و ويل با
سرعت عبور ميکرد ،کامالً بيدفاع بود .او برخورد شديدي را در پهلويش احساس کرد ،برخوردي که او را سراسيمه
کرد.
سپس درد وحشتناکي از محل برخورد زبانه کشيد و او فکر کرد که آن ...
سپس ،هيچ چيز.
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ويل شروع کرد که به سمت آلوم برود .سپس توقف کرد .از سمت ميدان ،صداي فريادها دوباره شروع شده بود .در
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!
او پيبرد که فريادها بايد در مورد اونلين باشد و براي يک لحظه ،موجي از اميد را حس کرد .آنها قرار بود دوستانش
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!

او سرفه کرد و خون سرخ ردايش را لکهدار کرد .ولي او اشاره کردن به برج را ادامه داد و ويل پيبرد که حق با
اوست .او ميتوانست بعداً به آلوم رسيدگي کند ولي اکنون ،او بايد دوستانش را نجات ميداد و به عمر پيام ميداد
که بقيهي مردانش را براي حمله بياورد.
او که در برابر چوب پوسيدهاي که زير پايش صدا ميکرد و خرد ميشد بيمالحظه بود ،از برج باالرفت .هر چند
که او دفعهي قبل آرام و با دقت حرکت کرده بود؛ اين بار او با سرعت تندتر باال ميرفت .در حالي که استدالل
کرده بود هر چه کمتر وزن يا دست و پايش را جايي بگذارد ،احتمال کمتري وجود خواهد داشت که برج زير پايش
فرو بريزد .در حقيقت ،چند ميله بعد از اينکه او روي ميله بعد پا گذاشت فرو ريختند و خرد شدند .آن قطعهها
روي زمين زير پايش صدا کردند .او شنيد که يوسل دستور ميدهد:

-

همين االن بکشيدش!

و به شکلي دانست که او دربارهي هلت حرف ميزند.
سپس او به پايگاه تقريباً محکمِ سکوي برج پا گذاشت .او کمان را از شانهاش بيرون آورد و به دست چپش داد.
دست راستش بهصورت خودکار يک تير از تيردانش بيرون آورد ،و قبل از اينکه حتي از اين عمل آگاه شود آن را
بر زه گذاشت.
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از آن محل ديدبانياش ميتوانست خانههاي کوتاه که سقف صافي داشتند و در اين قسمت شهر تا ميدان بنا شده
بودند را ببيند .بر فراز سرهاي چند صد بيننده ،هلت به جلو کشيده شده و مجبور ميشد که در برابر بلوک اعدام
زانو بزند .همراهانش در يک صف پشت سرش ايستاده بودند .يوسل عبوس بود؛ رداي تاريک و نقاب پوشيده و به
کناري ايستاده بود .در طرف ديگر ،يک هيوال ايستاده بود .يک تواالگي عظيمالجثه که تا کمر برهنه و سر و صورتش
پوشيده شده بود .او ماهيچههاي قدرتمندي داشت ،با روغن ميدرخشيد و يک شمشير بزرگ را با دو دست نگه
داشته بود.
ويل پي برد ،جالد .هاساون.
او ديد که هلت زانو زد و سپس چرخيد تا چيزي به گيلن بگويد .ديد که يوسل اشارهاي کرد و دو مرد قدم به جلو
گذاشتند تا صورت هلت را به سمت جلو برگردانند.
جالد به جلو قدم گذاشت .شمشير حرکتش را تا باالي سر او آغاز کرد.
ويل تير را عقب کشيد ،تا جايي که سر انگشت سبابهي راستش به کنارهي دهانش رسيد .مغز و حواسش در کمتر
از يک ثانيه وضعيت شليک را بررسي کردند .فاصله؟ کمي بيشتر از صد و بيست متر .سرِ آن تير در تصوير ذهنياش
کمي باالتر رفت .باد؟ نه در حدي که باعث نگراني شود.
جالد تقريباً شمشيرش را تا آخرين حد باال آورده و قبل از اينکه شمشير به پايين رود ،قدرت ضربهاش را تخمين
ميزد .ويل ميدانست که اين شليک باید به هدف ميخورد .او زماني براي تالش دوباره نداشت .او شک و ترديدي
که اعتمادبهنفسش را از بين ميبرد و بعد از آن فکر به ذهنش رسيده بود را به کناري زد.

هلت به او ياد داده بود :اگر نگران باشی که ممکنه یه شلیک رو به هدف نزنی ،تقریباً همیشه همون اتفاق
میافته.
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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فصلچهلوششم

همانطور که آن شمشير عظيم در ميان دو دست هاساون باالتر و باالتر ميرفت ،گيلن با بيچارگي تماشايش کرد.
صورت رنجر جوان با ترس و ناتواني درهم رفته بود.
او دوست و معلمش را که قرار بود بميرد تماشا کرد ،در حالي که با ترکيبي از غم و فکر اين که نميتوانست کاري
براي جلوگيري از آن واقعه انجام دهد از هم گسيخته بود.
او سعي کرد نام هلت را فرياد زند ،ولي آن کلمه در دهانش خفه شد و اشکها را که آزادانه از گونه هايش پايين
ميريختند حس کرد.
شمشير باز هم باال رفت.
او ميدانست که هر لحظه او مسير خميدهاش را به سمت پايين آغاز خواهد کرد.
ولي سپس به شکل غيرمنتظرهاي ،شمشير به باال رفتن ادامه داد و از خط عمود ،آن نقطهاي که جالد ميبايست
ضربهي کشندهاش را آغاز ميکرد گذشت .چند فرياد ناگهاني از روي غافلگيري از چند نقطهي جمعيت بلند شد.
گيلن اخم کرد .هاساون چه کار ميکرد؟
شمشير باالتر رفت و جالد که دستانش کامالً باالي سرش بودند ،بهآرامي از پشت واژگون شد و با تصادفي که
الوارها را به لرزه درآورد روي پشتش افتاد.
فقط در آن زمان بود که مردم روي سکو ميتوانستند چيزي که جمعيت ميدان ديده بودند را ببيند ،يک تير با
محور خاکستري که در سينهي جالد دفن شده بود .همانطور که هاساون کامالً مرده به الوارها برخورد کرد،
شمشير عظيمش آزاد شد .گيلن فرياد زد:
-اين کار ويله!
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و با بيقراري جمعيت را بررسي کرد تا ببيند دوستش کجا پنهان شده است .ي آزادي ارک
هلت که کنار بلوک زانو زده بود ،سرش را پايين آورد ،چشمانش را بست و دعايي از تشکر را زمزمه کرد.
اطرافشان غوغايي به پا شد .يوسل با شگفتي جالدش را که مرده روي زمين ميافتاد را تماشا کرد .سپس تير را
ديد و فوراً پي برد که هدف شليک بعدي کجا خواهد بود .او که شمشيرش را هنوز در دست داشت ،يک لحظه
مکث کرد ،در حالي که وسوسه شده بود کار آن پيکر زانو زده را تمام کند .ولي ميدانست که وقت ندارد .او به
سمت راست چرخيد تا فرار کند.
قبل از اينکه اولين شليک هاساون را بُکشد ،دومي به راه افتاده بود .همان لحظهاي که آن شليک را رها کرده بود،
ويل با غريزهي يک کماندار ماهر ،ميدانست که شليکش خوب بوده است .در زماني کمتر از آنچه طول ميکشيد
تا آن وقايع گفته شوند ،ويل تير را بر زه گذاشت ،کمان را کشيد ،به سمت يوسل که رداي سياه پوشيده بود هدف
گرفت و شليک کرد.
همان چرخش به سمت راست زندگي يوسل را نجات داد .تير به سمت قلبش شليک شده بود .به جايش ،زمانيکه
او چرخيد ،تير به ماهيچهي قسمت بااليي بازويش برخورد کرد.
او با خشم و درد فرياد زد و همانطور که ميخواست با دست راستش زخم را بگيرد شمشيرش را به زمين انداخت.
او که تلوتلو ميخورد ،بازوي چپش را که خونريزي ميکرد نگه داشته و با درد خم شده بود ،به سمت عقب سکو
رفت تا فرار کند.
ويل که روي برج ايستاده بود ،آن حرکت را ديد و پي برد که تيرش خطا رفته است .ولي او در آن لحظه اولويتهاي
ديگري داشت .يوسل از صحنه بيرون رفته بود ولي هنوز تواالگيهاي مسلحي در سکو پراکنده بودند که دوستانش
را تهديد ميکردند.
همانطور که او تيرها را بر زه ميگذاشت ،کمانش را ميکشيد ،شليک ميکرد ،سپس تير ديگري را بر زه
ميگذاشت و کمان را ميکشيد و شليک ميکرد ،دستانش با حرکات محو و مبهمي حرکت ميکردند ،تا جايي که
شش تير از ميدان گذشتند و سپس نگهبانان شروع به افتادن روي زمين ،با فريادهايي از درد و خشم کردند.
قبل از اينکه بقيه بتوانند حواسشان را دوباره بدست آورند ،چهار نفرشان ،مرده يا زخمي به زمين افتادند.
آنها که با منظرهي ايستادن روي سکو و قرار گرفتن در معرض شليک مرگبار آن کماندار نامرئي روبهرو بودند،
تصميم گرفتند که فرار کنند و از روي سکو به پايين و به سمت ميدان پريدند.
همانطور که گروههاي آريدي و بدولين شنلهايشان را بيرون آوردند ،اسلحههايشان را کشيدند و به نزديکترين
تواالگي حمله کردند ،مجموعهاي از جنگهاي تنبهتن آغاز شد.
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ميدان به سرعت به تودهاي از جنگاوران تبديل شد که با جوش و خروش با يکديگر برخورد ميکردند.
مردم ماشاوا تالش کردند که از آن زمين کشت و کشتار دور شوند ،ولي تواالگيها که براي زندگيشان ميجنگيدند
و نميدانستند آن حملهي ناگهاني از کجا آمده است ،به سادگي و با چشم بسته به اطرافشان حمله ميکردند .پس
بسياري از مردم ماشاوا زخميشدند.
چند نگهبان روي سکو باقي ماندند؛ ولي نه براي مدت زيادي.
ارک و اسوينگال به هم ملحق شدند تا يکي از بدنها را بردارند و او را به سمت سه نفر از همراهانش پرتاب کردند.
آن چهار پيکر سقوط کردند و از روي سکو به آن کشمکش و درگيري در ميدان غلتيدند.
در عين حال ،گيلن شمشير افتادهي يوسل را برداشته بود و با تيغهاش دستهاي اونلين را باز ميکرد.
هوراس که پي برده بود چه اتفاقهايي در جريان است ،با تمام سرعت يک جنگاور تعليم ديده عکس العمل نشان
داد.
او به سرعت به جلو و جايي که هلت سعي ميکرد با تکان دادن بازوهايش که به دور بلوک بسته شده بودند از آن
خارج شود و بايستد؛ رفت.
هوراس به او کمک کرد خودش را آزاد کند ،سپس به سمت گيلن که چند متر دورتر طنابهاي ارک و اسوينگال
را ميبريد چرخيد .او که رنجر را هُل مي داد تا به آن سمت برود ،گفت:
گيلن طنابها رو ميبره.سپس آن شواليهي جوان ميدان شهر و فضاي اطرافش را به دنبال دوستش جستوجو کرد .او در باالي برج نگهباني
روي ديوار ،پيکري را ديد.
لباسهايش ناآشنا بودند ولي کمان بلند درون دستانش اشتباه را غير ممکن ميکرد .هوراس نفس عميقي کشيد
و يک کلمه را فرياد زد:
ويل!صدايش تمرين ديده بود که در مقابل سروصداي ميدان جنگ به گوش رسد .ويل آن صدا را به وضوح شنيد.
هوراس ديد که او به کوتاهي دست تکان داد .هوراس هر دو دست به هم بسته شدهاش را چند ثانيه باالي سرش
نگه داشت و به آنها نگاه کرد.
سپس به جلو خم شد و آنها را در سمت مقابل بلوک اعدام قرار داد و تا جايي که ميتوانست دستهايش را از
هم جدا کرد ،تا طنابهايي که مچهايش را به هم بسته بود را بنماياند.
او صورتش را چرخاند ،چشمانش را بست و آرزو کرد که دوستش پيام را گرفته باشد.
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هيـــــــــس
او حس کرد که دستانش کمي از هم جدا شدند ،چشمانش را باز کرد و ديد که تير در چوب سازندهي آن بلوک
اعدام ميلرزد.
ويل يکي از آن طنابهايي که هوراس را بسته بودند را بريده بود .آن دوتاي ديگر هنوز دست نخورده بودند.
هوراس براي خودش زمزمه کرد:
کامل به هدف نخورد.ولي پاسخ آن سوال به شکل آن سَر تير برنده رو به رويش بود.
براي هوراس چند لحظه زمان برد تا بقيه ي طنابها را با آن سر تيز ببرد و دستانش را آزاد کند.
در ميدان ،گروه کوچکي متشکل از شش تواالگي دوباره سازمان يافته بودند و به شکل يک گروه به سمت پلههاي
سکو ميرفتند.
هوراس بدون خوشحالي براي خودش لبخندي زد ،خم شد ،ششير عظيم جالد را برداشت و و وزن و تعادلش را با
چند حرکت امتحاني سنجيد .او گفت:
بدک نيست.وقتي که دو تواالگي اول از پلههاي سکو باال آمدند ،با بدترين کابوسشان مالقات کردند .جوان بلند آرالوئني که
شمشيرش را ميچرخاند و نغمهي مرگي را زمزمه ميکرد به آنها حمله کرد.
جنگاور جلويي توانست ضربه را با سپرش متوقف کند .تيغهي بزرگ شمشيرش با آن دايرهي کوچک چوب و فلز
برخورد کرد و سپر را در دست آن تواالگي تا کرد .قدرت شگفت آور و غافلگيرکنندهي ضربه ،باعث شد آن تواالگي
تلوتلو بخورد و در پايين پلهها با دو نفر از مرداني که دنبالش ميکردند برخورد کند.
ادومين مرد که در سمت راست او بود ،شمشير خودش را بيرون کشيد تا به هوراس حمله کند .ولي ضربهي
بازگشت هوراس هم اکنون درمسيرش بود و چند سانتيمتر دورتر از قبضهي شمشير تواالگي با آن برخورد کرد و
آن را برش داد .اين کوچ نشين از دوستانش قويتر بود .او که بعد از آن آسيب جدي اي که به اسلحهاش وارد شده
بود مکث نکرد ،شمشير را انداخت ،خم شد و زير شمشير عظيمي که هوراس دوباره به حرکت درآورده بود به جلو
حمله کرد .همانطور که او جلو مي آمد ،خنجري که به کمربندش بود را کشيد و به شکل يک ضربه ي بکهند آن
را باال آورد تا به باالي شانهي هوراس ضربه بزند.
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يک خط باريک و قرمز فوراً ايجاد شد و سپس ،همانطور که خون شروع به بيرون ريختن کرد ،آن زخم کمي محو
شد .هوراس تقريباً تماس با تيغه را حس نکرد ،ولي گرماي خوني که از بازويش ميريخت را حس کرد و دانست
که زخميشده است .او نميدانست زخم چقدر عميق است،
و در هر صورت به خاطر اينکه تواالگي درون کمانِ آن شمشير بزرگ بود ،اکنون وقتي نداشت که دربارهاش نگران
باشد.
ولي آن شمشير چيزي بيشتر از يک تيغهي بلند داشت و هوراس به سادگي قبضهي برنجياش را به شکل يک
ضربهي کوتاه و خشمگين حرکت داد و آن را به سر آن مرد زد .خفيهاش کمي از ضربه را جذب کرد ،ولي نه به
اندازهي کافي .چشمان مرد در سرش باال رفتند و هوراس با شانهاش به او ضربه زد و مرد هم از سکو پايين افتاد و
روي کپهي مرداني که قبالً پايين پلهها افتاده بودند سقوط کرد.
هوراس که پاهايش را از هم باز کرده بود باالي پلهها ايستاد و شمشيرش را به شکل ضربههاي کوتاه و خطرناکي
به جلو و عقب برد.
هيچ کدام از بقيهي تواالگيها که عاقبت آخرين گروهي که تالش کرده بودند از پلهها باال روند را ديده بودند،
مشتاق نبودند که شانسشان را امتحان کنند.
هلت و سلتن به سمت عقب سکو ايستادند.
همانطور که مردم ماشاوا راهشان را به سمت کوچهها و خيابانهايي که به ميدان منتهي ميشدند پيدا ميکردند،
ميدان شروع به خالي شدن کرد .آن گروههاي جنگندهي آريدي ،بدولين و تواالگي بهسرعت تنها کساني ميشدند
که در ميدان باقيماندهاند .وبرتري عددي تواالگيها مشخصتر ميشد .هلت زمزمه کرد:
خوب ميشد اگه مردم شهر يه کمکي ميکردن.او و واکير هر دو خودشان را توسط شمشيرهاي نگهبانان مرده مسلح کرده بودند .گيلن هم يک شمشير داشت و
آن دو اسکانديايي نيزه به دست گرفته بودند ،و آن نيزهها هم داراييهاي قبلي نگهبانانشان بود .اونلين با کمربند
چرمي عريضي که پوشيده بود ورميرفت و يک تسمهي چرمي که براي تزيين يک طرح متقاطع را روي کمربند
ايجاد کرده بود را باز ميکرد .هلت با کنجکاوي به او نگاه کرد ،درحاليکه با خودش ميانديشيد که او چهکاري
ميخواهد انجام دهد .سپس سلتن به گفتهاش پاسخ داد و حواس هلت از شاهدخت پرت شد .واکير گفت:
اونا عادت دارن تسليم بشن ،نه اينکه بجنگن .اونا فقط به خودشون فکر ميکنن.او از مردم ماشاوا انتظار بيشتري نداشت .او شنيده بود که بعضي از آنها چگونه براي اعدام قريبالوقوعش خوشحالي
کرده بودند .ارک
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بهتدريج و بر اساس يک نقشهي از قبل تعيينشده ،جنگاوران آريدي و بدولين عقب رفتند تا اطراف سکوي اعدام
را احاطه کنند .سلتن که حالت نگراني روي چهره اش بود گفت:
اونا نميتونن بيشتر از پنجاه نفر باشن .ولي از کجا اومدن؟هلت پاسخ داد:
ويل اونا رو آورده.او به آن برج نيمه ويران شده اشاره کرد ،جايي که او باالخره آن پيکر کوچک را با يک کمان آماده در دست از
ميان ميلههاي متقاطع ديده بود.
اکنون هلت دستش را تکان داد و زماني که آن پيکر حرکتش را پاسخ گفت ،قلبش با خوشحالي تپيد .ويل که هيچ
هدف فورياي براي شليک کردن نداشت ،تيرهايش را براي اميد دوباره ديدن يوسل ذخيره کرده بود .سلتن که
صورتش گيج شده بود؛ گفت:
ويل؟ کارآموزت؟ اون از کجا سرباز براي آزاد کردن ما پيدا کرده؟هلت لبخند زد:
ويل راههاي خودش رو داره.سلتن اخم کرد.
پس افسوس راهي پيدا نکرده که بيشتر بياره.هلت به صف جنگاوران سرسختي اشاره کرد که اطراف پايهي سکو حلقه ميزدند.
فکر ميکني بايد بريم پايين و يه کمکي بکنيم؟سلتن به او نگاه کرد ،شمشيرش را براي آزمايش تعادل عقب و جلو برد و سپس سري به تاييد تکان داد .او گفت:
فکر کنم وقتشه که اين کارو بکنيم.***
حسن شانهي عمر را گرفت و به چپ برجي که آنها در حال تماشايش بودند اشاره کرد .او گفت:
اوناهاش! اون روي برجه!آنها سکوت ناگهانياي که پس از مرگ هاساون پديده آمده بود را شنيده بودند ،با وجود اينکه راهي براي فهميدن
دليل پشت آن نداشتند .آنها صداي به هم خوردن اسلحهها و جيغ زدنهاي مردم را هم شنيده بودند .مشخصاً
جنگ آغاز شده بود ،ولي هنوز هيچ نشانهاي از آن غريبه روي برج وجود نداشت .و همچنين هيچ نشاني از شيپورچي
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آلوم هم نبود .متاسفانه ،او در لحظههاي اول جنگ ،تقريباً بر اثر يک تصادف ،زخميشده بود .همانطور که بيشتر
سربازان سرانجام ميآموختند ،اگر چيزي ميتوانست اشتباه پيش برود ،همانطور ميشد.
سپس ،همانطور که ويل دست هاي پرسرعت تيرها را رها ميکرد ،حسن متوجه حرکاتي روي برج کناري شده و
توجه عمر را نيز به آن جلب کرد.
شيخ اعتراض کرد:
اون روي برج اشتباهيه!حسن سرش را تکان داد.
خب که چي؟ اون روي يه برجه .منتظر چي هستيم؟عمر ناليد و شمشيرش را بيرون آورد .او به سمت مرداني که پشت سرش در آن آبراهه خم شده بودند برگشت و
فرياد زد:
راه بيوفتين!و همانطور که فرياد ميزدند ،آنها را به سمت راه خاکياي که به سمت ماشاوا ميرفت راهنمايي کرد.
***
گيلن درون خط باريک مدافعان که اطراف سکو حلقه زده بودند رفت و شروع به چرخاندن آن شمشير خميدهي
ناآشنا کرد ،طوري که انگار تمام زندگيش از آن استفاده ميکرده است .سرعت و قدرت حملههايش مانند چاقويي
در ميان کره دفاع تواالگيها را ميبريد .مردان در برابرش فرو ميافتادند ،يا در حالي که زخمهايشان را با درد نگه
داشته و بهآرامي به زمين ميافتادند تلوتلو ميخوردند .ولي با وجود سردرگمي اطرافش ،گيلن در ميان صورتهاي
نقاب زده به دنبال يک نفر ميگشت – همان مردي که در راه ماشاوا از کتک زدن او چنان لذتي برده بود.
و اکنون گيلن او را ديد .و همانطور که آن مرد راهش را از ميان مردان جنگنده باز ميکرد تا با گيلن روبهرو شود،
او هم در چشمانش ديد که رنجر را شناخته است .گيلن به او لبخند زد ،ولي آن لبخند از هر گونه گرما يا خوشي
خالي بود .او گفت:
اميدوار بودم به هم بر بخوريم .هاي آزادي ارکتواالگي هيچ نگفت .او از باالي نقاب آبي به گيلن نگاه کرد .او هماکنون با تنفر عميقي از اين غريبهها پر شده بود.
امروز صبح؛ او ديده بود که شش همکار ديگرش توسط تيرهاي اين کمانداران مرده بودند .حاال ،او انتقام ميخواست.
ولي قبل از اينکه بتواند حرکت کند ،گيلن دوباره صحبت کرد .او گفت:
-فکر کنم وقتشه که همهمون صورت زشتت رو ببينيم ،نه؟
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شمشير خميدهي در دستش تقريباً بيتوجه و بياعتنا با سرعت حملهي يک مار به باال ضربه زد .شمشير کنارهي
نقاب آبي ،همانجا که به خفيه متصل شده بود را بريد و باعث شد که نقاب آبي به يک طرف آويزان شود.
هيچ چيز خارق العادهاي دربارهي چهرهاي که آشکار شد ،وجود نداشت ،به جز اينکه نيمهي پاييني که معموالً با
نقاب پوشيده ميشد ،چند سايه روشنتر از نيمهي بااليي بود که توسط آفتاب و باد سوخته شده بود .ولي چشمانش،
که با تنفر از گيلن و همنوعانش موج ميزد ،همانطور که جلو پريد و شمشيرش را براي يک ضربهي کشنده باال
برد ،با خشم پر ميشد.
شمشير به دفاع گيلن برخورد کرد و آن تواالگي که اين بار تالش ميکرد به دستان گيلن ضربه بزند ،اسلحهاش را
براي حملهي ديگري عقب برد .ولي گيلن تيغهي حريفش را با شمشير خودش که افقي گرفته شده بود دفع کرد
و سپس با چرخش قدرتمند مچ دستش شمشير مرد ديگر را به کناري راند و حملهاي که به طرز کورکنندهاي
سريع بود را اجرا کرد .او چند بار به مرد ديگر ضربه زد ،در حالي که به نظر ميآمد همهي ضربهها در تقريباً زمان
ثابتي از چند مکان سرچشمه ميگيرند .شمشير در دستان گيلن به خاطر سرعت بکهند ،فورهند ،اورهد و سايد
کاتهايش محو شده بود.
آن تواالگي جنگاور با تجربهاي بود ،ولي او در برابر يک استاد شمشيرزن قرار گرفته بود .گيلن او را به عقب راند و
مدافعان در دو طرفش با او جلو رفتند تا از جناحينش محافظت کنند .تواالگي به سختي نفس نفس ميزد .گيلن
ميديد او همانطور که تالش ميکرد از آن تيغهي چرخان و درخشنده دوري کند در حال عرق ريختن است.
سپس براي لحظهاي دفاعش رها شد و گيلن که با پاي راستش جلو ميرفت ،به شکل کالسيکي به جلو پريد و
حمله کرد ،شمشير خميده را با مچش که چرخيده بود باال آورد و آن را درون شانهي تواالگي فرو کرد و زماني که
شمشير از دست مرد ديگر افتاد ،تيغهاش را عقب کشيد .خون به شدت از زخم بيرون ميريخت و رداي سياهش
را خوني ميکرد .گيلن نوک شمشيرش را پايين گرفت .انگار که توافقي صورت گرفته باشد ،درگيريهاي اطرافشان
متوقف شد و جنگاو هاي ديگر ايستادند تا تماشا کنند .او بهآرامي گفت:
اگه مي خواي ميتوني تسليم بشي.تواالگي که چشمانش با تنفر ميسوخت يک بار سر تکان داد .او که صدايش به سختي از زمزمه باالتر ميرفت
گفت:
تسليم ميشم.گيلن سري به تاييد تکان داد .او قدمي به عقب برداشت و پايش را روي بازوي يک جنگجوي بدولين که در جنگ
مرده بود گذاشت .او به پايين نگاه کرد .چشمانش براي کمتر از يک ثانيه منحرف شدند ،ولي همان زمان براي

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
تواالگي شکست خورده کافي بود .او با دست چپ يک چاقوي خميده را از کمربندش بيرون کشيد و به سمت رنجر
جوان پريد.
صداي سوت بلندي ايجاد شد و سپس يک صداي ضربهي محکم به گوش رسيد.
آن تواالگي در ميانهي پرشش توقف کرد؛ در حالي که به نظر ميآمد به خاطر تيغهي بزرگي که هوراس به شکل
يک کمان افقي حرکت داده بود ،خم شده است .هوراس شمشيرش را عقب کشيد و آن جنگجو که هيچ مقاومت
يا استقامت ديگري به جز رداي خونياش نداشت ،روي زمين سنگي ميدان مچاله شد .هوراس با لحن نصيحتگري
گفت:
هيچ وقت چشمات رو از روشون برندار .مک نيل هيچ وقت اينو بهت نگفت؟گيلن براي تشکر سري تکان داد .همانطور که دو طرف جنگ در برابر هم قرار گرفتند ،صداي جنگ که زمان
شکست خوردن تواالگي از گيلن متوقف شده بود ،حاال ادامه يافت .آن لحظه ،زماني بود که نيروهاي آريدي -
بدولين ميتوانستند ادعاي پيروزي کنند ،ولي يک صدا در ميدان طنين يافت و آن لحظه از دست رفت.
يوسل نيروهايش را براي يک تالش آخر جمع آوري ميکرد.
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فصلچهلوهفتم

 متهاجمان نقابدار! جنگاوران تواالگي! به من گوش کنيد!صداي خشن و دلخراش يوسل ميان آن سکوت ناگهاني که به خاطر توقف جنگ ايجادشده بود در تمام ميدان
پيچيد .تواالگيها ،آريديها و بدولينها همراه هم چرخيدند تا به او نگاه کنند.
او در طرف شرقي ميدان روي يکي از غرفههاي بازار ايستاده بود تا بتواند با همه حرف بزند .هلت دقت کرد که
يک پانسمان ناهموار روي قسمت بااليي بازويش بسته شده است .در لحظههاي گيج کنندهاي که ويل شروع به
شليک کرده بود ،رهبر راهزنان از سکوي اعدام بيرون رفته بود .حاال ،او توانسته بود دوباره گروه تشکيل دهد .يک
گروه بيست نفره ،با اسلحههاي آماده و صورتهاي پوشيده توسط همان نقابهاي آبي همه جا حاضر اطراف او
ايستاده بودند.
کسي از شهروندان ماشاوا در ميدان نمانده بود – به جز آنهايي که در جنگ بين دو گروه گرفتار شده و حاال
مانند تپههاي نامنظمي روي زمين سنگي افتاده بودند.
ويل هم که آن باال ،روي برج نگهباني بود ،کلمات شيخ را شنيد .ولي يوسل ،توسط ساختمانهاي قسمت شمالي
ميدان از ديد او پنهان بود .يوسل ادامه داد:
 -به اطرافتون نگاه کنيد! به دشمنتون نگاه کنيد! آنها به سختي به چهل نفر ميرسند!

زندگی پیشتاز

بهای آزادی ارک
و او حق داشت .گروه مهاجم در جنگ به سختي تحت فشار بودند و بسياري از آنها روي زمين افتاده و ديگر بلند
نميشدند .باقيماندهشان براي محافظت ،جلوي سکويي که هلت و بقيه قرار بود اعدام شوند ايستاده بودند.
 ما از آنها بيشتريم! اگر با هم کار کنيم ،ميتوانيم نابودشان کنيم!جنگاوران تواالگي فريادهاي عبوسي براي موافقت کشيدند .آنها هم کساني را در آن جنگ سخت از دست داده
بودند .ولي آنها جنگ را با نسبت چهار به يک در نفرات شروع کرده و آن را حفظ کرده بودند .همانطور که يوسل
به آن نکته اشاره کرد ،آنها پي بردند که ميتوانند گروه کوچکي که دربرابرشان بودند را نابود کنند.
 سلي التن! من بهت يه شانس خواهم داد .فقط يک شانس .اسلحههاتون رو زمين بگذاريد و تسليم بشيد!سلتن با خشونت خنديد.
 تسليم بشيم؟ فکر ميکني ما باور ميکنيم تو به ما رحم ميکني ،يوسل؟ تو داشتي همهي ما رو ميکشتي!يوسل دستانش را باز کرد و پاسخ داد:
 من بهتون رحم ميکنم و سريع ميکُشمتون .وگرنه ،شما روزها با درد تقال ميکنيد .ميدوني که مردانم تويشکنجهي آرام استاد هستند.
سلتن به هلت نگاه کرد .او بهآرامي گفت:
 اين رو راست ميگه .به نظرم بهتره تا وقتي که اسلحههامون توي دستهامونه بميريم.هلت خواست پاسخ دهد ،ولي توقف کرد .جايي در همان نزديکي ،او ميتوانست صداي همهمهي آرامي را بشنود،
همهمهاي که کمکم بلندتر و پر شدتتر ميشد .او نميدانست که آن صدا متعلق به چه چيزي ست .او سرش را
تکان داد ،صداي عجيب را ناديده گرفت و گفت:
 -موافقم .ما به جنگيدن ادامه ميديم .هيچ وقت نميتوني بفهمي چه زماني يه موقعيت بهت رو مياره.
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يوسل چند دقيقه براي پاسخ سلتن صبر کرد .وقتي که پي برد هيج جوابي نخواهد گرفت ،يک دستش را باالي
سر برد و آماده شد که نشانهاي براي يک حملهي پاياني و مقاومت ناپذير را به مردانش بدهد.
 خيلي خب .تو پيشنهادم رو رد کردي .حاال نتيجهش رو ميبينيد .جنگاوران تواالگي ،بگذاريد ...کلماتش توسط نالهي خفه شدهاي از درد متوقف شدند و دستش به سمت پيشانياش باال رفت .صداي برخورد
محکمي در تمام ميدان با وضوح قابل شنيدن بود .سپس دستان يوسل پايين آمدند و ماسکي از خون که چشم
ها و نيمه ي بااليي صورتش را ميپوشاند نمايان کردند .خون پايين ميريخت و در نقاب آبياش فرو ميرفت .او با
لرزش يک قدم برداشت ،روي لبهي غرفه اي که رويش ايستاده بود سُر خورد و از پشت روي زمين سخت افتاد .او
همانجا بدون حرکت دراز کشيد.
تواالگيها با ناراحتي حرکت کردند .رهبرشان در وسط جمله متوقف شده بود .با اين وجود ،هيچ اسلحهي آشکاري
نبود که او را هدف گرفته باشد ،فقط همان صداي زشت برخورد که توسط رودي از خون که از صورت يوسل جاري
بود دنبال شده بود.
راهزنان بيابان خرافاتي بودند .آنها به جنها و شيطانها و روحهايي که همه در اين کوهستانهاي قديمي زندگي
ميکردند اعتقاد داشتند .حاال به نظر ميآمد يکي از آنها ،حقيقتاً از هيچ کجا ،با نيروي ترسناکي رهبرشان را
بيهوش کرده بود .آنها در حاليکه با هم زمزمه ميکردند و ميپرسيدند چه اتفاقي براي يوسل افتاده ،از خط
مدافعان آريدي و بدولين عقب رفتند .يکي از ستوانهايش که از بقيه شجاعتر بود ،به جاي رهبرش باالي غرفه
رفت و تالش کرد آنها را دوباره متحد کند .او که صدايش ميشکست ،فرياد زد:
 جنگاوران تواالگي! حاال زمانيست که...دوباره صداي برخورد محکمي بلند شد و مانند يوسل ،دستان آن مرد باال رفتند تا زخم شيطاني و ناگهانياي را
که روي پيشانياش پديدار شده بود را نگه دارد .او تلوتلو خورد و سعي کرد که سايبان غرفه را نگه دارد؛ دستش
به سايبان نرسيد و روي زمين سقوط کرد .او آنجا زانو زد ،در حاليکه خم شده بود ،با نگه داشتن صورتش با درد
ناله ميکرد.
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اينبار ،هلت اونلين را پشت سکو ديد ،که بهآرامي قالبسنگش را پايين ميآورد .نگاهشان با هم برخورد کرد و
اونلين لبخند عبوسي زد .هلت دقت کرد که گردنبند سنگهاي مرمر ديگر دور گردن او نيست .او از هيچکس
خاصي پرسيد:
 خب ،کي در مورد اون خبرداشت؟تواالگيها که دلسرد و گيج شده و با ترس خرافاتياي پر شده بودند ،شروع کردند که عقب بروند.
سپس همانطور که عمر و بقيهي نيروهايش به درون ميدان هجوم آوردند؛ سرودي از رجزخوانيها و برخورد
اسلحهها بلند شد .جنگاوران بدولين به سرعت به شکل نيمدايره پخش شدند و تواالگيها پي بردند که توسط
سربازان عمر که پشت سرشان بودند ،و چهل مدافع مصمم روبهرويشان محاصره شده اند.
تواالگيها ذاتاً راهزن و دزد بودند .آنها بدون رحم ميجنگيدند ،ولي فقط وقتيکه نسبت نيروها کامالً به نفع آنها
بود .يک نسبت چهار به يک ،همان نسبتي بود که آنها در يک جنگ ميپسنديدند .وقتيکه تعدادشان برابر بود
و رهبري براي هدايتشان نداشتند ،اشتياقشان براي جنگ محو شده بود.
اول بهآرامي ،سپس با سرعت فزايندهاي ،اسلحههايشان شروع به سقوط روي زمين و کنار پاهايشان کرد.
***
ارک گفت:
 يه چيز کوچولوي ديگه مونده که بايد بهش رسيدگي کنيم.سربازان عمر بقيهي تواالگيهي باقي مانده را خلع سالح کرده و اکنون مشغول کنترل کردنشان بودند .آنها
دستشان را پشت سرشان مي بستند و چهارزانو وسط ميدان رهايشان ميکردند .يوسل دستگير شده و به همراه
نگهبانان به همان انباري که خودش به عنوان زندان استفاده ميکرد برده شد .رهبر تواالگي هنوز گيج و
نيمهبيهوش بود .آن سنگ مرمر سنگين که از قالبسنگ اونلين پرتاب شده بود صدمهي شديدي به او وارد کرده
بود .اسوينگال به او پاسخ داد:
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 توشاک؟ارک سري به تاييد تکان داد.
 توشاک .اون خوکِ خائن وسط اون آشفتگيها يه جايي دررفت.هلت اشاره کرد:
 وقتي که همهچيز شروع شد ،توشاک جلوي سکو بود.اونلين سري به تاييد تکان داد.
 ولي وقتيکه ويل شروع به شليک کرد ،اون به سمت يکي از ستونها رفت.او به اطراف نگاه کرد.
 در هر صورت ،ويل کجاست؟ کجا مونده؟***
ويل که کمان و تيردانش را کنار گذاشته و سر آلوم را روي زانوهايش قرار داده بود ،ميان قلوهسنگها و زير برج
نگهباني زانو زد .آن ستوان آريدي در حال مرگ بود .خونريزي از زخمهاي چند گانهاش بيش از حد زياد بود.
همان طور که ويل به نرمي از ديوار پايين آمده بود که به او رسيدگي کند ،باال را نگاه کرده و تاجر چاقي که به
آنها خيانت کرده را ديده که هنوز در همان نقطه بيحرکت ايستاده بود و آنها را تماشا ميکرد .ويل دستور داد:
 يه دکتر پيدا کن!و هنگاميکه آن مرد مکث کرد ،او دستورش را تکرار کرد:
 -برو! يه دکتر بيار! سريع!
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چشمان آن مرد چاق به او خيانت کردند .آنها از روي چشمان ويل لغزيدند و او چرخيد که برود .صداي سرد ويل
او را متوقف کرد.
 صبر کن!آن مرد چرخيد .هنوز او با رنجر ارتباط چشمي برقرار نميکرد .ويل دستور داد:
 به من نگاه کن.و بهآرامي ،مرد چشمانش را باال آورد .ويل به او گفت:
 اگه فرار کني ،اگه برنگردي ،مطمئن باش که ميام دنبالت و ميگيرمت .بهت قول ميدم که قرار نيست ازشلذت ببري.
او در چشمان مرد تاجر ميديد که ترس از مجازات بهآرامي بر خيانت غلبه پيدا ميکند و او به سرعت سري به
تاييد تکان داد .سپس چرخيد و بهسرعت به داخل کوچهي پشت سرش رفت.
آلوم به خاطر تب ،هذيان مي گفت .ويل قمقمهي کوچکي را از کمربند آن آريدي جدا کرد و چند قطرهي آب در
دهانش ريخت .چشمان آلوم براي چند لحظه آرام شدند و او به ويل نگاه کرد .او پرسيد:
 ما بُرديم؟ويل سري به تاييد تکان داده و به او اطمينان داد:
 بله ،ما بُرديم.او در چشمان آلوم آرامش را ديد .سپس ستوان تالش کرد که بنشيند ،و ويل مجبور بود که بهآرامي او را متوقف
کند .او گفت:
 -استراحت کن .يه دکتر داره مياد.
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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.او که هنوز سعي ميکرد بفهمد چه اتفاقي در ميدان افتاده ،اضافه کرد:
 يه اتفاقي براي يوسل افتاد.او شنيده بود که صداي يوسل ،به شکل ناگهانياي توسط يک فرياد از درد قطع شده است .با اين وجود ميدانست
که هيچ کدام از دوستانش کماني همراهشان نداشتند.
آلوم دوباره بيهوش شد ،انگار که خبر سالمت سرورش براي او کافي بود .دستها و پاهايش شروع به تکان خوردن
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
ديوار پايين آمده بود ،چاقو را از بدن تواالگي مرده بيرون آورده بود .دو پيکر از سايههاي کوچه بيرون آمدند و ويل
تاجر چاق را شناخت .در کناش مرد پيرتري بود ،که کيف چرمياي را روي بازوهايش حمل ميکرد .تاجر گفت:
 اين مرد يه دکتره.مرد همراهش جلو آمد و کنار ستوان که هذيان ميگفت زانو زد .او به اطراف نگاه کرد ،شنل ويل را ديد که در
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
کند .او به کوتاهي مرد زخمي را معاينه کرد ،سپس به ويل نگاه کرد .او پرسيد:
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 دوستته؟ويل سري به تاييد تکان داد .او فقط براي چند روز آلوم را ميشناخت ،ولي آن مرد سه شمشير زن را عقب نگه
داشته بود تا به ويل شانس نجات ديگران را بدهد .او نميتوانست دوست بهتري را بخواهد.
دکتر سرش را تکان داد .او گفت:
 ميتونم چيزي بهش بدم که درد رو کمتر کنه ،نه بيشتر از اون .اون بيش از حد خون از دست داده.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
ريخت .چند ثانيه بعد ،آلوم با آزادي بيشتري تنفس ميکرد .سينهاش با نظم بيشتري باال و پايين ميرفت .سپس
تنفسش آرامتر شد تا آنجايي که باالخره ،متوقف شد.
دکتر به ويل نگاه کرد و گفت:
 اون مرده.ويل با ناراحتي سرش را تکان داد .او باال را نگاه کرد و ديد که آن تاجر با ترس تماشايش ميکند .مشخصاً ،آن مرد
به ياد ميآورد چگونه آن دو مرد غريبه را به تواالگيها لو داده است .حاال يکي از آنها مرده بود و آن يکي نشان
داده بود که با وجود جوانياش ،مردي نيست که بتوان ناديدهاش گرفت .تاجر که براي ترحم التماس ميکرد،
دستانش را به هم چسباند و به جلو حرکت کرد .او به زانوهايش افتاد .او شروع کرد:
 سرورم ،خواهش ميکنم ...من نميدونستم که شما...ويل او را با يک حرکت اهانت آميز دستش متوقف کرد .او ميدانست که آن مرد آنها را لو داده است .ولي همچنين،
او با يک دکتر بازگشته بود .ناگهان ،ويل حس کرد که براي همان روز به اندازهي کافي کشت و کشتار صورت
گرفته است .او بهآرامي گفت:
 -اوه؛ برو .فقط  ...برو.
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چشمان مرد گشاد شد .او نميتوانست شانسش را باور کند .بهآرامي بلند شد و چرخيد .سپس مکث کرد و مطمئن
شد که ويل نظرش را تغيير نداده است .در آخر ،او که قوتقلب گرفته بود ،درون کوچه دويد .ويل براي چند دقيقه
صداي نرم کفشهايش را روي سنگهاي شکسته ميشنيد ،سپس سکوتي حکمفرما شد .دکتر با ترحم به او نگاه
کرد .او آلوم را با دستهاي به هم قفل شده روي سينه خوابانده بود .ويل شنلش را برداشت ،آلوم ديگر نميتوانست
از آن بهرهاي ببرد .او شنل خود ستوان را روي پيکر ساکن و بيحرکتش انداخت و صورتش را پوشاند .سپس کيف
پولش را بيرون آورد و به دکتر يک سکهي نقره داد .او پرسيد:
 همراهش ميموني؟ مراقبش باش تا وقتيکه برگردم.او خم شد ،کمان و تيردانش را برداشت و از کوچه به سمت ميدان رفت.
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فصلچهلوهشتم

توشاک با دقت به گوشههاي خيابان باريکي که به سمت ميدان ميرفت نگريست .ابتداي آن شاهراه عريض که به
دروازهي اصلي شهر منتهي ميشد چهل متر دورتر بود .اکنون او ميديد که ارک و دوستانش به سمت ستونهايي
که در آنطرف ميدان برپا شده بودند ميروند .او فکر کرد که کسي بايد او را ديده باشد که به آن سمت ميرود.
او لبخند عبوسانهاي زد .او در ابتدا به آن سمت رفته بود .ولي سپس چرخيده و از هزارتوي خيابانها و کوچهها
عبور کرده بود تا به همان جاي اولش بازگردد .او چند خانه دورتر از ميدان ،يک اسب زين شده و آماده داشت.
حاال که دشمنانش به آنطرف ميرفتند ،راه را براي فرار او باز ميکردند .و او با رضايتمندي پي برد که آن رنجرها،
کمانهاي بلند لعنتيشان را همراه نداشتند .فقط الزم بود که او دنبال اسب برود ،او را به سمت گوشهها براند،
سوار شود و براي نجات دادن زندگياش براند.
چه کسي ميدانست وقتي او از ماشاوا خارج شود چه اتفاقي ميافتد؟ او برتريهايي داشت ،يک اسب تازه نفس و
مقدار زيادي آب .او ميتوانست به ساحل که شصت کيلومتر دورتر بود برسد .کشتياش ،ولف کالو )( ،در يک خليج
کوچک لنگر انداخته بود و او در جهتيابي با ستارهها تجربهي زيادي داشت .او شبها مسافرت ميکرد تا آن
رنجرهاي لعنتي نتوانند رديابياش کنند .دور روز بعد ،او ميتوانست روي عرشهي کشتي باشد.
ولي نخست ،او بايد از ماشاوا خارج ميشد .و اين موقعيت به نظر بهترين شانس او ميآمد .او بهآرامي از آن گوشه
دور شد ،سپس چرخيد و به سمت اسطبل دويد.
***
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هوراس گفت:
 مشکل اينهکه ،حاال که توشاک تا اينجا اومده ميتونه هر جايي رفته باشه.هلت که با تفکر لبش را ميخاراند سري به تاييد تکان داد .پشت ستونهايي که ميدان و بازار را مشخص ميکردند،
آنها هزارتويي از خيابانهاي باريک و عريض و ساختمانهاي زيادي پيدا کرده بودند .او گفت:
 ما همينطوري به گشتن ادامه ميديم تا پيداش کنيم .حداقل راحت ميشه اون رو تشخيص داد.اونلين ميان حرفش پريد:
 اين داد و فريادها براي چيه؟از سمت ميدان؛ آنها ميتوانستند صداهاي بلندي را بشنوند که براي هشدار به صدا درآمده بودند .آنها همراه
يکديگر به سمت درِ پشتي قهوهخانهاي که تازه ترکش کرده بودند رفتند و دوباره به درون ميدان پيچيدند.
اسوينگال فرياد زد:
 اون توشاکه!آن خائن اسکانديايي ،روبهرويشان روي يک اسب بلند نشسته بود و از چپ و راست با تبرزين به گروهي از جنگاوران
بدولين که سعي ميکردند جلويش را بگيرند ضربه ميزد .او که دو نفر از آنها را به طرز منحوسي بدون حرکت
روي زمين پشت سر گذاشته بود ،راهش را با جنگيدن باز کرد و اسبش را به سمت ورودي عريض جادهاي که به
سمت دروازهي اصلي ميرفت راند .اسوينگال چند قدم به جلو دويد و نيزهاش را به سمت سوار فراري پرتاب کرد.
ولي آن حرکت بيهوده بود و اسلحهاش با سروصدا بيست متر دورتر از هدفش روي زمين افتاد.
سپس هلت دوباره آن صداي عجيب را شنيد که بهآرامي بلندتر ميشد .او به اطراف نگاه کرد و اونلين را ديد که
پاهايش را از هم باز کرده و قالب سنگ بلند چرمي را دور سرش ميچرخاند تا اجازه دهد سرعتش بيشتر شود .او
هشدار داد:
 -اون يه کالهخود پوشيده.
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توشاک آماده بود که با جنگ راهش را باز کند .او کامالً مسلح بود و هلت ميدانست که قالب سنگ در برابر
کالهخود سنگين آهني بيفايده خواهد بود .اونلين که ابروهايش با تمرکز جمع شده بود گفت:
 ميدونم.سپس همانطور که او سنگ مرمر سنگين را به دنبال توشاکِ فراري پرتاب ميکرد ،صداي سوتي بلند شد .سنگ
که سرعتش براي اينکه چشم بتواند دنبالش کند بيش از حد زياد بود ،بر فراز ميدان پرواز کرد و به شکل دردآوري
به همانجايي که خودش هدف گرفته بود برخورد کرد – کفل آن اسب.
اسب که به خاطر آن برخورد سوزان درد ميکشيد ،جفتک انداخت و جاي پاهايش را روي سنگفرش ها گُم کرد.
او روي دوپاي ديگرش تلوتلو خورد و سعي کرد که تعادلش را بازيابد .آن حرکت ناگهاني و خشن و تغيير جهت
حرکت براي توشاک بيش از حد زياد بود؛ او از روي اسب سُر خورد و به شدت با سنگفرشها برخورد کرد .هلت
به اونلين گفت:
 پرتاب خوبي بود.او نيشخند زد و گفت:
 فکر کردم اون هم به خوبيِ بيشتر اسکاندياييها روي اسب مينشينه.توشاک که حواسش براي لحظه اي پرت شده بود ،بلند شد و پي برد که توسط حلقهاي از بدولينهاي انتقامجو
محاصره شده است .جنگاوران بيابان او را با احتياط محاصره کرده بودند و به خاطر تهديد آن تبرزين بزرگ
نميتوانستند حرکت کنند .توشاک که يک اسکانديايي واقعي بود ،زمانِ افتادن ،اسلحه اش را رها نکرده بود.
حاال او که مصمم بود زندگياش را با قيمت زيادي بفروشد؛ دايرهي دشمنانش را بررسي کرد .ممکن بود توشاک
خائن باشد ،ولي ترسو نبود .او به هيچکس خاصي گفت:
 خيلي خب .کي ميخواد اول باشه؟ -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
زد .او ميدانست قرار است بميرد ،ولي حداقل اکنون از اين خشنودي برخوردار ميشد که آن ابرجارل مورد تنفر
را با خود ببرد .او با تمسخر به شمشير تواالگي خميدهاي که ارک در دست داشت نگاه کرد .در دستهاي بزرگ
ابرجارل ،آن شمشير بزرگتر از يک خنجر به نظر نميآمد .او با تمسخر گفت:
 تو ميخواي با يه خالل دندون با تبرزين بجنگي ،ارک؟ارک اسلحه را بررسي کرد و لب هايش را به هم فشار داد .او به اطراف دايره ي تماشاگران نگاه کرده و يک انتخاب
بهتر را پيدا کرد .او خفيهاش را باز کرد و آن را دور کف و انگشتهاي دست چپش پيچيد .سپس شمشير خميده
را روي زمين گذاشت و دست راستش را به سمت هوراس جلو برد .او گفت:
 ميتونم اون سوزن بزرگتو قرض بگيرم ،هوراس؟هوراس قدمي به جلو برداشت ،شمشير عظيم جالد را چرخاند و قبضه را در دست جلو آمدهي ارک گذاشت .او
گفت:
 مهمون من باش.ارک شمشير بزرگ را چند بار جلو و عقب چرخاند؛ سپس با رضايت سري تکان داد .او گفت:
 همين کافيه .حاال همه ،بريد عقب .من يه سري کار دارم که بايد انجام بدم.وقتيکه ارک حملهاش را به سمت توشاک شروع کرد ،تماشاگران حلقه زده چند قدم عقب رفتند .شمشير ارک
طوري به پايين چرخيد که ميتوانست آن خائن را تا کمر به دو نيم کند.
وقتي که توشاک ضربه را توسط باالي تيغهي دوسر تبرزينش سد کرد ،صداي زنگ بسيار بلندي ايجاد شد .او
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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ارک به موقع عقب پريد و آن تيغهي دو سر فقط چند ميليمتر دورتر از دندههايش از ميان هوا عبور کرد .او همان
موقع هم در حال ضدحمله زدن با شمشير بود و اين بار توشاک به سمتي پريد تا آن تيغهي بزرگ با فاصلهي
کمي از او عبور کند و شمشير به سختي با سنگهاي روي زمين برخورد کرد.
توشاک يک ضربه ي اورهد را امتحان کرد ،و اونلين فهميد چرا ارک دستانش را با خفيه بسته بود .او تيغه را با
دست چپ و قبضه را در دست راستش گرفت تا نيروي ضربهي تبرزين را سد کند .اونلين پي برد که فقط نگه
داشتن قبضه اهرم کافياي نبود که بخواهد جلوي تبرزين بزرگ را بگيرد.
آن دو مرد که اسلحههايشان به هم قفل شده بود ،براي چند ثانيه در برابر يک ديگر تقال کردند .هر دويشان اندام
قوياي داشتند و مانند يک گاونر قوي بودند .ولي ارک براي چند هفته ميشد که زنداني بود و قدرتش به خاطر
رژيم غذايي ناقص و تنبيههاي زندانبانانش کمتر شده بود .در رويارويي مستقيمِ قدرتهاي فيزيکيشان ،توشاک
برتري داشت و او شروع به عقب راندن ابرجارل کرد؛ هر بار يک قدم.
ارک که پي برده بود شکست خورده است ،به سرعت با يک لگد مستقيم به ران توشاک حمله کرد .آن ضربه
توشاک را غافلگير کرد و ارک توانست به طرفي بچرخد و ناگهان بپرد تا همانطور که توشاک تعادلش را دوباره
بدست ميآورد ،از يک ضربهي بسيار سريع تبرزين دوري کند .سپس آنها دوباره به سمت هم يورش بردند ،کنار
هم ايستادند و شروع به ضربهزدن کردند .ضربهها را سد ميکردند و ضد حمله ميزدند ،به سمتي ميلغزيدند تا از
اسلحههاي يک ديگر دوري کنند و در امتحان پايانياي از سرعت و قدرت ،به يک ديگر ضربه ميزدند.
هيچ دانش يا لطافتي در حرکاتشان وجود نداشت .هر کدام از برتري هاي اسلحههايشان استفاده ميکردند –
ارک از بُرد اضافهي شمشير ،و توشاک از وزن زياد تبرزين.
و همان وزن بود که نتيجهي نبرد را مشخص ميکرد؛ همانطور که ضربه بعد از ضربه بر ارک ميباريد و ابرجارل
ضعيف شده را مجبور ميکرد که حالت دفاعي به خود بگيرد.
اسوينگال با دردي از روي نگراني ،رهبرش را تماشا کرد که شروع به عقبنشيني ميکرد .نخست هر بار چند
سانتيمتر ،سپس آرامآرام با مقادير بيشتري عقب ميرفت .همانطور که توشاک ابرجارل را ديد که ميلغزد و
تسليم ميشود؛ نوري از پيروزي به چشمانش آمد .او نيرويي که به ضربههايش ميبخشيد را دو برابر کرد و مقاومت
ارک که ضعيف و زانوهايش که با هر ضربه کمي خم ميشد را تماشا کرد .حاال توشاک دو برابر ارک ضربه ميزد
و برتري نبرد با او بود .حاال ،موضوع فقط دربارهي زمان بود.
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چشمان ارک وحشتزده بودند و خودش هم نفسنفس ميزد .او يک ضربهي پاياني و مقاومتناپذير تبرزين را
روي تيغهي شمشير سد کرد و آن نيروي عظيم پشت ضربه ،زانوهايش را خم کرد و او را به سمت سنگفرشها
به پايين راند.
همانطور که تماشاگران افتادن ابرجارل را ديدند ،ناله اي از آنها بلند شد .توشاک با خرناسي از روي پيروزي ،به
جلو پريد و تبرزين بزرگ را با دو دست باال برد تا ضربهي کشنده را بزند .سپس ،او چيزي عجيب را ديد.
ارک لبخند ميزد.
توشاک خيلي دير فهميد که ارک به او حقه زده است .او اصالً به اندازهاي که وانمود ميکرد ،خسته و ضعيف نبود.
و او اسلحهاي با بُرد بسيار بيشتري از يک تبرزين را حمل ميکرد .ارک با فرياد بلندي از دست چپش استفاده کرد
تا خودش را از روي سنگفرش باال بکشد ،در حاليکه شمشير را عميقاً به درون بدن محافظت نشدهي توشاک
فرو ميکرد .سپس ،شمشيرش را آزاد کرد؛ ضربهي تبرزيني که نيم ثانيه دير اتفاق افتاده بود را به کناري زد و
دشمنش را که توسط شمشير وحشتناک ضربه خورده بود تماشا کرد که تلوتلو خورد ،تبرزينش را انداخت و روي
زمين افتاد.
چشمان توشاک به خاطر درد و ترس گشاد شده بود .انگشتهايش روي سنگفرشها تقال ميکردند و او چيزي را
به ارک زمزمه ميکرد .ابرجارل منظورش را فهميد و سري به تاييد تکان داد .با سر چکمهاش ،او تبرزيني که کنار
دستهاي ناآرام دشمنش افتاده بود را جلوتر راند .انگشتهاي توشاک در اطراف قبضهاش بسته شدند و او يک بار
سر تکان داد.
هوراس ميدانست که اسکاندياييها باور داشتند اگر بدون اسلحه در دست در يک جنگ بميرند ،روحشان تا ابد
سرگردان خواهد ماند .حتي توشاک لياقت چنين چيزي را نداشت .توشاک آهي کشيد:
 ازت ...ممنونم...کلمههايش تقريباً غيرقابل شنيدن بودند .سپس چشمانش بسته شدند و او مُرد .اسوينگال به سردي گفت:
 بايد ميذاشتي سرگردون بمونه.ارک با ابروهاي باال رفته به او نگاه کرد و پرسيد:
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 تو اين کارو ميکردي؟اسوينگال مکث کرد .در آخر ،توشاک به خوبي جنگيده بود و اين موضوع براي اسکاندياييها ارزش زيادي داشت.
او تاييد کرد:
 -نه.
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فصلچهلونهم

آن گروه بزرگ که به سمت واحهاي که قبيلهي خورش بدولين در آن کمپ زده بودند ميرفتند؛ بهآرامي از ميان
بيابان عبور کردند.
جنگاوران سوارهي بدولين گروهي از زندانيان زنجيرشدهي تواالگي را پشت سرشان هدايت ميکردند .زندانبانان
سواره و راهزنان مجبور به راه رفتن شده بودند .تواالگيها که ديگر وحشت بيابان نبودند ،به گروهي رقتانگيز با
پاهاي تاول زده تبديل شده بودند – که بيشتر شبيه گدايان بودند؛ تا متهاجماني ترسناک .براي آخرين نشانه از
زوال و انحطاط آنها ،سلتن و سه نفر از افسرانش در ميان راهزنان حرکت کرده بودند و نقابهاي آبي را از
صورتشان پاره کرده و به زمين ميانداختند .به شکلي که خود آنها با سربازانش برخورد کرده بودند ،واکير
چکمههايشان را بيرون آورده و گذاشته بود که در طول سفر پاهايشان بريده شود و تاول بزند و لنگانلنگان راه
بيايند.
با اين وجود ،برخالف يوسل ،او به آنها آب کافي ميداد.
قبل از اينکه گروه ماشاوا را ترک کنند؛ سلتن مردم را در ميدان گرد آورده بود .در حاليکه باالي سرشان ،روي
همان سکويي که براي اعدامش ساخته شده بود ايستاده بود؛ او با جمعيت صحبت کرد و به يادشان آورد چگونه
فقط چند روز قبل ،براي کشته شدنش فرياد زده بودند .مردم شهر به شکل مقصرانهاي سرشان را پايين انداخته و
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
آنها اخذ خواهد شد .او به آنها گفت که اولين بخش آن ،اين بود که ماشاواييها بايد ديوارها و برجهاي نگهباني
شهر را بازسازي و نيروي دفاعي موثري را سازمان دهند .ماشاواييها با نارحتي سر تکان دادند .ديوارها در وضعيت
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بدي بودند و تعمير آنها به معناي ماهها کار سنگين در گرما بود .ولي با تفکر؛ سخنانش را پذيرفتند .در هر صورت،
حق با او بود .آنها بايد براي دفاع از خودشان در برابر غارتگران آينده بهتر آماده ميبودند.
حداقل کمي خبرهاي خوب براي خوشحال کردن مردم شهر وجود داشت .سلتن تصميم گرفته بود سي نفر از
تواالگي ها ي زنداني شده را آنجا باقي بگذارد تا کارهاي سنگين را انجام دهند .ارک ،وقتي در مورد اين تصميم
شنيده بود ،به واکير گفت:
 اونها قراره به خاطرش زمان سختي رو بگذرونند.سلتن با چشماني خالي از ترحم به او نگاه کرد .او با سردي گفت:
 اونا مرداني که تو رو همراهي ميکردن رو قتل عام کردند ،يادته؟و ارک سري به تاييد تکان داد .او دلسوزي واقعياي نداشت که روي تواالگيها حرامش کند.
زندانيهاي باقيمانده از واحهي جس پر (؟ ز) به ماراروک برده ميشدند ،جاييکه زندگيشان را به انجام اعمال
شاقه ميگذراندند .سلتن با عمر ،براي محافظاني بدولين که آنها را تا ماراروک هدايت کنند؛ مذاکره کرده بود.
عمر با آمادگي قبول کرده بود .او خشنود ميشد که اين همه دشمنان احتمالي را ببيند که دستگير و زنجير شده
نگه داشته ميشوند .مانند ارک ،او براي آنها دلسوزي نميکرد.
***
همانطور که آن ارتش ،همراه با اعضاي اضافهاش ،به واحه رسيدند؛ خوشامدگويي پرسروصدا و مشتاقانهاي را
دريافت کردند .زنان بدولين؛ همانطور که مردانشان بهآرامي به درون آن درختستان بزرگ ميراندند ،دو صف
شده و خوشآمدگوييشان را با جيغها و فريادهاي ترسناکي بيان ميکردند.
زندانيان تواالگي که آنها را دنبال ميکردند؛ با سکوت شوم و منحوسي خوشآمدگويي شدند .آنها که سرهايشان
خم و چشمانشان به زمين دوخته شده بود؛ با تقال از ميان خطهاي دوگانهي زنان ساکت عبور کردند .تواالگيها
هنوز به نماياندن صورت هايشان به دنيا عادت نکرده بودند و کامالً ميدانستند زندگيشان روي لبهي تيغ قرار دارد.
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بهای آزادی ارک
رهبر سابقشان ،يوسل ،روي يک برانکارد و پشت يک شتر مسافرت ميکرد .او هنوز تحت تاثير آسيبي بود که از
برخورد مرمر سنگين اونلين به پيشانياش ايجادشده بود .در مواقع نادري که او به هوش ميآمد؛ غوغا و ديوانگي
ميکرد .حتي بعضي اوقات ،ديده بودند که اشکها از گونه هايش پايين ميريزند .اونلين نتيجهي کارش را با نگراني
تماشا کرد .او از درمانگري که گروه جنگي بدولين را همراهي ميکرد پرسيد:
 فکر ميکني دوباره عقلشو به دست مياره؟مرد پيرتر کبودي بزرگ آبي و زرد را که پيشاني تواالگي را بدشکل کرده بود لمس کرد و شانهاش را باال انداخت.
او به اونلين گفت:
 نميشه با اطمينان در مورد زخمهاي سر صحبت کرد .شايد فردا حالش بهتر بشه .شايد سال ديگه .شايد هيچوقت.
او به اونلين لبخند زد.
 بانوي جوان ،زياد نگران نباشيد .اون لياقت ترحم رو نداره.اونلين سري به تاييد تکان داد .ولي او کامالً آرام نشده بود .او دوست نداشت که يک مرد را – صرف نظر از اينکه
چقدر شيطان بوده است  -به يک احمق ياوهگو تنزل داده است.
دومين شب بعد از آن که به واحه رسيدند؛ وقتي که قبيلهي خورش بدولين جشني را براي خوشآمدگويي و
شادماني ترتيب دادند ،روحيهاش را دوباره بدست آورد.
آنها کباب برهي طعمدار؛ همراه با فلفلهايي که در آتش سياه شده بودند تا جايي که پوست خارجي شان راحت
کنده ميشد خوردند .آن غذا با برنج طعمدار و حبهاي که خود بدولين ها کوس کوس (ز) صدايش ميکردند پر
شده بود – که سبک و نرم بود و توسط زعفران ،زيره و هل ،طعمدار و با کشمش و بادامهاي سرخشده چاشني
زده شده بود.
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بشقابهاي لذيذ ديگري از گوشت گوسفند و مرغ که در قابلمههاي عجيب رسي و مخروطياي به نام تاگين (ژ)
پخته شده و با ادويهها ،خرما ،زردآلو و سبزيجات ريشهاي مخلوط شده بودند هم آنجا بود .پوشش مخروطي شکل
آن تاگينها بخار مزهدار شده که از مايعات برميخاست را حفظ ميکردند و گوشت را آنقدر شاداب و تُرد ميکردند
که از روي استخوان جدا ميشد.
غذا با دست خورده ميشد و قطعههايي از نان تازه به عنوان بشقاب استفاده ميشد .آن زمان ،بعدازظهر خوشمزهاي
با دستهاي چرب بود که در آن همه بيش از حد کافي خورده بودند – لطفي که آن گروه حس ميکردند بعد از
زمان سختشان در کمپ بيابانه به خود مديون هستند.
به هلت ،گيلن ،اونلين ،هوراس و آن دو اسکانديايي جايگاهي برجسته در حلقهاي که اطراف آتش عظيمي برپا
شده بود داده بودند .با اين وجود ،سلتن و ويل در مکانهاي اصلي احترام ،به ترتيب در سمت راست عمر و همسرش
سيلما نشسته بودند .اونلين به هوراس لبخند زد و با انگشت شستش به رنجر جوان که هم اکنون با خوشحالي با
رهبر بدولين و همسرش مکالمه ميکرد اشاره کرد .آن دو براي پاسخ به چيزي که ويل گفته بود بلند خنديدند و
او هم با نيشخند سرش را پايين آورد ،در حالي که خشنود بود توانسته آنها را بخنداند .اونلين با کمي اشتياق
گفت:
 اون هر جايي که ميره يه رد پايي از خودش به جا ميذاره ،نه؟هوراس از روي آتش به دوست قديمياش نگاه کرد و سري به تاييد تکان داد .او پاسخ داد:
 مردم دوستش دارن.سپس اضافه کرد:
 در هر صورت ،اونم خيلي چيزا براي دوست داشتن داره.اونلين که چشمانش روي ويل ثابت شده بود ،گفت:
 -بله.
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هوراس که او را بررسي ميکرد؛ براي يک لحظه سايهاي از ناراحتي را ديد که از روي چشمانش عبور ميکرد .او با
بازويش؛ کمي مشتاقانهتر از حالتي که ادب اجازه ميداد ،به اونلين تنه زد .او گفت:
 برام يه دونه هلو پرت ميکني؟اونلين يک ابرويش را باال برد؛ نيشخند زد و گفت:
 منظورت که معني تحت الفظيش نبود؟(ز)هوراس که خوشحال بود او ناراحتياش را کنار گذاشته ،لبخند زد .او ميدانست که اونلين نميتواند در برابر آن
بازي کلمات در استفاده از کلمهي «قالب سنگ» ،مقاومت کند .او با ترسي ساختگي دستهايش را باال آورد و
گفت:
 خواهش ميکنم! بهم رحم کن!و هر دو خنديدند.
بدولينها ،به عنوان يک قانون کلي ،از الکل استفاده نميکردند؛ ولي براي احترام به آن دو اسکانديايي ،چند قمقمه
آراريکي  -يک نوع شراب که از خرماها و هلوهاي مخمر شده تهيه ميشد -تدارک ديده شده بود .حاال ،ارک و
اسوينگال ،با پافشاري خودشان ،تصميم گرفته بودند که سرود ملوانانهاي را براي لذت و مطلع کردن آن گروه اجرا
کنند .آنها روي پاهاي تقريباً بيثباتشان ايستادند و شروع کردند تا داستان عاميانهي يک پنگوئن که نااميدانه
عاشق يک وال آبي گوژپشت شده بود را فرياد بزنند.
از آنجايي که شنوندگان ساکن بيابان ،هيچ کدام اين حيوانها را نديده و اطالعي از تفاوت بسيار اندازههايشان
نداشتند ،قسمت بزرگي از طنز داستان ،و همانطور ملودي آن را متوجه نشدند .ولي به خاطر اشتياق خوانندهها
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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گيلن فکر کرد که هلت خيلي ساکت است .ولي هلت عموماً در موقعيتهايي مانند اين ساکت و آرام بود .چشمان
او روي صورت سرزنده و جوان کارآموزش ،همانطور که با شيخ بدولين و همسرش صحبت ميکرد و ميخنديد
ثابت شده بود .گيلن گفت:
 اون کارش رو خوب انجام داد.هلت که لبخند نايابي روي صورت ريشويش بود ،به سمت او چرخيد .او موافقت کرد:
 آره ،کارش خوب بود.گيلن که لبخند ميزد گفت:
 بهت گفته بودم.هلت براي تصديق سري تکان داد.
 بله ،گفته بودي .حق با تو بود.گيلن ،که چيزي که هلت چند روز قبل گفته بود را به ياد ميآورد؛ جابهجا شد تا با هلت روبهرو شود.
 ولي تو ميدونستي ،مگه نه؟ وقتي که توي ماشاوا بوديم به ما گفتي يوسل فراموش کرده ويل اون بيرونه .توميدونستي که اون زنده مونده .چطوري؟
صورت هلت ،همانطور که به جواب آن سوال فکر ميکرد ،جديتر شد.
 فکر کنم ميدونستم کلمهي خيلي قطعيايه .من احساسش ميکردم .من هميشه يه حسي در مورد ويل داشتم.يه جور حسي از سرنوشت در مورد اون پسر هست .من از اولين روزي که بهم ملحق شد حسش ميکردم.
گيلن به نرمي گفت:
 -و حاال تقريباً زماني رسيده که بايد بذاري از پيشت بره.
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او ترکيبي از غم و افتخار را ديد که در چشمان هلت با هم رقابت ميکردند .سپس ،آن رنجر مو خاکستري آهي
کشيد .او گفت:
 -بله ،ديگه وقتشه.

***
بعد از اينکه جشن تمام شد ،گروه اونلين همراه عمر و سلتن در اطراف آتش کوچکتري نشستند .سيلما قهوه را
به همه تعارف ميکرد .سلتن که چشمانش روي اونلين بود ،شروع کرد:
 فکر کنم االن وقتشه کمي در مورد کار صحبت کنيم .يه موضوع کوچيک دربارهي بهاي آزادي ارک وجود داره.او با انتظار توقف کرد ،در حاليکه منتظر بود اونلين پيشنويس سند و مهر انگشترياش را بيرون بياورد .هر
دويشان از يوسل پس گرفته شده بودند .با اين وجود ،اونلين حرکتي نکرد .او پرسيد:
 بهاي آزاديش؟و سلتن با بيصبري سري به تاييد تکان داد.
 بله ،شما موافقت کردين که بهاي آزاديش رو بدين.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:
 -فقط ميتوني مفهوم بهاي آزادي رو براي من توضيح بدي؟
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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
بيش از حد به آن فکر کند .به نظر ميآمد که نميتوانست از آن شانه خالي کند .او که سعي ميکرد طفره برود،
گفت:
 فکر کنم همه مون ميدونيم که بهاي آزادي چيه.اونلين به او لبخند زد.
 بهم يه لطفي بکن .من يه دختر کودَنم.آن طرف آتش ،سيلما با دستش لبخندي را پنهان کرد .عمر ،که توسط ويل در مورد گذشتهي اين بحث مطلع
شده بود ،سودمندانه به جلو خم شد.
 اگه ممکن باشه اينجا يه کمکي بکنم .بهاي آزادي پوليه که توسط يک گروه پرداخت ميشه ،وقتيکه گروهدومي يک گروه سوم رو گروگان گرفتند.
هوراس به ويل زمزمه کرد:
 يه عالمه گروه اينجا هست.و رنجر جوان نيشخند زد .اونلين گفت:
 خــــب .اگه ماها گروه اول بوديم ،من بايد يه مقدار توافق شده رو؛ به گروه دومي بدم که گروه سوم رو نگهداشتن؟ درسته؟
سلتن با لب هاي به هم چسبيده گفت« :درسته».
اونلين که صورتش گيج بود ،به او اخم کرد.
 -تو که نميتوني واقعاً از من انتظار داشته باشي شصت و شش هزار ريل رو به يوسل بپردازم ،مگه نه؟
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قهوه ي واکير به گلويش پريد و او با تعجب فرياد زد:
 به يوسل؟! به خاطر همهي چيزهاي مقدس! چرا تو بايد به يوسل پول بدي؟اونلين در حرکت معصومانهاي دستانش را از هم باز کرد.
 خب ،اون گروه دوم بود ،نبود؟ وقتي که ما ارک رو پيدا کرديم ،يوسل کسي بود که اون رو نگه ميداشت.او بعد از مکث معنيداري اضافه کرد« :تو نبودي».
سلتن با لحن عصبانياي شروع کرد:
 از لحاظ فني ،اون...ولي حس فرورفتگياي به او دست داد .اونلين زرنگي کرده و به او پيشدستي کرده بود .او فکر کرد که تغيير دادن
موضوع و ادامه دادن بحث بهاي آزادي در زمان ديگري ،استراتژي خوبي خواهد بود .او گفت:
 به عالوه ،هنوز در مورد آيندهي يوسل تصميم گيري نشده.هلت به ميان بحث آمد.
 نکتهي خوبيه .قراره چه اتفاقي براي يوسل بيوفته؟سلتن به عمر اشاره کرد.
 من ميگم که بدولينها بايد تصميم بگيرن .ميخواين باهاش چي کار کنين ،شيخ عمر؟عمر شانه اي باال انداخت.
 من نميخوامش .اگر اون رو ميخواين ،ميتونين داشته باشينش.سلتن براي اولين بار بعد از شروع بحث ،لبخند زد.
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 اوه ،بله .من ميخوامش .اين مرد يه قاتل و دزده و ما يه سلول آماده توي ماراروک براش داريم .اون براي بيشتراز اون وقتيکه به ياد ميارم يه خار توي پهلوي ما بوده .وقتي که او از سر راهمون بره بيرون ،تواالگيها رو خيلي
آسونتر ميشه مديريت کرد .حقيقتاً ،اميکير پيشنهاد يه جايزهي بز...
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.
اونلين صبر ک رد تا سرفه اش تمام شود ،سپس آستينش را کشيد تا او را مجبور به برقرار کردن ارتباط چشمي
کند .او که توقفش را تقليد ميکرد ،گفت:
 يه جايزهي بز ...امکانش هست اين چيزي که ميخواستي بگي ،يه جايزهي بزرگ بوده باشه؟ بله.اين کلمه از ميان لبهاي ناگهان به هم چسبيدهي سلتن ادا شد.
اونلين با تفکر گفت:
 بذاريد من اين رو واضح کنم .چه کسي حقيقتاً يوسل رو دستگير کرد؟ منظورم اينه که ،کي دقيقاً اون رو شکستداد؟
او که ابروهايش با فکر در هم رفته بود ،به باالي سرش نگاه کرد .سپس اخمش باز شد و با خوشحالي گفت:
 اوه ،يادم اومد! من کردم! با قالبسنگ کوچيکم!عمر که به محکمي نيشخند ميزد ،گفت:
 حق با اونه .اگه کسي حق داشته باشه سرنوشت يوسل رو تعيين کنه ،اونم اين دختره. -پس اون «جايزهي بزرگي» که گفتي ،بايد به من پرداخت بشه؟
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سلتن در موقعيت بدي بود .اگر آنها در الشباح يا ماراروک اين بحث را شروع ميکردند ،او برتري بحث را دارا بود
که به خاطر تعداد زيادي از مردان مسلح که سخنانش را تاييد ميکردند ايجاد ميشد .ولي تنها نيروي مسلح بزرگ
اينجا بدولينها بودند – که به نظر ميآمد رهبرشان با اونلين موافق است .مهمتر از آن ،واکير ميپذيرفت که همهي
ادعاهاي او معتبر بودند .وقتي که ارک آزاد شده بود ،او آن اسکانديايي را در اختيار نداشت – و شاهدخت آرالوئني
کسي بود که يوسل را شکست داده بود .از لحاظ فني ،آن رهبر جنگي تواالگي زنداني او بود .از لحاظ فني ،او
چيزي به سلتن بدهکار نبود و سلتن هم آن جايزه را به او بدهکار بود .او فکر کرد که او برنامه ريزي نکرده بود
اتفاقات اين گونه پيش بروند.
اونلين که آن نمايش دختر بچه را رها ميکرد و ناگهان ،کامالً حواس جمع ميشد گفت:
 خيلي خب ،بذاريد به اين موضوع برسيم .سلتن ،من فکر ميکنم که بهت چيزي بدهکارم ،ولي نه شصت و ششهزار ريل .و ما قطعاً چيزي به عمر و بدولينها بدهکاريم ،چون بدون اونها ارک هنوز زنداني يوسل بود.
عمر گفت:
 ما اين کار رو براي پول نکرديم ،براي دوستي انجامش داديم.و وقتي که دوستي را ذکر ميکرد ،به ويل اشاره کرد .اونلين براي فهم سري به تاييد تکان داد .او گفت:
 اگه دوست داشتيد ،هميشه ميتونيد برش گردونيد.و همانطور که عمر سريعاً اشاره اي از روي مخالفت انجام داد ،لبخند زد.
 خب ،پيشنهادم اينه .من ميخوام به عمر و مردمش بيست هزار ريل براي کمکشون بپردازم.او مکث کرد و آن نگاهها از روي توافق و تصديق را در اطراف حلقه بررسي کرد .اين مقدار عادالنهاي بود .او ادامه
داد:
 -من همين مقدار رو به تو هم ميپردازم ،سلتن .بيست هزارتا .فکر ميکنم اين حقت باشه.
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قبل از اينکه واکير بتواند چيزي بگويد ،او اضافه کرد:
 و من اون جايزهي بزرگ رو که برايش گذاشته بودن رو بهت ميدم .ميتوني يوسل رو داشته باشيش .نگهشدار .گوشهاش رو ببر .اگه دوست داري توي يه چاه پرتش کن .من نميخوامش .عادالنه ست؟
سلتن مکث کرد ،سپس احساس عدالت خودش مداخله کرد .پيشنهاد اونلين به شکل موثري بيشتر از چهل هزار
تا بود .او ميتوانست هيچ چيزي نگويد و رهايش کند .او گفت:
 عادالنه ست .من با حقشناسي ميپذيرم.ارک هم براي توافق سر تکان داد .او فکر کرد که اونلين همهي ماجرا را با سياست مداري خيلي خوبي مديريت
کرده است .سپس او فکرش را اصالح کرد ،سياست مداري زنانه( .ز) او که با شکيبايي به او لبخند ميزد ،گفت:
 شما خيلي سخاوتمند هستين ،شاهدخت.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.او حسي مانند زخم چاقو را در قلبش احساس کرد .اسکانديايي ها وقتي پول از دست ميدادند عموماً اين حس را
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
چادرش قدم زد .وقتي که آنها خارج از محدودهي شنوايي بدولين و آريديها بودند ،او با کمي اشتياق به سمت
هلت چرخيد.
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 خب ،هلت .کارم چطور بود؟او فکر کرد ،مانند همهشان ،او بيشتر از هر چيز ديگري موافقت هلت را ميخواست .او صورت عبوس و ريشويش
را به سمت اونلين چرخاند و بهآرامي سرش را تکان داد .او گفت:
 خدا منو ببخشه ،من يه هيوال درست کردم.سپس لبخند زد و به نرمي دستش را نوازش کرد.
 -و من خيلي بهت افتخار ميکنم.
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مؤخره

هلت و ويل رو به روي يکديگر ،در دو طرف ميز سادهي چوبي در کابين هلت که در ناحيهي جنگل قرار داشت
نشستند.
براي پنجمين بار در چند دقيقهي گذشته ،ويل به پايين نگاه کرد تا مطمئن شود که يونيفرمش تميز و پاکيزه
است و چرم کمربند و غالف دوگانه اش واکسزده ست و برق ميزند .با تمام سرعتي که ميتوانست ،دستش را
باال برد و موهايش را صاف کرد .سپس ناخن هايش را چک کرد و مطمئن شد که در چهل ثانيهي گذشته ،بعد از
اينکه آخرين بار آنها را چک کرده بود ،به شکلي با کثيفي و چربي پوشيده نشده باشند.
هلت گفت:
_ اينجا نمايش مد نيست.
او کامالً آرام به نظر ميآمد .ولي با اين وجود ،هلت هميشه آرام به نظر ميآمد .ويل ،از سوي ديگر ،به اندازهي يک
گربه عصبي بود .او سپاسگذار بود که مجبور نشده يونيفرم تشريفاتياي که کراولي براي عروسي هلت درست کرده
بود را بپوشد .تشريفات ميگفت که کارآموزان بايد يونيفرم عادي و روزانهشان را براي روز فارغ التحصيلي بپوشند.
ويل شک داشت که بتواند ساتن سفيد پيراهن و چرم فاخر کت را در چنين روزي تميز نگه دارد .او مطمئناً تا
کنون چيزي را رويش ريخته بود .هلت با بيحوصلگي گفت:
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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
کراولي با سري پايين به داخل يورش آورد ،در حاليکه يک بستهي چرمي زير بازويش بود.
_ خب! خب! ببخشيد منتظر نگهتون داشتم! توي راه معطل شدم ولي آخرش اينجام ،همم؟
زمان ورود ناگهاني رئيس گروه رنجر ها ،ويل از روي صندلياش باال پريد تا در حالت خبردار بايستد .حاال او فکر
کرد چرا اين کار را کرده ،از آنجايي که او هيچ گاه حس نکرده بود که الزم است اين کار را در حضور کراولي انجام
دهد .کراولي که کمي گيج شده بود به او نگاه کرد ،و اشاره کرد تا دوباره بنشيند.
_ بشين ،ويل .اينجا يه جمع دوستانه ست .ميدوني که ،ما زياد به تشريفات اهميت نميديم.
ويل گفت:
_ بله قربان.
هلت يک ابرويش را براي کراولي باال برد.
_ اون هيچ وقت منو قربان صدا نکرده بود.
کراولي شانهاش را باال انداخت.
_ شايد داره سعي ميکنه روي خوش منو باال بياره .ميخواد مطمئن بشه که نظرمو عوض نميکنم و مجبورش
نميکنم براي يه سال ديگه قبل از قبولي درس بخونه.
هلت عاقالنه سري به تاييد تکان داد.
_ ميتونه همين باشه.
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ويل از يکي به ديگري نگاه کرده و با دل نگراني لبهايش را تر کرد .او مطمئن نبود چه چيزي از روز فارغ
التحصيلي انتظار داشت .او فرض کرده بود که در آن روز ،بايد تشريفات بيشتري وجود داشته باشد .حس موقعيت
شناسي بيشتر .ولي با اين وجود ،همانطور که کراولي گفته بود ،آنها رنجر بودند .شايد روز فارغ التحصيلي مانند
همهي روز ها بود .بجز اينکه شما فارغ التحصيل ميشديد.
کراولي صندلي ديگري به سمت ميز کشيد و نشست .کاغذها را از درون بستهي چرمي به بيرون ريخت ،گشتن
درون آنها را آغاز کرد و همانطور که فرمهاي رسمي را ميخواند براي خودش زمزمه کرد.
_ خب! بذار ادامه بديم! خيلي خب  ...تو  ...ويل  ...به عنوان کارآموز رنجر هلت از بخش ردمونت پنج سال دوازده
ماههي گذشته رو تمرين ديدي بله بله بله و همينطور و همينطور .تو درجهي الزمِ مهارت براي استفاده از تمام
اسلحههايي که يک رنجر استفاده ميکنه رو از خودت نشون دادي ،يک کمان بلند ،يک چاقوي ساکس و يک
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:

_ بهعالوه ،تو افسر قابل اعتمادي در خدمت به پادشاهت هستي .و همينطور و همينطور و هي ديدله ديدله دي
دي دي ......
او دوباره به باال نگاه کرد.
_ اين فرمها واقعاً يه کم خسته کنندهن ،نه؟ ولي بايد وانمود کنم که دارم ميخونمشون .و همينطور و همينطور
و اين جور چيزا.
او مکث کرد ،چند بار سرش را تکان داد و سپس ادامه داد.
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_ پس اساساً ...
او چند صفحه ي ديگر را ورق زد ،چيزي که ميخواست را پيدا کرد و ادامه داد:
_ تو کامالً آمادهاي تا موقعيت يه رنجر فعال رو توي پادشاهي آرالوئن برعهده بگيري ،درسته؟
او دوباره به باال نگاه کرد و ابروهايش را باال برد .ويل پي برد که او منتظر جوابي ست و با عجله گفت:
_ درسته.
و با در نظر گرفتن اين احتمال که آن ممکن بود جواب کافياي نباشد ،اضافه کرد:
_ بله .منظورم اينه که  ...هستم .انجامش ميدم ،بله.
_ خب ،خوش به حالت .پس  ...يه ريزهکاري ديگه .ميدوني که بايد عنواني بيشتر از رنجر ويل داشته باشي ،چون
ما سه تا ويل ديگه توي گروه داريم .البته اين مشکل براي هلت نبود ،چون فقط يه هلت هست .معموالً ما از
فاميليت استفاده ميکنيم ولي تو يه يتيمي .پس در موقعيت تو ،ما دنبال اسمي گشتيم که بازتاب موفقيت هات
توي پنج سال گذشته باشه .ما به ويل بور کيلر فکر کرديم.84
او اشاره اي از روي بيرغبتي انجام داد:
_ دوستش نداشتم .يکي ويل او بريج 85رو پيشنهاد داد ،براي به يادگار نگه داشتن نابودي پل مرگارث .ولي اين
خيلي شبيه ويل او ويسپ 86به نظر مياومد ،پس ما اين رو هم بيخيالش شديم .در آخر ،استادت...

84

 .یعنی ویل کشندهی گراز وحشی ،که به اتفاقات کتاب یک اشاره میکنهWill Boar Killer:
بریج به معنای پل ئه .کتاب دوWill o' the Bridge:
86
کل این اسم یه جور اصطالحه ،که به روشنایی ای که باالی مرداب ها ایجاد میWill o' the wisp:
شه – به خاطر ترکیبات خاص گازی اون مکان – اطالق می شه .االن از ویل او دِ ویسپ برای اشاره به
انسانی که غیرقابل دسترسه ،یا چیزهای شیطانی هم استفاده می شه .م.
85
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او به هلت سري تکان داد.
_ نامي رو پيشنهاد داد که يکي از مهم ترين کمکهات به پادشاهي رو ياد آور ميشد .اون اشاره کرد که تو يکي
از کسايي بودي که توي ايجاد اون قرارداد بين آرالوئن و اسکانديا دست داشتي ،يه اتفاق خيلي مهم توي تاريخ
کشورمون .پس پيشنهادش اين بود که تو از االن به عنوان ويل تريتي 87شناخته بشي .به نظرت مناسبه؟
ويل بهآرامي سري به تاييد تکان داد.
_ خيلي دوستش دارم .ممنون کروالي  ...قربان.
او عنوان را تغيير داد ،چون حس ميکرد آن موقعيت به کمي تشريفات نياز دارد.
_ عاليه! پس تو بايد ويل تريتي باشي!
کروالي آن اسم را پايين فرم نوشت و آن را چرخاند تا رو به روي ويل قرار گيرد ،و به او يک قلم پر داد.
_ فقط اين پايينو امضا کن تا تمومش کنيم.
او همانطور که ويل پايين برگهي پوستي را امضا ميکرد تماشايش کرد ،سپس دستانش را باخشنودي روي ميز
کوبيد.
_ همهش تموم شد! تبريک ميگم ،ويل ،تو االن يه رنجري .آفرين! اينجا چيزي براي نوشيدن هست؟
او آخرين سوال را از هلت پرسيد .ويل سراسيمه روي صندلياش نشست .همين؟ او انتظار داشت  ...او نميدانست
چه چيزي انتظار داشته ولي مطمئناً اين روش سريع و اتوماتيکوارِ «اينجا رو امضا کن و تو يه رنجري» را انتظار
نداشت .او ناگهاني گفت:

به معنی قرارداد .منظورش اتفاقات جلد چهارمهWill Treaty:
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_ همهش همين بود؟
کروالي و هلت نگاههاي گيجي را رد و بدل کردند .سپس کراولي چانهاش را با تفکر خاراند.
_ امم ..اينطور به نظر مياد  ...ليست کردن تمريناتت ،ذکر کردن چند تا از موفقيتهات ،مطمئن شدن از اينکه
ميدوني کدوم طرف تير قسمت تيزشه  ...تصميم گرفتن درمورد اسم جديدت  ...فکر ميکنم که اون ...
سپس به نظر آمد که او چيزي را به ياد آورده و چشمانش گشاد شد.
_ البته! تو بايد نقره تو  ...چيه ،بگيري ،مگه نه؟
او زنجيري که برگ بلوط نقرهاي خودش را به گردنش آويزان کرده بود در دست گرفت و آن را بهآرامي تکان داد.
آن مدال نشانهي يک رنجر کامل و فعال بود .سپس او شروع کرد تا با اخم درون جيبهايش را بگردد.
_ همينجا بود! همينجا بود! کدوم جهنميه  ...صبر کن .وقتي داشتم داخل ميومدم شنيدم يه چيزي روي تختهها
افتاد! حتماً بايد انداخته باشمش .فقط جلوي در جلويي رو چک کن ،اين کارو ميکني ،ويل؟
او که خيلي براي حرف زدن شوکه شده بود ،بلند شد و به سمت در رفت .همانطور که دستش را روي دستگيره
ميگذاشت ،به دو رنجر نگاه کرد که هنوز پشت ميز نشسته بودند .کروالي اشارهاي تشويق کننده با پشت دستش
انجام داد ،که به او اصرار ميکرد بيرون برود .زماني که در را باز کرد و درون بالکن قدم گذاشت هنوز به عقب نگاه
ميکرد.
_ مبارکــــــه!!!!
آن فرياد عظيم حداقل از گلوي چهل نفر خارج شد .او با شوک چرخيد تا تمام دوستانش را ببيند که با صورتهايي
خندان در فضاي باز بيرون و اطراف ميزي که براي جشن برپا شده بود ايستاده بودند .بارون ارلد ،سر رُدني ،بانو
پولين و استاد چاب همه آنجا بودند .همينطور جني و جورج ،دوستان تحت الحمايهاش .تقريباً دوازده نفر ديگر در
يونيفرم رنجرها آنجا حضور داشتند – مرداني که ويل در پنج سال گذشته آنها را ديده و همراهشان کار کرده
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بود .و با شگفتي بسيار ،ارک و اسوينگال آنجا بودند ،درحاليکه نامش را فرياد ميزدند و به افتخار ويل تبرزين
هاي عظيمشان را باالي سر ميچرخاندند .نزديک آنها نيز هوراس و گيلن ايستاده بودند که شمشير هايشان را

باال نگه داشته و آنها را تکان ميدادند .ويل فکر کرد ،اونجا براي ايستادن جاي خطرناکي از جمعيت به نظر مياد.
بعد از اولين فرياد هماهنگ ،جمعيت شروع به هلهله و فرياد زدن نامش کردند ،خنديدند و برايش دست تکان
دادند.
هلت و کروالي در بالکن به او ملحق شدند .رئيس رنجرها از شدت خنده دوال شده بود .او خسخس کرد:
_ اوه ،اگه ميتونستي خودتو ببيني! صورتت! صورتت! قيافهت قيمتي بود! «همهش همين بود؟»
او صداي محزون ويل را تقليد کرد و دوباره از خنده دوال شد .ويل با حالتي اتهامآميز به سمت هلت چرخيد.
استادش به او نيشخند زد .هلت گفت:
_ صورتت منظره فوق العادهاي بود.
ويل پرسيد:
_ اين کارو با همهي کارآموزا ميکنين؟
هلت به شدت سر به تاييد تکان داد:
_ همه شون .جلوي اينکه لحظهي آخر متکبر و خودخواه بشن رو ميگيره .بايد قسم بخوري که هيچوقت نميذاري
که يه کارآموز از اين راز بويي ببره.
او آستين ويل را لمس کرده و به جايي اشاره کرد.
_ ولي فقط خوش شانسترين ،يا بهترين ،اينو ميگيره.
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ويل به مسيري که او نشان داده بود نگاه کرده و بغضي را در گلويش حس کرد .اليس و اونلين در کنار هم بهآرامي
در طول محوطه به سمت او ميآمدند و کوسن ساتن قرمزي را ميانشان حمل ميکردند.
اليس ،بلند قامت ،باوقار ،با موهاي بلوند خاکستري و زيبا ،در رداي ظريف ديپلماتش.
اونلين ،با قيافه پسر مانند و موهاي بلوند عسلي ،که نيشخند ميزد و به روش خودش زيبا بود.
و روي کوسن ميانشان ،نشان برگ بلوط نقرهاي در زنجير قرار داشت که در پرتوهاي پراکندهي خورشيد بعدازظهر
که از ميان درختان ميتابيدند ميدرخشيد .نشان هر چيزي که ويل در پنج سال گذشته برايش تالش کرده بود.
و اکنون ،مال او بود.
آن دو دختر نشان را از روي کوسن برداشتند و همانطور که جمعيتِ گرد هم آمده هلهله ميکردند؛ با هم ،آن را
دور سر خم شدهي او انداختند .سپس ،آنها که توسط انگيزهي مشترکي برانگيخته شده بودند ،او را بوسيدند –
اليس روي گونهي چپ و اونلين روي گونهي راستش.
و سپس با عصبانيت به هم خيره شدند.
کراولي با شتاب گفت:
 بياين جشن رو شروع کنيم!و بازوي ويل را گرفت و او را به سمت گروه دوستانش که منتظر بودند به او تبريک بگويند کشيد.
***
آن مهماني ميتوانست در تاريخ قصر ردمونت ثبت شود .وقتي که خورشيد شروع به باال آمدن کرد ،آخرين مهمانان
هنوز در حال جشن گرفتن بودند .ويل و هوراس ،قديمي ترين دوستش ،روي ايوان کوچک نشستند و آخرين
رقاص ها را تماشا کردند که از محوطه بيرون رفته و به سمت خانه ميرفتند .هوراس از او پرسيد:
_ آخرش احساس رنجر بودن ميکني؟
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ويل با تاسف سرش را تکان داد .او گفت:
_ من به خاطر همه ي اينا کامالً احساس گيجي و سردرگمي ميکنم.
سپس ،بعد از چند ثانيه ،او افشا کرد:
_ ميدوني ،چند هفتهي پيش ،فکر نميکردم براي اينا آماده باشم.
هوراس او را برانگيخت:
_ و االن؟
_ االن ميدونم که اگه بخواي تا زماني که فکر ميکني آمادهاي صبر کني ،بايد همهي زندگيت رو منتظر بموني.
آن شواليه ي جوان سري به تاييد تکان داد .او گفت:
_ نميتونستم بهتر از اين بگمش .اين دقيقاً همون احساسي بود که من داشتم ،وقتي از اسکانديا برگشتيم و دانکن
منو شواليه کرد .مدام ميخواستم بگم« ،من آماده نيستم».
ويل گفت:
_ ولي بودي.
هوراس سري به تاييد تکان داد.
 آره .شايد در هر صورت ،استادامون ميدونن دارن چي کار ميکنن .ميدوني ،هلت خيلي بهت فکر ميکنه.وقتيکه توي ماشاوا توي زندان بوديم ،اون ميدونست تو پيدات ميشه و ما رو مياري بيرون .وقتي که امروز ديده
داري فارغ التحصيل ميشي و ردپاهاي خودش رو دنبال ميکني ،بايد بهت افتخار کرده باشه.
ويل گفت:
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 اونا ردپاهاي بزرگي براي دنبال کردن هستن .حدس ميزنم به خاطر همين بود که فکر ميکردم آماده نيستم.ميدونستم که هيچ وقت نميتونم مثل هلت باهوش و بااستعداد و شجاع باشم .من هيچوقت نميتونم مثل اون
باشم .کروالي امروز گفت ،فقط يه دونه هلت وجود داره.
هوراس با جديت به او نگريست ،او را ارزيابي کرد و به همهي آن چيزهايي که در پنج سال گذشته در مورد اين
مرد جوان چشمگير آموخته بود فکر کرد.
او گفت:
_ ممکنه هيچ وقت دقيقاً مثل اون نشي .ولي تفاوت زيادي هم نميمونه.
آن دو دوست به عقب تکيه دادند و بيرون آمدن خورشيد را از ميان درختان تماشا کردند.
ويل گفت:
_ بهترين زمان روز.
هوراس موافقت کرد:
_ آره .صبحونه چي داريم؟

پایان.
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