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  فصل اول

   شبح هولناك–سر آغاز 

،  آورد كه همه چيز را تغيير مي داد  باد در دل شب زوزه مي كشيد و بويي به همراه مي             

؛ شبيه انسان بـود و تنهـا         شبحي قد بلند سرش را باال گرفت و با نفسش هوا را فرو برد             

  . تفاوتش موهاي ارغواني و چشمان قرمز رنگش بود

يا اين كـه ايـن يـك دام         . آن ها اينجا بودند   : پيام درست بود  . او از روي تعجب پلك زد       

 متفـرق بـشين؛ متفـرق بـشين،         ":  سنجيد و سپس با سردي گفت      بود؟ او احتماالت را   

 اراگون
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يـا اينكـه    ... هر كسي كه مياد جلـوش رو بگيـرين        . پشت درختها و بوته ها پنهان بشين      

  ".بميرين

 } و قدي بلند      سر نوعي موجود شبيه انسان با شاخهايي بر      {  اورگالدر اطرافش دوازده    

ا نقش هاي سمبوليك سياه در دست       در حالي كه شمشيرهاي كوتاه و سپرهايي آهني ب        

اين ها شبيه انسان هايي با پاهـاي خميـده و بـازوان             . شتند لخ لخ كنان قدم مي زدند      دا

بـاالي  . كلفت حيواني بودند؛ بازواني كه گويي فقط براي خرد كردن سـاخته شـده بـود               

هيوال ها به سوي بوتـه زار      . گوش هاي كوچك شان يك جفت شاخ پيچ دار در آمده بود           

به زودي صداي خش خـش آرام گرفـت و جنگـل            . شتافتند و خرخر كنان پنهان شدند     

  . دوباره در سكوت فرو رفت

؛ آن جـا بـه       شبح با دقت به اطراف يك درخت قطور نگاه كرد و به كـوره راه نگريـست                

، اما براي او نـور ضـعيف         قدري تاريك بود كه هيچ انساني نمي توانست چيزي را ببيند          

ان درختان بيرون زده بود، كوچك ترين جزئيات در         مينور آفتاب بود كه از      مهتاب مانند   

او كه شمشير بلند زرد رنگي داشت به طـور غيـر            . نگاه جستجوگرش واضح و روشن بود     

  . طبيعي ساكت و آرام بود
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سالح آن قـدر باريـك بـود كـه بـه            . پايين تيغه شمشير شيار نازكي به چشم مي خورد        

 دنده عبور مي كرد؛ در عين حـال چنـان قـوي بـود كـه مـي                   راحتي از ميان يك جفت    

  . توانست به سخت ترين زره ها نفوذ كند

اورگال ها به خوبي شبح نمي توانستند ببينند؛ آن ها با سالح هاي شان مانند گـداهاي                 

صداي جغدي سكوت را شكست و آرامش جنگل را         . كور لنگان لنگان حركت مي كردند     

رماي شب مي لرزيدند؛ يكي از آن ها با پوتين سنگينش شـاخه             هيوالها در س  . به هم زد  

 و اورگال ها سـر جايـشان ميخكـوب     " ! هيس": شبح با عصابانيت گفت. اي را شكست  

  . شدند؛ بوي تعفن آن ها حالش را به هم مي زد و خود را كنار كشيد

  آن هـا بـوي گوشـت       - او اكراهش را پنهـان كـرد      . بي حركت در جاي خود جمع شدند      

آنها فقـط   . ، نه چيزديگر   آن ها آلت دست بودند    . و راهش را كج كرد      -مي دادند متفعن  

  . يك وسيله بودند

بوي بدي كـه    . شبح وقتي دقيقه ها به ساعت تبديل مي شدند بي تابي اش را فرو خورد              

او نگذاشت كه اوراگال ها بلند شوند يا خود را     . از هيوالها مي آمد به دور دست مي رفت        

اين راحت طلبي را براي خودش نيز نخواست و پشت درختـان ايـستاد و بـه                 . كنندگرم  

او كـه  . بو اين بـار قـوي تـر بـود     . باد تند ديگري از ميان جنگل وزيد      .  نگاه كرد   راه كوره

 آمـاده   ":در حالي كه تمام بدنش مي لرزيد زير لـب گفـت           . هيجان زده بود، خر خر كرد     
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او براي فرا رسيدن اين لحظـه نقـشه         . ر حركت داد   و نوك شمشيرش را دايره وا      "باشين

  هاي بسيار كشيده و رنج زيادي را تحمل كرده بود؛ نبايـد اكنـون كنتـرلش را از دسـت                  

  . مي داد

كـم تـر   چشمان اوراگال ها در زير ابروان كلفت شان گشاد شد و سالح هاي شـان را مح        

؛ مثل اين كه     ا شنيد  شان، شبح صداي برخورد چيزي ر      در پيش روي  . در دست گرفتند  

لكه هاي محو از تـاريكي بيـرون آمدنـد و بـه سـمت               . چيزي سخت به سنگ لقي خورد     

  . كوره راه  پاين رفتند

، سرهاي شان را با افتخار بـاال         سه اسب سفيد با سواران شان به سمت بيشه زار تاختند          

  . ي زدگرفته بودند و باال پوش هاي شان در نور مهتاب مانند نقره مايع موج م

، گوشـهاي  نوعي موجود شبيه انسان با ظاهري بسيار زيباتر      {  الف ٍ بر روي اسب اول يك    

انـدامش  .  با گوش هاي تيز و ابرواني اريب و زيبا قرار داشت           }عمري طوالني     و نوك تيز 

يك كمان قوي برپشتش آويزان بـود و شمـشيري          . مانند شمشير باريك اما نيرومند بود     

  .  پر از تيرهاي پر دارش به كمرش بسته شده بوددر طرف مخالف تيردان

يك نيـزه بلنـد در دسـت        . سوار آخر هم مانند اولي چهره اي زيبا و فرشته مانند داشت           

 از طال و    زيباكاله خودي بسيار    . راستش گرفته بود و خنجر سفيدي بر كمرش بسته بود         

 قرارداشت كه بـا وقـار       بين اين دو سوار پريزادي با موهاي پر كالغي        . كهربا برسر داشت  
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چشمانش درقاب مژه هاي بلند سياهش با نفوذ مي نمود          . اطرافش را زير نظر گرفته بود     

بـر  . لباسش ساده بود و با اين وجود زيبايي اش را خدشه دار نمي كـرد              . و مي درخشيد  

بـر دامـنش    . كمرش شمشيري بسته بود و بر پشتش يك كمان و تيـردان قـرار داشـت               

 مدام به آن نگاه مي كرد؛ گويي مي خواست مطمئن شود كه هنوز آن               كيسه اي بود كه   

  . جاست

. يكي از الف ها آهسته صحبت مي كرد، اما شبح نمي توانست بشنود كه چه مـي گويـد                  

الفـي  . عوض مي كردنـد   محافظانش جاي شان را     . پريزاد با اقتداري آشكار پاسخ مي داد      

آن هـا از    .  را بـه دسـت ديگـرش گرفـت         كه كالهخود برسر داشت جلو افتاد و نيزه اش        

شـبح  . مكاني كه شبح و اورگال ها بودند بدون آن كه به چيـزي شـك كننـد گذشـتند                  

تقريباً داشت مزه پيروزي اش را مي چشيد كه جهـت بـاد تغييـر كـرد و بـوي مـتعفن                      

  . الف ها برد اورگال ها را به سمت

سوارها خود را محكـم     . دادندنشانه خطر خره اي كشيدند و سرشان را تكان           اسب ها به  

، چشمان شان ايـن سـو و آن سـو را نگـاه مـي كـرد و سـپس مركـب شـان را                           گرفتند

  . چرخاندند و چهار نعل برگشتند

  . اسب پريزاد به جلو هجوم برد و محافظانش را پشت سر گذاشت
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 اورگال ها كه فراموش كردند خود را پنهان كنند ايستادند و سـيلي از تيرهـاي سـياه را                  

  : ، دست راستش را بلند كرد و فريـاد زد          شبح از پشت درخت بيرون پريد     . پرتاب كردند 

  "!گارزال "

كمندي قرمز از كف دستش به سمت پريزاد بيرون جهيد و درخت ها را با نـوري سـرخ                   

اسب شيهه بلندي كشيد و افتاد و با سـينه بـه زمـين              . رنگ روشن كرد و به اسب خورد      

ي خارق العاده، آرام از روي حيـوان بـه روي زمـين پريـد و بـراي                  پريزاد با سرعت  . خورد

تيرهاي مرگبار اورگال ها    . لحظه اي نگاه كوتاهي به محافظانش در پشت سرش انداخت         

افتادنـد و دريـاي از      آن ها از اسبان اصيل بـه زمـين          . به سرعت الف را به زمين انداخت      

 خواستند به سمت الف هاي مـرده        به محض اين كه اوراگال ها     . خون زمين را فرا گرفت    

 هيـوال هـا خـر خـر         "!اون كيسه كه من مي خواهم     !  بعد از اون   ":، شبح فرياد زد    بدوند

  . كردند و به سمت كوه هجوم بردند

سوي آن ها رفت، سپس در       او گامي به  . پريزاد با ديدن  مرگ همراهانش فريادي كشيد       

  .  پريددرون جنگل حالي كه دشمنانش را نفرين مي كرد به

 كه  خاراييدر حالي كه اورگال ها از ميان درختان مي غريدند ، شبح باالي قطعه سنگ                

او . از آن جـا مـي توانـست تمـام اطـراف جنگـل را ببينـد                .  قرار رفت   بود باالي سرشان 

 و منطقه اي به انـدازه ربـع مايـل از            "!بوئتك ايستالري  ":دستش را بلند كرد و فرياد زد      
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 با جديت يك بخش را پس از بخش ديگر سوزاند تـا حلقـه اي از                 او. جنگل آتش گرفت  

شعله ها ماننـد تـاجي      . آتش در اطراف منطقه بيشه زار حدود نيم فرسنگ به وجود آمد           

شبح رضايتمندانه و با دقت به حلقه نگاه كرد تا مطمئن شـود             . مذاب بر روي جنگل بود    

  . همه جاي آن آتش گرفته است

طقه  اي را كه اوراگال ها بايد جـستجو مـي كردنـد محـدود                نوار آتش عريض شد و  من      

از ميان درختان سه تن از      . ناگهان شبح صداي فرياد هايي را به همراه جيغي شنيد         . كرد

نيروهايش تاسر حد مرگ زخمي و روي هم افتاده بودند و پريزاد در جهت مخالف ديگر                

لند دويد، شبح زمين بيست     او با سرعت سمت قطعه سنگ خاراي ب       . اوراگال ها مي دويد   

پريـزاد كـه    . پايي زير پايش را نگاه كرد و پايين پريد و با چـابكي جلـوي او فـرود آمـد                   

ن شبح در لحظـه اي كـه خواسـت بايـستد پـايش سـر                دباسرعت داشت مي دويد با دي     

خون سياه اورگال ها از شمـشيرش مـي چكيـد و      . خورد، سپس به سمت كوره راه دويد      

  . ودكيسه اش لك شده ب

ه كردنـد و تنهـا راه فـرارش    هيوالهاي شاخ دار از جنگـل بيـرون آمدنـد و او را محاصـر          

او سرش را به اطراف چرخاند تا شايد راهي پيدا كنـد، وقتـي راهـي نيافـت بـا                    . رابستند

شبح در حالي كه دستش را باال گرفته بود به او نزديك شد             . اكراهي شاهانه صاف ايستاد   

  . لذت بردو از مستاصل بودن او 
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  !بگيريدش _

به محض اين كه اورگال ها حركت كردند، پريزاد كيسه را باز كرد دستش را در آن بـرد                   

در دستانش يك سنگ ياقوت كبود بـزرگ بـود كـه            . و سپس كيسه را به زمين انداخت      

  . شعله هاي سوزان آتش را منعكس مي كرد

. يزي واژگاني را بيان كـرد     پريزاد سنگ را باالي سرش گرفت و لبانش به شكل جنون آم           

 گويي از شعله هاي سرخ رنگ از دستش بيـرون           "! گارزال ":شبح بي رحمانه فرياد كشيد    

، برقي زمـردي     ؛ اما خيلي ديرشده بود     جهيد و مانند تيري به سرعت به طرف الف رفت         

لحظه اي جنگل را روشن كرد و سنگ ناپديد شد و نور قرمز رنـگ بـه الـف خـورد و او                       

  . افتاد

دستانش را مشت كـرد و      . شبح مستاصل به زباني كه تنها خود مي فهميد حرف مي زد           

ستاره هاي سرد بدون درخشش به سويي ديگـر خيـره           . با عصابانيت به آسمان نگاه كرد     

  . پيش از آن كه به سمت الف بيهوش برود ناسزايي گفت. بودند

او . چ تاثيري بـر او نداشـت  زيبايي الف كه هر انسان مرده اي را مسحور خود مي كرد هي     

سپس اسـبش را از مخفيگـاهش در ميـان          . پذيرفته بود كه سنگ را از دست داده است        

سوار اسب جنگـي شـد و راهـش را از           . درختان صدا كرد و الف را به روي زمين گذاشت         

  . ان جنگل در پيش گرفتمي
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  .  سوختاو آتش هاي سر راهش را خاموش كرد، اما نقاط ديگر همچنان در آتش مي
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  فصل دوم

  كشف

اراگون روي بستري از نيزارهاي لگد شده زانو زد و با چشمان ريز بينش به بررسي ردپـا                 

ها مي شد فهميد كه گوزن ها تانيم ساعت پيش آن جا بوده اند و به زودي براي خواب                   

     اها نـشان  هدف او يك ماده گوزن كوچك بود؛ همان طور كه ردپ          . جايي اتراق مي كردند   

اراگـون  . داد پاي چپ جلويي گوزن كوچك مي لنگيد، ولي همچنان همراه گله بـود      مي

  . تعجب مي كرد كه چگونه ماده گوزن تا كنون طعمه گرگ يا خرس نشده است

ابـري نقـره اي     . آسمان صاف و تاريك بود و نسيم ماليمي هوا را به جريان مي انـداخت              

لبه هاي ابر با نور سرخ فام ماه كه ميان قلـه هـا       .  بود باالي كوه هاي اطرافش در حركت     

از يخچال ها و تـوده هـاي درخـشان بـرف، جويبارهـايي در               . آرميده بود سرخ شده بود    

مه هولناك كف دره چنان غليظ بود كـه پاهـايش را كـامالً              . كوهستان جاري جاري بود   

  . پوشانده بود

ابروانـي سـياه و     . سن بلـوغ مـي رسـيد      تا يك سال ديگر به       ، راگون پانزده سال داشت   ا

لباس هايش از شدت كار زياد پاره شده بود؛ چاقويي          . چشمان قهوه اي درخشاني داشت    

كمريش آويزان بـود و جلـدي از پوسـت     شكاري با دسته اي از جنس استخوان از غالف      
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گوزن مانع مرطوب شدن كمان چوب سرخ دارش مي شد؛ او كوله اي با قاب چـوبي بـه                   

اسپاين رشته كوه هايي بكـر در      .  آورده بودند  اسپاينگوزن ها او را به عمق       . شتپشت دا 

  . امتداد سرزمين آالگيزيا بود

مـي   حكايت هاي عجيبي درباره اسپاين نقل مي شد و اغلـب افـراد مرمـوزي از آن جـا                  

او .آمدند كه معموال نحس و بد يمن بودند؛ با اين وجود اراگون از اسـپاين نمـي ترسـيد                  

 بود كه جرات مي كرد رد پاي شكار را تا عمق مخفيگـاه              كارواهال شكارچي منطقه    تنها

  . شان در اسپاين دنبال كند هاي دور افتاده

اگر او ماده گـوزن را نمـي گرفـت          . سومين شب شكار بود و نصف غذايش تمام شده بود         

 بـود   خانواده اش براي زمستاني كه پيش رو      . مجبور مي شد دست خالي به خانه برگردد       

  . به گوشت نياز داشتند ولي توان خريد آن را نداشتند

 گام هايي بلند بـه      اراگون با اعتماد به نفس كامل در زير نور ضعيف ماه ايستاد، سپس با             

. سمت دره عميقي در جنگل رفت كه مطمـئن بـود گـوزن هـا درآن جـا خوابيـده انـد                     

را روي زمـين ايجـاد مـي        درختان مانع ديدن آسمان مي شدند و سايه هاي پر مانندي            

  . كردند

دره، با مهارت كمانش را زه كـرد         پايين. او راه بلد بود و فقط به رد پاها نگاه مي انداخت           

و سپس سه تير بيرون آورد و يكي را درچله كمان  گذاشت و دو تير ديگـر را در دسـت       
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 مـاده   ، در زير نور مهتاب حدود بيست گوزن روي علف ها خوابيده بودنـد            . چپش گرفت 

اراگـون كـه    . گوزن او درگوشه گله به زحمت پاي چـپ جلـويي اش را دراز كـرده بـود                 

تمام كار سه روز گذاشته اش بـه ايـن          . كمانش را آماده گرفته بود، آهسته به جلو خزيد        

ناگهان انفجاري سكوت شب را    ... او آخرين نفس عميق را كشيد و        . لحظه بستگي داشت  

  . در هم شكست

در حالي كه بادي سـوزان بـر گونـه اش           . راگون به سمت آن ها يورش برد      ا. گله رم كرد  

لحظه اي كه مي خواست بايستد ليز خورد و تيررا          . مي خورد در ميان علف ها مي دويد       

تير با فاصله يك انگـشت      . به سمت ماده گوزن كه جست و خيز كنان مي رفت رها كرد            

يي گفت و به اطراف نگاهي انداخت و        او ناسزا . از ماده گوزن گذشت و در تاريكي گم شد        

  . از روي غريزه تير ديگري در چله كمان گذاشت

 پشت سرش جايي كه قبال گوزن ها بودند، دايره وسيعي ازدرختـان و علـف هـا درحـال                  

علـف هـاي خـارج از       . برگ هاي سوزني بسياري از درختان كاج ريخته بود        . سوختن بود 

سوختگي به مشام   وا پيچ و تاب مي خورد و بوي         رشته هاي دود در ه    . دايره له شده بود   

مه بر روي منطقه مي     . درمركز انفجار يك سنگ آبي رنگ و صيقلي قرار داشت         . ميرسيد

  . خزيد و به دور سنگ پيچ مي خورد
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او .  بود، اما تنها چيزي كه حركت مي كرد، مـه بـود            منتظربراي لحظاتي طوالني اراگون     

وقتي مقابل سنگ ايستاد نور مهتاب بر او        . ه جلو رفت  احتياط زه كمانش را شل كرد و ب       

هيچ اتفـاقي   . با تيرش به سنگ ضربه آهسته اي زد، سپس خود را به عقب كشيد             . تابيد

  . نيفتاد، بنابراين با احتياط آن را برداشت

سطح بي عيب و نقصش به رنگ       . طبيعت  هيچ گاه سنگي به اين نرمي صيقل نداده بود          

در زيـر انگـشتانش سـردي       .  نازك سفيدش، مانند تار عنكبوت بـود       آبي تيره ورگه هاي   

 طـول   .سنگ، بيضي شـكل بـود     . سنگ صيقلي را كه همچون ابريشم بود حس مي كرد         

آن يك فوت بود و حدودا چند پوند وزن داشت؛ هر چند ظاهرا سبك تـر بـه نظـر مـي                     

اومـده؟ بـه دردي     يعني از كجا    . اراگون سنگ، هم زيبا و هم ترسناك بود        به نظر . رسيد

اتفاقي اومده اين جا يـا      : ش آمد هم مي خوره؟ بعد فكرهاي آزار دهنده بيشتري به ذهن         

 گوشش كرده بـود بايـد        كه بدست من برسه؟ اگر او داستان هاي قديمي را آويزه           قراره  

مي دانست كه در رابطه با جادو و كساني كه از آن استفاده مي كنند بايد محتاط عمـل                   

 اين سنگ چه كار كنم؟ حمل آن سخت بود و امكـان داشـت كـه خطرنـاك                   اما با . كند

ناگهان ترديدي وجود او را فراگرفـت و  . شايد بهتر بود كه آن را همان جا رها كند        . باشد

شـانه  . حداقل مي شه باهاش غذا خريـد . چيزي مانع از آن شد كه سنگ را دور بياندازد     

دره بـراي چـادر     . ن را در كوله اش چپاند     هايش را باال انداخت و تصميمش را گرفت و آ         
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زدن بسيارنا امن بود؛ بنابراين به جنگل رفت و كيـسه خـوابش را زيرريـشه هـاي يـك                    

پس از آن كه شام سردش را كه شامل نان و پنير بود خـورد،               . درخت واژگون پهن كرد   

.خواب رفت خود را در پتويش پيچيد و در فكر آن چه كه اتفاق افتاده بود به  
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  فصل سوم

  دره پاالنسار

هواي تـازه، مطبـوع و      . صبح روز بعد خورشيد با انوار زرد و صورتي باشكوهي طلوع كرد           

  . كنار جويبار ها يخ زده و سطح بركه هاي كوچك كامال يخ بسته بود. بسيار سرد بود

آتـش  راگون پس از خوردن حليم صبحانه اش به دره عميق برگشت و به بررسي مكان                ا

نور آفتاب صبحگاهي هم هيچ نكته اي را آشكار نكرد؛ بنابراين تـصميم             . سوزي پرداخت 

  . گرفت به خانه برگردد

بـه دليـل عبـور       برخـي جاهـا   . كوره راه شكاري ناهموار و تا حدودي از بـين رفتـه بـود             

 حيوانات كه اغلب راه برگشته و به مسيرهاي انحرافي رفته بودند كامالاز بين رفته بـود؛                

  . با اين وجود اين راه هنوز كوتاه ترين راه براي خروج از كوهستان بود

 نتوانـسته بـود آن را از آن خـود    گالبـاتوريكس اسپاين از معدود نقاطي بود كـه پادشـاه    

هنوز داستان هاي زيادي درباره ناپديد شدن سپاهش پس از پيـشروي بـه سـوي                . بنامد

 نظـر مـي رسـيد نحـسي و بـد شانـسي              بـه . جنگل قديمي بر سر زبان ها وجود داشـت        

هر چند درخت ها بلند بودند و آسـمان مـي   . همچون ابري بر فراز آن سايه گسترده بود       

درخشيد با اين حال افراد كمي مي توانستند بدون آن كه اتفاقي برايشان بيفتـد مـدت                 
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 نه به خاطر    به نظر او اين توانايي    . اراگون يكي از اين افراد بود     . طوالني در اسپاين بمانند   

. موهبتي خاص، بلكه به دليل هوشياري مدام و عكس العمل سريعش به دست آمده بود              

او سال ها در كوهستان پياده روي كرده بود، با اين حال همچنـان در آن جـا محتـاط و     

هر بار كه فكر مي كرد اسراركوهستان بر او آشـكار شـده اسـت اتفـاقي مـي           . مراقب بود 

  .  مي كرد، مثل ظهور سنگ      سابي مغشوشافتاد كه ذهن او را ح

نزديك غروب به لبه يك دره عميق       . مي پيمود  او به سرعت راه مي رفت و فرسنگ ها را         

 در قعـر دره مـي خروشـيد و بـه سـوي دره               آنـورا رودخانـه   . و باريك و شيب دار رسيد     

ا صخره هـا     مي رفت و در طول مسير صدها نهر باريك را مي بلعيد و وحشيانه ب               پاالنسار

و تخته سنگ هاي صيقلي كه سد راهش بودند مي جنگيدند؛ صداي غرش ضعيفي فضا               

او در بيشه اي نزديك دره عميق چادر زد و پـيش از آن كـه بـه خـواب                    . را پر كرده بود   

  . برود طلوع ماه را تماشا كرد

 و اراگون به سرعت سفر مي كرد و فرصـت كـافي       و نيم بعد هوا سردتر شد      روزطي يك   

 را شنيد كه هـر      ايگوآلداچيزي از ظهر نگذشته بود كه صداي آبشار         . براي تماشا نداشت  

كوره راه بـه تختـه سـنگي كـه از آب بيـرون آمـده بـود و                   . صدايي را در خود مي بلعيد     

آب رودخانه پس از برخورد با صخره ها    . رودخانه به سرعت از روي آن مي گذشت رسيد        

  . گ هاي پوشيده از خزه پايين مي ريختبه هوا پخش مي شد و به روي سن
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نقطـه اي كـه در      . در مقابل او دره پاالنسار مانند نقشه لوله نشده اي به چشم مي خورد             

آن آبشار ايگوآلدا فرو مي ريخت، بيش از نيم مايل پايين تر، شمالي ترين نقطـه ي دره                  

 اي رنگ بـه چـشم       ، رديفي از ساختمان هاي قهوه     كارواهالآبشار  در فاصله كمي از     . بود

دود سفيدي كه از دودكش ساختمانها بر مي خاسـت، بـر فـراز آن هـا خـود                   . مي خورد 

در آن ارتفاع، مزارع مانند قطعه هاي مربع كوچكي به نظر مي رسـيدند              . نمايي مي كرد  

زمين اطراف آن ها قهوه اي روشـن و حنـايي           . كه از نوك انگشتانش هم كوچكتر بودند      

. شك در وزش بـاد بـه ايـن سـو و آن سـو حركـت مـي كردنـد                  رنگ بود و علف هاي خ     

رودخانه آنورا از آبشار به سوي جنوبي ترين نقطه پاالنسار پيچ و تاب مي خـورد و تكـه                   

 و كـوه   ترينسفوردهاي بزرگي از شعاع نور را منعكس مي كرد و در دور دست از دهكده                

كه پـس از آن رودخانـه بـه         مي دانست      فقط  اراگون     .  مي گذشت  اوتگارددور افتاده   

  . سوي شمال منحرف ميشود و به دريا مي ريزد

بانگاهي بـه شـيب   . پس از مدتي كوتاه از تخته سنگ عبور كرد و از كوره راه پايين رفت         

وقتي به پايين دره رسيد نور ماليم شفق همه چيز را در            . تند دره قيافه اش در هم رفت      

در آن  . و تاري روي سطوح خاكستري افتـاده بـود        رنگ ها سايه هاي تيره      . بر گرفته بود  

نزديكي چراغ هاي كارواهال در هواي گرگ و ميش سو سو مي زدند؛ سـايه هـاي بلنـد                   

به جز ترينسفورد، كارواهال تنها دهكده اي بود كـه در           . خانه ها بر روي زمين افتاده بود      
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ميـان زمـين هـاي      دره پاالنسار وجود داشت، آن جا منطقه اي دور افتـاده بـود كـه در                 

 قرار گرفته بود؛ به غير از كولي ها و صيادان، افراد كمـي بـه آن جـا                   زيباسخت و بسيار    

  . سفر مي كردند

 كوتـاه          ساختمان هاي دهكده از كنده هاي بزرگ درخت ساخته شده و سقف هاي            

 دودي كه از دودكش ها به هوا بر مي خاسـت باعـث            . شان، پوشيده از ني و سفال بودند      

ساختمان ها داراي ايوان هايي عـريض بودنـد كـه           . مي شد كه بوي چوب در هوا بپيچد       

مردم در آن جا دور هم جمع مي شدند و با يكديگر به صحبت مي پرداختنـد و تجـارت       

  . مي كردند

هنگام غروب  . گاهگاهي نور چراغ يا شمعي روشن از پشت پنجره اي به چشم مي خورد             

يد كه بلند با يكـديگر صـحبت مـي كردنـد و همسرانـشان               اراگون صداي مرداني را  شن     

         ين كـه ديـر كـرده انـد دعـوا           اها مي رفتند و آن ها را به دليل          دوان به سمت آن      دوان

  . مي كردند

قصابي كه ساختمان عـريض بـا تيرهـاي چـوبي      اراگون از ميان خانه  ها به سمت دكان        

  .  سياهي بيرون مي آمدقطور بود رفت؛ از دودكش باالي ساختمان دود

كـف  . شومينه سنگي اتاق بزرگ را كامال روشن و گرم كرده بـود           . اودر را با فشار باز كرد     

اتاق پوشيده از كاه بود و همه چيز با چنان دقت و وسواسي تميز شـده بـود كـه گـويي                      
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صاحب آن جا اوقات فراغتش در درزه هاي مخفي به دنبال خرده هاي آشغال مي گشته                

او مـردي كوچـك انـدام بـود كـه           . ايـستاده بـود     پشت پيشخوان اسلوان قصاب    در.است

 كه بيننده را تحـت  –پيراهني كتاني با روپوشي خون آلود به تن داشت و يكرديف كارد      

 و چـشمان    انهچهره اش رنگ پريده و ابله     .  از كمربندش آويزان بود    – مي داد     تاثير قرار 

مشغول تميز كردن پيشخوان بـا يـك تكـه          نظر مي رسيد؛ اسلوان      سياهش مشكوك به  

  . لباس پاره بود

 خب، شكارچي بزرگ هم به جمـع        ":كشيد و گفت   او با ورود اراگون چهره اش را در هم        

  "اين دفعه چقدر شكار كردي؟. بقيه ما آدما پيوسته

  ". هيچي":داد اراگون خيلي كوتاه پاسخ

گونـه اي تـوهين آميـز بـا او       قصاب هميشه به  . او هيچ وقت از اسلوان خوشش نمي آمد       

به نظر مي رسيد اسلوان بيوه مردي اسـت كـه           . رفتار مي كرد؛ گويي او چيزكثيفي است      

  .تنها يك نفر برايش اهميت دارد، دخترش كاترينا كه ديوانه وار به او عشق مي ورزيد

 و پـشتش رابـه      ". تعجـب مـي كـنم      ":اسلوان كه تظاهر مي كرد حيرت زده شده گفـت         

 و تو بـراي همـين اومـدي ايـن     ": تا چيزي را از روي ديوار پاك كند و گفت     اراگون كرد 

  "جا؟

  ". بله":اراگون با ناراحتي تصديق كرد
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  ". پس با اين حساب بايد اول پولت را ببينم":لوان گفتسا

اسلوان با انگشتانش ضربه اي به پيشخوان       . اراگون جوابي نداد و فقط اين پا و آن پا كرد          

  " باش، تو باالخره پول داري يا نداري، كدومش؟ زود":زد و گفت

  ...من واقعا پولي ندارم، اما من -

!  چي، پولي نداري و انتظارداري كـه گوشـت بخـري           ":قصاب وسط حرف او پريد و گفت      

 و  "بايـد جـنس مجـاني بـدم؟        بقيه كاسبا هم جنساشون رو مجاني ميدن؟ يا فقط مـن          

بيا،  االن كه ديگه خيلي ديره، برو فردا با پول         به هر حال     ":يكدفعه به طور ناگهاني گفت    

  ".امروز ديگه تعطيله

مـن يـه   .  اسلوان نمي توانم تا فردا صبر كنم":ارگون با خشونت به او نگاهي كرد و گفت       

 او سـنگ را بيـرون آورد و آرام          ".جاي پول بهـت بـدم      چيزي پيدا كردم كه مي تونم به      

  . قصان آتش مي درخشيدزير نور شعله هاي ر. روي پيشخوان گذاشت

  ". احتماال دزديه":اسلوان با عالقه به طرف آن خم شد و زير لب گفت

  " كافيه؟":حرف او اعتنايي نكرد و پرسيد اراگون به

اسلوان سنگ را برداشت و وزن آن را تخمين زد و دستانش را بـرروي سـطح صـاف آن                    

ارانه آن را پايين گذاشت     خريدبا نگاهي   . كشيد و به بررسي رگه هاي سفيد آن پرداخت        

  "، اما چقدر ميارزه؟  قشنگه":و گفت
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اما اگه نميارزيد، هيچ كس اين همه دردسـر شـكل دادن اون             .  نمي دونم  ":اراگون گفت 

  ".رو به خودش نمي داد

 معلومه، اما چقدر مـي ارزه؟ چـون تـو نميـدوني بهـت               ":اسلوان با متانتي تصنعي گفت    

يـدا كنـي كـه قيمـتش رو بدونـه، در غيـر اينـصورت        پيشنهاد مي كنم بري يه كـولي پ   

  ".پيشنهاد سه كرون من رو قبول كني

 اين حـداقل    "! آدماي ناخن خشك اين جوري معامله مي كنن        ":اراگون با اعتراض گفت   

  .  با سه كرون حتي نمي شد براي يك هفته هم گوشت خريد".ده برابربيشتر مي ارزه

 اگه از پيشنهاد من خوشـت نيومـده، بهتـره           ":گفتاسلوان شانه هايش را باال انداخت و        

  ".در هر صورت من ديگه از اين بحث خسته شده م. صبر كني تا كولي ها برسن

كارواهـال   كولي ها گروهي چادر نشين كاسب يا هنرمندبودند كه هر بهار و زمستان بـه              

و توليـدات    اضـافي اهـالي دهكـده و همچنـين محـصوالت           آن هـا وسـايل    . مي آمدنـد  

اورزان محلي را مي خريدند و در ازاي آن به آن ها چيزهايي از قبيـل حبوبـات، دام،                  كش

امـا  . پارچه، يا موادي مانند نمك و شكر راكه در طول سال نياز داشـتند مـي فروختنـد                 

كولي ها صبر كند، تا آن موقع زمـان زيـادي طـول مـي                اراگون نمي خواست تا رسيدن    

  ". باشه، قبوله":باپرخاش گفت. نياز داشتكشيد او خانواده اش االن به گوشت 

  هرچند فرقي نمي كنه، ولي از كجا پيداش كردي؟. خوبه، من هم بهت گوشت مي دم -
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 ...دوشب پيش، تو اسپاين -

  سـپس بـا عـصبانيت بـه        "! بـرو بيـرون    ":مي داد گفت   اسلوان درحالي كه سنگ را هل     

خون روي آن خـشك شـده       انتهاي پيشخوان رفت و مشغول تميزكردن چاقويي شد كه          

  . بود

  " چرا؟":اراگون پرسيد

 اسـلوان  عـصبانيت  گويي مي خواست از آن در برابر  و سنگ را به سمت خودش كشيد،

سـنگ   ! من با چيزايي كه از اون نفرين شده مياري هـيچ كـاري نـدارم     ". محافظت كند 

ا بـا چـاقو      ناگهان دست اسلوان لغزيـد و انگـشتش ر         ".ت رو ببر يه جاي ديگه     اجادويي  

بريد؛ اما به نظر مي رسيد كه توجهي به آن نكرد و به تميز كـردن چـاقو كـه تيغـه آن                       

  . باخون تازه كثيف شده بود، ادامه داد

  ! حاضر نيستي به من چيزي بفروشي -

 و در حـالي كـه چـاقو را در           ".مگه اينكه پـولش رو بـدي      !  درسته ":اسلوان زيرلب غريد  

 قبل از اين كه به زور بندازمت بيـرون،          ":و قدم مي زد گفت    دستش باال و پايين مي برد       

  " ! برو خودت

دت باز شد، اراگون كه انتظار دردسر بيشتري را داشـت، پـشت              ش پشت سر آن ها در به     

. هورست كه مردي قـوي هيكـل بـود باقـدمهاي سـنگين جلـو آمـد                . سرش را نگاه كرد   
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ساله بود با حالتي مصمم پـشت سـر         رينا، دختر اسلوان كه دختري قد بلند و شانزده          تكا

هاي پـدرش    كاترينا معموال وارد مشاجره   . اراگون از ديدن  او تعجب كرد      . او ايستاده بود  

اسلوان با نگراني به آن ها نگاهي انداخت؛ سپس شروع به سرزنش اراگون كرد و               . نميشد

  "... اون نميخواد": گفت

 "! ساكت ": مي آورد با غرش گفت     هورست در حالي كه صداي ترق ترق انگشتانش را در         

اش كه جاي داغ روي آن ديده مي شد نشان مي داد كـه               گردن كلفت و پيشبند چرمي    

بازوان قدرتمندش تا آرنج مو نداشت و از باالي پيراهنش سينه           . او آهنگر كارواهال است   

ريش سياهش با بـي دقتـي اصـالح         . بسيار فراخ عضالني پشمالويش به چشم مي خورد       

               اسلوان االن داشـتي چـه كـار        ". د و مانند عضالت آرواره اش در هم پيچيده بود         شده بو 

 "مي كردي؟

دهانش  رفت و سپس آب     او چشم غره بي رحمانه اي به اراگون        ". هيچي ":اسلوان گفت 

ازش . پـسر اومـده ايـن جـا مـن رو كالفـه كـرده       ...  ايـن ":را روي زمين انداخت و گفت 

  ".ز جاش جنب نخوردخواستم بره اما ا

 ":اسلوان در حالي كه به هورست نگاه مي كرد شانه هايش را بـاال انـداخت و ادامـه داد                   

  ".من حتي تهديدش كردم، اما اون اعتنايي بهم نكرد

  " راست مي گه؟":آهنگر پرسيد
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جاي پول ايـن سـنگ رو بهـش بـدم و اون              من پيشنهاد كردم به   !  نه ":داد اراگون پاسخ 

تي بهش گفتم كه اون روتو اسپاين پيدا كردم، اون حتـي نخواسـت بهـش        وق. قبول كرد 

  "چه فرقي مي كنه كه از كجا اومده؟. دست بزنه

 چـرا  ":هورست با كنجكاوي نگاهي به سنگ انداخت و سپس رو به قصاب كـرد و گفـت              

باهاش معامله نمي كني اسلوان؟ من هم عالقه اي به اسپاين ندارم، اما اگه موضـوع سـر     

 بـراي لحظـه اي سـكوت بـر فـضا            ".ه سنگه، من از پول خودم پرداختش مي كنم        قيمت

مـن مـي تـونم هـر        .  اين مغازه منـه    ":سپس اسلوان لبانش را ليسيد و گفت      . حاكم شد 

  ".كاري كه بخواهم بكنم

كاترينا از پشت هورست بيرون آمد و موهاي خرمايي اش را مانند رشته هاي مـسي بـه                  

گوشـت رو   .  پدر، اراگون مي خواد هزينه اش رو بـده         ":و گفت اين سو و آن سو تاب داد        

  ".بهش بده و بعد ما مي تونيم شام بخوريم

 برگرد بـه خونـه، ايـن بـه تـوربطي            ":چشمان اسلوان به طور خطرناكي ريز شد و گفت        

  .  چهره كاترينا در هم رفت و از اتاق خارج شد"!گفتم برو... نداره

هورست دستي به ريشش كـشيد      . ما جرات مداخله نداشت   اراگون با نارضايتي نگاه كرد ا     

 خب، تو مـي     ":و با لحن سرزنش آميزي به طوري كه صدايش در اتاق طنين افكندگفت            

  "اراگون چقدرگوشت مي خواي؟. توني با من معامله كني
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  .هرچقدر كه بشه -

بريـوني و    بهتـرين گوشـت      ":هورست كـيفش را در آورد و چنـد سـكه شـمرد و گفـت               

 قـصاب لحظـه اي درنـگ كـرد و           ".اون قدر كه كوله اراگـون پـر بـشه         .  رو بده  استيكت

 فكـر   ":ه داد مـ هورسـت ادا  . نگاهش به نقطه اي ميان هورست و اراگون خيره مانده بـود           

  ".خوبي نيست كه به من جنس نفروشي

  .اسلوان كه مانند افراد زخم خورده به نظر مي رسيد غضبناك به اتاق پشتي رفت

وقتـي كـه   .  آزار دهنده او در حالي كه دستش پر از گوشت بـود برگـشت       پس از دقايقي  

پول هورست را گرفت صورتش بي حالت بود و بعد مشغول تميز كردن چاقويش شـد و                 

  . وانمود  كرد كه  آن ها آن جا نيستند

اراگـون در حـالي كـه سـنگ و كولـه اش را              . هورست گوشت را بر داشت و بيرون رفت       

نسيم شبانگاهي صورت شان را نوازش مي كرد؛ پس از آن            . و دويد حمل مي كرد دنبال ا    

  . هواي خفه مغازه احساس سر حالي مي كردند

  . ممنون هورست، دايي گارو خوشحال مي شه-

مـي     مدت ها بـود كـه       .  الزم نيست از من تشكر كني       ": هورست آرام خنديد و گفت    

. الزم بود كه روش كم بشه     . شكل سازه اسلوان واقعا يه شرور م    . خواستم اين كار رو بكنم    

. خـوب شـد كـه اومـدم       . كاترينا جريان رو شنيد و اومد دنبالم و من رو با خـودش آورد             
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به هر حال شك دارم حتي اگه بهـش پـول هـم بـدين،               . نزديك بود با هم گالويز بشين     

  ".ديگه به تو يا خونواده ت چيزي بفروشه

ا يه دفعه اين جوري منفجر شد، ما هيچ وقت با            چر ":راگون كوله اش را باز كرد و گفت       ا

تا حاال نديده بودم هـيچ      . هم خيلي صميمي نبوديم، اما الاقل ازمون پول قبول مي كرد          

 ".وقت با كاترينا اينجوري رفتاركنه

اون در ايـن بـاره      .  بهتـره از دايـي ت بپرسـي        ":هورست شانه اش را باال انداخت و گفت       

 ".بيشتراز من مي دونه

دليـل    خـوب، حـاال يـه      ":زور درون كوله پشتي اش جا داد و گفت         ون گوشت را به   اراگ

 ".رو حل كنم بايد سريع تر برم خونه تا بتونم اين معما... ديگه براي عجله كردن دارم

 ".مال شماست بفرماييد، اين ": و سنگ را به طرف هورست گرفت و گفت

سنگ عجيـب رو بـراي خـودت        اين   نه، بهتره    ":هورست با دهاني بسته خنديد و گفت       

 مي خواد اون جا استاد يه آهنگري      ره   ب فينستر آلبريچ قصد داره بهار آينده به     . نگه داري 

تـو مـي تـوني بـراي پـرداختن قرضـت            . ، وقتي اون بره من به يه شاگرد نيـاز دارم           بشه

  ".روزايي كه بيكاري بياي و برام كار كني

كـار   كه هردو پيش پدرشان در دكـان آهنگـري        آلبريچ و بالدور    : هورست دو پسر داشت   

گـرفتن جـاي يكـي از آن هـا، پيـشنهاد سـخاوتمندانه اي بـود، اراگـون بـا                     . مي كردند 
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مشتاقانه منتظرم با شـما كـار       !  باز هم متشكرم   ":خوشحالي تعظيم كوتاهي كرد و گفت     

  . دارگون خوشحال بود كه از اين طريق مي توانست دينش را به هورست بپرداز ".كنم

سپس بـه يـاد پيغـامي افتـاد كـه           . دايي اش به هيچ عنوان حاضر نبود صدقه قبول كند         

  –. او داده بود پيش از آن كه راهي شكار شود پسر دايي اش به

روران از من خواسته پيغامي به كاترينا بدم، اما چون من نمي تونم، ممكنه شـما ايـن                   -

  كار رو بكنين؟

 . البته -

 . م وقتي كه كولي ها برسن، به شهر مياد اون وقت مي بنديمشگفت به كاترينا بگ -

 همش همين بود؟ -

 نه، خواست كه به كاترينا بگم كه اون قشنگ ترين دختري            ":اراگون با دستپاچگي گفت   

  ". ديگه اي غير از اون فكر نمي كنهكه تا حاال ديده و به چيز

اينكـه قـضيه      مثل ":گفت چشمكي زد و     هورست به پهناي صورتش خنديد و به اراگون       

  "رو خيلي جدي گرفته، نه؟

ازش تشكر كنـين؟      بله آقا، مي شه از طرف من هم        ":اراگون با لبخند سريعي پاسخ داد     

اميدوارم به خاطرش تنبيه نشه     . اين از لطفش بود كه به خاطر من جلوي پدرش وايساد          

  ".اگه به خاطر من تو دردسر بيفته، روران عصباني ميشه
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اسلوان نميدونه كه اون دنبالم اومد؛ بـه خـاطر همـين شـك دارم     . انش نيستم من نگر  -

  پيش از اين كه بري با ما شام مي خوري؟ . بهش سخت گيري كنه

 متاسـفم، نميتـونم، گـارو       ":اراگون كـه سـعي مـي كـرد در كولـه اش را ببنـدد گفـت                 

د و دستش را در     راه افتا   او كوله را پشتش انداخت و به سمت پايين جاده به           ".منتظرمه

  . هوا به نشانه خداحافظي تكان داد

ق د، اما براي رسيدن بـه خانـه اشـتيا         سنگيني گوشت باعث مي شد كه سرعتش كم شو        

او به انتهاي دهكده رسيد و     . داشت و همين موجب مي شد كه گام هايش سريع تر شود           

مي افتاد      ها   تاللو مرواريد گون ماه برروي كوه     . نور چراغ هاي آن را پشت سر گذاشت       

همه چيز بي رنگ و يكنواخت بـه نظـر          . و انعكاس شبح وار نور، زمين را روشن مي كرد         

  . مي رسيد

راهـي سـاده كـه      . در انتهاي راه، او از جاده كه به سمت جنـوب مـي رفـت خـارج شـد                  

مستقيما از ميان علف هاي خـودرو و تپـه اي كوچـك عبـور مـي كـرد و تقريبـا سـايه                        

او به باالي تپه رسيد و نور ماليمي را ديد كه از خانـه  . ن را پوشانده بوددرختان نارون، آ  

  . اش نمايان بود
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لبه هاي بام از ديوارهاي سفيد كاري شده        . خانه سقفي سفالي و دودكشي آجري داشت      

يك طرف ايوان پر از هيزم آماده براي        . بيرون زده بودند و روي زمين سايه مي انداختند        

  .طرف ديگر ابزارهاي مزرعه روي هم تلنبار شده بوددر . آتش زدن بود

وقتي كه آن ها پس از مرگ ماريان، همسر گارو به آن جا آمدند اين خانه براي نيم قرن                   

خانه آن ها در فاصله ده مايلي كارواهال و دورتر از هر خانـه ديگـري                . متروكه مانده بود  

ا كه آن ها وقتي به دردسر مـي        مردم اين فاصله را خطرناك مي دانستند؛ چر       . قرارداشت

افتادند نمي توانستند روي كمك به موقع اهالي دهكده حساب كنند، با اين حال گـوش                

  . دايي گارو به اين حرف ها بدهكار نبود

 به همراه چند جوجـه و مـرغ و          بروگ و   بيركاهاي  نامصد قدم دورتر از خانه دو اسب به         

آن ها بعضي وقت ها خوك هم داشـتند؛         . يك گاو در طويله اي قديمي زندگي ميكردند       

يك گاري در ميان آخورها بسته شده       . نمي توانستند از پس خرج آن بربيايند       اما امسال 

  . در حاشيه مزرعه آن ها يك رديف از درخت در مجاورت رودخانه آنورا وجود داشت. بود

 دايـي،   " .او در حالي كه با خستگي به ايوان مي رسيد متوجه حركتي پشت پنجره شـد               

  ".اراگونم، در رو باز كن

  . براي لحظه اي كركره كنار رفت و سپس در به سمت داخل باز شد
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. لباس پاره اي بـرتن داشـت      . گارو كه دستش را روي در گذاشته بود آن جا ايستاده بود           

چـشمان مـشتاق گـاو در       . درست مانند پارچه اي كه از يك پيكره چوبي آويـزان باشـد            

او شبيه آدمي بـود     . نه، از زير موهاي جو گندميش به او زل زده بود          صورتي الغر و گرس   

 اين ". روران خوابه".كه پيش از آن كه بفهمد هنوز زنده است تقريبا موميايي شده باشد         

  . پاسخ گارو به نگاه كنجكاو اراگون بود

نزديـك اجـاق چـوبي رديفـي از         . فانوسي بر روي يك ميز چوبي قديمي سو سو مـي زد           

     دري ديگري بـه سـمت بقيـه خانـه بـاز            . شپزخانه با ميخ روي ديوار آويزان بود      ظروف آ 

مي شد، كف خانه از تخته هايي پوشيده شده بود كه در اثر راه رفتن سال هاي متـوالي                   

  . ساكنان خانه ساييده شده بودند

ي دايي اش وقتي كه بسته ها     . اراگون كوله اش را پايين گذاشت و گوشت را بيرون آورد          

  "، پول از كجا آوردي؟ ، گوشت رو خريدي  اين چيه":گوشت را ديد با عصابانيت پرسيد

  ".، هورست برامون خريد  نه":اراگون پيش از آن كه پاسخي دهد نفسي كشيد و گفت

قبال بهـت   .  تو گذاشتي اون حساب كنه     ": رنگ چهره گارو در اثر عصبانيت پريد و گفت        

، اگه نتونيم خودمون غذا تهيـه كنـيم، شـايد             نمي كنم  گفته بودم، من براي غذا گدايي     

          بهتر باشه بريم به شهر و گر نـه تـا بـه خـودت بيـاي، برامـون لبـاس هـاي دسـت دوم                 

  ".مي فرستن و ازمون مي خوان كه با اونا زمستون رو سر كنيم
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 ، هورست قبول كرد كـه بهـار بـه جـاي            من صدقه قبول نكردم    :اراگون با پرخاش گفت   

 مـي       ؛ چون آلبـريچ داره     اون يه نفر مي خواد كه كمكش كنه       . بدهي  براش كار كنم    

  ".ره

 و وقت كار كـردنش رو از كجـا          ":گارو كه سعي مي كرد صدايش را پايين بياورد پرسيد         

  "مياري؟ مي خواي همه كاراي اين جا رو ول كني؟

 نمـي   ":د و با تنـدي گفـت      اراگون كمان و تيردانش را به قالب كنار در اصلي آويزان كر           

 ".، يه چيزي پيدا كردم كه مي تونه با ارزش باشه           ، تازه  دونم چطور اين كار رو مي كنم      

  . او سنگ را روي ميز گذاشت

گارو روي آن خم شد؛ حالت گرسنگي در چهره اش به نگاهي حريصانه تبديل شد و بـا                  

  "يدا كردي؟ اين رو تو اسپاين پ":انگشتان لرزان آن را لمس كرد و گفت

 بدتر از همه اينه كـه بهتـرين         ": و تمام ماجرا را تعريف كرد و گفت        ". بله ":اراگون گفت 

 ان هـا در فـضايي نـسبتا         ".به زودي بايد تيرهاي بيشتري بـسازم      . تيرم رو هم گم كردم    

  . تاريك به سنگ خيره شدند

 آن  دايي اش سنگ را برداشت و آن را محكم در دست گرفـت؛ گـويي مـي ترسـيد هـر                    

  " هوا چطور بود؟":ناپديد شود، و گفت

  ".، برف نيومد ولي هر شب همه جا يخ مي زد  سرد بود":اراگون جواب داد
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كنـي درو كـردن       فردا بايد به روران كمك     ":گارو با شنيدن اين اخبار نگران شد و گفت        

و  ا ".اگه بتونيم كدوها رو بچينيم، سـرما اذيـت مـون نخواهـد كـرد              . جوها رو تموم كنه   

    بيا، بگريرش، وقتي كولي ها اومـدن مـي فهمـيم چنـد      ":سنگ را به آراگون داد و گفت      

هر چه كمتر با جادوگرهـا سـر و كـار داشـته             . فروختنش احتماال بهترين كاره   . مي ارزه 

  "چرا هورست پول گوشت رو داد؟... باشيم بهتره 

 ":ند و در پايان گفت    ش با اسلوان را تعريف ك      ا كمي طول كشيد تا اراگون ماجراي بحث      

  ".فقط نمي دونم چي اين قدرعصبانيش كرد

، زن اسلوان يك سال قبـل از اومـدن            ايسميرا ":گارو شانه هايش را باال انداخت و گفت       

بر نگشت از اون وقت اون هيچ وقت نزديـك  تو، به اون طرف آبشار ايگوآلدا رفت و ديگه   

فكـر كـنم    .  دليل نمي شه كه معامله نكنه      اما. اسپاين نشد و ديگه كاري با اون جا نداره        

  ".مي خواست تو دردسر بندازدت

 گارو نگاهش آرام شـد      ". خوب شد كه برگشتم    ":اراگون با خستگي تكاني خورد و گفت      

اراگـون بـه اتـاقش رفـت و سـنگ را زيـر تخـت                . و سرش رابه نشانه موافقت تكـان داد       

ه خانـه برگـشته بـود و بـراي          گذاشت، سپس خود را به روي تشكش انداخت؛ باالخره ب         

اولين بار از زماني كه به قصد شكار آنجا راترك كرده بود آن قدر احـساس آرامـش مـي                    

  .كه خواب خيلي زود او را در ربودكرد 
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  فصل چهارم

 افسانه اژدها

سپيده دم  بود و پرتوهاي نور از پنجره به صورت اراگون مي تابيـد و صـورت او را گـرم                      

كف اتاق در   . مانش را ماليد و از جايش بلند شد و لبه تخت نشست           اراگون چش . مي كرد 

  . او پاهايش را دراز كرد و خميازه اي كشيد و پشتش را ماليد. زيرپايش بود

كنار تخت يك رديف قفسه قرار داشت كه با چيزهايي كه او جمع كرده، پوشـيده شـده                  

تختـه    يـب و غريـب،    چيزهايي از قبيل تكه چوب هاي كج و معوج، صدف هـاي عج            . بود

سنگ هاي شكسته شده اي كه قسمت هاي دروني شفاف شان مـشخص بـود و رشـته                   

  . هايي از علف خشك گره زده شده در آن جا به چشم مي خورد

در ميان آن وسايل او بيشتر از همه به ريشه اي پرپيچ و تاب عالقه داشت كه هيچ وقت                   

ميز كوچك كنار تخت چيـز ديگـري        غير از گنجه لباس و      . از تماشاي آن سير نمي شد     

  . در اتاق به چشم نمي خورد
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امروز بـراي او    . اراگون چكمه هايش را پوشيد و به كف اتاق خيره شد و به فكر فرو رفت               

، تنهـا و    سـلنا شانزده سال پيش تقريبا همين موقع ها بود كه مـادرش،            . روز خاصي بود  

  . باردار به كارواهال برگشت

وقتـي بـه   .  آن جا را ترك كرده بود و در شهر زندگي مي كـرد او شش سال پيش از آن،     

آن جا بازگشت، لباس هاي گران قيمت پوشيده بود و موهايش را بـا يـك تـور مرواريـد          

، آمد و از او خواست اجازه بدهـد تـا بـه دنيـا آمـدن                 گارواو به سراغ برادرش،     . بسته بود 

زماني كه سلنا با چشماني گريان از       . آمدپنج ماه بعد نوزاد به دنيا       . نوزاد در آن جا بماند    

وقتي دليـل   . گارو و ماريان خواهش كرد تا نوزاد را بزرگ كنند همه متعجب شده بودند             

 او آن قدر خواهش و تمنا كرد        " مجبورم ": اين امر را از او پرسيدند تنها گريست و گفت         

 نوزاد را اراگـون گذاشـت و        سلنا نام . تا باالخره  آنها پذيرفتند نوزاد را نزد خود نگهدارند         

  .صبح روز بعد آن جا را ترك كرد و ديگر هيچ وقت باز نگشت

اراگون هنوز احـساسي  . ماريان پيش از مرگ اش اين داستان را براي او تعريف كرده بود           

پذيرفتن اين واقعيت كه . را كه پس از شنيدن آن به او دست داده بود به خاطر مي آورد             

چيزهـايي  . مادر واقعـي او نبودنـد او را بـسيار پريـشان كـرده بـود               گارو و ماريان پدر و      

به مـرور زمـان او      . هميشگي و غيرقابل انكار ناگهان دستخوش شك و ترديد شده بودند          

ياد گرفته بود كه با اين واقعيت زندگي كند، اما هميشه اين تصور براي او وجود داشـت                  
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ئنم كه دليل خوبي براي كارش      مطم. كه وجودش چندان براي مادرش خوب نبوده است       

  . داشته فقط كاشكي مي فهميدم اون چي بوده

پدرش چه كسي بود؟ سلنا بـه هـيچ         : چيز ديگري هم وجود داشت كه او را آزار مي داد          

. كس در اين باره چيزي نگفته بود؛ او هر كسي كه بود هرگز به دنبال اراگون نيامده بود                 

  .  بوده يا حتي نامي از او بدانداراگون آرزو مي كرد بفهمد او چه كسي

به صورت خود آب پاشـيد؛ زمـاني        . او آهي كشيد و به سمت ميز كوچك كنار اتاق رفت          

نيـروي تـازه اي گرفـت و تكـه          . كه آب روي گردنش سرازير شد شروع به لرزيدن كـرد          

نور صبحگاهي او را نـوازش مـي        . سنگ را از زير تخت بيرون آورد و روي قفسه گذاشت          

او يك بار ديگر سنگ را لمس كرد و سـپس بـه             . سايه گرمي بر ديوار مي انداخت     كرد و   

گارو و  . مشتاق بود تا هر چه زودتر خانواده اش را ببيند         . سرعت به سمت آشپزخانه رفت    

روران مشغول خوردن جوجه بودند؛ هنگامي كه اراگون به آن هـا سـالم كـرد روران بـا                   

  . تبسم بلند شد

گون بزرگ تر بود و نسبت به او قوي تر و مصمم تر و مراقب حركات                روران دو سال از ارا    

آن ها حتي اگر برادر واقعي هم بودند، نمي توانستند از اين به هم نزديـك تـر                  . خود بود 

  . باشند

  " خوشحالم كه برگشتي، سفر چه طور بود؟":روران تبسمي كرد و گفت
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 يك تكه جوجه برداشـت       سپس " سخت، دايي بهت گفت چي شده؟      ":اراگون جواب داد  

  . و با اشتها بلعيد

با اصرار روران، اراگون غـذايش  .  اراگون به سرعت داستان را بازگو كرد " نه ":روران گفت 

اين موضوع باعث خوشحالي و حيرت روران  . را كنار گذاشت تا سنگ را به او نشان بدهد         

  "بزني؟ تونستي با كاترينا حرف ":شد اما خيلي زود با حالت عصبي پرسيد

 نه ، بعد از مشاجره با اسلوان فرصت نكردم ، اما وقتي كولي ها بيان منتظـرت خواهـد                   -

  . من پيغامت رو به هورست دادم؛ اون بهش مي گه. بود

اگـه     مـي        .  تو به هورست گفتي؟ اون يه موضوع  شخـصي بـود            ":روران ناباورانه گفت  

اگه اسـلوان   . با دود عالمت بدم   خواستم همه بدونن مي تونستم يه آتيش درست كنم و           

   ".بفهمه، نمي ذاره دوباره ببينمش

اون نمي ذاره كسي گرفتـار      .  هورست با احتياط عمل مي كنه      ":اراگون با اطمينان گفت   

  ".اسلوان بشه، چه برسه به تو

آن هـا بـه آشـپزخانه       . به نظر مي رسيد روران متقاعد نشده باشد اما ديگر بحـث نكـرد             

وقتي غذا تمام شد هر سه به مزرعه        . يز بي سر و صدا آن جا نشسته بود        برگشتند، گارو ن  

  . رفتند
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در زير انوار آن آخرين بسته جو نيز در انبـار ذخيـره شـد و         . خورشيد سرد و كم نور بود     

پس از آن نوبت جمع آوري كدوها، شلغم ها، چغندر ها، نخود فرنگي و لوبيا ها و بـسته                   

 پس از ساعت ها كار سخت، آن ها با خوشحالي از اين كه              .بندي آن ها در زير زمين بود      

  . درو به پايان رسيده بود، به عضالت گرفته شان استراحتي دادند

طي روزهاي بعد آن ها مشغول شور انداختن، نمك سود كردن، پوسـت كنـدن و تهيـه                  

  . مواد غذايي براي زمستان بودند

دانه هاي درشـت    . دي در دره آغاز شد    نه روز پس از بازگشت اراگون از سفر، بوران شدي         

آنها از ترس گم شدن در باد و بـوران فقـط            . برف سراسر منطقه را سفيد پوش كرده بود       

براي آوردن هيزم و غذا دادن به حيوانات از خانه خارج مي شدند؛ در حالي كه تند بـاد                   

 دور  با شدت به كركره هاي سنگين پنجره برخورد مي كرد آن ها بيـشتر وقـت شـان را                  

چند روز بعد طوفان تمام شد و دنياي اطـراف پوشـيده از بـرف               . اجاق سپري مي كردند   

اون هـا   .   نگرانم با اين شرايط بد، كولي ها امسال به اينجا نيـان            ": گارو گفت   . شده بود 

دير كرده اند ، يه كم ديگه صبر مي كنيم و قبل از رفتن به كارواهال منتظر شـون مـي                     

 ".پيداشون نشه مجبوريم وسايل مورد نيازمون رو از مردم شهر بخـريم      اگه زودتر   . مونيم

  . با اين حال چهره اش همچنان بردبار بود
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آن . روزها سپري مي شدند و از كولي ها خبري نبود و اين باعث نگراني آن ها شده بـود              

ها به ندرت با يكديگر صحبت مي كردند و فضايي از ياس و نااميدي بر خانـه حكمفرمـا                   

صبح روز هشتم روران به جاده رفت و مطمئن شـدند كـه بازرگانـان هنـوز از آنجـا                . ودب

آن ها خودشان را براي سفر به كارواهـال آمـاده كردنـد و در فـضايي                 . عبور نكرده بودند  

  . خشك و ناخوشايند به جمع آوري وسايل قابل فروش پرداختند

 كرد، اين بار اما چندين جاي چرخ        آن روز عصر اراگون با نااميدي دوباره جاده را بررسي         

با اين خبر آن    . او هيجان زده شد و فرياد زنان به سمت خانه دويد          . و سم روي برف ديد    

  . ها با شور و نشاط تازه اي به آماده كردن وسايل پرداختند

* * *  

گـارو  . پيش از طلوع آفتاب محصوالت كشاورزي مازاد خـود را داخـل گـاري گذاشـتند               

اراگون سـنگ   .  كيسه اي چرمي كه محكم دور كمرش بسته بود گذاشت          پولش را درون  

را كه الي پارچه پيچيده بود بين كيسه ها گذاشت تا وقتي گاري توي دست انـداز مـي                   

  . افتد غلت نخورد

. بعد از يك صبحانه سريع، آن ها اسب ها را زين و از ميان برف راهي به جاده باز كردند                   

. روي برف ها مانده بود و حركت آن ها را سريع تر مي كرد             رد گاري هاي كولي ها هنوز       

  . نزديك ظهر آن ها به كارواهال رسيدند
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كولي هـا در يـك زمـين        . كارواهال روستايي كوچك و مملو از صداي فرياد و خنده بود          

خيمه ها، گاريها و آتش ها مانند نقاطي رنگي بـر           . خالي در نزديكي شهر اردو زده بودند      

چهار خيمـه آوازه خـوان هـاي        . ور پراكنده در منطقه به چشم مي خورد       روي برف به ط   

موج وسيعي از مردم اردوگاه را بـه روسـتا متـصل            . كولي ها بسيار زننده تزيين شده بود      

  .كرده بودند

جمعيت زيادي به دور رديفي از خيمه ها و اتاقك هاي روشن جمع شده بودند كه باعث                 

بـرف كوبيـده و صـاف و        .  اسب ها شيهه مـي كـشيدند       .شده بود خيابان اصلي بند بيايد     

. سطح آن شيشه اي شده بود و در بعضي جاها آتش باعث شده بود برف هـا آب شـوند                     

  . بوي خوب فندق هاي بو داده در فضا پيچيده بود

گارو گاري را نگه داشت و اسب ها را ميخ كرد، سپس سكه ها را از كيسه اش در آورد و                     

  . دتون هر چي خواستين بخرين برين براي خو":گفت

اراگون اون  . روران هر كاري مي خواي بكن ، اما براي شام سر ساعت خونه هورست باش              

   ".سنگ رو بردار و با من بيا

اراگون لبخندي به روران زد  و پول را داخل جيبش گذاشـت و بـه ايـن فكـر كـرد كـه                 

  . چگونه خرجش كند
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و اراگون را به ميان جمعيت مـي بـرد و بـا شـانه           گار. روران بالفاصله آن جا را ترك كرد      

زن ها مشغول خريد لبـاس بودنـد و شوهرهايـشان در همـان              . هايش راه را باز مي كرد     

بچه ها در ميان جاده به ايـن        . نزديكي چنگك، قفل يا ابزار جديدي راامتحان مي كردند        

  . طرف و آن طرف مي دويدند و با هيجان جيغ مي زدند

ديـگ هـا در يـك رديـف         .  و در جايي ديگر ادويه به چشم مـي خـورد           در جايي چاقوها  

  . درخشان و در كنار ساز و برگ هاي چرمي چيده شده بودند

سـال گذشـته پـول دار تـر بـه نظـر مـي               . اراگون با كنجكاوي به كولي ها نگاه مي كرد        

بچه هاي شان نگاه هايي وحشت زده و نگران داشتند و لباس هاي شان وصـله                . رسيدند

و پينه شده بود و اخيرا مردان الغر و نحيف شمشير و خنجر حمل مـي كردنـد و حتـي     

  . زن ها هم دشنه به كمرهاي شان بسته بودند

اراگون با تعجب از خود پرسيد، چه اتفاقي افتاده كه اون ها اين طوري شدن؛ چـرا ايـن                   

ن هـيچ يـك شـاد       قدر دير كردن؟ او به ياد آورد كه كولي ها هميشه شاد بودند، امـا اال               

مـرالك متخـصص زيـور      .  به سمت پايين خيابـان رفـت       مرالكبراي پيدا كردن    . نبودند

آن ها مرالك را پشت يك اتاقك پيدا كردند         . آالت و قطعه جواهرات عجيب و غريب بود       

هر قطعه جديـدي كـه      . كه مشغول نشان دادن تعدادي گل سفيد به گروهي از زنان بود           

اراگون حدس زد كه چندين كيف پـول        . تحسين همراه مي شد   نشان مي داد با فرياد و       
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هر وقت  . به زودي خالي مي شود و پول هاي آن صرف خريد اجناس مرالك خواهد شد              

او ريـش بـزي     . يكي از اجناس او تعريف     مي شد خوشحال مي شد و به وجد مي آمد                  

  . را حقير مي شمردداشت و بي خيال ايستاده بود و به نظر مي رسيد كه بقيه مردم دنيا 

گروه هيجان زده مانع نزديك شدن گارو و اراگون به مرالك شدند ؛ بنابراين آن ها روي                    

پله اي نشستند و منتظر ماندند، سپس به محض اين كه دور او خلوت شد با  عجلـه بـه           

  . سراغش رفتند

زيور آالت   شما آقايون به چه چيزي مي خواين نگاه كنيد؟ يه طلسم يا              ":مرالك پرسيد 

 او يك گل رز نقره اي را كه با ظرافـت تمـام بـا دسـت تراشـيده بـود                      "براي يك خانم؟  

فلز براق توجه اراگون را به خود جلب كرد و اراگـون بـا        . بيرون آورد وبه آن ها نشان داد      

 خيلي بيشتر از سه كرون مي ارزه چـون كـه            ": كولي ادامه داد  . تحسين به آن نگاه كرد    

  ".ان معروف بالتوناستكار دست استاد

  ". ما براي خريد نيومديم، براي فروش اومديم":گارو به آرامي گفت

 ":مرالك بالفاصله روي گل رز را پوشاند و با توجه بيشتري به آن ها نگـاه كـرد و گفـت     

فهميدم، شايد شما مي خواين جنستون رو البته اگر ارزشي داشته باشه، با يكي دو تا از                 

  ".ا معامله كنيداين قطعه هاي زيب
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 ":مرالك لحظه اي مكث كـرد و سـپس ادامـه داد           . اراگون و گارو ناراحت ايستاده بودند     

  "جنس رو آوردين؟

 مـرالك   ". آورديمش ، اما اين جا نمي شه بهت نشون بديم          ":گارو با صداي محكم گفت    

ه  پس اجازه بدين شـما را بـه داخـل خيمـ            ":ابروهايش را باال انداخت و به آرامي گفت         

 سپس اجناسش را جمع كرد و با احتيـاط آن هـا را درون صـندوق امنـي                   ".دعوت كنم 

گذاشت و در آن راقفل كـرد، و آن هـا را بـه سـمت خيمـه مـوقتش در بـاالي خيابـان                         

آن ها در مسير پر پيچ خم ميان گاري ها به خيمه رسيدند كـه از ديگـر                  . راهنمايي كرد 

يين آن سياه بود كه روي آن مثلث هاي رنگـي           باالي خيمه قرمز و پا    . خيمه ها جدا بود   

مرالك در خيمه را بـاز كـرده و پـرده جلـوي آن را               . كوچكي در يكديگر فرو رفته بودند     

  . كنار زد

زيور االت كوچك و تكه هاي عجيب و غريب لوازم منزل از جمله يك ميـز گـرد و سـه                     

  . صندلي از جنس كنده درخت، خيمه را پر كرده بود

 كه يك قطعه ياقوت بر روي آن كار شده بودروي كوسن سفيدي قرار              يك خنجر زمخت  

  . داشت

 ": وقتي آن ها نشـستند گفـت       ". لطفاً بنشينين  ":مرالك در را بست و پيش آمد و گفت        

 اراگون پوشش سنگ را باز كرد و آن را روي ميز            ".خوب نشونم بدين ببينم چي آوردين     
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 و  ". مـي تـونم بـرش دارم       ": پرسـيد  مرالك در حالي كه چشمانش برق مي زد       . گذاشت

سنگ را روي دامنش گذاشت و دسـتش رابـه يـك    . وقتي گارو قبول كرد آن را برداشت      

درون جعبه تعداد زيادي سـنگ تـرازوي مـسي          . جعبه كوچك دراز كرد و آن را باز كرد        

آن ها را روي زمين گذاشت و پس از اين كه آن را وزن كرد سـطح آن را زيـر يـك          . بود

 به دقت بررسي كرد و با يك چكش چوبي بـه آرامـي ضـربه اي بـه آن زد و بـا        ذره بين 

ارتفاع و قطر سنگ را انـدازه گرفـت و آن هـا را              . نوك تيز يك سنگ ريز روي آن كشيد       

 مـي   ":لحظات كوتاهي نتايج را بررسي كرد  و گفـت         . روي يك سنگ لوح يادداشت كرد     

  "دونيد اين سنگ چقدر مي ارزه؟

 صورتش منقبض شده بود و روي صندلي اين طرف و آن طـرف                 ". نه ":دگارو اعتراف كر  

  . مي شد

 متاسفانه من هم نمي دونم، اما تا اين انـدازه              ":مرالك قيافه اش را در هم كشيد و گفت        

مي تونم بهتون بگم كه جنس رگهه هاي سفيد مثل رگه هـاي آبـي اطرافـشونه و تنهـا                    

سخت تر از   .  اون ها چي مي تونه باشه نمي دونم        اما اين كه جنس   . رنگ شون فرق داره   

هر كسي كه اون رو شكل داده       .هر سنگيه كه تا حاال ديدم، حتي از الماس هم سفت تره           

شايد هم از جادو براي ايـن كـار اسـتفاده           . از ابزاري استفاده كرده كه من تا حاال نديدم        

  ".تازه تو خالي هم هست. كرده
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  " چي گفتي؟":گارو پرسيد

 تا حـاال شـنيده بـودي كـه سـنگي            ": مرالك اندكي تغيير كرد و با هيجان گفت        صداي

 سپس خنجر را از روي كوسن برداشت و قسمت صاف تيغـه را بـر                "چنين صدايي بده؟  

اراگـون  . صـداي يكدسـتي در فـضا پيچيـد و كـم كـم از بـين رفـت               . روي سنگ كوبيد  

مرالك سـنگ را بـه      . شدمضطرب شده بود و   مي ترسيد كه مبادا سنگ صدمه ديده با             

 هيچ خراش يا صدمه اي به قسمتي كـه خنجـر خـورده وارد               ":سمت آنها گرفت و گفت    

فكر مي كنم هيچ جوري نتونم به اين سنگ صدمه بزنم؛ حتي اگه با چكش بهش                . نشده

   ".بكوبم

اراگون . گارو دست به سينه نشست و قيافه باوقاري به خود گرفت و در سكوت فرو رفت               

من مي دونستم كه سنگ از طريق جادو تو اسپاين ظاهر شد، اما يعني با               . بودگيج شده   

  "  اما چقدر مي ارزه؟":چرا، براي چي؟ و بي اختيار گفت. جادو درست شده

مطمئـنم كـسايي هـستن      .  نمي تونم دقيقاً بهت بگم     ":مرالك با صداي آهسته اي گفت     

دوم از اون هـا تـوي كارواهـال         اما هيچ كـ   . كه حاضرن براي داشتن اون پول زيادي بدن       

ايـن  . شما باد به شهرهاي جنوبي برين تا بتونين خريـدار سـنگ را پيـدا كنـين                . نيستن

سنگ براي اكثر مردم جالبه، اما وقتي چيزاي ضروري تري وجود داره حاضر نمـي شـن                 

  ".براي چنين چيزي پول بدن
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 سقف خيمه خيـره شـده   گارو مانند قمار بازي كه همه احتماالت را محاسبه مي كند به      

  " اين رو مي خري؟":بود و گفت

من بايد در طول سفرهاي بهاره ام يـه         .  به ريسكش نمي ارزه    ":كولي بالفاصله جواب داد   

  .اما نمي تونم مطمئن باشم. خريدار ثروتمند پيدا كنم

نـه، شـما    . حتي اگه اين كار رو بكنم هم تا سال آينده كه برگردم پولي نخواهيد گرفـت               

من كنجكاوم كه چرا اصرار داشتين با من        .  كس ديگه اي رو براي معامله پيدا كنين        بايد

  "خصوصي صحبت كنين؟

به كولي نگاهي كرد و به اين فكر مـي          . اراگون قبل از جواب دادن سنگ را كنار گذاشت        

 چـون مـن ايـن    ":كرد كه آيا او اسلوان عكس العمل شديدي نشان خواهـد داد و گفـت      

   ".ن پيدا كردم و مردم اين اطراف از اون جا خوش شون نمي يادسنگ رو تو اسپاي

 مي دوني چرا من و كولي هاي ديگه امـسال  ":مرالك با تشويق به او نگاهي كرد و گفت      

  "دير به اين جا آمديم؟

  . اراگون سرش را به نشان منفي تكان داد

 و مرج و آشوب      سفر هاي ما با بدبختي همراه بود؛ به نظر مي رسيد هرج            ":مرالك گفت 

 حاكم شده، نمي تونستيم از شر بيماري، حمله ها و بخت سياه نفـرين شـده                 آالگيزيابه  

 زياد شده بود، گالباتوريكس مردم شـهر رو مجبـور           واردن ها خالص بشيم و چون حمله      
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كرده بود تا سربازاي بيشتري به مرزها بفرستن؛ براي مبارزه با اورگال ها به اون ها نيـاز                  

هـيچ  .   در جنوب شرقي مهاجرت كرده بودنـد         هاداراكحشي ها به سمت بيابان      بوده؛ و 

كس نمي دونه چرا اون ها اين كار رو كرده اند ؛ ولي اين موضوع ما رو نگران نمي كنـه،       

اون . چيزي كه نگرانش هستيم اينه كه اون ها درحال عبور از مناطق پر جمعيت هستن              

يي كرده اند ؛ از همه بدتر گـزارش هـايي دربـاره             ها جاده ها رو اطراف شهر ها و شناسا        

هرچند اين داستان ها تاييد نشده ن، افراد كمي از اين نبرد جون سالم بـه                . شبح هست 

  ".در برده اند 

  " چرا ما راجع به اين موضوع چيزي نشنيديم ؟":اراگون فرياد زد

مام مردم روستا    اين قضيه تازه از چند ماه پيش شروع شده و ت           ":مرالك باخشونت گفت  

مجبور به ترك اون جا شده ن؛ چون اورگال ها زمين هاي اون ها را ويران كـرده انـد و                     

  ".قحطي مردم را تهديد مي كرد

تنها چيزي كـه از اورگـال   .  مزخرفه، ما كه هيچ اورگالي نديديم   ":گارو با عصبانيت گفت   

روهـايش را بـاال     مـرالك اب  ". آويزونـه  مـورن شاخ هايي هست كه تـو مـسافرخونه         . ديدم

 شايد اين طور باشه اما اين جا يه روستاي كوچيكه كه ميون كـوه هـا                 ":انداخت و گفت  

با اين حال فكر نمي كـنم       . تعجبي نداره كه شما از اون ها در امون مونديد         . پنهون شده 

اين رو به خاطر اين گفتم كه اين جا اتفاق هاي عجيـب و غريبـي داره                 . زياد طول بكشه  
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 وقتي حرف هايش تمـام      "همون طور كه تو اون سنگ رو تو اسپاين پدا كردي          . مي افته 

  . شد تعظيمي كرد و با لبخندي از  آنها خداحافظي كرد

 چـي   ":اراگون پرسـيد  . گارو به سمت كارواهال حركت كرد؛ اراگون نيز به دنبال او رفت           

  "فكر مي كني؟

 سـنگ رو بـذار      ".ست بياورم قبل از اين كه فكري بكنم مي خوام اطالعات بيشتري به د           

  ".موقع شام خونه هورست مي بينمت. توي گاري و بعد هر كاري مي خوايي بكن

دايي اش سـاعت    . اراگون از وسط جمعيت عبور كرد و با خوشحالي به سمت گاري دويد            

او سنگ را زيركيسه ها    . ها مشغول خريد و فروش بود و او براي تفريح وقت كافي داشت            

  .  قدم هاي بلند و مغرورانه به سمت شهر رفتپنهان كرد و با

او از يك غرفه به غرفه ديگر مي رفت و به رغم پول كمي كه داشت اجناس را بـه ديـده               

وقتي با كولي ها صحبت مي كرد آن ها هـم حـرف مـرالك را                . مشتري بررسي مي كرد   

سـال  : رار مي شـد   اين حرف بارها و بارها تك     . درباره نا آرامي در آالگيزيا تاييد مي كردند       

گذشته ما امنيت نداشتيم؛ خطرهاي جديدي ما رو تهديد مـي كنـه و هـيچ چيـز امـن                    

پس از سـاعت هـا راه   . چند ساعت بعد، او سه آب نبات، و يك گيالس داغ خريد        . نيست

او انگشتش را ليسيد و آرزو كرد كه مـي          . رفتن در برف، شيريني داغ خيلي مي چسبيد       

.  از آن لبه يك ايوان نشست و يك تكه از آب نبـات را خـورد        توانست بيشتر بخورد، پس   
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در نزديكي او دو پسر اهل كارواهال كشتي مي گرفتند، اما او هـيچ عالقـه اي بـه بـازي                     

  . آنها نداشت

هوا داشت تاريك مي شد و كولي ها وسايل شان را براي فـروش بـه خانـه هـاي مـردم                              

 بيـرون مـي آمدنـد و        ترابادورهـا  تاب بود؛ چون     اراگون براي رسيدن شب بي    . مي بردند 

داستان مي گفتند و شعبده بازي مي كردند او خيلي دوست داشت كه در مـورد جـادو،                  

كارواهـال نقـال هـاي خـاص     . بت ها و اگر شانس مي آورد اژدها سوار ها چيزي بـشنود    

تان هـاي  اما طي سال ها داسـ  .  ، دوست اراگون يكي از آن ها بود        بروم. خودش را داشت  

او قديمي شده بودند، در حالي كه ترابادورها هميشه داستان هاي تـازه اي داشـتند كـه            

  . اراگون با اشتياق به آن ها گوش مي داد

وقتي اراگون يك تكه قنديل يخي را از زير ايوان كند، اسـلوان را ديـد؛ امـا قـصاب او را                      

  . سافرخانه مورن رفتنديد و اراگون سرش را پايين انداخت و به سرعت به سمت م

شـاخ  . درون مسافرخانه هوا گرم بود و دود چراغ هاي پيه سوز همه جا را فرا گرفته بود                

مورن مراقب بار بود و آستين هـايش        . هاي سياه و براق اوراگال باالي در نصب شده بود         

خ چانه اش كوتاه و پوزه ماننـد بـود؛ مثـل اينكـه آن را زيـر چـر                  . را تا آرنج باال زده بود     

مردم دور ميزهايي از جنس بلوط جمع شده بودنـد و بـه حـرف               . آسياب گذاشته باشند  

  .هاي دو كولي كه زودتر از بقيه به آن جا رسيده بودند، گوش مي كردند
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 اراگـون   ":مورن كه مشغول تميز كردن ليوان دسته داري وبد، سرش رابلند كرد و گفت             

  "از ديدنت خوشحالم، دايي ات كجاست؟

  ".چند دقيقه ديگه مي ياد.  داره خريد مي كنه":ا بي اعتنايي گفتاراگون ب

  " روران هم اين جاست؟":مورن ليوان ديگري را برداشت و پرسيد

  .آره،امسال ديگه حيووني مريض نبود و تونست با ما بياد -

 . خوبه ، خوبه -

   " اونا ديگه كين؟":اراگون به كولي ها اشاره كرد و پرسيد

 اون ها غالت مردم رو با قيمت خيلـي پـايين مـي خـرن و                 خريدار غالت هستن،   -

  . االن دارن داستان هاي وحشتناكي تعريف مي كنن و انتظار دارن ما باور كنيم

  " چه داستان هايي؟":اراگون متوجه ناراحتي مورن شد و پرسيد

 اونا ميگن واردن ها با اورگال هـا پيمـان           ":مورن با عصبانيت نفس بلندي كشيد و گفت       

 از قرار معلوم فقـط بـه        ".تن و در حال جمع آوري سپاهي هستن تا به ما حمله كنن            بس

خاطر پادشاهمونه كه تا حاال در امان بوديم؛ نه اين كه گالباتوريكس خيلي به ما هميت                

من كه خودم بدون اين كه به حرف هـاي اونـا            . برو به حرف هاي اونا گوش كن      ! ميداده

   ".ها بلدمگوش بدم هزار تا از اين دروغ 
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كولي اول آن قدر چاق بود كه به زور روي صندلي جـا شـده بـود و بـا هـر تكـاني كـه                                 

صورتش مو نداشت و دسـت هـاي پـف كـرده اش             . مي خورد صداي صندلي در مي آمد      

مثل دست هاي بچه ها صاف بود و وقتي تنگ نوشيدني را به دهانش مي چسباند لب و                  

صـورتش چـاق و     .  كولي دوم صورت سرخ رنگي داشـت       .لوچه آويزانش تاب بر ميداشت    

پوستش خشك بود و دانه هاي چربي مانند كره فاسد شده برروي پوستش به چشم مي                

كولي اول كه به سختي تـالش       . در مقايسه با گردن و غبغب، بقيه بدنش الغر بود         . خورد

ـ   .  نه، نه، تو نمي فهمي     ":مي كرد خودش را روي صندلي جا بدهد گفت         ه خـاطر   تنهـا ب

. تالش هاي بي وقفه پادشاهه كه تو مي توني به راحتي در اين مكان با ما صحبت كنـي                  

  ".اما اگه اون از اين حمايت دست برمي داشت بدبخت مي شدي

 باشه، ولي چرا شما به ما نگفتين كه سوارها برگشتن و هـر كـدوم از     ":يكي فرياد كشيد  

 ايـم و داسـتان هـاي شـما رو بـاور                    فكر مي كنـين مـا بچـه       . شما صدها الف رو كشتين    

  ".مي كنيم؟ ما مي تونيم مراقب خودمون باشيم

يكي از كولي ها با حركت دستش كه انگشترهاي رنـگ        . حاضرين باصداي بلند خنديدند   

 ":و وارنگ در آن برق مي زد مردم را آرام كرد و كولي ديگر شروع به جـواب دادن كـرد                    

ونيم كه  امپراطور نميتونه مراقب تك تك مـا باشـه، امـا              ما مي د  . شما اشتباه فهميدين  
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 مكثي كرد تا كلمه مناسـبي  "...ميتونه اورگال ها و مزاحم هاي ديگه رو از حمله به اين      

  ". مكان دور كنه":پيدا كند و سپس گفت

 شما به خاطر اين كه امپراطـور عادالنـه بـا مـردم برخـورد نمـي كنـه                    ":كولي ادامه داد  

بحـث و   .  كه اين طبيعيه اما حكومت نمي تونه همه رو راضي نگـه داره             عصباني هستين 

هـر  . به هرحال اكثريت ما چيـز زيـادي بـراي شـكايت نـداريم         . مشاجره اجتناب ناپذيره  

   ".كشوري يه تعداد گروه هاي ناراضي داره كه از نابرابري قدرت شكايت دارن

   "! درسته، البته اگه واردن ها كوچك فرض كني":زني گفت

 همين االن توضيح داديم كه واردن ها عالقه اي به كمك        ":مرد چاق آهي كشيد و گفت     

اين دروغيه كه خائن ها در تالش براي براندازي امپراطوري گفته اند و ما              . به شما ندارن  

چيـزي كـه اون هـا              . رو متقاعد كردن كه خطر واقعـي در داخـل مرزهاسـت نـه خـارج               

اون ها همـه جـا جاسـوس دارن و          .  و اشغال سرزمين ماست    مي خوان سرنگوني پادشاه   

شما هرگز نمي فهمين كه چه كـساني ممكنـه          . خودشون رو براي حمله آماده مي كنن      

   ".براي اونها كار كنند 

اگر چه سخنان  كولي چاپلوسانه بود و به نظر مي رسيد مـردم حـرف هـايش را قبـول                     

  . كرده اند؛ اما اراگون با او هم عقيده نبود
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 از كجا اين رو فهميدين؟ من مي تونم بگم ابرها سبزند            ":او يك قدم به جلو آمد و گفت       

 هر  ".ثابت كنين كه دروغ نمي گين     . اما به معني اين نيست كه اون ها واقعا سبز هستن          

  . دو مرد به او خيره شدند و مردم روستا منتظر جواب آن ها بودند

 بـه بچـه هـاتون ادب يـاد     ":ن نگاه كنـد گفـت  كولي الغر بي آن كه به چشم هاي اراگو     

  "ندادين؟ و بهشون اجازه مي دين هر وقت كه بخوان با بزرگ ترها بحث كنن؟

  ". جواب سوال رو بده":باالخره مردي گفت. مردم با بي تابي به اراگون نگاه مي كردند

را  جـواب او روسـتائيان   ". اين نظر عموميـه ":مرد چاق كه صورتش عرق كرده بود گفت     

  . ناراحت كرد و بحث و گفتگو دوباره شروع شد

او هرگـز كـسي را نديـده بـود كـه طرفـدار              . اراگون با ترش رويي به سمت بار برگـشت        

در كارواهـال تقريبـا بـه طـور مـوروثي تنفـر       . امپراطور باشد وبا دشمنان او مبارزه كنـد  

گرسـنگي در  در سال هاي سختي كه مـردم از  . شديدي نسبت به امپراطور وجود داشت   

مـاموران ماليـاتي او همگـي       . حال تلف شدن بودند او هيچ كمكي به مـردم نكـرده بـود             

اراگون از اين كه در رابطه با ترحم شاه با كـولي هـا مخالفـت                . سنگدل و بي رحم بودند    

  . كرده بود، احساس رضايت مي كرد، اما به فكر درباره واردن ها فرو رفت

كـسي       . كه مرتبـا بـه امپراطـوري حملـه مـي كردنـد              واردن ها يك گروه وحشي بودند       

نمي دانست كه رهبر آنها چه كسي است و مشخص نبود چه كسي بـيش از يـك قـرن                    
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. پيش تا سال هاي بعد از به قدرت رسيدن گالباتوريكس آن ها را سازماندهي كرده بـود                

د گريختنـد،   اين گروه زماني كه از چنگ گالباتوريكس كه مي خواست آنها را نـابود كنـ               

در مورد واردن ها اطالعات زيادي در دست نبـود ولـي            . شهرت بيشتري كسب كرده بود    

اگر يك فراري كه جايي براي پنهان شدن نداشت و از امپراطوري نيز بيزار بود، از سوي                 

  . اما مشكل پيدا كردن آن ها بود. آن هاپذيرفته مي شد

 اون ها بدتر از الشخورهايي هستن كه        ! شگفت انگيزه، نه   ":مورن روي بار خم شد وگفت     

  ".اگه مدت بيشتري بمونن حتما يه مشكلي پيش مياد. دور حيوون مرده جمع مي شن

   براي ما يا اون ها؟     -

اراگون وقتي ديد   .  و صداي او در مسافرخانه پيچيد      ". اون ها  ":   مورن با عصبانيت گفت   

در پشت سـر    . ، ان جا را ترك كرد     كه بحث و گفتگو كم كم  به خشونت تبديل مي شود           

اوايل شـب بـود و خورشـيد بـه          . او محكم بسته شد و با بسته شدن در صداها قطع شد           

همان طور كـه    . سرعت غروب   مي كرد؛ اسب ها سايه بلندي روي زمين انداخته بودند             

اراگون به سمت پايين خيابان مي رفت روران و كاترينا را ديد كه در كوچه اي ايـستاده                  

  . ودندب

كاترينا به دسـت هـايش نگـاه    . روران چيزهايي مي گفت كه اراگون نمي توانست بشنود      

كرد و با صدايي آرام جواب داد و قبل از اين كه آن جا را تـرك كنـد بـا او خـداحافظي                        
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 روران بـدون    " خـوش گذشـت؟    ":اراگون به سمت روران رفت و به مـسخره گفـت          . كرد

  .  داداينكه پاسخي بدهد به راهش ادامه

 اكثر روسـتائيان آن جـا       " اخبار كولي ها رو شنيدي؟     ":اراگون به دنبال او رفت و پرسيد      

  . بودند؛ يا با كولي ها حرف مي زدند و يا منتظر آمدن نقال ها بودند

 آره، تو راجـع بـه اسـلوان چـي فكـر مـي               ":روران كه به نظر سر در گم مي رسيد گفت         

   "كني؟

 اگه متوجه دوستي من با كاترينا بشه خـون          ":ران گفت رو. فكر مي كنم خيلي واضحه     –

آسـمان  .  دانـه برفـي روي بينـي اراگـون نشـست و او بـه بـاال نگـاه كـرد                     ".راه مي افته  

. او چيزي براي گفتن به ذهنش نمي رسيد؛ روران راست مي گفـت            . خاكستري شده بود  

  . اراگون دستي به شانه پسر دايي اش زد و به راهش ادامه دادند

. صداي خنده و حرف اتاق را پـر كـرده بـود           . دن شام در خانه هورست دلچسب بود      خور

. وقتي بشقاب ها خالي شد آن جا را ترك كردند و به سمت محل اقامت كولي ها رفتنـد                 

حلقه اي از ديرك هايي كه به روي آن ها شمع قرار داشت روي زمين كار گذاشته بـود                   

هاي رقصان خود گويي زمـين را نقاشـي كـرده           آتش ها با سايه     . تا اطراف را روشن كند    

  . روستايي ها به آرامي دور يك حلقه جمع شدند و در سرما انتظار مي كشيدند. بودند
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ترابادورها كه لباس هايي منگوله دار پوشيده بودند به همراه آوازه خوان هاي مـسن تـر                 

نـد و روايـت مـي       آوازه خوان ها موزيك مي نواخت     . گروه از چادر هاي شان بيرون آمدند      

اولـين نمـايش خيلـي      . كردند و همكاران جوان تر آن ها داستان ها را اجرا مي كردنـد               

. پر از حرف ها و لطيفه هاي مبتذل و شخصيت هـاي مـسخره بـود               :  سرگرم كننده بود  

بعد زماني كه شمع ها به پت پت افتادند همه در يك حلقه نزديك هـم جمـع شـدند و                     

ريش سـفيد گـره دار او تـا روي سـينه اش           . ي بود به جلو آمد    بروم كه داستانگوي قديم   

پايين آمده بود و يك شنل بلند سياه بر روي شانه هايش انداخته بود كه كـل بـدنش را               

  :او دست هايش را از هم باز كرد و شروع به روايت نمود. مي پوشاند

شـيم  سال ها مي گذرد، چه ما باشيم چه نبا        . شن هاي زمان متوقف نخواهند شد      -

. چيزي كه از بين رفته مـي تونـه تـو يادهـا زنـده باشـه                . اما مي تونيم به ياد بياريم     ...... 

چيزي كه شما خواهيد شنيد كامل نيست و بخشي از روايته، اون رو گرامي بداريد، زيرا                

من االن چيزي رو بـه يـاد شـما مـي يـارم كـه                . بدون شما نمي تونه وجود داشته باشه      

او با چشمان تيز بينش     . اشه و در تيرگي ذهن ما پنهان شده باشه        ممكنه فراموش شده ب   

به صورت هاي مشتاق مردم نگاه مي كرد و در آخر براي مدت طوالني به اراگون خيـره                  

  .شد
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 پيش از آن كه پدران شما به دنيا بيان و حتي پيش از پدران آنها، اژدها سواران                  -

و هزاران سـال در ايـن كـار موفـق           محافظت و حمايت وظيفه اون ها بود        . شكل گرفتن 

شجاعت اون ها در مبارزه بي همتا بود، چون هر كدوم از اون ها قدرت ده مرد رو                  . بودن

قـدرت اون  . اون ها جاودانه بودن، مگر اينكه با شمشير يا سم از پا در مي آمدن . داشتند

هر هـا و    ها فقط براي كارهاي خوب مورد استفاده قرار مي گرفت و زير نظـر اون هـا شـ                  

برج هاي بلند ساخته مي شد و در حالي كه اون ها حافظان صلح بودنـد، زمـين شـكوفا                

زمان پر افتخاري بود، الف ها با ما هم پيمان بودند و كوتولـه هـا دوسـتان مـا،                    . مي شد 

چـون زيـاد دوام     .... امـا افـسوس     . ثروت به شهرهاي ما آمده بود و مردها موفـق بودنـد           

 . نياورد

 . ناراحتي در صدايش موج مي زد. امي به پايين نگاه كردبروم به آر

اگر چه هيچ دشمني نمـي تونـست اون هـا نـابود كنـه امـا در برابـر خودشـون                       -

در اوج قـدرت شـون اتفـاقي افتـاد و پـسري بـه نـام                 . نتونستن از خودشون دفاع كـنن     

 ده سـالگي    در.  كه االن ديگه وجود نداره به دنيـا آمـد          اينزيلبتگالباتوريكس در استان    

مشخص شد كه قـدرت زيـادي داره و         . همون جور كه رسم بود مورد امتحان قرارگرفت       

در آموزش ها مشخص شد كه مهـارت        . اژدها سواران اون رو در جمع خودشون پذيرفتن       

او از نظر ذهني فوق العاده و بدني قـوي برخـوردار بـود و خيلـي زود                  . او از همه بيشتره   
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بعضي ها پيـشرفت غيـر منتظـره اون رو          . ان به دست آورد   جايگاه خودش رو ميون سوار    

خطرناك مي دونستن و به ديگران هم هشدار دادن، اما سواران به قـدرت شـون مغـرور                  

كمـي  . افسوس، روزهاي غم واندوه فرا رسيد     . بودن و توجهي به اين حرف ها نمي كردن        

آن . ري رو آغاز كرد   پس از اينكه آموزش هاي گالباتوريكس تمام شد، او با دوستانش سف           

ها شب و روز به سمت شمال پرواز كردن و به قلمرو باقيمانـده اورگـال هـا وارد شـدن،                     

اون هـا روي تكـه يـخ    . تصور مي كردن كه قدرت شون مي تونه از اون ها محافظت كنه    

ضخيم كه حتي تابستان هم آب نمي شد، به خواب رفتن و اورگال ها به اون هـا حملـه                    

وستانش و اژدها ها كشته شده بودن و او بسيار ناراحـت شـده بـود امـا                  اگر چه د  . كردن

هنگام جنگ يك تير به طرز دلخراشـي قلـب اژدهـاي او را              . مهاجمان رو به قتل رسوند    

پـس از آن،  . شكافت و بدون اين كه بتونه كاري براي اون بكنه، اژدها در آغوش اون مرد         

 . ديوانگيش شروع شد

وبيد و به آرامي به اطراف نگاه كرد، سايه ها در اطراف صـورت           راوي دستانش را به هم ك     

سخنان بعدي مانند صداي ناقوس غـم انگيـز يـك مرثيـه             . خسته اش تكان مي خوردند    

  . بود

گالباتوريكس كه از قدرت زياد خود مـايوس و از شكـست ديوانـه شـده بـود بـه                     -

هـر  . بال مرگ بـود تنهايي و بي هيچ اميدي در سرزمين متروك حركت مي كرد و به دن         
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چند  بي هيچ ترسي خودش رو جلوي هر موجود زنـده اي مـي انـداخت امـا مـرگ بـه          

. اورگال ها و ديگر هيوال ها خيلي زود از قيافه شبح گونه او مي گريختن              . سراغش نيومد 

با ايـن   . در اين مدت او به اين نتيجه رسيد كه سوارها يه اژدهاي ديگه به او خواهند داد                

سـرزميني كـه اون     .  پياده سفر دشوار خودش رو به سمت اسپاين آغـاز كـرد            فكر با پاي  

بدون هيچ زحمتي به پشت اژدها مي نشست و بر فراز آن پرواز مي كرد، اكنون بايد ماه                  

او مي توانست با جادو شكار كنـه، امـا اغلـب            . ها راه مي رفت تا از اون جا عبور مي كرد          

هيچ حيواني وجـود نداشـت، بنـابراين وقتـي كـه       اوقات از مكان هايي عبور مي كرد كه         

يك كـشاورز اون رو     . باالخره كوهستان رو پشت سر گذاشت در آستانه مرگ قرار داشت          

سواران پيكر      بـي هـوش           . كه در گل والي افتاده بود پيدا كرد و سواران رو خبر كرد            

اون چهار روز   . كردگالباتوريكس رو به قلمرو خودشون بر گردوندند و اون جا بهبود پيدا             

وقتـي كـه    . پس از اين كه بيدار شد هيچ نشانه اي از جنون در او وجود نداشت              . خوابيد

 كــه بــه همــين منظــور تــشكيل شــده بــود بــردن  اون رو بــراي قــضاوت بــه شــورايي

گالباتوريكس درخواست يه اژدهاي ديگه كـرد و همـين درخواسـت نوميدانـه او نـشان                 

اون كـه جـواب رد شـنيده بـود          .  متوجه اين موضوع شد    دهنده جنونش بود و شورا هم     

اون هر شب به ايـن موضـوع فكـر          . تصور مي كرد كه مرگ اژدهاش تقصير سواران بوده        

  . مي كرد و نقشه دقيقي براي انتقام مي كشيد
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  .     سخنان بروم به زمزمه مسحور كننده اي تبديل شده بود

بـا اسـتدالل    .  اش در او اثر كرد     او يك سوار همدست پيدا كرد و سخنان موذيانه         -

هاي مكرر و با استفاده از جادوهاي سياه كه از يك شبح ياد گرفته بـود، سـوار رو عليـه                     

اون ها به كمك هم ، يكي از بزرگانشون  رو خائنانه گـول زدن               . بزرگانشون تحريك كرد  

وقتي اون عمل زشت انجام شد گالبـاتوريكس بـه همدسـتش حملـه      . و به قتل رسوندن   

سواران اون رو در حالي پيدا كردنـد كـه از دسـت هـايش               . كرد و اون رو به قتل رسوند      

او فريادي كشيد و در تاريكي فرار كرد و از اون جايي كه خيلـي حيلـه                 . خون مي چكيد  

  .گر بود اون ها نتونستن پيداش كنن

سال ها مثل يه حيوون شكاري در زمين هاي بـاير پنهـان شـده بـود و هميـشه                     -

قـساوت او فرامـوش نـشده بـود، امـا بـا گذشـت زمـان                 .  عقيب كننـدگان بـود    مراقب ت 

 آشـنا   مورزاناز بخت بد ، او با يك سوار جوان به نام            . جستجوي  اون ها كمتر شده بود      

گالباتوريكس مورزان رو متقاعد    . شد كه از لحاظ جثه قوي ولي از نظر فكري ضعيف بود           

.  ناميـده مـي شـود بـاز بـذاره          اوروبـائن روزه   كـه امـ    ايليريـا كرد تا يكي از درهاي قلعـه        

او و همدسـت جديـدش      .  گالباتوريكس از اين در وارد شد و يك جوجه اژدها رو دزديد           

خودشون رو در يه مكان شيطاني كه سواران جرات رفتن به اون جا رو نداشـتن، پنهـان                  

رگـز  مورزان در آن جا تحت آموزش رازها و جادوهاي سياهي قرار گرفـت كـه  ه                .كردن
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وقتــي آموزشــش تمــوم شــد و اژدهــاي ســياه . نمــي بايــست آمــوزش داده مــي شــدند

 بزرگ شد، گالبـاتوريكس بـه همـراه همدسـتش مـورزان             شرويكانگالباتوريكس به نام    

اون ها با هر سواري كه مي ديدن مي جنگيـدن و بـا هـر قتلـي                  . خودش رو آفتابي كرد   

 . قدرت او بيشتر مي شد

 هـيچ انگيـزه اي و فقـط بـه خـاطر قـدرت و انتقـام بـه                 دوازده تن از سواران بي     -

 معـروف   "سيزده پيمان شكن  "اون دوازده نفر، همراه مورزان به       . گالباتوريكس پيوستند 

الف ها هم سر سـختانه  . بقيه سواران بدون آمادگي مورد تهاجم آن ها قرارگرفتند        . شدن

ر شدن به مخفيگاه شان     در برابر گالباتوريكس مبارزه كردن، اما شكست خوردن و مجبو         

 . فرار كنن و هرگز ديگه از اون جا خارج نشدن

، رهبر سوارها، تونست در برابر گالباتوريكس و پيمان شكن ها مقاومـت             رائلفقط   -

او كه عاقل و باتجربه بود جنگيد تا هرچه كه مي تونست نجات بـده و از پيوسـتن                    . كنه

دورو خـرين جنـگ پـشت دروازه هـاي          در آ . بقيه اژدها سوارها به دشمن جلوگيري كنه      

. ، رائــل گالبــاتوريكس رو شكــست داد، امــا بــراي زدن ضــربه نهــايي تعلــل كــردآرائبــا

رائل كه به سختي  زخمـي       . گالباتوريكس از فرصت استفاده كرد و به پهلوي او ضربه زد          

نه ، اما   او اميدوار بود كه بتونه در اون جا تجديد قوا ك          .  فرار كرد  اوتگاردشده بود به كوه     

طي نبرد، گالبـاتوريكس بـا لگـد پنجـه          . موفق نشد چون گالباتوريكس اون رو پيدا كرد       



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

61

61

گالباتوريكس با اين حمله ناگهـاني بـر رائـل پيـروز شـد و بـا                 . پاهاي رائل را خورد كرد    

سپس همان طور كه قدرت در رگ هايش        . شمشير براقش سر اون رو از بدنش جدا كرد        

 . ه تمام آالگيزيا خواند و از آن روز بر ما حكمراني كرده استجاري مي شد خود را پادشا

براي لحظه اي اراگون    . وقتي داستان تمام شد، بروم همراه ترابادورها آن جا را ترك كرد           

مردم در حالي كه آن جا را .فكر كرد يك قطره اشك درخشان بر گونه هاي او ديده است   

 خـوش   ":كردند گارو بـه اراگـون گفـت       ترك مي كردند به آرامي با يكديگر صحبت مي          

اگه امپراطـور بفهمـه     . من در طول عمرم اين داستان را تنها دوبار شنيدم         .شانس هستي 

  ".كه بروم دوباره اين داستان رو تعريف كرده اون حتي يه ماه هم زنده نمي مونه
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  فصل پنجم

  هديه سرنوشت

ت كـه ماننـد مـرالك سـنگ را          غروب پس از بازگشت از كارواهال اراگون تـصميم گرفـ          

او تنها در اتاقش سنگ را روي تخـت در كنـار چنـد ابـزار گذاشـت؛ يـك                    . امتحان كند 

صداي طنين دار ظريفـي از آن       . چكش چوبي برداشت و ارام با ان به سنگ ضربه اي زد           

  . برخاست؛ اراگون با رضايت ابزار بعدي را كه يك چكش چرمي سنگين بود برداشت

در . كه به آن زد، صداي دنگ غم انگيزي و طنين داري از آن برخاسـت              در پي ضربه اي     

هيچ گونه ترك يا شكستگي در اثـر ضـربه فلـز بـر روي               . آخر با يك قلم به آن ضربه زد       

وقتي نت آخر بـه پايـان       . سنگ ايجاد نشد، با اين جود صداي واضح تري از آن برخاست           

  . يده استرسيد، او به نظرش آمد كه صداي جير جير ضعيفي شن

مرالك گفت كه سنگ توخاليه ، مي تونه چيز با ارزشي توش باشه، اما مـن نمـي دونـم                    

چطور بازش كنم، بايد كسي كه شكلش داده دليل خوبي براي اين كارش داشته باشـه،                

اما هر كسي كه سنگ رو به اسپاين فرستاده دردسر اين كه دوباره به دسـتش بيـاره رو                   

اما من كه باورم نمي شه كه جـادوگري         . نسته كه كجا هست   به خودش نداده يا نمي دو     

كه قدرت جابه جايي سنگ رو داشته باشه نتونه پيداش كنه؛ پس يعني اين كه بايد من                 
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او از اين راز غير قابل حل       . داشته باشمش؟ اراگون نمي توانست به اين سوال پاسخ دهد         

  . اش برگرداندصرفنظر كرد و ابزارها را برداشت و سنگ را داخل قفسه 

همه جا ساكت بـود او بـه سـختي          . آن شب او ناگهان از خواب پريد و با دقت گوش داد           

چند دقيقه صبر كرد، سپس دوباره .دستش را زيرتشكش دراز كرد و چاقويش را برداشت   

  . خوابش برد

او از تخت بيرون آمد     . صداي جير جير سكوت را در هم شكست و او را دوباره بيدار كرد             

در . قويش را از درون غالف بيرون كشيد و كورمال كورمال شـمعي را روشـن كـرد                و چا 

هر چند صداي جير جير بلند تر از صداي موش بـود؛ بـا ايـن حـال زيـر                    . اتاق بسته بود  

. او روي لبه تشكش نشست و چشمانش را ماليد        . تختش را نگاه كرد؛ آن جا چيزي نبود       

  . صداي جير جير ديگري در فضا پيچيد

 از كجا مي آمد؟ هيچ چيز نميتوانست در كف زمين يا ديوارها باشد، آن ها از چوب                  صدا

خشك بودند، همين طور تختش؛ اگر چيزي در طول شب به درون تشك حـصيري اش                

آن را از قفسه بيرون آورد و در . چشمانش به سنگ افتاد  . خزيده بود بايد متوجه مي شد     

جـه آن را در دسـتش گرفتـه بـود ؛ جيـغ                      حالي كه اتاق را بررسـي مـي كـرد بـدون تو            

سـنگ هـيچ    . زنگ داري در گوشش پيچيد و انگشتانش لرزيد ؛ صدا از سنگ مـي آمـد               

  !چيز به جز سرخوردگي و عصابانيت نصيبش نكرده بود و اكنون نمي گذاشت بخوابد 
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سنگ بي اعتنا به نگاه غضبناك اراگون آرام شد و گـاه بـا صـدايي بـسيار ضـعيف جيـر                      

اراگـون بـا احتيـاط آن را كنـار          . سپس جيغ بلندي كشيد و ساكت شد      . جيري مي كرد  

  .هر رازي كه سنگ داشت بايد تا صبح صبر مي كرد. گذاشت و به زير پتويش رفت

سنگ در ميان قفـسه بـه شـدت       . وقتي دوباره بيدار شد ماه از ميان پنجره مي درخشيد         

ر زير نور آرام مهتاب به رنگ سـفيد در          سنگ د . تكان مي خورد و به ديوار ضربه مي زد        

امـا او   . اراگون چاقو به دست از تخـت بيـرون پريـد، سـنگ بـي حركـت شـد                  . آمده بود 

  . همچنان عصبي بود سپس سريع تر از قبل شروع به جير جير و تكان خوردن كرد

اراگون در حالي كه ناسزا مي گفت لباس هايش را پوشيد؛ او اهميت نمي داد كه سـنگ                  

 مي توانست با ارزش باشد، او مي خواست آن را بـه نقطـه اي دور ببـرد و دفـنش       چقدر

  . كند

سنگ بي حركت و آرام شد؛ سپس تكاني خورد و غلتيد و با صداي تاالپ بلندي به كف                  

  . اتاق افتاد اراگون وقتي سنگ به طرفش تكاني خورد از ترس به سمت در متمايل شد

  . سپس يكي ديگرناگهان تركي بر روي سنگ ظاهر شد 

. اراگون در حالي كه هنوز چاقو در دست اش بود مات و مبهوت بهطرف جلـو خـم شـد                   

باالي سنگ جايي كه همه ترك ها به هم مي رسـيدند، تكـاني خـورد؛ گـويي بـر روي                     

پس از يك سري جير جيرهاي ديگـر ،         . سپس باال امد و به زمين افتاد      . چيزي سوار بود  
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 بيرون آمد و به دنبال آن يك بدن عجيب و غريب ظـاهر             يك سر سياه كوچك از سوراخ     

خيلـي زود موجـود     . اراگون چاقو را در دستش خيلي محكم و بـي حركـت گرفـت             . شد

لحظه اي سر جاي خـود مانـد، سـپس در زيـر نـور مـاه         . كامال از سنگ بيرون آمده بود     

  . بهحركت در آمد

در مقابـل او غـشايش را            موجـودي كـه     . اراگون كه شوكه شده بود خود را عقب كـشيد         

  . مي ليسيد يك اژدها بود
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  فصل ششم

  بيداري

اژدها كوچك تر از ساعد او بود، با اين حال با وقار و با عظمت به نظر مي رسـيد؛ رنـگ                      

اراگون متوجه شد كه سنگ در واقع يـك تخـم        . پوستش مانند رنگ سنگ آبي تيره بود      

 باعث شده بود ظاهري در هم پيچيـده و كـج و كولـه               اژدها بال هايش را كه    . بوده است 

بزرگي بال هايش چنـدين برابـر بـدنش بـود و انگـشتان              . پيدا كند مانند چتري باز كرد     

باريك استخواني او را در خود جاي داده بود؛ انگشتاني كه از لبه بال او امتداد داشـت و                   

دو دنـدان   . ا مثلثي شكل بود   كله اژدها تقريب  . شامل رديفي از چنگال هاي فاصله دار بود       

نيش كوچك سفيد از فك بااليي او به پايين خم شده بود كه بـه نظـر بـسيار تيـز مـي                       

پنجه هايش مانند عاج صيقلي و سفيد بود و انحناي داخلي آن ها تقريبـا دندانـه                 . رسيد

. پشت او را، از نوك سر تاابتداي دم، رديفـي از خارهـاي كوچـك پوشـانده بـود                  . دار بود 

ره اي كه در محل اتصال شانه ها و گردنش قرار داشت، فاصله اي غير طبيعي ميـان                  حف

  . اين خارها بوجود آورده بود

چـشمان بـي روح و      . اراگون كمي جا به جا شد و بالفاصله سر اژدها به سمت او چرخيد             

اگـر حملـه مـي كـرد مـي توانـست            . اراگون بي حركت ماند   . آبي رنگش به او خيره شد     

اژدها بدون اهميت دادن به اراگون ناشيانه اتاق را مـي گـشت و              . اكي باشد دشمن خطرن 
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بال هايش را به هـم زد،       . به محض برخورد با هر قسمت از اتاق يا اثاثيه، جيغ مي كشيد            

دهانش مانند يك نوزاد پرنده     . روي تختخواب پريد و جيغ زنان روي بالش اراگون خزيد         

.  مي شد رديفي ازدندان هاي تيـزش نمايـان شـود           به طرز رقت انگيزي باز بود كه باعث       

اژدها دست او را بو كرد و آسـتينش را بـه دنـدان       . اراگون با احتياط پايين تخت نشست     

وقتي نگاه اراگون به موجود كوچك افتـاد، خنـده          . گرفت؛ اراگون بازويش را عقب كشيد     

  . اي روي لبانش نقش بست

مـوجي از   . كرد و پهلوي اژدها را لمـس كـرد        اراگون با ترس و لرز دست راستش را دراز          

انرژي سر دستش را فرا گرفت و به سرعت به بازويش رسـيد و ماننـد مـايعي مـذاب در                       

صـداي مهيبـي بـه      . اراگون فرياد بلندي كشيد و به پشت افتـاد        . رگ هايش زبانه كشيد   

تمـام اعـضاي بـدنش بـه طـرز          . گوشش رسيد و فرياد خفيف ناشي از خشمي را شـنيد          

بعـد از گذشـت     . او سعي كرد كه حركتي بكند، امـا نمـي توانـست           .ردناكي مي سوخت  د

مدتي، كه به نظر ساعت ها مي رسيد، گرما دوباره به بدن او بازگشت و دسـت و پـايش                    

در حالي كه بدنش بي اختيار مي لرزيـد، بـه زحمـت بـرروي پـا                 . شروع به گزگز كردند   

او وحشت زده به كف دسـتش       .  شده بود  دستش كرخت و انگشتانش به نظر فلج      . ايستاد

پوسـتش مـي خاريـد و       . كه مي درخشيد و نوري سفيد از آن ساطع مي شد نگـاه كـرد              

  . قلبش ديوانه وار مي تپيد. مانند اين كه عنكبوت نيشش زده باشد، مي سوخت
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ناگهـان  . اراگون چشمش را باز و بسته كرد و سعي داشت بفهمد چه اتفاقي افتاده اسـت          

بار ديگر آن را احساس كرد، اما اين بار به شكل افكار            . تلنگري ذهنش بيدار شد   گويي با   

  . منسجمي كه كنجكاوي او را بر مي انگيخت

به نظر مي رسيد ديواري نامرئي كه افكار او را احاطه كرده بود فرو ريخته است و اكنون                  

روحـي سـرگردان   اراگون از اين مي ترسيد كه مانند        . مي توانست ذهنش را به كار گيرد      

او وحـشت زده از     .. از بدنش خارج شود و ديگر هيچ چيز قـادر بـه بـازگردان آن نباشـد                

. برخورد دوباره دوري كرد و همين كه چشمانش را بست اين حس تازه نيز از بين رفـت                 

  . به طرز مشكوكي به بدن بي حركت اژدها خيره شد

اما اين نيـرو نتوانـست      .  عقب پريد  پاي فلس دار اژدها به طرفش دراز شد و او ناگهان به           

در . حيرت زده سر اژدها را با دسـت راسـتش لمـس كـرد             . براي بار دوم او را شوكه كند      

اژدها دماغش را به او ماليد و مانند گربـه كمـرش            . بازويش احساس سوزش خفيفي كرد    

اراگون انگشتي به پرده هاي بال نازك او كشيد؛ شبيه پوسـت نوشـته هـاي                . را خم كرد  

صـدها رگ كوچـك در آن جريـان         . قديمي بود؛ نرم و گرم، اما هنوز كمـي خـيس بـود            

افكار او بار ديگر ذهنش را احاطه كرد، اما اين بار به جاي كنجكـاوي،         . داشت و مي تپيد   

اومطمـئن بـود كـه ايـن حيـوان          . آهي كشيد و بلند شـد     . شديداً احساس گرسنگي كرد   

قادر به خزيدن روي تختش نباشد و تنها مي         به نظر مي رسيد كه هنوز       . خطرناكي است 
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اژدهـا بـا صـداي نـازك، در         . توانست به اين فكر كند كه آيا نگه داشتن او ضـرري دارد            

اراگون به سرعت سر اژدها را خاراند تـا او را سـاكت             . جست و جوي غذا جيغ مي كشيد      

و با احتياط در را     با خود گفت، بعداً در اين مورد فكر مي كنم و از اتاق بيرون رفت                . كند

  . بست

اراگون با دو تكه گوشت خشك برگشت و اژدها را ديد كه روي لبه پنجره نشسته و مـاه               

اژدها محتاطانه گوشـت    . گوشت را چند تكه كرد و تكه اي را به او داد           . را تماشا مي كند   

و تمـام   را بو كرد، بعد سرش را مانند مار جلو آورد و گوشت را از ميان انگشتان او قاپيد                   

اژدها به نشانه درخواست غذاي بيشتر دست اراگون را         . آن را با يك حركت عجيب بلعيد      

  . تكان داد

اما انگشتانش را از مسير دهان اژدهـا دور         . او با احتياط گوشت را براي اژدها پرتاب كرد        

اراگون آخرين  . تنها يك تكه گوشت باقي ماند و شكم اژدها بر آمده شده بود            . نگه داشت 

اژدها براي لحظه اي به آن نگاه كرد و سپس با تنبلـي آن را قـورت               . تكه را هم به او داد     

پس از آن كه غذايش را تمام كرد، به سمت بـازوي اراگـون خزيـد و روي سـينه او                     . داد

. سپس در حالي كه خر خر مي كـرد، دود سـياهي از دمـاغش بيـرون آمـد                  . چمباته زد 

  . كرداراگون حيرت زده او را نگاه مي 
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درست در زماني كه فكر كرد خوابش برده، صداي آرامي از گلوي لـرزان او بيـرون آمـد،            

اژدهـا بـا    . اراگون به آرامي اژدها را به داخل رختخواب بـرد و بـرروي بالـشش گذاشـت                

اراگون نزديك او خوابيـد     . چشمان بسته دمش را به نشانه رضايت دور پايه تخت پيچاند          

  .  كردو دستش را در تاريكي خم

او مي توانست با بزرگ كـردن اژدهـا بـه           . اراگون بر سر دوراهي دردناكي قرار گرفته بود       

اژدها سوار تبديل شود، داستان ها و حكايات زيـادي در مـورد اژدهـا سـوارها در يادهـا                    

مانده بود و تبديل شدن او بـه يكـي از آن هـا مـي توانـست او را در ميـان افـسانه هـا                           

  . قراردهد

گر امپراطور اژدها را پيدا مي كرد، او و خانواده اش محكوم به مرگ مي شدند؛                هر چند ا  

سـاده تـرين   . هيچكس نمي توانست به آنها كمك كند   . مگرآن كه به پادشاه مي پيوست     

و آن را از ذهـن اش  . راه حل اين بود كه اژدها را بكشد، اما اين ايده اي نفرت انگيز بـود     

و آن قدر در خور تحسين بودند كه او حتي نمـي توانـست              اژدها ها در نظر ا    . بيرون كرد 

با خود گفت، تازه، كي مي تونه به ما خيانت كنـه؟ مـا              . فكر آن را به ذهنش خطور دهد      

  . در منطقه اي دور افتاده زندگي مي كنيم و هيچ كاري براي جلب توجه انجام نمي ديم

ه دهند اژدها را در آن جا نگـه         مشكل اصلي متقاعد كردن گارو و روران بود تا به او اجاز           

اراگـون بـا    . هيچ يك از آن ها تمايلي به نگهـداري يـك اژدهـا در خانـه نداشـتند                 . دارد
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بعد از يكي دو ماه بزرگ تر از آن خواهـد           . خودش گفت، مخفيانه اون رو بزرگ مي كنم       

نـه؟  بود كه گارو بتونه از شر اون خالص بشه، اما آيا اون وقت وجود اون رو قبول مـي ك                   

حتي اگه موافقت كنه، مي تونم غذاي كافي براي اژدهايي كه پنهان شـده تهيـه كـنم؟                  

حتي االن كه به اندازه يك گربه معموليه يك تكه كامل گوشت رو مي خوره؛ فكـر مـي                   

اما تا اون زمان چقدر طول مي كشه؟آيا مـي          . كنم باالخره بتونه براي خودش شكار كنه      

ون سالم به در ببره؟ با وجود تمام اين مسائل او خواهان            تونه از سرماي كشنده بيرون ج     

تـصميم  . هر چه بيشتر به اين قضيه فكر مي كرد، مطمئن تر مـي شـد        . ماندن اژدها بود  

گارو هر چه كه بود، اراگون براي محافظت از اژدها هر كاري را كه الزم بـود انجـام مـي                     

  .و بود به خواب رفتاو تصميم را گرفت و در حالي كه اژدها در بغل ا. داد

با روشن شدن هوا، اژدها باالي پايه تخت اراگون مانند نگهبانان زمـان باسـتان نشـسته                 

تـا  . اراگون از ديدن رنـگ اژدهـا حيـرت زده شـد           . بود و به استقبال روز جديد مي رفت       

فلس هايش ماننـد صـدها سـنگ قيمتـي                    . كنون چنين آبي پر رنگ و شفافي نديده بود        

اراگون متوجه بيضي سفيد كف دستش شد، نور نقره اي رنگي از همان             . رخشيدندمي د 

اميـدوار بـود بـا كثيـف نگـه          . قسمتي كه با آن اژدها را لمس كرده بود، ساطع مي شـد            

  . داشتن دستانش ، آن را مخفي كند
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 اراگون او را با احتياط بلند كرد      . اژدها از جايش بلند شد و آرام به سمت كف اتاق خزيد           

اما پيش از رفتن لحظه اي ايستاد تا مقداري گوشت، چنـد         . و از خانه ساكت بيرون رفت     

. صبح سرد و زيبـايي بـود   . قطعه چرم و تا جايي كه مي تواند لباس كهنه با خود بر دارد             

او به موجود كوچكي كه در آغوشش بود و بـا           . اليه تازه اي از برف مزرعه را پوشانده بود        

  . ه مي كرد لبخند زدعالقه به اطراف نگا

اراگون به سرعت از ميان مزارع عبور كرد و به آرامي به سمت جنگل تاريك رفـت و بـه                    

سرانجام متوجـه تـك درختـي       . جستجوي مكان امني براي مخفي كردن اژدها پرداخت       

شد كه بر روي تپه خشكي قرار داشت و شاخه هـاي خـشكيده و برفـي اش بـه سـمت                      

را كنار درخت گذاشت و چرم را چندين بـار بـه سـمت پـايين            اراگون اژدها   . آسمان بود 

او ماهرانه، طنابي ساخت و در حالي كه اژدها مشغول بازي با كپه هـاي بـرف                 . تكان داد 

  . اطراف درخت بود، آن را به دور گردنش انداخت

اژدها بـه اطـراف كمـي خزيـد، بـراي           . چرم پوسيده اي بود، اما بادوام به نظر مي رسيد         

اگون طناب را از گردن او باز كرد و براي پاهاي اژدها يراق موقتي درسـت كـرد                  همين ار 

سپس يك بغـل چـوب جمـع آوري كـردو بـا آن       . تا اژدها خودش را با طناب خفه نكند       

آلونكي در باالي شاخه ساخت؛ داخل آن را با لباس هاي كهنه پوشـاند و گوشـت هـا را                    

دانـه هـاي بـرف روي صـورت او مـي            با تكان خـوردن درخـت،       . بين آن ها مخفي كرد    



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

73

73

براي آن كه داخل آلونك را گرم نگه دارد، لبـاس هـاي بيـشتري را جلـوي آن                   . نشست

  . آويزان كرد و با رضايت كار خود را نظاره كرد

  ". وقتشه كه خونه جديدت رو بهت نشون بدم":اراگون گفت

ل مي خورد و سعي     و سپس اژدها را بلند كرد و باالي شاخه ها گذاشت؛ اژدها خيلي وو             

تكـه گوشـتي    . او چهار دست و پا بـه داخـل آلونـك رفـت            . مي كرد خودش را آزاد كند     

تا وقتـي اينجـا     ":اراگون گفت . خورد، غلتي زد و در حالي كه او را نگاه مي كرد، پلك زد             

اراگون با اطمينان از ايـن كـه اژدهـا          .  اژدها دوباره پلك زد    ".هستي اوضاعت رو به راهه    

ور او نشده است شروع به كلنجار رفتن با ذهن اش كرد، تـا ايـن كـه افكـار                    متوجه منظ 

آن حس وحشتناك گشودگي افكار بار ديگر به سراغش آمد و ماننـد             . اژدها را حس كرد   

نيرويش را جمع كرد و روي اژدها متمركز شـد          . پتويي سنگين او را تحت فشار قرار داد       

اژدها ديگـر حركتـي نكـرد و بـه او           . جا بمون اين  . و سعي كرد يك چيز را به او بفهماند        

خيلي گذرا نشانه تاييـد مبهمـي       . اين جا بمون  . بيشتر به ذهن اش فشار آورد     . خيره شد 

با خود گفت، هر چـي      . احساس كرد، اما اراگون شك داشت كه اژدها واقعا فهميده باشد          

ش خـاطر او  سپس ارتباط ذهني را رها كرد و حس كرد آرام       . باشه اون فقط يك حيوونه    

  . را فرا گرفته است



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

74

74

اژدهـا سـرش را از داخـل        . اراگون درخت را ترك كرد و به پشت سرش نگاهي انـداخت           

  . آلونك بيرون كرد و با چشمان بزرگش رفتن او را نظاره كرد

بعد از آن كه خود را سريع به خانه رساند مستقيما به اتاق اش رفت تا تكه هاي پوسـته                    

و مطمئن بود كه گارو و روران متوجه نبود تخم نخواهند شد، زيـرا              تخم را از بين ببرد؛ ا     

وقتـي  . بعد از آن كه فهميدند نمي شود اين تخم را فروخـت، از فكـرش بيـرون آمدنـد                  

خانواده اراگون از خواب بيدار شدند، روران گفت كه در طول شب صداهايي شـنيده امـا                 

  . يداراگون نفس راحتي كش. علت آن را پيگيري نكرده است

عالمـت كـف   . هيجان اراگون باعث شد تا گذشت روز در نظر او بسيارسريع اتفاق بيفتـد          

. دست اش به راحتي قابل مخفي كردن بود، بنابراين نگراني اش خيلي زود از بين رفـت                

. طولي نكشيد كه با سوسيس هايي كه از زير زمين كش رفته بود پيش درخت برگـشت                

با خودش گفت، يعني اژدهـا تـو سـرماي بيـرون دووم            با نگراني به درخت نزديك شد و        

  مياره؟ 

اژدها روي شاخه اي نشسته بود و چيزي را ميان پاهـاي جلـويش        . ترس او بي دليل بود    

. گرفته بود و مي جويد او با ديدن اراگون مشتاقانه شروع به بـاال و پـايين پريـدن كـرد                     

كه اژدها غذا را بـا ولـع ميخـورد          در حالي   . اراگون از اين كه اژدها به سمت پايين خزيد        

اثري از تكه گوشت هايي كه براي او گذاشته بود          . اراگون داخل آلونك را نگاهي انداخت     
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. اما آلونك دست نخورده باقي مانده بود ودسته هايي از پر، كف آن را پوشانده بود               . نديد

  . خوبه، پس اون مي تونه غذاي خودش رو تهيه كنه

بلند شـد و بـدون آن كـه بـه            . تاد كه نميداند اژدها نر است يا ماده       ناگهان به اين فكر اف    

با اين حـال قـادر نبـود هـيچ          . جيغ هاي حاكي از رنجش اژدها توجه كند او را چرخاند          

با خود گفت، به نظر او هـيچ رازي رو بـدون تقـال فـاش         . نشانه قابل تشخيصي پيدا كند    

  . نمي كنه

او را بغل كرد و بر روي شانه اش نشاند و براي گردش             . او مدت زيادي را با اژدها گذراند      

درختان برف گرفته باالي سرشان مانند ستون هاي پر هيبت كليـسايي            . به جنگل رفت  

در آن تنهايي، اراگون آن چه را كه در مورد جنگل مي دانـست بـدون آن                 . عضيم بودند 

ايـن       . ها نـشان مـي داد     كه توجه كند كه آيا اژدها متوجه منظور او مي شود يا نه به اژد              

اژدهـا بـا چـشمان       . مدام با اژدها صـحبت مـي كـرد     . آسان ترين راه برقراري ارتباط بود     

بـراي  . براق اش به او خيره مي شد و با اشتياق به حـرف هـاي اراگـون گـوش مـي داد                     

لحظاتي در حالي كه اژدها هنوز روي بازوانش بود نشست و با تعجـب بـه او نگـاه كـرد؛                     

با غروب خورشيد اراگون به سمت خانه به راه افتـاد و            .  از وقايع اخير در تعجب بود      هنوز

متوجه دوچشم آبي  بي روحي شد كه به نظر پشتش را سوراخ مـي كـرد و از ايـن كـه                       

  . تنها گذاشته مي شد عصباني بود
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آن شب اراگون به تمام چيزهايي كه مي توانست يك حيـوان كوچـك و بـدون دفـاع را                  

فكر وقوع طوفان هاي يخي و خطر حيوان هـاعي گرسـنه او را آزار            . كند فكر كرد  تهديد  

اما فكر روباه ها و گربه هاي سياه كه بـا           . مي داد ساعت ها طول كشيد تا خواب اش برد         

  .دندان هاي خوني اژدها را دريده بودند، در خواب نيز او را رها نمي كرد

شاندن آلونـك، از خانـه بيـرون        .لباس، براي پ  با طلوع آفتاب، اراگون با غذا و تكه هاي          

دويد اژدها بيدار و البته سالم بود و از باالي درخت طلوع خورشـيد را تماشـا مـي كـرد                     

اراگون عميقا از تمام خدايان چه آنهايي كه مي شناخت چه آنهايي كـه نمـي شـناخت                  

  . تشكر كرد

 بـه آغـوش او رفـت و بـه            با نزديك شدن اراگون به درخت اژدها از درخت پايين آمد و           

دود . سرماي جنگل او راذيت نكرده بود اما حيوان كمي ترسيده بـود           . سينه اش چسبيد  

اراگون با حالت آرام كننـده اي او را نـوازش           . سياهي از سوراخ هاي بيني اش خارج شد       

اژدهـا  .  كرد و در حالي كه در گوشش زمزمه مي كـرد بـه درخـت تكيـه داد و نشـست            

  . ت او فرو برد و اراگون همچنان بي حركت نشستسرش را داخل ك

اراگون غـذايي بـه او      . بعد از مدتي اژدها از آغوش او بيرون آمد و به روي شانه اش رفت              

كمي با هم بازي كردنـد، امـا قبـل از اينكـه             . داد و لباس هاي كهنه را دور آلونك بست        

  .خيلي دير شود اراگون بايد به خانه بر مي گشت
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هـر روز صـبح اراگـون بـه پـاي درخـت                   . بود كه خيلي سريع شكل گرفـت       اين روندي   

مي رفت صبحانه اش را مي داد و قبل از اينكه دير شود به سرعت بر مي گشت در طول        

روران و  . روز اراگون تمام كارهايش را انجام مي داد تا اينكه بتواند اژدها را دوباره ببينـد               

ودند و از او مي پرسيدند چرا او مدت زمـان زيـادي را              گارو هر دو متوجه رفتار او شده ب       

بيرون خانه سپري ميكند؛ در جواب آنها اراگـون تنهـا شـانه اش را بـاال مـي انـداخت و           

هنگام رفتن به سمت جنگل دقت  مي كرد تا او را دنبال نكند بعد از گذشـت چنـد روز                 

دهـا رشـد چـشمگيري پيـدا        اژ. او ديگر نگران  وقوع اتفاق ناخوشايندي براي اژدها نبود         

به زودي هيچ خطري نمي توانست او را تهديـد كنـد طـي هفتـه اول، انـدازه                   . كرده بود 

ديگر بزرگتر  . چهار روز بعد از آن اژدها تا سر زانوي او مي رسيد           . اژدها دو برابر شده بود    

از ان شده بود كه داخل الونك جا شـود بـراي همـين اراگـون مجبـور شـد روي زمـين               

بعـد از   . هي مخفي براي او بسازد كه انجام اين كار سه روز بـراي او طـول كـشيد                 پناهگا

آنكه اژدها پانزده روزه شد، اراگون بايد اجازه مي داد تا او براي پيدا كردن غذاي بيـشتر                  

نخستين باري كه او را باز كرد، تنها نيروي اراده اراگون بود كـه مـانع                . آزادانه پرسه بزند  

. هر موقع اژدها سـعي مـي كـرد او را دنبـال كنـد              . ل او تا مزرعه نيايد    شد اژدها به دنبا   

اراگون باذهن اش او را از تعقيب كردن باز مي داشت تا اينكه حيوان خودش فهميد كـه   

  .بايد از خانه و ساكنان ان دوري كند
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اراگون به مرور به اژدها اهميت شـكار آن هـم تنهـا در اسـپاين را فهمانـد، جـايي كـه                       

اگـر تعـداد شـكار هـا در دره پاالنـسار رو بـه               .  ديده شدن حيوان بسيار كم بود      احتمال

كاهش       مي رفت كشاورزان متوجه حضور او مي شدند اگر چه بـا دور بـودن اژدهـا                        

  .اراگون احساس امنيت بيشتري داشت، اما اين دوري برايش سخت بود

ز قوي تر مي شد او فهميـده بـود          رابطه ذهني كه اراگون  با اژدها برقرار كرده بود هر رو           

اگر چه اژدها جمالت او را نمي فهميد اما از طريق احساس و تصاوير مي توانـست بـا او                    

به هر حال اين روش چندان دقيقي نبود  و گاهي اژدهـا منظـور او را   . ارتباط برقرار كند 

ي مي بردند   اشتباه متوجه مي شد اما محدوده اي كه آنها از آن طريق به افكار يكديگر پ               

طولي نكشيد كه آن دو از سه فرسـخي نيـز قـادر بـه ارتبـاط                 . به سرعت گسترش يافت   

برقرار كردن با هم بودند او اغلب اين كار را انجام مي داد و اژدها  در عوض به نـدرت از                      

اين ارتباط بي كالم در مواقع كار روزانه ذهن اش را مشغول                . خود مقاومت نشان مي داد    

هميشه قسمتي از وجودش با اژدها در تماس بود و اگرچه برخي از مواقـع بـه                 . مي كرد 

زماني كه با مردم صحبت مي كـرد        . آنها بي توجهي مي كرد اما هرگز فراموش نمي شد         

همچنان كه . اين ارتباط مانند زنبور كه در گوشش وز وز كند فكرش را منحرف مي كرد         

رش و زمزمـه هـايش تبـديل بـه نعـره      اژدها بزرگ تر مي شد جيغ هايش تبديل بـه غـ       

ميشد، اما اژدها هنوز از دهانش آتش بيرون نمي داد و اين امر اراگـون را نگـران كـرده                    
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اگر چه برخي مواقع ديده بود كه اژدها در زمان عصابانيت دود بيرون مـي داد، امـا                  . بود

  . هرگز نشانه اي از آتش يا شعله نمي ديد

نه اژدها تقريبا به ارنج اراگـون رسـيده بـود در آن مـدت               با نزديك شدن به پايان ماه شا      

پوسـت  . كوتاه اژدها از يك حيوان كوچك و ضعيف به يك حيوان پرزور تبديل شده بود              

  . او به محكمي يك زره آهني و دندان هايش به سفتي خنجر شده بود

      هنگام غـروب اراگـون مـسيري طـوالني را همـراه بـا اژدهـا كـه دوشـادوش او حركـت                  

وقتي به يك فضاي بـاز مـي رسـيدند اراگـون مـي نشـست و بـه                   . مي كرد  قدم مي زد     

او دوست  . درختي تكيه مي داد و اژدها را كه به سمت اسمان بلند مي شد نگاه مي ركد                

داشت تا پرواز كردن اژدها را ببيند و از اينكه او هنوز براي سواري كردن آن قدر بـزرگ                   

گهگاه كنار اژدها مـي نشـست و گـردن اش را مـي ماليـد و                 . نشده بود تاسف مي خورد    

بـا وجـود تـالش اراگـون     . انقباض     عضله هاي حيوان را زير دستانش حس مـي كـرد               

.  جنگل نزديك مزرعه ديگر پر بود از نشانه هايي كه حـاكي از وجـود اژدهـا در آن بـود                    

ود و ديگـر حتـي      پاك كردن ردپاي چهار انگشتي بزرگ اژدها بر روي برف غير ممكن ب            

تالشي هم نمي كرد تا توده هاي فضوالت حيوان را كه تقريبـا امـري عـادي شـده بـود                     

  . مخفي كند
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اژدها خود را به تنه درختان مي ماليد و پوسته درختان را مي كند پنجه هايش را كنده                  

اگر گـارو و روران كمـي       . درخت تيز مي كرد و شكاف هاي عميقي بر جاي مي گذاشت           

اراگـون             . ر از محدوده مزرعه مـي رفتنـد مطمئنـا اژدهـا را پيـدا مـي كردنـد                  ان طرف ت  

نمي توانست براي بر مال شدن حقيقت راه بهتـري تـصور كنـد و بـراي همـين تـصميم             

گرفت پيش دستي كند و همه چيز را به آنها بگويد او ابتدا مي خواسـت دو كـار انجـام                     

 كند و همين طـور در مـورد اژدهـا هـا اطالعـات               دهد اول نامي مناسب براي اژدها پيدا      

كاملي به دست آورد براي همين او مي بايـست بـا بـروم اسـتاد حكايـات و افـسانه هـا                       

صحبت مي كرد ؛ زيرا اژدها ها فقط در افسانه ها زنده مانده بودند بنـابراين زمـاني كـه                    

اگـون داوطلـب    روران مي خواست براي گرفتن يك قلم تعمير شده به كارواهال بـرود ار             

  . شد تا همراه او برود

غروب روز قبل از حركت آنها، اراگون به يك فـضاي آزاد كوچـك در جنگـل رفـت و بـا            

ذهن اش اژدها را فرا خواند پس از لحظه اي نقطه اي را در اسمان تاريك ديـد كـه بـه                      

اژدها به سمت او شيرجه رفت و سپس به تندي متوقف شد و بر              .سرعت حركت مي كرد   

ي درخت ها ارتفاع اش را كم كرد با عبور هوا از زير بال هايش اراگـون مـي توانـست                     رو

صداي صوت خفيفي را بشنود اژدها به سمت چپ اراگون خم شد و بـه آرامـي بـه روي                    
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كه منجر به توليد    . هنگام فرود براي حفظ تعادل به پشت اش تكاني داد         . زمين فرود امد  

  . صدايي خفيف شد

ا باز كرد و در حالي كه هنوز با اين احساس عجيب نا مانوس بـود بـه                  اراگون ذهن اش ر   

اراگـون  . اژدها به نشانه ناراحتي خرناسي كـشيد      . اژدها گفت كه مي خواهد از آنجا برود       

سعي كرد و با يك تسبيح ذهني آرام او را ساكت كند، امـا اژدهـا بـا نـارحتي دم اش را                       

يـوان گذاشـت و سـعي كـرد تـا آرامـش و              اراگون دست اش را  روي شـانه ح        . تكان داد 

وقتي كه به آرامي او را نوازش مي كرد فلس هاي اژدها زيـر                   . سكوت را به او انتقال دهد     

: يك كلمه واضح به اعماق سرش با صداي زنگي طنين انـداخت           . دست اش صدا مي داد    

  .اراگون

. مـضا شـدن باشـد     انگار معاهده غير قابل فسخي در حـال ا        . صدايي گرفته و مايوس بود    

  .اراگون. اراگون به اژدها خيره شد و تمام بازويش دچار گز گز شده

با خيره شدن چشمان ياقوت رنگ دست نيافتني گـويي گـره اي در دل اراگـون ايجـاد                   

چيـزي  . براي اولين بار او اژدها را يك حيوان تلقي نكـرد چيـز ديگـري بـود                . شده باشد 

  ..ژدها فرار كند، اژدهاي منبه سمت خانه دويد تا از ا...متفاوت
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  فصل هفتم   

 چاي براي دو نفر

اراگون در حالي كه غـرق در افكـارش         . روران و اراگون اطراف كارواهال از هم جدا شدند        

  . دم در ايستاد و دستش را باال برد تا در بزند. بود به سمت خانه بروم رفت

  " چي مي خواي پسر؟":صداي گوش خراشي گفت

پشت سر او بروم به عصايش كه با كنده كاري عجيب تـزئين شـده بـود                 . اراگون چرخيد 

كيـسه اي از    . او مثل راهب ها  يك رداي كاله دار قهوه اي پوشـيده بـود              . تكيه داده بود  

بـاالي ريـش    . كمربند چرمي رنگ رو رفته اي كه به دور كمرش بسته بود، آويـزان بـود               

او بـا چـشمان     . ، درست باالي دهانش قـرار داشـت       سفيدش، يك دماغ عقابي شكوهمند    

گود خود كه سايه ابروان زمختش بر روي آن ها افتاده بود با دقت به اراگون نگاه كرد و                   

  .منتظرجواب ماند

 گرفتن اطالعات ؛ روران رفته قلمش رو بده تعمير كنن و مـن هـم وقـت                  ":اراگون گفت 

ي تونيد به چنـد تـا سـوال مـن جـواب             آزاد داشتم ، به خاطر همين اومدم ببينم شما م         

  ".بدين
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اراگون متوجه يك انگشتر طال در دست راسـت او     . مرد پير غر غركنان به در نزديك شد       

نوري كه از ياقوت كبود ساطع مي شد نشانه عجيبي را نشان مـي داد كـه بـر روي               . شد

  . آن حك كرده بودند

  . موم شدني باشهبه نظر نمي رسه سوال هاي تو ت. بيا تو تا صحبت كنيم

داخل خانه تاريك تر از سياهي زغال بود وبـوي تنـد شـديدي در هـوا احـساس                         -

 اراگون صداي پيرمرد را شنيد كه به اين طرف          ". االن چراغ را روشن مي كنم      ". مي شد 

و آن طرف مي رفت، صداي برخورد چيزي با كف خانه و در پي آن صداي دشنام آرامي                  

  .  يك جرقه سفيد درخشيد و شعله اي روشن شد".روع شد اه، بازم ش".را شنيد

كتـاب هـاي زيـادي      . بروم شمعي در دست داشت و در كنار شومينه سنگي ايستاده بود           

پايـه هـاي    . دور يك صندلي چوبي پشت بلند حكاكي شده، روي هم انباشته شـده بـود              

نقـش و   صندلي شبيه پنجه هاي عقاب بود و نشمين گاه و پشت صـندلي از چرمـي بـا                   

  . نگار رزهاي پر پيچ و خم برجسته كاري شده، پوشيده شده بود

 فكر كن خونه خودتـه،      ":بروم گفت . چند دوات و قلم بر روي ميز تحرير پخش شده بود          

  ".ولي تو رو به خدا مراقب باش، اين چيزها قيمتي اند

.  يـستاد اراگون باالي كاغذ هاي پوستي كه پر از دست نوشته هاي عجيب و غريب بـود ا                

او به آرامي طومارهاي ترك خورده را از روي يك صندلي برداشت و آن ها در كف اتـاق                   
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وقتي روي صندلي نشست، گرد و خاكي به هوا بلند شد و باعث شد او عطـسه                 . گذاشت

  . كند

 خيلي خوب، هيچ چيز مثـل نشـستن         ":بروم خم شد و با شمع آتش روشن كرد و گفت          

 او كالهش را عقب برد و موهاي نقره فامش نمايـان            ".كنار آتش و صحبت كردن نيست     

  . شد بعد يك كتري را روي آتش آويزان كرد و روي صندلي چرم دارنشست

  " خوب، چي مي خواي؟":او با لحني خشن اما عاري از بي مهري به اراگون گفت

 خـوب، مـن     ":اراگون فكر كرد كه چگونه مي تواند به موضوع نزديك شود، سپس گفت            

به نظر مياد خيلـي هـا       . يي درباره اژدها سوارها و مهارت هاي ظاهري اونا شنيدم         چيزها

اما من هيچ وقت نشنيدم كه اونا از كجا شروع كردن ،   اژدها               . مي خوان كه اونا برگردن    

هاشون از كجا اومدن يا اين كه جداي از اژدهاها چه چيزي باعث شده سـوارها منحـصر             

  "به فرد باشن ؟

  ". بحث مفصليه":نان گفتبروم غر غر ك

 اگه بخوام تمام داستان اون هـا رو بـرات تعريـف             ":او با دقت به اراگون نگاه كرد و گفت        

بايد خالصه ش كنم؛ اما قبل از اين كـه شـروع            . كنم، بايد تا زمستون بعد اينجا بشينيم      

   ".كنيم، بايد چپقم رو روشن كنم
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او بـروم را دوسـت      . رون چپـق گذاشـت    اراگون با حوصله صبر كرد تا بـروم تنبـاكو را د           

پيرمرد بعضي وقت ها تند خو مي شد، اما به نظر اراگـون ايـن عـصبانيت هرگـز                   . داشت

زماني اراگون از او پرسيده بود كه از كجا آمده و بروم خنديـده و               . زياد طول نمي كشيد   

اگـون   كنجكـاوي ار   ". روستايي شبيه كارواهال، اما نـه بـه جـالبي كارواهـال            ":گفته بود 

اما گارو در جـواب تنهـا گفـت كـه بـروم             . تحريك شد و در اين باره از دايي اش پرسيد         

پنجاه سال پيش خانه اي در كارواهال خريد و از آن موقع بي سر و صدا در آنجا زندگي                   

  . كرده است

جـز بـراي نوشـيدني      ...  خـب  ":چند پك به آن زد و گفت      . بروم چپق خود را روشن كرد     

خب در مورد سوارها يا به اصطالح                الـف                        . ون رو قطع كنيم   چايي نبايد حرفم  

ها  شارتوگال ها  از كجا شروع كنيم؟ اون ها خيلي سال پيش به وجود اومدن و زمـاني                    

داسـتان هـاي    . كه در اوج قدرت بودن قلمرويي به اندازه دو برابر قلمرو امپراطور داشتن            

اگه هر چي رو كه گفته شده بـاور    . كثرشون مزخرفه زيادي درباره اون ها گفته شده كه ا       

حكيمـان تمـام    . كني، از اون ها انتظار داري كه با اندازه يه خـدا قـدرت داشـته باشـن                 

زندگي خود رو صرف جدا كردن اين افسانه ها از واقعيت كرده ن اما شك دارم كه هيچ                  

بخـشي كـه    اگـه خودمـون رو بـه سـه          . كدوم شون موفق شده باشن؛ كار غيـر ممكنـه         

تومشخص كردي محدود كنيم؛ چگونه سوارها شروع كردند، چـرا اون قـدر بـه اون هـا                   
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 اراگـون تكيـه     ".توجه مي شد و اژدهاها از كجا اومدن بايد از آخرين سوال شروع كنـيم              

  . داد و به صداي مسحور كننده بروم گوش داد

جود آمـده باشـن و اگـه        اژدهاها سر آغازي ندارن، مگر اينكه با خلقت خود آالگيزيا به و           

پاياني داشته باشن با از بين رفتن دنيا خواهد بود، چون اون ها هم مثـل زمـين عـذاب                    

اژدهاهـا  . اون ها كوتوله ها و يه سري ديگه، وارثان واقعي اين زمـين هـستن              . مي كشن 

قبل از همه اينجا زندگي مي كردن و از شكوه ذاتي خود احساس قدرت و غرور     مـي                      

ان آن ها تغييري نيافت تا اين كه اولين الف ها سوار بر كشتي نقره اي خـود                  جه. كردن

  . در دريا سفر كردن

 الف ها از كجا اومدن و چرا به اون ها مردم عـادل              ":اراگون حرف او را قطع كرد و گفت       

  "و منصف مي گفتن؟ آيا واقعاً وجود داشتن؟

ل هـاي اصـلي ات رو جـواب          مي خواهي سوا   ":بروم اخم هايش را در هم كشيد و گفت        

بدم يا نه؟ اگر بخواهي درباره هر چيز مبهمي سوال كني نمي تـونم بـه اون هـا جـواب                     

   ".بدم

اين عجول بودن و اينگونه وسط حرف ديگران پريدن ها شما رو ياد كسي        نمـي                       { 

  }بيخيال ....  ........كي رو ميگم ......... خودشه ......... درست فهميدين  ......... اندازه 



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

87

87

 او سرش راپايين انداخت و سعي كـرد خـود را پـشيمان نـشان                ".متاسفم":اراگون گفت 

 او نگاهش را به شعله هاي آتـش دوخـت كـه             ". نه، نيستي  ":بروم به شوخي گفت   . دهد

 اگه مي خواي بدوني بايد بگم كه الـف هـا            ":زيركتري به آرامي حركت مي كرد و گفت       

ل به اون ها مردم عادل و منصف  مي گفتن چـون از نژادهـاي                افسانه نيستن به اين دلي    

 مي گفتن و غيـر از اون هـا          آالليااون ها از جايي اومدن كه بهش        .ديگه مهربان تر بودن   

  ".كسي نميدونه كه اون جا چي هست يا كجاست

او از زير ابروهاي پرپشت  خود به اراگون نگاهي كرد تا مطمئن شود كه ديگر حرفش را                  

در ابتدا اون ها . خوب، الف ها نژادي مغرور و در جادو قوي بودن          ":ي كند و گفت   قطع نم 

اژدهاها رو حيوان هايي ساده تلقي مي كردن و از آن جا بود كه اشتباه مرگبـار اون هـا                    

يـك  . شروع شد؛ يه الف جوان و جسور همان طوري كه يك گوزن رو شـكار مـي كـنن                  

هاهـا بـه خـشم اومـدن و اون الـف رو بـه دام       اژد. اژدها رو شكار كـرد و  اون رو كـشت          

اژدهاها جمع شدن و به الـف       . بدبختانه خونريزي به اون جا ختم نشد      . انداختن و كشتن  

الف ها از اين سوء تفاهم وحشتناك ترسيده بودن، سعي كـردن تـا بـه                . ها حمله كردن  

   ".اين خصومت خاتمه بدن اما راهي براي ارتباط پيدا نكردن

 اما وقايع رو خالصه كنم، جنگي بسيار خونين و طـوالني در گرفـت بـه              ":ادبروم ادامه د  

در ابتدا الف ها فقط مي جنگيدن تا از خود    . طوري كه هر دو طرف بعدها پشيمان شدن       
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دفاع كنن چون دوست نداشتن جنگ شـديد تـر بـشه، اماسـنگدلي اژدهاهـا اون هـا را                    

جنگ پنج سال طـول كـشيد و اگـه          اين  . مجبور كرد تا براي بقاي خودشون حمله كنن       

 يه تخم اژدها پيدا نمي كرد اين جنگ مدت زمان بيشتري ادامه پيدا              اراگونالفي به نام    

 فهميدم، تو نمي دونستي كه هم اسـم         ":بروم گفت .  اراگون با تعجب پلك زد     ".مي كرد 

  "اون الف هستي؟

  "ي من گذاشتن؟ نه، چرا اسم يه الف رو رو":اراگون گفت. كتري به شدت سوت كشيد

  "... پس تو به نظرت اين موضوع جالب تر از بقيه است":بروم گفت

او كتري را از روي آتش برداشت و دو فنجان آب جوش ريخـت و يكـي از آن هـا را بـه                        

 اين برگ ها نبايد زياد خيس بخورن، پس تا قبل از اين كه خيلي               ":اراگون داده و گفت   

بروم فنجان خود   . از چاي نوشيد و زبانش سوخت      اراگون جرعه اي     ".غليظ بشه بخورش  

  . را كنار گذاشت و به كشيدن چپق ادامه داد

بعضي ها مي گن پدر و مـادرش تـو          . هيچ كس نمي دونه كه چرا اون تخم رها شده بود          

به . بعضي ديگه مي گن اژدهاها عمداً اون رو اون جا گذاشتن          . حمله يه الف كشته شدن    

او مخفيانـه مـراقبش بـود و بـه          .  رو مثل يه دوست بزرگ كرد      هر حال اراگون اون اژدها    

وقتي بيددائوم رشد كرد و به اندازه كافي .  گذاشتبيددائوماسم زبان باستان اسم اون رو       

بزرگ شد، اون ها به ميان اژدهاها رفتن و اون ها را متقاعد كردن تا با الف ها در صلح و                     



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

89

89

براي ايـن كـه مطمـئن باشـن         . نژاد بسته شد  توافقنامه هايي ميان دو     . صفا زندگي كنن  

  . جنگ دوباره آغاز نخواهد شد، تصميم گرفتن از سوارها استفاده كنن

 در ابتدا، سوارها فقط وسيله ارتباطي ميان الف ها و اژدهاها بودن، اما با               ":بروم ادامه داد  

خره اون  بـاال . گذشت زمان، ارزش اون ها را فهميدن واختيارات بيشتري به اون ها دادن            

 در اون جا    دوروآرائبا رو براي زندگي انتخاب كردن و شهري به نام           وروئن گارد ها جزيره   

قبل از اين كه گالباتوريكس سـوارها رو سـرنگون كنـه، اون هـا از هـر پادشـاه                    . ساختن

ديگري در االگيزيا قدرت بيشتري داشتن، خوب فكر مي كنم جواب دو تا از سواالت رو                

  ".داده باشم

 برايش باور نكردني بود كه اسم اولين سـوار را روي او گذاشـته انـد؛    " آره":گون گفت ارا

  . به داليلي نسبت به اسمش حس تازه اي پيدا كرده بود

   " معني اراگون چيه؟":اراگون پرسيد

 نميدونم خيلي قديميه، شك دارم كسي به جز الف ها به خاطر بياره، به هر                ":بروم گفت 

  ".هيچ كس چنين اسم محترمانه اي نداره. و بايد بهش افتخار كنيحال اسم خوبيه و ت

اراگون اين فكر را از ذهن اش بيرون كرد و به چيزهايي كه بروم بـرايش تعريـف كـرده                    

 من نمي فهمم كه وقتي سوارها به    ":اراگون گفت . بود، فكر كرد؛ چيزي از قلم افتاده بود       

  "وجود اومدن ما كجا بوديم؟
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  " ما؟":را باال انداخت و پرسيدبروم ابروهايش 

  "...به طور كل انسان ها...  مي دوني، همه ما ":اراگون دستانش را تكان داد و گفت

سه قرن طول كشيد تـا    .  مابه اندازه الف ها تو اين سرزمين نبوديم        ":بروم خنديد و گفت   

  ".اجداد ما به اين جا بيان و به الف ها بپيوندن

مـا هميـشه در دره پاالنـسار        .  نميتونه حقيقت داشته باشه    ":اراگون اعتراض كرد وگفت   

  ".زندگي مي كرديم

 اين در مورد چند نسل پيش صدق مي كنه، امـا قبـل از اون نـه،                  ":بروم به آرامي گفت   

اراگون، حتي در مورد تو هم مصداق نداره، توخودت رو بخشي از فاميل گـارو ميـدوني،                 

ه، اگه از ديگران بپرسي مي بيني كه      خيلي              راستش رو بخواي پدر تو اهل اينجا نبود       

هاي ديگه هم مدت زيادي اين جا نبـوده ن ايـن دره قديميـه و هميـشه بـه مـا تعلـق                        

   ".نداشته

. اراگون اخم كرد و چايش را سر كشيد؛ هنوز آن قدر گـرم بـود كـه گلـويش را سـوزاند               

  . فرقي نمي كرد كه پدرش چه كسي باشد، اين جا خانه او بود

  د از اينكه سوارها نابود شدن، چه اتفاقي براي كوتوله ها افتاد؟ بع -

اون ها اول چند بـار بـا سـوارها جنگيـدن امـا وقتـي               . هيچ كس دقيق نمي دونه     -

معلوم شد كه گالباتوريكس داره پيروز مي شه، اونا تمام ورودي هـاي تونـل هاشـون رو                  
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ز اون موقع حتي يـه نفرشـون        تا جايي كه مي دونم ا     . بستن و در زير زمين ناپديد شدن      

 . هم ديده نشده

  ". چه اتفاقي براي اژدهاها افتاد؟ مطمئنا همه اون ها كشته نشدن":اراگون پرسيد

 اين كه چند تا اژدها از كشتار وحـشيانه گالبـاتوريكس جـون              ":بروم با تاسف جواب داد    

وريكس فقط اونايي   گالبات. سالم به در بردن هنوز يكي از بزرگترين اسرار در آالگيزياست          

          فـورس ورن هـا  امـا  تنهـا اژدهاهـاي    . رو بخشيد كه قبول كـردن بهـش خـدمت كـنن      

 اژدهاهاي ديگه اي هم هنوز زنده       شرويكاناگه غير از    . مي تونستن با اون همكاري كنن     

  ".باشن خودشون رو مخفي كردن تا امپراطور نتونه هرگز پيداشون كنه

 وقتي الف هـا بـه       ": پس اژدهاي من از كجا اومده؟ و پرسيد        اراگون پيش خود فكر كرد،    

  "آالگيزيا اومدن اورگال ها اين جا بودن؟

 نه، اون ها مثل كنه هايي كه دنبال خون راه مي افتن، الف هـا رو                 ":بروم متفكرانه گفت  

وجود اورگال ها باعث شد اهميت سـوارها بيـشتر بـشه، چـون در              . تو دريا تعقيب كردن   

از ايـن   .  دالورانه ظاهر مي شدن و قادر بودن صلح رو در منطقـه برقـرار كـنن                جنگ ها 

داستان چيزهاي بيشتري مي شد فهميد باعث تاسفه كه پادشاه تا اين حد اون رو به يه                 

  ".موضوع حساس تبديل كرده

  .  آره، من داستان تو رو آخرين باري كه به اينجا اومدم شنيدم-
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 اگـه ايـن يـه    ": چـشمان بـروم بـرق زد و گفـت          "!داسـتان  ":  بروم با صداي بلند گفت    

بـه  ! داستانه، پس شايعه مردن من هم درسته و تو داري با يـه روح صـحبت مـي كنـي                   

گذشته احترام بذار؛ تو هرگز نمي فهمي كه اين موضوع تا چه حد مي تونه بـرات تـاثير                   

 ":جرات داد و پرسـيد     اراگون صبر كرد تا بروم دوباره نرم شد و بعد به خود              ".گذار باشه 

  "اژدهاها چقدربزرگ بودن؟

 بـزرگ تـر از يـك        ":بـروم گفـت   . دود تيره اي مثل طوفاني كوچك باالي بروم چرخ زد         

خونه، حتي فاصله دو بال يه اژدهاي كوچيك هم بيشتر از صد فوت بـود؛ رشـد اون هـا                    

ياشـون بـه    هرگز متوقف نمي شد قبل از اينكه امپراطور اون ها رو بكشه بعـضي از قديم               

   ".اندازه يه تپه بزرگ بودن

چطوري مي تونم تا چند سال ديگـه اژدهـا رو قـايم    . اضطراب وجود اراگون را فرا گرفت   

 اونـا   ":كنم؟ درونش تالطمي بر پا شده بود ولي سعي كرد صدايش را آرام كند و گفـت                

  "كي بالغ مي شدن؟

نج يــا شــش مــاهگي               خــوب، اونهــا تــا قبــل از پــ":بــروم چانــه اش را خارانــد وگفــت

هر چقدر  . نمي توانستندآتش توليد كنند و موقع جفت گيري شون هم همون موقع بود            

بعـضي از اونـا بـراي چنـدين     . مسن تر مي شدن آتيش بيشتري مي تونستن توليد كنن    

 ".دقيقه مي تونن آتيش توليد كنن
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حركت آن را تا سقف دنبـال       بروم حلقه اي دود از دهانش خارج كرد و با نگاهش مسير             

  .كرد

  . من شنيدم كه پوست اونا مثل سنگ هاي قيمتي مي درخشه -

 درسـت شـنيدي، اونـا بـه هـر رنـگ و شـكلي در                 ":بروم به سمت جلو خم شد و گفت       

مي گن كه يك رگه از اونا مثل رنگين كمان بودن و دائما تغيير رنگ مي دادن    . ميومدن

  "ن چيزها را به تو گفته؟اما كي اي. و         مي درخشيدن

  ". يه كولي":اراگون براي چند لحظه خشكش زد و بعد به دروغ گفت

  " اسمش چي بود؟":بروم پرسيد

ابروهاي پرپشتش را در هم كشيد و چين هاي پيشانيش بيشتر شد و متوجه نـشد كـه                  

       ":اراگون تظـاهر كـرد كـه فكـر مـي كنـد و گفـت                 . تنباكوي چپقش كامال سوخته بود    

   ".نمي دونم ، تومسافرخونه مورن داشت حرف مي زد، اما نفهميدم كي بود

  ".كاش مي فهميدي":بروم زير لب گفت

 تازه  ":اراگون كه اميدوار بود داستان كولي باعث شود كه بروم شك نكند بالفاصله گفت             

  ".اون مي گفت كه يه اژدها سوار ميتونه فكر اژدهاش رو بخونه

دود . به آرامي يك كبريت برداشت و چپقش را روشن كـرد          . دچشمهاي بروم تنگ تر ش    

از آن بلند شد و بروم پكي طوالني به آن زد و دود را به آرامي بيرون داد و باصدايي آرام                 
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ولـي چنـين چيـزي تـوي هـيچ          .  اون اشتباه كرده من همه داستان هـا را بلـدم           ":گفت

  "كدومشون نيست چيز ديگه اي نگفت؟

  ". نه":را باال انداخت و گفتاراگون  شانه هايش 

بروم آن قدر به كولي عالقه مند شده بود كـه  اراگـون  ديگـر نميتوانـست بـه داسـتان                       

  " اژدهاها زياد عمر مي كنن؟":دروغينش ادامه دهد و با بي اعتنايي پرسيد

بروم بالفاصله جواب نداد؛ در حـالي كـه متفكرانـه بـه چـپقش ضـربه مـي زد و نـور از                        

 ببخشيد حواسم پرت شد،     ":س مي شد، سرش را پايين انداخت و گفت        انگشترش منعك 

آره، اژدهاها در واقع تا وقتي كه كسي اون ها رو نكشته و سوارشـون نمـرده زنـده مـي                     

  ".مونن

 چطور اين رو فهميدن؟ اگه اژدهاها با مرگ سوارشون بميرن؛           ":اراگون  با اعتراض گفت    

تـو تـو حرفـات گفتـي كـه سـوارها       . كننيعني اين كه فقط شصت هفتاد سال عمر مي   

  ".صدها سال عمر مي كنن، اما اين غير ممكنه

لـب  .  اراگون  از اين فكر كه از خانواده يا دوستانش بيشتر عمر مي كند، مـضطرب شـد                 

بعضي هـا   .  موضع اينه كه چي ممكنه     ":هاي بروم با لبخندي جمع شد و با زيركي گفت         

 موند، ولي تو اين كار رو مي كني و اين موضوع            مي گن كه نمي شه رفت اسپاين و زنده        
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تو بايد خيلي عاقل باشـي كـه تـو ايـن سـن ايـن همـه چيـز                    . به ديد آدما بستگي داره    

    ".ميدوني

 عصباني نبـاش؛ نمـي شـه ازت         ":        اراگون سرخ شد و بروم بي صدا خنديد و گفت         

اون هـا   ... جـادويي بـودن   فراموش كردي كه اژدهاها     . انتظار داشت اين چيزها رو بدوني     

اژدها سـوارها  . همه چيزهاي اطرافشون رو با روش هاي عجيبي تحت تاثير قرارمي دادن     

يكي از معمـولي تـرين تـاثيرات        . به    اون ها نزديك بودن و بيشتر از همه تاثير گرفتن             

 پادشاه ما اون قدر عمر كرده كه اين موضوع رو آشكار كنـه، امـا              . اون ها زندگي طوالنيه   

تاثيرات ديگه اي هم    . اكثر مردم مي گن عمر طوالنيش به خاطر قدرت جادويي خودشه          

بـه عـالوه    . هست، مثال اكثر اژدها سوارها قوي تر و با هوش تر از آدم هاي عادي هستن               

گوش هاي يه اژدها سوار به مرور نوك تيز ميشه، با اين همـه گـوش اون هـا هيچوقـت                     

  ".مثل گوش الف ها برجسته نمي شه

ايـن اژدهـا ديگـه      . اراگون  جلوي خودش را گرفت كه نوك گوش هايش را لمس نكنـد             

چطوري مي تونه زندگي من رو تغيير بده؟ نه تنها وارد فكر من شده تازه روي بدن مـن            

  . هم تاثير ميگذاره

  اژدها ها خيلي باهوشند؟ -
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 تونـستن   پس الف ها چه طوري    ! به حرف هايي كه تا االن زدم توجه نكردي         ":بروم گفت 

با اون حيوون هاي زبون بسته توافق كنن و پيمان صلح ببندن؟ اونا هم به باهوشي مـن                  

  ".و توبودن

  ". اما اونا حيوون بودن":اراگون  با تاكيد گفت

به داليلي مردم هر كـاري  .  اون ها بيشتر از ما حيوون نبودن     ":بروم نفسي كشيد و گفت    

ن مـي كـردن و اژدهاهـا رو ناديـده     مـي           كه اژدها سوارها انجام مـي دادن رو تحـسي         

گرفتن و تصور مي كردن كه اون ها تنها وسيله اي براي رفتن از يك شهر به شهر ديگه                   

اما واقعيت اين طوري نبود؛ كارهاي فوق العاده سـوارها فقـط بـه خـاطر وجـود                  . هستن

بيـرون  چند نفر وقتي مفهميدن كه يه اژدهاي بزرگ كه آتـش از دمـاغش               . اژدهاها بود 

مياد خيلي زود براي متوقف كردن جنگ به اون جا مي ياد، شمشيرهاشون رو به زمـين                 

  . او حلقه ديگري از دود را بيرون داد و به پراكنده شدن آن نگاه كرد"مي انداختن،ها؟

  تا حاال يكي از اونا را ديدي؟  -

  ". نه، اونا خيلي قبل از ما زندگي مي كردن":بروم گفت

من هر چـي    ": فكر كرد، خوب حاال وقتشه كه بريم سراغ اسم و گفت           اراگون  پيش خود   

.     سعي مي كنم نميتونم اسم اژدهايي رو كه تو كارواهال از كولي شـنيدم بـه يـاد بيـارم                   

  "مي توني كمكم كني؟
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 ،  جـورا  ":بروم شانه هايش را باال انداخت و بالفاصله يك سـري اسـم نـام بـرد و گفـت                   

 ،  بـروان  ،   اوهـن قـوي    ،   بريام ،   گالزرا. ه مار دريايي بزرگ جنگيد     كه با ي   فاندور،  هيرادور

در آخر با صدايي آهـسته كـه  اراگـون            .  بروم اسم هاي زيادي رانام برد      "... ، و    روسالرب

 هـيچ   ":بروم آرام آرام چپقش را خالي كـرد و گفـت           ... سفيرا و   ":به سختي شنيد گفت   

  "كدوم از اينها نبود؟

 بروم اطالعات زيادي به او داده بود و كـم كـم داشـت ديـر                      ".م نه متاسف":اراگون  گفت  

هـر چنـد   .  خوب، احتماال كار روران ديگه با هورست تموم شده      ":مي شد، بنابراين گفت   

  ".دوست ندارم ولي بايد برگردم

 چي؟ همين؟ مـن فكـر مـي كـردم تـا وقتـي اون                ":بروم ابرويش را باال انداخت و گفت      

هيچ سوالي راجع به تاكتيك هاي جنگي اژدهاها        .  به سواالت جواب بدم    دنبالت بياد بايد  

  "يا در مورد جنگ نفس گير هوايي اون ها نداري؟ تموم شد؟

 فعال آره ، من چيزهايي رو كه مـي خواسـتم بـدونم فهميـدم ،                 ":اراگون خنديد و گفت   

.  نيز بلنـد شـد   اراگون بلند شد و بروم".حتي بيشتر از اوني كه فكر مي كردم ياد گرفتم  

خداحافظ و مراقـب بـاش و       .  خيلي خب  ":بروم  اراگون  را تا كناردر هدايت كرد و گفت          

       ".فراموش نكن كه اگه اسم اون كولي رو يادت اومد بهم خبر بدي
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 اراگون بيرون رفت و قدم به آفتـاب درخـشان زمـستان        ". حتما، متشكرم  ":اراگون گفت 

او به آرامي آن جا را ترك كـرد و  . مه باز نگاه مي كرد   از شدت نور با چشمان ني     . گذاشت

  .درباره چيزهايي كه شنيده بود به فكر فرو رفت
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  فصل هشتم

  نام قدرت

 تـو   ترينـسفورد  امـروز يـه غريبـه از اهـالي           ":در مسير بازگشت بـه خانـه روران گفـت           

  ".مسافرخونه هورست بود

وي يك تكه يخ پريد و با قدم هـاي سـريع بـه               و از ر   " اسمش چي بود؟   ":اراگون پرسيد 

  . گونه ها و چشم هايش از شدت سرما مي سوخت. حركت خود ادامه داد

 ". ، اومده اين جا تا هورست براي آسيابش چند تـا وسـيله بـسازه               دمپتون ":روران گفت 

  . پاهاي تنومندش روي برف ردي به جا مي گذاشت كه راه را براي  اراگون باز مي كرد

   آهنگر نيست؟ ترينسفورد تو مگه -

 سـپس شـانه اش را       ". چرا ، ولي خيلي ماهر نيست      ":روران به  اراگون نگاه كرد و گفت       

اون قـصد داره    .  دمپتون وسايل رو بـراي آسـيابش مـي خـواد           ":باال انداخت و ادامه داد    

 آسيابش رو بزرگ تر كنه و به من هم پيشنهاد كار كرده ، اگه قبول كنم بايد وقتي كـه                   

  ".وسايلش رو گرفت باهاش برم

در طول زمستان هر چه را كـه مـردم مـي آوردنـد              . آسيابان تمام سال را كار مي كردند      

آسياب مي كردند، اما در فـصل درو غـالت را مـي خريدنـد و آن هـا آرد مـي كردنـد و                    

كار سخت و خطرناكي بـود، بعـضي وقـت هـا كـارگران انگـشت هـا و يـا                     . مي فروختند 
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 مي خواي به گارو     ":اراگون پرسيد . را زير سنگ بزرگ آسياب از دست ميدادند       دستشان  

  "بگي ؟

  ". آره":روران با خوشحالي خنديد و گفت

اگـه چيـزي بگـي      . چرا ؟ تو كه ميدوني اون در مورد رفتن ما چي فكر مي كنـه               -

  . فراموشش كن تا بتونيم شام امشب رو با آرامش بخوريم. فقط باعث دردسر مي شه

 . من مي خوام اون كار رو قبول كنم.  تونمنمي -

  " چرا؟":اراگون ايستاد و گفت

 ":اراگون گفـت  . آن ها به يكديگر نگاه كردند ، بخار نفس هايشان در هوا قابل رويت بود              

مي دونم كه پول در آوردن سخته ، اما هـر جـوري باشـه مـي تـونيم خرجمـون رو در                       

  ".بياريم؛ تو مجبور نيستي ما رو ترك كني

  ".  نه ، نيستم ، ولي من به پول احتياج دارم":روران گفت

روران سعي مي كرد به راه رفتن ادامه دهد، اما  اراگـون از جـاي خـود تكـان نخـورد و                       

  " پول رو براي چي مي خواي؟":گفت

  ". مي خوام عروسي كنم":روران صاف ايستاد و گفت

ران و كاترينا همـديگر را دوسـت        اراگون متعجب و حيرت زده شد ؛ او به ياد آورد كه رو            

  " با كاترينا؟":او به آرامي و فقط براي تاييد پرسيد! داشتند ، اما ازدواج
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  . روران به نشانه تاييد سرش را تكان داد

  نظر او را هم پرسيدي؟  -

 .نه هنوز، اما بهار آينده كه تونستم يه خونه دست و پا كنم، اين كار رو مي كنم -

 تو مزرعه كار زيادي هست كه انجام بدي، تا وقتـي كـه بـراي                ":اراگون با اعتراض گفت   

  ".كاشت آماده مي شيم صبر كن

 نه ، بهار بيشتر از االن به وجود من احتيـاج داريـن؛ زمـين بايـد                  ":روران با خنده گفت   

نـه،  . حاال كارهاي روزمره بمونه. محصول ها بايد وجين بشن. شخم زده و بذر پاشي بشه     

براي رفتنه ؛ چون تنها كاري كه االن داريم اينه كه بنشينيم و منتظر              االن بهترين وقت    

اگـه همـه چيـز      . تو و گارو مي تونين بدون من كارها رو انجام بـدين           . تغيير فصل باشيم  

  ".خوب پيش بره، من به زودي با زنم براي كار در مزرعه برمي گردم

سرش را تكان داد، اما نفهميد      او  . اراگون با اكراه پذيرفت كه روران منطقي فكر مي كند         

  . كه از روي عصابانيت بود يا از روي حيرت

امـا گـارو عكـس      . فكر مي كنم فقط مي تونم برات آرزوي خوش شانـسي بكـنم             -

  . العمل خوبي نسبت به اين موضوع نخواهد داشت

 . خواهيم ديد -
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 دل  اراگـون     در. و سكوت همچون ديواري ميان آنها بود      . آن ها به راه رافتن ادامه دادند      

. آشوبي بر پا بود؛ مدتي طول مي كشيد تا به ديده رضايت به ايـن تغييـرات نگـاه كنـد                    

وقتي آن ها به خانه رسيدند، روران درباره تصميمش چيزي به گارو نگفت، امـا  اراگـون      

  . مطمئن بود كه او به زودي اين كار را خواهد كرد

**  

او .  كه با اژدها صحبت كرده بـود او را ببينـد           اراگون رفت تا براي اولين بار پس از زماني        

اما اين بار مي دانست كه بـا اژدهـا نزديكـي بيـشتري              . با دلهره به اژدها نزديك مي شد      

  . دارد

  . اراگون

  " همش همين رو مي توني بگي ؟":او گفت

  . آره

شـوخ  . چشم هاي او با شنيدن جواب غير منتظره اژدها باز تر شد؛ سـپس آرام نشـست                

. هم داره ، بعدش چي قراره بشه؟ بي اختيار يك شاخه خشك را پـايش شكـست                طبعي  

حرف هاي روران او را در حال بدي قرار داده بود همين باعث شد تا موجي از پرسش از                   

  .سوي اژدها روانه شود، بنابراين او آن چه را كه اتفاق افتاده بود برايش تعريف كرد
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ور بلندتر مي شد تـا جـايي كـه       بـي                  همان طور كه صحبت مي كرد صدايش به مر        

سپس     بي      .  او نعره مي زد تا اين كه تمام هيجانش تخليه شد          . فايده فرياد مي كشيد   

 " من نمـي خـوام اون بـره، همـين     ":او با درماندگي گفت   . حاصل به زمين مشت مي زد     

سزا گفـت و    اراگون زير لب نا   . اژدها با خونسردي نگاه مي كرد و با اشتياق گوش مي داد           

.  تو به يك اسـم احتـاج داري        ":او متفكرانه به اژدها نگاه كرد و گفت       . چشمانش را ماليد  

  ".من امروز چند تا اسم جالب شنيدم، شايد از يكيش خوشت بياد

او در ذهن اسامي اي را كه بروم به او گفته بود مرور كرد تا ايـن كـه دو اسـم را كـه در                     

 ":د و به گوش خوش آيند مي آمد، پيدا كرد و گفت           ذهنش به معني قهرمان و نجيب بو      

 چيه؟ هـر دو تـا شـون اژدهـا هـاي بزرگـي               اريدور يا جانشينش    وانيلورنظرت راجع به    

  ".بودن

  . ؛ به نظر رسيد صدايي گفت،  اراگون!اژدها گفت، نه 

.  اون اسم منه ؛ تو نمـي تـوني اون رو داشـته باشـي               ":اراگون چانه اش را ماليد و گفت        

  ". اگه از اون ها خوشتن مي ياد اسم هاي ديگه اي هم هستخوب

بـه  . او اسم هاي مختلفي از را كه از بروم شنيده بود گفت اما اژدها همه آن هـا رد كـرد                 

نظر مي رسيد كه اژدها به چيزي مي خنديد كه  اراگـون  نمـي فهميـد ، امـا  اراگـون                         

 يكـي بـود بـه نـام     ":كـرد توجهي نكرد و همچنان اسم هـاي ديگـري را پيـشنهاد مـي           
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مشكل همين جاست، من داشتم اسـم هـاي         .  ناگهان متوجه چيزي شد    "... كه   اينگاتولد

  ! مذكر رو انتخاب مي كردم؛ درحالي كه تو مونثي

  . اژدها بال هايش با رضايت خاطر جمع كرد و گفت، بله

و با اسـم     ا. حاال كه مي دانست دنبال چه چيزي مي گردد، نصف اسم ها را كنار گذاشت              

از آن گذشته اين اسم متعلق به يك اژدهاي قهوه          ...  شروع كرد اما مناسب نبود       ميرميل

كم كم داشت مايوس مـي شـد كـه ناگهـان            .  هم كنار گذاشته شد    لنورا و   اوفيال. اي بود 

اراگون ازآن اسم خوشش آمده بود      . آخرين نامي را كه بروم آهسته گفته بود به ياد آورد          

  ا نيز از آن خوشش مي آمد؟ اما آيا اژده

  " هستي؟سفيرا تو ":او پرسيد

اژدها با چشماني كه سرشار ازهوش بود به او نگاه كرد،  اراگون عميقا دريافت كه اژدهـا                  

  . با او موافق است

  . بله

براي لحظه اي صداي اژدها در سـرش انعكـاس پيـدا كـرد؛ گـويي كـه از فاصـله دوري                      

  . خنديد و سفيرا زير لب چيزي را زمزمه كرداراگون در جواب . صحبت مي كرد
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  فصل نهم

  آسيابان آينده

. باد تندي مي وزيد و خانه را تكان  مي داد          . موقع خوردن شام خورشيد غروب كرده بود      

اراگون با دقت به روران نگاه مي كرد و منتظر بود كه موضوع را به گارو بگويد و باالخره                   

و ترنيـسفورد بهـم پيـشنهاد شـده و قـصد دارم قبـول                يه كار تو آسيابي ت     ":روران گفت 

  ".كنم

گارو به آرامي غذايي را كه در دهانش بـود خـورد و چنگـال را روي ميـز گذاشـت ؛ بـه                        

درحـالي  " چـرا؟  ":صندلي تكيه داد و دستانش به هم قالب كرد و با لحن خشكي گفت               

  .  كه  اراگون با بي ميلي غذا مي خورد ، روران موضوع را توضيح داد

هـيچكس  .  او ساكت بود و به سقف خيره شـده بـود           ". كه اين طور   ":   گارو فقط گفت    

  . تكان نمي خورد و همگي منتظر جواب او بودند

  خوب كي ميري؟  -

  " چي؟":روران پرسي

 فكر        مـي  ": گارو در حالي كه چشمانش برق مي زد به سمت جلو خم شد و گفت     

خوشحالم مـي شـم كـه       . به زودي بتوني ازدواج كني    كردي مانع رفتنت بشم؟ اميدوارم      

  ".كاترينا با تو خوشبخت مي شه. ببينم اين خونواده دوباره بزرگ بشه
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گـارو  . آثار شگفتي در صورت روران نمايان شـد و كـم كـم لبخنـدي جـايش را گرفـت                   

  " باالخره كي ميري؟":پرسيد

 وسايل رو براي آسـياب       هر وقت دمپتون برگرده تا     ":روران صدايش را صاف كرد و گفت      

  ".بگيره

  " كي مي شه؟":گارو سرش را تكان داد و گفت

  . دو هفته ديگه -

خيلي سخته كه بدون تو     . تا اون موقع براي آماده شدن فرصت داريم       . خيلي خب  -

 ".اما اگه همه چيز خوب پيش بره مدت زمان زيادي طول نميكشه. زندگي كنيم

   "گون، تو مي دونستي؟ ارا": او به سمت ميز نگاه كرد و گفت

گارو دستي  ".اين ديوونگيه ...  تا امروز كه نه    ":او با اندوه شانه هايش راباال انداخت و گفت        

  ". اين طبيعت زندگيه":روي صورتش كشيد و گفت

 همه چي درست مـي شـه ؛ زمـان همـه             ":او خودش را روي صندلي جابجا كرد و گفت        

  ".ها رو بشوريمخب ديگه، بهتره ظرف . چيز رو درست مي كنه

  . اراگون و روران نيز در سكوت به او كمك كردند

فقط به سوال هايي كه     . اراگون كج خلق شده بود    . چند روز بعد روزهاي عذاب آوري بود      

. از او پرسيده مي شد خيلي كوتاه جواب مي داد و به جز آن با هيچ كس حرف نمـي زد                    
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ايل او را جمـع مـي كـرد؛ چيزهـايي از            گارو وس . همه جا نشانه هايي از رفتن روران بود       

تقريبا يك هفته طول كـشيد  . روي ديوار برداشته بود و خالء غريبي خانه را پر كرده بود 

وقتي حرف   مي زدنـد، كلمـات بـه    . تا بفهمد كه فاصله ميان او و روران زياد شده است          

  . سختي جاري مي شد و حرف زدن برايشان راحت نبود

او مي توانست به راحتـي بـا        . رخوردگي  اراگون را تسكين مي داد      در اين بين سفيرا ، س     

سفيرا صحبت كند ؛ دريچه احساساتش به راحتي به روي ذهن سفيرا بـاز بـود و او نيـز                    

طي هفته هـاي پـيش از رفـتن         . بهتر از هر كس ديگري آن احساسات را درك مي كرد          

ده اينچ رشد كرده بـود      او حدود دواز  . روران، جهش ديگري در رشد سفيرا صورت گرفت       

اراگون دريافت كـه گـودي كـوچكي از بـه هـم             . و ديگر از شانه هاي  اراگون بلندتر بود        

او . پيوستن گردن و شانه هاي سفيرا به وجود مي آمد بهتـرين جـا بـراي نشـستن بـود                   

اغلب بعداز ظهر ها آن جا استراحت مي كرد و در همان حال معني لغت هاي مختلف را                  

  . يح مي داد و گردن او را نوازش مي كردبراي او توض

طولي نكشيد كه سفيرا هر آن چه را كه  اراگون مي گفت مـي فهميـد و اغلـب هـم در                       

  . مورد آن ها نظر مي داد

سفيرا مثل انسان ها ملموس و در    . اين بخش از زندگي براي  اراگون بسيار خوشايند بود         

ي اوقات كامال بيگانه بـود، بـا ايـن          شخصيت او چند بعدي و بعض     . عين حال پيچيده بود   
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رفتـار و افكـار او مـدام جنبـه هـاي            . حال آن ها يكديگر را به خوبي درك مـي كردنـد           

روزي او يك عقاب شكار كرد و بـه جـاي ايـن             . جديدي از شخصيتش را آشكار مي كرد      

. كه او را بخورد آزادش كرد و گفت، نبايد با شكارچي آسمان مثل يك صيد رفتـار كـرد                  

  . ره كه در حال پرواز بميره تا اين كه روي زمين گير بيفتهبهت

تصميم  اراگون  براي نشان دادن سفيرا به خـانواده اش بـه خـاطر خبـر رفـتن روران و                      

سفيرا دوست نداشت ديده شـود و  اراگـون           . حرف هاي هشدار دهنده سفيرا عملي نشد      

 وجود سفيرا بر مال شود      او مي دانست لحظه اي كه     . تاحدي بدون خودخواهي قبول كرد    

بنابراين مدام امـروز و فـردا       ... سيل فريادها ، تهمت ها و دلهره به سوي او روانه مي شد            

او با خودش فكر مي كرد كه بايد تا فرا رسـيدن نـشانه اي كـه بيـانگر لحظـه                     . مي كرد 

  . موعود باشد صبر كند

او بـا گـام هـايي       . ت كنـد  يك شب قبل از آن كه روران برود  اراگون  رفت تا با او صحب               

يـك چـراغ نفتـي روي ميـز         . در اتاق باز بـود    . استوار از راهرو به سمت اتاق روران رفت       

پايـه  .   پرتوهاي رقصان نور بر روي ديوار سايه افكنده بود  .  كوچك كنار اتاق قرار داشت    

 هاي تخت خواب سايه هاي بلندي برروي قفسه هاي خالي انداخته بود كه تا سقفامتداد              

روران در حالي كه چشمانش سياهي مي رفت و پشت گردنش منقبض شده بود              . داشت

او توقـف كـرد و بعـد چيـزي را از روي             . پتوها را دور لباس ها و ديگر چيزها مي پيچيد         
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بالش برداشت و آن را در دستش اين ور و آن ور كرد ؛ تكه سنگي براق بود كه  اراگـون                      

. ان آن را درون بقچه قرار داد و بعد در قفسه گذاشت           رور. چند سال پيش به او داده بود      

  . بغض گلوي اراگون را گرفت و آن جا را ترك كرد
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  فصل دهم

  غريبه ها در كارواهال

يخ روي شيـشه بـا گرمـاي صـبح آب           . صبحانه سرد شده بود اما چاي همچنان گرم بود        

اراگـون  كنـار اجـاق       . كرده بود شده بود و بر رويكف پوش چوبي ريخته و آن را لك دار              

او مي دانست كه براي چنـد مـاه،         . آشپزخانه نشسته بود و به گارو و روران نگاه مي كرد          

روران روي صندلي نشست و بنـد كفـش هـايش را            . ديگر آن ها را كنار هم نخواهد ديد       

گارو دست هـايش را در جيـبش كـرد و           . وسايل او كنارش روي زمين قرار داشت      . بست

پيراهن او از تنش آويزان بود و به نظر مي رسيد پوستش جمع شـده               . ن ها ايستاد  بين آ 

وقتي دليل آن را پرسـيدند فقـط گفـت    . به رغم اصرار مرد جوان او با آن ها نرفت        . باشد

  . كه اين طوري بهتر است

  " همه چيز رو برداشتي؟":گارو از روران پرسيد

  .آره -

ز جيبش در آورد؛ همان طور كه كيـسه را بـه            او سرش را تكان داد و كيسه اي كوچك ا         

  . روران مي داد سكه هاي درون آن جرينگ جرينگ مي كرد

زياد نيست، امـا اگـه بخـواي يـه خـرده            . من اينا رو براي تو پس انداز كرده بودم         -

  . خرت و پرت بخري كافيه
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  ". متشكرم، اما من با پوالم آت و اشغال نمي خرم":روران گفت

جز نصحيت پدرانه چيري نـدارم كـه        . اري مي خواي بكن، مال خودته      هر ك  ":گارو گفت 

  ".درسته كه ارزش زيادي نداره ولي اگه دوست داري برات مي گم. بهت بدم

  ". خوشحال مي شم كه بشنوم":روران گفت

  .  وسپس پيشاني او را بوسيد". با صلح و صفا برو":گارو گفت

كر نكـن تـو رو فرامـوش كـرده ام، حـرف              اراگون ، ف   ":بعد برگشت و باصداي بلند گفت     

حاال كه دارين وارد دنياي تازه اي مي شيد ، بايد           . هايي كه مي زنم براي هر دو نفر تونه        

  ".به اونا توجه كنين تا راه گشاتون باشين. اين مسائل رو بدين

 اول اين كه اجازه ندين هيچ كس به ذهـن يـا جـسمتون               ":او به آن ها نگاه كرد و گفت       

آدما مي تونن آزاد و رها باشن و        . مراقب باشين تا افكار تون آزاد و رها باشن        . شهمسلط ب 

به حرف هاي مردم گوش كنين امـا قلبتـون رو           . در عين حال مثل يه برده در بند باشن        

به اون هايي كه قدرت دارن احترام بذارين ، ولي كوركورانـه از    . تحت نفوذ اونا قرار ندين    

باال دسـتي هـا     . ليل و منطق قضاوت كنين اما اظهار نظر نكنين        با د . شون پيروي نكنين  

بـا همـه منـصفانه رفتـار        . تون رو به خاطر مقام و جايگاهشون توي زندگي مهم ندونين          

بـه اعتقـادات تـون محكـم        . از پولتون مراقبت كنـين    . كنين؛ واال ازتون انتقام مي گيرن     

  ".بچسبين تا ديگران هم به اونا احترام بذارن
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 در مورد مسايل عاشقانه تنها نصيحت مـن اينـه كـه صـادق               ": صداي آرام ادامه داد    او با 

. صداقت قدرتمندترين وسيله براي راه يافتن به قلب معشوق و يا طلب بخشـشه             . باشين

  ".اينا همه اون چيزايي بود كه بايد بهتون مي گفتم

 خوب  ": و گفت  گارو كه از سخنرانيش كمي دستپاچه شده بود وسايل روران را برداشت           

  ".ديگه بايد بري، داره دير مي شه، دمپتون منتظر مي مونه

 سـعي مـي كـنم       ":روران وسايل خود را روي دوشش گذاشت، گارو را بغل كرد و گفـت             

  ".زودتر برگردم

.  آن ها با ناراحتي از هـم جـدا شـدند           ". خوبه، اما االن برو و نگران ما نباش        ":گارو گفت 

.  خارج شدند و سپس برگشتند و بـراي گـارو دسـت تكاندادنـد              اراگون  و روران از خانه     

گارو دست الغرش را بلند كرد و با چشماني نگران آن هـا را كـه بـه سـمت جـاده مـي                        

وقتي صداي بسته شدن در، در      . پس از مدت زماني طوالني در را بست       . رفتند، نگاه كرد  

  . هواي صبحگاهي طنين انداخت، روران ايستاد

چشمانش بـر روي سـاختمان متوقـف        .  نگاه كرد و مزرعه را ورانداز كرد       اراگون  به عقب   

دودي كـه از    . شد؛ آن ها به طرز وحشتناكي كوچك و شـكننده بـه نظـر مـي رسـيدند                 

دودكش خانه بر مي خاست، تنها دليلي بود كه مي شد فهميد كسي آن جا زندگي مـي                  

  ".ماست اين تمام دنياي ": روران با اندوه نگاه كرد و گفت. كند
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  ". و بهترين دنياي ما هم هست":اراگون كه از سرما مي لرزيد بابي حوصلگي گفت

روران سري تكان داد و پشتش را صاف كرد وبه سمت سرنوشـت جديـد خـود حركـت                   

  . كرد

  .      هنگامي كه از تپه پايين رفتند، خانه از ديد آن ها ناپديد شد

*  

هواي داخـل   . بود، اما درهاي آهنگري باز بود     وقتي به كارواهال رسيدند هنوز خيلي زود        

بالدور به آرامي دو دم بزرگ كنار كوره آهنگري را كه پر از ذغال گداخته بـود،                 . گرم بود 

روبروي كوره يـك سـندان سـياه و يـك مخـزن آهنـي پـر ازآب نمـك                    . به كار انداخت  

  . قرارداشت

اي بزرگ، انبر دسـت هـا،       چيزهايي مثل انبره  . روي تخته اي كه بر ديوار نصب شده بود        

چكش هايي با اندازه هاي مختلف قلم حجاري گونيا ها ، سمبه ها، سوهان ها، دسـتگاه                 

تراش، ميله هاي آهني و فوالدي شكل نيافته، گيره ها، قيچي ها، بيلچه ها و كلنگ هـا                  

  . هورست و دمپتون كنار ميز بلندي ايستاده بودند. آويزان بود

 روران،  ":ير سبيل قرمـزش نمايـان بـود نزديـك شـد و گفـت              دمپتون با خنده اي كه ز     

با اين سنگ هاي آسياي جديد كارهـاي زيـادي دارم كـه بـه               . خوشحالم كه مي بينمت   

  "براي رفتن آماده اي؟. تنهايي از عهده شون بر نميام
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  " آره، زود راه مي افتيم؟":روران به وسايلش نگاهي انداخت و گفت

كه اول بايد انجام بديم، اما تا يه ساعت ديگه راه          چند تا كار كوچيك است هست        -

  . مي افتيم

 تـو بايـد     ":دمپتون كه با گوشه سبيلش بازي مي كرد به سمت اراگون برگشت و گفـت              

دوست داشتم يه كاري هم به تو بدهم، اما فقط يه نفر رو مي خواستم كه                . اراگون باشي 

  "نم يه كاري به تو بدم، خوبه؟شايد تا يكي دو سال ديگه هم بتو. روران رو  گرفتم

در شـرايطي   . او مردي دوست داشـتني بـود      . اراگون به زور لبخندي زد و با او دست داد         

غير از اين ممكن بود اراگون از او خوشـش بيايـد امـا در آن لحظـه آرزو مـي كـرد كـه                

  . آسيابان ديگر هيچ وقت به كارواهال باز نگردد

 و سپس به سمت روران برگشت و        ".خيلي خوبه  خوبه،   ":دمپتون نفس نفس زنان گفت    

  . برايش توضيح داد كه آسياب چگونه كار مي كند

 آماده  ":هورست حرف آن ها راقطع كرد و به وسايلي كه روي ميز بود اشاره كرد و گفت                

  ".اند ، هر وقت بخواي مي توني ببريشون

ي بيرون مي رفت به     آن ها با هم دست دادند و بعد از آن هورست در حالي كه از آهنگر               

آهنگر دسـت بـه سـينه در خيابـان          . اراگون مشتاقانه به دنبالش رفت    . اراگون اشاره كرد  

   " نظرت درباره اون چيه؟":اراگون با انگشت آسيابان را نشان داد و پرسيد. ايستاده بود
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 او با حواس پرتي بـراده  ".با روران رفتار خوبي خواهد داشت  .  آدم خوبيه  ":هورست گفت 

اي آهن را از روي پيشبندش تميز كرد و سپس دستش را روي شانه اراگون گذاشت و                 ه

  " پسر، دعوايي كه با اسلوان كردي رو يادت مياد؟":گفت

  ".اگه منظورتون پول گوشته ، آره يادم نرفته -

فقط مي خـوام بـدونم هنـوز اون سـنگ آبـي رو           . نه، من به تو اعتماد دارم رفيق       -

 داري؟

! منظورش چيه؟ شايد كسي سـفيرا رو ديـده        . ت شروع به تپيدن كرد    قلب اراگون به شد   

  " دارم، اما چرا اين رو مي پرسي؟":در حالي كه سعي مي كرد نترسد

 همين كه رسـيدي خونـه از شـرش    ":هورست به حرف هاي اراگون اهميت نداد و گفت      

پوشـيده  اون آدماي غريبه لباس هـاي سـياه         . ديروز دو تا مرد اومدن اينجا       . خالص شو 

شب گذشته از مردم     مـي  . وقتي بهشون نگاه كردم تنم لرزيد  . بودن و شمشير داشتن   

 ".امروز هم باز دنبالش هـستن     .  پرسيدن كه آيا سنگي مثل سنگ تو رو پيدا كرده يا نه           

  . رنگ اراگون پريد

اما چند تـايي    . هيچ كس چيزي نگفته، چون مي فهمن چي براشون دردسر داره           -

  . ماال حرف بزننهستن كه احت
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كسي كه سنگ را به اسپاين فرستاد بـاالخره رد          . ترس سراسر وجود اراگون را فرا گرفت      

او نميدانـست كـه     . آن را پيدا كرده بود، يا شايد امپراطور از وجود سفيرا مطلع شده بود             

محاله كه بتونن پيداش    . تخم از بين رفته   ! فكر كن ! فكر كن . كدام حالت بدتر خواهد بود    

ممكنه سـفيرا   ... اما اگه بفهمن كه اون چي بوده ، مشخصه كه چه اتفاقي مي افته             . نكن

 ممنون كه بهم    ":اراگون سعي كرد خودش را خونسرد نشان دهد و گفت         ! به خطر بيفته  

 –.  او از اين كه صدايش نمـي لرزيـد خوشـحال بـود             "مي دوني اونا كجا هستن؟    . گفتي

  . زودتر كارواهال رو ترك كن و برو خونه. !..بهت نگفتم كه بري اونا رو ببيني

 خيلي خوب، اگه فكر مي كنـي ايـن طـوري بهتـره،              ":اراگون آهنگر را آرام كرد و گفت      

  ".باشه اين كارو مي كنم

 آره شايد من بيش از حد حساسيت نشون مي دم، اما اين             ":هورست آرام تر شد و گفت     

 اين جا رو ترك نكـردن تـو خونـه           بهتره تا وقتي  . غريبه ها احساس بدي به من مي دن       

هر چند ممكنه فايـده اي      . من سعي مي كنم اونا رو از مزرعه شما دور نگه  دارم            . بموني

  ".نداشته باشه

اراگون با تشكر به او نگاه كرد و آرزو مي كرد كه مي توانست درباره سفيرا با او صـحبت                    

  . ت و با عجله به  سمت روران برگش". االن مي رم":كند و گفت

  . اراگون در حالي كه بازوهاي پسر داييش را مي فشرد، با اوخداحافظي كرد
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  " نميخواي چند لحظه اين جا بموني؟":روران با تعجب پرسيد

  . به داليلي سوال روران به نظرش مسخره مي آمد. اراگون خنديد

  . ديگه اينجا كاري ندارم و نمي خوام وقتي توميري اين جا باشم -

 ". خوب فكر مي كنم تا چند ماه ديگه همديگر رو نبينيم":فتروران با شك گ -

مراقب خودت باش و خيلي .  مطمئنم كه اون قدر طول نمي كشه     ":اراگون با عجله گفت   

هورسـت همچنـان در خيابـان ايـستاده      . او روران را در آغوش گرفت و رفت       ".زود برگرد 

ه آهنگـر او را بـا چـشم         اراگون در حالي كه به سمت مزرعه مي رفت متوجه شد ك           . بود

وقتي آهنگر از ديد اوخارج شد، اراگـون پـشت خانـه اي مخفـي شـد و                  . دنبال مي كند  

  . يواشكي به ده برگشت

اراگون خود را در سايه پنهان مي كرد و خيابانهـاي روسـتا را جـستجو مـي كـرد و بـه                       

مانش را در   ناگهان به ياد اتاق خود افتاد كه ك       . كوچكترين صدايي با دقت توجه مي كرد      

او در كارواهـال    . آرزو مي كرد كه كاش كمانش را به همراه داشت         . آنجا اويزان كرده بود   

اگرچـه  . پرسه مي زد و مراقب بود ديده نشود تا اينكه صدايي از اطـراف يكخانـه شـنيد                 

  . گوش هاي تيزي داشت، اما بايد تمام تالش خود را مي كرد تا حرف هاي آنها را بشنود

  اق افتاد؟ كي اين اتف -
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كلمات در فضا گم مي شد و صداي آنها مانند فس فس عجيبي بود كه پوست سـرش را                

  . مي سوزاند

  .  اراگون صداي اسلوان را شناخت" در حدود سه ماه پيش":شخص ديگري جواب داد

او تصميم گرفت دفعه بعـد كـه اسـلوان را           ... لعنتي، پس بالخره اسلوان قضيه رو لو داد         

  . ر مشت و لگد بگيردديد او را زي

صدا تصويري از تباهي    . صداي او آرام و كلفت بود     . نفر سوم هم شروع به حرف زدن كرد       

  و زوال را در ذهن تداعي مي كرد

مطمئني؟ از اين كه بفهميم تو اشتباه كرده  اي متنفريم اگـه ايـن طـور باشـه ،                     -

  . خيلي بد خواهد شد

. د انجام بدهند به خوبي تـصور كنـد        اراگون توانست كاري را كه آنها مي خواستن        -

آيا كسي به جز امپراطور جرات خواهد داشت مردم را اين چنين تهديـد كنـد؟ احتمـاال            

نه، اما هر كسي كه تخم را فرستاده بود بايد آن قدر قدرتمند باشد كه به راحتي بتوانـد                   

 . به زور متوسل شود

بريد از اونـا    . ردم مي دونن  بيشتر م . دروغ نمي گم  . اون رو داره  . من مطمئنم . آره -

 . بپرسين

  . او چيزهاي ديگري هم گفت كه اراگون آن ها را نشنيد. اسلوان به نظر ترسيده بود



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

119

119

  . اونا تقريبا همكاري نكردن -

تـو رو   . اطالعـات تـو بـه درد بخـور بـود           ":مكثي كردو گفـت   . كلماتش تمسخر آميز بود   

 .  اراگون هم همين نظر را داشت".فراموش نمي كنيم

او . اسلوان آهسته چيزهايي گفت بعد اراگون شنيد كه كسي با عجله در حال رفتن است              

. دو مرد بلند قد در خيابان ايستاده بودند       . به دقت نگاه كرد تا بفهمد چه اتفاقي مي افتد         

هر دو رداي بلند مشكي پوشيده بودند و هنگام راه رفتن غـالف شمشيرهايـشان كـه از                  

روي رداي آن ها آرم هايي بود كه بـا ظرافـت از    . اهايشان مي خورد  زير ردا پيدا بود به پ     

آن ها صورتشان را با شال پوشـانده بودنـد و دسـتكش بـه               . نخ نقره اي دوخته شده بود     

پشت آن ها به طور عجيبي قوز داشت، مانند اين كه لباسشان با پنبه پـر          . دست داشتند 

  ..شده باشد

يكي از غريبه ها به طرز عجيب و غريبي بـه  . ر ببينداراگون كمي جابجا شد تا بتواند بهت    

همراهش غرغر مي كرد آن ها به دور خود چرخيدند و در قوز خود فرو رفتند نفس  بند                   

چشم او به صورت هاي پنهان آن ها خيره مانده بود           . ترسي هولناك او را فرا گرفت     . آمد

  . كردو نيرويي بر ذهنش مستولي شد و او را در جاي خود ميخكوب 

پاهاي او تكـاني  ! مقاومت مي كرد و به خودش مي گفت، حركت كن اراگون در برابر ان

غريبه ها خيلي آرام و بي سر و صدا به سمت او      مـي               . خورد اما ياراي حركت نداشت    
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آن ها تقريبا به نزديكي او      . او مي دانست كه آن ها مي توانند صورت او را ببينند           . آمدند

  . شمشيرهايشان را محكم دردست گرفته بودندرسيده بودند و 

  ! اراگون -

بروم در حالي   . غريبه ها در جاي خود خشكشان زد      . اراگون با شنيدن اسمش يك خورد     

. غريبه ها از ديد بـروم پنهـان شـدند       . كه چوب دستي در دست داشت به سمت او دويد         

بـروم  .  نمـي كـرد    اراگون سعي كرد كه بروم را آگاه كند اما زبان ودست هاي او حركـت              

 غريبه ها دوباره به اراگون نگاه كردند و در ميان خانه ها گـم               "! اراگون ":دوباره فرياد زد  

  . شدند

پيشاني او غـرق در عـرق و كـف دسـت هـايش              . اراگون به زمين افتاده بود و مي لرزيد       

پيرمرد دستش را بهسمت اراگون دراز كرد و بـا دسـت هـاي قـوي                . چسبناك شده بود  

  "همه چي خوبه؟. به نظر مريض مي آيي": را بلند كرد وگفتخود او

اراگون بغض كرد و آهسته سرش را تكان داد چشمانش بـه اطـراف مـي چرخيـد و بـه                     

  . دنبال چيز عجيب و غريبي مي شگت

نمي دونم چرا   . خيلي عجيب بود  . االن بهتره .  من يه دفعه سرم گيج رفت      ":اراگون گفت 

  ".اين طوري شد

  ".اما بهتره كه بري خونه. بهتر مي شي ":بروم گفت
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  . بايد قبل از اون ها  برسم خونه! اراگون با خود گفت، اره بايد برم خونه

  . شايد مريض شدم. فكر مي كنم درست مي گي -

مسير طوالنيه، اما مطمئنم وقتـي برسـي خونـه بهتـر               . خونه برات بهتري جاست    -

 .بذار تا جاده باهات بيام. مي شي

چـوب  .  دست او را گرفت و با سرعت از آنجا برد، اراگون هيچ اعتراضي نكـرد               وقتي بروم 

 .دستي بروم در برف ها فرو مي رفت و آن ها از ميان خانه ها عبور مي كردند

 چرا دنبال من مي گشتي؟ -

مـن فهميـدم كـه تـو كارواهـالي و           .  كنجكاوي ":بروم شانه هايش را باال انداخت و گفت       

  ".ون كولي رو به ياد آوردي يا نهخواستم بدونم كه اسم ا

كولي؟ به اون در مورد چي حرف مي زنه؟ اراگون مبهوت خيره شده بود؛ سر درگمي او                 

 ": بعد حرفش را اصالح كرد و گفـت        " نه ":اراگون گفت . توجه بروم را به خود جلب كرد      

  ".متاسفم به خاطر نمي يارم

 ":ني عقابي خود را ماليد و گفـت       بروم با خشونت آهي كشيد، گويي متقاعد شده بود؛ بي         

من به اين كولي اي كه وانمود كرده چيز زيادي          . اگه يادت اومد به من بگو     ... خوب، پس 

.  اراگون حيرت زده سرش را تكان داد       ".در مورد اژدهاها مي دونه خيلي عالقه مند شدم        
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 راه  بهتـره كـه تـو     .  زود بـرو خونـه     ":بروم گفـت  . آن ها در سكوت به سمت جاده رفتند       

  .   او دست خشن خود را به سمت اراگون دراز كرد".معطل نشي

اما وقتي دست بروم را ول كرد چيزي كه در دستان بروم بود بـه               . اراگون با او دست داد    

پيرمرد آن را برداشـت و      . دستكش اوگير كرد و آن را در آورد دستكش روي زمين افتاد           

 وقتـي   ". اه، دست و پا چلفتيم     ": گفت دستكش را به او پس داد و معذرت خواهي كرد و          

كف . اراگون دستش را گرفت، انگشتان قوي بروم دور مچ او پيچيد و ان را محكم گرفت               

چـشم  . دست هاي او اندكي به سمت باال بود و روي ان يك نشان نقره اي ديده مي شد                 

  . وشدهاي بروم برق زد ، اما اجازه داد اراگون دستانش را عقب بكشد و دستكش را  بپ

در . اراگون به زور خداحافظي كرد و با نگراني و به سرعت به سـمت پـايين جـاده رفـت                   

  . حال رفتن صداي بروم را از پشت سر مي شنيد كه با خوشحالي سوت مي زد

  

  

  

  

  

  



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

123

123

  فصل يازدهم

  پرواز سرنوشت

او بـا نهايـت سـرعتش دويـد و          . ذهنش آشفته بود  . اراگون به سرعت به راهش ادامه داد      

زماني كه با  گام هـايي محكـم راهـي پـايين             . هنگامي كه نفسش بند آمد نايستاد     حتي  

جاده سرد و برفي شد سعي كرد ذهنش را روي سفيرا متمركز كند، اما آن قدر دور بـود          

. اراگون با خود انديشيد كه به گارو چـه بگويـد          . كه نمي توانست با او ارتباط برقرار كند       

  . ا را به او نشان مي دادهيچ راهي نبود ؛ مي بايد سفير

گـارو بـا    . اراگون در حالي كه نفس نفس ميزد و قلبش به تندي مي تپيد به خانه رسيد               

االن بايد بهش بگم؟ تا سـفيرا رو نبينـه بـاور    . اراگون دودل بود . اسب ها كنار طويله بود    

نگـل  اراگون يواشكي به مزرعه و سپس بـه ج      . بهتره اول اون رو پيداش كنم     ... نمي كنه   

  ! رفت و در ذهنش فرياد زد، سفيرا

او بـي صـبرانه منتظـر       . اراگون از لحنش احساس خطر كرد     . پاسخي از دور گفت، اومدم    

او در ميـان    . ماند، هر چند زياد طول نكشيد كه صداي بال هاي سفيرا فـضا را پـر كـرد                 

  توده اي از گرد و غبار فرود آمد و پرسيد، چي شده؟ 

فيرا كشيد و چشمانش را بست؛ ذهـن خـود را آرام كـرد و بـه                 اراگون دستي به شانه س    

وقتـي كـه دربـاره غريبـه هـا          . سرعت آن چه را كه اتفاق افتاده بود برايش تعريف كـرد           
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او بلند شد و غرش كر كننـده اي كـرد و دمـش    . صحبت كرد سفيرا خود را عقب كشيد 

 را عقب كشيد و  لحظـه        اراگون با تعجب خود   . راباالي سر اراگون مانند شالق تكان داد        

مـوج نفـرت انگيـز و       . اي كه دم سفيرا به توده اي از برف برخـورد كـرد، جـا خـالي داد                 

  ! قاتل ها! مرگ! دشمنان! آتش. شديدي از خونخواري و ترس از او ساطع مي شد

اراگون با تمام قدرت در ذهنش گفت، چي شـده؟ امـا ديـواري آهنـين ذهـن سـفيرا را                     

سفيرا غرش ديگري كرد و با پنجه هايش به         .  آن محافظت مي كرد    احاطه كرده بود و از    

  . زمين چنگ زد و زمين يخ زده را شكافت

  ! بس كن، گارو مي شنوه

قسم ها شكسته مي شن، انسان ها كشته مي شن، تخم ها شكسته مي شن، همه جا پر                  

  ! خونه، قاتل ها

وقتـي  . دم او نگـاه كـرد     اراگون سراسيمه ذهنش را بر روي احساسات سفيرا بست و بـه             

آرام گرفت به سرعت به كنارش رفت و يكي از خارهاي پـشتش را گرفـت و خـود را تـا                      

روي گردنش باال كشيد و هنگامي كه سفيرا دوباره بر روي پاهـايش بلنـد شـد اراگـون                   

  .  ناگهان موج افكار سفيرا متوقف شد"! بسه، سفيرا":محكم اورا گرفت و فرياد زد
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 سـفيرا   ". همه چيز درسـت ميـشه      ":ي فلس هاي سفيرا كشيد و گفت      اراگون دستي رو  

براي لحظه اي بال هايش در هوا معلق ماند . خم شد و بال هايش را به طرف باال باز كرد        

  . و سپس بال هايش را پايين آورد و به آسمان پرواز كرد

 فرياد كشيد،   هنگامي كه از زمين بلند شدند و بر فراز درختان به پرواز در آمدند اراگون              

سفيرا بي اعتنـا بـه وحـشت اراگـون،          . هجوم جريان هوا مانع از نفس كشيدنش مي شد        

اراگون در زير پايش نگاهي بـه مزرعـه و          . روي يك پهلويش به سمت اسپاين اوج گرفت       

معده اش زير و رو شد و محكم گردن سفيرا را گرفت و به فلـس                . رودخانه آنورا انداخت  

سفيرا به سمت باال پرواز كرد؛ اراگون سـعي كـرد از            .  دوخت هاي جلوي بيني اش چشم    

وقتي سفيرا صاف شد اراگون جرات كرد نگاهي به اطراف          . استفراغ كردن خودداري كند   

  . بيندازد

آن ها سريع تر از ان چه كـه اراگـونفكر           . هوا آن قدر سرد بود كه مژه هايش يخ زده بود          

له ها مانند دندان هاي بسيار تيـز و برنـده اي            از آن فاصله ق   . مي كرد به كوه ها رسيدند     

سفيرا ناگهان تكـان غيـر      . به نظر مي رسيدند كه آماده بودند آن ها را ريش ريش كنند            

او لبانش را كه مزه     . منتظره اي خورد كه باعث شد اراگون بر روي گردنش استفراغ كند           

  . زرداب مي داد پاك كرد و سرش را در گردن سفيرا فرو برد
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. بايد گارو رو خبر كنـيم     . غريبه ها دارن به مزرعه ميان     . لتمسانه گفت، بايد برگرديم   او م 

سعي كرد به ذهنش دست پيدا كند، اما با مـانعي از تـرس و               . هيچ پاسخي نيامد  ! برگرد

با اين حال از آن جايي كه تصميم داشت او را مجبور به بازگشت كند               . خشم مواجه شد  

او به نقاط ضعيف سپر ذهني سفيرا فشار آورد تا          . وذ كرد به سختي به سپر ذهني اش نف      

قسمت هاي قوي تر را  متزلزل كند و با تقال سعي كرد او را مجبور به شنيدن كند ؛ اما                     

  . فايده اي نداشت

به زودي كوه هاي سفيد هولناك ديوار مانندي كه با تخته سنگ هاي خارا از هـم جـدا                   

يخچال هاي آبي درميان قله ها مانند رودخانـه هـاي           . شده بودند آن ها را احاطه كردند      

هنگامي كه سفيرا   . يخ زده بودند و در پايين آن ها دره هاي عميق و كشيده قرار داشت              

. در آن جا اوج گرفت اراگون صداي جيرجير ترسناك پرندگان را در فاصله پايين شـنيد               

  . ي پريدنداو گله اي از بزهاي پشمالو را ديد كه از روي تخته سنگ ها م

باد مهيب بال هاي سفيرا به بدن اراگون مي كوبيد و هـر وقـت كـه سـفيرا گـردنش را                      

به نظر مـي آمـد كـه        . حركت مي داد اراگون از يك طرف به طرف ديگر غلت مي خورد            

بـاالخره  . اراگون نگران بود كه او بخواهد تا شب پـرواز كنـد   . سفيرا خستگي ناپذير است   

  . رفت، او به پهلو شيرجه كوتاهي زدوقتي هوا رو به تاريكي 
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سـفيرا بـه    . اراگون به جلو نگاهي كرد و فضاي باز كوچكي را در دره پيش رويـش ديـد                

صورت مارپيچ پايين آمد و به آرامي از باالي درختان گذشت و وقتي بـه زمـين نزديـك     

ش شد خود را به عقب كشيد و درون بال هايش را پر از هوا كرد و بـر روي پاهـاي عقـب          

او برروي چهـار دسـت و       . عضله هاي قوي اش در اثر برخورد با زمين لرزيدند         . فرود آمد 

پايش ايستاد و براي اين كه تعادلش را حفظ كند يك گام به جلو برداشت اراگون بدون                 

  . آن كه منتظر شود سفيرا بال هايش را جمع كند به پايين لغزيد

او . تاد و صورتش بر روي برف كشيده شـد        اراگون به زمين خورد و بر روي زانو هايش اف         

ماهيچـه  . از درد شديد پاهايش نفس كوتاهي كشيد و اشـك در چـشمانش جمـع شـد                

او بـه  . هايش از انقباض حاصل از درد براي مدتي مي لرزيد و شـديدا تكـان مـي خـورد        

بعـد بـه پاهـايش      . پشتش غلتيد و دست و پايش را تا توانست تكان داد و منقبض كـرد              

  . دو لكه تيره بزرگ بر روي قسمت داخلي شلوار پشمي اش ديده مي شد. دنگاه كر

. شلوارش را در آورد و قيافه اش را در همكشيد         . او به شلوارش دست كشيد؛ مرطوب بود      

در اثر فلـس هـاي سـخت سـفيرا پوسـت بـين ران               . بين ران هايش زخمي و خوني بود      

كـشيد كـه باعـث شـد  چهـره اش            او با احتياط بر روي زخم ها دست         . هايش رفته بود  

  . درهم برود
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وقتي شلوارش را باال كشيد احساس سرماي شديدي كرد ؛ شـلوارش بـر روي زخـم هـا                   

  . او سعي كرد بايستد، اما پاهايش توان ايستادن نداشتند. كشيده شد و فرياد بلندي زد

ه هـاي   تاريكي كه هر لحظه بر شدت آن افزوده مي شد اطرافش را تيره و تار كـرد؛ كـو                  

من تو اسپاينم ، نميدونم كجام ، وسط زمستون، با يه اژدهاي ديوونـه              . تيره غريب بودند  

بهتـره فـردا بـه      . داره شب مي شه   . ، نه ميتونم راه برم ، نه مي تونم سر پناهي پيدا كنم            

او نفـس عميقـي     . تنها راه برگشت هم پروازه كه ديگه تحملش رو نـدارم          . مزرعه برگردم 

او برگـشت و سـفيرا را       . ي سفيرا مي تونست آتيش از دماغش بيرون بده        آه كاشك . كشيد

او دستي به پهلوي سفيرا كشيد و ديد كه         . در كنار خود ديد كه روي زمين كز كرده بود         

با از بين رفتن آن، ترس درون سـفيرا بـه           . سپر ذهن اش از بين رفته بود      . دارد مي لرزد  

لبه كند و به آرامي با تصاوير ذهني دلنـشين          او سعي كرد بر ترسش غ     . اراگون نفوذ كرد  

  چرا غريبه ها تو رو مي ترسونن؟ . او را تسكين داد

  .او زير لب غريد ، قاتل ها

نميتـوني از مـن     ! گارو در خطره و تو من رو دزديـدي و آوردي بـه ايـن سـفر مـسخره                  

ا اگـه فكـر     آه ، ام  . محافظت كني؟ سفيرا با صداي بلند غريد و آرواره هايش را به هم زد             

  مي كني كه مي توني، چرا فرار كردي؟ 

  . مرگ سمه
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! سفيرا، ببين كجا هـستيم    . او بر روي يك آرنجش تكيه داد و بر نا اميدي اش غلبه كرد             

خورشيد داره پايين مياد و با پروازت به همون راحتي كه فلس ماهي رو پاك مي كـنم،                  

  ي؟ اين  اون چيزيه كه تو مي خوا. پوست پاهاي من رفته

  .نه

او پرسيد، پس چرا اين كار و كردي؟ اراگون از طريق ارتباطش با سفيرا متوجه شد كـه                  

سـفيرا  . او به خاطر دردش احساس تاسف مي كند ، اما از اعمالش اصال پشيمان نيـست               

هواي يخ زده پاهاي اراگون را خشك كـرده         . نگاهش را دزديد و از پاسخ دادن سر باز زد         

ردش را كمتر مي كرد اما او مي دانست كه در شرايط خوبي قـرار               بود و هر چند سرما د     

اگه برام يه سرپناه يا يه گودال پيدا نكني كه بتـونم            . اراگون رويه اش را تغيير داد     . ندارد

  . حتي يه كپه شاخه و برگ كاج هم كافيه. گرم بمونم ، يخ ميزنم

كـردن برداشـته احـساس      به نظر رسيد سفيرا از اين كه اراگون دست از سوال و جـواب               

من دورت حلقه مي زنم و با بـال هـام تـو رو              . احتياجي به اين چيزا نيست    . آرامش كرد 

  . آتيش درون من مانع سرما مي شه...مي پوشونم

ايـن جـوري    . خوبه، اما برف روي زمين رو پاك كن       . اراگون سرش را روي زمين گذاشت     

  . راحت تره
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او بار ديگـر بـا      . رف را كنار زد و زمين راپاك كرد       سفيرا با ضربه قوي دمش توده اي از ب        

. اراگون با اكراه به زمين گلـي نگـاه كـرد          . دمش اخرين تكه هاي برف يخ زده را كنار زد         

او . سر سفيرا از بدن اراگون بزرگ تر بـود        . من نمي تونم راه برم، تو بايد بهم كمك كني         

 چشمان آبـي كبـودش خيـره شـد و           او به . باالي سر اراگون امد و در كنار او قرار گرفت         

يكي از تيغ هاي عاجي اش را گرفت سفيرا سرش را بلند كرد و به آرامـي او را بـه روي                      

هنگامي كه اراگون بر روي تختـه سـنگي لغزيـد،           . آروم. آروم. محل خالي از برف كشيد    

وقتـي اراگـون او را رهـا كـرد،          . چشمانش از درد سياهي رفت، اما خودش را نگه داشت         

را بر روي يك طرف بدنش در كنار او خوابيد و شكم گرمش در مقابل اراگـون قـرار                   سفي

سفيرا بال راستش را بر روي او كـشيد و مـانع         . او در پناه شكم نرم سفيرا خوابيد      . گرفت

تقريبا بالفاصله هوا گـرم     . تابش نور شد؛ مثل اين كه اراگون درون چادري خوابيده باشد          

  . شد

براي اولين  . اخل كتش كرد و آستين كتش را به دور گردنش پيچيد          اراگون بازوانش را د   

اما اين امر مانع منحرف شدن ذهنش از نگراني اصـليش  . بار متوجه شد كه گرسنه است 

  . نشد

آيا مي توانست قبل از غريبه ها به مزرعه باز گردد؟ اگر نه، چه انفاقي مي افتـاد؟ حتـي                    

 سفيرا بشم، حداقل تا قبل از بعد از ظهر  نمـي         اگه خودم رو مجبور كنم كه دوباره سوار       
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او چشم هايش را بست و لغـزش قطـره          . غريبه ها ساعت ها قبل از اون مي رسن        . رسيم

  اشكي را روي گونه اش احساس كرد، من چي كار كرده ام؟
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  فصل دوازدهم

  پايان معصوميت

. ن بـه زمـين افتـاده اسـت        صبح وقتي اراگون چشم هايش را باز كرد، فكـر كـرد آسـما             

بـا احتيـاط    . سطحي صاف و آبي باالي سرش گسترده و به سمت زمين خـم شـده بـود                

چنـد دقيقـه   . دستش را دراز كرد و زير انگشت هايش پوستي نرم و نازك احساس كـرد              

او به آرامي گـردنش را خـم كـرد و بـا     . طول كشيد تا بفهمد به چه چيزي نگاه مي كند    

داري كه سرش را روي آن تكيه داده بود نگاه كـرد و بـه آرامـي          عصبانيت به كفل فلس     

دردش از ديروز كمتر شده     . پاهايش را دراز كرد؛ زخم هاي دلمه بسته اش از همباز شد           

گرسنگي شديد باعث شـد بـه خـاطر بيـاورد چنـد             . بود، اما دلش نمي خواست راه برود      

ف به سفيرا ضربه زد و فريـاد        تمام نيرويش را جمع كرد و با ضع       . وعده غذا نخورده است   

 سفيرا تكاني به خود داد و بالش را بلند كرد؛ نور خيره كننده آفتاب به                "! هي، پاشو  ":زد

سفيدي برف براي چند لحظه كورش كرد و او با چشمان نيمه بـسته نگـاه            . اراگون تابيد 

  . كرد

ه اي كـشيد و     سفيرا در كنار او مانند بچه گربه اي به خود كش و  قوسـي داد و خميـاز                  

رديف دندان هاي سفيدش نمايان شد وقتي چشم هاي اراگون به نور عادت كرد شـروع                

كوه هاي عظيم و ناشـناخته      . به بررسي محل كرد تا بفهمد در چه منطقه اي قرار دارند           
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دورتـر از   . آن ها را احاطه كرده و سايه هاي خود را بر روي فضاهاي بـاز افكنـده بودنـد                  

ايي را ديد كه راه خود را از ميان برف ها باز كرده و بـه سـمت جنگـل                    آنجا، اراگون ردپ  

نالـه كنـان    . رفته بود؛ كه او مي توانست صداي خفيف زمزمه يك نهر را به خوبي بشنود              

يكـي از   . ايستاد و تلو تلو خورد و به سختي و لنگ لنگان خود را به يك درخـت رسـاند                  

. داخت؛ شاخه با صداي بلنـدي شكـست       شاخه هاي درخت را گرفت و وزنش را روي آنان         

سر شاخه را كند و يك سر آن را زير بازويش گذاشت و سر ديگر را محكـم روي زمـين                     

. با كمك عصاي ابتكاريش لنگان لنگان به طرف نهر پوشيده از يخ حركت كـرد              . قرار داد 

دستانش را به صورت كاسه اي در آورد و از آب صـاف و           . يخ سخت سطح نهر را شكست     

پـس از آن كـه سـير از آن آب نوشـيد بـه منطقـه بـي درخـت                     . ار سرد نهر پر كرد    بسي

زماني كه از البه الي درختان بيرون آمد توانست كوه ها و آن دشـت پهنـاور را                  . برگشت

  . تشخيص دهد

اين جا همان جايي بود كه در بحبوحه صدايي كر كننده، اولين بار تخم سفيرا در آنجـا                  

زماني كه به درختان    . هيچ اشتباهي در كارنبود   . نه درخت تكيه داد   او به ت  . پيدا شده بود  

خاكستري نگاه مي كرد كه برگ هاي سوزني شكلشان در اثر انفجار از بين رفته بود، بـا                  

. خود انديشيد، سفيرا از كجا اين جا رو مي شناخت؟ اون موقع كه هنوز توي تخـم بـود                  

 اطالعاتي بهش دادم كه با اون صبورانه        ممكنه زماني كه خاطراتم رو براش تعريف كردم       
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سفيرا . اراگون بدون آن كه حرفي بزند با تعجب سرش را تكان داد           . اين جا رو پيدا كرده    

. اراگون از او پرسيد من رو به خانـه مـي بـري ؟ او سـرش را بـاال گرفـت                     . منتظر او بود  

ما به گارو مديون    هر دوي   . اراگون گفت، ميدونم كه نمي خواي ولي بايد اين كارو بكني          

اون مراقب من و به همين طريق مراقب تو بوده، مي خواي اين دين رو ناديـده                 . هستيم

بگيري؟ اگه ما بر نگرديم سال ها بعد راجع به ما چي مي گن؟ نمي گن كه وقتي دايـي                    

من در خطر بود ما مثل ترسوها قايم شديم؟من از همين االن مي تونم داسـتان سـوار و               

اگه جنگي پيش رو باشه بايد باهاش روبرو بـشيم و پـا پـس               . ش رو بشنوم  اژدهاي ترسو 

تو يه اژدهايي؛ حتي شبح ها هم از تو مي ترسن با اين حال مثل يـه خرگـوش                   . نكشيم

اراگون عمدا مي خواست او را عصباني كند و موفق هم           . وحشت زده تو كوه ها كز كردي      

رد و صداي غرشي در حنجره اش       سفيرا سرش را چند اينچ به طرف صورتش خم ك         . شد

طنين انداخت و در حالي كه دود از سوراخ هاي بيني اش بيرون مي آمد دندان هـايش                  

اراگون اميدوار بود زياده روي نكرده باشد و تفكرات اژدهـا  . را نشان داد و به او خيره شد 

ده، اما  سرنوشت ما رو به هم پيوند دا      . من مي جنگم  . خون، خون   مي طلبه     . به او رسيد  

من تو رو مي برم به خاطر اين كه مديون هستم، اما اين رو بـدون                . من رو آزمايش نكن   

 چه حماقت باشه و چـه نباشـه،   ":اراگون با صداي بلند گفت. كه اين كار حماقت محضه  

 او پيراهنش را دو تكه كرد و هر كدام را زير            ".ما هيچ انتخاب ديگه اي نداريم، بايد بريم       



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

135

135

با احتياط خـود را از سـفيرا بـاال كـشيد و گـردن او را محكـم                   . ش گذاشت يكي از پاهاي  

وقـت  . اين دفعه به سفيرا گفت، با سرعت بيشتر و در ارتفاع پايين تر پـرواز كـن                . گرفت

  . طالست

تنهـا   آن     . سفيرا به او هشدار داد كه او را محكم بگيرد و بعد به سوي آسمان پرواز كرد                

دند و سپس در ارتفاع كم از باالي شاخه هاي درختان پـرواز             ها از باالي جنگل پرواز كر     

  . كردند

فرياد زد، تند تر ، تند      . شكم اراگون منقبض مي شد و او از خالي بودن آن خوشحال بود            

اراگون چشمهايش را محكم بـست و شـانه         . سفيرا چيزي نگفت، اما سريع تر بال زد       . تر

پيراهنش كـه زيـر پاهـايش گذاشـته بـود           هايش را خم كرد و اميدوار بود كه تكه هاي           

طولي نكشيد كـه    . بتواند از او محافظت كند، اما هر لحظه درد پاهايش شديدتر مي شد            

سفيرا بسيار نگران شده بـود و       . خون گرمي قطره قطره از ماهيچه ساق پايش جاري شد         

 اين در رفتارش مشهود بود، حاالحتي سريع تر پـرواز مـي كـرد و    بـال هـايش فـشار                       

زمين زير پايشان به سرعت مي گذشت؛ گويي كـه در زيـر آن              . زيادي را تحمل مي كرد    

اراگون پيش خود فكر كرد كه از روي زمين آن ها به صـورت نقطـه                . ها كشيده مي شد   

ابرها جلوي ديد او را     . آن ها دره پاالنسار را پشت سر گذاشتند       . اي مبهم ديده مي شوند    

در حالي كه اراگـون     . واهال در سمت شمال قرار داشت     به سمت جنوب گرفته بودند؛ كار     
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. به دنبال مزرعه مي گشت، سفيرا به آرامي و بال هاي گشوده در آسمان پرواز مي كـرد                 

باريكـه دود   . زماني كه اراگون مزرعه را پيدا كرد تمـام بـدنش شـروع بـه لرزيـدن كـرد                  

. رعه بر مـي خاسـت     سياهي كه زير آن شعله هاي نارنجي رقصان در حركت بودند از مز            

سـفيرا بـال   ! سفيرا همين االن من رو ببر اون جا، اون پايين     . اراگون به آن جا اشاره كرد     

هايش را كج كرد و باسرعت وحشتناكي به سمت يـك سراشـيبي پـرواز كـرد و سـپس                    

 تو ":اراگون فرياد زد. جهت پروازش را كمي تغيير داد تا به سرعت به طرف جنگل بروند    

  ".يامزرعه فرود ب

وقتي بـه فاصـله  صـد    . آن ها به سرعت پايين رفتند و او گردن سفيرا رامحكم تر گرفت      

صـداي  . پايي زمين رسيدند، سفيرا چندين بار با قدرت بال زد و سپس به زمين نشست              

ناله اراگون بلند شد و به زمين افتاد و بعد تلو تلو خوران در حالي كه نفس نفس مي زد                    

تخته ها و الوارهايي كه زماني سـقف و ديوارهـاي           . منفجر شده بود  خانه كامال   . بلند شد 

جنگل ازبين رفته بـود؛     . خانه را تشكيل مي دادند در منطقه وسيعي پراكنده شده بودند          

تخته چوب هاي دوده گرفته همـه       . گويي يك چكش غول پيكر آن را درهم كوبيده بود         

ه بود چند تكه ورقه فلزي مچالـه        جا پخش شده بود و تمام چيزي كه از اجاق باقي ماند           

شده بود سطح برف با ظروف سفالي شكسته و تكه آجرهـاي دودكـش، سـوراخ سـوراخ                  

دود غليظ و چربي باالي طويله موج مي زد و مشخص بود كه طويله به شدت                . شده بود 
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حيوانات مزرعه همگي رفته بودند؛ يا از ترس فرار كرده و يا كـشته شـده                . سوخته است 

 هيچ اثري   "! دايي ".راگون به طرف خرابه دويد و در اتاق ها به دنبال گارو گشت            ا. بودند

 سفيرا در اطراف خانه قـدم زد و نـزد اراگـون آمـد و      "! دايي "اراگون فرياد زد  . از او نبود  

  . گفت، از در و ديوار اين جا غم مي باره

  ! اگه تو من رو با خودت نمي بردي اين اتفاق نمي افتاد

  . ن جا مي مونديم تو زنده نمي موندياما اگه اي

ما مي تونستيم به گارو خبر بديم، تقصير تو بود كه اون            !  اين رو باش   ":اراگون فرياد زد    

  ".فرار نكرد

همان طور كـه بـا      . اراگون مشتش را به يك تيرك كوبيد و بند انگشتش شكاغ برداشت           

 انگشتانش جاري      مـي          گام هاي محكم و با عصبانيت از خانه بيرون مي رفت خون از            

او تلو تلو خوران به راهي كه به جاده منتهـي مـي شـد رفـت و خـم شـد تـا بـرف                    . شد

ولي ديد او تار بود و به سختي      مـي         . چندين رد پا در پشت سرش بود      . رابررسي كند 

دارم كور مي شم؟ با حركت دست هايش گونه         . تعجب كرده بود  . توانست جايي را ببيند   

سفيرا باالي سرش ظاهر شد و روي او سايه        . مس كرد و ديد كه مرطوب است      هايش را ل  

ممكن نيست گم شده    . آروم باش . افكند و بال هايش روي سر او يك سرپناه درست كرد          

رد پـا را    . اراگون به او نگاه كرد و به دنبال چيزي مي گشت كـه اميـدوار ش كنـد                 . باشه



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

138

138

نمي تونن گارو رو از اين جا بـرده         .  بينه بررسي كن، چشم هاي من فقط دو تا رد پا مي          

  . باشن

دو ردپاي مبهم كـه متعلـق بـه دو جفـت            . اراگون به برف هاي لگد مال شده دقت كرد        

بـاالي آن   . چكمه چرمي بود و به طرف خانه امتداد مي يافت، روي برف ها وجود داشت              

ان مـي داد كـه در       ردپا ها نش  . ها همان دو رد پا از خانه خارج مي شد و ادامه مي يافت             

موقع ورود به خانه و خارج شدن از آن جا وزنش يكسان بوده است و چيزي را بـا خـود                     

  . حمل نكرده بودند

اراگون از جا پريد و به سرعت و با عجلـه بـه خانـه               . درست مي گي، گارو همين جاست     

اراگـون بـا تـالش بـه        . سفيرا گفت، من اطراف ساختمان و جنگل رو مي گردم         . برگشت

اخل بقاياي آشپزخانه راه يافت و مثل ديوانه ها شروع به جستجو و كنـدن تـوده اي از                د

آوارها و اثار بازمانده اي كه در شرايط معمولي نمي توانـست آن هـا               . خاك و سنگ كرد   

يك گنجه، كه تقريبا سالم بود،      . حركت بدهد حاال گويي خودشان از جا كنده مي شدند         

همـان  . كرد بعد آن را به زحمت بلند و به هـوا پرتـاب كـرد              براي لحظه اي راه او را سد        

طور كه يك تخته سنگ را باال مي كشيد چيزي در پشت او به صـدا در آمـد، او سـريع                      

از زير تكه اي از شقف فرو ريخته يـك دسـت دراز شـد كـه بـه      . پريد و آماده حمله شد 

 دايي صدام رو    ":گفتاراگون با گريه آن دست را محكم گرفت و          . آرامي تكان مي خورد   
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اراگون بدون توجه به خوني كـه بـه شـدت از دسـتش              . هيچ پاسخي نيامد  "مي شنوي؟ 

به سرعت با يك بازو و شانه مواجه شد، ولي يـك    . جاري بود، چوب ها را جايجا مي كرد       

اراگون شانه اش را زير آن قرار داد و بـا تمـام             . تير آهن سنگين بر روي آن ها افتاده بود        

  . بهت احتياج دارم! سفيرا. را هل داد، اما تالشش بي نتيجه بودوجود آن 

در حالي كه از روي ديوارهاي ريخته و خرابه مي خزيـد چـوبي زيـر              .سفيرا بالفاصله آمد  

بدون اين كه حرفي بزند آهسته از كنار اراگون گذشت و پهلـوي خـود        . پاهايش شكست 

قسمت باقي مانـده كـف اتـاق فـرو     ناخن هايش در . را در جهت مخالف تيرآهن قرار داد      

رفت و ماهيچه هايش كشيده شد، سپس تير آهن با صداي گوش خراشـي بلنـد شـد و                   

گارو روي شكم دراز كشيده بود و همه        لباس                . اراگون با عجله به زير تير آهن رفت       

 اراگون او را از زير خرده سنگ ها بيرون كشيد و به محض اين كه از آن                . هايش پاره بود  

  . جا بيرون آمدند سفيرا تير آهن را رها كرد و تير آهن با صداي بلندي به زمين افتاد

اراگون گارو را از خانه مخروبه به بيرون برد، او را آرام روي زمين رها كرد و وحشت زده                   

رنگش پريده و بي روح بود؛ گويي تب تمـام عـرق بـدنش را               . و به آرامي او را لمس كرد      

 هايش ترك خورده بود و زخمي عميـق روي اسـتخوان      گونـه                   لب. خشك كرده بود  

اش به چشم مي خورد، اما موضوع بدتر اين بود كه سوختگي هـاي عميـق و نـاجور بـر                     

زخم هايش مثل گچ سفيد بودند و مـايعي بـي رنـگ از آن هـا                 . تمام بدنش ديده ميشد   
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ميوه گنديده از آن هـا      زخم هايي كه نفرت انگيز و تهوع آور بود و بوي            . تراوش مي كرد  

صداي هر نفسش چون ناقوس مرگ      . نفسش كوتاه و بريده بريده بود     . به مشام مي رسيد   

  . سفيرا زير لب غريد و گفت ، قاتل ها. بود

هـر  . ما بايد اون رو پيش گرترود ببـريم       ! او هنوزم مي تونه زنده بمونه     . اين حرف رو نزن   

سفيرا خود را در حالي تصور كرد كه در         . ببرمچند نمي تونم تنهايي اون رو تا كارواهال         

  تو مي توني هر دوي ما را ببري؟ . حال پرواز است و گارو نيز به او آويزان است

  . بايد بتونم

اراگون در بين خرده سنگ ها جستجو كرد تا سرانجام يك تخته و يك نوار چرمي پيـدا                  

 را سوراخ كند، سپس يـك  كرد و بعد از سفيرا خواست كه با چنگال خود دو طرف تخته   

تكه از نوار چرمي را ازبين هر دو سوراخ تخته رد كرد و آن ها را به پاهاي جلويي سفيرا                    

  . محكم گره زد

بعد از اين كه از محكم بودن گره ها مطمئن شد، گارو را روي تخته گذاشت و سپس او                   

ز دسـت    دايـي        پس از اتمام كار ناگهان پارچه اي سياه رنـگ ا          .را با طناب محكم بست    

او بـا عـصبانيت پارچـه را        . اش افتاد، اين تكه پارچه دقيقا مثل لباس هاي بيگانگان بود          

از سفيرا باال رفت و همچنان كه درد در بـدنش رخنـه كـرده بـود                 . درون جيبش چپاند  

او به آرامي در هـوا اوج       . پاهاي عقبي سفيرا به زمين فرو رفت و به هوا پريد          ! گفت، حاال 
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همچنان كه با اين وزن سنگين در تقال بـود، تانـدون            . بال هايش هوا را شكافت    گرفت و   

هايش كشيده مي شد و براي چند لحظه دردناك كه به كندي سپري شد، هيچ اتفـاقي                 

  . نيفتاد

زماني كـه از بـاالي جنگـل در         . سپس او رو به باال پرواز كرد و آن ها بيشتر اوج گرفتند            

 سفيرا گفت، در امتداد جـاده پـرواز كـن، اگـه بخـواي روي                حال پرواز بودند، اراگون به    

  .زمين بشيني جاي بيشتري داري

  . ممكنه ديده بشم

به طرف جاده تغيير    . وقتي سفيرا اين را شنيد ديگر با او بحث نكرد         ! ديگه اهميتي نداره  

گارو به آن ها آويزان بود و به شدت تاب مي           .جهت داد و راه كراواهال را در پيش گرفت        

خورد؛ تنها چيزي كه از سقوط او جلوگيري مي كرد همان ريسمان هاي چرمي باريـك                

  . بود

طولي نكشيد كه گردنش آويزان و دهـانش پـر          . وزن زياد حركت سفيرا را كند كرده بود       

او تالش كرد كه ادامه دهد، اما زمـاني كـه هنـوز تقريبـا در چنـد فرسـخي                    . از كف شد  

  .  بست و به طرف جاده پايين رفتكارواهال بودند او بال هايش را

پاهاي عقبي سفيرا برف را احساس كرد ، اراگون از او پايين آمد، به آرامـي از او آويـزان                    

شد تا به بال هايش صدمه نزند كمي تلو تلو خورد و سعي كـرد گـره هـاي چرمـي را از                 
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ت، يك جاي   اراگون گف . نفس هاي متراكم سفيرا فضا را پر كرده بود        . پاي سفيرا باز كند   

پـس بـراي    . من نميدونم برگشتنم چقدر طول مـي كـشه        . امن براي استراحت پيدا كن    

  . مدتي بايد مراقب خودت باشي

  . من منتظرت مي مونم

در چند  . اراگون دندان هايش را به هم فشرد و شروع به پاين كشيدن گارو در جاده كرد               

 ":و به آسمان كـرد و گفـت       سرش را ر  . قدم اول گويي درد شديدي درونش را فرا گرفت        

  ".نميتونم اين كار رو بكنم

دندان هايش به هم قفل شده بود در حالي كـه خـود             . و بعد چند قدم ديگر هم برداشت      

درواقـع  . را مجبور مي كرد قدم هاي محكمي بردارد به زمين بين پاهـايش زل زده بـود                

وجه نمـي خواسـت     داشت با جشسم آشفته خود مبارزه مي كرد؛ مبارزه اي كه به هيچ              

دقايق با كندي آزار دهنده اي سپري مي شد، هر يارد كه پيش مـي               . در آن بازنده باشد   

با نااميدي در اين انديشه بـود كـه آيـا كارواهـال             . رفت گويي ساعت ها طول مي كشيد      

پس از گذشت مدت زمان     . هنوز وجود دارد يا بيگانگان آن جا را نيز به آتش كشيده اند            

ر و دار با درد شديدي كه وجودش را فـرا گرفتـه بـود صـداي فريـادي را                    طوالني در گي  

  . شنيد و به باال نگاه كرد
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بروم بود كه با چشم هاي درشت و موهاي نا مرتبش به طرف او مي دويد و يـك طـرف                     

او قبل از اين كه عصايش را بـه         . سرش با اليه اي از خون خشك شده پوشيده شده بود          

اي اراگون را بگيرد و با صداي بلند حرف بزند، به شدت بـراي او               زمين بيندازد و شانه ه    

ناگهان حس كرد زمـين بـه طـرفش         . اراگون با بهت زدگي پلك مي زد      . دست تكان داد  

  . او مزه خون را احساس كرد و سپس بي هوش شد. باال مي آيد
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  فصل سيزدهم

  شاهد مرگ

وهي از افرادي را ديد كه روي اسب هاي بـا  او گر:  موج مي زد روياهايي در ذهن اراگون

بسياري . شكوهي نشسته بودند و به رودخانه اي نزديك مي شدند كه او هرگز نديده بود              

. از آن ها موهايي به رنگ نقره اي داشتند و با خود نيزه هاي بلندي حمل   مـي كردنـد          

. ظار آن ها بـود    يك كشتي زيبا و عجيب و غريب كه در زير نور ماه مي درخشيد، در انت               

دو نفر از آن ها كه از بقيه بلند قد تر بودند، دست در دست هم به آرامـي و قـدم زنـان                        

چهره هاي شان با خرقه اي پوشيده شده بود، اما اراگون مي توانست             . سوار كشتي شدند  

آن ها روي عرشه كشتي و رو به سـاحل          . تشخيص بدهد كه يكي از آن دو نفر زن است         

ي به تنهايي روي سنگ ريزه هاي ساحل ايستاده بود، او تنهـا كـسي بـود       مرد. ايستادند

به محض ايـن    . كه سوار كشتي نشد؛ سرش را به طرف عقب برد و فرياد دردناكي كشيد             

كه صدا خاموش شد، كشتي به آرامي و بدون كمك باد يا پارو به طرف پـايين رودخانـه            

 كه كامال از بين برود چشم اراگون رويا كم كم محو مي شد ولي قبل از اين  . حركت كرد 

  . به دو اژدها افتاد كه در آسمان پرواز مي كردند

از ايـن صـداي   . عقـب و جلـو، عقـب و جلـو       : اراگون ابتدا صداي غرغر كردنـي را شـنيد        

پتـوي زبـري    . الينقطع چشم هايش را باز كرد و به زير سقف پوشيده از پوشـال، زل زد               
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ي او را مي پوشاند، يك نفر پاهاي او را بانداژ كرده بود و              روي او انداخته بودند كه برهنگ     

  . يك پارچه تميز هم به دور انگشت هاي پايش پيچيده بود

يك هاون و دسته آن با تعدادي كاسه و گياه روي           . او در يك آلونك كوچك خوابيده بود      

 رايحـه   رديف گياهان خشك شده از ديوارها آويزان بود و فضاي كلبه آكنـده از             . ميز بود 

شعله ها درون شومينه پيچ و تاب مي خوردند و مقابل آن زنـي روي يـك            . هاي تند بود  

اين زن كسي نبود جز گرترود؛ كسي كه مـردم          . صندلي گهواره اي حصيري نشسته بود     

سرش را به صندلي لم داده بود و چشمانش را بسته بود، يك جفت              . شهر را شفا مي داد    

  .  روي دامنش قرارداشتميل بافتني و يك كامواي گرد

گرچه اراگون احساس مي كرد كه تمام قوايش تحليل رفته است، اما خود را مجبور كرد                

شـروع بـه    . اين كار باعث مي شد تمركـز ذهـنش بيـشتر شـود            . كه بلند شود و بنشيند    

اول به ياد گـارو افتـاد و بعـد بـه يـاد سـفيرا و بـا                   . بررسي خاطرات دو روز پيشش كرد     

و سعي كـرد بـا سـفيرا ارتبـاط          . د، اميدوارم جاي امني پنهان شده باشه      خودش فكر كر  

پس بروم . هر جايي كه بود مطمئنا از كارواهال خيلي دور بود   . برقرار كند، اما موفق نشد    

. نمي دونم چي به سر خودش اومد؟ همـه بـدنش خـوني بـود              . من رو به كارواهال آورد    

 "! اوه، بيدار شدي؟ خوبه":باز كرد و گفتگرترود تكاني به خودش داد و چشم هايش را         

  . صدايش گرم و صميمي بود
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  چه حسي داري؟  -

 خوبم، گارو كجاست؟  -

 اون طرف تو خونه هورسته، اين جا        ":گرترود صندلي را نزديك تختخواب كشيد و گفت       

بايد بگم كه تمام شب بيـدار بـودم،         . براي نگهداري هر دوي شما به اندازه كافي جا نبود         

 ".بورم براي اين كه ببينم حال شما دو تا خوبه يا نه مرتبا در رفت و آمد باشـم  چون مج 

 " حالش چطوره؟":اراگون نگراني اش را پنهان كرد و پرسيد

 خيلي خـوب    ":گرترود خيلي با تاخير و در حالي كه به دست هايش نگاه مي كرد گفت              

 حالي كه سعي مي      اراگون در  ".نيست، تبش پايين نمي ياد و زخم هاش خوب نمي شه          

 گرترود او را سر جايش نشاند و با تندي          ". بايد ببينمش  ":كرد از جايش بلند شود گفت     

من تمام شب رو كنار بسترت بيدار نمونـدم         .  تا وقتي غذا نخوري نمي توني بري       ":گفت

نصف پوست پاهات شكافته بود و شب آخـر  . كه دوباره بلند شي و به خودت صدمه بزني    

 ".خوب مي شه اون مرد محكميه. نگران گارو نباش. ايين اومدبود كه تبت پ

گرترود يك كتري باالي آتش آويزان كرد و بعد شروع به خـرد كـردن هـويج هـا بـراي                     

  . پختن سوپ كرد

  چند وقته كه اين جام؟  -

 .دو روز تموم -
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حتي فكرش همدر   ! يعني آخرين غذايي كه خورده بود صبح چهار روز پيش بود          ! دو روز 

اميـدوارم  . سفيرا تمـوم ايـن مـدت تنهـا بـوده          . ن احساس ضعف به وجود مي آورد      اراگو

  . حالش خوب باشه

اون ها چند نفر رو به مزرعه       . تموم مردم مي خواستن بدونن كه چه اتفاقي افتاده         -

  . شما فرستادن و ديدن كه به كلي ويران شده

  . اراگون سرش را به نشانه تاييد تكان داد؛ انتظارش را داشت

  اسطبل شما به كلي سوخته بود، اين طوري بود كه گارو زخمي شد؟ -

  ". نميدونم، وقتي اون اتفاق افتاد اون جا نبودم":اراگون گفت 

  .خوب مهم نيست، مطمئنم باالخره موضوع روشن مي شه

 ":در مدت زماني كه سوپ در حال پختن بود گرترود دوباره شروع به بافتن كرد و گفت                

  ". كف دستتهيك اثر زخم حسابي

  ". آره":اراگون به طور غير ارادي دستش را به هم فشرد و گفت

   اون زخم از كجا اومده؟ -

 از  ":چند جواب قانع كننده به ذهنش رسيد و آسان ترين جواب را انتخاب كرد و گفـت                

زماني كه يادم مياد اين زخم را داشته م، هيچ وقت از گارو نپرسـيدم كـه ايـن زخـم از                      

  ".كجا اومده
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   اوهوم            -

گرترود آن را در كاسـه      .   تا زماني كه سوپ به جوش آمد سكوت هم چنان ادامه داشت           

او با خوشحالي كاسه را گرفت و با احتياط و كم           . اي ريخت و با يك قاشق به اراگون داد        

  . خوشمزه بود. كم شروع به خوردن كرد

  "رو رو ببينم؟ حاال مي تونم گا":وقتي سوپش را تمام كرد، گفت

خـوب اگـه    " تو از اون آدم هاي مصمم و قاطع هستي ، نه؟           ":گرترود آهي كشيد و گفت    

  ".لباس هات رو بپوش تا بريم. واقعا مي خواي ببينيش جلوت رو نميگيرم

پاهـايش  . گرترود رويش را برگرداند و اراگون با سختي مشغول پوشـيدن شـلوارش شـد              

سپس سريع پيراهنش را پوشيد     .  برايش سخت بود   باند پيچي شده بود و پوشيدن شلوار      

بايد بدونم كه تا اون جـا روي زمـين نمـي      .  چند قدم بردار   ":گرترود خيلي خشك گفت   

  ".خزي

دودي كه از ساختمان خاي مجاور بر مي خاست به          . بيرون از كلبه باد شديدي مي وزيد      

  . صورت آن ها مي خورد

ا پوشانده بـود و ردپاهـا را از بـين بـرده بـود،              در حالي كه اليه اي از برف روي دهكده ر         

زمـاني كـه از كارواهـال مـي گذشـتند           . ابرهاي طوفان زا اسپاين و دره را پوشانده بودند        

  . اراگون سنگيني اش را به گرترود تكيه داده بود
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خانه دو طبقه هورست روي تپه ساخته شـده بـود، بنـابراين او مـي توانـست از منظـره                     

سـقف سـنگي    . او مهارت زيادي درساختن اينخانه به كار برده بـود         . كوهستان لذت ببرد  

آن روي بالكن ريل مانندي كه تا پنجره هاي بلند طبقه دوم امتداد داشت سايه انداخته                

فواره هاي آب هر كدام به شكل سر يك جانور بود و روي هر يك از در و پنجره هـا                   . بود

ر، كالغ هاي سياه و درخت هاي انگور        تصاويري بهشكا مارهاي خوش خط و خال مرال ن        

  . در هم تنيده، كنده كاري شده بود

 ، زن هورست ، كه زني ريز نقش و الغر و بسيار با شخصيت و موقر بـود و موهـاي                      الين

بلوند ابريشمي اش را به صورت گوجه با سنجاق جمع كرده بود، در را بـراي آن هـا بـاز                     

  . كرد

 لطفـا   ": تش بسيار بـا وقـار بـود؛ او بـه آرامـي گفـت              لباسش موقر و پاكيزه بود و حركا      

.  آن ها قدم در آسـتانه در گذاشـتند ووارد اتـاق بـزرگ و روشـني شـدند                   ".بفرماييد تو 

ديوارها به رنگ عـسلي     . پلكاني با نرده هاي صيقل خورده تا طبقه پايين پيچ خورده بود           

 مـي خواسـتم بفرسـتم       ":گفتالين به اراگون لبخند زد ، اما رو به گرترود كرد و             . بودند

  ".بايد همين االن ببينيدش. دنبالتون، حالش خوب نيست

 و در همان لحظه فـورا آن        ". الين، به اراگون كمك كن از پله ها باال بياد          ":گرترود گفت 

  . ها را ترك كرد
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  ". خوبه ، خودم مي تونم":اراگون گفت

 با شك و تريديد بـه او نگـاه           اراگون سرش را تكان داد، اما الين       " مطمئني؟ "الين گفت 

.  خوب به محض اين كه كارت تموم شد بيا پيش من تو آشپزخونه             ":الين گفت . مي كرد 

 به محض   ".من يه شيريني پاي خوشمزه پختم كه فكر مي كنم از خوردنش لذت ببري             

ه بعد از پل  . اين كه الين از او دور شد، او به ديوار تكيه داد و از اين حمايت استقبال كرد                 

زمـاني كـه بـه    . ها باال رفت، با هر قدمي كه بر مي داشت درد شديدي احساس مي كرد           

باالي پله ها رسيد به راهروي طوالني كه درهاي زيادي داشت، نگاه كرد؛ آخـرين در آن         

كاترينـا كنـار شـومينه و پارچـه         . نفسي كشيد وتلو تلو خوران وارد آن شد       . نيمه باز بود  

به باال نگاه كرد و زير لب ابـراز همـدردي           . دند ايستاده بود  هايي كه درحال جوشيدن بو    

گرترود كنار او ايستاده بود و بـراي درسـت كـردن            . كرد و بعد دوباره سر كارش برگشت      

يك سطل كنار پايش بود كه برف درون آن ذوب شده . مرهم ، گياهان راآسياب مي كرد     

ود و انبـوهي ازپتوهـا را روي او         گارو روي تخت دراز كشيده ب     . و تبديل به آبيخ شده بود     

عرق تمام پيشاني اش  را پوشانده بود و پلك هايش تكـان مـي خـورد و                  . انداخته بودند 

پوست صورتش مثل پوست مـرده جمـع شـده بـود، ولـي             . كاسه چشم هايش مي لرزيد    

. هنوز زنده بود ؛ چون وقتي نفس     مي شكيد لرزش هاي خفيفـي در او مـشهود بـود                      

تـب شـديد او دسـتش را        . يرت و ناباوري پيـشاني دايـي اش را لمـس كـرد            اراگون با ح  
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او با نگراني لبه پتوها را بلند كرد و جراحات بي شمار گارو را ديد كه با نوارهاي                  . سوزاند

قسمت هايي كه پانسمانش عوض شده بود، در معرض هوا          .   پارچه اي بسته شده بودند    

اراگون با نـا اميـدي بـه گرتـرود نگـاه كـرد و               . قرار داشت؛ زخم هايش بهبود نيافته بود      

  " نمي توني واسه اين زخم ها كاري بكني؟":گفت

گرترود پارچه اي را درون سطل آب يخ فرو برد و آن را فشار داد و پارچه خنك را روي                    

 تموم سعي ام رو كردم، از الكـل و همـه نـوع پمـاد و مـرهم                   ":سر گارو گذاشت و گفت    

اگه زخم هاش بسته مي شد، شانس بيشتري        . چ كدام اثري نداشت   استفاده كردم، اما هي   

  ".اون قوي و خوش بنيه س. هنوز هم ممكنه اوضاع بهتر بشه. براي زنده موندن داشت

اراگون به گوشه اي رفت و روي زمين نشست و فكر كرد اوضاع آن طور كه بايـد پـيش                    

  . نمي رود

بعـد از   . ي بـه تخـت زل زده بـود        در سكوت غرق تفكرات خودش بود و با حيرت و گيج          

مدتي متوجه شد كه كاترينا كنار او زانو زد و بازوهايش را بـه دور او انـداخت و او را در                      

  . وقتي او هيچ عكس العملي نشان نداد ، كاترينا با ترديد او را ترك كرد. آغوش گرفت

 صحبت كـرد    او با صداي آرام با گرترود     . چندي بعد در باز شد و هورست داخل اتاق شد         

 قبـل از اينكـه      ".تو بايد از اين جـا بـري بيـرون         !  زود باش  ":و بعد به اراگون نزديك شد     

. اراگون فرصت اعتراض كردن داشته باشد، هورست او را كشاند و به بيرون هدايت كـرد               
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 تـو بـه     ": هورسـت او را دلـداري داد و گفـت          ". مي خوام بمـونم    ":او با گله مندي گفت    

  ".مي توني زود برگردي. نگران نباش. زه احتياج دارياستراحت و هواي تا

از . اراگون با بي ميلي به آهنگر اجازه داد تا در پايين رفتن به اشپزخانه به او كمك كنـد     

نيمي از ظرف هايي كه در آشپزخانه بود بوي مست كننده ادويه جات و گياهـان معطـر                  

و در حالي كه مادرشان خمير نان را       آلبريچ و بالدور هم آنجا بودند       . به هوا بر مي خاست    

برادرها به محض ديدن اراگون ساكت شدند، امـا او          . ورز مي داد، با او صحبت مي كردند       

  . شنيد كه آن ها راجع به گارو صحبت مي كردند

  ". اين جا بشين":هورست به او يك صندلي تعارف كرد و گفت

 دست هايش بـه آرامـي       ". متشكرم ":اراگون با سپاسگذاري روي صندلي نشست و گفت       

يـك  . مي لرزيد براي همين انگشت هايش را در هم فـرو بـرد و روي پاهـايش قـرار داد                   

  . بشقاب پر از غذا جلوي او قرار داشت

 مجبور نيستي بخوري، اما هر وقت خواستي، اين جاست؛ مي توني بـرداري              ":الين گفت 

شت، ولي به سـختي مـي        الين مشغول آشپزي شد و اراگون يك چنگال بردا         ".و بخوري 

  . تونست غذا را قورت بدهد

  " حالت چطوره؟":هورست پرسيد

  . وحشتناك -
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 مي دونم وقت خوبي براي صـحبت در ايـن           ":آهنگر يك لحظه مكث كرد و سپس گفت       

  "اون جا چه اتفاقي افتاد؟. باره نيست، ولي الزمه كه درباره ش صحبت كنيم

  .واقعا يادم نيست -

خونـه شـما    . ن در بين افرادي بودم كه به مزرعه شـما رفتنـد            اراگون، م  ":هورست گفت 

اطراف خانـه رد    . طوري از هم پاشيده بود كه گويي چيزي اون رو قطعه قطعه كرده بود             

پاهاي غول آسايي ديده مي شد كه قبل از آن نه شنيده بـودم و نـه ماننـد اون روديـده                 

يي در اين دورو اطراف پرسه مي  ديگران هم اون ها رو ديدن حاال، اگرروح يا هيوال         . بودم

  ".تو تنها كسي هستي كه مي توني به ما بگي. زنه ، ما بايد بدونيم

 وقتـي كارواهـال رو تـرك    ":اراگون مي دانست كه مجبور است دروغ بگويد پـس گفـت     

  "...كردم

 چهار روز پيش، چندين غريبـه       ":چند لحظه مكث كرد و زمانش را محاسبه كرد وگفت         

كه راجع به سنگي شبيه به اوني كه من پيدا كرده بودم سوال         مـي                     در شهر بودند    

 همونايي كه تو راجع بهـشون بـا مـن صـحبت             ": به هورست اشاره كرد و گفت      ".كردند

  ".كردي و به خاطر همين بود كه من به سرعت به طرف خانه رفتم

 شـب هـيچ،      اون ":او لب هايش را خيس كرد و گفـت        . چشم همه به او دوخته شده بود      

فردا صبح پس از اتمام كارهاي روزانه م براي پيـاده روي بـه جنگـل                . هيچ اتفاقي نيفتاد  
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بـا تمـام    . طولي نكشيد كه صداي انفجاري شنيدم و از باالي درختان دود را ديدم            . رفتم

اما كسي كه اين كار رو كرده بود ، تـازه از آن جـا               . توانم به سرعت به طرف خانه دويدم      

  ".من تو خرابه ها مشغول كندن و جست و جو شدم و گارو رو پيدا كردم. رفته بود

  " خوب بعد تو اون رو روي الوار گذاشتي و با خودت كشيدي؟":آلبريچ پرسيد

.  آره، اما قبل از اين كه اونجا رو ترك كنم ، به مـسير جـاده نگـاه كـردم                    ":اراگون گفت 

سپس در جيبش جستجو ".د بودندوجفت رد پا روي آن بود، كه هر دو جاي پاي دو مر           

 اين پارچه تـو دسـت گـارو         ":كرد و تكه پارچه سياه رنگي را از آن بيرون كشيد و گفت            

 . وبعد آن را روي ميز گذاشت".مچاله شده بود فكر كنم اين پارچ لباس غريبه ها باشه

 او عـصباني و متفكـر بـه نظـر مـي رسـيد و سـپس                  ". بله، همين طوره   ":هورست گفت 

  "پاهات چي؟ چه جور زخمي شد؟ ":پرسيد

 مطمئن نيستم ، فكر كنم وقتي داشتم دنبـال گـارو            ":اراگون سرش را تكان داد و گفت      

تا وقتي كـه خـون از پاهـام سـرازير           . مي گشتم اين طوري شد ، اما درست يادم نيست         

   "! وحشتناكه": الين با صداي بلند گفت".نشده بود متوجه نشدم

اگر پياده باشن نمي تونن زياد دور شـده         . ايد دنبال اونا بگرديم    ب ":البريچ با هيجان گفت   

  ".با يك جفت اسب مي تونيم فردا بگيريم شون و بياريم شون اينجا. باشن
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 اين فكر احمقانه رو از ذهنت بيرون كن ، اونا احتماال ميتونن تورو مثـل          ":هورست گفت 

ي به سر خونه آورده بودن؟      يه بچه بلند كنن و روي يك درخت بيندازن ، يادت رفته چ            

تازه ما االن چيزي رو كه اونا   مـي خـوان         . ما نمي خواهيم سر راه اون افراد قرار بگيريم        

  " اونا سنگ رو برداشتن؟": سپس به اراگون نگاه كرد و گفت".داريم

  .تو خونه كه نبود -

 .پس اگه سنگ پيش اونا باشه ، ديگه دليلي نداره كه برگردن -

 تو راجع به اون ردپاهاي غريبـه چيـزي          ":ي به اراگون انداخت و گفت     هورست نگاه نافذ  

 "مي دوني اون ها از كجاا اومده بودن؟. نگفتي

  ". من اون ها رو نديدم":اراگون سرش را تكان داد و گفت

اون آدم ها كي هـستند؟      .  من اين حرف ها رو قبول ندارم       ":بالدور با لحن بي ادبي گفت     

ا دنبال اون سنگن؟ اونا به جز با قدرت شيطاني با هيچ قـدرت              اون ها روحن؟ چرا اون ه     

پدر ممكنـه   . ممكنه شما درست بگين   . ديگه اي نمي تونستن خونه را خراب كرده باشن        

اون سنگ تمام چيزي باشه كه اونا مي خوان، اما من فكر مي كنم ما دوبـاره اون هـا را                     

يزي ناديده گرفته شده بود؛ اگـر       چ.  به دنبال سخنان او سكوت برقرار شد       ".خواهيم ديد 

قلـبش فـرو    . سپس اين فكر در ذهنش جرقـه زد       . چه اراگون مطمئننبود كه آن چيست     
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 روران كه نمي دونه، مـي       ":ريخت و چيزي را كه با آن مشكوك بود به زبان آورد وگفت            

  ".دونه؟ چطور تونستم اون را فراموش كنم

د از تو اين جا روترك كردن ، اگه اونا           او و دمپتون كمي بع     ":هورست سرش را تكان داد    

مـا          مـي             . با سرعت رفته باشن االن چند روزي ميشه كه به ترينـسفورد رسـيدن             

 ".خواستيم يه نفر رو بفرستيم بهشون پيغام بده ولي ديروز و پريروز هوا خيلي سرد بود               

رسـت دسـتي بـر       هو ". وقتيتو بيدار شدي، من و بالدور آماده رفتن بوديم         ":آلبريچ گفت 

بهتون كمك مي كـنم كـه اسـب هـا رو زيـن              .  هر دو تون برين    ":ريشش كشيد و گفت   

  ".كنين

 او  ". سعي مي كنيم آروم قضيه رو بهـش بگـيم          ":بالدور به طرف اراگون برگشت و گفت      

  .به اراگون قول داد و بعد به دنبال هورست و آلبريچ از آشپزخانه خارج شد

چشم هايش به نقطه اي در جنگل متمركز شـده  . ه بوداراگون همچنان پشت ميز نشست  

ذراتـي كـه    . لحظه لحظه جزئيات طاقت فرساي آن اتفاق برايش روشن و واضح بود           . بود

پيچ وتاب مي خوردند، يكضربه نامتقارن، سه برجـستگي كوچـك بـا لكـه هـاي رنگـي،                   

تر  مي توانست از نزديك تر كه نگاه كرد به: ذراتي كه با جزييات بي شماري پر شده بود       

او به دنبال پاسخ سواالتش مي گشت اما اگر پاسخي هم بود، از او مي گريخـت و                  . ببيند

صـدايي مثـل ايـن كـه كـسي در           . در همان هنگام صداي ضعيفي تفكراتش را پاره كرد        
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او را ناديده گرفت و پيش خـود گفـت ، بگـذار يـه نفـر                 . بيرون از خانه فرياد مي كشيد       

چند دقيقه بعد مجددا آن صدا را شنيد ، كه اين بـار از قبـل هـم                  . ديگر به دادش برسه   

  . بلندتر بود

با عصبانيت فكرش را از سرش دور كرد و با خود گفت ، چرا ساكت نمي شن؟ گارو داره                   

نگاهي به الين انداخت ، اما به نظر مي رسيد كه سر و صدا ها  اصـال                  . استراحت مي كنه  

صدا چنـان قـوي   ! صداي غرشي نام او را صدا كرد اراگون  . باعث آزار و اذيت او نشده بود      

با دقت به دنبـال آن صـداي هـشدار دهنـده            . بود كه تقريبا نزديك بود از صندلي بيفتد       

او ناگهان متوجه شد كه صداي فريادها درون سر         . گشت ، اما هيچ چيز تغيير نكرده بود       

ت برقرار شد و سـپس صـدا        با نگراني پرسيد ، سفيرا؟ لحظه اي سكو       . خودش بوده است  

احساس آرامش او را فرا گرفت و گفت ، تو كجايي؟ او تصوير             . گفت ، بله ، گوش سنگين     

انبوهي از درختان را براي او فرستاد و گفت ، چند بار سعي كردم باهات تمـاس بگيـرم                   

  . ولي نتونستم

 دو شـب    مريض بودم ولي حاال حالم خوبه ، چرا زودتر تـو رو احـساس نكـردم؟ بعـد از                  

  . انتظار، گرسنگي بر من غلبه كرد، مجبور بودم شكار كنم

  چيزي هم گرفتي؟
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آن قدر عاقل بود كه در مقابل حيووناي شكارچي زمين از خودش ولي در              . بچه گوزن نر  

وقتي براي اولين بار اون رو به آرواره        . مورد حيووناي هوايي اين پيش بيني را نكرده بود        

 ازش قوي تر بودم با شدت تمام لگد زد و سعي كرد فرار كنه               هايم گرفتم با وجودي كه    

  گارو هم با اونا جنگيده بود؟ . و وقتي ديد چاره اي نداره، تسليم شد و مرد

اراگون جزئيات را براي او شرح داد و بعد گفت، مدتي طول مي كشه كـه  . من نمي دونم 

تو بايد همين   .  تو رو ببينم   من نمي تونم حداقل براي چند روز      . بتونيم به خونه برگرديم   

  . طوري مراقب خودت باشي و اسباب راحتي خودت را فراهم كني

آن . اما قول بده كه خيلي طول نكشه      . سفيرا با ناراحتي گفت، هر كاري تو بگي مي كنم         

او از پنجره به بيرون نگاه كرد و ديد كه خورشيد غروب            . ها با بي ميلي از هم جدا شدند       

الـين در   . لنگ لنگان به سـمت الـين رفـت        . س خستگي شديدي كرد   احسا.  كرده است 

 مـن بـر مـي گـردم خونـه           ":حال بسته بندي گوشت ها با يك كاغذ روغني بود، گفـت           

  ".گرترود ، مي خوام اون جا بخوابم

 اين جا به دايي " چرا پيش ما نمي موني؟  ":او بسته بندي گوشت ها را تمام كرد و گفت         

 شما به اندازه كـافي      ": اراگون پرسيد  ".مي تونه اين جا بمونه    ت نزديك تري گرترود هم      

  "جا دارين؟
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 البته، با من بيا، من همـه چيـز رو           ":الين دست هايش را با دستمال خشك كرد و گفت         

 و او را به يك اتاق خالي در طبقه باال راهنمايي كـرد اراگـون لبـه                  ".برات آماده مي كنم   

الـين  . او سرش را تكان داد    "يگه اي الزم نداري؟    چيز د  ":الين پرسيد . تختخواب نشست 

اگه احتياج بـه كمـك داشـتي مـن رو صـدا             .  اگر كاري داشتي من طبقه پايينم      ":گفت

گرتـرود از بـاالي     .  وقتي الين از پله ها پايين مي رفت و در اتاق گارو رو بـاز كـرد                 ".كن

 ":با صـدايي آرام گفـت     اراگون  . ميل بافتني نيزه مانند و كالف كاموايش به او لبخند زد          

 ضعيفه، اما تبش كمي پايين اومـده        ": گرترود با صدايي خسته گفت     "حالش چه طوره؟  

مجبوريم منتظر  . و بعضي از سوختگي ها هم به نظر مي رسه كه كمي بهبود پيدا كردن              

   ".باشيم و ببينيم كه چي مي شه اما به نظر مي رسه حالش بهتر بشه

وقتي زيـر پتـو كـز    . ، اين موضوع حالش را بهتر كرده بودوقتي اراگون به اتاقش برگشت  

باالخره به خواب فرو رفت، خوابي كه التيـام  . كرد تاريكي اتاق خصمانه به نظر مي رسيد   

  . بخش جراحات جسمي و روحي بي شمارش بود
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  فصل چهاردهم

  ديوانگي زندگي

اتـاق  . نفس مـي كـشيد    هوا هنوز تاريك بود كه اراگون از جايش بلند شد؛ او به سختي              

چيـزي بـه    . سرد و بي روح بود ؛ پوست دست و شانه هايش از سرما خـشك شـده بـود                  

سپيده دم نمانده بود ؛ همه چيز بـي حركـت بـود و حيـات منتظـر تـابش اولـين انـوار               

  . گرمابخش خورشيد بود

به دليل دلشوره طاقت فرسايي كه او را در بر گرفته بود قلـبش بـه تنـدي مـي تپيـد ؛                       

ويي هاله اي تمام جهان را فرا گرفته بود و تاريك ترين بخش آن بر اتـاق او گـسترده                    گ

به آرامي از جايش بلند و لباس هايش را پوشيد و با تشويش و شتاب از راهـرو   . شده بود 

وقتي ديد در اتاق گارو باز است و مردم در آن جا جمع شده انـد ، احـساس                   . پايين آمد 

  . خطر كرد

 روي تخت دراز كشيده بود ، لباس هاي تميزي به تن داشت و موهـايش                گارو با آرامش  

اگر طلـسم نقـره اي بـه دور گـردنش           . به سمت عقب شانه شده بود و صورتش آرام بود         

بسته نشده بود و رشته هاي نازك شوكران روي قفسه سينه اش قرار نگرفته بود     مي                    

  . شد تصور كرد كه خوابيده است
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اراگـون صـداي    . رنگ پريده و چشماني غمگين كنار تخت ايستاده بود        كاترينا با صورتي    

   ". آرزو داشتم روزي پدر صداش كنم":كاترينا را شنيد كه نجوا كنان مي گفت

اراگـون  . اراگون با ناراحتي انديشيد ، پدر صداش كنم ، حقـي كـه مـن هرگـز نداشـتم                  

اطش رو بـه تحليـل      همه سر زندگي و شور و نـش       . احساس كرد كه مانند يك روح است      

صورت اراگون غرق در اشك . همه چيز موهوم و خيالي بود؛ به جز صورت گارو   . رفته بود 

مادر، دايي، خاله همـه     . او آرام و بي صدا آن جا ايستاده بود و اشك مي ريخت            . شده بود 

سنگيني غم و اندوهش خرد كننده بود، سنگيني مخوفي كـه لـرزه بـر               . را گم كرده بود   

  . شخصي او را به اتاقش بازگرداند و به او تسلي داد. داختاندامش ان

او روي تخت افتاد و دستش را روي سرش گذاشت و با صدايي بلند شروع بـه هـق هـق      

  . كرد

حس كرد كه سفيرا با او تماس گرفته ، امـا بـه آن تـوجهي نكـرد و خـود را بـه دسـت                          

  . فته باشداو نمي توانست قبول كند كه گارو از بين ر. اندوهش سپرد

اگر او مرده باشد پس ديگر به چه چيزي مي توانست اعتقاد داشته باشد؟ يك جهان بي                 

نا اميد ووحشت   . رحم و نا امن كه زندگي را مانند شمعي در مقابل باد خاموش مي كرد              

 كدوم خدا همچين كـاري رو       ":زده صورت خيسش را به سوي آسمان گرفت و فرياد زد          
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 او صداي پاي چند نفر را شنيد كه به سـمت اتـاق مـي      "!بدهمي كنه؟ خودت رو نشون      

  . دويدند اما هيچ پاسخي از باال نيامد

.  دستاني تـسلي بخـش او را نـوازش كـرد           "! حقش نبود اين جوري بميره     ":اراگون گفت 

اراگـون آن   . الين او را در آغوش گرفت     . اراگون متوجه شد كه الين كنارش نشسته است       

  . خره خسته و مستاصل، بي اختيار به خواب فرو رفتقدر گريه كرد تا باال
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  فصل پانزدهم

  شمشير اژدها سوار

با وجودي كه چـشمانش را بـاز   . وقتي اراگون از خواب بيدار شد اضطراب او را فرا گرفت    

او در پي يافتن انديشه يـا       . نمي كرد، اما نمي توانست جلوي سيل اشك هايش را بگيرد          

  . با خود انديشيد، نميتونم اين جوري زندگي كنم. مانع ديوانه شدنش شوداميدي بود تا 

  .صداي سفيرا در سرش پيچيد، پس اينجوري زندگي نكن

دير يا زود من هم به چنين سرنوشتي دچار       مـي                 . چه طور؟ گارو براي هميشه رفته     

ي نمونده كـار    هيچ چيز برام باق   . عشق، خانواده موفقيت، همه چيز رو از دست دادم        . شم

  ما چه ارزشي داره؟ 

هنگامي كه براي تغيير و تجربه زندگي تسليم خواسته ت مي شـي،             . ارزشش توي عمله  

اما انتخاب ها روبروي تو هستن، يكي را برگـزين و خـودت رو              . ارزش تو متوقف مي شه    

  . اعمال، اميد و هدف تازه اي به تو مي دن. وقف اون كن

  نم؟ اما من چه كار مي تونم بك

هيچ چيز به جز خواسته هاي متعالي نمي تونه بـه تـو             . تنها راهنماي واقعي قلب توست    

  . كمك كنه
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اراگـون  . سفيرا ديگر چيزي نگفت تا اراگون بتواند در مورد صحبت هـاي او تامـل كنـد                

حس كرد كه بيشتر از آن كه دچار غم و اندوه باشـد، خـشمگين اسـت و ايـن موضـوع                      

غريبـه هـا رو دنبـال       ... فت ، تو از من مي خواي چه كار كـنم؟          باعث شگفتي او شد و گ     

  كنم؟ 

  . بله

  اراگون از پاسخ صريح او شگفت زده شد و نفس عميقي كشيد و گفت، چرا؟ 

يادت مي ياد تو اسپاين به من چي گفتي؟ چطور وظيفه من رو به عنوان يه اژدهـا بهـم                  

. بايد خـودت رو كنتـرل كنـي   بيادآوري كردي و من برخالف ميلم برگشتم؟ پس تو هم          

من چند روز گذشته خيلي فكر كردم و متوجه شدم كـه اژدهـا و سـوار بـودن بـه چـه                       

  . معنيه

اين سرنوشت ماست كه براي كارهاي غير ممكن تالش كنيم و كارهاي بزرگ رو بـدون                

  . اين وظيفه ما نسبت به اينده است. هيچ ترسي انجام بديم

ميتي نمي دم چون هيچ كدوم از اين ها باعث     نمي               اراگون گفت، به حرف هاي تو اه      

اونا ردپاي من رو    ديده انـد و           . داليل ديگه اي هم وجود داره     ! شه اين جا رو ترك كنم     

اين جا چيزي براي تو نيست ؛ نه        . من باالخره لو مي رم    . مردم از حضور من آگاهي دارن     

  ...زميني ، نه خونواده اي و 
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  ! روران كه نمردهاراگون قاطعانه گفت، 

اون حـق داره  . اما اگه اين جا بموني بايد اون چه رو واقعا اتفاق افتاده براش توضيح بدي 

اگه يه روزي از وجود من مطلع بشه چـه كـار مـي           . كه بدونه پدرش چرا و چطوري مرد      

  كنه؟

اما نمـي توانـست فكـر دره پاالنـسار را از            . صحبت هاي سفيرا در سر اراگون مي پيچيد       

با اين وجود هنوز هـم انديـشه انتقـام جـويي بـه              . آن جا خانه او بود    . ش بيرون كند  سر

  آيا براي اين كار قدرت كافي دارم؟. شدت برايش آرام بخش بود

  . تو من رو داري

امـا  . اين كار وحشيانه و خطرناكي خواهـد بـود        . ترديد سراسر وجود اراگون را فرا گرفت      

هيچ چيـز   .  حق با سفيرا بود   .  بر لبانش نقش بست    اعتنايي به ترديدش نكرد و لبخندي     

چه چيـزي بيـشتر از بـه        . خود عمل مهم ترين مسئله است     . به جز خود عمل مهم نبود     

دام انداختن غريبه ها او را راضي مي كرد؟ انرژي و قدرت زيادي در او به وجـود آمـد و                     

ـ                رد كـه تنهـا يـك      به احساسات او چنگ انداخت و ان ها را به سوي راه استواري پيش ب

او با عزمي راسخ گفت، من اين كار رو انجام    مـي               . انتقام: كلمه روي آن حك شده بود     

  . سرش شروع به دوران كرد. دم
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او ارتباط با سفيرا را قطع كرد و از روي تخت بلند شد، بـدنش ماننـد فنـر پيچيـده اي                      

او با خـود فكـر      . بودهنوز صبح زود بود و او فقط چند ساعت خوابيده           . منقبض شده بود  

مي كرد، هيچ چيز خطرناك تر از دشمني نيست كه چيزي براي از دست دادن نـداره ،                  

  . همون چيزي كه من االن هستم

. اما اكنون با اراده اي راسخ مقاومت مي كـرد         . ديروز به سختي آن مسير را باال آمده بود        

حركت كرد صداي دو نفر     وقتي به طرف خارج خانه      . ديگر به درد بدنش اهميتي نميداد     

الين بـا  . از روي كنجكاوي ايستاد و گوش كرد     . را شنيد كه با يكديگر صحبت مي كردند       

 هورسـت بـا صـداي آرامـش         ".ما به اندازه كافي اين جا جا داريـم         ... ":صداي آرام گفت  

  ". بله، پسر بيچاره":الين گفت. پاسخي داد كه اراگون نشنيد

  

 براي مدتي طوالني ساكت شد و سپس        "... شايد ": را شنيد  اين بار اراگون پاسخ هورست    

مطمئن نيستم اون همـه چيـز رو      .  من درباره چيزايي كه اراگون گفت فكر كردم        ":گفت

  " منظورت چيه؟":  الين با نگراني پرسيد".به ما گفته باشه

وقتي به مزرعه اون ها رفتيم ديديم كه جاده با تختـه اي كـه اون گـارو رو روي                     -

بعد به جايي رسيديم كه برف هـاي روي زمـين لگـد             . كشيده بود هموار شده بود    زمين  

جاي پاهاي او و نـشانه هـاي تختـه اون جـا بـود، امـا همـون                   . شده و به هم خورده بود     
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ردپاهاي بزرگي رو كه توي مزرعه ديديم اون جا هم ديده مي شد و پاهاش چـي شـده                   

نمي خواسـتم اون    .           پاهاش نداد  بود؟ باورم نمي شه كه اون هيچ اهميتي به زخم         

  . رو براي جواب دادن تحت فشار بذارم ولي فكر مي كنم مجبورم

 شايد چيزي اون قدر اون رو ترسونده كه نمـي خـواد در مـوردش صـحبت                  ":الين گفت 

 "كنه، ديدي چه قدر پريشون بود؟

 چه طـوري    اما هنوز هم توضيح نداده بدون اين كه ردپايي از خودش به جا بذاره              -

 . گارو رو تا اينجا آورده

اراگون با خود فكر كرد، حق با سفيرا بود، سواالت زيادي در ذهن مردم وجـود داره كـه                   

بـا هـر صـدايي دچـار        . به راهش ادامه داد   . دير يا زود پاسخ اون ها رو پيدا خواهند كرد         

  . اظطراب مي شد

براي يك دقيقه ايستاد و     . ودندعده كمي در اين وقت صبح بيدار ب       . خيابان ها خلوت بود   

من به اسب احتياج ندارم، سفيرا اسب توسن من خواهد بـود؛            . سعي كرد كه تمركز كند    

مي تونه براي هر دوي ما شكار كنه ، بنابراين نبايد نگران غذا باشـم ،                . اما زين مي خواد   

نم از خونـه    بقيه چيزهايي رو كه احتياج دارم مي توا       . گرچه بايد كمي غذا با خودم ببرم      

  . بردارم
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بوي بسيار بد و مشمئز كننـده اي        . او به طرف دباغي گدريك در نزديكي كارواهال رفت        

او به سمت كلبه روي تپه كه پوسـت  .باعث شد خود را كنار بكشد اما به راهش ادامه داد 

سپس سه تكه بـزرگ پوسـت گـاو را از رديـف             . هاي دباغي شده آن جا بود حركت كرد       

  .  از سقف آويزان شده بودند جدا كردپوست هايي كه

اين دزدي باعث شد كه احساس گناه كند اما فكـر كـرد و گفـت ، در واقـع ايـن دزدي                       

او چـرم را    . روزي پول اون رو به گدريك خواهم داد، همينطور پـول هورسـت رو             . نيست

ان چرم ها را بين شاخه هاي درخت پنهـ . پيچيد و آن را به پاي درختي دور ازروستا برد  

به مهمانخانه رفت تـا غـذا تهيـه         . حاال نوبت غذاست  . كرد و سپس به كارواهال بازگشت     

  .   كند اما لبخندي زد و مسيرش را تغيير داد

او دزدكي بـه خانـه      .  اگر مي خواست دزدي كند پس بهتر بود به سراغ اسلوان مي رفت            

ته بـود امـا در      زمان هايي كه اسلوان در خانـه نبـود در جلـويي بـس             . قصاب نزديك شد  

داخـل  . كناري فقط با يك زنجير نازك بسته مي شد كه به راحتي قابـل شكـستن بـود                 

او كورمال كورمال اتاق را گشت تا اين كه دستش به تكه گوشـتي كـه                . خانه تاريك بود  

تا جايي كه مي توانـست گوشـت هـا را زيـر لباسـش               . در پارچه پيچيده شده بود خورد     

  . ان بازگشت و در را به آرامي بستگذاشت و با عجله به خياب
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او زيـر پيـراهنش را محكـم گرفـت تـا از             . زني كه در آن نزديكي بود نامش را صدا كرد         

با ديدن هورست كـه چنـد قـدم آن          . افتادن گوشت ها جلوگيري كند، سپس پنهان شد       

  . طرف تر قدم مي زد لرزه بر اندامش افتاد

هنگامي كه كوچه را طـي مـي        . ن فرار كرد  به محض اينكه هورست از نظر دور شد اراگو        

او از ميان درختان فرار كـرد،  . كرد و به طرف درختان بر مي گشت، پاهايش مي سوخت 

. هـيچ كـس آن جـا نبـود        . سپس برگشت تا مطمئن شود كسي او را تعقيب نمـي كنـد            

. خيالش آسوده شد و نفس راحتي كشيد و براي برداشتن چرم خود را به درخت رسـاند                

  . رم آن جا نبوداما چ

  جايي مي رفتي؟ -

يك طرف سرش به شدت زخمي بـود؛        . اراگون برگشت، بروم با عصبانيت به او اخم كرد        

. شمشير كوتاهي در غالفي قهوه اي از كمربند او آويزان بود و چرم ها در دستان او بـود                  

؟ همـه   پيرمرد چه طور او را غافلگير كرده بود       . چشمان اراگون از ناراحتي تنگ شده بود      

  . قسم مي خورد كه كسي در آن اطراف نبود. چيز بي سر و صدا انجام شده بود

  ". اون ها رو به من برگردون":اراگون فرياد زد

  چرا؟ قبل از دفن گارو فرار مي كني؟  -
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چـرا  !  به تو مربوط نيست    ":اراگون با ناراحتي فرياد كشيد    . اين تهمت بزرگي بود    -

. اين جا منتظرت بـودم    .  من تعقيبت نمي كردم    ":ت بروم گف  "من رو تعقيب مي كردي؟    

 "حاال كجا مي ري؟

. سپس به طرف چرم ها حمله كرد و آنها را از دست بروم گرفت             ".هيچ جا ":اراگون گفت 

  . بروم تالشي براي متوقف كردن او نكرد

  . اميدوارم براي غذا دادن به اژدهايت به اندازه كافي گوشت داشته باشي -

  "درباره چي حرف مي زني؟:  گفتاراگون خشكش زد و

مي دونم نـشونه كـف دسـت تـو     ...  مسخره بازي در نيار":بروم بازوانش را گرفت و گفت 

مي دونم چرا پيشم اومـدي و       . تو يه تخم اژدها رو لمس كردي      . چطوري به وجود اومده   

  ".مي دونم كه اژدها سوارها يك بار ديگه زنده شدن. اون سواالت رو پرسيدي

مـن بـا ايـن      ! بايد فرار كـنم   ... باالخره اين اتفاق افتاد   ... رم و گوشت را انداخت    اراگون چ 

او سفيرا را صدا كـرد ، بـه مـدت    ... پاهاي زخمي نمي تونم سريع تر از اون بدوم اما اگه  

اراگـون گفـت، مـا رو پيـدا         ... چند ثانيه عذاب آور سفيرا پاسخ نداد ؛ اما بعد گفت، بلـه              

سپس تصويري از موقعيت خود براي سـفيرا فرسـتاد و او        . ج دارم به كمكت احتيا  ! كردن

بعد با لحني بـي حالـت       . بايد از جواب دادن به بروم طفره مي رفت        . به سرعت پرواز كرد   

  " چطور فهميدي؟": پرسيد



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

171

171

بروم به نقطه اي دور خيره شد و بدون هيچ صدايي لبانش را تكان داد؛ گويي بـا كـسي                    

انه و عالمت ها در همه جا بودن ، من فقط بايد بـه اونـا                 نش ":سپس گفت . حرف مي زد  

  "حال اژدهات چطوره؟. هر فرد آگاه ديگه اي هم همين كار رو مي كرد. توجه مي كردم

  ".وقتي غريبه ها رسيدن ما توي مزرعه نبوديم.  خوبه":اراگون گفت

  پاهات زخمي شدن، پرواز مي كردي؟ -

 غريبه ها او رو مجبور به اين كار كـرده باشـن             اگر. بروم چه طور موضوع رو فهميده بود      

. چي؟ شايد غريبه ها از او خواسته ن كه جاي ما رو پيدا كنـه تـا مـا رو بـه دام بنـدازن              

سفيرا كجاست؟ اين افكار از ذهنش گذشت و سپس سفيرا را ديد كه باالي سرش پرواز                

 !بيا اين جا . مي كند

 . نه، بايد كمي صبر كنم

 چرا؟ 

 . ل عام در دورو آرائبابه خاطر قت

 چي؟

 من با اون صحبت كردم و قبول كرده         ":بروم با لبخندي به طرف درخت خم شد و گفت         

همان طور كـه مـي بينـي هـيچ راهـي            . تا برطرف شدن اختالف نظرمون اون باال بمونه       

  نداري جز اين كه به سواالت من پاسخ بدي، حاال بگو كجا مي ري؟ 
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چطور مي تونه با سفيرا صحبت      . روش شقيقه اش گذاشت   اراگون شگفت زده دستش را      

كنه؟ پشت سرش زق زق مي كرد و افكار زيادي از ذهنش مي گذشت، اما به اين نتيجه                

  . رسيد كه بايد مطالبي را به مرد بگويد

   ". مي خواستم به مكان امني برم و تا مداوا شدن اون جا بمونم":بنابراين گفت

  بعدش چي؟  -

زق زق سرش شديد تر شد و انديشيدن بـرايش غيـر            .  شد ناديده گرفت   سوال او را نمي   

تنها چيزي كه مي خواست اين بود كه . ممكن گشت ، ديگر هيچ چيز برايش واضح نبود        

اين فكر به ذهنش رسيد كه راز       . تمام اتفاقات چند ماه گذشته را براي كسي تعريف كند         

 قـصد داشـتم غريبـه هـا رو          ":ي گفت تسليم شد و با نگران    . او باعث مرگ گارو شده بود     

 ".شكار كنم و اونا رو بكشم

گـويي اراگـون دربـاره      ". براي يه جوون اين كار خيلي سخته       ":بروم با لحني عادي گفت    

 . كاري عادي صحبت كرده است

مطمئنا اين تالش ارزشمنديه و تو فردي مناسب براي انجام اين كار هستي، با اين حال                

 . احتياج خواهي داشتفكر مي كنم كه به كمك 
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سپس به پشت بوته اي رفت و كيسه بزرگـي را از آن جـا برداشـت و بـا لحنـي خـشن                        

 به هر حال وقتي يه جوونك با اژدها اين ور و اون ور مي ره من نمي تـونم ايـن                      ":گفت

 ".جا بمونم

آيا واقعا قصد كمك كردن داره يا اين يه دامه؟ اراگون از ترفنـدهاي دشـمنان      مـي                       

اما بروم سفيرا رو متقاعد كرده تا به او اعتماد كنه و از طريق ذهـن بـا يكـديگر                    . رسيدت

اراگون تـصميم گرفـت ترديـدش را كنـار          ... اگه سفيرا نگران نيست   . صحبت كرده بودن  

  ". من به كمك نيازي ندارم":بگذارد و گفت

  ". اما مي توني با ما بياي":سپس با اكراه گفت

فكر كـنم حـاال   .  پس بهتره كه ديگه بريم":هوت ماند و بعد گفت  بروم براي لحظه اي مب    

  ".ديگه اژدهات دوباره به حرفت گوش كنه

  اراگون گفت، سفيرا؟ 

  . بله

  توي مزرعه به ما ملحق مي شي؟ 

  بله ، پس به توافق رسيديد؟ 

  . سفيرا از آن ها جدا شد و پرواز كرد. اين طور فكر مي كنم
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 ":كرد و ديد كه مردم از اين خانه به آن خانه مي دوند و گفـت               اراگون به كارواهال نگاه     

  ".فكر كنم دنبال من هستن

  " احتماال بريم؟":بروم ابرويش را باال انداخت و گفت

درست نيـست بـدون     .  مي خوام پيغامي براي روران بفرستم      ":اراگون با كمي تعلل گفت    

  ".اينكه دليل رفتنم رو بهش بگم اين جا رو ترك كنم

من يه نامه به گرترود دادم كه بهش برسونه و توي           .  قبال اين كار انجام شده     ":م گفت برو

اون نامه يه چيزايي رو براش توضيح دادم و اون رو متوجه خطرهايي كه تهديـدش مـي                  

  "اين كافيه؟. كنه كردم

بـراي ايـن كـه      . چرم را به دور گوشت پيچيد و حركـت كـرد          . اراگون سرش را تكان داد    

سـپس گـام هايـشان را       .  با احتياط حركت كردند تا اين كه به جاده رسيدند          ديده نشود 

اراگون قاطعانه پيش مي رفـت و       . سريع تر كردند تا هر چه زودتر از كارواهال دور شوند          

بـا  . آهنگ يكنواخت قدم هايشان به اراگون فرصت فكر كـردن داد          . پاهايش مي سوخت  

 با او همراه نخواهم شد؛ مگر اينكـه پاسـخ           خود انديشيد، وقتي كه به خونه برسيم ديگه       

اميدوارم در مورد اژدها سواران و افرادي كه مي خواهم با اون ها بجنگم              . سواالتم رو بده  

  . بيشتر توضيح بده
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اراگـون از ايـن كـه    . با ديدن مزرعه ويران شده ابروهاي بروم از شدت خشم در هم رفت      

بـرف و گـل آثـار حملـه         . هراسـان شـد   طبيعت به سرعت همه چيز را تغييـر داده بـود            

  . از طويله تنها مشتي دوده به جا مانده بود. وحشيانه غريبه ها را پنهان كرده بود

بروم با شنيدن صداي بال سفيرا كه بر روي درختان كشيده مي شد به آسمان نگاه كرد                 

د سفيرا از پشت سرشان به حدي پايين آمد كه بال هايش تقريبا بـا سـر آن هـا برخـور                    

  . كرد و از شدت جريان هوا تلو تلو خوردند

بروم . هنگامي كه سفيرا در مزرعه چرخي زد و با زيبايي فرود آمد پوستش مي درخشيد              

چشمانش مي درخشيد و قطره اشكي روي گونه        . با خوشحالي و متانت به سمت او رفت       

 سـفيرا   مدت زيادي آن جا ايستاد و بـا تماشـاي         . اش برق زد و در ريش هايش محو شد        

اراگون متوجه شد كه بروم زير لب چيـزي  . سفيرا نيز او را نگاه كرد. نفس عميقي كشيد  

  . مي گويد، بنابراين نزديك تر رفت تا صداي او را بشنود

اما چطور و كجا تموم مي شه؟ چشمانم پوشيده شـده،           . دوباره شروع شد  ... پس   -

يژگي هـاي هـر دو رو داره، امـا          نمي تونم بگم اين يه تراژدي است يا كمدي ، چرا كه و            

  ...جايگاه من تغيير نكرده و من 

از كنار بروم گذشت و تظـاهر كـرد كـه     .  با نزديك تر شدن اراگون صداي بروم محو شد        

اكنون حسي متفاوت بين آن ها به وجود آمده         . چيزي نشنيده و به استقبال سفيرا رفت      
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. ا هنـوز غريبـه هـا وجـود آمـده بـود            گويي آن ها يكديگر را بهتر مي شناختند ؛ ام         . بود

اراگون گردن سفيرا را نوازشي كرد و هنگامي كه ذهن آن ها را با يكـديگر تالقـي كـرد                    

سفيرا با كنجكاوي گفت، ، مـن تـا بـه حـال             . احساس كرد كف دستش سوزن مي شود      

  . هيچ انساني به جز تو گارو كه البته اون هم به شدت زخمي شده بود، نديده بودم

  . م ها رو از دريچه چشم من ديديتو آد

سپس جلوتر آمد و سـر بلنـدش را بـر گردانـد ، بـه طـوري كـه                    . اما نگاه ما يكي نيست    

با دقت گفت ، شما واقعا موجودات       . توانست با چشم درشت آبي رنگش بروم را نگاه كند         

را از بروم هنوز به او نگاه مي كـرد سـفيرا هـوا       . و دوباره به او خيره شد     . عجيبي هستين 

سفيرا به آرامي سرش    . بيني اش بيرون داد ، سپس بروم دستش را به طرف او دراز كرد             

سفيرا خره اي كشيد و به عقب       . را خم كرد و به او اجازه داد تا پيشاني اش را لمس كند             

بـروم پرسـيد ، چـي    . برگشت و پشت اراگون رفت و با دمش به زمين ضربه      مـي زد                  

  . دادشد؟ اما سفيرا پاسخي ن

   " اسمش چيه؟":بروم به اطراف اراگون برگشت و با صداي ضعيفي پرسيد

  . سفيرا -

چوبدستي اش را چنان بـه زمـين فـشار داد كـه بنـدهاي               . حالت چهره بروم تغيير كرد    

  . انگشتانش سفيد شدند
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 از بين اسم هايي كه به من گفتي اين تنها اسمي بـود كـه اون                 ":اراگون به سرعت گفت   

  ". فكر مي كنم بهش مي ياد.دوست داشت

 اما چيزي در صداي بروم بـود كـه اراگـون        نمـي                     ". بله ، بهش مي ياد     ":بروم گفت 

. توانست آن را درك كند ، چيزي مثل شكست، شگفتي، ترس، حسادت؟ مطمئن نبـود               

از .  خوش آمدي سفيرا   ":بروم صدايش را بلندتر كرد و گفت      . شايد هيچ كدام از اين نبود     

سـفيرا بـه   .  سپس دستش را به نشانه عجيبـي چرخانـد و خـم شـد          ".خوشحالمديدنت  

  . آرامي گفت ، ازش خوشم مياد

اراگون دستي به شـانه او زد       . البته كه دوستش داري ؛ همه از چاپلوسي خوششون مياد         

پيرمرد سرزنده و شاد به نظر . سفيرا و بروم همان جا ماندند . و به سمت خانه خرابه رفت     

  . مي رسيد

اراگون به خانه رفت و سينه خيز به زير دري رفت كه در آن وسايل اتاقش وجود داشت                  

با كمـك حافظـه اش بـه دنبـال          . و به زحمت آن را زير خروارها چوب شكسته پيدا كرد          

بخشي از چارچوب تخريب شده بود، اما بـه         . ديوار اتاق گشت و كيسه خالي اش را يافت        

تجويش ادامه داد و سرانجام انتهاي كمان خود را پيـدا           او به جس  . راحتي قابل تعمير بود   

  . كرد كه هنوز در جلد چرمي اش قرار داشت
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اگر چه چرم آن خراشيده و كثيف شده بود اما از اين كه چوب روغنـي آن هنـوز سـالم                     

سـپس كمـان را گرفـت و آن را بـه سـمت              . باالخره خـوش شانـسي    . بود خوشحال شد  

ه دنبال تيردانش گشت و آن را در همان نزديكي پيدا           بعد با خوشنودي ب   . خودش كشيد 

او كمان و تيـردان را بـه بـروم          .  كرد؛ تيردان سوخته بود و بسياري از تيرها شكسته بود         

 اراگون جوابي نداد ". براي استفاده از چنين كماني به بازواني قوي نيازه    ":بروم گفت . داد

سپس برگشت و لـوازم انـدكي را كـه          و براي برداشتن بقيه وسايل به طرف خانه رفت و           

  . جمع آوري كرده بود، كنار بروم ريخت

 چشمانش تيز و كنجكاو بودند، اراگـون بـه او نگـاهي كـرد و                " حاال چي؟  ":بروم پرسيد 

  ". بايد جايي را براي پنهان شدن پيدا كنيم":گفت

  تو جايي رو در نظر داري؟  -

ه اي جمع كرد و محكـم آن را بـست و             تمام لوازم بجز كمانش را در بقچ       ".بله":او گفت 

 سـفيرا تـو     ". از ايـن طـرف     ":روي پشتش قرار داد و به طرف جنگل به راه افتاد و گفت            

روي زمين رد پاهات رو خيلي زود پيدا مي كنن و تعقيب مون             . پرواز كن و دنبالمون بيا    

  .مي كنن

  . سپس پشت سر آن ها از زمين بلند شد. بسيار خوب
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اما اراگون براي گمراه كردن تعقيب كنندگان مـسيرهاي         .  دور نبود  مقصد آن ها چندان   

تقريبا پس از گذشت يك ساعت باالخره در محوطه اي كـه            . انحرافي را انتخاب مي كرد    

به خوبي با بوته ها محصور شده بود ايستاد ؛ محوطه بازي كه ميان بوته ها قرار داشـت                   

سـنجاب قرمـزي در     . ش كوچك جا داشت   فقط به اندازه آن دو نفر و يك اژدها و يك آت           

  . اعتراض به ورود آن ها جيغ زنان به داخل جنگل گريخت

 شخص ديگه اي هم از وجـود ايـن جـا خبـر              ":بروم با عالقه به اطراف نگريست و گفت       

  "داره؟

يك هفتـه طـول كـشيد    . نه، وقتي براي اولين بار به اين جا اومديم پيداش كردم  -

 يك هفته ديگه هم طول كشيد تـا چـوب هـاي خـشك رو                تا به وسط بوته ها رسيدم و      

  .جمع كردم

سفيرا در كنار آن ها فرود آمد و براي اين كه با بوته هاي خار برخورد نكند ، بال هايش                    

شاخه هاي خشك كوچك زير بدنش شكسته       . سپس بر زمين نشست   . را جمع كرده بود   

  . نگاه كردسفيرا سرش را روي زمين گذاشت و به آن دو نفر . مي شدند

نگاه هاي موشـكافانه او اراگـون     . بروم به چوب دستي اش تكيه داد و به سفيرا خيره شد           

  . را عصباني مي كرد
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آتش درست كرد و ظرفي را از بـرف پـر           . گرسنگي باعث شد اراگون از جايش بلند شود       

 وقتي آب گرم شد قسمتي از گوشت را تكـه         . كرد و آن را روي آتش قرار داد تا آب شود          

  . تكه كرد و به همراه مقداري نمك داخل ظرف ريخت

با خودش انديشيد ، غذاي زيادي نيست ، ولي سـيرمون مـي كنـه شـايد بـراي مـدتي                     

  . مجبور باشيم همين قدر غذا بخوريم ، پس بايد بهش عادت كنم

سـفيرا نـوك زبـانش را       . بوي خوبي در فضا پيچيـده بـود       . گوشت به آرامي مي جوشيد      

زماني كه گوشت نرم شد بروم آمد و اراگون غـذا را در     . و هوا را مزه مزه كرد     بيرون آورد   

آن ها در سكوت غذايشان را خوردند و از نگاه كردن به هم خودداري مـي                . ظرف ريخت 

  . سپس بروم چپقش را بيرون آورد و با تاني آن را روشن كرد. كردند

  " چرا مي خواهي با من سفر كني؟":اراگون پرسيد

از دود از لب بروم خارج شد و در ميان درختان به صورت مـارپيچ حركـت كـرد و                    ابري  

  ". من عالقه زيادي به زنده نگه داشتن تو دارم":بروم گفت. ناپديد شد

  " منظورت چيه؟":اراگون گفت

رك بگم ، من يه نقال هستم و فكر مي كنم كه داستان تو داسـتان جـالبي مـي                     -

چه . ين سواري هستي كه تحت كنترل پادشاه نيستي       بعد از گذشت صد سال تو اول      . شه

اتفاقي مي افته؟ آيا تو مثل يه شهيد جونت را از دست مي دي؟ آيـا بـه واردن هـا مـي                       
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پيوندي؟ يا پادشاه گالباتوريكس رو مي كشي؟ تمام اين ها سواالت جالبي هستن و مـن       

  . نمبراي ديدن هر قسمتش با تو خواهم بود و مهم نيست چه كار بايد بك

نمـي  . او خود را قادر به انجام هيچ كدوم از آن كارها نمـي ديـد       . اراگون دچار ضعف شد   

با خودگفت ، من فقط انتقام مي گيـرم و هـيچ        . توانست تصور كند كه روزي شهيد شود      

 . براي انجام بقيه كارها ندارم... تمايلي 

ر مـي تـوني بـا سـفيرا      ممكنه ، اما به من بگو كه چطـو ":اراگون رو به بروم كرد و گفت     

 "صحبت كني؟

سـپس دوبـاره آن را روشـن كـرد و در            . بروم تنباكوي بيشتري را درون چپقش ريخـت       

 بسيار خوب ، اگه تو جواب اين سوال ها رو مي خـواي، باشـه                ":دهانش گذاشت و گفت   

 ".بهت مي گم ، ولي ممكنه خوشت نياد

ي را كه در بقچه اي پيچيده شده        بروم بلند شد ، وسايلش را كنار آتش آورد و چيز بلند           

بود بيرون آورد ، حدود سه و نيم فوت طول داشت و از نحوه اي كه بروم آن را به دست                     

گرفته بود متوجه شد كه سنگين است او مثل باز كردن يـك موميـاي        اليـه هـاي       

  . بقچه را يكي يكي باز كرد

قبضه طاليـي شمـشير بـه       . زداراگون به او خيره شد و با نمايان شدن شمشير خشكش            

. شكل قطره اشكي بود و وسط آن ياقوتي به اندازه يك تخم مـرغ كوچـك نمايـان بـود                   
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دسته آن با سيم نقره اي بسته و صيقل داده شده بود و مانند نور ستارگان           مـي                            

غالف آن به رنگ شرابي و مانند اينه صاف بود و عالمت مـشكي عجيبـي كـه                  . درخشيد

در كنار شمـشير يـك كمربنـد        . حك شده بود تنها تزئين آن به شمار مي رفت         روي آن   

آخرين اليه بقچه هم باز شد و بروم شمشير         . چرمي با قالبي سنگين به چشم مي خورد       

  . را به اراگون داد

او به آرامي   . دسته شمشير اندازه دست اراگون بود؛ مثل اينكه براي او ساخته شده باشد            

تيغه صـاف آن    . يد و شمشير بدون هيچ صدايي از غالف بيرون آمد         شمشير را بيرون كش   

لبه هاي برنده آن به نرمي در نزديكـي نـوك تيـز             . قرمز بود و در نور آتش مي درخشيد       

  . نمادي مشكي رنگ بر روي قسمت فلزي شمشير حك شده بود. آن انحنا داشت

ه با آن ها كـار مـي        تعادل شمشير فوق العاده بود و بر خالف وسايل زمخت كشاورزي ك           

مـوج قـدرت از آن متـساطع    مـي             . كرد حس كرد كه جزيي از امتداد بازوهايش است        

اين شمشير براي اوج خشونت در جنگ   . شد؛ گويي نيرويي متناوب در دل آن نهفته بود        

ساخته شده بود تا به زندگي انسان ها پايان دهد ، اما با اين حال از زيبايي وحـشتناكي                   

  .دبرخوردار بو

وقتي اژدهـا سـواري     .  اين روزي شمشير يه اژدها سوار بود       ": بروم با حالتي جدي گفت    

روش اونا بـراي سـاختن ايـن        . آموزش مي ديد ، الف ها به او يه شمشير هديه مي دادن            
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اما شمشير هاي اونا بـراي هميـشه تيـز مـي            . شمشيرها هميشه مثل يه راز باقي مونده      

 رسم بود كه رنـگ تيغـه صـاحب شمـشير بـه رنـگ                .مونه و ماهيتش رو حفظ مي كنه      

اسـم ايـن   . اژدهاي آن سوار باشه ، اما فكر كنم در اين مورد بتونيم اسـتثنا قائـل بـشيم               

احتماال چيزي مربوط به سواريه كـه مـال اون          .  ، معني اش رو نمي دونم      زاروكشمشير  

  . بوده

 از كجـا    ":پرسـيد بروم به اراگـون نگـاهي كـرد كـه شمـشير را تـاب مـي داد، اراگـون                     

 او با بي ميلي تيغه را آرام در غالف گذاشت و آن را به سمت بروم دراز كرد،                    "آورديش؟

  . اما بروم براي گرفتن آن هيچ حركتي نكرد

 اين مهم نيست ، فقط بگم كه براي بـه دسـت آوردنـش چنـدين مـاجراي                   ":بروم گفت 

 بدون ، اين بيـشتر حـق   اون رو مال خودت.ناخوشايند و خطرناك رو پشت سر گذاشتم      

  ".توئه تا من ، از همه گذشته تو بهش احتياج پيدا مي كني

  . اين پيشنهاد اراگون را از حالت دفاعي خارج كرد

  .اين يه هديه شاهانه است ، ممنونم -

 ايـن  ":در حالي كه مطمئن نبود ديگر چه بگويد دستش را روي غالف كـشيد و پرسـيد     

  "نماد چيه؟

  . ها سوارهاون نشانه شخصي اژد -



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

184

184

  . اراگون سعي كرد حرف او را قطع كند ، اما نگاه بروم او را به سكوت وا داشت

حاال اگه مي خواي بدوني، هر كسي اگه خوب آموزش ببينـه ، مـي تونـه حـرف                    -

  . زدن با اژدها رو ياد بگيره

 اگه كسي بتونـه بـا اژدهـا حـرف بزنـه ،              ":او انگشتش را به نشانه تاكيد باال برد و گفت         

من تقريبا بيشتر از هر فرد زنده ديگه اي درباره اژدهـا هـا و توانـايي                 . چيزمهمي نيست 

چيزي رو كه بهت ياد مي دم اگه بخواي خـودت يـاد بگيـري سـالها                 ... هاشون مي دونم  

اين كه اين همـه رو از  . من دارم دانشم رو به عنوان ميان بر بهت مي دم          . طول مي كشه  

  ".مي دارمكجا مي دونم براي خودم نگه 

اراگـون  . با پايان يافتن صحبت هاي او سفيرا خود را باال كشيد و به طرف اراگـون رفـت                 

سـپس  . سفيرا گفـت ، قـدرت داره  . تيغه را بيرون كشيد و شمشير را به سفيرا نشان داد         

با برخورد شمشير و پوست سفيرا رنگ قوس و قزحي          . نوك آن را با بيني اش لمس كرد       

  . او با غرشي رضايتمندانه سرش را تكان داد. نند آب موج زدتيغه فلزي شمشير ما

  . اراگون با نگراني شمشير را در غالف گذاشت. شمشير دوباره به حالت اول خود برگشت

 اين از اون چيزايي هست كه درباره اش صـحبت           ":بروم ابروهايش را باال انداخت و گفت      

. دث زيادي اطراف اونا اتفاق مي افته      حوا. اژدها ها مدام تو رو متعجب مي كنن       . مي كنم 

هر چند سـوارها قـرن      . اتفاقات عجيبي كه رخ نشون دادنشون در جاي ديگه غير ممكنه          
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بعضي ها مي گن  كـه       . ها با اژدهاها كار مي كنن اما كامال به توانايي اژدهاها پي نبردن            

ين پيونـد   اونا طـوري بـا ايـن زمـ        . حتي اژدهاها هم از تمام قدرت خودشون خبر ندارن        

كاري كه االن سفيرا كرد بيـانگر حرفيـه         . خوردن كه مي تونن بر موانع بزرگ غلبه كنن        

  ".كه زدم ، چيزاي زياديه كه نمي دوني

شايد ، اما مـي تـونم يـاد بگيـرم و            ":سكوتي طوالني بين آن ها برقرار شد، اراگون گفت        

چيزي درباره اين كه    . غريبه ها مهم ترين چيزي هستن كه الزم دارم درباره شون بدونم           

  "اونا كي هستن مي دوني؟

هيچ كس نمي دونـه كـه ايـن         . رازاك به اونا مي گن      ":بروم نفس عميقي كشيد و گفت     

در هر  صورت اگر     . اسم نژادشونه يا اسمي هست كه باهاشون خودشون رو صدا مي زنن           

رت رسـيدن   رازاك ها قبل از به قد     . اون رو قايم مي كنن    . شخصا اسمي هم داشته باشن    

گالباتوريكس ديده نشده بودن، اون بايد در طول سفرش اونا رو پيـدا كـرده باشـه و در                   

هيچ چيزي درباره اونا معلوم نيست، اما مـي تـونم            . ارتش به خدمت خودش گرفته باشه     

وقتي به سر يكي از اونا نگاه كردم چيـزي شـبيه            . اين رو بهت بگم كه اونا انسان نيستن       

اما اين كه چطور حرفاي ما رو مـي         . ياهي به بزرگي مشت من داشت     منقار و چشمان س   

براي همينه كـه هميـشه      . بدون شك بقيه بدنشون هم همون طوريه      . فهمن برام يه رازه   

بـه خـاطر نيرويـي كـه دارن،     . بدون توجه به آب و هوا خودشون رو با شنل مي پوشونن       
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ي خيلي بلند بپرن ، امـا نمـي   قوي تر از هركس ديگه اي هستن و مي تونن از ارتفاع ها        

بايد شكرگزار باشي؛ چون اگه مي تونـستن، االن تـو چنـگ             . تونن از جادو استفاده كنن    

بـا ايـن حـال اگـر        . اين رو هم مي دونم كه شديداً از نور خورشـيد بيـزارن            . شون بودي 

يه وقت رازاك ها رو دست كم نگيري ، چون اونا زيرك و             . بخوان، نور مانعشون نمي شه    

  ".قه بازنح

  " اونا چند تان؟":اراگون كه از اطالعات زياد بروم متعجب شده بود ، پرسيد

تا جايي كه مي دونم فقط دو تا شون رو ديدي ، شايد بيشتر باشن ، اما تـا حـاال                      -

. شايد بيشتر باشن ، اما تا حاال چيزي درباره شـون نـشنيدم            . چيزي درباره شون نشيدم   

ميـدوني اونـا شـكارچيان      . سلي باشن كه داره از بـين مـي ره         شايد اونا آخرين افراد از ن     

هر وقت گالباتوريكس از وجود يه اژدها در جايي با خبـر بـشه ،               . شخصي پادشاه هستند  

  . معموال هر جا ميرن مرگ و مير راه مي اندازن. رازاك ها رو براي پيدا كردن مي فرسته

كه بين بوته هاي خار شـناور مـي         بروم چند حلقه دود از دهانش خارج كرد و به آن ها             

اراگون توجهي به حلقه هاي دود نكرد تا اين كه متوجه شد رنـگ آن               . شدند ، نگاه كرد   

 . بروم چشمك معني داري زد. ها تغيير مي كند و سپس محو مي شوند

پـس گالبـاتوريكس چطـور       مـي     . اراگون مطمئن بود كه كسي سفيرا را نديده است 

 حق با توسـت ،      ":لع شده باشه؟ وقتي او اين را پرسيد بروم گفت         تونست از وجودش مط   
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بعيده كه كسي از كارواهال به پادشاه خبر داده باشه ، چرا به من نمي گي كه كجا تخم                   

  ".اين شايد موضوع رو روشن كنه... رو پيدا كردي و چطور سفيرا رو بزرگ كردي؟ 

ز زمان پيدا كـردن تخـم در اسـپاين          اما سپس تمام وقايعي را كه ا      . اراگون ترديد داشت  

. از اين كه باالخره به كسي اعتماد مي كرد خوشحال بود          . اتفاق بود، براي او تعريف كرد     

زماني كه اراگـون داسـتانش را   . بروم سواالتي پرسيد ، اما بيشتر با اشتياق گوش مي داد  

رتي روشـن در    آن ها وقتي ابرها به رنگ صـو       . تمام كرد خورشيد تقريبا غروب كرده بود      

 فقـط   ":سـرانجام اراگـون سـكوت را شكـست و گفـت           . آمدند، ديگر ساكت شده بودنـد     

 بروم سرش را باال     ".كاشكي مي دونستم سفيرا از كجا اومده، خودش هم يادش نمي ياد           

مطمئنم كـه كـسي در      . چيزاي زيادي رو برام روشن كردي     ...  نمي دونم  ":گرفت و گفت  

زاك ها بايد منبعي خارج از اين دره داشته باشن ، كسي كه             را. اطراف ما سفيرا رو نديده    

شايد تا حاال مرده باشه ، تو روزهاي سختي داشتي و كاراي زيادي انجام دادي و من رو                  

  ".تحت تاثير قرار دادي

 سرت چي شده؟ به نظر مـي رسـه بـا            ":اراگون مبهوت به دور دست خيره شد و پرسيد        

  ".سنگ زدنت

 وقتي هوا   ": سپس پك عميقي به چپقش زد و گفت        ". حدس خوبيه   نه ، اما   ":بروم گفت 

تاريك شد اطراف اردوگاه رازاك ها فضولي مي كردم و مي خواستم تـا جـايي كـه مـي                    
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دام خـوبي بـود ، امـا        . تونم از كارشون سر در بيارم كه من رو تو سايه ها غافلگير كردن             

  "...كنممن رو دست كم گرفته بودن و من سعي كردم اونا رو دور 

من بيهوش شـدم و     .  اما نه با اين وضع احمقانه اي كه به وجود اومد           ":بعد با طعنه گفت   

تا اون موقع اونا به مزرعه شـما رسـيده          . به زمين افتادم و تا روز بعدش به هوش نيومدم         

بودن و براي متوقف كردن شون خيلي دير شده بود، امـا بـه هـر حـال پـس از اونـا راه                        

  ".قعي بود كه همديگر رو تو جاده ديديمافتادم و اون مو

اون كيه كه فكر كرده مي تونه تنهايي سراغ رازاك ها بره؟ اون ها اون رو تو تاريكي بـه                    

 وقتـي   ":دام انداختن و اون هم فقط بيهوش شد؟ اراگون بر آشفت و با هيجـان پرسـيد                

ن؟ اون وقـت     رو كف دستم ديدي چرا بهم نگفتي كه رازاك ها كيا           گدوي ايگنيزيا نشان  

به جاي اينكه اول برم سراغ سفيرا به گارو هشدار ميدادم و مي تونستيم سه تـايي فـرار                   

  ".كنيم

فكر مـي كـردم      مـي            .  اون موقع شك داشتم چه كار كنم       ":بروم آهي كشيد و گفت    

. تونم رازاك ها رو ازت دور كنم ، گفتم وقتي رفتن ، اون وقت درباره سفيرا بهت مي گم                  

اين اشتباه بزرگيه كه ازش متاسفم چيزيه كـه تـو بهـاش رو              . ا زرنگتر از من بودن    اما اون 

  ".دادي
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 تو كي هستي؟ چطور يه نقال دهكده مـي تونـه شمـشير اژدهـا                ":اراگون ناگهان پرسيد  

  "سوار رو داشته باشه؟ از كجا درباره رازاك ها مي دوني؟

 نمـي خـوام دربـاره اش         فكر مي كـنم گفـتم كـه        ":بروم به چپقش ضربه اي زد و گفت       

  ".صحبت كنم

  .  او دستش را درهوا تكان داد". دايي من بخاطر اين موضوع مرد":اراگون گفت

من فقط براي اين بهت اعتماد كردم كه سفيرا بهت احترام مـي زاره ، امـا ديگـه                    -

تو اون كسي نيستي كه تو  تمام اين سال ها تو كارواهال مـي شـناختم ، خـودت رو         ! نه

  !نمعرفي ك

خطـوط  . بروم مدت طوالني به دودي كه بين آن ها در هـوا مـي چرخيـد ، خيـره شـد                    

حركتي كـرد و پـك ديگـري بـه چـپقش زد و              . عميقي بر روي پيشاني اش نقش بست      

 شايد اصال درباره اش فكر نكردي ، اما بيشتر عمر من خـارج از پاالنـسار                 ":باالخره گفت 

من نقش هـاي زيـادي   . نقالي رو انتخاب كردمو تنها تو كارواهال بود كه عنوان  گذشته

تقريبـا ميـل بـه فـرار     . من گذشته پيچيده اي داشـتم   .رو براي افراد مختلف بازي كردم       

  ".پس من اوني نيستم كه تو فكر مي كني. داشتم كه به اين جا اومدم

  "پس تو كي هستي؟!   ها ":اراگون نفسي كشيد و گفت
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حـرف  . ني هستم كه براي كمك به تو اومدم اين جـا  من او":بروم آرام لبخند زد و گفت 

اما      نمـي خـوام   . هام رو قبول كن، اين ها راست ترين حرفايي هستن كه تا حاال زدم  

االن نيازي به دونستن گذشته من نداري و هنوز حق داشتن اين            . به سواالتت جواب بدم   

نبايد داشته باشه ، اما من     اطالعات رو هم نداري، درسته ، من دانشي دارم كه بروم نقال             

تو ياد خواهي گرفت كه با اين حقيقت زندگي كنـي و حقيقـت            . بيشتر از يه نقال هستم    

  ". اينه كه من جواب اونايي رو كه مي خوان درباره من بدونن رو نمي دم

 اين را گفت و از كنار       ". مي خوام بخوابم   ":اراگون اخم كرد و خيره به اونگاه كرد و گفت         

كيـسه خـوابش را در كنـار        . بروم متعجب نشد، اما چشمانش اندوهگين بـود       . آتش رفت 

  . سكوت سردي بر فضا حاكم شد. آتش پهن كرد و اراگون هم در كنار سفيرا خوابيد
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  فصل شانزدهم

  ساخت زين

پتو را روي سرش كـشيد و  . چشم هايش را باز كرد به ياد مرگ گارو افتاد وقتي اراگون 

خوابيدن در آن جا و پنهان شدن از دنياي بيرون حس           . كي محض گريه كرد   آرام در تاري  

او بروم را نفرين كرد، سـپس بـا اكـراه           . باالخره اشك هايش متوقف شد    . خوشايندي بود 

  . گونه هايش را پاك كرد و بلند شد

.  اراگون در جواب غر غـر كـرد        ". سالم ":او گفت . بروم مشغول درست كردن صبحانه بود     

.  هاي سردش را زير بغلش فرو كرد و كنار آتش نشست تا صبحانه آماده شـود                او انگشت 

وقتي اراگـون غـذايش را      .آن ها غذاي شان را پيش از آنكه سرد شود به سرعت خوردند            

  . تمام كرد ظرف خود را با برف شست و چرم دزدي را روي زمين پهن كرد

  ".ون رو با خودمون ببريم مي خواي با اون چه كار كني؟ نمي تونيم ا":بروم پرسيد

  . مي خوام يه زين براي سفيرا درست كنم -

اولي ، سفت بود .  هوم ، خوب ، اژدها ها قبال دو نوع زين داشتن           ":بروم جلو رفت و گفت    

اما اين كار وقت و ابزار مي خـواد كـه مـا هـيچ كـدوم      . و مثل زين اسب ساخته مي شد  

. فقط يه اليه اضافي بين سوار و اژدهاست       دومي زين سبكه و باريكه كه       . شون رو نداريم  
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از اين زين ها وقتي استفاده مي شد كه سرعت و انعطاف پذيري مهـم بـود ، هـر چنـد                      

 ".مثل زين هاي سفت راحت نبودن

  " مي دوني اونا چه شكلي بودن؟":اراگون پرسيد

  . معلومه كه مي دونم ، حتي مي تونم يكي درست كنم -

 خيلـي خـب ،      ": بروم گفت  ". خوب ، لطفا يكي درست كن      ":اراگون كنار ايستاد و گفت    

 ".شايد يه روز خودت مجبور بشي يكي بـراي خـودت درسـت كنـي    . اما خوب دقت كن   

بعد پنج نوار از چرم بريد و روي آن         . بروم با اجازه سفيرا گردن و سينه او را اندازه گرفت          

 را بـصورت   رشـته        ها شكل هايي كشيد وقتي تكه هاي چرم جدا شد ، باقيمانده چـرم             

 . هاي بلند بريد

بروم از رشته ها براي دوختن استفاده كرد ، اما براي هر كوك ، بايد دو سوراخ در چـرم                    

گره هاي محكم در قالب ها بـسته  . اراگون در اين كار به بروم كمك كرد       . ايجاد مي كرد  

 . ازه سفيرا باشدشد و هر تسمه آن قدر بلند گرفته شد تا در ماه هاي آينده نيز زين اند

بخش اصلي زين از سه قسمت مثل هم درست شده بود كـه بـه يكـديگر دوختـه شـده               

در جلو زين حلقه ضخيمي بـود كـه محكـم    . بودند و تشكچه اي ميان آن ها قرار داشت       

دور يكي از خارهاي گردن سفيرا بسته مي شد و بندهايي پهن از دو طرف دور شـكم او                   

در قسمت ركاب يك سري گره وجود داشت كه از هـر            .  شد مي پيچيد واز زير بسته مي     
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با سفت كردن آن ها اراگون مي توانست پاهايش را در           . طرف به سمت پايين آويزان بود     

يك تسمه بلند از بـين      . آن قرار دهد و با كشيدن آن ها، آن را به دور پايش محكم كند              

س از عبـور از پـشت       پاهاي جلوي سفيرا مي گذشت و به دو تكه تقسيم مي شد كـه پـ               

 . پاهاي جلو به زين متصل مي شد

آن . درحالي  كه بروم كار مي كرد ، اراگون كوله خود را تعمير و وسايلش را آمـاده كـرد              

بروم كـه خـسته شـده بـود ، زيـن را بـر روي سـفيرا                  . روز صرف درست كردن زين شد     

د محكم شـده    گذاشت و آن را خوب بررسي كرد ، تا مطمئن شود تسمه ها در جاي خو               

  . او تغييرات كمي انجام داد و آن را برداشت. باشند

  ". كارت خوب بود":اراگون با بي ميلي گفت

برات خوب كار     مي        .  آدم بايد تمام سعي اش رو بكنه       ":بروم سرش را كج كرد و گفت      

  ".كنه؛ چرم محكمي داره

  سفيرا پرسيد، نمي خوايي امتحانش كني؟

  .و زين را داخل كوله گذاشت االن خيلي ديره. اراگون گفت ، شايد فردا

اما در حقيقت بعد از نتيجه مصيبت بار آخرين پروازش ، زيـاد ميلـي بـه پـرواز دوبـاره                     

هنگـام خـوردن    . شام خيلي سريع آماده شد و هر چند ساده ، اما خوشمزه بـود             . نداشت

  "يم؟ فردا مي ر":شام ، بروم از باالي آتش به اراگون نگاه كرد و پرسيد
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  .دليلي براي موندن نداريم -

 من هم همين طور فكر مي كنم ، اراگون مـن بايـد بـه خـاطر                  ":او تكاني خورد و گفت    

خونـواده ات اصـال   . اصال نمي خواستم اين طوري بـشه     . اتفاقي كه افتاده ازت عذر بخوام     

ين ا. اگه مي شد كاري بكنيم كه تغييرش بدم حتما مي كردم  . سزاوار اين تراژدي نبودن   

  ".وضعيت وحشتناكي براي همه ماست

 مثل اين كه به اسـب       ":اراگون ساكت بود و سعي مي كرد به بروم نگاه نكند، بروم گفت            

  ".احتياج داريم

  .شايد تو بخوايي اما من سفيرا رو دارم -

 هيچ اسب چابكي نميتونه يه اژدهاي در حال پـرواز رو            ":بروم سرش را تكان داد و گفت      

ا هم براي بردن هر دوي ما خيلي كوچيكه ، به عالوه اگه با هم باشيم                دنبال كنه و سفير   

 اما اين گـرفتن     ": اراگون با اعتراض گفت    ".امن تره و سوار بودن سريع تر از پياده بودنه         

بـا  . با سفيرا ، يكي دو روزه مي تـونم اونـا رو پيـدا كـنم     . رازاك ها رو مشكل تر مي كنه      

  "!ر بتونيم ردشون رو دنبال كنيماسب خيلي طول مي كشه ، البته اگ

  ". همراهي من برات يه شانسه":بروم به آرامي گفت

.  خيلي خب ، اسب مي گيريم ، اما تو بايد اسب هـا رو بخـري                ":اراگون فكر كرد و گفت    

  ".كار اشتباهيه. من هيچ پولي ندارم و نمي خوام دوباره دزدي كنم
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 كني ، قبل از اين كه اين كار خطرناك           بستگي داره كه چطور نگاه     ":بروم با خنده گفت   

. رو شروع كني به خاطر داشته باش كه دشمنان تو ، رازاك ها ، برده هاي پادشاه هستن            

تو شهرها  . قوانين ، اونا رو متوقف     نمي كنه          . از اونا هر جايي كه برن محافظت مي شه        

 كــه بــراي در ضــمن يــادت باشــه. ، اونــا بــه منــابع و نــوكران زيــادي دسترســي دارن

گالباتوريكس هيچ چيز مهم تر از دستگيري يا قتل تو نيست ؛ هر چند هنوز خبر زنـده                  

اون . هر چه بيشتر از رازاك فرار كني ، اون بيشتر نا اميد مي شـه              . بودنت بهش نرسيده  

خواهد فهميد كه تو هرروز قوي تر مي شي و هر لحظه اي كه مي گذره فرصت ديگـري         

تو بايد خيلي مراقب باشي ، چون خيلي راحت         . منانش بپيوندي هست براي تو كه به دش     

  ".مي توني از يه شكارچي به يه شكار تبديل بشي

او به فكر فـرو رفـت و يـك شـاخه كوچـك را               .اراگون با حرف هاي محكم بروم آرام شد       

استخوان هايم درد      مي         .  حرف ديگه بسه ، ديره     ":بروم گفت . ميان انگشتانش پيچيد  

 اراگـون سـرش را تكـان داد و آتـش را زيـر               ".دا بيشتر مي تـونيم حـرف بـزنيم        فر. كنه

  .      خاكستر كرد
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  فصل هفدهم

  مرگ سايه ها

جنگـل  . سپيده دم به رنگ خاكستري و آسمان پوشيده از ابر بود و باد سردي مي وزيـد   

كولـه هـاي    . بروم و اراگون پس از صبحانه مختصري آتش را خاموش كردند          . ساكت بود 

اراگون كمان خود را در قـسمتي از        . شان را روي دوششان گزاشتند و آماده رفتن شدند        

كوله اش گذاشت كه به راحتي قابل دسترس باشد و سفيرا زيـن را برداشـت او بايـد تـا                  

  .پيدا كردن اسبها آن را حمل مي كرد

. بـر دوش بكـشد    ارگون  زاروك را با دقت به كمرش بست هر چند مايل نبود بار اضافي                

  .اما به هر حال در دست گرفتن چوب دستي مناسب تر از شمشير بود

اراگون در آن محل احساس امنيت مي كرد اما با خارج شدن از آنجا مي شد آثار نگراني                  

  .سفيرا از زمين بلند شد و در آسمان چرخي زد. را در حركاتش ديد

اراگون در حالي كه به خانه ويـران        . با نزديك شدن به مزرعه از انبوه درختان كاسته شد         

ايـن دوري نمـي تونـه و        .شده نگاه مي كرد با خود گفت اين جا رو دو باره خواهيم ديـد              

سـپس  . باالخره يه روز با كمال آرامش به اينجا بر مـي گـرديم            . نبايد براي هميشه باشه   

خـالي  شانه هايش را باال انداخت و به طرف جنوب نگاه كرد و به زمين هـاي خـشك و                    

زماني كه راه افتاد سفيرا به طرف كوه تغيير مسير داد و از ديـد آنهـا      . آنجا چشم دوخت  

حتي حاال هم كه ديگر كسي      . اراگون با رفتن سفيرا احساس نا امني مي كرد        . خارج شد 
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هر وقـت مـسافري     . در اطراف آنها نبود  نمي توانستند روزها را در كنار هم سپري كنند             

  . مجبور بود پنهان شودرا مي ديدند سفيرا

.  در اثر بارش برف رد پاي رازاك ها از بين رفته بود اما اراگون احساس نگراني نمي كـرد                

بعيد به نظر مي رسيد كه آنها اين راه را كه  راحت ترين مسير خارج شدن از دره بود را                     

مي شـد و    اما مسير خارج از دره به چندين راه تقسيم          . ترك كنند و از راه ديگري بروند      

  .مشكل مي شد پي برد كه رازاك ها كدام مسير را انتخاب كرده اند

. آنها در سكوت سفر مي كردند و به تنها مسأله اي كه مـي انديـشيدند سرعتـشان بـود                   

او براي اينكه ذهنش را از درد پـايش         . پاهاي اراگون دوباره شروع به خونريزي كرده بود       

اونها دقيقا  .  توانايي اژدها ها مي دوني      در مورد  تو گفتي چيزهايي  « : منحرف كند پرسيد  

  »توانايي انجام چه كارهايي رو دارند؟

بروم خنديد و با ژست خاصي دستش را در هوا تكان داد كه باعث شد انگـشتر يـاقوتش         

 متاسفانه دانش من در مورد تواناي هاي اژدهـا هـا در مقايـسه بـا                 ": برقي بزند و گفت     

سوال تو همون سواليه كه مردم قرنها سعي مي كردنـد جـوابي             . چيزهتوانايي آنها واقعا نا   

اژدها هـا   . بنابر اين بايد بدوني كه اونچه بهت ميگم ماهيتاً كامل نيست          . براش پيدا كنند  

. هر چند ممكنه ايـن مـساله مهمـي نبـوده باشـه           . هميشه موجودات اسرار آميزي بودند    

 بدم تو به يـك اطالعـات اوليـه راجـع بـه              براي اينكه بتونم به سواالت بطور كامل پاسخ       

چون بحث كردن راجع بـه چنـين مطلـب پيچيـده اي بـدون درك                . اژدها ها نياز داري   

من موضوع رو با چرخه زندگي اژدها ها . بحث گيج كننده اي يه كردن پايه و اساس اون      
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  و اگه اين موضوع تو رو خسته نكرد مي تونيم بـه بقيـه بحثمـون ادامـه                  شروع مي كنم  

 بروم مطالبي در مورد نحوه جفت گيري اژدها هـا و طريقـه تبـديل تخمهـا بـه                    ". بديم

مي دوني وقتي اژدها تخم مي زاره جوجـه درون تخـم            « :او گفت   . جوجه را توضيح داد   

. آماده بيرون اومدنه اما گاهي سالها صبر مي كنه و منتظـر شـرايط مناسـب مـي مونـه                   

دگي مي كردن اون شـرايط معمـوال بـستگي بـه            زماني كه اژدهاها در محيط مناسب زن      

اما از زماني كه با الف ها متحد شـدن هـر سـاله تعـداد                . توانايي دسترسي به غذا داشت    

ايـن  . مشخصي از تخمها رو كه معموال بيشتر از يكي دو تا نبـود بـه سـوارها مـي دادن                   

 كه فرد تايين    تخمها  يا بهتر بگم جوجه هاي درون اونها زماني از تخم بيرون مي اومدن              

شده به عنوان سوارشون نزد اونها مي رفت ولي مشخص نيـست كـه اونهـا چطـور ايـن                    

. مردم عادت كرده بودن صف بكشن و تخم ها رو لمس كنن           . موضوع رو حس مي كردن    

  ». به اميد اينكه يكي از اونها انتخاب بشن

  »اد؟منظورت اينه كه ممكن بود سفيرا از تخم بيرون ني« :اراگون پرسيد 

  .بله اگر از تو خوشش نمي اومد احتمالش زياد بود-

او به خودش افتخار ميكنه كه از ميان تمام افراد آالگيزا سفيرا او را انتخواب كرده بود و                  

ناگهان با تـصور كـردن يـك        . از خودش مي پرسيد سفيرا چه مدت منتظر او بوده است          

  .فتادتخم كه تاريكي سراسر آنرا فراگرفته لرزه بر تنش ا

بروم به صحبتهايش ادامه داد و در مورد زمان و چگونگي غذا خـوردن اژدهاهـا توضـيح                  

يك اژدها بالغ كم تحرك مي تونه چندين ماه را بدون غذا تحمل كنه اما در فـصل                       . داد



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

199

199

بعضي از گياهان در درمان بيماريهـاي آنهـا         . جفت گيري اونها بايد هر هفته غذا بخورند       

همچنـين راههـاي    . حالي كه برخي ديگر باعث بيماري آنها مـي شـوند          موثر هستند در    

  .گوناگوني براي حفاظت از پنجه ها و نظافت پوست آنها وجود دارد

همچنـين  . بروم به توضيح روشهايي پرداخت كه هنگام حمله اژدها ها قـرار مـي گيرنـد          

يـا اژدهـا ي     توضيح داد كه هنگام درگيري با آنها چه با پاي پياده چه بـر پـشت اسـب                   

. اما زير بغلشان بدون حفاظ اسـت      . او گفت كه شكم آنها حفاظ دارد      . ديگر چه بايد كرد   

اراگون همواره بين صحبتهاي او سوال مي پرسيد و بروم از سواالت ا و راضي به نظر مي                  

  .آنها مشغول صحبت بودند و متوجه گذر زمان نشدند. رسيد

هوا رفته رفته تاريـك مـي شـد و    .  رسيدندسفوردترينحوالي بعد از ظهر آنها به نزديكي       

صـاحب  « :اراگـون پرسـيد   . آنها به دنبال مكاني مي گشتند كه شـب را در آنجـا بماننـد              

  »زاروك كي بود؟

جنگجوي قدرتمندي كه نيروي زيادي داشـت و در اون زمـان خيلـي ازش                   «:بروم گفت   

  ».مي ترسيدند

  اسمش چي بود؟-

  .نمي تونم بهت بگم-

نمي خواهم تو رو بي اطالع بـزارم ولـي          « :ن اعتراض كرد اما بروم با قاطعيت گفت         اراگو

دليلي نداره تـا زمـاني كـه وقـتش نرسـيده و             . آگاهي از اين موضوع برات خطراتي داره      
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مـن فقـط    . قدرت رويارويي با اونها رو پيدا نكردي تو رو با اين مسائل به دردسر بنـدازم               

  ».سوء استفاده شيطاني نشهمي خوام مراقبت باشم تا ازت 

تو چي مي دوني؟ من فكر مي كـنم كـه تـو          « :اراگون با عصبانيت به او نگاه كرد و گفت        

تقريبا تصميم دارم ازت جدا شم تا ديگه مجبـور          . فقط از مبهم حرف زدن لذت مي بري       

اگه ميخواي چيـزي بگـي بجـاي حاشـيه رفـتن بـا              . نباشم اذيت هاي تو رو تحمل كنم      

  »!.هوم حرفت رو بگوجمالت نامف

  .آروم باش همه چيز رو به وقتش مي گم-

  .اراگون كه متقاعد نشده بود همچنان غرغر مي كرد

زماني كه شام بـر روي آتـش        . آن ها مكان راحتي يافتند تا شب رو در آنجا اطراق كنند           

  .آماده ميشد سفيرا نيز به آنها پيوست

  كافي داشتي؟اراگون از او پرسيد براي پيدا كردن غذا وقت 

سفيرا با خوشحالي نفس نفس زد و گفت اگر شما يكـم آروم تـر حركـت كـرده بوديـد                             

  .مي تونستم  تا اون طرف دريا پرواز كنم و بر گردم بدون اينكه از شما عقب بيفتم

نبايد اينقدر بي ادب باشي به هر حال اگه ما اسـب داشـته باشـيم مـي تـونيم سـريعتر                      

  حركت كنيمو

شايد ولي به نظر تون با اين سرعت مي تونيم          :  دودي از بينيش خارج كرد وگفت        سفيرا

به رازاك ها برسيم؟ اونها فرسنگها از ما جلوتر هستن و نگرانم كه اونهـا فهميـده باشـن                   
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كه ما دنبالشون مي كنيم چي باعث ميشه اونها مزرعه رو اينجوري خراب كرده باشـن؟                

  .و تحريك كنن كه تعقيبشون كنيمگه اينكه قصد داشته باشن تو ر

سفيرا كنار او دراز كشيد و اراگون بـه شـكم او تكيـه        . اراگون با ناراحتي گفت نمي دونم     

ناگهان . بروم آن طرف آتش نشست و مشغول تراشيده شدن دو تكه چوب بلند شد               . داد

 ميـان   آراگون با دستپاچگي چوبي را كـه از       . يكي از چوبها را به طرف اراگون پرتاب كرد        

  .شعله هاي آتش عبور كرده بود گرفت

  »!از خودت دفاع كن« بروم ايستاد و فرياد زد

اراگون به چوبي كه در دست داشت نگاه كـرد و متوجـه شـد كـه ماننـد يـك شمـشير                       

اراگون با خود انديشيد يعني بروم مـي خواهـد بجنگـد؟ پيـر مـرد هـيچ                  . تراشيده شده 

ساله اي نيست اما اگه فكر مي كنه مي تونه منـو            شانسي نداره اگه مي خواد بازي كنه م       

آنهـا  . اراگـون برخاسـت و بـروم آتـش رو دور زد         . شكست بده حسابي غافل گير مي شه      

براي چند لحظه به هم نگاه كردند سپس بروم حمله كرد و چوبش را چرخاند و اراگـون                  

اي به دنده   هنگامي كه بروم ضربه     . سعي داشت مانع حمله او شود اما حركتش كند بود         

  .هايش زد او فرياد كشيد و لنگان لنگان به عقب رفت

. اراگون بدون هيچ فكري به بروم حمله كرد اما بروم بـه راحتـي ضـربه او را دفـع كـرد                     

اراگون چوب را به طرف سر بروم نشانه گرفت اما در لحظـه آخـر آن را چرخانـد تـا بـه                       

  .نين انداختصداي برخورد چوبها در فضا ط. پهلوي او ضربه بزند
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او دستش را به سـرعت تكـان داد و          »  .ابتكار خوبي بود  « :چشمان بروم برقي زد و گفت     

سـرش گـيج رفـت و       . ناگهان اراگون درد شديدي را در يك طرف سرش احـساس كـرد            

  .افتاد

اراگون با آب سردي كه به صورتش خورد به هوش آمد و در حالي كه بريده بريده حرف                   

بروم با  . سرش گيج مي رفت و خون خشكي روي صورتش بود          .مي زد سر جايش نشست    

اراگون با عصبانيت بلند شد و در حالي كـه هنـوز   . ظرفي از برف آب شده كنار او ايستاد    

  »نبايد اين كار رو مي كردي « :سرش گيج مي رفت گفت 

يه دشمن واقعي از شدت ضربه هايش كم نمـي          « :بروم ابرويش را در هم كشيد و گفت         

من بايد مالحظه نـاتواني تـو رو ميكـردم؟ اون وقـت             . ن هم اين كار رو نمي كنم      م. كنه

  ».احساس بهتري داشتي؟ من كه اين طور فكر نمي كنم

سپس بروم چوبي را كه از دست اراگون افتاده بود و آن را بـه طـرف او گرفـت و گفـت                       

  ».حاال از خودت دفاع كن«:

فراموشـش  « :را تكـان داد و گفـت        اراگون مبهوت به تكه چوب خيره شد سپس سرش          

بعد برگشت ناگهان ضربه اي محكم بـه پـشتش          » .كن به اندازه كافي با تو جدال داشتم       

  .او تلو تلو خوران از شدت درد فرياد كشيد. خورد

  »!هرگز پشتت رو به دشمن نكن«:بروم فرياد زد 

مت آتش فـرار    اراگون به س  .سپس چوب را به طرف اراگون پرتاب كرد و به او حمله كرد            

بازوهات رو بيار جلوي بـدنت و زانوهـات رو          « :بروم فرياد زد    .كرد تا از حمله او دور شود      
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او همچنان به اراگون آموزش مي داد و سـپس مكثـي كـرد تـا انجـام دقيـق                    » .خم كن 

دوباره اين كـار را انجـام بـده امـا ايـن بـار       « : بعد گفت. حركتي را به اراگون نشان دهد   

  »!آهسته تر

نها قبل از آنكه به جدال سخت خود بازگردند با حركاتي مبالغه آميز شروع بـه تمـرين                  آ

اراگون به سرعت حركات را آموخت اما هرچه تالش مي كرد نمي توانست جلوي              . كردند

  .بيش از چند ضربه بروم را بگيرد

 تمـام بـدنش   . به محض پايان يافتن مبارزه شان اراگون روي پتويش افتـاد و نالـه كـرد               

صدمه ديده بود چرا كه بروم هنگام جنگيدن با چوب ماليمـت چنـداني از خـود نـشان                   

سفيرا غرش بلند سرفه مانندي كرد و پس از اينكه رديف دندانهاي ترسـناكش             . نمي داد 

  اراگون با ناراحتي پرسيد چي شده؟ . نمايان شد لبهايش را جمع كرد

سفيرا دوباره  . ير مرد خنده داره     سفيرا پاسخ داد چيزي نيست ديدن شكست تو از يك پ          

وقتي اراگون متوجه شد كه سفيرا به او مي خندد رنگ           . همان صدا را از خودش در آورد      

اما سعي كرد آرامـش و متانـت خـود را حفـظ كنـد و بـه پهلـويش                    . صورتش قرمز شد  

  .چرخيد و به خواب رفت

ي بود كه نمي توانست     بازوهايش كبود شده بود و آنقدر زخم      . روز بعد او حالش بدتر شد     

بروم در حالي كه حريره ذرت رادر ظرف مي ريخت به او نگاهي كـرد و بـا                  . حركت كند 

  .اراگون غرغري كرد و صبحانه اش را بلعيد» چه احساسي داري؟« :خنده گفت 
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پـس از   . آنها در طول راه با سرعت سفر مي كردند تا قبل از ظهر به ترينـسفورد برسـند                 

:       بـروم گفـت     . اده وسيع شد و از فاصله اي دور دودي را ديدند          گذشت يك فرسنگ ، ج    

بايـد اينجـا    . بهتره به سفيرا بگي پرواز كنه و اون طرف ترينسفورد منتظرمـون باشـه               « 

  ».مراقب باشه تا مردم متوجهش نشن

  »تو چرا خودت بهش نگفتي ؟« :اراگون گفت 

  .  شمار نمياد دخالت كردن تو كار اژدهاي ديگران رفتار خوبي به -

 .تو كارواهال  كه باهاش مشكلي نداشتي -

  »من كاري رو كردم كه بايد مي كردم« : لبهاي بروم با لبخندي گشوده شد

اراگون با عصبانيت به او نگاه مي كرد و دستورهاي او را به سفيرا منتقل كرد و سفيرا به                   

بـا  . هـان شـده باشـند     او هشدار داد مراقب باش ممكنه مزدوراي امپراطور هـر جـايي پن            

. عميق تر شدن جـاي چرخهـاي روي جـاده اراگـون متوجـه رد پاهـاي بيـشتري شـد                    

ايـن روسـتا بزرگتـر از       . زمينهاي كشاورزي بيانگر نزديك شدن آنها به ترينـسفورد بـود          

. كارواهال بود اما بدون نظم خاصي ساخته شده بود و خانه ها در همه جا پراكنده بودند                

  . را ببينددمپتوناو نمي توانست آسياب » ! افتضاحي عجب« :اراگون گفت 

در هر صـورت اراگـون اصـال        .  تا حاال روران رو با خودشون بردن       آلبريچ و   بالدورمطمئنا  

  .دوست نداشت با پسر دايي خود رو برو شود

  » واقعا كه خيلي بد منتظر است « :بروم گفت 
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. ن پل مـستحكمي سـاخته شـده بـود          بين آنها و روستا جاري بود و روي آ         انورارودخانه  

وقتي آنها به رودخانه رسيدند مردي كثيف و روغني از پشت بوته اي بيرون آمد و بر سر      

. راه آنها قرار گرفت لباسش خيلي كوتاه بود و شكم كثيفش روي كمربندش افتـاده بـود                

نمـي تـونين    « :آن مرد گفـت     . ازپشت لبهاي خشكيده اش دندانهاي خرابش نمايان بود       

بـروم بـا    » اگه مي خواهيد رد شين بايد پـول بـدين         . اينجا توقف كنين اين پل مال منه      

مامور پل از   . سپس كيسه پولش را بيرون آورد     » چقدر؟« :لحني حاكي از تسليم پرسيد      

  » پنج كرون« :ديدن آن خوشحال شد لبخندي زد و گفت

 كـرد امـا بـروم بـا         اراگون با شنيدن چنين مبلغ گزافي عصباني شد و به شدت اعتراض           

مرد آنها را در كيـسه اي       . او سكه ها را بي هيچ حرفي به مرد داد         . نگاهش او را آرام كرد    

سپس از سر   » خيلي متشكرم « :گذاشت و ان را به گمرش اويزان كرد و با تمسخر گفت             

  . راه آنها كنار رفت

 بـازوي   به محض اينكه بروم يك قدم جلو رفت پايش گير كـرد و بـراي حفـظ تعـادلش                  

بـروم از او    .سپس كنار رفـت   » مراقب باش   « :مرد كثيف فرياد كشيد   . مامور پل را گرفت   

هنگامي كه دور شدند اراگـون   . معذرت خواهي كرد و به همراه اراگون از پل عبور كردند          

اون پوستت رو كند مي تونستيم اون رو هل بديم و           . چرا با اون چونه نزدي    « :      گفت  

  »رد شيم

  »شايد « : ت بروم گف

   پس چرا به اون پول دادي؟-
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بهتره بـذاري كارشـون رو بكننـد و         . چون نميشه با تمام آدمهاي نادان جهان در افتاد           -

  .وقتي حواسشون پرته بهشون كلك بزني

  .بعد بروم دستانش را باز كرد و تعداد زيادي سكه به او نشان داد

بروم كـيفش را در جيـبش گذاشـت و          » تو كيفش رو زدي؟     « : اراگون با ناباوري گفت     

او نبايد اين همه سكه رو يه جـا نگـه           .مقدار قابل توجهي پول داخل كيفش بود      « : گفت

  ».داره

  .ناگهان صداي هولناكي از آن سوي رودخانه شنيده شد

اگه نگهباني را ديدي به مـن       .به نظرم دوستمون متوجه پولهاي گمشده اش شده        -

  ...بگو

:           واني را كه بين خانـه هـا مـي دويـد گرفـت و از او پرسـيد                    سپس بروم شانه ي پسر ج     

پسر با چشماني عبوس به آنها خيره شـد و          » مي دوني ما كجا مي تونيم اسب بخريم؟       « 

  .سپس از اصطبل بزرگي در نزديكي ترينسفورد بود اشاره كرد

 قـوي در آن     مـردي بـا بـازوان     . در اصطبل باز بود و دو رديف اتاقك در آن نمايـان بـود             

نمايان بود و نريان سفيدي را قشو ميكرد دستش را بلند كرد و به آنها اشاره كرد تا نـزد                    

  .او بروند

  »حيوان قشنگيه « : وقتي به نزديكي او رسيدند بروم گفت 

  .اينم پسرم هابرت. اسنو فايرهاسمش . بله واقعا  -
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اگون دست داد و مؤدبانـه      هابرت دستان زمختش را دراز كرد و خيلي محكم با بروم و ار            

  . منتظر شنيدن نامهاي آنان شد

  »ميتونم كمكتون كنم؟« :هابرت پرسيد

اسبها بايد قوي و . دو تا اسب و يك سري كامل ميخ نياز داريم     « :بروم با سر تصديق كرد    

  »تند رو باشند چون سفر طوالني در پيش داريم

با اين خـصوصيات نـدارم و اون        اسب هاي زيادي    « : هابرت براي مدتي به فكر فرو رفت      

نريان بـا بيقـراري حركـت ميكـرد و هـابرت بـا نـوازش                »  .هايي كه دارم ارزون نيستن    

  .انگشتانش آن را ارام كرد

  »قيمتش مهم نيست من بهترين اسبي رو كه داري مي خوام« :بروم گفت 

سـپس بـه طـرف      . هابرت سرش را تكان داد و بدون صحبت نريان را در اصطبلش بست            

خيلي زود دو دسته از لوازم شـبيه بـه هـم را             . ديوار رفت و زين و ديگر لوازم را برداشت        

يكي از آنها اسب كهر روشن و ديگري اسبي ابلـق           . جمع كرد بعد دو اسب را بيرون آورد       

هابرت در حالي كه طناب اسـب كهـر را بـه            . اسب كهر به زور طنابش را مي كشيد       . بود

جسوره اما اگه طنـابش رو محكـم نگـه داري هـيچ مـشكلي       يكم  « :   بروم ميداد گفت    

  ».پيش نمياد

بروم گذاشت كه اسب دستش را بو بكشه و بعد گردن او را نوازش كرد و گفـت ايـن رو                         

اما در مورد ايـن يكـي زيـاد مطمـئن           « : سپس به اسب ابلق نگاه كرد و گفت       » .مي برم 

  ».نيستم
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  .خيلي ها مايلند بخاطرش پول خوبي بدن -

 راي اسنو فاير چقدر مي خواي؟ب -

تـرجيح ميـدم آن رو نفروشـم اون بهتـرين           « :هابرت با عالقه به نريان نگاه كرد و گفـت         

  ».قصد دارم از اين نژاد اسبهاي زيادي پرورش بدم. اسبيه كه تا حاال پرورش دادم

  »چقدر برام خرج بر ميداره تا حاظر بشي ازش دل بكني؟« :بروم پرسيد

او بـه طـور          .   مانند بروم اسب كهر رو نوازش كنه امـا حيـوان رم كـرد              اراگون سعي كرد  

ناخدآگاه به اسب اطمينان داد و زماني كـه در ذهـنش شـعور حيـوان را حـس كـرد از                      

لسب . احتماال اراگون توانسته بود به او بفهماند كه يك دوست است          . تعجب خشكش زد  

هابرت براي باال بردن قيمت معامله از       . دآرام شد و با چشمان قهوه اي اش به او نگاه كر           

كـامال اطمينـان    » دويـست كـرون نـه كمتـر       « :انگشتانش استفاده كرد و با لبخند گفت      

بروم سـاكت و آرام كيـسه اش را         . داشت هيچ كس همچين قيمتي را پرداخت نمي كند        

  »كافيه؟ « :باز كرد پول را شمورد و پرسيد

 اسنو فاير و سپس به سكه ها نگاه كرد و گفت            هابرت به . سكوتي طوالني حكم فرما شد    

  ».هر چند بر خالف ميلم رفتار مي كنم اما باشه اسب مال تو« :    

 بزرگ ترين اسب افسانه     گيلدينتورجوري تربيتش مي كنم كه انگار از نژاد         «: بروم گفت 

  ».ها بوده

ه سـپس   حرف هات خوشحالم مي كنـ     « :هابرت به آرامي سرش را پايين انداخت و گفت        

  .به آنها كمك كرد تا اسبها را زين كنند
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وقتي آنها آماده رفتن شدند هابرت گفت خدانگهدار به خـاطر اسـنوفاير هـم كـه شـده                   

  »اميدوارم بد شانسي نيارين 

نگـران نبـاش مـن بـه خـوبي ازش مراقبـت             « :وقتي آنجا را ترك مي كردند بروم گفت         

  ».ميكنم 

بگيـر بـه اون طـرف ترينـسفورد بـرو و            « : داد و گفـت      بروم افسار اسنوفاير را به اراگون     

او بـا   . اما بروم آنجا را ترك كـرده بـود        » چرا ؟   « :اراگون پرسيد » .همونجا منتظرم باش    

در سمت جنوب او نماي نا      . ناراحتي با اسبها از ترينسفورد خارج شد و كنار جاده ايستاد          

قلـه آن   . ر انتهاي دره قرار داشت     را ديد كه مانند غولي عظيم د       اوتگاردمشخصي از كوه    

ابرها را شكافته و از ديد خارج شده بود و نسبت به كوههاي كوچكتري كه آن را احاطـه          

با ديدن تصاوير تاريك و خوف انگيـز آن بـدن اراگـون از              . كرده بودند بسيار بلند تر بود     

.  دنبـال كنـد    بروم خيلي زود بازگشت و به اراگون اشاره كرد تـا او را            . ترس مور مور شد   

. آنها به سرعت حركت كردند تا اينكه ترينسفورد در پشت درختـان از نظـر پنهـان شـد                  

ظاهرا انها هم مثل    . مطمئنا     رازاك ها از اين مسير عبور كرده اند            « : سپس بروم گفت  

من تونستم مردي رو پيدا كـنم كـه انهـا رو            . ما براي گرفتن اسب در اينجا توقف كردن       

با ترس و لرز انها رو توصيف كرد و گفت انها ماننـد شـياطيني كـه از مـرد                    او  . ديده بود 

  ».مقدسي  مي گريزند به تاخت از ترينسفورد خارج شدن

  . انها كامال ردشون رو بجا گذاشتن -

 كامال -
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وقتي تو اصطبل بوديم به طور تـصادفي تونـستم بـا            «:اراگون اسبها را نوازش كرد وگفت     

  » .نمي دونستم كه ميشه اين كار رو كرد. نماسب كهر ارتباط ذهني پيدا ك

بيـشتر سـوارها    . داشتن اين توانايي براي يه جوون خيلي عجيبه       « :بروم اخم كرد وگفت   

بايد سالها آموزش مي ديدن تا ميتونستن قدرت كافي بـراي ارتبـاط ذهنـي بـا موجـود                   

  ».ديگري غير از اژدهاها شون بدست بيارن

چيزاي تـوي كولـه ات رو       « :سي اسنوفاير پرداخت و گفت    بروم به فكر فرو رفت و به برر       

  ».درآر و بذار توي خورجين اسبها و كوله ات رو روي اونها ببند

اراگون با ترديـد بـه اسـب كهـر          . اراگون آن كارها را انجام داد و بروم سوار اسنوفاير شد          

 چطور آن او براي لحظه اي فكر كرد كه. آن اسب خيلي كوچكتر از سفيرا بود    . خيره شد 

او تـا  . اسب  مي تواند وزن او را تحمل كند و سپس با ناراحتي بر روي زين اسب نشست    

حاال فقط بدون زين سوار اسب شده بود و هرگز مسافتي طوالني را اسب سواري نكـرده                 

  »اينم مثل سفيرا همون بال رو سر پاهام مياره؟ « :از بروم پرسيد. بود

  چه حسي داري؟ -

ا فكر ميكنم كه اگه زياد سواري كنم دوباره زخم ها بـاز مـي               ام. حس بدي ندارم   -

 .شه

 .آروم ميريم -

طـولي نكـشيد كـه      . سپس به اراگون توصيه هايي كرد و آهسته شروع به حركت كردند           

بوتـه هـاي خـار      . زمين هاي قابل كشت جاي خود را بـه بيابـان داد           . طبيعت تغيير كرد  
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ه هـاي بـزرگ در كنـار جـاده بـه چـشم              وعلفهاي هرز در هم گره خورده به همراه بوتـ         

  .ميخورند

صخره هاي بلندي كه بر روي زمين خم شده بودند تنها شاهدين حـضور آنهـا در آنجـا                   

احـساس ناخوشـايندي در فـضا مـوج ميـزد خـصومتي كـه در برابـر متجـاوزين                    . بودند

 هاي  پرتگاه.  لحظه به لحظه نمايان تر مي شد       اوتگاردباالي سر آنها    . ايستادگي مي كرد  

  .پر شيب آن با دره هاي پوشيده از برف به شدت شيار داده شده بود

صخره سياه كوه مانند اسفنجي نور را جذب مي كرد و فضاي اطراف را تاريك مي كـرد                   

 شكاف بزرگي وجود داشـت      پاالنسارميان كوه اوتگارد و رشته كوهها قسمت شرقي دره          .

  .جاده نيز به آنجا ختم مي شد.رفتكه تنها راه مناسب خروج از دره به شمار مي 

با دور زدن كـوه پايـه اوتگـارد    . صداي سم اسبها بر روي سنگريزه ها به گوش مي رسيد         

اراگون به قلـه اي كـه در برابرشـان نمايـان شـد نگـاهي              .راه به مسير باريكي تبديل شد     

در بـرج   .انداخت و با ديدن برج كليسا مانندي كه باالي آن وجود داشت شگفت زده شد              

اما هنوز هم مانند نگهبـاني عبـوس بـر فـراز دره             .مرحله ويراني و فروريختن قرار داشت     

  .ايستاده بود

  »اون چيه؟ « : اراگون به آن اشاره كرد و پرسيد

« : بروم براي نگاه كردن به آن سرش را بلند كرد اما بـا نـاراحتي و لحـن تلخـي گفـت                       

ش آنها تا كنون وجـود داشـته اينجـا همـان     پايگاه اژدها سوارها مكاني كه از زمان پيداي     

مكاني است كه رائل به آن پناه برد و بعد به او خيانت كردند و گالباتوريكس اون رو پيدا                 
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 ادوك سـيل  اسم ايـن بـرج      . با شكست رائل اين مكان هم ويران شد         .كرد و شكست داد   

ريق پـرواز   شكست ناپذير بود به دليل شيب زياد كوه هيچ كس نمي تونست به جز از ط               

امـا اسـم ديگـه      . بعد از مرگ رائل مردم نام اون رو اوتگارد گذاشتند         . به باالي اون برسه   

آخرين اژدها سوارها قبل از اين كه پادشـاه         . به معناي مكان اندوهه    ريست واك بائن  اون  

در . اراگون بهت زده به آن خيره شـد       » اونها رو بكشد اين ها رو به اين نام مي شناختن            

 بقاياي محسوسي از شهرت اژدها سوارها وجود داشت كه با گذر طاقـت فرسـاي                اين جا 

  .زمان خدشه دار شده بود

ميراث سنت و شجاعتي كه به دوران       . اراگون با ديدن آن به قدمت اژدها سوارها پي برد         

  .باستان بر مي گشت اكنون بر دوش او بود

ي در رشته كوه رسيدند ديـوار       وقتي به شكاف  . آنها چندين ساعت در اوتگارد سفر كردند      

او براي ديدن آنچه    . اراگون روي ركابش ايستاد   .محكمي در سمت راست آنها قرار داشت      

كه خارج از پاالنسار وجود داشت مشتاق و بي قرار بـود امـا هنـوز راه زيـادي در پـيش                      

 ها براي مدتي آنها در مسير يك گردنه پر پيچ و خم قرار گرفتند گردنه دور تپه    . داشتند

  .مي چرخيد و رودخانه آنورا را دنبال مي كرد

سپس با پايين رفتن خورشيد در پشت سرشان آنها از كوهستان باال رفتنـد و توانـستند                 

  .آن سوي درختان را ببينند

هر طرف را كه نگاه مي كرد كوهـستان بـود امـا زيـر پـايش                 . اراگون نفس نفس مي زد    

دشـت  .  داشت و با آسـمان اميختـه مـي شـد    دشت وسيعي بود كه تا انتهاي افق امتداد       



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

213

213

ابرهاي بلند و نازك تا بـاالي سـر         . مانند رنگ علفهاي خشك يكدست خرمايي رنگ بود       

اراگون اكنون متوجـه    . آنها امتداد داشت و با وزش بادهاي سوزان تغيير شكل مي دادند           

فته ها يا مـاه     شايد با پاي پياده ه    . شد كه چرا بروم بر لزوم خريد اسبها اصرار مي ورزيد          

باالي سرشان سفيرا را ديد كه در       . ها طول مي كشيد تا آن مسافت طوالني را طي كنند          

     :بـروم گفـت   . آسمان مي چرخيد و آنقدر باال بود كه مانند يك پرنده به نظر مي رسـيد               

پـس بهتـره امـشب      . تمام فردا رو تو راهـيم     . تا فردا صبر مي كنيم بعد مي ريم پايين        « 

  »تراق كنيمهمينجا ا

  »دشت تا كجا ادامه داره؟« : اراگون در حالي كه هنوز شگفت زده بود پرسيد

از دو سه روز تا دو هفته طول مي كشه بستگي به مسيري داره كه انتخـاب مـي                    -

غير از قبايل باديه نشيني كه در اين قسمت دشت زندگي مـي كـنن شـرق ايـن                   . كنيم

كونيه بنابر اين روستاهاي زيادي توي مسير            غير مس  هاداراكمنطقه تقريبا مثل صحراي     

نمي بينيم اما سمت جنوب دشت ها آبادتر هستند و جمعيـت زيـادي اون جـا زنـدگي                     

  .مي كنن

زماني كه زين اسب هـا را       . آنها تغيير مسير دادند و به سمت رودخانه آنورا پايين آمدند            

  ».ايد يه اسم براش بذاري ب« : بر مي داشتند بروم به اسب كهر اشاره كرد و گفت 

من هـيچ اسـم     « :اراگون در حالي كه اسب را مي بست به اين موضوع فكر كرد و گفت                

سـپس دسـتش را روي اسـب        » اصيلي مثل اسنوفاير بلد نيستم ولي شايد اين بد نباشه         



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

214

214

اين نام پـدر بـزرگ مـن بـوده پـس            .   مي نامم  كادوكمن تو را    « :كهر گذاشت و گفت     

  ».خوب   نگهش دار

هنگـامي  . بروم به نشانه تصديق سرش را تكان داد اما اراگون كمي احساس حماقت كرد             

  كه سفيرا فرود آمد اراگون پرسيد از اون باال دشت ها چه جوري به نظر مي رسيدن؟

  .چيزي جز خرگوش و بوته زار ديده نمي شد. مات و كدر

 فرصـت پيـدا كـرد قبـل از          اراگون فقط » ! بگيرش« : پس ازشام بروم ايستاد و فرياد زد      

با ديدن شمشير چـوبي     . اينكه چوب به سرش بخوره دستش را باال بياورد و آن را بگيرد            

. بروم فقط لبخند زد و بـا حركـت دسـت او را فـرا خوانـد                »  . دوباره نه « : ناليد و گفت    

آن ها زير بـاران ضـربات چـوب هايـشان بـه دورهـم مـي                 . اراگون با نارضايتي بلند شد    

  .ناگهان ضربه اي به بازوي اراگون خورد و او عقب نشيني كرد. ند چرخيد

جلسه تمرين كوتاهتر از دفعه قبل بود اما كبودي بدن اراگون به حدي بود كه براي اين                 

وقتي تمرين تمـام شـد اراگـون بـا تنفـر چـوب را پرتـاب كـرد و بـا                      . جلسه كافي باشد  

   .  عصبانيت از آتش دور شد تا به زخم هايش برسد
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  فصل هجدهم

  غرش رعد و جرقه آتش

. صبح روز بعد اراگون سعي مي كرد هيچ كدام از وقايع اخير را در ذهـنش مـرور نكنـد                   

در عوض تمام انرژي و نيرويش را روي اين         . فكر كردن به آنها برايش خيلي دردناك بود       

م كـردن افـراد   او بـا تجـس  . انها را بكـشد  متمركز كرد كه چگونه رازاك ها را پيدا كند و   

  .شنل پوش تصميم گرفت با كمان اين كار را بكند 

او حتي به سختي مي توانست بايـستد ماهيچـه هـايش بـا كـوچكترين حركـت دچـار                    

زماني كه آماده رفتن شد     . يكي از انگشتانش دردناك و متورم شده بود       . گرفتگي مي شد  

 ادامه پيدا كنه تو مـن  اگه اين وضعيت« :آراگون سوار كادوك شد و با لحن تندي گفت         

اگه فكر نمي كردم به اندازه كافي قـوي هـستي           « :بروم گفت   » .رو تكه تكه خواهي كرد    

  ».اينقدر بهت فشار نمي آوردم

  ». براي يك لحظه بدم نمي امد ضعيف حسابم كني« :اراگون غر غر كنان گفت 

سـفيرا بـه    . شـد وقتي سفيرا به آنها نزديك شد كادوك با عصبانيت روي دو پايش بلند              

حالتي شبيه تنفر به اسب نگاه كرد و گفت توي دشت ها هيچ جايي براي مخفي شـدن                  

. نيست  بنابر اين ديگه نمي خوام براي مخفي شدن از ديد ديگران به خودم زحمت بدم                

. من از همين حاال فقط باالي سرتون پرواز مي كنم و آنها هم به سمت سراشيبي رفتند                

 رد پا از بين رفته بود و آنهـا مجبـور بودنـد خودشـان راه را بطـرف                    در بسياري از مواقع   
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بعضي وقت ها مجبور بودند پياده شوند و اسبها را پياده هدايت كنند و              . پايين پيدا كنند  

  .درختان را بگيرند كه سقوط نكنند

زمين با صخره هاي پرانده پوشيده شده بود و همين پيدا كردن كوره راه را دشـوار مـي                   

  . دشواريهاي راه به رغم وجود سرما عرقشان را درآورده و عصبيشان كرده بود.كرد

رودخانه آنورا از سـمت     . هنگام ظهر وقتي به پايين رسيدند براي استراحت توقف كردند         

باد تندي مي وزيد و بـا بـي         . چپ آنها منحرف شده بود و به سمت شمال در جريان بود           

اكي بود و گـرد و خـاك در چشمانـشان فـرو مـي               زمين خ . رحمي به آنها تازيانه مي زد     

  .رفت

صافي سطح زمين اراگون را عصبي كرده بود هيچ برآمـدگي و تپـه اي بـر روي دشـتها                    

او سراسر زندگي اش را جايي گذرانده بود كه محيط اطرافش توسط كوه ها و تپـه                 . نبود

اس خطر مـي    ها احاطه شده بود و بدون آن همچون موشي زير نگاه تيز بين عقاب احس              

  .كرد

يكي به سمت شـمال     . هنگامي كه كوره راه به دشت ها رسيد به سه قسمت تقسيم شد            

 يكي از بزرگترين شهرهاي شمالي بود مي پيچيد ديگـري مـستقيم از               سونونجايي كه   

آن ها هر سه راه را براي پيدا كردن         . دشت ها عبور مي كرد و سومي به جنوب مي رفت          

شتند و سر انجام ردشان را كه مستقيم بـه سـمت علفزارهـا مـي                رد پايي از رازاك ها گ     

  .رفت را پيدا كردند

  ». رفتنيازواكبه نظر مي رسه اونا به « :بروم با حيرت گفت
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  . اون ديگه كجاست-

.  دقيقا در شرق و اگه همه چيز خوب پيش بره چهـار روز تـا اونجـا طـول مـي كـشه                       -

  .ورنينيازواك يه دهكده كوچيكه كنار رودخانه 

تنها منبع آبمون همينـه     « :او به سمت انورا كه تا جنوب ادامه داشت اشاره كرد و گفت              

ديگه هـيچ   . بايد مشكهاي آبمون رو قبل از اينكه از دشت ها عبور كنيم دوباره پر كنيم              

  ».نهر يا بركه اي تا يازوك نيست

ر از يك هفتـه     ظرف مدت چند روز يا كمت     . هيجان شكار تمام وجود اراگون را فرا گرفت       

او از فكر كردن    ... او از تيرهايش براي گرفتن انتقام مرگ گارو استفاده مي كرد و سپس              

  .دوباره آنچه كه ممكن بود پس از آن رخ دهد منصرف شد

آنها مشك هاي آب را پر كردند اسب ها را آب داند و تا جايي كـه مـي توانـستند از آب                    

  . شد و چند قلپ آب خورد سفيرا به آنها ملحق. رودخانه نوشيدند

بدين ترتيب در حالي كه نيروي تازه اي يافته بودند به سمت شرق تغيير مسير داند و از                 

اراگون با خود انديشيد كـه عامـل عـصبانيت او بـاد بـوده               . ميان دشت ها به راه افتادند     

هر چيزي كه باعث فالكت او شده بود اعم از لبان خشك وزبـان خـشكيده اش و                  . است

باد شديد بي وقفه سراسر روز آنهـا را دنبـال           . مان سوزانش همه از باد ناشي مي شد       چش

  .فرا رسيدن غروب نه تنها باد را مهار نكرد بلكه آنرا شديد تر نيز كرد. مي كرد

اراگون چند  . از آنجايي كه هيچ سرپناهي نداشتند مجبور شدند در فضاي باز اتراق كنند            

سـپس  . مقاومي كه در ان شرايط سـخت دوام آورده بودنـد          بوته خار پيدا كرد بوته هاي       
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.  آنها را از ريشه كند اما ريشه هاي چوبي فقط دود كردند و بوي تندي از آنها بلنـد شـد                    

من نمي تـونم آتـيش   « :او با       نا اميدي آتش زنه را به سمت بروم پرتاب كرد و گفت  

  ».ش بزني وگرنه شاممون سردهبزنم مخصوصا با اين باد لعنتي ببين تو مي توني آتي

او يك دسته از شاخه هـا را دوبـاره          . بروم كنار بوته ها زانو زد و به دقت به آنها نگاه كرد            

اما فقـط از بوتـه هـا        . مرتب كرد و سپس آتش زنه را كشيد و جرقه ها روي بوته ريخت             

 هم بيشتر بروم اخمهايش را در هم كشيد و دوباره تالش كرد اما شانس او        . دود بلند شد  

ناگهـان  . او با عصبانيت ناسزايي گفت و سـنگ آتـشزنه را دوبـاره كـشيد              . از اراگون نبود  

بفرمـايين حتمـا    « :شعله هاي آتش پديدار شد و او بـا خرسـندي عقـب رفـت و گفـت                   

تـا حـاظر شـدن غـذا آنهـا بـا شمـشير هـاي                » .وسطش داشته بدون شعله مي سوخته     

 زياد اين كار را براي آنان دشوار كـرده بـود و             چوبيشان شروع به تمرين كردند خستگي     

پس از اينكه غذا را خوردنـد كنـار سـفيرا           . به همين خاطر جلسه تمرين را كوتاه كردند       

  .دراز كشيدند و خوابيدند و از اينكه سفيرا برايشان مانند سرپناه بود خوشحال بودند

در . بـار را در نورديـد     صبح هنگام همان باد سرد به استقبالشان آمد و تمام دشت مرگ             

طول شب لبهاي اراگون ترك خورده بود و هر بار كه لبخند مي زد يا صحبت مـي كـرد                  

  .قطره هاي خون تمام لبش را مي پوشاند و ليسيدن آن فقط وضعيت را بدتر مي كرد

آن . قبل از اينكه سوار اسبها شوند به آنها كمي آب دادند          . بروم هم همين وضع را داشت     

  .مالمت بار در راهي بي پايان بودروز سفري 
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اين موضـوع همـواره بـا       . روز سوم اراگون پس از يك استراحت خوب از خواب بيدار شد           

اين حقيقت كه باد متوقف شده بود دست به دست هـم داده بـود تـا اراگـون احـساس                     

با اين حال وقتي آسمان باالي سرشان را نگاه كرد و ابرهاي تيـره رعـد                . خوشحالي كند 

بروم به ابرها نگاهي انداخت و اخم كرد و         .  را ديد از شدت خوشحالي اش كاسته شد        آسا

در شرايط عادي حاظر نبودم در چنين طوفاني حركت كنم اما حاال كه ما براي               « :گفت  

وقتي » .شكست دادن دشمن اينجاييم مهم نيست كه چي كار كنيم پس بايد پيش بريم       

د هوا هنوز آرام بود همـين كـه وارد جبهـه سـايه              آنها مقابل جبهه هواي طوالني رسيدن     

  .هواي طوفاني شدند اراگون به باال نگاه كرد

ابرهاي رعد آسا ساختار اسرار آميزي داشتند و شبيه كليساي واقعي با سـقفي بـزرگ و                  

اراگون با كمي خبال پردازي مي توانست ستون ها پنجره ها و پله هاي              . قوس دار بودند  

  .اين تصاوير بي نهايت زيبا بود. و ناودانهاي در هم پيچيده را ببيندسر به فلك كشيده 

همين كه نگاه خيره اش را از ابرها بر گرفت موج غول پيكري همچنان كـه علـف هـا را                     

چند ثانيه طول كشيد تا او تـشخيص دهـد          . صاف مي كرد به طرف آنها هجوم مي آورد        

موج را ديد و آنها شانه هايش را خم         بروم هم آن    . كه آن موج وزش عظيم باد بوده است       

در حالي كـه اراگـون افكـار هولنـاكي در سـر             . كردند تا خود را براي طوفان آماده كنند       

داشت و روي زينش به اين طرف و آن طرف خم مي شد تند باد تقريبا به باالي سرشان     

  !در آن حال هم بطور ذهني و هم كالمي فرياد زد سفيرا فرود بيا. رسيده بود
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اراگـون بـا خـود      . باالي سرشان او را ديدند كه فرود مي آمـد         . رنگ از صورت بروم پريد    

همـين  . سفيرا از راهي كه آمده بود برگشت تا فرصتي پيدا كنـد           ! گفت نمي تونه بشينه   

  .طور كه شاهد اين منظره بودند طوفان سهمگين مانند چكشي به آنها ضربه زد

ظـه نعـره اي ديوانـه وار در گوشـش طنـين             اراگون نفس را حبس كـرد و در همـان لح          

و در حالي كه يالهايش در هوا موج مي         . كادوك رم كرد  . او زين را محكم گرفت    . انداخت

در حالي كه هوا به دليل وزش باد و غبار تيره و تار . زد سم هايش را به زمين مي فشرد       

ا چشمان نيمه باز بـه      اراگون ب . شده بود با انگشتهاي نامرئي لباسهايشان را پاره مي كرد         

او را ديد كه به سـختي بـه زمـين نشـست و چمباتمـه زد و بـا                    . دنبال سفيرا مي گشت   

درست لحظه اي كه خواست بالهايش را جمع كنـد          . چنگالهايش زمين را محكم چسبيد    

بـراي لحظـه اي در هـوا        . باد به او رسيد و با يك تكان ناگهاني بالهايش را به هوا كشيد             

  .سپس از پشت به زمين افتاد. يروي طوفان او را در هوا معلق نگاه داشتآويزان شد و ن

اراگون با قدرت وحشيانه اي كادوك را تكاني داد و چرخيد و چهار نعل به سمت كـوره                  

او با پاشنه پا و همچنين ذهنش اسب را به تاختن تحريك مي كـرد و فريـاد         . راه تاخت   

او احساس قدرداني انـدوه بـاري را از         . م ميام سعي كن روي زمين بموني دار     !  زد سفيرا   

. وقتي به او نزديك شـد كـادوك از جلـو رفـتن خـودداري كـرد                . سوي سفيرا حس كرد   

كمانش به پشت سرش خورد و با سنگيني        . بنابراين اراگون پياده شد و به سمت او دويد        

ز روي سـينه    او به سمت جلو پرتاب شد و ا       . او را از پشت هل داد و تعادلش را بر هم زد           

سـفيرا  . به زمين افتاد و روي زمين سر خورد و بدون توجه به زخمهايش از جا بلند شد                
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فقط سه يارد با او فاصله داشت اما اراگون نمي توانـست بـه او نزديكتـر شـود چـرا كـه                       

سفيرا سعي مـي كـرد بالهـايش را بـر خـالف جهـت طوفـان                 . بالهاي او تكان مي خورد    

ن به سمت بال سمت راست او دويد و مي خواست آنـرا پـايين               اراگو. سهمگين نگه دارد  

خارهاي پشت سفيرا به فاصـله      . بياورد اما باد بر سفيرا چيره شد و تعادلش به هم خورد           

سفيرا به زمين چنگ انداخت و سعي كـرد روي زمـين            . چند اينچ از سر اراگون گذشت     

  .بايستد

 آن كه روي زمين بايستد سفيرا به هوا         بال هايش دوباره به باال كشيده شدند اما پيش از         

بال او از مفصل هايش تا خورد و    . اراگون خودش را روي بال چپ او انداخت       . كشيده شد 

. اراگون روي پشت او پريد و به طرف بال ديگـرش رفـت              . سفيرا آن را محكم جمع كرد     

ك چـرخش  او با يـ . باد ناگهان باالي سرشان وزيدن گرفت و اراگون به روي زمين لغزيد         

سفيرا سعي مي كـرد بـالش را   . مجددا از جا بلند شد و باال پريد و دوباره بال او را گرفت     

براي مـدتي بـاد بـا آنهـا جنگيـد امـا در              . جمع كند و اراگون با تمام توانش آنرا هل داد         

اراگون روي سفيرا خم شد و نفس نفس زنان گفت تو خـوبي؟             . نهايت بر باد غلبه كردند    

چند لحظه طول كشيد تا سفيرا پاسخ داد       .  لرزش بدن سفيرا را حس كند      او مي توانست  

نمـي  ...او كه به نظر مي آمد شوكه شـده باشـد گفـت جـاييم نشكـسته                . فكر كنم خوبم  

او لرزيـد و در سـكوت   . باد   نمي گذاشت برم و بي دفاع بـودم         . تونستم هيچ كاري بكنم   

او كمي  .  گفت نگران نباش حاال در اماني      اراگون با نگراني به سفيرا نگاه كرد و       . فرو رفت 

اراگـون بـا    . دورتر كادوك را تشخيص داد كه ايستاده بود و پشتش را به باد كـرده بـود                
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. سـپس متوجـه سـفيرا شـد         . نيروي فكرش اسب را هدايت كرد تا پيش بروم برگـردد            

ن سفيرا در حالي كه اراگون در پشتش خم شده بود در جاده پيش مي رفت و بـا طوفـا                   

  .سهمگين مبارزه مي كرد

  »صدمه ديده؟ « :وقتي به بروم رسيدند او از ميان طوفان فرياد زد 

كادوك در حالي كه شيهه مي كشيد به طرف او          . اراگون سرش را تكان داد و پياده شد         

  .يورتمه رفت

همچنان كه اراگون گونه كشيده اسب را نوازش مي كرد بروم به اليه سياهي از ابرهـاي                 

اراگـون در حـالي كـه    . ري باراني اشاره كرد كه به سمت آنهـا در حركـت بودنـد            خاكست

زمـاني كـه آن مـوج       » ديگـه چـي شـده؟       « :لباسهايش را محكمتر مي گرفت فرياد زد        

طـولي نكـشيد كـه      . سهمگين به آنها رسيد اراگون يكه خورد باران سرد و گزنـده بـود               

  .خيس آب شدند و از سرما مي لرزيدند

ل آسمان را شكافت و درون و بيرون هر چيزي را روشن كرد صـاعقه هـاي                 صاعقه اي د  

بلند آبي رنگ در طول افق به سرعت مي گذشتند و به دنبـال آن بـر روي زمـين غريـو                

اين جـا و آنجـا   . اين منظره هم زيبا و هم بسيار خطرناك بود   . طوفان زمين را مي لرزاند    

  .باران بود كه آنها را خاموش مي كردبه وسيله صاعقه ها آتش گرفته بودند و تنها 

عناصر طبيعت وحشي رفت رفته آرام گرفتند اما بـا تمـام شـدن روز بـه جاهـاي ديگـر                     

بار ديگر آسمان نمايان شـد و خورشـيد در حـال غـروب بـا شـكوه مـي                    . پراكنده شدند 

د پرتوهاي نور ابر ها را به رنگهاي آتشين مزين كرده بودند و همه چيز از تـضا                . درخشيد
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در يك سـو روشـنايي بـود ودرسـوي ديگـر سـايه در اشـيا حـس              . خاصي برخوردار بود  

ساقه هاي علف ها همچون ستون هاي مرمـري شـكل           . يكپارچگي واحدي وجود داشت   

. چيزهاي معمولي زيبايي اسرار آميز خاصي پيدا كرده بودنـد         . محكم به نظر مي رسيدند    

  . نقاشي نشسته استاراگون احساس كرد كه گويي در ميان يك تابلوي

زمين احيا شده بوي تازگي مي داد و ذهنشان را پاك مـي كـرد و روحـشان را بـر مـي                       

اسب ها رم كردند و از او فاصـله         . سفيرا گردنش را باال برد و با خوشحالي غريد        . انگيخت

  .گرفتند اما اراگون و بروم به نشاط سفيرا لبخند زدند

 يك گودال كم عمق بـراي گذرانـدن شـب توقـف             قبل از آنكه هوا تاريك شود آن ها در        

  .حتي براي صحبتي دوستانه نيز بسيار خسته بودند و فورا به خواب رفتند. كردند
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  فصل نوزد هم

  رسوا يي در يازواك

ن مشك ها شان را تا حدي پـر كننـد ولـي آن روز               اگر چه توانسته بودند در طول طوفا      

اميـدوارم  « :اراگون مشك خالي آب را باال برد و گفـت         . صبح آخرين قطره آن را خوردند     

  ».چون اگه امروز به يازواك نرسيم به مشكل بر مي خوريم. راه رو درست اومده باشيم

قبل از غـروب         .   ديمقبال هم از اين مسير رد ش      « :بروم نگران به نظر نمي رسيد او گفت       

  ».مي تونيم يازواك رو ببينيم

شايد تو چيزي مي بيني كـه مـن نمـي بيـنم چـه               « :اراگون ناباورانه لبخندي زد وگفت    

جوري  مي فهمي كه دقيقا كي ميشه چيزهايي رو كه فرسنگ ها با ما فاصـله دارنـد رو                   

  »ديد؟

. ا و خورشيد اين كار رو مي كنم چون من با زمين راه خودم رو پيدا نمي كنم با ستاره ه            

احمقانه س بـه بـدبختي اي كـه هنـوز پـيش             . ولش كن . اونا ما رو به بي راهه نمي برن       

  .يازواك اونجا خواهد بود. نيومده فكر كنيم

سفيرا زودتر از همه روستا را ديد امـا چيـزي طـول             . حرف هاي او درست از آب در آمد       

هنـوز راه   . ك برآمدگي سـياه در افـق بـود ديدنـد          نكشيد تا بقيه آنها روستا را كه مثل ي        

. زيادي تا يازواك مانده بود فقط بخاطر صاف بودن دشت بود كه مي شد يازواك را ديـد                 

وقتي به روستا نزديكتر شدند يك خط تيره در دو طرف شهر نمايان شـد در دوردسـت                  

 »نينوررودخانه « :بروم به آن اشاره كرد و گفت. ناپديد مي شد
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وقتي مـا بـه     . اگه سفورا با ما بياد ديده مي شه       « : كادوك را متوقف كرد و گفت       اراگون  

 »يازوك مي ريم اون بايد پنهان بشه؟

اون خميـدگي رودخونـه رو             « : بروم دستي به شانه اش كشيد به شهر نگاه كرد و گفـت            

 كسي نتونـه    به اندازه كافي از يازواك دور است كه كه        . مي بيني؟ بگو اونجا منتظر باشه     

ما از توي روستا مـي رشـم تـا          . پيداش كنه و اونقدر هم دور نيست كه از ما عقب بيفته           

  ».چيزايي رو كه الزم داريم بخريم و بعد اون رو مي بينيم

  .وقتي اراگون موضوع را به سفيرا توضيح داد او گفت من دوست ندارم

  .هاين كه مثل جنايتكارها هميشه پنهان باشم ناراحتم مي كن

مي دوني كه ما رو ببينن چي ميشه؟ سفيرا غرولند كرد اما تسليم شد و با فاصله كمـي                   

  .از زمين پرواز كرد و رفت

آنها براي تهيه نوشيدني و غذايي كه به زودي از خوردنش لذت مي بردند با سـرعت بـه                   

همانطور كه به خانه هاي كوچـك روسـتا نزديـك مـي شـدند مـي                 . طرف روستا رفتند  

د دودهايي را كه از دودكش خانه ها بيرون مي آمد را ببينند اما هـيچ كـسي در              توانستن

بدون اينكـه حرفـي بزننـد روبـروي         . سكوتي عجيب در آنجا حكم فرما بود      . خيابان نبود 

  ».صداي پارس هيچ سگي نمي آيد« :اراگون ناگهان گفت. اولين خانه توقف كردند

  نه -

 يعني چيزي شده؟ -

 .... .نه -
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  ».تا حاال حتما يكي ما رو ديده« : كرد وگفتاراگون مكثي 

  آره -

 خوب چرا هيچ كس بيرون نمي ياد؟ -

اگه يه تلـه باشـه چـي؟        « :بروم كه با چشمان نيمه بسته به خورشيد نگاه مي كرد گفت           

  ».ممكن رازاك ها منتظر ما باشن

  .به آذوقه و آب احتياج داريم -

 .نينور اونجاست -

 .آذوقه هم مي خوايم -

  »راست مي گي پس بريم تو ؟« :اف نگاه كرد و گفتاراگون به اطر

ايـن جـا ورودي اصـلي       . آره اما نـه مثـل احمقـا       « :بروم دهنه اسب را تكان داد و گفت         

كسي فكر نمي كنه از اين مـسير ديگـه وارد           . اگه تله اي در كار باشه اينجاست      .  يازواكه

  ».روستا بشيم

م سرش را تكان داد و شمشير خـود را          برو» پس از حاشيه روستا بريم؟    « :اراگون پرسيد 

اراگون هم كمان خود را آمـاده كـرد و          . بيرون كشيد و تيغه آنرا روي زين اسب گذاشت        

  .تيري در آن گذاشت

خيابان هـا خـالي و      . آن ها به آرامي به حاشيه روستا رفتند و با احتياط وارد آنجا شدند             

خانه ها تاريك و پنجره هـا       . رار كرد تنها يك روباه كوچك در آنجا بود كه با ديدن آنها ف           

  .خيلي از درها بر روي لوالهاي شكسته تاب مي خوردند. شكسته بود
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كف دست اراگون گزگـز مـي       . اسب ها با نگراني اين طرف و آن طرف را نگاه مي كردند            

همانطور كه به مركز روستا نزديك مي شدند اراگون رنگش پريـد            . كرد اما آن را نخاراند    

  ».خداي بزرگ« : د را محكم تر در دست گرفت و زمزمه كردو كمان خو

لباسهاي آنها غرق در خون بود و زمـين نيـز پـر از              . كوهي از جنازه جلوي آنها سبز شد      

مادر . جنازه مردها بر روي زناني افتاده بود كه مي خواستند از آنها دفاع كنند             . خون بود 

كـه سـعي كـرده بودنـد از يكـديگر           ها هنوز بچه هاي خود را در بغل داشتند و عـشاق             

  .محافظت كنند در آغوش سرد مرگ آرميده بودند

از .به پير و جوان رحـم نكـرده بودنـد         .پيكان هاي سياه از بدن همه آن ها بيرون زده بود          

همه بدتر نيزه پيكان داري بود كه از باالي جنازه ها بيـرون آمـده بـودو نـوك آن بـدن                      

و سعي كرد كه به سمت       ز چشمان اراگان جاري شد    اشك ا .سفيد كودكي را شكافته بود    

او بـه چـشمان بـاز آن هـا       .ديگري نگاه كند،اما صورت مرده ها توجه او را جلب مي كرد           

خيره شدو از خود پرسـيد كـه چگونـه زنـدگي بـه ايـن راحتـي آن هـا را تـرك كـرده                          

س او  زندگي ما چه معني اي مي ده وقتي قراره اين جوري تموم شه؟ موجي از يـا                .است

او .يك كالغ همچون سايه سياهي از آسمان فرود آمد و به روي نيزه نشست             .را فرا گرفت  

نه،نبايد اين كـار را      « :اراگون گفت .سرش را بلند كرد و با ولع جنازه نوزاد را ورانداز كرد           

پرهاي كالغ در هـوا پخـش شـد و كـالغ از             .چله كمان را كشيد و آن را رها كرد        ».بكني

اراگون تير ديگري در كمان گذاشـت،اما       .تاد و تير از سينه او بيرون آمد       پشت بر زمين اف   

  .حالت تهوع به او دست داد و كنار كادوك استفراغ كرد
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مـي   «:وقتي اراگون حالش بهتر شد بروم به آرامي پرسيد        . بروم با كف دست پشت او زد      

  » خواي بيرون يازواك منتظر باشي؟

     او در حالي كه سعي مي كـرد بـه سـمت    » . مي مونم ...نه «:اراگون با صدايي لرزان گفت    

  ».كي مي تونه اين كار رو كرده باشه «:جنازه ها نگاه نكند پرسيد

كساني كه از درد و   «:بروم سر خود را خم كرد و گفت       . او نمي توانست كلمات را ادا كند      

همـه شـون    اما  .اونا به هر شكلي و در هر لباسي ظاهر مي شن          .رنج ديگران لذت مي برن    

تنها كاري كه مـي تـونيم بكنـيم تاسـف           .علتش رو نمي شه فهميد    .يه اسم دارن؛شيطان  

  ».خوردن و احترام گذاشتن به قرباني هاست

رازاك ها از اين جـا رد        «:او از اسنوفاير پياده شد و زمين را به دقت بررسي كرد و گفت             

يك . زه ها ساخت اون هاست    اورگا ل ها اين كار رو كردن، ني       .شدن،اما اين كار اونا نيست    

عجيبه؛كمتر پيش مياد اونـا     . گروه از اونا كه شايد حدود صد نفر بودن به اين جا اومدن            

او روي زمين زانو زد و با دقـت ردپـا هـا را بررسـي                  »...با اين تعداد دور هم جمع بشن        

  .سپس ناسزايي گفت و به سرعت به سمت اسنوفاير رفت و بر روي آن پريد.كرد

     اراگـون  »  !اورگال ها هنوز ايـن جـان        !حركت كن  «: اسنوفاير را پيش راند و گفت      بروم

كادوك بـه سـمت جلـو پريـد و بـه دنبـال              .پاشنه هايش را زير شكم كادوك جمع كرد       

وقتـي تقريبـاً بـه انتهـاي روسـتا           .انها به سرعت از خانه ها عبـور كردنـد         . اسنوفاير رفت 

او متوجه شد كـه چيـزي سـمت راسـتش           .رمور شد رسيدند كف دست اراگون دوباره مو     

  .حركت مي كند و بعد مشت محكمي او را روي زمين پرت كرد
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او كمان خود را به طـور         . و به ديواري برخورد كرد     داراگون از روي كادوك به زمين افتا      

غريزي در دست گرفته بود و نفس نفس مـي زد و شـوكه شـده بـود و در همـان حـال                        

قيافه او  .يك اورگال باالي سر او ايستاده بود      .ه بود و تلو تلو مي خورد      پهلوي خود را گرفت   

پوستي خاكستري  . ان هيوالي قد بلند، چاق و به پهناي يك در بود          . زمخت و خشن بود   

بازوها و سينه عضالنيش با زرهي بسيار كوچـك          و چشم هاي خوك مانند زردي داشت،      

كه از گيجگاهش بيرون آمده بود قـرار        يك كاله آهني روي دو شاخ او        .پوشيده شده بود  

داشت سپر گردي در يك دستش به چشم مي خورد و با دست ديگـرش يـك شمـشير                   

  .كوتاه و زشت را گرفته بود

بـروم بـا    . اراگون پشت سر هيوال بروم را ديد كه سوار بر اسنوفاير عقب عقب مـي رفـت                

 «:رياد به اراگون گفـت    بروم با ف  .ديدن يك اورگال ديگر كه تبري در دست داشت ايستاد         

اورگالي كه جلوي اراگون بود نعره كشيد و با تمام نيرو شمشير خـود               » !فرار كن احمق  

 زوزه كشان از جلوي صورت اراگون رد شد و اراگون فرياد كشيد و            شمشير .را چرخاند 

او به دور خود چرخيد و در حالي كه قلبش به سرعت مـي زد بـه سـمت                   . به عقب رفت  

  .واك فرار كردمركز ياز

اراگـون بـا    . قدم هاي سـنگين او تـاالپ تـاالپ صـدا مـي كـرد              .اورگال او را تعقيب كرد    

بـه رغـم    . كـه سـريعتر بـدود      نااميدي فرياد زد و از   سفيرا كمك خواست و سعي كـرد             

. تالش هاي اراگون اورگان پشت سر او مي دويد دندانهاي بلند او كـامال مـشخص بـود                   

اراگون تيري برداشت و برگشت هدف گرفت و آن را رهـا   . رسيده بود اورگال تقريبا به او     
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اورگال دستهايش را باال برد و سپرش را جلوي تيري كه به سـرعت بـه سـمت او            .كرد

قبل از اينكه اراگون فرصت تير انـدازي مجـدد پيـدا كنـد هيـوال بـه او                   . مي امد گرفت    

  .  برخورد كرد و هر دو زمين  افتادند

         بروم سوار اسـنوفاير بـود و بـا اورگـال ديگـر      . د شد و به سمت بروم  فرار كرد       اراگون بلن 

بقيه اورگال ها كجا هستن؟ فقط اين دو تا          :اراگون با تعجب از خود پرسيد       . مي جنگيد 

اورگال تو يازواك هستن؟ صداي ضربه محكمي آمد و اسـنوفاير شـيهه كـشان روي دو                 

اورگـال  . مين خم شد و خون از دست او به زمين ريخـت           بروم روي ز  . پاي خود بلند شد   

  .كنار او به نشانه پيروزي فرياد كشيد و تبر خود را براي ضربه نهايي باال برد

  .اراگون با صداي گوش خراشي فرياد كشيد و به اورگال حمله كرد

 .اورگال با تعجب ايستاد و سپس مغرورانه به سمت اراگون برگشت و تبر خود را چرخاند            

راگون از ضربه سنگين او جاخالي داد و به پهلوي اورگال چنگ انـداخت و او را زخمـي                   ا

اورگال عصباني شد و ضربه ديگري زد امـا دوبـاره اراگـون خـالي داد و بـه سـمت                     . كرد

  .كوچه اي فرار كرد

او به كوچه اي باريـك ميـان دو         . اراگون سعي مي كرد كه اورگال ها را از بروم دور كند           

سـعي كـرد كـه برگـردد امـا      . ار كرد و وقتي ديد كه آنجا بن بست است ايـستاد  خانه فر 

آنها جلو مي آمدند و با صداي خشن خود بـه اراگـو             . اورگال ها راه ورودي را بسته بودند      

اراگون به اطراف خود نگاه مي كرد تا شايد راه فراري پيدا كند اما              . ن  ناسزا مي گفتند      

  .هيچ راه فراري نبود 
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 روسـتائيان   .اراگون روبروي اورگال ها قرار گرفت تصاويري در ذهنش نقش بـست           وقتي  

بـا  . مرده كه روي هم افتاده بودند و كودك بي گناهي كه هيچ وقت به سن بلوغ نرسـيد                

چيزي فراتر از تمايـل     . انديشيدن به سرنوشت آنها چيزي سراسر وجود آنها را فرا گرفت          

آن نيرو  . ابر حقيقت مرگ به طغيان در آمده بود       همه وجودش در بر   . براي اجراي عدالت  

  .قوي  تر و قوي تر شد تا اينكه احساس كرد در شرف انفجار است

.   او محكم ايستاد همه ترس و وحشت از بين رفته بود كمان خود را به آرامي بلنـد كـرد                   

 كـار   اراگون همان طور كه بارها اين     . اورگال ها خنديدند و سپر هاي خود را بلند كردند         

انرژي درون او به شدت شعله ور . را كرده بود تير را برداشت به سمت هدف نشانه گرفت       

  .شده بود يا بايد آنرا آزاد مي كرد يا خود قرباني آن مي شد

  .تير را رها كرد!] بريسينگر:[ ناخواسته كلمه اي بر زبان او جاري شد و فرياد زد 

آنگـاه بـه سـر اورگـال     . آبـي مـي درخـشيد   تير سفير كسان در هوا حركت كرد و با نور           

موج آبي انفجار از سر هييوال رد شد        . جلويي اصابت كرد و صداي انفجاري در هوا پيچيد        

قبل از آنكه اراگون فرصت كند واكنشي نشان دهد مـوج           . و ارگال ديگري را درجا كشت     

جلوي خانه هـا    آسيبي برساند از بدن او رد شد و           آبي به او نزديك شد و بدون آنكه به او         

  .ناپديد شد

عالمت دسـتش ماننـد آهـن       . اراگون نفس نفس زنان ايستاد و به كف دستش خيره شد          

اراگون مشت  . وقتي به آن نگاه كرد به حالت طبيعي خود برگشت         . گداخته مي درخشيد  

او احـساسي عجيـب     . خود را گره كرد و سپس موجي از خستگي وجودش را فرا گرفـت             
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زانوهايش سست شد و به ديوار تكيه       . ويي روزها چيزي نخورده بود    گ. توام با درد داشت   

  .داد
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  فصل بيستم

  هشدار ها

همين كه اراگون نيروي تازه اي گرفت تلو تلو خوران از كنار جسد هيوالها گذشـت و از                  

. او هنوز خيلي دور نشده بود كه كـادوك يورتمـه كنـان كنـار او آمـد                 . كوچه خارج شد  

 اراگون بدون آنكـه دقـت كنـد متوجـه شـد كـه               ". چيزيت نشده  ": لب گفت  اراگون زير 

احـساس از هـم     . دستهايش به شـدت       مـي لـرزد و بـه سـختي حركـت مـي كنـد                        

مثل اين بود كه هر آنچه را كه ديده بود بـراي كـس ديگـري اتفـاق                  . گسيختگي داشت 

  .افتاده بود

يش تيز شده بود كنـار خانـه        اسنوفاير در حالي كه سوراخهاي دماغش گشاد و گوش ها         

بروم هنوز بي حركت روي زمـين افتـاده         . اي باال و پايين مي پريد و آماده رم كردن بود          

اراگون با ذهن خود اسب را آرام كرد و وقتي اسـنوفاير آرام گرفـت بـه سـراغ بـروم           . بود

هر چند زخـم عميـق و بزرگـي نبـود امـا         . بازوي راست پير مرد غرق در خون بود       . رفت

با اين وجود اراگون مي دانست كـه بايـد قبـل از آنكـه خـون                 . ونريزي شديدي داشت  خ

او كمي اسنو فاير را نوازش كرد و سپس بروم          . زيادي از بدن بروم برود زخمش را ببندد       

اما نتوانست وزن بروم را تحمل كند و بروم محكم روي زمـين             . را از زين به پايين كشيد     

  .وكه شداراگون از ضعف خود ش. افتاد 
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سـفيرا از آسـمان فـرود آمـد و بـال هـاي نيمـه بـاز                   . فريادي از خشم در سرش پيچيد     

سفيرا در . با عصبانيت غريد و چشمانش از خشم مي سوخت . روبروي او به زمين نشست    

  حالي كه خشم در چشمانش موج مي زد پرسيد صدمه ديدي ؟

  "  نه":اراگون در حالي كه بروم را به پشت مي خواباند گفت

سفيرا غرش كنان فرياد زد اونايي كه اين كار رو كردن كجـان؟ تيكـه تيكـه شـون مـي                     

فاييـده اي نـداره اونـا قـبال         : اراگون با خستگي به سمت كوچه اشاره كرد و گفت           ! كنم

  .مردن

  سفيرا با تعجب پرسيد تو اونا رو كشتي؟

 به دنبال پارچه اي      و در حالي كه در خورجينش      " يه جورايي    ":اراگون با سر تاييد كرد    

كه زاروك در آن پيچيده شده بود مي گشت در چند كلمه كوتاه تعريف كـرد كـه چـه                     

  .اتفاقي افتاده است

  .سفيرا به آرامي گفت بزرگ شدي

  .ارگون خرخري كرد  و با پارچه بلندي كه پيدا كرده بود به دقت دست بروم را بست

بـه سـفيرا گفـت كـاش        . پانسمان كرد با چند حركت ماهرانه زخم را تميز كرد و محكم           

هنوز توي پاالنسار بوديم اون جا حداقل مي دونستيم چه گياههايي براي درمانش خوبه              

  .او شمشير بروم را برداشت و پاك كرد و در غالفش در كمربند بروم گذاشت. 

  .سفيرا گفت بايد بريم شايد اورگال هاي ديگري در كمين باشند
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زين پشتت اون رو نگه مـي داره و مـي تـوني ازش محافظـت                مي توني بروم رو بياري؟      

  . كني

  .آره ولي من تو رو تنها نميذارم

  .خوبه پشت من پرواز كن اما بايد زود از اينجا بريم بيرون

اراگون زين را به پشت سفيرا بست بعد دستهايش را به دور بروم حلقه كرد و سعي كرد                  

  !كمك ...سفيرا. ه داشت نتوانست كه بلندش كند اما دوباره به دليل ضعفي ك

سفيرا به سرعت سرش را كنار اراگون برد و پشت لباس بـروم را بـا دنـدانهايش گرفـت                    

گردنش را خم كرد و همانطور كه گربه ها بچه هايشان را بلند مـي كننـد پيرمـرد را از                     

بعد اراگون پاهاي بـرون را از بـين ركـاب           . زمين بلند كرد و روي پشت خودش گذاست       

وقتي پيرمرد ناله اي كرد و تكاني خـورد اراگـون           . اي زين رد كرد و آنها را محكم كرد        ه

بروم چشمان خسته خود را نيمه باز كرد دستش را روي سرش گذاشت             . به باال نگاه كرد   

  »سفيرا به موقع رسيد؟ « :و با نگراني به اراگون خيره شد و گفت

مـن بـه    . يح مي دم دستت زخمي شـده      بعداً برات توض  « :اراگون سري تكان داد و گفت     

بهترين حالتي كه مي تونستم پانسمانش كردم ولي تو به جـاي امنـي بـراي اسـتراحت                  

آره ميـدوني شمـشيرم     « :بروم با احتياط به بـازويش دسـت زد و گفـت           » .احتياج داري 

  ».آه پيداش كردي...كجا

كه تو رو بيـاره و تـو        سفيرا قراره   « :اراگون كار سفت كردن ركاب ها را تمام كرد و گفت          

  »آسمون دنبال من بياد
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  ».مطمئني كه مي خواي من سوارش بشم؟ مي تونم سوار اسنوفاير بشم« :بروم پرسيد

  !نه با اين دستت اين طوري اگر هم از هوش بري زمين نمي افتي -

و دست سالمش را به دور گردن سـفيرا       » .مايه افتخار منه  « :بروم سري تكان داد و گفت     

سفيرا با جهشي سريع به بلنداي آسمان پرواز كرد اراگون در اثر ضربه بـاد بـال     . انداخت

  .هاي سفيرا به عقب رفت و به سراغ اسب ها برگشت

او اسنوفايررا به پشت كادوك بست و سپس يازواك را ترك كرد و به جاده برگشت و به                  

  .سمت جنوب حركت كرد

 بـه سـمت چـپ در كنـار رودخانـه            راه به منطقه اي صخره اي رسيد كه با تغيير جهت          

كنار جاده پوشيده از خزه و سرخس بود هواي خنـك و سـايه              . نينور ادامه پيدا مي كرد    

درختان بسيار   فرح بخش بود اما اراگون نگذاشت كه اين هـواي آرامـش بخـش حـس                  

. توقف كوتاهي كرد تا اسب ها آب بنوشند و مشك ها را پر كند             . امنيت را در او القا كند     

حداقل داريم مـسير رو درسـت مـي         . اهش كه به پايين افتاد رد پاي رازاك ها را ديد          نگ

  .سفيرا چرخي در آسمان زد و با چشمان تيز بينش مراقب اراگون بود. ريم

ساكنان روستا كـشته شـده   . اين كه آنها فقط دو اورگال را ديده بودند او را آزار مي داد             

ورد حمله قرار گرفته بود ولي اين گروه كجا بـود؟  بودند و يازواك از سوي گروه بزرگي م  

يا تله اي بودن براي اونايي . شايد اونايي كه بهشون برخورديم نگهباناي پشت گروه بودن     

  .كه دنبال گروه اصلي هستن
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فكري به او الهام شـد و در سـرش   . اراگون ياد آن افتاد كه چطور اورگال ها را كشته بود    

ايـن  ! جـادو . ورزي از دره پاالنسار از جادو استفاده كرده بود        اراگون پسر كشا  . رسوخ كرد 

بـه نظـر غيـر ممكـن مـي          . تنها كلمه اي بود كه براي آنچه اتفاق افتاده بود مناسب بود           

يه جورايي مثل اينكـه جـادوگر       . رسيد ولي نمي توانست آنچه را كه ديده بود انكار كند          

ين قدرت تازه استفاده كنـد يـا اينكـه          ولي نمي دانست چگونه دوباره از ا      . يا ساحر شدم  

  .محدوديت ها و خطرات اين قدرت چه مي توانست باشد

او سرش را از تعجب و حيرت تكان داد و با خود فكر كرد چطور مي تونم اين توانـايي را         

داشته باشم؟ آيا اين مسئله بين سواران عادي بود؟ و اگه بروم چيزي راجـع بهـش مـي                   

  نگفت؟دونست چرا چيزي به من 

او با سفيرا صحبت كرد تا از وضعيت بروم با خبر شـود و هـم فكـرش را بـا او در ميـان                         

سفيرا مي توني برامـون يـه جـايي         . او نيز به اندازه اراگون از جادو گيج شده بود         . بگذارد

در حـالي كـه     . پيدا كني تا استراحت كنيم؟ از اين پايين نمي تونم خيلي دور رو ببيـنم              

همين كـه هـوا   .  جاي مي گشت او به راه خودش در كنار نينوز ادامه داد         سفيرا به دنبال  

سـفيرا تـصويري از محوطـه    . داشت تاريك مي شد صداي سفيرا به گوشـش رسـيد بيـا         

  .دنجي در ميان درختان و كنار رودخانه را براي او فرستاد

 بـا كمـك     .اراگون اسب را به مسير جديد چرخاند و با ضربه اي آنها را به تاخت واداشت               

اما آنقدر اين محوطه خوب مخفي شده بود كـه شـك            . سفيرا پيدا كردن آنجا آسان بود     

  .داشت كس ديگري متوجه آنها شود
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بروم كنار آتش   . وقتي وارد محوطه شد آتش كوچك و بدون دودي در حال سوختن بود            

سفيرا  هم در كنارش خود را جمع كـرده بـود تـا              . نشسته و مشغول بررسي دستش بود     

  .ديده نشود

  سفيرا مشتاقانه نگاهي به اراگون انداخت و پرسيد مطمئني كه چيزيت نشده؟

  .اما از بقيه اش مطمئن نيستم.... ظاهرم كه چيزيش نيست

  .من بايد زودتر اونجا مي رسيدم

ناراحت نباش همه مون امروز اشتباه كرديم اشتباه من هم اين بود كه نزديك تو نموندم                

سپس رو بـه  . فيرا به خاطر اين حرف را در تمام وجود خود حس كرد     او قدر شناسي س   . 

  "تو چطوري؟ ":بروم كرد و پرسيد

زخم بزرگيه و وحشتناك درد مي كنـه ولـي          ": پيرمرد نگاهي به دستش انداخت و گفت      

زود خوب مي شه پانسمان جديد مي خواد اين يكي اونقدر كه اميدوار بودم دوام نياورد                

اندند تا زخم بروم را شست و شو دهند بعد بـروم پارچـه ديگـري بـه                   آنها آب را جوش    ".

اول شام  .  بايد يه چيزي بخورم شما هم گرسنه به نظر مي رسيد           ":دستش بست و گفت   

  ".بخوريم بعد صحبت مي كنيم

حـاال فكـر    ": وقتي شكمشان حسابي سير و گرم شد بروم چپقش را روشن كرد و گفـت              

  ".هوش بودم چه اتفاقي افتاد حسابي كنجكاو شدمكنم كه وقتشه بهم بگي وقتي بي

نور آتش روي صورت بـروم سوسـو مـي زد و ابروهـاي پرپـشتش د رهـم ريختـه شـده                       

اراگون هيجان زده دست هايش را به هم گرفت و جريان را بدون شاخ و برگ اضافه                 .بود
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ي وقتـي حـرف هـا     . بروم تمام اين مدت ساكت ماند و چهـره اش آرام بـود            . تعريف كرد 

مدتي طوالني تنها صدايي كه به گوش مي        . اراگون تمام شد بروم چشم به زمين دوخت       

  .رسيد صداي آتش بود

  " قبال هم از اين قدرت استفاده كردي؟":باالخره بروم تكاني خورد و پرسيد

  نه تو چيزي راجع بهش مي دوني؟ -

 بـه   ":او گفـت  .  از چهره اش پيدا بود كه مشغول فكر كردن اسـت           " يه كم    ":بروم گفت   

اميدوارم بتونم يه روزي لطفت     . نظر   مي رسه بهت بدهكارم چون جونم رو نجات دادي           

بيشتر افراد وقتي براي اولين بار با اورگال        . تو بايد به خودت افتخار كني     . رو جبران كنم  

ولي روشي كه تو ازش استفاده كردي خيلي        . ها روبه رو ميشن حد اقل زخمي مي شن          

  ".ممكن بود خودت و تمام شهر رو به كشتن بديخطرناك بود 

 اينطوري نبود كه حق انتخـاب داشـته باشـم اورگـال هـا              ":اراگون با حالت دفاعي گفت    

  "!اگه صبر مي كردم تيكه تيكم مي كردن. تقريبا بهم رسيده بودن

 فكرش رو هم نمي كني كـه داري       ":بروم كه با دندان هايش چپوقش را گرفته بود گفت         

 خوب بهم بگو چون سر در نمـي آورم كـه            ": اراگون با عصبانيت گفت    ".ي كني چيكار م 

  "چه اتفاقي افتاده؟ چطور تونستم از جادو استفاده كنم؟

خيلـي  ....  اين چيزي نيست كه راجع بهش يـاد بگيـري          ":چشمان بروم برقي زد و گفت     

  "!كم ازش استفاده مي شه
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 مبارزه بهـش احتيـاج داشـته        خوب من ازش استفاده كردم و ممكنه دوباره براي         -

باشم ولي اگه بهم كمك نكني نمي دونم مشكل چيه؟ رازيه كه قرار تا وقتي كـه پيـر و                    

  !خرد مند نشدم ندونم؟ يا شايد تو هيچ چي راجع به جادو نمي دوني

اگـه            . تو با گستاخي زيادي دنبـال جـواب مـي گـردي           !  پسر ":بروم زير لب غريد و گفت     

اجع به چي سوال كردي اينقدر براي گـرفتن جـواب عجلـه نمـي كـردي                           مي دونستي ر  

  ".بي خيال شو

 دانشي كه راجع بهش        ":او مكثي كرد و سپس چهره آرام تري به خود گرفت و ادامه داد             

  ".مي خواي بدوني پيچيده تر از اوني كه بفهمي

بـه دنيـايي از قـوانين        احساس مي كنم كه      ":اراگون شديدا به مخالفت برخاست و گفت      

  ".جديد انداخته شدم كه هيچ كس هم اونها رو توضيح نمي ده

 مي فهمم االن ديره و بايد بخـوابيم ولـي           ":بروم كه با يك تكه علف بازي مي كرد گفت         

اين جـادو چـون واقعـا جادوسـت مثـل همـه             . يه چيزايي بهت ميگم كه كمتر غر بزني       

. ن رو زير پا بذاري جريمه ات مرگه بـي بـرو برگـرد             اگه قواني . چيزهاي دنيا قوانيني داره   

  ".رفتار تو به قدرتت و كلماتي كه مي دوني و تخيلت محدوده

  منظورت از كلمات چيه؟ -

وقتي اورگال ها   . يه لحظه فكر كردم كه سواالتت تموم شده       !  بازم سوال    ":بروم فرياد زد  

  "رو مي كشتي چيزي به زبون نياوردي؟

  .چرا بريسينگر -
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چيزي در رابطه با اين كلمه باعث شد به طـرز           . بانه كشيد و اراگون به خود لرزيد      آتش ز 

  .شگفت انگيزي احساس سر زندگي كند

 حدس مي زدم بريسينگر از يك زبان باسـتاني كـه همـه موجـودات بـا آن                   ":بروم گفت 

اما اين زبان در طول زمان به فراموشي سـپرده شـد و هـزاران سـال                 . صحبت مي كردند  

 آالگيزا با اين زبان صحبت نكرد تا اينكه الف ها اون رو از دريا برگردوندن و به                  كسي در 

اين زبان رو اگـه     .  مي خواستن كارهاي قدرتمند انجام بدن آموزش دادن        ديگران هم كه  

  ".بتوني پيدا كني براي همه چيز يه اسم داره

   ؟ اما چه ربطي به جادو داره":اراگون حرفش را قطع كرد و گفت

اين بنياد همه قدرت ها ست اين زبان طبيعت واقعي هر چيز رو توصيف مي كنـه نـه                       -

نـه تنهـا اسـمي    . جنبه هاي ظاهري كه هر كس مي بينه مثال بريسينگر به معناي آتشه        

اگـه بـه انـدازه كـافي قدرتمنـد باشـي مـي تـوني از                 . براي آتيشه بلكه اصال اسم آتيشه     

و به هر كاري كه مي خواي هدايت كني و ايـن همـون             بريسينگر استفاده كني تا آتش ر     

  ".چيزيه كه امروز اتفاق افتاد

چرا آتش آبي رنگ بود؟ اگه تموم چيزي كه گفتم آتيش بود چطور همـون كـاري رو                   -

 كرد كه مي خواستم؟

راجـع بـه    . رنگش نسبت به آدم ها متفاوته بستگي داره كه كي اين كلمه رو بكار ببره               -

ري رو كه مي خواستي انجام داد بايد بگم كـه بـستگي بـه تمكـرين                 اينكه چرا دقيقا كا   

ولي وقتي با   . بيشتر تازه كارها بايد دقيقا اون چيزي رو كه مي خوان رو هجي كنن             . داره



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

242

242

يه استاد واقعي مي تونه فقط بگه آب و يه چيـز كـامال              . تجربه تر بشن ديگه الزم نيست     

ني بفهمي اون چطور اين كـار رو كـرد ولـي            تو نمي تو  . بي ربط مثال گوهر رو ايجاد كنه      

اون استاد رابطه بين آب و اون گوهر رو مي بينه و از اين رابطه به عنوان نقطـه كـانوني                     

سـفيرا رشـته افكـار      . كاري كه تو كردي خيلي مشكل بود      . قدرت خود استفاده مي كنه    

 آتـيش   واسه همـين تونـست تـوي دشـت        . اراگون را به هم زد و گفت بروم يه جادوگره         

اون فقط راجع به جادو اطالعات نداره خودش هم مـي تونـه ازش اسـتفاده                . روشن كنه 

 !كنه

  چشم هاي اراگون گشاد شد راست مي گي؟

عاقالنه نيست كـسايي    . ولي حواست باشه چي مي گي     . راجع به قدرتش ازش سوال كن     

مـن و سـفيرا      ":اراگون با احتياط پرسيد   . رو كه اين قدرت ها رو دارن دسته كم بگيري         

يه چيزي رو متوجه شديم تو مي توني از جادو استفاده كني مگه نه؟ همين طوري بـود                  

  "كه آتيش رو روز اول توي دشت روشن كردي؟

  ". من تا حدودي ماهر هستم":بروم به آرامي سرش را تكان داد و گفت

 مـا   پس چرا با اورگال ها با اين نيرو مبارزه نكـردي؟ مـي تونـستي جلـوي طوفـان از                    -

  .محافظت كني

اول .  فقط به خاطر چند دليـل سـاده        ":بروم پس از اينكه چپقش را دوباره پر كرد گفت         

اينكه من واقعا يه سوار نيستم و اين به معنيه كه تو در ضعيفترين حالـت از مـن قـوي                     
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هر بار كه مي خوام     . تري و ديگه اينكه جوني من سپري شد و من قدرت سابق رو ندارم             

  ".استفاده كنم سخت تر مي شهتا از جادو 

  ". متاسفم":اراگون با شرمندگي چشمهايش را پايين انداخت و گفت 

اين براي همـه اتفـاق            .  متاسف نباش  ":بروم در حالي كه دستش را جابجا مي كرد گفت         

  ". مي افته 

  تو جادو رو كجا ياد گرفتي؟ -

گم كه در يك جاي خيلي      همين قدر ب  ... اين حقيقتيه كه واسه خودم نگهش مي دارم        -

 ".حد اقل مي تونم درسهاش رو منتقل كنم. دور و از يك استاد بسيار خوب ياد گرفتم

 مـي دونـم سـوالهاي       ":بروم چپقش را با يك سنگ كوچك خـاموش كـرد و ادامـه داد              

  ".بيشتري داري ولي بايد تا صبح صبر كني

ن موقع فقط بايد بگـم       تا او  ":بروم كه چشم هايش مي درخشيد به جلو خم شد و گفت           

بـه  . كه جادو همون قدر از آدم انرژي مي گيره كه كار با دست ها و پاها از آدم مي گيره 

خاطر همين بود كه بعد از كشتن اورگال ها احساس ضعف مي كردي و به خاطر همين                 

اگه جادو انرژي بيشتري از اونچـه       . بود كه من عصباني شدم خطر بزرگي متوجه ات بود         

فقط بايـد وقتـي از جـادو        .  بود استفاده مي كرد ممكن بود تو رو به كشتن بده           در بدنت 

  ".استفاده كني كه نشه كارها رو به روش عادي انجام داد

 از كجا بايد بدوني كه يه ورد كل انرژيت رو مصرف مـي              ":اراگون كه ترسيده بود پرسيد    

ي به خـاطر همينـه كـه     بيشتر وقتها نمي دون   ": بروم دستش را بلند كرد و گفت       "كنه؟
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وقتي كه  . جادوگر ها بايد حدشون رو خوب بشناسن و حتي اون موقع هم محتاط باشن             

حتي اگه داره باعـث كـشتنت مـي         . قدرت جادويي را آزاد كني نمي توني برش گردوني        

. اين يه هشداره تا وقتي كه بيشتر ياد نگرفتي سعي نكن كار ديگـه اي انجـام بـدي        . شه

  ".بسهبراي امشب ديگه 

وقتي پتو هاي خود را پهن مي كردند سفيرا با خوشحالي گفت اراگون ما داريـم قـدرت                  

  .به زودي هيچ كسي نمي تونه سر راهمون باشه. بيشتري پيدا مي كنيم هر دومون

  آره ولي چه راهي رو بايد انتخواب كنيم؟

  .سفيرا در حالي كه براي خواب آماده مي شد گفت راهي رو كه دلمون بخواد
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  فصل بيست و يكم

  جادو آسان ترين چيز است

 فكر مي كني چرا اون دو تا اورگال         ": چيزي از حركتشان نگذشته بود كه اراگون پرسيد       

  "! هنوز تو يازواك بودن؟ دليلي نداره اون جا بمونن

چيـزي  . من فكر مي كنم كه اونا از گروه اصلي جدا شدن تا شهر رو غـارت كـنن      -

ينه كه تا جايي كه من مي دونم اورگال ها تا حاال فقط دو سه بار بـا چنـين                    كه عجيبه ا  

  .تعداد زيادي دور هم جمع شدند 

 فكر مي كني رازاك ها عامل اين حمله هستن؟ -

از . نمي دونم بهترين كاري كه مي تونيم بكنيم اينه كه به سرعت از يازواك دور شـيم             -

 .وبجن. اين گذشته اين راهيه كه رازاك ها رفتن

 ما به آذوقه نياز داريم روستاي ديگه اي اين نزديكيها نيست؟ -

ايـن  . نه اما اگربخواهيم تنها با گوشت زنده بمونيم سفيرا ميتونـه برامـون شـكار كنـه                 -

قسمت كه پر از درخته شايد به نظرت كوچيـك باشـه امـا حيوونـاي زيـادي تـوي اون                     

منبع آبه و براي همـين خيلـي از       تا چند مايل اطرافمون رودخونه تنها       . زندگي مي كنن  

 .ما گشنه نمي مونيم. حيووناي دشت براي خوردن به اين جا ميان

همان طـور كـه سـواري مـي كردنـد           . اراگون ساكت ماند و از جواب بروم خوشحال شد        

پرنده هاي زيادي با صداي بلند اين طرف و آن طرف مي رفتنـد و رودخانـه بـه آرامـي                     
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 اون  ": اراگـون پرسـيد   .  سر و صدا و سرشار از انـرژي بـود          آنجا مكاني پر  . جريان داشت 

   ". اورگال چطوري تو رو گرفت؟ همه چيز اونقدر زود اتفاق افتاد كه نتونستم ببينم

اون حريف من نشد واسـه همـين اسـنوفاير رو           .  ما واقعا بدشانسي آورديم    ": بروم گفت   

د و همـين بـراي اورگـال        اسب احمق روي در پاش بلند شد و تعادل مـن رو بهـم ز              . زد

واقعيتي كـه تـو     . فكر مي كنم هنوز از اين جادو در تعجبي        . كافي بود تا منو زخمي كنه     

كمتر كـسي اون رو مـي دونـه ولـي هـر اژدهـا               . به اون پي بردي  حسابي دردسر سازه         

سواري مي تونه از اون استفاده كنه اگر چه تواناييهاي اونها با هم فرق داره اونهـا حتـي                   

چون باعث  . ني هم كه در اوج قدرت بودن اين توانايي رو بصورت يك راز نگه داشتن              زما

اگه قرار باشه همه راجـع بـه اون بـدونن رابطـه            . ميشه نسبت به دشمنانشون برتر باشن     

خيلي ها فكر مي كنن قدرت هاي جـادويي         . برقرار كردن با آدماي عادي مشكل مي شه       

قـدرت پادشـاه    . يا جادوگره اما ايـن واقعيـت نـداره        پادشاه بخاطر اينه كه اون يه ساحر        

  ". بخاطر اينه كه اون يه اژدها سواره

  فرقش چيه؟ اين كه من از جادو استفاده مي كنم من رو جادو گر نمي كنه؟ -

يه جادوگر مثل يه شبه از ارواح براي براورده كردن آروزوهاش اسـتفاده مـي               ! نه -

ساحر هم نيستي چون قدرت اونا بدون اسـتفاده         تو  . كنه كه با نيروي تو خيلي فرق داره       

از ارواح واژدهاست و البته جادوگر هم نيستي كه نيروهاش رو از معجون يـا وردهـا مـي     

اژدها سوارهاي جووني مثل تو رژيم هاي سختي رو رعايت مي كردن  تا بدنـشون                . گيره

و گاهي وقت ها    اين رژيمها ماهها    . رو تقويت كنن و كنترل ذهنشون رو هم افزايش بدن         
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. سالها طول مي كشيد تا اينكه اژدها سوارها قدرت استفاده از جادو رو بدست مي آوردن          

اگه يكـي  . تا اون موقع به هيچ اژدها سواري راجع به نيروي بالقوه اش چيزي نمي گفتن  

از اونا بطور تصادفي نيروي خودش رو كشف مي كرد بالفاصله از بقيه جدا مي شد و بـه                   

 البته اونا   ": او سرش را به طرف اراگون كج كرد و گفت         .  ي آموزش مي ديد   طور خصوص 

 ". مثل تو تحت فشار نبودن

 پس اونا در نهايت چه جوري آموزش مي ديدن كـه از جـادو اسـتفاده                 ": اراگون پرسيد 

اگـه سـعي مـي    . من  نمي فهمم چطوري مي شه جادو رو بـه كـسي آمـوزش داد     . كنن

ضوع رو براي من توضيح بدي هـيچ چيـزي دسـتگيرم نمـي              كردي دو روز پيش اين مو     

 ". شد

به اژدها سوارها يك سري تمرينهاي بي فايده مي دادن تا اونـا رو مـايوس كـنن                   -

بعد از مدتي اون هـا اونقـدر        .  مثال به اونها دستور مي دادن آبكش ها رو پر از آب كنن            .

لـب اوقـات ايـن كـار بـا         اغ. عصباني مي شدن كه مي تونستن از از جادو اسـتفاده كـنن            

 . موفقيت انجام مي شد

. اما اگه با دشمني مواجه بشي كه اين آموزش ها رو ديده باشه آسيب پذير خواهي بـود                 

اگـه نخـوام الـف هـا رو     . هنوز هم كساني زنده هستن كه اون آموزش ها رو ديده باشـن       

تي تو رو تكـه تكـه       هر كدوم از اونها مي تونن به راح       . مثال بزنم پادشاه يكي از اونهاست     

  .كنن

  پس من چي كار بايد بكنم؟ -
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مـن  . وقت براي آموزش رسمي نداريم ولي مي تونيم توي راه اين كـار رو بكنـيم                -

تكنيك هاي زيادي بلدم كه مي توني اونها رو تمرين كني تا به تو قدرت و كنتـرل بـده                    

 .اما نمي توني يه شبه مثل اژدها سوار ها بشي

 تـو بايـد تـو حركـت اونـا رو يـاد              ": گون نگاه كرد و گفت    او با شوخ طبعي به ارا      -

شايد خوشحال بشي اگه    . اولش سخته ولي در عوض چيز بزرگي نصيبت مي شه         . بگيري

بدوني هيچ اژدها سواري تو سن تو اون كارهايي رو كه تو ديروز با اون اورگال ها كردي                  

  ". رو انجام نداده

  " ممنون اين زبون اسم خاصي داره؟": اراگون از تعريف او خنده اش گرفت و گفت

بايد يه كلمه جادويي باشه كه .  آره ولي هيچ كس نمي دونستش    ": بروم خنديد و گفت   

خيلـي  . باهاش بتوني هم خود و هم كساني رو كه از اون استفاده مي كنن كنترل كنـي                

  ".وقته كه مردم دنبالش هستن اما هيچ كس تا حاال نتونسته پيداش كنه

   نتونستم بفهمم كه جادو چه جوري كار مي كنه؟من هنوز -

  " برات توضيح ندادم؟": بروم حيرت زده به او نگاه كرد و گفت 

  .نه -

براي اينكه بتوني از جادو استفاده كني بايد يـه قـدرت ذاتـي داشـته باشـي كـه                     -

بايد بتوني اين نيرو رو به ميل خودت هدايت         . امروزه در ميان مردم به ندرت ديده ميشه       

فهميدي؟ . وقتي به سراغت مياديا بايد ازش استفاده كني يا اجازه بدي از بين بره             . ي  كن

خوب اگه بخواي اين نيرو رو در اختيار خودت بگيـري بايـد كلمـه يـا عبـارتي از زبـان                      
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مـثال اگـه ديـروز بريـسينگر رو نمـي           . باستاني كه مقصودت رو مي رسونه رو بيان كني        

 گفتي هيچ اتفاقي نمي افتاد

  من با دانشم درباره اين زبون محدود شدم؟پس -

دقيقا وقتي هم كه داري با اون زبون صحبت مي كنـي غيـر ممكنـه كـه بتـوني                     -

 .دروغ بگي

حتي لغت هاي باستاني هم نمي تونه مـانع         . نمي شه مردم هميشه دروغ مي گن       -

 .دروغ گفتن اونا بشه

  ". بالكا اوم ايت الم. يات هاينا انوفتر بالكا اكا وهناتا ن ":بروم ابرويش را باال برد و گفت

پرنده بـه آرامـي چهچهـه       . بالفاصله يك پرنده از شاخه اي پريد و روي دست او نشست           

 " ايتـا  ": بعد از مدتي بروم گفت. ميزد و با چشمهاي ريز و براق خود به آنها نگاه ميكرد  

  .و پرنده پرواز كرد و رفت

  ". رو كردي؟ چه طوري اين كا": اراگون با تعجب پرسيد

ممكنه دقيقا منظور منو نفهميده باشه اما بـا         . من قول دادم بهش آسيبي نرسونم      -

پرنده به من اعتماد كرد چون مي دونست        . زبان قدرت معني كلمات من كامال واضح بود       

  .كه كساني كه به اون زبون صحبت مي كنن به حرفهاشون عمل مي كنن

 الف ها هم به اين زبون صحبت مي كنن؟ -

 .رهآ -

 !پس هيچ وقت دروغ نمي گن -
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اما اونا خيلي خوب    . از جهتي هم درسته   . نه كامال اونا معتقدن كه دروغ نمي گن        -

هيچ وقـت دقيقـا نمـي       . بلد بودن يه چيزي بگن در حالي كه منظورشون چيز ديگه ايه           

ذهن با  . خيلي وقتها اونا فقط بخشي از واقعيت رو بيان مي كنن          . فهمي منظورشون چيه  

 . دقيقي مي خواد تا بتوني از فرهنگ اونا سر در بياريهوش و

 اسم هاي اشخاص تو اين زبون چه معني اي ميده؟ آيا اونا بهشون قدرت مي ده؟ -

كساني كه به اون زبون صحبت مي كنن دو تا اسـم            . آره اونا اين كار رو مي كنن       -

اسم ، اسـم واقعـي      اما دومين   . اولي براي استفاده روزانه شونه و قدرت كمتري داره        .دارن

يه زماني بـود كـه هـيچ        . اونهاست و تنها تعداد كمي از افراد قابل اعتماد از اون با خبرن            

هر كس كه اسم واقعي     . كس اسم واقعي خودش رو پنهان نمي كرد اما كار درستي نبود           

مثل اينكه زنـدگيت رو بـه دسـت كـس           . تو رو بدونه قدرت زيادي روي تو پيدا مي كنه         

 .هر كس يه اسم سري داره كه كمتر كسي اون رو مي دونه. ديگه اي بدي

 تو چه جوري اسم واقعيت رو فهميدي؟ -

اژدهـا سـوارها    . فقط الف ها بطور غريزي اسم هـاي واقعـي شـون رو مـي دونـن                 -

يه الف پيدا مـي كـردن تـا         . معموال جستجو    مي كردن تا اسم واقعيشون رو پيدا كنن            

چـون الـف هـا اطالعاتـشون رو بـه           . به ندرت مي افتاد   اون رو بهشون بگه كه اين اتفاق        

 .كسي نمي دن

 .من دوست دارم اسم واقعي خودم رو بدونم: اراگون به تاسف گفت -
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. مراقـب بـاش ممكنـه دانـش خطرنـاكي باشـه           : چهره بروم در هم رفت و گفـت        -

فهميدن اينكه چه كسي هستي بي هيچ پايه و اساس و حمايتي مي تونـه بهـت آسـيب            

اغلب مردم سـعي مـي      . بعضي ها با شنيدن اون واقعيت ناخوشايند ديوونه شدن        . برسونه

اما همانطور كه نام واقعي به ديگران قدرت مي ده اگه واقعيـت             . كنن اونرو فراموش كنن   

 .تو رو از پا در نياره مي توني به خودت تسلط پيدا كني

  .سفيرا گفت من مطمئنم كه مي توني

  ".م دوست دارم بدونم هنوز": اراگون قاطعانه گفت

ايـن خوبـه چـون فقـط آدمـاي مـصمم هويـت              . تو به سادگي منصرف نمي شي      -

تـو خـودت    . اما من نمي تونم تو اين كار بهت كمـك كـنم           . خودشون رو پيدا   مي كنن      

  .بايد پيداش كني

  .بروم بازوي زخمي خود را تكان داد و قيافه اش درهم رفت

  " جادو زخمت رو خوب كنيم؟ چرا ما نمي تونيم با": اراگون پرسيد

من هيچوقت به اين موضوع توجه نكـردم چـون از           .  دليلي نداره    ":بروم پلك زد و گفت    

شايد تو بتوني با اداي كلمه صحيح اين كار رو بكنـي امـا مـن نمـي                  . توانايي من خارجه  

  ".خوام تو خودت رو خسته كني

  ".و برطرف كنم اما من ميتونم درد و مشكل تو ر": اراگون با اصرار گفت
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خوب كردن يه زخم بوسيله جادو      .  من مي تونم باهاش كنار بيام      ": بروم به آرامي گفت     

نمـي خـوام بـي      . همون قدر انرژي مي بره كه خودش بخواد همين طـوري خـوب بـشه              

  ".تو هنوز نبايد چنين كار سنگيني رو انجام بدي. خودي چند روز خسته باشي

  ب كنم مي تونم آدم هاي مرده رو زنده كنم؟خوب اگه بتونم بازوي تو رو خو -

 يادت مياد راجـع بـه چيزايـي         ": بروم با اين سوال متعجب شد ولي به سرعت پاسخ داد          

براي اژدهـا سـوارها قدغنـه       . كه تو رو نابود ميكنه چي بهت گفتم؟ اين يكي از اونهاست           

ـ          . كه بخوان مرده اي رو زنده كنن       پـس از   . دازهچون اين كار جونشون رو به خطر مـي ن

اگه به اون برسي قدرتت محو ميـشه        .زندگي برزخي است كه جادو نمي تونه كاري بكنه        

جادوگرهـا سـاحرها و اژدهاسـوارها همـه تـو ايـن كـار               . و روحت در تاريكي محو ميشه     

... به كارهـايي بچـسب كـه انجامـشون ممكنـه       .  شكست خوردن و همون آغاز راه مردن      

اما با آدمهاي مرده كاري نداشـته       ... د استخونهاي شكسته  بريدگي ها ، كوفتگي ها و شاي      

  ".باش

  ". خيلي پيچيده تر از اونيه كه فكر مي كردم": اراگون اخم كرد و گفت

دقيقا و اگه نفهمي چي كار مي كني ممكنه بخواي كارهاي خيلي بـزرگ انجـام                 -

  .بدي و بميري

ك مشت سنگ ريزه از     بروم زين را محكم چسبيد و با سرعت به سمت زمن خم شد و ي              

به سختي خود را صاف كرد و بعد بجز يكي بقيه سنگريزه ها را به زمين                . زمين برداشت 

  " اين سنگ ريزه رو مي بيني؟":سپس به اراگون گفت . ريخت
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  .آره -

 .بگيرش -

سنگ ريزه مات سياه    . اراگون سنگ ريزه را گرفت و به آن قطعه سنگ ناچيز  خيره شد             

سنگ هاي زيـادي شـبيه بـه آن تـوي     . وك انگشت شست او بودرنگ صاف و به اندازه ن 

  " اين آموزش توست ":بروم گفت . مسير بود

  .اراگون برگشت و با تعجب به او نگاه كرد و گفت نمي فهمم

به همين خاطره كه من به تو آموزش مي دم         .  البته كه نمي فهمي    ":بروم صبورانه گفت    

كاري كـه مـي خـوام       . نه به هيچ جا نمي رسيم     خوب حاال حرف نزن وگر    . و نه تو به من    

انجام بدي اينه كه سنگ رو از كف دستت بلند كني و تا وقتي كه مي توني اونو تو هـوا                     

  "شروع كن . استنز ريزا: كلماتي كه بايد استفاده كني اينه. نگه داري

  .استنز ريزا -

 .خوبه دوباره سعي كن -

 به دنبال نيرويي گشت كـه روز قبـل          اراگون با عصبانيت روي سنگ ريزه متمركز شد و        

و  اراگون با نا اميـدي       . سنگ همان طور بي حركت ايستاده بود      . در او به وجود آمده بود     

 غيـر   ": باالخره او دست به سينه نشـست و گفـت         . به آن خيره شده بود و عرق مي كرد        

  "ممكنه

احتي تسليم نشو   به اين ر  .  نه من مي گم كه ممكنه يا غير ممكنه         ": بروم به تندي گفت   

  ".دوباره سعي كن
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نفس عميـق   . اراگون اخم كرد و چشمانش را بست و افكار مزاحم را از سرش بيرون كرد              

سعي كـرد تـا منـشا قـدرتش را پيـدا            . كشيد و به دورترين زواياي آگاهيش دست يافت       

  .كند

.  كـرد  اوجستجو كرد و تنها افكارو خاطره ها را پيدا كرد تا اينكه چيز متفـاوتي را حـس                 

او . هيجان زده شد و به كنكاش پرداخت تا ببيند چه چيـزي آنجـا مخفـي شـده اسـت                   

سعي كـرد  . مانعي را در ذهن خود احساس كرد اما مي دانست قدرت پشت آن قرار دارد     

اراگون عصباني شد و با تمام قدرت بـه         . تا به آن نفوذ كند اما تالش هايش بي فايده بود          

ه مثل يك جام شيشه اي نازك خرد شد و چـشمه اي از نـور                آن مانع فشار آورد تا اينك     

 سنگريزه بر روي دستان اراگون در ها معلـق          " استنر ريزا    ": در ذهنش جاري شد گفت    

او سعي كرد تا سنگريزه را بصورت معلق در هوا نكه دارد اما قدرتش تحليل رفت و                 . شد

گي مـي كـرد ولـي از        او كمي احساس خـست    . سنگريزه تاالپي رو ي دستهايش رها شد        

  .موفقيت خود خوشحال بود

  .براي  بار اول بد نبود: بروم گفت

  .چرا دستم اينجوري شده بود؟ مثل يك فانوس كوچك شده بود -

اژدها سوارها هميشه ترجيه مـي دن  نيروشـون رو از            . هيچ كس مطمئن نيست      -

م استفاده  تو مي توني از كف دست ديگرت ه       . دستي كه عالمت درخشان داره عبور بدن      

. تو شهر بعدي چند تا دستكش بـرات مـي خـرم           . اما اين كار چندان راحت نيست     . كني
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نمي خـوام   . تو نشان رو خيلي خوب مخفي كردي      . البته اگه اونجا رو خراب نكرده باشن      

 . هيچ كس بطور اتفاقي اون رو ببينه

 تو نشانه مخصوص به خودت رو داري؟ -

بايد بدوني كه جادو    .  به خودشون رو دارن    نه فقط اژدها سوار ها نشانه مخصوص       -

اگه سعي كني چيزي رو كه يك مايـل دور تـر            . مثل تير اندازي به مسافت بستگي داره        

پـس اگـه    . از تو قرار داره رو بلند كني يا حركت بدي انرژي بيشتري بايد صـرف كنـي                  

بهـت  ديدي دشمنانت از يه فرسنگ دور تر دارن تعقيبت مي كنن بايـد صـبر كنـي تـا                    

سـعي كـن دوبـاره      ! نزديك بشن و بعد از جادو استفاده كني خوب به كارمون برگـرديم            

 .سنگ ريزه رو بلند كني 

  دوباره؟: اراگون به زحمتي كه در تالش قبلي كرده بود فكر كرد و گفت 

  .آره و اين بار سريعتر از قبل اين كار رو انجام بده -

خـسته  .  سر انجام اراگون كار را متوقف كرد       وقتي. آنها بيشتر روز را به تمرين پرداختند      

. در آن لحظه او از سنگ ريزه و هر چيزي كه شبيه به آن بود متنفر بود         . و بد اخالق بود   

اراگون با عصبانيت بـه او نگـاه        . او مي خواست سنگريزه را دور بيندازد اما بروم گفت نه            

  .كرد و  سپس با اكراه سنگريزه را در جيبش گذاشت

 اوبـه  يـك گيـاه كوچـك          " هنوز كارمون تموم نشده پس استراحت نكن         ": ت  بروم گف 

 و سپس به آموزش زبان باستاني به اراگـون          " دلويس به اين ميگن     ":اشاره كرد و گفت     

  .پرداخت
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آن شب آنها دور آتش به تمرين با چوب پرداختند اگر چـه بـروم بـا دسـت چـپ خـود                     

  . بودمبارزه مي كرد اما مهارت او كمتر نشده 

ابتدا اراگون سعي كرد تا لغات باستاني را ياد بگيرد          . روز بعد نيز به همين منوال گذشت      

سپس هنگام غـروب بـا شمـشير چـوبي بـا بـروم بـه مبـارزه                  . و با سنگريزه تمرين كند    

اراگون مدام تالش مي كرد و سختي مي كشيد اما به تدريج بدون آنكه متوجـه            .پرداخت

ودي ديگر مي توانست سنگريزه را بلند كند بدون آنكـه پـايين             به ز . شود تغيير مي كرد   

او اولين تمريني را كه بروم به او داده بود پشت سر گذاشت و تمرين هاي سخت                 . بيفتد

  .اطالعات درباره زبان باستاني بيشتر و بيشتر مي شد. تري را شروع كرد

او . ار حمله مي كرد   اراگون د رتمرين ها تسلط و سرعت بيشتري پيدا كرد و مثل يك م             

. ياد گرفت چگونه در مقابل بروم از خود دفاع كند و مبارزات آنها بيشتر طول مي كشيد                

پروازهاي طـوالني   . اما رشدش نسبت به قبل كمتر شده بود       . سفيرا نيز بزرگتر   مي شد      

حاال ديگـر بـزرگ تـر از        . مدت به همراه شكارهاي متناوب او را متناسب نگه داشته بود          

به خاطر  بزرگ تر شدن و درخشان تر شدن پوستش ديگـر بـه راحتـي               . ا شده بود  اسبه

هر چقدر  .  آنها به مسير خود ادامه  دادند و به سمت رازاك ها رفتند            . قابل تشخيص بود  

هم كه سريعتر مي رفتند رازاك ها هميشه چند روز جلو تر از آنها بودند و اين موضـوع                   

  .اراگون را نا اميد مي كرد

 اوقات اراگون از ادامه راه منصرف مي شد اما بعد از مدتي نشانه يا اثري پيدا مـي                   بعضي

  .شد كه او را اميدوار كند
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هيچ نشانه اي از اقامت در دشت يا در امتداد  نينور نبـود و آنهـا بـدون هـيچ مزاحمـي                       

د  كه اولين روسـتا بعـد از يـازواك بـو           دارتباالخره آن ها به     . روزها را سپري مي كردند    

  .نزديك شدند

  .شب قبل از اينكه آنها به روستا برسند روياهاي اراگون به شدت واضح بودند

آن ها از اراگون مي . او روران و گارو را در خانه ديد كه در آشپزخانه ويران نشسته بودند 

او از صميم قلب احساس تاسف كرد و        . خواستند تا در بازسازي مزرعه به آنها كمك كند        

 " من به دنبال قاتل هـاي شـما هـستم          ": اراگون به دايي خود گفت    .  داد سرش را تكان  

   " به نظرت من مرده ميام؟": گارو از گوشه چشم به اراگون نگاهي كرد و پرسيد

  ". من نمي تونم كمكتون كنم":  اشك از چشمان اراگون جاري شد و گفت

 اراگون حمله كردند و     آن ها به  . ناگهان صداي غرشي آمد و گارو به رازاك ها تبديل شد          

احساس كسالت مي كرد و به ستاره ها كه         .   او از خواب بيدار شد        "! پس بمير ": گفتند

همه چيـز درسـت     : سفيرا به آرامي گفت   . به آرامي در آسمان حركت مي كرند نگاه كرد        

  .ميشه مرد كوچك
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  فصل بيست و دوم

  دارت

ادامــه حيــاتش مجبــور بــود آنجــا بــراي ...  در كنــار رودخانــه نينــور قــرار داشــتدارت

اراگون و  . دهكده اي كوچك و بكر بود و هيچ اثري از اهالي آن به چشم نمي خورد               .باشد

بروم با احتياط به آنجا نزديك شدند سفيرا اينبار در نزديكي دهكده پنهان شـد تـا اگـر                   

  .مشكلي پيش آمد ظرف چند ثانيه به كمكشان برود

د سر و صدايي ايجاد نكنند سوار بر اسـب وارد روسـتا           آن ها در حالي كه سعي مي كردن       

. بروم با احتياط مراقب همه جا بود و با دست سالم اش شمشير را نگه داشته بود                . شدند

هنگامي كه از كنار خانه هاي ساكت مي گذشتند اراگون كمان خود را پايين نگه داشته                

سفيرا پاسخي نداد ولـي     .  رسه اراگون به سفيرا توضيح داد اوضاع جالب به نظر نمي         . بود

  .اراگون احساس كرد كه سفيرا آماده است تا به سرعت به كمكشان بيايد

ولي اونـا كجـان؟     . اراگون به زمين نگاه كرد و مطمئن شد كه رد پاي كودكان تازه است             

  .وقتي كه به مركز دارت رسيدند و آنجا را هم خالي از سكنه ديدند بروم خشكش زد

وچك سوت و كور مي پيچيد و گه گاه گردبادهاي كوچكي وزيـدن مـي               باد در دهكده ك   

 از اينجا بريم اصال اين حـس رو دوسـت           ":بروم دهنه اسنوفاير را چرخاند و گفت      . گرفت

اراگون هم كادوك را پيش راند وبه دنبال      .  و با ضربه اسنوفاير را به تاخت درآورد        ".ندارم

  .او به راه افتاد
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ودند كه گاريهايي از پشت خانه ها بيرون آمدنـد و راهـشان را              هنوز چيزي پيش نرفته ب    

و در كنـار اسـنوفاير      . كادوك بادي در دماغ انداخت و حالـت حملـه گرفـت           . سد كردند 

شمـشير بزرگـي بـه      . مرد سيه چرده اي روي گاري ها پريد و جلوي آنها ايستاد           . ايستاد

  .كمرش آويخته و كماني كشيده در دست داشت

 غريبه گفـت تكـون نخـورين        ": را باال آورد و به سوي غريبه نشانه گرفت         اراگون كمانش 

سالحتون رو بندازين زمين شما توسط شـصت كمـان دار در محاصـره ايـد اگـه تكـون                    

  ". بخوريد تير بارونتون         مي كنن

. گروهي از كمان داران گويي منتظر اشاره اي باشند روي سقف خانـه هـا ظـاهر شـدند                  

اگه بياي تو هوا    . نزديك نشو تعدادشون زياده   ! سفيرا  : نش به سفيرا گفت     اراگون در ذه  

سـفيرا صـداي او را شـنيده بـود ولـي اراگـون       .! همون جا بمـون . بهت شليك مي كنن   

اراگون آماده استفاده از جادو شد با خـود گفـت           . مطمئن نبود كه به حرف او گوش كند       

  . متوقف مي كنمتيرها رو قبل از اينكه به من يا بروم بخورن

  " چي مي خواين ":بروم با آرامش پرسيد

  مرد غريبه پرسيد براي چي اومدين اينجا؟

داريـم ميـريم خونـه پـسر عمـوم در           ... ! براي خريد آذوقه و شنيدن اخبار همين       -

  .دراس لئونا

 .ولي حسابي مسلحين -

 .شما هم همينطور اين روزا اوضاع خطرناكه -
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ن به ما رو داشته باشيد ولي اونقدر با اورگال          درسته فكر نكنم قصد آسيب رسوند      -

 .ها و دزد ها درگيري داشتيم كه نتونيم به حرفهاتون اعتماد كنيم

 اگه حرفهاي ما مهم نيست پس حاال بايد چي كار كرد؟ -

اراگون اطمينان داشت   . مرداني كه باالي سقف ها ايستاده بودند اصال تكان نمي خوردند          

او اميـدوار بـود     .  يا از ترس جانشان بي حركت ايستاده بودند        يا آنها خيلي منضبط بودند    

  .آنها بيشتر ترسيده باشند

شما مي گين كه فقط براي خريد آذوقه اومدين قبول مي كنين كـه همـين جـا                   -

بمونين تا ما چيزايي رو كه الزم دارين براتون بياريم و بعد پولش رو بدين و فـورا اينجـا                    

  رو ترك كنين؟

 آره -

سپس با دست به يكـي      . را پايين آورد هر چند كه آنرا آماده نگه داشته بود          مرد كمانش   

 خـوب بهـش   ": از افراد اشاره زد و كماندار پايين پريد و به سمت آنها رفتو مـرد گفـت       

  "بگين چي             مي خواين؟

 اگه يه جفت دستكش هـم  ":بروم چيزهايي كه الزم داشتند به او گفت و بعد اضافه كرد       

  ". اندازه دست برادرزاده ام باشه داشته باشين مي خرمكه 

  .كماندار سري تكان داد و به سرعت رفت

 اگه شرايط عادي بود باهاتون دست مـي دادم ولـي تـو ايـن                تروره اسم من    ":مرد گفت 

  "بگيد ببينم شما اهل كجاييد؟. شرايط بهتره فاصله ام رو حفظ كنم
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ببيـنم  . نشديم كه اسمش رو خونه بـذاريم      شمال اما هيچ جايي اونقدر مونده گار         -

  ؟.به خاطر اورگال هاست كه دست به چنين اقداماتي زدين

آره اورگال ها و شرورهاي بدتر از اونها شما از شهر هاي ديگه خبـري داريـن بـه                    -

 .اما شنيدم اونها هم محاصره شدن. ندرت خبري ازشون به گوشمون ميرسه

اش قرعه به نام ما نمي افتاد كه اين خبـر رو بـه               اي ك  ":چهره بروم در هم رفت و گفت        

اهـالي اون   . تقريبا دو هفته پيش از يازواك گذشتيم و ديديم كه غارت شده             . شما بديم 

مي خواستيم دفنشون   . جا قتل عام شده بودند و جسدهاشون روي هم تل انبار شده بود            

  .كنيم كه دو تا اورگال بهمون حمله كردن 

 آره واقعا كه    ": چشمهاي پر لز اشكش را به زمين دوخت و گفت            ترور كه شكه شده بود    

مـردم اونجـا   . اما چطور دو تا اورگال تونـستن يـازواك را شكـست بـدن        . روزاي سختيه   

  .مبارزان خوبي هستن

  .از رو نشانه ها مي شد فهميد كه يه گروه از اورگال ها شهر رو ويران كردن  -

 ؟.تعدادشون چقدر بوده -

وده كه يزواك ها رو شكست بدن و البته بـه قـدري هـم بـود كـه                   اون قدر زياد ب    -

بيـشتر از صـد نفـر و كمتـر از پنجـاه نفـر               . تونستن بدون جلب توجه وارد دهكده بشن      

 .اگه اشتباه نكنم تعدادشون هر چي باشه براي شما فاجعه است. نبودن

ايـن  . ز اينجـا بـرين     بايـد ا   ":بروم ادامه داد  . ترور با درماندگي حرفهاي بروم را تاييد كرد       

  ".منطقه ديگه براي زندگي كردن خيلي خطرناكه 
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ارزش اينجا براشون ازجونشون    . مي دونم ولي مردم اينجا به رفتن فكر نمي كنن          -

قبال چند تا اورگال رو از اينجا رونديم كه اين كار اعتماد به نفـس اهـالي رو        . هم بيشتره 

  . بيشتر از توانايي شون كرده

داري جنس از يكي از خانه ها با عجله بيرون آمد و آنها را در كنار اسب ها                  كماندار با مق  

  .به زمين گذاشت و پولش را از بروم گرفت

اراگون دستكشها را به دسـتش      . بروم وسايل را زير و رو كرد و دستكش را به اراگون داد            

ز و  كرد و در حالي كه مراقب بود كف دستهايش به سمت پايين باشـد دسـتهايش را بـا                  

چرمش با وجود اينكه  به خاطر استفاده زياد از شكل افتاده بود ولي سـالم و                 . بسته كرد 

بروم گفت همان طور كه قول داديم همين االن اينجـا را تـرك              . خوب به نظر مي رسيد    

 وقتي به دراس لئونا رسيديد لطفي كنيد و امپراطـور را از وضـع               ": ترور گفت . مي كنيم 

  ". دار كنيدما و بقيه شهر ها خبر

  .شمشيرهايتان برنده باد . پيغام شما رو خواهيم رساند -

 .شما هم همينطور -

گاري ها از سر راهشان كنار رفتند و آنها از دارت خارج شدند و به سوي درختـان كنـار                    

هيچ . داريم بر مي گرديم     : اراگون افكارش را براي سفيرا فرستاد       . رودخانه نينور تاختند  

  .مشكلي پيش نيومد

 ": بروم براي اينكه سرش به شاخه آويزان يك درخت نخورد خود را كنار كشيد و گفت               

  "وقتي تو دارت بوديم از قدرت هات استفاده كردي؟
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  .دليلي نداشت اين كار رو بكنم -

من با وجود تواناييهـاي     . اشتباه مي كني تو مي تونستي متوجه مقاصد ترور بشي          -

قصد كشتن ما رو داشتن همونجـوري روي اسـبم       اگه اهالي اونجا    . محدودم متوجه شدم  

 .نمي نشستم

 چطور بايد مي فهميدم ترور به چي فكر مي كنه؟ مگه من مي تونم فكر آدم ها                   -

 رو بخونم؟

مـي تونـستي    .  بايـد جـواب ايـن سـوال رو بـدوني           ":بروم با لحني سرزنش آميـز گفـت       

. رور هم بـا خبـر بـشي       همينطور كه با كادوك و سفيرا ارتباط برقرار مي كني از هدف ت            

كار خيلي سـختي نيـست      . ذهن آدم ها خيلي با ذهن اژدها ها و اسب ها فرق نمي كنه             

ذهن هر كس آخرين    . ولي قدرتيه كه بايد خيلي كم و با احتياط زياد ازش استفاده كني            

سـوارها  . تا وقتي كه شرايط تو رو مجبور نكرده نبايد حريمش رو زير پا بزاري             . حريمش

ت و سختي راجع به اين مسئله داشتن و اگه اين قانونها بدون دليل مـوجهي                قوانين سف 

  .زير پا گذاشته مي شد مجازات شديدي رو در پي داشت

 وتو با اينكه سوار نيستي مي توني اين كار رو بكني؟ -

همينطور كه قبال هم گفتم حتي اگه اين يه جادو باشـه هـر كـس مـي تونـه بـا                  -

 . ه فقط مقدار موفقيتش فرق مي كنهآموزش درست با ذهنش صحبت كن

اراگون در حالي كه به معني حرفهايي كه بروم زده بـود فكـر ميكـرد افـسار كـادوك را                     

 ولي اگر من بتونم وارد ذهن كسي بشم به اين معني نيست كـه بقيـه                 ":چرخاند و گفت  
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؟ هم بتونن اين كار رو با من بكنن؟ از كجا بايد بفهمم كـسي داره ذهـنم رو مـي خونـه                     

 و با خودش فكر كرد از كجا معلوم شايد بروم همين           "راهي براي متوقف كردنش هست؟    

  .االن  داره ذهن منو مي خونه

  آره تا حاال نشده سفيرا نذاره وارد ذهنش بشي؟ -

مثال وقتي من را روي اسپاين برد اصال نمي تونستم باهـاش            . چرا بعضي وقت ها      -

ده بودن كه من نمـي تونـستم ازشـون رد           ديوارها اطراف ذهنش رو پوشون    . صحبت كنم 

 .بشم

فقط عده كمي مي تونن متوجه بشن كسي وارد ذهنشون شده و تازه عده كمـي                 -

به خاطر قدرت هاي جادوييت ميتـوني متوجـه اون          ... از اونا مي تونن مانع اين كار بشن       

نت بعد ميتوني به راحتي با تمركز روي يك چيز از وارد شدن هر چيز ديگه به ذه                . بشي

  .جلوگيري كني

 .چطوري بايد اين كار رو ياد بگيرم -

يه چيز رو توي ذهنت تجسم كن      . تمرين تمرين و باز هم تمرين     . تنها يه راه داره    -

تنهـا عـده    . و اون چيز رو اونقدر در ذهنت نگه دار تا همه چيزهـاي ديگـه حـذف بـشه                  

 .انگشت شماري مي تونن بهش تسلط پيدا كنن 

  و با خود فكر كـرد اگـه مـن بتـونم     ".منيت مي خوام نه كمالمن فقط ا": اراگون گفت 

وارد ذهن كسي بشم مي تونم نوع تفكراتش رو هـم عـوض كـنم؟ هـر دفعـه كـه چيـز                       

  .جديدي راجع به جادو ياد مي گيرم نگرانيم بيشتر مي شه
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اسـب  . وقتي كه به سفيرا رسيدند او با سرش به آنها ضربه اي زد و آنها را غافل گير كرد                  

سفيرا اراگون را بـا دقـت ورانـداز كـرد و نفـس              .  با اضطراب خود را به عقب كشيدند       ها

. اراگون با نگراني به بروم نگـاه كـرد          . از چشمهايش آتش زبانه مي كشيد     . راحتي كشيد 

  بعد پرسيد مشكل چيه؟... هيچ وقت سفيرا را اينقدر عصباني نديده بود

  .مشكل تو هستي . تو : سفيرا غرشي كرد و گفت

به محض اينكه پاي اراگون بـه زمـين رسـيد      . اراگون اخمي كرد و از كادوك پايين پريد       

اراگون فرياد زد . سفيرا با دمش پاهاي اراگون را كشيد و با پنجه هايش او را به زمين زد              

.  مي كني؟ و سعي كرد از جايش بلند شود ولي سفيرا از او قدرتمند تر بود                چيكار داري   

  . اسنوفاير به دقت شاهد ماجرا بودبروم از روي

اراگون زيـر   . سفيرا سرش را به سوي اراگون برگرداند تا اينكه نگاهشان با هم تالقي كرد             

هر وقت از جلوي چشمم دور مـي        ! تو: سفيرا گفت . نگاه خشمگين سفيرا به خود پيچيد     

 تـا حـاال     .من وقتي كيلومترها از تو دورم نمي تونم كمكت كنم         . شي تو درد سر ميفتي      

ولي از اين به بعـد ايـن كـار رو نمـي كـنم چـون          . مخفي شدم كه هيچ كس منو نبينه        

  .ممكنه به قيمت جونت تموم بشه

مي تونم بفهمم كه چرا اينقدر ناراحتي ولي من از تو بزرگترم و مي دونـم چكـار                   -

  .بكنم و اگه هم اتفاقي بيفته اون كسي كه نياز به مراقبت داره تويي
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واقعا اين طور فكـر مـي كنـي ؟          : كرد و گوش اراگون را گاز گرفت و پرسيد         سفيرا غرشي 

تو يه اژدها سـوار     . فردا پشت من ميشيني نه پشت اون حيووني كه بهش مي گي اسب              

  هستي يا نه ؟ من براي تو اهميتي ندارم؟

مي دانست كه حق با سفيراست ولي از سوار شـدن      . اين سوال اراگون را به فكر انداخت        

  .پشت او مي ترسيدبر 

  " خوب چي شد؟":بروم پرسيد 

  " سفيرا ازم ميخواد فردا سوارش بشم":اراگون با بي حالي جواب داد

خب تو كه زين داري فكر كنم اگه جفتتون از نظرهـا دور شـين مـشكلي پـيش                    -

  .نمياد

  . سفيرا لحظه اي به بروم نگاه كرد و دوباره به سمت اراگون برگشت

اگه بهتون حمله بشه؟ من نمي تونم خودم رو بـه موقـع برسـونم و                 ولي   ":اراگون گفت   

..."  

: سفيرا فشارش را روي سينه اراگون بيشتر كرد و جلوي حرف زدن او را گرفـت و گفـت           

  ". دقيقا هموني كه من مي گفتم بچه جون"

 به هر حال بايد ياد بگيري چه جوري سوارش          ": بروم جلوي خنده اش را گرفت و گفت       

شما جلوتر پرواز كنين هر تله  يا كمين يا هـر چيـز غيـر منتظـره اي رو مـي                      اگه  . شي

  ".تونين تشخيص بدين

  .فقط بزار من بلند شم. اراگون نگاهي به سفيرا انداخت و گفت باشه قبوله 
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  .بهم قول بده -

 واقعا الزمه؟ -

  .سفيرا با چشمانش تائيد كرد

  دي؟راضي ش. خيلي خوب بهت قول ميدم كه فردا پرواز كنيم -

  .سفيرا اراگون را رها كرد و با جهشي پرواز كرد

حوالي غروب بود كه اطراق كردند مثل هميشه قبل از شام اراگـون بـه مبـارزه بـا بـروم       

بـروم  . در حين تمرين اراگون چنان ضربه محكمي زد كه چوبهايشان شكـست           . پرداخت

 تمـوم شـد بـه انـدازه          كار ما با اينا    ":آنچه از شمشير مانده بود در آتش انداخت و گفت         

ديگه وقتـشه از    . كافي ياد گرفتي ولي ما تا اينجا فقط تونستيم با شاخه ها تمرين كنيم             

  . سپس زاروك را از خورجين اراگون بيرون آورد و به او داد".شمشير استفاده كني

  " اين طوري كه همديگه رو تيكه پاره مي كنيم ":اراگون مخالفت كرد

شمشيرش را باال گرفت و طـوري      . ادو رو فراموش كردي   اين طور نيست دوباره ج     -

بـه تمركـز عميقـي فـرو رفـت كـه خطـوط              . آن را چرخاند كه نور آتش به لبه آن بتابد         

گئولـوس   ": بعـد بـروم گفـت     . چند لحظه هيچ اتفاقي نيفتاد    . پيشانيش را در هم كشيد    

را بـه پـايين     انگـشتان خـود     .  و جرقه قرمز كوچكي بين انگشتانش ايجاد شـد         "! دونيفر

بـه محـض اينكـه     . شمشير كشيد  بعـد شمـشير را چرخانـد و ايـن كـار را تكـرار كـرد                   

 .انگشتانش فلز را رها كرد جرقه نا پديد شد

  .بروم كف دستش را باال گرفت و با شمشير ضربه اي به آن زد
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هنگـامي كـه بـروم       . اراگون جلو پريد تا مانع اين كار شود ولي حركتش خيلي كند بود              

  .تش را كه هيچ آسيبي نديده بود باال آورد اراگون به شدت شگفت زده شددس

ايـن  . اراگون لبه شمشير را لمس كرد و سطحي نامرئي را زير انگشتانش احـساس كـرد               

بروم گفت حاال همين كار رو با زاروك        . اليه نيم اينچ ضخامت داشت و بسيار لغزنده بود        

  .ه باشهممكنه پوشش تو با مال من فرق داشت. بكن

اراگون مجبور شد چند بار تالش      . بروم به اراگون ياد داد كه چطور كلمات را تلفظ كند            

كند ولي خيلي زود اليه محافظ زاروك هم ايجاد شد و او با اعتماد به نفس آمـاده نبـرد            

 اين شمشير ها بدن مـا را نمـي          ":م هشدار داد  .قبل از اينكه نبرد را شروع كنند برو       . شد

پس ضربه  . ترجيح مي دم كه اين اتفاق نيفته      . ميتونن استخوانهامون روبشكنن  برند ولي   

  ".يه ضربه محكم به گردن مي تونه كشنده باشه. هات مثل هميشه نباشه

شمشيرش جرقه مي زد و وقتي بروم       . اراگون سري تكان داد و بعد ناگهان حمله ور شد           

د از تمـرين هـاي زيـادي كـه بـا            بع. دفاع كرد صداي برخورد شمشير ها فضا را پر كرد           

. چوب داشتند شمشير به نظرش سنگين مي آمد و همين از سرعت عملش كاسـته بـود         

از آنجايي كه اراگون نمي توانست شمشير را به سرعت حركت دهد ضربه شـديدي را از                 

  .ناحيه زانو دريافت كرد

ربه هـا   پس از نبرد جاي ضربه هاي شديد بر روي بدنشان به چشم مي خورد جـاي ضـ                 

اراگون از اينكه زاروك بعد از آن همه ضربه سـخت           . روي بدن اراگون بيشتر از بروم بود      

  . هيچ خراشي بر نداشته بود تعجب كرد
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  فصل بيست و سوم

  از دريچه چشم اژدها

  

بروم را ديد كه زين را به       . صبح روز بعد اراگون با بدني كوفته و كبود از خواب بيدار شد            

زماني كه صـبحانه آمـاده شـد        .  و سعي كرد اضطرابش را فرو نشاند       طرف سفيرا مي برد   

  .بروم زين را بر روي سفيرا بست و خورجين هاي اراگون را از آن آويزان كرد

بروم  .   اراگون صبحانه اش را خورد و به آرامي كمانش را برداشت و به طرف سفيرا رفت               

ري و با افكارت هدايت كنـي و تـا                به خاطر داشته باش كه اون رو با زانوهات بگي         ": گفت

 سـپس   ".اگه نترسي همه چيز خـوب پـيش مـي ره          . ميتوني صاف روي پشتش بشيني      

. بروم به او كمك كرد تا بر روي زيـن بنـشيند  . كمانش را درون جلد چرمي اش گذاشت     

. در حالي كه اراگون بند ها را به دور پايش محكم مي كرد سفيرا بي صبرانه منتظر بـود                  

  پس پرسيد آماده اي؟س

او . سفيرا مـشتاقانه پـذيرفت    ! اراگون هواي تازه صبحگاهي را فرو داد و گفت نه اما بريم           

پاهاي قدرتمند سفيرا موج زنان حركت كـرد        . خم شد و اراگون گردنش را محكم گرفت       

آن ها بـا حركـت      . و باد به اراگون تازيانه ميزد و فرصت نفس كشيدن را از او مي گرفت              

  .بالهاي سفيرا به آسمان رفتند و به سرعت اوج گرفتندآرام 
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اكنـون  . آخرين باري كه اراگون بر روي سفيرا نشسته بود لبه بالهايش صدمه ديده بـود              

رودخانـه در زيـر آنهـا بـه خطـي باريـك و              . سفيرا به آرامي و راحتـي پـرواز مـي كـرد           

  .خاكستري رنگ تبديل شده بود

رختان در زير آنهـا ماننـد لكـه هـاي كـوچكي بـيش               وقتي بر روي دشتها اوج گرفتند د      

 امـا  "... خيلـي هيجـان انگيـزه    ":اراگون گفت . هوا رقيق و سرد و كامال صاف بود       . نبودند

سـفيرا ارتفـاعش را كـم كـرد و بـه      . كلماتش در صداي چرخش بالهاي سفيرا محو شـد     

  .آرامي به زمين نزديك شد

او .  شد اما سعي كرد از پـرواز لـذت ببـرد   اگر چه با هر لرزشي شكم اراگون زير و رو مي 

. دستانش را كمي آزاد تر كرد و گردنش را عقب كشيد تـا بـه تماشـاي منـاظر بپـردازد                    

 بذار بهت نشون بـدم      ":سفيرا كمي صبر كرد تا اراگون از ديدن لذت ببرد و سپس گفت            

  ". پرواز واقعي چيه

  چطور؟  -

 .راحت باش و نترس -

 خود كشيد و آن را از بدنش جدا و بـا ذهـن خـود يكـي                  سفيرا ذهن اراگون را به سوي     

ديدش تـار شـد و      . اراگون براي لحظه اي مقاومت كرد و سپس خود را تسليم كرد           . كرد

همـه چيـز تغييـر شـكل        . متوجه شد از پنجره چشمان سفيرا به همه چيز نگاه مي كند           

رنگ هاي قرمـز و     رنگ آبي برجسته تر از ديگر رنگ ها و          . رنگ ها غير عادي بودند    . داد

. اراگون سعي كرد سر و بدنش را بچرخانـد امـا نمـي توانـست              . سبز نامحسوس تر بودند   



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

271

271

سـفيرا در آسـمان اوج      . احساس مي كرد مانند روحي است كه در هوا معلق مانده باشـد            

وقتي كه بيشتر اوج گرفتند سفيرا برگـشت و بـه   . گرفت و لذتي سرشار از آن جاري شد      

راگون نيز مانند سفيرا خود را ديد كه با نگاهي بهت زده گردن سـفيرا               ا. اراگون نگاه كرد  

  . گويي عضالت بدن سفيرا از آن او بود. را محكم گرفته بود

آنها بالهايشان را   . ارتباطشان آنقدر زياد شد كه ديگر نمي شد آنها را از هم تشخيص داد             

 آنها بي پـروا تـا نزديكـي         .به هم قالب كردند و مانند نيزه به طرف پايين شيرجه رفتند           

زمين سقوط كردند و درست در لحظـه مناسـب بالهايـشان را بـاز كردنـد و بـا نيرويـي                      

آن هـا بـه سـرعت بـاال رفتنـد و در يـك مـدار قـائم         . مشترك در آسـمان اوج گرفتنـد      

  .چرخيدند

وقتي مجددا به وضعيت افقي باز گشتند افكارشان از هـم جـدا شـد و دوبـاره هـر يـك                      

زماني كه به حالت اول خود بـاز گـشت فريـاد زد فـوق               . تقل خود را يافتند   موقعيت مس 

  وقتي اينقدر از پرواز لذت مي بري چطور حاظر ميشي فرود بياي؟! العاده بود

  .سفيرا با خوشحالي گفت باالخره براي غذا خوردن مجبورم فرود بيام

فم كه بيشتر   متاس. چنين تجربه فوق العاده اي رو نمي شه با كلمات توصيف كرد            -

تـو هميـشه اينقـدر    . هيچ فكر نمي كردم كه پرواز اين جوري باشـه       . باهات پرواز نكردم  

  رنگ آبي   مي بيني؟

 باز هم با هم پرواز مي كنيم؟. من اينطوريم -

 .هر وقت فرصت پيدا كنيم آره -
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  .سفيرا با خوشحالي گفت خوبه

 مثل اينكه هفته ها بـا هـم   آنها همان طور كه پرواز مي كردند با يكديگر حرف مي زدند     

سفيرا به اراگون نشان داد چگونه از تپـه هـا و درختـان بـراي پنهـان                 . حرف نزده باشند  

آن ها در راه به دنبال      . شدن استفاده مي كند و چطور خود را پشت ابرها پنهان مي كند            

نستند آنها نمي توا  . بروم گشتند اما اين كار سخت تر از آن بود كه اراگون تصور مي كرد              

جاده را ببينند مگر اينكه سفيرا نزديك زمين پرواز مي كرد و اين كار هم ريسك بزرگي                 

  .بود 

اواسط روز صداي همهمه اي در گوش اراگون پيچيد و او متوجـه فـشار غيـر عـادي در                    

سرش را تكان داد و سعي كرد از شر آن خالص شود امـا فـشار هـر لحظـه                    . ذهنش شد 

وم در مورد اينكه افراد چطور در افكـار ديگـران نفـوذ مـي               حرف هاي بر  . بيشتر مي شد  

كنند از ذهن اراگون گذشت و به سرعت آنها را از ذهنش خارج كرد و به يكي از پولـك                    

براي چند لحظه فشار از بين رفت اما        . هاي سفيرا خيره شد تا همه چيز را فراموش كند         

فيرا را تكان داد و تمركز اراگـون        وزش باد تندي س   . دوباره بيشتر از قبل در او رخنه كرد       

  .را از بين برد

قبل از آنكه اراگون بتواند مقاومت كند نيرويي بر او غلبه كرد اما به جـاي هجـوم افكـار                    

فرد ديگري تنها كلمات بروم بود كه در ذهنش مي پيچيد داري چيكار مـي كنـي؟ بيـا                   

  .چيز مهمي پيدا كردم. پايين

  اراگون پرسيد بروم؟
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مـن  .  ناراحتي گفت بله اون سوسمار بـزرگ رو بـه طـرف پـايين هـدايت كـن                  پيرمرد با 

اراگون فورا سـفيرا را     .سپس تصوير مكاني كه در او قرار داشت براي او فرستاد          ... . اينجام

در اين ميان كمانش را آماده كرد       . به آن سمت هدايت كرد و در كنار رودخانه فرود آمد          

  .و چند تير را بيرون آورد

  .لي پيش اومده باشه من آماده اماگه مشك

  .سفيرا گفت من هم آماده ام

. هنگامي كه به بروم رسيدند او در فضايي باز ايستاده بـود و دسـتانش را تكـان مـي داد             

اسب ها بـه درختـي      . اراگون از روي او پايين پريد و به اطراف نگاه كرد          . سفيرا فرود آمد  

اراگون به سرعت به بروم نزديك شد و . ا بوددر كنار جنگل بسته شده بودند اما بروم تنه

  "چه اتفاقي افتاده؟": پرسيد

ديگـه هـيچ وقـت ذهنـت رو         ": بروم دستي به چانه اش كشيد و زير لب ناسزا مي گفت           

اين كار به خودي خود براي من سخت هست چه برسه مجبور باشم براي        . روي من نبند  

  ".اينكه صدام رو بشنوي باهات بجنگم

  .متاسفم -

ي اون طرف تر از رودخانه متوجه شدم ردپاي رازاك ها متوقف شده دوباره مسير رو                كم

به زمين نگاه كن و بگو چي             . برگشتم تا بالخره متوجه شدم ردپاهاشون كجا ناپديد شده        

  ...مي بيني
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اراگون زانو زد و به زمين نگاه كرد و متوجه ردپاهاي مشكوكي شـد كـه از آنهـا سـر در                      

اراگون حدس مي زد كـه ايـن رد   . ردپاي زيادي از رازاك ها روي يكديگر بود    . نمي آورد 

روي آنها ردپاهاي بزرگ عريض و گودي بود كه بـه           . پاها مربوط به چند روز پيش باشد        

  .نظر اراگون آشنا ميرسيد اما دليل آن را نفهميد

 نگـاهش بـه    امـا ناگهـان  "...من هيچ نظري نـدارم كـه   ": او ايستاد و سرش را تكان داد        

هـر وقـت كـه      . سفيرا افتاد و متوجه شد چه چيزي آن ردپاها را بـه وجـود آورده اسـت                

سفيرا مي خواست پرواز كند پنجه هاي عقبش به زمين فرو مي رفـت و زمـين را حفـر                    

  .مي كرد

شايد منطقي نباشه اما تنها چيزي كه به فكرم مي رسه اينه كه رازاك ها با با اژدهـا يـا                         

اگه توضيح بهتـري    . بزرگ ديگه اي پرواز مي كنن و تو آسمون مخفي مي شن           پرنده ي   

  ...داري بگو

من شنيدم كه رازاك ها مي تـونن بـا سـرعتي           ": بروم شانه هايش را باال انداخت و گفت       

اگه . اما اين اولين باريه كه چنين چيزي مي بينم        . فوق العاده از جايي به جاي ديگه برن       

اينـو مـي دونـم كـه اون         . سب پرواز كنن پيدا كردنشون تقريبا غير ممكنه       اونا بتونن با ا   

ردپاها مربوط به اژدها نيست چون اژدهاها هرگز اجـازه نمـي دن رازاك هـا سوارشـون                  

  "..بشن

حتي اگه هـم مـي      . حاال چي كار كنيم؟ سفيرا نمي تونه تو آسمون رد اونا رو پيدا كنه               

  .فتاديتونست بازم تو از ما خيلي عقب مي ا
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بهتره بريم ناهار بخوريم و در موردش فكـر كنـيم شـايد     . مساله پيچيده ايه  ": بروم گفت 

  "...موقع غذا خوردن فكر خوبي به ذهنمون خطور كنه

آنهـا غذايـشان را در      . اراگون با ناراحتي به سمت خورجينش رفت تا غذا را آمـاده كنـد             

  .سكوت خوردند و به آسمان صاف نگاه كردند

تصوير زمين سـوخته جلـوي چـشمانش شـكل          . وباره به ياد خانه و روران افتاد      اراگون د 

اگه نتونيم رازاك ها رو پيدا كنيم چي ميشه؟          . گرفت و غم و اندوه وجودش را فرا گرفت        

سپس شاخه كوچكي   ... اون وقت من بايد چه كار كنم؟ مي تونم به كارواهال بر گردم و               

يا بايـد بـا بـروم سـفر كـنم و بـه              . انگشتش شكست را از زمين برداشت و آن را بين دو          

  .اراگون به دشت ها خيره شد تا فكرش آرام گيرد. يادگيري ادامه بدم

به هـر   ": هنگامي كه بروم غذايش را تمام كرد بلند شد و كالهش را عقب كشيد و گفت               

ترفندي كه بلد بودم و هر كلمه جاديي كه مي دونستم و هر توانـايي كـه داشـتيم فكـر                    

  ". ردم ولي هنوز نمي دونم كه چطوري مي تونيم رازاك ها رو پيدا كنيمك

 سفيرا مي تونه تـو بعـضي شـهر هـا            ": بروم گفت . اراگون با نا اميدي به سفيرا تكيه داد       

. خودشو نشون بده تا رازاك ها مثل زنبوري كه دنبال عسل راه مي افتن بيـان دنبـالش                 

 ها سربازهايي رو با خودشون بيارن و پادشاه هم          ممكنه رازاك . اما كار بسيار خطرناكيه     

  ".عالقه مند بشه كه  اون ها رو همراهي كنه كه در اين صورت مرگمون حتميه

 و دستانش را باال برد و گفـت سـفيرا تـو نظـري              " خوب چي كار كنيم؟    ":اراگون پرسيد 

  نداري؟
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  نه -

  ". ميل خودتونه اين مبارزه شماست":بروم گفت

درست . دانهايش را به هم فشرد و با عصبانيت از بروم و سفيرا دور شد             اراگون با خشم دن   

  .زماني كه مي خواست وارد جنگل بشه پايش به جسم سختي برخورد كرد

طول نوار بـه انـدازه اي بـود كـه           . يك بطري فلزي با نواري چرمي روي زمين افتاده بود         

  . اي رازاك ها بر روي آن شداراگون متوجه نشان نقره. بتوان آن را از شانه آويزان كرد

بوي مشمئز كننده اي در فـضا      . او هيجان زده بطري را برداشت و سرپوش آن را باز كرد           

وقتي بطري را كج كرد قطره اي از مـايع درخـشان و صـافي بـر روي انگـشتش                    . پيچيد

فرياد زد و دستش را     . بالفاصله دستش سوخت گويي روي آتش قرار گرفته باشد        . ريخت

پس از چند لحظه درد دستش ساكت شد و فقـط كمـي زق زق مـي                 . ن كشيد روي زمي 

  .تكه اي از پوستش كنده شده بود. كرد 

 بـروم بطـري را گرفـت و    ". ببين چي پيدا كردم":اخم كرد و به طرف بروم رفت و گفت        

سپس مقداري از مايع را روي درپـوش بطـري ريخـت اراگـون بـه او                 . آن را بررسي كرد   

  .هشدار داد

البد رفتي و تمـوم مـايع رو روي دسـتت ريختـي و              . مي سوزونه .  مي دونم  ": گفت بروم

  ".باالخره حس كردي نبايد اون رو بخوري

  اين چيه؟ -
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 كه توي جزيره كوچيكي در درياي منجمـد شـمالي           سيترروغنيه از گلبرگ گياه      -

ا اگه  ام. براي نگهداري از جواهرات استفاده مي شه اون ها رو درخشان مي كنه            . در مياد 

كلمات خاصي به اون خونده بشه اين روغن براي قرباني كردن اين ويژگي رو پيـدا مـي                  

از اين ماده به عنوان سالحي بـراي شـكنجه يـا قتـل              . كنه كه گوشت رو از بين مي بره       

. اگه فردي از اين آسيب ببينه مدت درمانش خيلي طوالني مي شه           .استفاده       مي شه        

 .يير يافته اش خيلي گرون و كميابهاين روغن به خصوص شكل تغ

 ":اراگون سوختگي شديدي را كه گارو دچار آن شده بود به خاطر آورد وبا تـرس گفـت                 

من تعجب مي كنم اگه اين ماده بـا         . پس اين ماده اي بود كه براي گارو استفاده كردن           

  ".ارزشيه چرا رازاك ها اونو جا گذاشتن

  .شايد هنگام پرواز افتاده باشه -

 .چرا بر نگشتن؟ فكر نكنم پادشاه از گم كردن اون خوشحال بشهاما  -

در واقـع   . نه اما اگه در رسوندن اخبار تاخير كنن پادشاه بيشتر ناراحت مـي شـه               -

اگه رازاك ها تا حاال بهش رسيده باشن مطمئن باش كه پادشاه از نام تو با خبر شـده و                    

 .اشيماين يعني وقتي به داخل شهر ها مي ريم بايد مراقب ب

 اين روغن دقيقا چقدر كميابه؟: اراگون فكر كرد و گفت  -

فقـط  : پس از چند ثانيه تجديد نظـر كـرد و گفـت           . مثل الماسي در آبخور خوك     -

جواهر فروشيهايي كه توان خريد اين روغن رو در حالـت معمـولي داشـته باشـن از اون                   

 .استفاده ميكنن
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 پس افرادي هستن كه اون رو معامله كنن؟ -

 ي دو نفر باشنشايد يك -

 شهر هاي اطراف ساحل گزارشي از اين محموله ها رو دارن؟. خوب  -

البته اگه بتونيم به افرادي كـه در كـشتيراني كـار       : چشمان بروم برقي زد و گفت      -

مي كنن دسترسي پيدا كنيم اونها به ما مي گن كه چه كسي روغن رو به جنـوب آورده                   

 .و از اون جا كجا رفته

ريد امپراطور مي تونيم بفهميم رازاك ها كجـا زنـدگي مـي             و از طريق مدرك خ     -

اما فهميـدن ايـن     .نمي دونيم چه تعداد افراد قدرت خريد اين روغن رو دارن            .       كنن

 .كه كدومشون براي امپراطور كار نمي كنن خيلي سخت نيست

 رو  كاش سالها قبل اين فكر به ذهنم رسيده بود و مـن           !  نابغه ":بروم لبخندي زد و گفت    

شهر ها و روستا هاي زيادي كنار ساحل هستن كه كشتي ها            . از سردرگمي در مي آورد    

چون كه بيشتر تجارت هـا      .  شروع كنيم  تريمفكر كنم بهتره از شهر      . اونجا لنگر ميندازن  

  ".در اين شهر انجام ميشه

  يكي از دوست هاي قديميم اونجا زندگي مي كنه و در مورد اين             جود ":بروم مكثي كرد  

اون يـه تـاجره و امكـان داره بـه اون            .مي تونه كمكمون كنه     . شهر يه چيزايي بهم گفته    

  ".]افراد دسترسي داشته باشه

  چطور مي تونيم به تريم بريم؟ -
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بايد از جنوب شرق به ارتفاعات اسپاين بريم و اون طرف كوه ها به طرف سـاحل                  -

 .تيرم بريم

 سيم؟مي تونيم ظرف يه هفته به ارتفاعات اسپاين بر -

اگه از رودخونه نينور به سمت راست تغيير جهت بديم ممكنه تا فردا بتونيم كوه                -

 .ها رو ببينيم

  ". براي شام مي بينمت":اراگون به طرف سفيرا رفت و سوار اون شد بروم گفت

قبل از  . وقتي به ارتفاع مناسبي رسيدند به سفيرا گفت قصد دارم فردا سوار كادوك بشم             

ني بايد بدوني كه فقط براي اينكه با بروم حرف بـزنم ايـن كـارو مـي                  اينكه اعتراضي بك  

  ...كنم

تو بايد يك روز در ميان سوار من بشي از اين طريق مي توني به آموزشت ادامـه                   -

  .بدي و من هم فرصت شكار كردن پيدا مي كنم

وقتي پس از يك روز پرواز فـرود آمدنـد اراگـون از اينكـه پاهـايش آسـيب نديـده بـود                       

  .چرا كه زين در مقابل فلس هاي سفيرا به خوبي از او مراقبت كرده بود. ال بودخوشح

وقتـي تمـرين بـه پايـان رسـيد بـازوان            . اراگون و بروم به تمرين شبانه خود ادامه دادند        

  .اراگون از وزن سنگين و غير عادي زاواك درد گرفته بود
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  فصل بيست و چهارم

  آوازي براي جاده

  

  " دريا چه شكليه؟":امي كه سوار اسب ها بودند اراگون از بروم پرسيد روز بعد هنگ

  .تو بايد وصف اون رو قبال شنيده باشي -

 .بله اما دقيقا چه شكليه -

.  دريـا مظهـر احـساساته      ":بروم كه گويي به منظره اي در دوردست نگاه مي كرد گفـت            

د اون چـي ميگـي      مهم نيست در مور   .عشق   مي ورزه  ، متنفر مي شه و گريه مي كنه               

يـادت ميـاد در   . چون هميشه حرف هايي هستن كه قادر به گفتن در مورد اون نيـستي            

  مورد رد شدن الف ها از دريا چي بهت گفتم؟

  آره -

گرچه اونا از ساحل خيلي دورن اما هيجان و دلبستگي زيادي نسبت به اقيانوس               -

م دار دريا عميقا اونـا      صداي به هم خوردن موج ها و بوي هواي ن         . در    ذهن شون دارن      

اگـه مايـل باشـي      . رو تحت تاثير قرار مي ده و الهام بخش خيلي از آوازهاي اون هاسـت              

 .يكي از اين آوازها كه از زيبايي و عشق حكايت مي كنه برات مي خونم

  .اراگون مشتاقانه گفت البته كه مايلم

م ايـن آواز رو از       به بهترين نحوي كـه مـي تونـست         ": بروم گلويش را صاف كرد و گفت        

البته فوق االده نيست اما شايد بتونه تصويري از صداي طبيعت           . زبان كهن ترجمه كردم   



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

281

281

سپس چـشمانش را    .  بروم دهنه اسنوفاير را كشيد تا باستد       ".از موسيقي اصلي بهت بده    

  :براي مدتي ساكت ماند و بعد به آرامي آواز خواند.بست 

  گوناي آب افسون گر زير اين آسمان نيل 

  .گستره طاليي تو مرا فرا مي خواند

  تا پيوسته بر آن سفر كنم

  نه براي دختر پري واري كه

  مرا فرا مي خواند 

  او قلب مرا با ريسماني سپيد پيوند مي زند

  هرگز گسستني نيست دريا آن را نگاه مي دارد

  .تا زماني كه در ميان درختان و امواج پاره شود

  }... از بس ذهنش منحرفه { .  ذهن اراگون مي پيچيدكلمات بصورت تاثير گذاري در

من فقط يكـي    .  هست و خيلي هم طوالنيه     دوسيلبينا داتيا  اسم اين شعر     " : بروم گفت   

  ".الف ها معاني بسياري رو در اين شعر كشف كردن. از     بند هاي اون رو حفظ كردم

  .قشنگه -

ورت خطي مبهم در افق نمايـان       هنگامي كه آن روز بعد از ظهر توقف كردند اسپاين بص          

  .بود

سه روز بعد بـه جـاده       . وقتي به پاي تپه اسپاين رسيدند به سمت كوههاي جنوب رفتند          

 اين  ":بروم گفت   . اطمينان رسيدند كه چرخهاي يك گاري بر روي آن شيار انداخته بود           
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مـورد  از اين جاده خيلي اسـتفاده مـي شـه و راه             .  است تيرم و   اوروبائنجاده اصلي بين    

عـده كمـي از مـردم اجـازه     .    ما بايد بيشتر مراقـب باشـيم  .   عالقه        تاجر هاست        

  ".استفاده ا ز اين راه    رو دارن

روزها با سفر آنان به سمت اسپاين و در جستجوي را عبوري از كوه ها به سرعت سپري                       

 هـا را يـاد نگرفتـه    اراگون از خستگي شكايتي نمي كرد با وجودي كه زبان الف      . مي شد 

عـالوه بـر آن يـاد    . بود اما نحوه مراقبت از سفيرا و تمرين هاي جادويي را مـي آموخـت            

  .گرفت چگونه بوسيله جادو شكار كند

بـازوانش  . كار سخت و طوالني مدت چربي هاي اضافي بدن اراگون را از بـين بـرده بـود        

با خود انديـشيد همـه      . الغر شد و پوست برنزه اش با عضالتي كوچك پوشيده شده بود           

  .چيز برايم   سخت تر شده

باالخره هنگامي كه آنها به جاده اصلي رسيدند اراگون متوجه شـد كـه رودخانـه سـر از                   

 اين رودخانه تورا است     ":بروم توضيح داد    . جاده در آورده و در مسير آنها قرار گرفته بود         

  ".كنيمما در تموم راه به سمت دريا اين رودخونه رو دنبال مي 

 پس از گذشت دو روز آن ها به لبه صخره اي رسيدند كه از باالي آن مي توانـستند آن                    

 اون جـا اون     ":بروم به پايين اشاره كرد و گفـت       . طرف كوه ها را به وضوح مشاهده كنند       

شهري قديمي كه بعضي هـا معتقدنـد الـف هـا            . پايين سمت شمال شهر تيرم قرار داره      

قلعه هاش هرگـز فـرو نريختـه و         . يزا توي اين منطقه فرود اومدن     براي اولين بار در آالگ    
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 سپس اسنوفاير را پيش راند و لبه سـخره را           ".سربازانش هم هيچ وقت شكست نخوردن     

  .ترك كرد

. ظهر روز بعد آنها به رودخانه پايين تپه كه در سمت ديگر اسپاين  قرار داشت رسـيدند                 

كوهي بـراي پنهـان شـدن وجـود نداشـت و      در آنجا زمين پوشيده از درخت بود و هيچ  

او از هر چاله اي براي فرود آمـدن اسـتفاده مـي             . سفيرا در نزديكي زمين پرواز مي كرد      

. تغييرات آن طرف جنگل توجه آنهـا را بـه خـود جلـب كـرد               .كرد تا خود را مخفي كند     

 مـي   منطقه اطراف آن پوشيده از چمن و گياه خلنگ جارو بود كه پاهاي آنها در آن فرو                

  .رفت

  " چرا همه چيز سبزه؟ اين جا زمستون نداره؟":اراگون پرسيد

مه از سمت دريا به اينجا ميـاد و همـه چيـز رو              . چرا اما زمستون هم هوا معتدله      -

  ". سرزنده و شاداب مي كنه

وقتي وسايلشون رو پايين گذاشتند در خشك ترين نقطه كه مي توانـستند پيـدا كننـد                 

 تا زماني كه به تيرم برسيم بايد با         ": غذا مي خوردند بروم گفت     هنگامي كه . اتراق كردند 

حاال كه از اسپاين خارج شديم به نظر مي رسه مسافران ديگـه اي رو               .كادوك سفر كني  

تنها سفر كردن يه پير مرد شك بر انگيـزه و اگـه تـو    . ببينيم و اگه تو با من باشي بهتره     

  ".در كنار من باشي هيچ كس شك نمي كنه

  هامون رو عوض نمي كنيم؟اسم  -
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اون اسم من رو مي دونه و فكر مي كنم ميشه           . ما نمي تونيم جود رو فريب بديم       -

اما به افراد ديگه مـي گـم كـه مـن نيـل              . بهش اعتماد كرد و اسم تو رو هم بهش گفت         

اما اگه از دهنمون در رفت و قـضيه لـو رفـت فكـر              . هستم و تو هم ايوان برادر زاده مني       

مـردم  . به وجود بياد هر چند دوست ندارم اسممون تو ذهن مردم بمونـه              نكنم مشكلي   

 .عادت بدي دارن و اون اينه كه چيزي رو كه نبايد به خاطر مي سپرن
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  فصل بيست و پنجم

  وضعيت تيرم

  

مـه غليظـي    . پس از دو روز سفر در جهت شمال به سمت اقيانوس سفيرا تيـرم را ديـد                

گرفته بود و مانع ديد بروم و اراگون شده بود تا اينكه نسيمي از سوي               سطح زمين را فرا     

وقتي تيرم ناگهان در مقابل شـان نمايـان شـد اراگـون از              . غرب وزيد و مه را از بين برد       

تيرم در كنار درياي درخشان جايي كه كشتي هاي با شـكوه بـا              . تعجب دهانش باز ماند   

ناگهان صـداي مـوج هـاي دريـا از     . ند قرار داشتبادبانهاي بسته در آنجا پهلو گرفته بود     

  .فاصله دور شنيده شد

شهر توسط يك ديوار سفيد محصور شده بود ديواري كه صد پا ارتفاع و سي پا ضخامت                 

داشت و رديفي از تيرهايي با با سر مستطيل شكل روي آن قرار داشـت و در بـاالي آن                    

دو دروازه  . هبان ها مراقب شهر بودنـد     مكاني درست كرده بودند كه از آنجا سربازان و نگ         

باال روي آهني سطح صاف و هموار ديوار را به دو قسمت تقسيم كرده بود كـه يكـي در                    

باالي ديـوار و    . مقابل درياي غربي بود و ديگري به سمت جاده اي در جنوب باز مي شد              

 كـه   درست مقابل شمالي ترين قسمت آن دژ عظيمي با   برجك هايي قد علم كرده بود                

در باالترين برجك فانوس دريايي پـر نـوري         . از سنگ هاي غول پيكري ساخته شده بود       

  .از باالي اين استحكامات قلعه تنها چيزي بود كه ديده مي شد. مي درخشيد
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سربازان جلوي در جنوبي نگهباني مي دادند اما نيزه هايـشان را بـا بـي احتيـاطي نگـه                    

اميدوارم كـه خبـر مـا رو از طريـق           . آزمايش ماست اين اولين   ": بروم گفت . داشته بودند 

. هر اتفاقي كه بيفته نبايد وحشت كنـيم . امپراطوري نشنيده باشند و دستگيرمون نكنند     

 اراگون به سفيرا گفت تو بايد يه جـايي فـرود            ". يا جوري رفتار كنيم كه مشكوك بشن      

 دوباره تـو  "قي گفت   سفيرا با كج خل   . ما مي خوايم وارد شهر بشيم     . بيايي و مخفي بشي   

  .كاري كه بهت مربوط نيست فضولي نكن

  .مي دونم اما من و بروم يه توانايي هايي داريم كه بقيه ندارن چيزيمون نمي شه

اگه اتفاقي بيفته من شما رو ، روي پشتم ميـذارم و هـر طـوري كـه بـشه نميـذارمتون                      

  .پايين

  .منم دوستت دارم

  .هم بودپس من از هميشه بهتون نزديك تر خوا

اراگون و بروم به سمت دروازه شهر حركت كردند و سعي مي كردنـد رفتارشـان عـادي                  

يك پرچم سه گوش زرد رنگ با نقش يك شير غران كه در دستش يـك شـكوفه                  . باشد

  .گل سوسن قرار داشت بالي دروازه برافراشته بود

  " بزرگه؟ اينجا چقدر":  وقتي به ديوار شهر نزديك شدند اراگون با حيرت پرسيد

  " بزرگتر از هر شهري كه تو تا حاال تو عمرت ديدي "بروم گفت 

در دروازه ورودي تيرم نگهبان ها منظم تر ايستاده بودند و جلوي دروازه را با       نيـزه                       

  "اسمتون چيه؟  ": يكي از آنها با لحن كسالت باري پرسيد. هايشان مسدود كرده بودند
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و در حـالي كـه چهـره يـك احمـق      " . نيـل مي گـن  بهم ": بروم خس خس كنان گفت  

اون يكي  ": نگهبان پرسيد . خوشحال رو به خودش گرفته بود به يك طرف قوز كرده بود           

  "كيه؟ 

نگهبان بـا بـي     ... .  پسر خواهرم    ايوان خوب راستش داشتم مي گفتم اين خواهر زادم          -

گون كه سعي مي    خب خب اينجا چيكار داريد؟ ارا     ":حوصلگي سرش را تكان داد و گفت      

اون دنبال يه دوست قديمي مي گـرده مـنم          ": كرد لهجه غليظي به صدايش بدهد گفت      

باهاشم كه يه وقت گم نشه منظورم رو كه مي فهمين؟ اون ديگـه مثـل قـديماش سـر                    

 ". حال نيست مي دوني وقتي جون بوده يه كمي آفتاب زيادي تو مغزش خورده 

نگهبـان نيـزه اش را پـايين آورد و          . يـد تكـان داد    بروم با رضايت سرش را بـه نـشانه تاي         

خيلي خوب برين تو فقـط مواظـب بـاش دردسـر درسـت              ": دستش را تكان داد و گفت     

  ". نكنه

سـنگ فـرش    .  او كادوك را به جلو راند و  وارد تيرم شدند           "نه نمي كنه    ": اراگون گفت 

س نگهبـان هـا     به محـض اينكـه از ديـدر       . هاي خيابان زير سم اسبان تلق تلق مي كرد        

  "!آفتاب تو مغزش خورده هان": خارج شدند بروم صاف نشست و غرولند كنان گفت

  ".  نمي تونستم بذارم خودت تنهايي تفريح كني": اراگون به شوخي گفت

خانه ها دلگير و دلهره آور بودند و از       پنجـره                 . بروم با بي اعتنايي رويش را برگرداند      

اراگون متوجه شـد كـه      خانـه هـاي               .  خانه ها مي شد    هاي كوچكشان نور كمي وارد    

نزديك به ديوار شهر همگي يك طبقه بودند و هر چه به مركز شهر نزديك مـي شـدند                   
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هرچند ارتفاعشان  . ارتفاعشان بيشتر مي شد و خانه هاي اطراف دژ از همه بزرگتر بودند            

  .نسبت به بلندي دژها بسيار نا چيز بود

 بـروم بـا تكـان سـر         ". ر مي رسه كه اينجا براي جنگ آماده باشه         به نظ  ": اراگون گفت 

 در طول تاريخ هميشه تيرم مورد حمله دزدان دريايي ، اورگال ها             ":  تاييد كرد و گفت     

اين شهر سالها مركز تجارت بوده وقتي ثروتي بـا ايـن فراوانـي در               . و ديگر دشمنان بوده   

  ".ميادجايي متمركز مي شه هميشه در گيري به وجود 

  چرا بعضي از خونه ها از بقيه بلند ترند؟ -

اگه دشمن ات از ديواره ها بگـذره    تيـر     . دژ رو ببين از اونجا همه تيرم پيداست        -

تير اندازها بدون ترس از كشته شـدن هـم          . اندازها مي تونن رو سقف همه خونه ها برن        

 . قطاراشون مي تونن به دشمن تير اندازي كنن

 ري رو با چنين طراحي نديده بودممن تا حاال هيچ شه -

آره اما اين اتفاقات پس از حمله دزدان دريايي به تيرم افتاد چون شهر تقريبا تـو                  -

 .آتيش سوخته بود

اما چندان عالقه   . وقتي در خيابان به پيش رفتند مردم كنجكاوانه به آنها نگاه مي كردند            

  .اي در نگاهشان ديده نمي شد

 اونجا با آغوش باز ازمون استقبال       دارت مقايسه با ورودمون به      اراگون با خود انديشيد در    

اما وقتي مردي درشت هيكل از كنارشـان        . شايد تيرم از توجه اورگال ها دور مونده       . شد

نشانه هاي ظريفي   .     مي گذشت كه شمشيري از كمرش آويزان بود نظرش تغيير كرد          
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يابانه بـازي نمـي كـرد مـردم شـهر           هيچ بچه اي در خ    . نيز از زمانهاي تلخ ديده مي شد      

عبوس بودند و بسياري از خانه ها خراب شده و علف هرز از ميان ترك هاي سنگ هاي                  

  ". به نظر     مي رسه يه مشكلي داشته باشن":اراگون گفت  . حياط خانه ها روييده بود

   ".مما بايد جود رو پيـدا كنـي       .  درست مثل جاهاي ديگه      ":بروم با چهره اي گرفته گفت     

آنها از خيابان به سمت قهوه خانه رفتند و اسب هايشان را به چوب جلـوي قهـوه خانـه                    

وقتي وارد ساختمان مي شدند بروم به تايلوي رنگ و رفتـه اللـي سرشـان نگـاه                  . بستند

  ". جالبه.  شاه بلوط سبز": كرد و زير لب گفت 

هـا نشـسته بودنـد و بـا         چند نفـر در گوشـه اي تن       . سالن خفه و نا امن به نظر مي رسيد        

  .حالتي گرفته نوشيدنيشان را مي خوردند

مردي كه دو تا از انگشتهايش را از دست داده بود پشت اولـين ميـز نشـسته بـود و بـه                       

صاحب قهوه خانـه چهـره بدجنـسي داشـت و        . انگشتان لرزان ديگرش چشم دوخته بود     

  .ليواني را كه لبه آن پريده بود را پاك مي كرد

 مي دوني كجا مي تونيم مردي به اسم جـود رو            ":يشخوان خم شد و پرسيد    بروم روي پ  

 اراگون در كنارش ايستاده بود ، كمان بر پشتش آويزان بود و در آن موقع                "پيدا كنيم؟   

حـاال  ": صاحب قهوه خانه با صداي بلنـد پرسـيد          .    آرزو مي كرد كه در دستانش باشد      

من آدماي اوباش و كثيف رو تو جـاي متروكـه   چرا من بايد اين رو بدونم؟ فكر مي كني    

  "اي مثل اينجا يادم مي مونه؟
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: بروم به آرامي گفـت      . همه نگاه ها متوجه آنها شد و اراگون چهره اش را در هم كشيد               

  . و چند سكه را روي بار سر داد" مي توني وسوسه بشي كه يادت بياد؟"

مـي  ":   را پايين تر آورد و گفت        او صدايش . مرد خوشحال شد و ليوان را پايين گذاشت       

 چهره بروم در هم رفت اما چنـد سـكه ديگـر             ".تونم اما فشار زيادي بايد به خودم بيارم       

صاحب قهوه خانه با ترديد يك طرف لـپش را مكيـد و بـاالخره               . روي پيشخوان گذاشت  

  . و دستش را به سمت سكه ها دراز كرد". خيلي خوب":گفت 

 ":   بردارد مردي كه دو انگشت نداشت از پشت ميـزش گفـت             قبل از اينكه سكه ها را       

گارت فكر كردي داري چي كار مي كني؟ هر كس تو خيابون مي تونه بهشون بگه جود                 

  ".كجا زندگي مي كنه

گارت با تنفر به مرد نگـاهي كـرد و پـشتش را بـه               . بروم سكه ها را درون كيفش ريخت      

 متـشكرم اسـم     ":ش مرد غريبه رفت و گفت       بروم پي . سمت آنها كرد و ليوان را برداشت      

  ".من نيل و اين هم ايوان 

 مـارتين و البتـه بـا گـارت هـم آشـنا       ":مرد ليوانش را به سمت آنها دراز كـرد و گفـت    

  ".شدين

 ":        مارتين به چند صندلي خالي اشـاره كـرد و گفـت             . صدايش كلفت و خشن بود    

 يك صندلي برداشت و پشت آن را بـه سـمت              اراگون  ".اشكالي نداره . بفرمايين بشينين 

مارتين يك ابرويش را باال انـداخت امـا چيـزي           . ديوار و روي آن را به سمت در قرار داد         

  .نگفت
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  ". تو چند كرون من رو نجات دادي": بروم گفت 

نمي شه گارت رو مقصر دونست اين       .  قابلي نداشت  ":مارتين چانه اش را خاراند و گفت        

درست كنار آنجالي   . جود تو غرب شهر زندگي مي كنه      . ي خوب نبوده  اواخر كاسبي خيل  

  "باهاش كبر ميكني؟. عطار

  يه جورايي -

همـين چنـد روز پـيش يـه كـشتي           . خوب اون عالقه اي به خريدن هيچي نداره        -

 .ديگه رو از دست داد

 بود؟. چي شده كار اورگال ها كه نبود -

ظاهرا همـشون رفـتن     . ا رو نديده  يه ساله كه هيچ كس اون     . نه اونها از اينجا رفتن     -

. مي دوني بيشتر تجارت ما از طريق درياسـت        . اما مشكل اونها نيستن   . به جنوب و شرق   

كـار دزداي دريـايي     . يه نفر به كشتيهامون حمله مـي كنـه        .  از چند ماه قبل شروع شد     

نيست چون فقط به كشتيهايي كه اجناس بازرگانهاي خاصي رو     مي برن حملـه مـي                    

خيلي بد شانسه كه هيچ ناخـدايي اجنـاس اون بازرگانهـا رو             . جود يكي از اونهاست   . شه

همـين قيمتهـا   . اون ها مجبورن كه اجناسشون رو از راه زميني بفروشن       . قبول نمي كنه  

 .رو حسابي باال برده 

 درباره اينكه كار كيه نظري داري؟ بايد شاهدايي باشن -

  ".س از حمله جون سالم به در نمي بره هيچ ك":مارتين سرش را تكان داد و گفت 
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 ملوان ها مي گن يه نـوع        ":او به طرف آنها خم شد و گويي رازي را بيان مي كرد گفت               

  .  او سرش را تكاني داد و به آنها چشمكي زد و دوباره صاف نشست".جادوئه

  ".   تو چي فكر مي كني":بروم ظاهرا از صحبت هايش نگران شد و گفت 

 نمي دونم فكر نمي كنم هيچ       ":اعتنايي شانه هايش را باال انداخت و گفت         مارتين با بي    

وقت بفهمم مگه اينكه اين قدر بدشانس باشم كه يه روزي توي يكي از كشتيهايي باشم                

  ".كه دزديده مي شن

  " تو ملواني؟":اراگون پرسيد 

 مي كـنن تـا      ناخدا ها من رو استخدام    ! من شبيه اونها هستم   .  نه ":مارتين غريد و گفت     

و اون اراذل كثافت اين اواخر خيلـي فعـال   . از اونا در مقابل دزدان دريايي محافظت كنم  

  ". با اين حال هنوز شغل خوبيه. نبودن

 مارتين دوبـاره شـانه هـايش را بـاال انـداخت و آخـرين                ".  ولي خطرناكه    ": بروم گفت   

ردند و به سمت غربي شـهر  اراگون و بروم آنجا را ترك ك. جرعه نوشيدنيش را سر كشيد    

مـردم  . خانه هاي اين قسمت تميـز و بـزرگ بودنـد          . يعني قسمت بهتر تيرم روانه شدند     

شهر در خيابانها لباسهاي گران قيمـت پوشـيده بودنـد و بـا وقـار گـام بـر           مـي               

  .اراگون احساس كرد ظاهرش كامال به چشم مي آيد و با آنها هم خواني ندارد. داشتند
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  صل بيست و ششمف

  يك دوست قديمي

زني قـد كوتـاه بـا       . فروشگاه عطاري تابلوي بزرگي داشت و به راحتي قابل تشخيص بود          

موهايي مجعد جلوي در نشسته بود كه با يك دست قورباغـه اي نگـه داشـته بـود و بـا                      

در هـر   .  باشد آنجالاراگون حدس زد كه اين زن بايد        . دست ديگرش مشغول نوشتن بود    

 فكر مي كني خونه جود كدوم       ”:اراگون پرسيد .  فروشگاه يك خانه وجود داشت     دو طرف 

  ”باشه؟

 ”:    و به زن نزديك شد و مودبانه پرسـيد           ”.  بريم ببينيم  ”:بروم اندكي فكر كرد و گفت       

  ”مي تونيد به ما بگيد خونه جود كدومه؟

  . و به نوشتن ادامه داد”. آره مي تونم”:زن گفت

  .خوب مي شه بگيد -

 .ه مي شهآر -
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  .او دوباره ساكت شد و با سرعت بيشتري به نوشتن ادامه داد

. قورباغه اي كه در دستش بود قور قوري كرد و با چشمان غم زده اش به آنها نگاه كـرد                   

همـين كـه اراگـون      . بروم و اراگون با ناراحتي منتظر بودند اما زن چيـز ديگـري نگفـت              

!  البته كه بهتـون مـي گـم        ”: داخت و گفت    خواست چيزي بگويد آنجال نگاهي به باال ان       

  “. تنها كاري كه بايد بكنين اينه كه درست بپرسين

خونه جـود كـدوم   .  پس اجازه بدين سوال رو درست مطرح كنم”:بروم با لبخندي گفت     

  ”يكي از اينهاست و چرا شما قورباغه رو تو دستتون نگه داشتين؟

خونـه  .  حاال داريم به يه جايي مي رسيم       ”:آنجال لحن دوستانه اي به خود گرفت و گفت        

دارم سـعي مـي     !... جود سمت راسته و راجع به قورباغه بايد بگم كه در حقيقت يه وزغه             

  ”.كنم ثابت كنم چيزي به نام وزغ وجود نداره و اونا در حقيقت قورباغه هستن
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از اونهـا    اگه چيزي به نام وزغ وجود نداره چطور االن يكي            ”: اراگون حرفش را قطع كرد    

تو دست شماست؟ در ضمن چه دليلي وجـود داره كـه ثابـت كنـي اونـا فقـط قورباغـه                      

  ”هستن؟

متوجـه  . نه نـه     ”:زن سرش را به شدت تكان داد و موهاي سياهش تكاني خورد و گفت               

اگه ثابت كنم وزغ ها وجود ندارن اون وقت اين يه قورباغه اسـت و هـيچ وقـت                   . نيستي

ثابت كنم اونا فقط قورباغه ان ديگه وزغ ها نمي تونن كارهاي بد             و اگه بتونم    . وزغ نبوده 

مثال نمي تونن باعث ايجاد زگيل بشن يا دندون ها رو كج و كله كنن يا آدمـا رو                   . بكنن  

تازه ساحره ها نمي تونن از هيچ كدوم از طلسم هاشون اسـتفاده             . مسموم كنن و بكشن   

  ”.كنن چون ديگه وزغي وجود نداره

  .  او برايشان دستي تكان داد و به سراغ نوشتن برگشت”. البته ”: ت گفتبروم با دق

  !وقتي از عطاري دور شدن اراگون گفت اون ديوونه ست
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شـايد وزغ   .  ممكنه ولي از كجا مي دوني شايد چيز بدرد بخوري كشف كنه            ”:بروم گفت 

  ”! ها واقعا قورباغه باشن

  ”.ال ساخته شدن البد كفش هاي منم از ط”:اراگون با طعنه گفت

آنها روبروي دردي با كوبه اي آهني و پله هايي مرمري ايستادند و بروم سه ضربه بـه در             

 بيا بـريم سـراغ اون       ”: اراگون احساس كرد گول خورده و تند گفت       . اما جوابي نيامد  . زد

  ”.يكي

 داشـت   اراگون.اين بار هم جوابي نيامد      . بروم توجهي به او نكرد و اينبار محكم تر در زد          

با عصبانيت بر مي گشت كه صداي كسي را شنيد كه به سمت در مي دود و زن جـواني       

چشمانش پف كـرده بـود و       . با چهره رنگ پريده و موهاي بلوند روشن الي در را باز كرد            

 بلـه چـي     ”:ولي صدايش كامال خون سرد و آرام بـود        . به نظر مي رسيد گريه كرده باشد      

  ”مي خواين؟

  ” جود اينجا زندگي مي كنه؟”:بت آميز پرسيدبروم با لحني مح
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  ”منتظرتون بوده؟.  بله شوهرمه”:زن با سر تاييد كرد ولي در را باز نكرد و گفت

  .نه ولي ما بايد باهاش صحبت كنيم -

 .سرش خيلي شلوغه -

 .ما از راه دوري ميايم خيلي مهمه كه ببينيمش -

  ”. گفتم كه وقت نداره”:چهره زن در هم رفت 

 حاال كه نمي شه ببينيمش ميشه يه پيغام         ”: ين شد ولي با لحني آرام گفت      بروم خشمگ 

  ”بهش برسونيد؟

 گيلييـد  بهش بگيد كـه دوسـتي از         ”: بروم گفت . زن اول ترديد كرد و بعد موافقت كرد       

اراگـون  .  و در را به هـم كوبيـد        ”. خب ”: زن بدگمان شده بود ولي گفت      ”.بيرون منتظره 

  .نيد و گفت رفتارش خيلي مودبانه نبودصداي دور شدن پاهايش را ش

  .بذار من صحبت كنم...  فكرهايت رو واسه خودت نگه دار و هيچي نگو”:بروم تشر زد 
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ناگهان در باز شد و مردي      . آنگاه او دست به سينه ايستاد و اراگون با ناراحتي ساكت شد           

ت و زخم بزرگي    او چهره اي ماتم زده با ابرويي كم پشت داش         .  سراسيمه از در خاج شد    

  .از باالي سر تا شقيقه اش امتداد داشت

با مشاهده آنها چشمانش از تعجب گشاد شد و در حالي كه زبـانش بنـد آمـده بـود بـه                      

چند باري زبانش را باز و بسته كرد تا توانست با صـداي آرام و               . چهار چوب در تكيه داد    

  ”؟... بروم ”:لحن ناباورانه بپرسد

 خوشحالم كه  مـي      ”:لبش گذاشت و دست جود را گرفت و گفت          بروم انگشتش را روي     

ولي ديگه ايـن اسـم رو       . بينمت جود و خوشحالم كه هنوز حافظه ات رو از دست ندادي           

  ”.تكرار نكن اگه كسي بفهمع من اينجام خيلي بد مي شه

جود كه هنوز آثار يكه خوردن در صورتش بود سراسيمه نگـاهي بـه اطـراف انـداخت و                   

  ”چه اتفاقي افتاد؟ چرا قبال با من تماس نگرفتي؟. فكر كردم مردي ”:ن گفت نجوا كنا
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همه چيز رو توضيح مي دم جايي رو داري كه بتونيم بـا خيـال راحـت صـحبت                    -

  كنيم؟

نگاهش بين اراگون و بروم چرخي زد       . جود دو دل بود از صورتش نمي شد چيزي خواند         

 ولي اگه چند لحظه صـبر كنـين  مـي             اينجا نمي تونيم صحبت كنيم     ”:و باالخره گفت    

  ”.برمتون جايي كه بشه صحبت كرد

  خوبه -

اراگون با خودش فكر كرد اميدوارم چيزي از        . جود سري تكان داد و پشت در ناپديد شد        

  .گذشته بروم دستگيرم بشه 

او ژاكتـي   . اين بار كه سر و كله جود پيدا شـد شمـشيري بـا خـودش حمـل مـي كـرد                     

هايش انداخته بود كه كاله پر داري كه روي سرش گذاشته بود            گلدوزي شده روي شانه     

  .هم خوامي داشت
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آنهـا از   . بروم نگاهي سرزنش آميز كرد و جود با دستپاچگي شانه هايش را بـاال انـداخت               

اراگون با اسب ها پشت سر آنها حركـت        . ميان خانه هاي تيرم به سمت دژ به راه افتادند         

ارباب تيرم حكم داد كـه      . ريستارت ”: ان داد و گفت     جود با دست مقصد را نش     .مي كرد   

بـا اينكـه مـا كارهـامون رو جـاي           .  همه بازرگانان شهر پايگاهي در دژاش داشته باشند         

كار مسخره اييـه ولـي   . ديگه اي انجام مي ديم ولي مجبوريم اتاقي رو اينجا اجاره كنيم      

. ل گوش هـا خيـالمون راحتـه         اينجا از بابت فا   . مجبوريم تحمل كنيم تا صداش در نياد      

  ”.ديوارهاي ذخيمي داره

جود به سمت درهـاي كنـاري رفـت و بـه       . آنها از دروازه اصلي گذشتند و وارد دژ شدند        

كسي اذيت شون   نمي      .  مي توني اسب ها رو اونجا ببندي       ”:يك حلقه فلزي اشاره كرد      

آهني بـاز كـرد و همـه          يد وقتي افسار اسنوفاير و كادوك را بستند جود در را با كل            ”.كنه

  .وارد شدند

آنجا راهي بلند و بدون اثاثيه بود كه با مشعل هايي كه به ديواره هايش نسب شـده بـود      

  .روشن مي شد



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

301

301

آنها كنـار در چـوبي      . جود مشعلي را برداشت و آنها را به سمت پايين راه رو هدايت كرد             

اتاق پـر   . اخل اتاق راهنمايي كرد   جود قفل در را باز كرد و انها را به د          .سنگيني ايستادند   

قفسه هايي كه پر از كتـاب   . پوست خرسي روي زمين پهن شده بود      . از خرت و پرت بود    

  .هايي با جلد چرمي بودند روي ديوارها نصب شده بود

آتـش بـه سـرعت    . جود هيزم ها را داخل شومينه انداخت و مشعل را زير آنهـا گذاشـت          

  ”.ه چيزايي رو بايد توضيح بدي پير مرد ي”:جود گفت. شعله ور شد

 به كي ميگي پير مرد؟ آخـرين بـاري كـه            ”:چشم هاي بروم از خنده چين افتاد و گفت        

اما حاال به نظر مي رسـه تـو مراحـل نهـايي             . ديدمت يه موي سفيد هم توي سرت نبود       

  ”.پوسيدگيه رو طي ميكني 

 حفظ كـرده    انگار كه زمان تو رو    ! همونجوري كه بيست سال پيش بودي موندي         -

خوب ديگه اين    حـرف        . كه يه پير مرد بد عنق به نسل هاي بعد هم درس حكمت بده             

 اراگون گوشهايش را    ”.تو هميشه تو اين كار خبره بودي        . ها كافيه جريان رو تعريف كن     

  .تيز كرد و مشتاق بود كه حرفهاي بروم را بشنود
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ودي درست كرد كه اول در اتاق       حلقه د . بروم روي مبلي لم داد و چبقش را بيرون آورد         

  .چرخيد و بعد به طرف شومينه رفت و از دودكش خارج شد

  ” يادته توي گيلييد چي كار مي كرديم؟ ”:بروم گفت 

  .فراموش كردن همچين چيزايي سخته.   البته كه يادمه -

وقتي از هم جدا شديم نتونستم پيدات       .  شكسته نفسي مي كني اما به هر حال درسته         -

چيـز عجيـب و   . وسط اون گير و دار تلو تلو خوران افتادم تـو يـه اتـاق كوچيـك                 . كنم  

ولي به هر حال از كنجكاوي اطراف       . فقط چند تا صندوقچه كوچيك    . غريبي توش نبود    

و چيزي رو كه دنبـالش بـوديم        . اون موقع بود كه شانس بهم رو آورد       . رو زير و رو كردم    

  .رو پيدا كردم

 وقتي كه پيداش كردم نمـي تونـستم         ”:بروم ادامه داد    . ده بود چهره جود شگفت زده ش    

تا اونجايي كه مي شـد تغييـر قيافـه          . منتظرت بمونم هر لحظه ممكن بود پيدامون كنن       

 بروم مكثي كـرد و نگـاهي بـه اراگـون انـداخت و               ”...دادم و از شهر دور شدم و به طرف        
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مجبـور  . وي يك گاو صندوق     براي محافظت گذاشتمش ت   .  دوستامون راه افتادم   ”:گفت  

واسه همين رفـتم شـمال تـو        . شدم تا روزي كه به توانايي هام احتياج بشه ناپديد باشم          

   ”. مخفي شدم كارواهال

اراگون دندانهايش را به هم فشرد و به خاطر اينكه بروم عمدا بي اطالعش مـي گذاشـت         

  .از كوره در رفت

ت دوستامون مي دونستن كه تو  زنـده          پس تموم اين مد    ”:   جود اخمي كرد و پرسيد      

  ”اي؟

  آره -

به نظر مي رسه كه نقشه شون اجتناب ناپذير بود هرچند بهتر بود به من اطـالع                  -

 نه ؟. فكر كنم كارواهال توي شمال ،  اون ور اسپاينه. مي دادن
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چـشم هـاي    . جود براي اولين بار شروع بـه وارسـي اراگـون كـرد            . بروم با سر تاييد كرد    

 پـس  ”:ابروهايش را باال انـداخت و گفـت  . ش همه جزئيات را زير نظر داشت خاكستري ا 

  ”.فكر كنم داري به وظيفه ات عمل مي كني

. چند وقت پيش دزديدنش     .  نه به اين سادگي هام نيست      ”:بروم سري تكان داد و گفت       

فكر مي كنم كه    . حداقل من اين طور فكر مي كنم چون هيچ خبري از دوستانمون نشد            

اتفاقاً مسيرم با اراگـون يكـي       . تصميم گرفتم كاري بكنم     . هاشون گير افتاده باشن   قاصد  

  ”چند وقتي هست كه با هم سفر مي كنيم. شد

  ”.... ولي اگه اونا پيغامي نفرستادن از كجا مي دوني كه”:جود گيج شده بود 

شته  دايي اراگون وحشيانه توسـط رازاك هـا كـ          ”:بروم فوراً حرفش رو قطع كرد و گفت         

اما اونا هيچ رد پايي از خودشون  . اونا خونه اش رو آتيش زدن اون قراره انتقام بگيره         . شد

  ”.به جا نذاشتن و براي پيدا كردنشون به كمك احتياج داريم
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ولي چرا اومدين اينجا؟ من نمـي دونـم رازاك هـا كجـا              ...  متوجهم ”:چهره جود باز شد     

 بروم ايـستاد دسـتش      ”.نه بهتون نمي گه     ممكنه مخفي شده باشن و هر كي هم كه بدو         

را در جيــبش كــرد بطــري رازاك هــا را بيــرون آورد و بــه طــرف جــود پرتــاب كــرد و         

مال رازاك ها بود اتفاقي توي راه پيـداش  . روغن سيتر توشه و از نوع خطرناكش   ”: گفت  

يد روغن توسط   ما بايد ليست ورود و خروج كشتي ها رو ببينيم تا بتونيم رد خر             . كرديم  

  ”.اينجوري معلوم ميشه پناهگاه رازاك ها كجاست. امپراتوري رو پيدا كنيم

جود به فكر فرو رفت و صورتش چين خورد و سپس به كتاب هاي قفسه ها اشاره كـرد                   

خودتـون رو تـو     .  اون ها رو مي بيني؟ همشون اطالعات داد و ستد هاي منـه             ”:و گفت   

   “. طول بكشهراهي انداختين كه ممكنه ماهها 

 وقتش كه برسه ترتيب اين كار رو هم مي دم اما قبل از اينكه بتونم به ايـن                   ”:بروم گفت 

  ”.مسائل فكر كنم نياز به چند روز استرتحت دارم

خونه مـن   .  به نظر مي رسه اين بار نوبت منه كه كمكت كنم           ”:جود لبخندي زد و گفت      

  ”مستعاري براي خودتون گذاشتين؟خونه خودته براي اين مدت كه اينجا هستين اسم 
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 .اسم من نيل و اين پسر هم ايوان .آره  -

 مي شه نگاهي به اسـب هـا بنـدازي؟ مطمـئن             ”:بروم نگاهي به اراگون انداخت و گفت        

  ”.نيستم افسار اسنو فاير رو محكم بسته باشم

م و  تـا از اينجـا بـر      . دارن يه چيزي رو از من پنهان مـي كـنن          : اراگون با خود فكر كرد      

. او از صندلي بلند شد و از اتاق بيرون رفت و در را به هم كوبيـد                . شروع به صحبت كنن   

اراگون گردن اسب را نوازش كرد و       . افسارش محكم بسته بود   . اسنوفاير تكان نخورده بود   

  .با اوقات تلخي به ديوار دژ تكيه داد

ناگهان فكـري   .  گن اين عادالنه نيست كاش مي تونستم بشنوم چي مي        : با خود انديشيد  

بروم يك بار كلماتي را به او ياد داده بود كه           . به خاطرش رسيد و در جايش صاف ايستاد       

گوش هاي تيز دقيقـا اون چيـزي نيـست كـه مـي              . قدرت شنواييش را افزايش مي داد     

تازه بايد ببينم با بريـسينگر مـي شـه          . ولي بايد بشه با اين كلمات يه كارايي كرد        . خوام

  !دچي كار كر
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همين كـه بـه نيـرويش دسـت         . او به تمركز عميقي فرو رفت و به دنبال نيرويش گشت          

وقتـي  .  و كلمات را همراه با قصدش ادا كـرد         ” !تور استنر آن آترا اكا هورنا      ”:يافت گفت   

. كه نيرو در وجودش جاري گشت نجواي آرامي در گوشش پيچيد ولـي چيـزي نـشنيد                

 سـالي   8و حـدود     ... ”:د را شنيد كه مـي گفـت       ولي وقتي صداي جو   . نااميد عقب نشت  

اراگون لبخنـدي زد و روي زمـين        .  حسابي جا خورد   ”.است كه دارم اين كار رو مي كنم       

  .نشست و چشمانش را بست

بعـد از اون همـه زمـاني كـه     .  هيچ وقت فكر نمي كردم كه بازرگـان بـشي       ”:بروم گفت   

چـي  . ن رو اونجـوري پيـدا كنـي       صرف كتاب ها كردي و بعد از اينكه تونـستي اون داال           

  ”وادارت كرد كه بجاي محقق موندن بازرگان بشي؟

بعد از ماجراي گيلييد ديگه عالقه اي به نشستن تو اتاق هاي رنـگ و رو رفتـه و                    -

ولـي  .  كمك كنم  آژيهادتصميم گرفتم تا جايي كه مي تونم به         . خوندن طومارها نداشتم  

 كمكـم كـرد كـه       هاونشايد يادت باش    . بودمن كه جنگجو نيستم پدرم هم يه بازرگان         

  . خالصه مي شدسردااما حجم كارم فقط به فرستادن جنس به . كارم رو شروع كنم
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 .ولي شنيدم تازگي ها اوضاع خوب پيش نمي ره -

 داره  ترونجهيماين اواخر هيچ كدوم از محموله ها به مقصد نرسيدن و ذخاير             . آره -

ا حداقل من اينطور فكر مي كنم كه امپراطـوري          اين طور به نظر مي رسه ي      . تموم ميشه 

ولي هنوز قانع نـشدم كـه       .  اونايي رو كه از ترونجهيم حمايت مي كردن شناسايي كرده         

اصــال نمــي فهمــم شــايد . هــيچ كــس ســربازي رو نديــده. زيــر ســر امپراطــوري باشــه

 .گالباتوريكس مزدوراني رو استخدام كرده كه ما رو مستاصل كنن

 . يكي از كشتيهات رو از دست داديشنيدم كه اخيرا -

فكـر  .  همه افراد اين كشتي آخرم افرادي شجاع و وفـادار بودنـد            ”:جود با ناراحتي گفت     

تنها راهي كه برام مونده اينه كه كاروانهايي رو به سـمت            . نكنم بتونم هرگز اونا رو ببينم     

 كنم باز هم بـه      گرچه مي دونم هر چند تا محافظ هم استخدام        . سردا يا گيلييد بفرستم   

اونجا نخواهند رسيد ويا اينكه كشتي كس ديگه اي رو كرايه كنم كه اجنـاس رو حمـل                  

  ”.ولي فعال هيچ كس حاظر به چنين كاري نيست. كنه

  چند تا از بازرگان ها به تو كمك مي كردن؟ -
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همـه شـون بـا همـين        . چه روي آب و چه خـارج از اون        . تعداد قابل توجهي  . آه   -

مي دونم به چي فكر مي كني امـا نمـي تـونم بـاور كـنم كـه                   .  اومدن مشكالت به ستوه  

خائني با چنين قدرت و اطالعاتي وجود داشته باشه و اگه همچين كسي وجـود داشـته                 

 .شما بايد به ترونجهيم برگردين. باشه همه در خطريم

ن و اراگون رو ببريم اونجا؟ اونها تيكه تيكه اش مـي كـنن اال             ”:بروم حرفش را قطع كرد      

شايد تا چند ماهه ديگه يا حتي يه ساله ديگه اوضاع بهتر            . اونجا بدترين جا براي اراگونه    

  شه مي توني تصورش رو بكني كه كوتوله ها چه واكنشي نشون مي دن؟

اراگـون و سـفيرا تـوي        . ايـسلنزادي همه سعي مي كنن كه روش تاثير بذارن مخصوصا          

  . ببريمتوآتا دو اروتريم اونها رو از طريق ترونجهيم در امان نيستن مگه اينكه حداقل

اين ترونجهيم كجاست؟ چرا بروم راجع به ! اراگون هيجان زده با خود انديشيد كوتوله ها    

  .سفيرا با جود صحبت كرد؟ نبايد بدون اجازه من راجع به سفيرا حرف مي زد

  .با اين حال حس مي كنم كه اون ها به قدرت و خردمندي تو احتياج دارن -



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

310

310

خردمندي من فقط همون چيزي هستم كه تو قبال گفتـي يـه             ”:روم با پوزخندي گفت     ب

  ”.پير مرد بد عنق

  .خيلي ها اين جوري فكر نمي كنن -

نـه  . بذار هر جور مي خوان فكر كنن نيازي نمي بينم كه خودم رو توصيف كـنم                  -

ه ولـي   آژيهاد بايد بدون من ادامه بده كاري كه االن دارم انجـام مـي دم خيلـي مهمتـر                  

فكر كنم از همين طريق     . مساله اين خائن سوال هاي نگران كننده اي رو به وجود مياره           

 . و صدايش كم كم محو شد”...بوده كه امپراطور فهميده كه كجا بايد

  ”. و من هم نمي دونم چرا راجع به اين موضوع به من خبري نداده”:جود گفت

  ...ئني در ميون باشهشايد سعي كردن بهت اطالع بدن ولي اگه پاي خا -

تو قاصدي داري كـه مـورد       .  بايد پيغامي به آژيهاد برسونم     ”:بروم مكثي كرد و ادامه داد       

  ”اعتماد باشه؟

  ”.آره دارم بستگي داره كه كجا بايد بره  -
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نمي دونم مدت زيادي دور از اوضاع بودم و رابط هام احتماال يا مردن با من رو از          -

 ”پيش هر كي كه محموله هات رو تحويل مي گيره؟مي توني بفرستيش . ياد بردن

 .آره ولي خطرش زياده -

 اولين فرصتي كه مي تونه راه بيفته كي هست؟. اين روزها چي خطرناك نيست -

چي . اين جوري زودتر مي رسه    . صبح ميتونه راه بيفته مي فرستم اش به گيلييد         -

   طرف توئه؟مي تونه با خودش ببره كه آژيهاد رو متقاعد كنه كه پيغام از

ايـن  . بيا ، انگشترم رو بهش بده و بگو كه اگه گمش گنه خودم جيگرشو پاره مي كـنم                   

  . انگشتر رو ملكه بهم داده 

   “!  خيلي خوش اخالق شدي “:  جود گفت 

 بهتره بريم بيرون و به اراگون ملحق        “:  برم خرخري كرد و بعد از سكوتي طوالني گفت          

اين پسره تمايل عجيبي براي افتادن تـوي        .  نگران مي شم     وقتي كه تنها ميمونه   . بشيم  

   “. دردسر داره 

  خيلي برات عجيبه ؟  -
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 ! واقعاً نه  -

اراگون صداي عقب كشيده شدن صندلي ها را شنيد سـريعاً ذهـنش را از موضـوع جـدا       

   “ چه خبره ؟ “: زير لب به خود گفت . كرد و چشمانش را باز كرد 

 خاطر كمك به مردمي كه مورد عالقه امپراطور نيـستن تـوي             جود و بقيه بازرگان ها به     

. بروم چيزي رو تو گيلييد پيدا كرده و به كارواهال رفته كه مخفي بشه               . دردسر افتادن   

چه چيزي آن قدر مهم بوده كه باعث شده دوست صميمي اش نزديك بيست سال فكر                

تو سـرزمين هـايي كـه اون         در حالي كه     –كنه كه اون مرده ؟ بروم به ملكه اشاره كرد           

 و كوتوله ها ، همون طور كه خـودش قـبال گفتـه             –مي شناخت ملكه اي وجود نداشت       

  . بود خيلي وقت پيش زير زمين ناپديد شده بودن 

اراگون به دنبال جواب بود ، ولي حاال رو در روي بروم نمي ايـستاد و مـاموريتش را بـه                     

م را ترك كنند و بعد آن قدر پا فشاري مـي            نه ، صبر مي كرد تا تير      . خطر نمي انداخت    

ذهن اراگون هنوز مغشوش بود كـه       . كرد تا پيرمرد رازهاي خودش را براي او بازگو كند           

   “ اوضاع اسب ها خوب بود ؟ “: بروم پرسيد . ناگهان در باز شد 
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باره وقتي كه دو  .  آن ها اسب ها را باز كردند و دژ را ترك كردند              “.  آره   “: اراگون گفت   

 بـا  “...  خـوب جـود ، بـاالخره ازدواج كـردي و     “: وارد مركز تيرم شـدند ، بـروم گفـت           

بهـت  .  و با زن جوان و جـذابي هـم ازدواج كـردي              “: شيطنت چشمكي زد و ادامه داد       

   “. تبريك مي گم 

شانه هايش را بـاال انـداخت و بـه          . جود از اين تبريك زياد خوشحال به نظر نمي رسيد           

  . ه شد زمين خير

  . فكر نكنم زياد جاي تبريك داشته باشه ، هلن زياد خوشحال نيست  -

   “ چرا ، مگه چي مي خواد ؟ “: بروم پرسيد 

 طبق معمول ، يـه خونـه خـوب ، بچـه هـاي          “: جود شانه هايش را باال انداخت و گفت         

مشكل ايـن جاسـت كـه اون متعلـق بـه يـه              . غذاي آماده و يه خانواده شاد         خوشحال ،   

پدرش توي كار من سرمايه گذاري كالني كرده ، اگـه وضـعيت مـن               . خانواده ثروتمنده   

  . همينجوري بمونه ديگه پول كافي براي اينكه اون بتونه مثل سابق زندگي كنه نداريم 
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ميزبـان    ولي خواهش مي كنم ، مشكالت من مـشكالت شـما نيـست ،           “: جود ادامه داد    

تا وقتـي كـه در      . اطر مسائل خودش ناراحت كنه      نبايد هيچ وقت مهمون هاش رو به خ       

   “. خونه هستين نمي ذارم هيچ چيز به جز شكم پر ناراحت تون كنه 

 ممنون ، از مهمون نوازيت متشكريم ، مدت زياديـه كـه اصـال مـسافرت                 “:  بروم گفت   

راحتي نداشتيم ، تو مي دوني كجا مي تونيم يه فروشگاه ارزون پيدا كنـيم ؟ ايـن همـه                    

   “. اس هامون رو داغون كرده لب

 و تا نزديكي خانه با اشتياق شروع بـه          “.  البته ، اين كار منه       “:  جود با خوشحالي گفت     

 عيب نداره بـريم جـاي ديگـه         “: صحبت راجع به قيمت ها و فروشگاه ها كرد و پرسيد            

  “. غذا بخوريم ؟ اگه همين حاالن بياين تو خونه شايد خيلي خوشايند نباشه 

   “.  هر جور كه تو راحتي “: روم گفت ب

 خيلي ممنونم ، بيايين اسبها رو بذارين تـوي اسـطبل            “:  خيال جود راحت شد و گفت       

   “. من 
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.  آن ها كاري را كه جود گفته بود انجام دادند و به دنبال او به مهمانخانه بزرگي رفتنـد   

وقتـي غـذاي    . ر از آدم بـود      اين جا بر خالف مهمانخانه شاه بلوط سبز تميز و شلوغ و پ            

اصلي را كه يك بچه خوك شكم پر بود آوردند اراگون مشتاقانه به غذا حمله كرد ؛ البته                  

او به مخلفات غذا كه شامل سيب زميني  ، هويج ، شـلغم و سـيب شـيرين بـود عالقـه                       

. خيلي وقت بود كه چيزي به جز گوشت حيوانات وحشي نخورده بـود              . بيشتري داشت   

. جود مشغول تعريف خاطراتشان بودند و آن ها چند ساعتي سر ميز غذا ماندنـد                بروم و   

اراگون هم از اين تاخير چندان ناراحت نبود ، چون آن جا هم گرم بود و هـم موسـيقي                    

سـر و صـدا و شـلوغي        . شادي پخش مي شد و هم غذا به انـدازه كـافي وجـود داشـت                 

  . رستوران برايش خوشايند بود 

 “: اراگون گفت   . خره از رستوران خارج شدند خورشيد در حال غروب بود            وقتي كه باال  

 او مي خواست سفيرا را ببينـد تـا از      ”.شما دو نفر جلو برين ، بايد به يه چيزي سر بزنم             

  . امن بودن جايي كه مخفي شده مطمئن شود 

   “.  مراقب باش ، خيلي طولش نده “:  بروم مخالفتي نكرد و فقط گفت 
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 اراگون اين پـا آن پـايي كـرد و           “ صبر كن مي خواي از تيرم خارج شي ؟           “: ت  جود گف 

 پس حتماً قبل از تاريـك شـدن برگـرد چـون             “: جود گفت   . بعد با بي ميلي تاييد كرد       

 “:  اراگـون قـول داد       “. دروازه ها رو مي بندن و سربازها تا صبح كسي رو راه نمـي دن                

وقتي از شهر . وازه هاي خروجي تيرم به راه افتاد      برگشت و به طرف در     “. دير نمي كنم    

صـدا زد ، سـفيرا كجـايي ؟    .   خارج شد ، نفس عميقي كشيد و از هواي تازه لذت بـرد       

سفيرا او را به سمت خارج از جاده و پايين صخره اي پر از خزه و پوشيده از درختان افرا                

 بـود ديـد و پرسـيد ، چـه           اراگون سر سفيرا را كه از بين درختان مشخص        . هدايت كرد   

  جوري بايد بيام باال ؟ 

  . جايي رو پيدا كن كه من بيام پايين و بيارمت 

  .  اراگون نگاهي به صخره انداخت وگفت ، نه الزم نيست ، خودم ميام باال 

  . ولي خطرناكه 

  .  بيخودي نگران نباش ، بذار يه تفريحي بكنم 
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از فعاليـت هـاي   . ه باال رفتن از صخره كرد        اراگون دستكش هايش را در آورد و شروع ب        

جا دست هاي زيادي وجود داشت كه كار باال رفتن را آسان  مي              . جسمي لذت مي برد     

خيلي زود درخت ها را رد كرد و به نيمه راه كه رسيد روي لبه سنگي ايـستاد تـا                    . كرد  

دي وقتي خستگي اش بر طرف شد دستش را به سمت جـا دسـت بعـ               . نفسي تازه كند    

با درماندگي به دنبال شكاف يـا برجـستگي   . دراز كرد ، اما دستش به آن جا نمي رسيد           

هيچ شكافي نبود ، سعي كرد به عقب برگردد ، ولي پايش بـه جـا پـاي                  . ديگري گشت   

باالخره اراگون تـسليم شـد و گفـت ،          . سفيرا با دقت شاهد ماجرا بود       . قبلي نمي رسيد    

  . مي توني كمكم كني 

  .  خودت بود  تقصير

  آره مي تونم ، حاال من رو مياري پايين يا نه ؟ 

  .  اگه من اينجا نبودم تو شرايط بدي گير كرده بودي 

  . اراگون سر برگرداند و گفت ، الزم نيست تو ديگه از اين حرف ها بزني
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واقعـا چطـور    .  سفيرا چشمان روشنش را به اراگون دوخت و گفـت ، راسـت مـي گـي                  

؟ ... ها توقع داشته باشه كه به مردي مثل تو بگه چكار بكن يا چكار نكـن                 ممكنه يه اژد  

اگـه  . در حقيقت همه بايد به استعداد تو در پيدا كردن تنها راه اشتباه ، احتـرام بـذارن                   

  . فقط از يكي دو پا اون طرف تر شروع مي كردي مسير درست بود 

حاال مي شه من رو از اين جا ببري         .  اراگون التماس كنان گفت ، باشه من اشتباه كردم          

بعد از چند لحظه اراگون فرياد زد ، سـفيرا ،       . ؟ سفيرا سرش را از لبه پرتگاه كنار كشيد          

سفيرا به سرعت بـرق     . ولي اطرافش فقط درخت ها سر خم كرده بودند          . سفيرا ، برگرد    

سمت اراگـون  بعد مانند خفاشي عظيم به  . ، چرخ زنان خودش را به باالي صخره رساند          

. پرواز كرد و چنگي به پشت اراگون انداخت و پيراهنش را در پنجه هـاي خـود گرفـت                    

وقتي كه شروع به باال كشيدن اراگون كرد اراگون صـخره را رهـا كـرد و پـس از پـرواز                      

كوتاهي سفيرا او را به آرامي روي صخره گذاشت و پنجه هـايش را از پيـراهن او بيـرون                

  . يمت گفت ، چه حماقتي سفيرا با مال. كشيد 
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از باالي صـخره نمـاي بـسيار    .  اراگون روي خود را برگرداند و نگاهي به منظره انداخت       

به چشم مي خـورد؛ همچنـين محـل         . زيبايي از اطراف و به خصوص از درياي خروشان        

فقط پرندگان قادر به ديـدن سـفيرا در ايـن         . مناسبي براي دوري از چشم غريبه ها بود         

  . واقعاً محل مناسبي بود  ند ، محل بود

  سفيرا پرسيد ، دوست بروم قابل اعتماده؟ 

او به ياد اتفاق هاي آن روز افتاد و گفت ، نيروهايي اطراف مـا  . اراگون گفت ، نمي دونم     

بعضي وقت ها شك مي كنم كه ما هرگز بتونيم انـسان           . هستن كه ما ازشون بي خبريم       

  .  نظر مي رسه همشون يه اسراري دارن به. هاي اطراف مون رو بشناسيم 

بـروم آدم   . ظاهر رو رها كن و به طبيعت دروني آدم ها اعتماد كن             .  اين قانون دنياست    

  . نبايد از نقشه هاش بترسيم . هيچ آسيبي به ما نمي رسونه . خوبيه 

  . و به دست هايش خيره شد . اراگون گفت ، اميدوارم 

راهي براي  .  كردن رازاك ها از روي نوشته ها راه عجيبيه            سفيرا گفت ، اين جريان پيدا     

  استفاده از جادو براي خوندن اطالعات بدون اين كه وارد اتاق بشي وجود داره ؟ 
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يـا شـايد    ...  مطمئن نيستم ، براي ديدن از راه دور بايد چند كلمه رو با هم ادغام كـرد                  

بهتـره از بـروم     . نظرم سـخت مـي يـاد        به هر حال به     . بايد از نور و فاصله استفاده كرد        

  . بپرسم 

  . و به سكوتي سنگين فرو رفتند .  سفيرا گفت ، اين جوري بهتره 

  . اراگون گفت ، مي دوني ، بايد يه مدتي اين جا بمونيم 

دلم       نمـي  .  سفيرا با تندي جواب داد ، هميشه من بايد بيرون از شهر منتظر بمونم   

  . به زودي دوباره با هم سفر مي كنيم خواد اين جوري باشه ؛ 

  .  اميدوارم كه اون روز زودتر برسه 

تازه آن وقت بود متوجه شـد هـوا بـه           .  اراگون لبخندي زد و سفيرا را در آغوش گرفت          

سرعت در حال تاريك شدن است و گفت ، ديگه بايد بـرم ؛ وگرنـه پـشت دروازه بـسته                     

  .  بينمتفردا بعد از ظهر مي. تيرم گير مي افتم 

  . سفيرا بال هاي خود را گشود ، بيا ، من ميبرمت پايين 
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اراگون روي پشت فلس دار سفيرا سوار شد و هنگام پرواز از صخره خودش را بـه پـشت                   

اراگـون از   . از باالي درختان گذشتند و روي تپه كوچكي فـرود آمدنـد             . سفيرا چسباند   

   .سفيرا تشكر كرد و به سوي تيرم به راه افتاد 

اراگـون از سـربازان خـواهش       . وقتي به نزديكي دژ رسيد دروازه در حال بسته شدن بود          

كرد كه صبر كنند و به سرعت خود افزود و چند ثانيه قبل از اين كه در بسته شـود بـه                      

   “.  نزديك بود صدمه ببيني “: يكي از سربازن كه شاهد ماجرا بود گفت . داخل پريد 

 و كمي روي زانوانش خم شد تا نفسي تازه كنـد  “. ر نمي شه  ديگه تكرا“: اراگون گفت   

بيـرون خانـه فانوسـي مثـل يـك راهنمـا            . و در تاريكي به سمت خانه جود به راه افتاد           

  . روشن بود 

.  پيش خدمت چاقي در را گشود و بي هيچ حرفي اورا به داخـل خانـه راهنمـايي كـرد                     

بود و فرش هاي بزرگ و زيبا روي كـف          پارچه هاي تزئيني ديوارهاي سنگي را پوشانده        

چوبي منزل پهن شده بود كه با نور سه شمعدان طاليي كه از سقف آويزان بـود روشـن                   

  . دودي غليظ در فضا پيچيده بود و به سمت باال حركت مي كرد . مي شد 
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  . دوست تان در كتابخانه هستن . از اين طرف قربان  -

يشخدمت دري را كه به  كتابخانه باز   مي شد            از جلوي چندين در رد شدند تا اين كه پ         

كتابهاي زيادي ديوارهاي اتاق را پوشانده بود ولي بر خالف     كتاب هـاي اتـاق           . گشود  

  . كار جود ، اين كتاب ها اندازه ها و اشكال مختلفي داشتند

ز بروم و جود پشت مي    .  شومينه اي كه پر از هيزم هاي شعله ور بود اتاق را گرم ميكرد               

بروم چپقش را بلند كرد و      . تحرير بيضي شكلي نشسته بودند و مشغول گپ زدن بودند           

داشتيم نگرانت         مي شديم ، خـوب  .  آه ، باالخره اومدي “: با لحني سر زنده گفت   

   “قدم زدي ؟ 

 اراگون با خود فكر كرد ، نميدونم چي اين قدر روحيه اش رو خوب كرده ؟ چرا نيومـد                   

 خوب بود ، نزديـك بـود سـربازها مـرا پـشت              ” :حال سفيرا رو بپرسه ؟ و گفت        بيرون و   

   “.   تيرم هم خيلي بزرگه و خيلي سخت خونه رو پيدا كردم “. دروازه بذارن 
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 رو ديـده بـودي      كاسـتا  يا حتي    گيلييد ،   دراس لئونا  اگه   “:  جود خنده اي كرد و گفت       

بـا ايـن وجـود مـن ايـن جـا رو             . گرفتي  اين قدر تحت تاثير اين شهر ساحلي قرار نمي          

   “. وقتي كه بارون نمي باره تيرم واقعاً زيباست . دوست دارم 

   “ فكر مي كني چه مدت قراره اين جا باشيم ؟ “:  اراگون رو به بروم كرد و پرسيد 

 معلوم نيست ، بستگي داره كي بـه اطالعـات       “:  بروم دست هايش را باال گرفت و گفت         

همه مون بايـد    . يم وچقدر طول بكشه كه به چيزي كه مي خوايم برسيم            دست پيدا كن  

 صحبت مي كنم تا ببينم اجازه مي ده يـه نگـاهي             برندفردا با   .كمك كنيم ؛ كار بزرگيه      

   “به اطالعات بندازيم ؟ 

   “.  فكر نكنم بتونم كمكي كنم “:  اراگون با ناراحتي رويش را برگرداند و گفت 

   “. ا ؟ كلي كار مي توني انجام بدي چر“: بروم پرسيد 

   “.  من خوندن بلد نيستم “: اراگون سرش را پايين انداخت 

   “ يعني گارو هيچ وقت بهت ياد    نداده ؟ “:   بروم با ناباوري از جايش بلند شد و گفت 
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 جود با دقـت بـه   آنهـا    “ مگه اون بلد بود بخونه ؟    “:   اراگون كه گيج شده بود پرسيد       

  . اه مي كرد نگ

چي فكـر كـرده ؟ بايـد        ...  معلومه كه بلد بود ، مردك سبك سر          “:  بروم غرولندي كرد    

احتماال به نظرش كار تجمالتي بيخودي اومـده        . مي فهميدم كه به توچيزي ياد نمي ده       

 اين مساله نقشه هـام  “:  بروم اخمي كرد و با ناراحتي دستي به ريشش كشيد و گفت              ”.

اگـه  . اندازه ، ولي جبران پذيره خودم مجبورم خوندن رو بهت يـاد بـدم               رو به عقب مي     

   “. حواست رو جمع كني خيلي طول نمي كشه 

درس هاي بـروم معمـوال سـخت و    بـي              . اراگون جا خورد و چهره اش را در هم كشيد         

: با خود انديشيد ، ديگه چه چيزهايي رو بايد ياد بگيرم و با ناراحتي گفـت    . رحمانه بود   

   ”. فكر مي كنم الزم باشه  “

 مطمئنم از اين كار لذت مي بري ، چيزاي زيادي ميتـوني از كتـاب هـا و                   “: جود گفت   

 اين كتاب ها   دوست ها و         “:   و به ديوار ها اشاره كرد و اداه داد            “. طومارها ياد بگيري    
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نبال معناي  اونا باعث مي شن كه من بخندم يا گريه كنم و به د            . مونس هاي من هستن     

   “. زندگي بگردم 

   ”. جالب به نظر مي رسه “: اراگون تاييد كرد 

   “ هميشه محقق ، نه ؟ “: بروم از جود پرسيد 

   “!  ديگه نه ، فقط يه عشق كتاب “:  جود شانه اي باال انداخت وگفت 

   “ يه چي ؟ “:  اراگون پرسيد 

 و دوباره مشغول صحبت “.  منده  كسي كه خيلي به كتاب ها عالقه       “:  جود توضيح داد    

. اراگون كه حوصله اش سر رفته بود شروع به گشتن قفسه كتاب هـا كـرد                 . با بروم شد    

كتـاب را از  . كتابي زيبا كه با دكمه هاي طاليي تزئين شده بود توجه اش راجلـب كـرد          

  . قفسه بيرون كشيد و با كنجكاوي نگاهي به آن انداخت 

. كلمات اسرار آميزي روي آن حك شـده بـود قـرار داشـت                كتاب در جلدي چرمي كه      

كلمات . اراگون انگشتانش را روي جلد كتاب كشيد و از لطافت و نرمي آن خوشش امد                

بـا انگـشتانش صـفحات كتـاب را         . داخل كتاب با جوهر براق قرمز رنگي چاپ شده بود           
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ود توجـه اش را     ورق مي زد كه يك ستون از كلمات كه جدا از متن اصلي نوشته شده ب               

كلمات بلند و كشيده و سرشار از خطوط خوش تركيـب ، نقطـه هـاي زيبـا                  . جلب كرد   

 “ اين چيـه ؟      “: اراگون كتاب را پيش بروم برد و با اشاره به متن عجيب پرسيد              . بودند  

: بروم از نزديك نگاهي به آن صفحه انداخت و با تعجب ابروهايش را باال انداخت و گفت                  

اينو از كجا آوردي ؟ چند سـالي بـود كـه            . عه ات را خيلي گسترش دادي        جود مجمو  “

   “. همچين چيزي نديده بودم 

چنـد   . دوميا ابـر ويـردا    .  اوه آره ، كتاب      “.  جود گردنش راجلو كشيد تا كتاب را ببيند         

سالي پيش مردي به اين جا اومده بود و سعي داشت اين رو بـه يكـي از   بازرگـان هـا                        

. خوشبختانه من اون جا بودم و تونستم كتاب رو در آخرين لحظات نجات بدم               . بفروشه  

   “اصال نمي دونست كه اين چي هست ؟ 

 اراگون ، عجيبه كه بين اين همه كتاب اين رو برداشتي ، دست تقـديره ،             “:  بروم گفت   

از تـاريخ كـاملي از آالگيزياسـت كـه         . اين كتاب از همه چيزهاي اين خونه با ارزش تره           

كتـاب خيلـي    . قبل از ورود الف ها به اين جا شروع شده و چند دهه قبـل پايـان يافتـه                  
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وقتي كه نوشته شد امپراطوري اون رو كفـر و تـوهين            . نايابيه و در نوع خودش بهترينه       

فكر نميكردم كه نسخه .  راهب رو به آتش كشيد هسالنتتشخيص داد و نويسنده اش ،     

. ون قسمتي كه تو راجع بهش سوال كردي به زبان باستانيه            ا. اي ازش باقي مونده باشه      

“   

  “ چي نوشته بود ؟ “:  اراگون پرسيد 

 ايـن قـسمتي يكـي از         “: چند لحظه طول كشيد تا بروم نوشته را خوانـد و بعـد گفـت                

ايـن  . شعرهاي الف هاست كه راجع به سال هاي جنگشون با اژدها هـا توضـيح مـي ده                

الف .  رو موقع ورود به جنگ توصيف مي كنه          سرانتورشون به نام    قطعه يكي از پادشاهان   

 اراگون به صـندلي خـود برگـشت و كتـاب را بـا               “. ها عالقه زيادي به اين شعر داشتن        

احتياط در دست گرفت و با خود فكر كرد ، خيلي جالبه كه آدمي كه مـرده  مـي تونـه                      

ين كتاب بـاقي بمونـه انديـشه        تا موقعي كه ا   . توسط اين صفحه ها با مردم صحبت كنه         

ممكنه اين كتاب اطالعاتي  راجع به   رازاك ها داشته باشـه              . اي اون هم زنده مي مونه       

  ؟ 
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 همان طور كه بروم با جود صحبت مي كرد اراگون نگاهي به صفحه هاي كتاب انداخت                

باالخره جـود بـي هـيچ شـرمندگي        . ساعت ها گذشت و اراگون كم كم خوابش گرفت          . 

 پيـشخدمت  “:             از خستگي كرد و به آن ها شب به خير گفت و اضـافه كـرد                ابر

    “. اتاق هاتون رو به شما نشون مي ده 

 اگه به كمكـي احتيـاج داشـتيد از          “: هنگام باال رفتن از پله ها خدمتكار به آن ها گفت            

در آنجا وجود    بعد جلوي قسمتي از راهرو كه سه         “. زنگ كنار تخت تون استفاده كنين       

زماني كه بروم           مي خواسـت     . داشت ، ايستاد و تعظيمي كرد و از آن ها دور شد             

  “ مي تونم با هات صحبت كنم ؟ “: به اتاق سمت راست وارد شود اراگون پرسيد 

  . تازه كه با هم صحبت كرديم ، ولي به هر حال بيا تو  -

           و ســفيرا يــه فكــري داشــتيم ،   مــن“: اراگــون در را پــشت ســرش بــست و گفــت     

   “؟ .. مي شه 
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 “:  بروم با دست جلوي حرف زدن اراگون را گرفت و پرده هاي اتـاق را كـشيد و گفـت         

وقتي راجع به همچين مسائلي حرف مي زني ، بهتره اول مطمـئن شـي كـه كـسي  نـا                      

  “. خواسته به حرفات گوش نده 

 ببخشيد ، امكانش هست     “: ي كرد گفت    اراگون كه خودش را بابت اين قضيه سرزنش م        

   “كه چيزايي رو كه نمي تونيم با چشممون ببينيم با ذهن مون ببينيم ؟ 

 چيزي كه راجع بهش صحبت مي كني اسـمش          “:  بروم روي لبه تخت نشست و گفت        

روشن بينه ، اين كار كامال ممكنه و در بعضي شرايط خيلي مهـم كـاربرد داره ولـي يـه                     

 ، فقط مي توني آدم ها ، مكان ها و چيزهايي رو ببيني كـه قـبال ديـده                عيب بزرگ داره  

باشي مثال اگر قرارباشه رازاك ها رو ببيني مي توني اونا رو خوب ببيني ولي اطرافـشون                 

رو نه ، مشكالت ديگري هم وجود دارد مـثال اگـه بخـواي صـفحه اي از يـك كتـاب رو                       

يـده باشـي فقـط وقتـي مـي تـوني اون             ببيني ، حتي اگه صفحه اي هم باشه كه قبال د          

وقتي كه داري سعي مـي كنـي        . صفحه رو ببيني كه كتاب روي همون صفحه باز باشه           

   “. اين كار رو بكني اگه كتاب بسته باشه ، صفحه كامال سياه به نظر  مي سره 
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 هر چند بـا وجـود       “ چرا چيزايي رو كه قبال نديده باشي نمي توني ببيني ؟             “:   پرسيد  

او با خودش فكر كرد     .  محدوديت ها هم روشن بيني به نظر اراگون مفيد مي رسيد             اين

، يعني مي شه چيزي رو از فرسنگ ها دورتر ببيني و با استفاده از جادو اتفاقات اون جا                   

  رو تغيير بدي ؟ 

         به خـاطر ايـن كـه بـراي روشـن بينـي بايـد بـدوني كـه بـه چـي نگـاه                             “:  بروم گفت   

اگه غريبه اي رو برات  توصـيف هـم          . وت رو به كدوم طرف متمركز كني        مي كني و نير   

كنن حتي بدون در نظر گرفتن زمين و چيزهـاي ديگـه اي كـه در اطرافـشه ، بـاز هـم                      

بايد قبل از اين كه چيزي رو روشن بيني كني ، بـدوني             . روشن بيني تقريبا غير ممكنه      

  “جواب سوالت رو گرفتي ؟ . اون چيه 

 ولي چطور بايد انجـامش داد ؟  بايـد تـصويرش رو در هـوا                 “: كرد و پرسيد    اراگون فكر   

   “. مجسم كرد 

 نه هميشه ، اون جوري انرژي بيشتري نسبت به بازتـاب            “: بروم سري تكان داد و گفت       

تصوير روي سطحي مثل آب استخر يا آينه مصرف مي شه ، بعضي از سوارها به هر جـا                   



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

331

331

سعي مي كردن تا اون جا كه مي تـونن همـه چيـز رو              كه مي تونستن سفر مي كردن و        

 مي تونستن شـاهد همـه       بعد هر وقت جنگ يا مشكل ديگه اي پيش مي اومد            . ببينن  

   “. وقايع در سراسر آالگيزيا باشن 

   “ مي تونم امتحانش كنم ؟ “:  اراگون پرسيد 

ته اي و روشن بيني قـدرت        نه ، االن  نه ، توخس       “:  بروم با دقت نگاهي انداخت و گفت        

كلماتش رو بهت ياد مي دم ولي بايد قول بدي كه امشب امتحانش             . زيادي احتياج داره    

چيزاي ديگه اي هم هست كه بايد بهـت         . بهتره صبر كني تا از تيرم خارج شيم         . نكني  

   “.  قول مي دم “:  اراگون لبخندي زد  “. ياد بدم 

درامـر   “:  شد و آهسته در گوش اراگون نجوا كرد           و بعد خم   “ خيلي خب    “: بروم گفت   

  “ . كوپا

 شايد بعد از اين     “: چند ثانيه اي طول كشيد تا اراگون كلمات را حفظ كند و بعد گفت               

    كه تيرم رو ترك كرديم بتونيم روران رو از اين طريق ببيـنم ، مـي خـوام ببيـنم چكـار                     

   “. ن مي ترسم كه رازاك ها به دنبالش رفته باش. مي كنه 
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اگر چه وقتي كه رازاك هـا       .  نمي خوام نگرانت كنم ، ولي احتمالش زياده          “: بروم گفت   

مطمئـنم كـه    . به كارواهال اومدن روران خيلي وقت بود كه اون جا رو ترك كـرده بـود                 

 ترينـسفورد از كجا معلوم ، شـايد وقتـي در          . راجع به اون هم از مردم سواالتي پرسيدن         

به هر حال بعيد مي دونم      كنجكاوي شون ارضا شـده                . يده باشن بودن حتي اون رو د    

در هر حال تو ازادي و احتماال اگه پيدات نكنن امپراطور اون ها را با مجازات هاي                 .باشه  

اگه به اندازه كافي نا اميد بشن دوباره به سراغ بازجويي از روران             . شديد تهديد مي كنه     

   “. فقط به زمان بستگي داره . مي رن 

اگه اينحرف ها درست باشه پس تنها راه نجات روران اينه كه اجـازه بـديم رازاك                  -

  . ها از جاي من مطلع بشن تا به جاي روران بيان دنبال من 

 نه اون هم فايده نـداره ، درسـت فكـر كـن ، اگـر بخـواي از                    “:  بروم هشدار داد     -

 تو جاي خودت رو لو بـدي        حتي اگه . دشمانت جلوتر باشي ، بايد اونا رو خوب بشناسي          

  “باز هم به دنبال روران ميرن ، مي دوني چرا ؟ 
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 خب ، اگه من به انـدازه        “: اراگون بلند شد و سعي كرد همه احتماالت را در نظر بگيرد             

كافي مخفي بمونم احتماال نا اميد مي شن و روران رو دسـتگير مـي كـنن كـه مـن رو                      

نكارشون جواب نده احتماال فقط بـراي ناراحـت         اگه اي . مجبور كنن خودم رو نشون بدم       

اگه هم بخوام علنا جلوي امپراطـور بايـستم ،          . كردن من هم كه شده اون رو مي كشن          

 مي كنن و اگه هم با روران        احتماال ازش به عنوان طعمه اي براي گرفتن من استفاده               

فهمـن مـن كجـا      مالقات كنم و اونا متوجه اين قضيه بشن ، شـكنجه اش مـي دن تـا ب                 

   “.  خيلي خوبه ، خوب متوجه اين موضوع شدي “:  بروم گفت “. هستم 

  . ولي راه حلش چيه ؟ نمي تونم بذارم بكشنش  -

 راه حلش كامال مشخصه ، روران مجبور        “:  بروم دست هايش را به هم قفل كرد وگفت          

ظر برسه ولي   مي شه ياد بگيره چطور از خودش دفاع كنه ، شايد يك كم سنگدالنه به ن               

شـايد ايـن    . همون جور كه خودت هم گفتي ، نمي شه خطر كرد و باهاش مالقات كرد                

 ولـي وقتـي     – چون اون موقع خيلي هيجان زده بـودي          –چيزي كه مي گم يادت نياد       

          كارواهال رو ترك مـي كـرديم نامـه هـشدار آميـزي بـراي روران گذاشـتم كـه از خبـر                      
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يش باشـه ، وقتـي سـر و كلـه رازاك هـا دوبـاره                اگه حواسش سر جـا    . بي اطالع نباشه    

   “. توكارواهال پيدا بشه به نصيحت من گوش ميده و فرار مي كنه 

   “.  دوست ندارم اينجوري بشه “: اراگون با ناراحتي گفت 

  .  اوه ، ولي يه چيزي رو فراموش كردي _

   “ چي ؟ “:     اراگون پريسد 

پادشاه نمي تونه سواري رو مامور گـشت        همه اين قضايا يه روي خوب هم دارن ،           -

زدن به جاهايي كه تحت كنترلش نيستن بكنه ، گالبـاتوريكس بـه جـز تـو تنهـا سـوار                     

شناخته شده ايه كه زنده اش ، پس اون هم دوست داره كس ديگه اي تحت فرمان اش                  

ه قبل از اين كه بخواد تو يا روران رو بكشه به تو پيشنهاد فرصـتي رو مـي ده كـ                    . باشه  

متاسفانه هر وقت آنقدر بهت نزديك بشه كه بتونه اين پيـشنهاد رو             . بهش خدمت كني    

  . زنده موندن خيلي ديره .بكنه ديگه براي رد كردن پيشنهادش 

 !  تو به اين مي گي روي خوش ماجرا  -
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اين همون چيزيه كه از روران محافظت مي كنه تا وقتـي پادشـاه ندونـه توكـدوم             -

ي ، اين خطر رو نمي كنه كه با آسيب رسوندن به پـسر داييـت                طرف رو انتخاب مي كن    

رازاكها گارو رو كشتن ولي به نظر من اين يـه تـصميم غيـر    . تو رو از خودش بيزار بكنه  

تا جايي كـه مـن گالبـاتوريكس رو مـي شناسـم چنـين               . معقوالنه از جانب اون ها بود       

 .   نمي كنه كارهايي رو تا وقتي كه نفعي براش نداشته باشه تاييد 

 و چطور من مي تونم وقتي پادشاه من رو تهديد به مرگ             “: اراگون با تيز هوشي پرسيد      

  “مي كنه در خواستش رو رد كنم ؟ 

 بروم آهي كشيد و به سمت ميز كنار تخت رفت و انگشت هايش را در آب گلـدان فـرو                    

 ايـن همكـاري تـو        گالباتوريكس به همكاري احتيـاج داره ، بـدون اينكـه           “: برد و گفت    

اگـه بـا يـه همچـين        .پس بايد سـوال رو اينجـوري مطـرح كنـيم            . برايش ارزشي ندارد  

درخواستي روبرو شوي آيا حاضري به خاطر چيزي كه بهـش اعتقـاد داري جونـت رو از           

  “. دست بدهي ؟ چون اين تنها راهيه كه مي توني در خواستش رو رد كني 
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 سوال سختيه و تـا وقتـي كـه باهـاش            “: بروم گفت   باالخره  .  سوال بروم بي جواب ماند    

يادت باشـه كـه خيلـي هـا بـه خـاطر اعتقادشـون               . مواجه نشي نمي توني جواب بدي       

جونشون رو از دست دادن ، در حقيقت اين چيزي كامال عاديه ، شجاعت واقعي در اينه                 

   ”.كه آدم با درد كشيدن به خاطر اعتقاداتش زندگي كنه 
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 فتمفصل بيست وه

  جادوگر و گربه نما

 صبح اراگون كمـي ديـر تـر از خـواب بيـدار شـد لبـاس پوشـيد و صـورت خـود را در                       

چيزي . دستشويي شست ، سپس اينه را باال نگه داشت وموهايش را به خوبي شانه كرد                

نسبت به چندي پيش كه از      . در آينه ديد كه باعث شد مكث كند و در آينه دقيق شود              

چاقي كودكي به خاطر سفر ، مبارزه       . مده بود صورتش تغيير كرده بود       كارواهال بيرون آ  

  . و آموزش كامال از بين رفته بود 

          اسـتخوان هـاي گونـه اش برجــسته تـر شـده بـود و خــط ارواره اش واضـح تـر ديــده          

شكل چشمهايش به گونه اي شده بود كه وقتي دقيق تـر نگـاه مـي كـرد بـه                    . مي شد   

او آينه را دو دسـتي گرفـت و صـورت او بـه              . و پريشان مي داد     صورت او حالتي غريب     

  . اما هنوز كامال شبيه خودش به نظر نمي آمد... حالت طبيعي بر گشت 

 در حالي كه كمي ناراحت شده بود كمانش را زه كرد و به پشت خود انداخت و از اتـاق                    

 “:  او رسـيد و گفـت        قبل از اين كه به انتهاي راهرو برسد ، خدمتكاري به          . بيرون رفت   
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   اون گفت كه شما مي تونين امـروز هـر كـاري كـه             . آقا ، نيل و ارباب زودتر به دژ رفتن          

   “. مي خواين انجام بدين چون تا عصر بر نمي گردن 

 اراگون از او بابت پيغامي كه رسانده بود تشكر كرد و با اشتياق به گشت و گذار در تيرم                  

ا گشت زد و وارد هر مغازه اي كه خوشش   مي آمـد و                ساعت ها در خيابان ه    . پرداخت  

سر انجام از آن جايي كه شكمش خـالي بـود و پـولي              . با افراد مختلف صحبت مي كرد       

  . نداشت ، مجبور شد به خانه جود برگردد

 وقتي به كوچه اي رسيد كه بازرگان در آن زندگي مي كـرد ، روبـروي مغـازه عطـاري                    

مغـازه هـاي ديگـر در نزديكـي هـاي           . ازه جاي عجيبي بود     آن جا براي يك مغ    . ايستاد  

او سعي كرد تا از پنجره بـه داخـل   . ديوار شهر بودند ، نه در بين خانه هاي گران قيمت   

. نگاه كند ، اما پنجره ها از داخل با اليه ضخيمي از گياهان پيچك پوشيده شده بودنـد                   

  . اراگون كنجكاو شد و به داخل رفت 

اما كم كم چشمش بـه نـور سـبز             چيز نديد چون مغازه خيلي تاريك بود ،         در ابتدا هيچ  

يك پرنده رنگارنگ كه دمي پـردار و پهـن و نـوكي تيـز و قـوي داشـت بـا                      . عادت كرد   
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ديوارها با گياهان پوشيده بـود ؛       . كنجكاوي از قفس كنار پنجره به اراگون نگاه مي كرد           

كـف مغـازه    . ر بقيه سقف را پوشانده بودند     پيچك ها از سقف آويزان بودند و به جز لوست         

مجموعه اي از هـاون هـا و دسـته         . گلدان بلندي بود كه يك گل زرد در آن قرار داشت            

هاي ، ظرف هاي آهني و يك گوي بلورين به اندازه سر اراگـون در گوشـه اي از مغـازه                     

  . قرار داشت 

ده ، صندوق هاي پـر از        او به سمت پيشخوان رفت و با دقت از ميان دستگاه هاي پيچي            

ديـوار پـشت    .  كاغذ هاي انباشته و چيزهاي عجيب و غريـب ديگـر عبـور كـرد                  سنگ ، 

بعضي از آنهـا از انگـشت       . پيشخوان با كشوهايي با اندازه هاي مختلف پوشيده شده بود           

كوچك او هم كوچكتر بودند و بعضي از آنها نيز به قدري بزرگ بودند كه يك بـشكه در                   

  . در ميان قفسه هاي بااليي به اندازه يك فوت فاصله بود . د آن جا مي ش

 ناگهان يك جفت چشم قرمز در تاريكي درخـشيد و يـك گربـه بـزرگ و وحـشي روي           

دور .آن گربه الغر بود وشانه هاي قـوي و پنجـه هـاي بزرگـي داشـت                  . پيشخوان پريد   

ر از مو هاي سـياه      صورت استخواني او پشمالو بود و گوش هايش نوك تيز و داخل آن پ             
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گربه اراگون را ورانداز كـرد و بـا   . دندان هاي سفيدي از آروارهاش بيرون آمده بود  . بود  

اراگون از روي هوس ذهنش را متمركز كـرد و بـه ذهـن              . بي اعتنايي دمش را تكان داد     

به آرامي و با افكارش به او سيخونك زد و سعي كرد تا به او بفهماند كـه                  . گربه وارد شد    

  . او يك دوست است 

  .  تونبايد اين كار رو بكني 

گربه به او بي اعتنايي كرد و پنجه اش را ليسيد           .  اراگون با اظطراب به اطراف نگاه كرد        

در حالي كه متعجب شده بـود       . اراگون پرسيد ، سفيرا ؟ تو كجايي ؟ كسي جواب نداد            . 

 يك تركه بود دراز كرد      بر روي پيشخوان خم شد و دستش را به سمت چيزي كه شبيه            

 .  

  .  اينكار عاقالنه اي نيست 

ناگهان چيزي مثل شوك بـه      . سپس تركه را برداشت     .  او گفت ، سفيرا بازي ديگه بسه        

در حـالي  . بدن او وارد شد و در حالي كه از درد به خود مي پيچيد به روي زمين افتـاد                 

  . ن پريد و به او نگاه كرد گربه پايي. كه دردش آرام مي گرفت به نفس نفس افتاد 
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اراگـون بـا    . مـن بـه تـو هـشدار دادم          .  تو براي اژدها سوار بودن خيلي باهوش نيستي         

گربه خميازه اي كشيد و بـه بـدن خـود كـشي و قوسـي داد و                  ! تعجب گفت ، تو بودي      

  . سالنه ساللنه از ميان اشيا عبور كرد 

  مگه كس ديگه اي هم اينجا هست ؟ 

  ! گفت ، اما تو فقط يه گربه اي او با اعتراض 

او روي سينه اراگون پريد و آن جا چمباتمـه          . گربه ناله اي كرد و به سمت اراگون رفت          

اراگون سـعي كـرد بنـشيند امـا گربـه           . زد و با چشم هاي درخشان خود به او نگاه كرد            

  غريد و پنجه هايش را نشان داد و گفت ، من مثل گربه هاي ديگه هستم ؟ 

  .. . نه 

  پس چي باعث شد كه تو فكر كني من هم يكي از اونا هستم ؟

 همين كه اراگون شروع به گفتن چيزي كرد آن موجود پنجه هايش را به سينه اراگون                

فرو كرد و گفت ، معلومه در آموزش تو كوتاهي شده ، براي اين كه بـدوني ، بهـت مـي                      

قي نمونده ، اما فكر مي كنم حتي        تعداد زيادي از ما با    .  گم كه من يك گربه نما هستم        
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اراگون گفت ،           نمي دونستم كه شما                 . يه بچه دهاتي هم در مورد ما شنيده باشه          

آنهـا معمـوال در داسـتان هـا         . او واقعا خوش شانس بود      ! يك گربه نما    . واقعي هستين   

ا اگـر افـسانه هـا حقيقـت داشـت آنهـ           . وجود داشتند و گاهگاهي نصيحت مـي كردنـد          

نيروهايي جادويي داشتند ، از انسان ها بيشتر عمر مي كردند و معموال بيشتر از چيـزي                 

  . كه مي گفتند مي دانستند 

من هم قبل از اين كـه  .  گربه نما تنبل وار پلكي زد و گفت ، دونستن با بودن فرق داره           

ـ                   ي بـه ايـن     تو اينجا وزوز كني و خوابم رو به هم بزني نمي دونستم كه وجـود داري ، ول

  . معني نيست كه قبل از اين كه تو من رو بيدار كني وجود نداشتي 

  . اراگون كه از استدالل او گيج شده بود گفت ، ببخشيد ، مزاحم شدم 

او دوباره به روي پيشخوان پريـد       . گربه نما گفت ، به هر حال من داشتم بيدار مي شدم             

 بودم ديگه بـه اون تركـه دسـت نمـي     و پنجه اش را ليسيد و گفت ، اگه من به جاي تو            

  . اون چند ثانيه تو رو مي لرزونه . زدم 

   اراگون به سرعت تركه را در جايي كه آن را پيدا كرده بود گذاشت و گفت ، اين چيه ؟ 
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  .  اون بر خالف من يه چيز معمولي و خسته كننده است 

   خب براي چيه ؟ 

  نفهميد ي براي چيه ؟       

ز كردن پنجه هايش را تمام كرد و دوباره به خود كش و قوسي داد و بعـد                   گربه نما تمي  

نشست ، پنجه هايش را زير سينه اش جمـع كـرد و             . به جايي كه خوابيده بود برگشت       

  . چشمانش را بست و خر خر كرد 

   اراگون گفت ، صبر كن، اسم تو چيه ؟ 

ادي دارم اگه به دنبال اسم      گربه نما يكي از چشم هايش را باز كرد وگفت ، اسم هاي زي             

  . واقعي من مي گردي ، بايد جاي ديگه اي دنبالش بگردي 

. اراگون چيز ديگري نپرسيد و تصميم گرفـت از آن جـا بـرود               .  اوچشم هايش را بست     

  .  صدا كني سالمبومگربه نما گفت ، به هر حال تو ميتوني من رو 
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در مغازه بـاز  . المبوم بلند تر شد صداي خر خر س.  اراگون خيلي جدي گفت ، متشكرم      

به سالمبوم نگاه كـرد     . آنجال با كيسه اي پر از گياه وارد شد          . شد و نور به داخل آن آمد      

   ”. ميگه با اون حرف زدي “: و شگفت زده گفت 

   “.  تو هم مي توني با اون حرف بزني ”:اراگون پرسيد 

ه اون معني نيست كه اون هم جواب مـن   اما اين ب   او سرش را تكان داد و گفت ، البته ،         

 او گياهان را بر روي پيشخوان گذاشت و سپس پشت آنها رفت و رو به اراگون                 “. رو بده   

اكثر وقت ها سـالمبوم  . اين موضوع غير عاديه .  اون تو رو دوست داره “: ايستاد و گفت  

 داشـتي كـه     در واقع اون مي گه كه تو چيـزي        . خودش را به مشتري ها نشون نمي ده         

   “. نشون دهنده چند سال تجربه بوده 

  ممنون  -

تو سومين كسي هستي كـه تونـسته بـا          . اون با اين حرف تو رو تحسين مي كنه           -

اولين نفر خيلي سال پيش اين جا اومده و يه زن بـود و دومـين نفـر                  . اون صحبت كنه    
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نكردم كه پـر حرفـي      اما من مغازه رو باز      . هم يه گداي كور بود و االن هم كه تو آمدي            

 كنم ، چيزي مي خواي ؟ يا فقط اومدي تماشا كني ؟ 

 فقط براي نگاه كردن اومدم در واقع چيزي نمي    ” :اراگون به گربه نما فكر مي كرد گفت         

   “. خوام 

آدماي احمق پولـدار بـراي      .  من كاراي ديگه اي هم انجام ميدم         “: آنجال با خنده گفت     

من هيچ وقت ادعا نكردم كه      . چيز ها به من پول مي دن        معجون هاي عشق و اين جور       

امـا فكـر   . اين معجون ها درست كار مي كنن اما اون ها به داليلي باز هم به اينجا ميان                

دوست داري سرنوشتت روبهت بگم     . نمي كنم تو به اين جور چيزها احتياج داشته باشي         

  “. ؟ من براي تمام زن هاي احمق اين كار رو هم مي كنم 

 نه ، مي ترسم سرنوشتم اصال قابل خوندن نباشه و در ضـمن              “:  اراگون خنديد و گفت     

   “. هيچ پولي هم ندارم 

   “...  من فكر مي كنم “:  آنجال با كنجكاوي به سالمبوم نگاه كرد و گفت 
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...  اون فقـط بـراي نمايـشه         “:  سپس به گوي بلورين روي پيشخوان اشاره كرد و گفت           

   “. االن بر مي گردم ... صبر كن ... اما من يه چيز ديگه . ي كنه هيچ كاري نم

آنجـال نفـس نفـس زنـان برگـشت وكيـسه            .  او با عجله به داخل اتاق پشت مغازه رفت          

 خيلي وقت بود كه از اين       “: چرمي را كه در دستش بود روي پيشخوان گذاشت و گفت            

حـاال رو   .  كه كجا گذاشته بودمشون      ها استفاده نكرده بودم و تقريبا فراموش كرده بودم        

به روي من بنشين و من به تو نشان مي دم كه چرا زحمت پيدا كردنشون رو به خـودم                    

چشم هاي سالمبوم از شكاف     . اراگون يك چهار پايه پيدا كرد و روي آن نشست            ”.دادم  

آنجال پارچه ضخيمي بر روي پيشخوان پهن كرد و سـپس           . ميان قفسه ها مي درخشيد      

در كناره هـاي   . ك مشت تاس بر روي آن ريخت كه هركدام بزرگتر از يك انگشت بود               ي

او به آرامـي آن هـا را لمـس كـرد و             . آنها حروف باستاني و سمبل هايي حك شده بود          

  . اين ها استخوان بند انگشت يه اژدها هستن: گفت 

س برگ هاي چاي    اما بر عك  . نپرس كه از كجا آوردمشون ، اين يه رازه كه من نمي گم              

... ، گوي بلورين و حتي كارت هاي پيشگويي ، اينها قدرت واقعي دارن و دروغ نمي گن                  
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اگه دوسـت داري بريـزم و اون        . پيچيده س   ... با اين حال فهميدن اين كه چي مي گن          

اما بدون كه دونستن تقدير و سرنوشت چيـز وحـشتناكي مـي تونـه               . ها رو برات بخونم     

   “. تصميمي كه مي گيري مطمئن باشي بايد از . باشه 

 اراگون با ترس به تاس ها نگاه كرد و با خود انديشيد ، اين استخوان ها زمـاني متعلـق                    

چه طوري مي تونم اين تصميم      ... فهميدن سرنوشت   . به يكي ازخويشاوندان سفيرا بوده      

ي يـاد يـا نـه ؟        رو بگيرم در حالي كه نمي دونم چي در انتظارمه و آيا از اون خوشم   م                 

  . ناداني واقعا عين خوشبختيه 

  “ چرا اين پيشنهاد رو كردي ؟ “: اراگون پرسيد 

شايد اون بي ادب بوده ، اما اين واقعيت كه اون با تـو حـرف                . به خاطر سالمبومه     -

من اين رو بـه     . با اين وجود اون يه گربه نماست      . زده تو روبه يه آدم خاص تبديل كرده         

. فقط اون پـذيرفت     . ه هم كه با سالمبوم حرف زده بودن پيشنهاد كردم           اون دو نفر ديگ   

سرنوشـت او دردنـاك و      . او هم از ايـن كـار احـساس پـشيماني كـرد            .  بود   سلنااسمش  

  .  فكر مي كنم اون هم اول باور نكرد . ناراحت كننده بود
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 “:  كرد  احساسات اراگون بر انگيخته شد و چشمانش پر از اشك شد و با خودش زمزمه             

يعني مي تونست همون زن باشد ؟ سرنوشـتش اون قـدر           .  اين اسم مادرش بود      “. سلنا  

 وحشتناك بود كه بايد من رو ترك مي كرد ؟ 

 “ چيزي راجع به سرنوشت اون يادت مي آيد ؟ “:  اراگون با ناراحتي پرسيد 

. ي وقـت پيـشه       اون اتفاق مربوط به خيل     “:  آنجال سرش را تكان داد و با افسوس گفت          

حافظه ام مثل قبل ديگه خوب كار نمي كنه و اون جزئيات هم همراه بقيه چيزها پـاك                  

اون بـراي سـلنا     .  عالوه بر اين چيزي رو كه به ياد بيارم بـه تـو نخـواهم گفـت                  . شدن  

  “. من هيچ وقت صورتش را فراموش نمي كنم . ناراحت بود 

اراگون بـراي اينكـه     . اتش را كنترل كند      اراگون چشمانش را بست  و سعي كرد احساس        

 چرا از حافظه ات شكايت مي كني ؟ تو كه اون قدر پيـر               “: فكرش را عوض كند پرسيد      

  “نيستي ؟ 

 خوشحالم ، اما اشتباه نكن ، از اونـي كـه بـه              “: روي گونه هاي آنجال چال افتاد و گفت         

  “.  گياهان خودمه احتماال ظاهر جوون من به خاطر مصرف. نظر مي يام پير ترم 



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

349

349

اراگون خنديد و نفس عميقي كشيد و با خود انديشيد ، اگـر اون زن مـادر مـن بـوده و                      

اراگـون خيلـي جـدي      . تونسته شنيدن سرنوشتش رو تحمل كنه پس من هـم ميتـونم             

   “.  تاس ها رو برام بريز “: گفت 

 را  چـشمانش .  صورت آنجال جدي شد و تاس ها را در هـر دو دسـتش محكـم گرفـت                   

بعد با قـدرت چـشمانش را بـست و    . بست و بدون صدا لبانش را تكان داد و زمزمه كرد    

 حافظـه ، سرنوشـت ،       “: بعد با قدرت گفت     . بدون صدا لبانش را تكان داد و زمزمه كرد          

تاس ها در نور ماليم درخـشيدند و بـه ايـن            .  و تاس ها را بر روي پارچه انداخت          “فكر  

 كلمات در گوش اراگون به صدا در آمد و اراگون تـشخيص داد              .طرف وآن طرف افتادند     

او . كه آن ها به زبان باستان است و فهميد كه آنجال از آن براي جادو استفاده مي كنـد                    

او دروغ نگفته بود ؛ اين يك پيشگويي واقعي بود ؛ دقيقه ها بـه               . بايد يك جادوگر باشد     

  . مي كرد كندي سپري مي شد و او تاس ها را بررسي    

ابرويش را ماليد و از زير پيـشخوان يـك   .  باالخره آنجال تكيه داد و نفس عميقي كشيد         

   “ يه كم مي خوري ؟ “: از اراگون پرسيد . بطري نوشيدني در آورد
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دهـانش را   . او شانه هـايش را بـاال انـداخت و آن را نوشـيد               . اراگون سرش را تكان داد      

تـو درسـت     مـي          . ين چيزي بود كه تا حاال خوندم         اين سخت تر   “: تميزكرد و گفت    

مـن تـا حـاال كـسي رو نديـده بـودم كـه               . سرنوشت تو تقريبا غير قابل ديدنـه        . گفتي  

البته تونستم از توش چند تا جـواب در         . سرنوشتش اين قدر گره خورده و نامفهوم باشه         

   “. بيارم

اراگـون دسـت   .  ها نگـاه كـرد    سالمبوم بر روي پيشخوان پريد و ان جا نشست و به آن          

 از “: هايش را محكم به هم فشرد و آنجال به يكي از تاس ها اشاره كرد و به آرامي گفت                  

   “. اين جا شروع مي كنم چون فهميدن اون راحت تره 

آنجال به آرامي گفت    .  سمبل روي تاس يك خط افقي بلند با يك دايره بر روي آن بود               

اكثر وقـت   . اولين باره  كه اين تو سرنوشت كسي مي ياد           . ان   زندگي طوالني يا جاود    “: 

ها اون سپيدار ويا درخت نارونه كه هردوشون نشونه اينه كه مدت زنـدگي اون شـخص                 

چيزي كه اون مي    . مطمئن نيستم كه زندگي طوالني خواهي داشت يا جاودان          .طبيعيه  

 اراگون با خود فكر كرد ،       “. گه اينه كه مطمئن باش سال هاي زيادي در پيش رو داري             
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ايا آنجال مي خواست حرف هايي رو به        . خوب اين كه تعجب نداره من يك اژدها سوارم          

  اون بگه كه خودش مي دونست ؟ 

چون بقيه اونـا بـه طـور        .  خوب ، حاال خوندن تاس ها سخت تر مي شه            “:  آنجال گفت   

   “. عجيبي دور هم جمع شدن 

 اين جا يه مسير پر پيچ و خم ، يـه صـاعقه              “:  كرد و گفت      او سه تا از تاس ها را لمس       

پر نور و يه كشتي روي آبه ، كنار همديگه قرار گرفتن ؛ چيزي كه هرگـز اون رو نديـده                     

مسير پر پيچ و خم نشون مـي ده كـه           . بودم و فقط راجع بهش يه چيزايي شنيده بودم          

ال بعضي از اونا پيش روي تـو        انتخاب هاي زيادي براي آينده تو وجود داره كه همين حا          

من جنگ هاي زيادي دور و برت مي بينم كه سعي دارن تا سرنوشت و اراده تو                 . هستن  

افق هاي زيادي پيش رو داري و همه اون ها با خون و جنگ همراهـه                . رو كنترل كنند    

از گمراهـي بتـرس ؛   . ولي فقط يكي از اون ها براي تو صلح و آرامش به ارمغان مي ياره  

ايـن آزادي   . چون تو يكي از معدود كساني هستي كه براي انتخاب سرنوشتـشون آزادن              
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يه هديه است ، اما ضمنا مسئوليتيه كه مثل پيوستگي حلقه هاي زنجير هميشه بـا تـو                  

  . خواهند بود 

 خوب اينجا يه صاعقه پر نوره كه انگـار اون رو            ":  سپس چهره اش در هم رفت و گفت         

سرنوشت شوم برات افتاده اما از چه نـوع نمـي           . ه عالمت وحشتناكه    اين ي . خنثي كرده   

بخشي از اون مربوط به يه مرگه ؛ مرگي كه به سرعت نزديك     مي شه و غم و                      . دونم  

اما بقيـه اون هـا در سـفرهاي طـوالني منتظـر تـو               . اندوه زيادي براي تو خواهد داشت       

مي توني ببيني كه چه جوري ته اون بـه          با دقت به اين تاس ها نگاه كن ،          . خواهند بود   

سرنوشت تو اينه كـه     . غير ممكنه كه اشتباه كنم      . سمت ته كشتي روي آب قرار گرفته        

كي اين كارو       مي كني ، نمي دونم ؛ امـا هرگـز                   . براي هميشه اين جا رو ترك كني        

م كـه تـالش     هر چقدر هـ   . اين موضوع غير قابل اجتنابه      . به آالگيزيا باز نخواهي گشت      

   ". كني تا از اون پرهيز كني بازم اتفاق مي افته 

چه كسي رو بايد االن از دست بـدهم         ... يه مرگ ديگه    .  حرف هاي او اراگون را ترساند       

چـي مـي تونـه مـن رو         . سپس به وطن خود انديشيد      . ؟ او بالفاصله به روران فكر كرد        
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جا خواهم رفت ؟ اگه سرزمين هايي       مجبور كنه اين جا رو براي هميشه ترك كنم ؟ و ك           

  . اون طرف دريا و يا در شرق وجود داشته باشه ، فقط الف ها از وجودشون خبر دارن 

 تاس بعدي خوندنش راحت     ":  آنجال شقيقه اش را ماليد و نفس عميقي كشيد و گفت            

  اراگون آن را بررسي كرد و شكوفه گـل رزي در ميـان             ". تره و شايد خوب تر هم باشه        

  . هالل ماه ديد 

 يك رابطه عاشقانه حماسي در طالع تـو هـست و مـاه كـه يـه                  ":  انجال خنديد و گفت     

اون قدر نيرومنده كه دوامش از      . خارق العاده س    . سمبل جادوئيه اون رو نشون مي ده        

من نمي تونم بگم كه آيا اين عشق پايان خوبي داره يا نـه ، امـا    . امپراطوري هم بيشتره    

اون قدرتمنـد ، بـاهوش و آن قـدر          . بلت از خانواده اصيل و بـا اصـل و نـسبيه             طرف مقا 

   ". زيباست كه نمي شه با كسي مقايسه ش كرد 

اراگون با تعجب فكر كرد ، خانواده اصيل ، چه طوري ممكنه ؟ من هيچ وقت به جـز بـا                     

  . فقير ترين كشاورزان با كس ديگه اي برخورد نداشتم 

  }........ .....خدا شانس بده { 
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درخت و ريشه وليك كه به شدت به يكـديگر گـره            . خوب حاال دو تا تاس آخري        -

آرزو مي كنم كه اين طوري نبود اين تنها بـه معنـي مـشكل بيـشتره ، امـا                    . خورده اند   

  . و اون از داخل خانواده خودته . خيانت به وضوح ديده مي شه 

   "! مي كنه  روران اين كار رو ن":  اراگون با اعتراض گفت 

 من نمي دونم ، اما تاس هـا هـيچ وقـت دروغ نمـي گـن و ايـن            ":  آنجال با دقت گفت     

   ". چيزيه كه اونا مي گن 

چه دليلـي وجـود     . اما سعي كرد به آن اهميتي ندهد        .  شك وجود اراگون را فرا گرفت       

ا بر شـانه    داشت كه روران بخواهد كاري عليه او انجام بدهد ؟ آنجال با مهرباني دستش ر              

اين بار اراگون پذيرفت و با نوشـيدني آن   . او گذاشت و دوباره به او نوشيدني تعارف كرد          

  . حالش كمي بهتر شد 

.  پس با اين وجود ، بايد به استقبال مرگ بروم            ":  او با حالتي عصبي و به شوخي گفت         

  ! نميتونه !  خيانت از طرف روران ؟ نمي تونه اين طوري باشه "
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 ممكنه اتفاق بيفته ، اما تو نبايد نگـران چيـزي باشـي كـه                ":  خيلي جدي گفت      آنجال

تنها راهي كه آينده مي تونه به ما صدمه بزنه اينه كه ما رو نگـران                . هنوز اتفاق نيافتاده    

   ". بهت قول مي دم كه اگه بري بيرون جلوي آفتاب حالت بهتر مي شه . كنه 

  . شايد  -

ه هيچ كدوم از چيزايي كـه اون گفـت تـا وقتـي اتفـاق نيفـتن                  او با خود گفت ، متاسفان     

  . البته اگه واقعا اتفاق بيفتن . مفهومي ندارن 

  ".  تو از كلمات جادويي استفاده كردي ":  اراگون به آرامي گفت 

 چيزي كه باعث شد نفهمم زندگي تو چه جوري ادامه           ": چشمان آنجال برق زد و گفت       

ي با گربه نما صحبت كني و زبـان باسـتاني رو بلـدي و آينـده                 تو مي تون  . پيدا مي كنه    

تازه كمتر جواني با جيب هاي خالي و لباس هاي آشفته سفر پيدا مي             . جالبي هم داري    

  "تو كي هستي ؟ . شه كه يك زن اشراف زاده و اصيل عاشقش بشه 

ار اسـت ؛     اراگون فهميد كه گربه نما نبايد به آنجال گفته باشـه كـه او يـك اژدهـا سـو                   

   ".  من اراگونم ": اما بعد نظرش عوض شد و به سادگي گفت ".  ايوان ": بنابراين گفت 
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   " اين كسيه كه هستي يا اسمته ؟ ":  آنجال ابرهايش را باال انداخت و پرسيد 

اراگون در حالي كه به هم سن خودش يعني اولين اژدها سوار فكر مي كرد لبخندي زد                 

   ".  هر دو ": و گفت 

اون مرد  .  خوب ، خيلي دوست دارم ببينم كه زندگي  تو چه جوري ادامه پيدا مي كنه                 

  ژنده پوش كه ديروز باهات بود كيه ؟ 

   ".  اسم اون برومه ":  اراگون فكر كرد با گفتن اسم اتفاقي نمي افتد و گفت 

ليـد و   او چـشم هـايش را ما      .  آنجال ناگهان قاه قاه خنديدي و از شدت خنده خـم شـد              

جرعه اي از نوشيدني سر كشيد و سپس در حالي كه سعي مي كـرد جلـوي      خنـده                        

   "! نمي دونستم ! اون ...  اوه ": اش را بگيرد نفس نفس زنان گفت 

   " چي شده ؟ ": اراگون به اعتراض گفت 

خـوب تـو   ... . ، نه ، ناراحت نشو ، ايـن فقـط     نه":  آنجال خنده اش را قطع كرد و گفت  

. حرفه ما اون رو مي شناسن ، متاسفم كه سرنوشت اون مرد بيچاره براي ما خنـده داره      

"   
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اون بهترين آدميه كـه مـي تـوني پيـدا          .  به او توهين نكن      ":  اراگون با عصبانيت گفت     

   ". كني 

اگه تو يه زمـان     .  تسليم ، تسليم ، مي دونم كه اون آدم خوبيه            ": آنجال با حيرت گفت     

تو ايـن   . باره همديگه رو ببينيم بهت قول مي دم كه درباره ش صحبت كنيم              مناسب دو 

.  سالمبوم ناگهان از وسط آن ها عبور كرد و آنجال حـرفش را قطـع كـرد      "... مدت بايد   

  . گربه نما به اراگون خيره شد 

   " چيه ؟ ": اراگون پرسيد 

مـاني رسـيد كـه بـه يـه           اگر ز .  گربه نما گفت ، به دقت گوش كن دو تا چيز بهت بگم              

 رو نگاه كـن و وقتـي همـه چيـز رو از              منوااسلحه احتياج داشتي زير ريشه هاي درخت        

 برو و اسم خودت رو بگو تا غار ارواح          كوتياندست دادي و قدرتت هم كافي نبود به كوه          

  . باز بشه 

كـان داد و   قبل از اين كه اراگون بتواند منظور سالمبوم را بپرسد او به آرامي دمـش را ت         

 ": آنجال سرش را كج كرد و موهايش روي پيشاني ريخت و گفـت              . ان جا را ترك كرد      
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بـه  . اون با تو حرف زد ، فقط با تو          . من نمي دونم اون چي گفت و نمي خوام هم بدونم            

   ". هيچ كس ديگه هم چيزي نگو 

   ". من ديگه بايد برم ": اراگون گفت 

 اگه دوست داشته باشي مي توني تا هر وقـت كـه دلـت               ":  انجال دوباره خنديد و گفت      

بخواد اين جا بموني ، مخصوصا اگه بخواي از جنس هاي من چيـزي بخـري ، امـا اگـه                     

دوست داري برو ؛ مطمئن هستم كه به اندازه كـافي اطالعـات بهـت داديـم كـه مـدتي                   

      ". بهشون فكر كني 

، از اين كه سرنوشـت مـن روخونـدي           آره   ": اراگون بالفاصله به سمت در رفت و گفت         

  .  و با خود گفت ، آره ، بهشون فكر مي كنم ". ممنونم 

   ".  قابلي نداشت ": آنجال كه همچنان ميخنديد گفت 

 اراگون از مغازه خارج شد و در خيابان ايستاد و چشم هايش را به صـورت نيمـه بـسته                    

يد تا توانست با ارامش در مورد نگه داشت تا به نور عادت كند ، چند دقيقه اي طول كش          
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قدم هاي او بي اختيـار      .    او شروع به راه رفتن كرد       . چيزهايي كه شنيده بود فكر كند       

  . سريع شد تا اين كه از تيرم خارج شد و به سمت محل اختفاي سفيرا رفت 

خره  از پايين صخره سفيرا را صدا زد يك دقيقه بعد سفيرا پايين آمد و او را به باالي ص                  

وقتي هر دو سالم به زمين نشستند ، اراگون ماجراي آن روز را براي سفيرا تعريـف                 . برد  

 فكر مي كنم بروم راست  مي گه ؛ من هميشه    جـايي ام كـه مـشكل                      ": كرد و گفت    

   ". وجود داره 

  .  تو بايد يادت بمونه كه گربه نما بهت چي گفت ؛ اون خيلي مهمه 

؛ تواز كجا مي دوني ؟ سفيرا گفت ، مطمئن نيستم امـا اسـم                اراگون با كنجكاوي گفت     

  . هايي كه اون گفته به نظر قدرتمند ميان 

 اوكلمه كوتيان را تكرار كرد و گفت ، نه ، ما نبايد چيزايـي رو كـه اون گفتـه فرامـوش                      

  . كنيم 

   تو فكر مي كني كه من بايد به بروم بگم ؟ 
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اگـه در مـورد     . حق نداره آينده تـو رو بدونـه          خودت مي دوني اما بهش فكر كن ؛ اون          

سالمبوم وحرف هاي اون به بروم چيزي بگي ، سوال هايي ازت مـي پرسـه كـه ممكنـه                    

اگـه هـم بخـواي فقـط در مـورد معنـي اون              . دوست نداشته باشي بهشون جواب بـدي        

 فكر مي كني مي   . كلمات ازش سوال كني ، ازت مي پرسه كه از كجا اونا رو ياد گرفتي                

  توني با دروغ گفتن اون رو متقاعد كني ؟ 

از طرفي شايد ايـن چيزهـا خيلـي مهـم           . اراگون پذيرفت و گفت ، نه، شايد چيزي نگم          

  . باشن و قايم كردن اون ها خوب نباشه 

بعـد دوسـتانه كنـار    .  آن ها آن قدر صحبت كردند كه ديگر حرفي براي گفتن نداشتند    

  . درخت ها نگاه كردند هم نشستند و تا غروب خورشيد به 

  .  اراگون با عجله به تيرم برگشت و خيلي زود به خانه جود رسيد و در زد 

   " نيل برگشته ؟ ":  او از سر پيشخدمت پرسيد 

  . بله آقا ، فكر مي كنم االن تو كتابخانه هستن  -
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بـروم كنـار آتـش    .  به سمت كتابخانه رفـت و وارد اتـاق شـد    " متشكرم  "اراگون گفت   

  . سته بود و چپق مي كشيد نش

   " كارها چطور پيش رفت ؟ ":  اراگون پرسيد 

  ".  خيلي بد ": بروم در حالي كه چپق مي كشيد گفت 

  خب با برند صحبت كردي ؟  -

اون به همـه قـانون   . اون بدترين مامور دولتيه كه تا حاال ديدم        . فايده اي نداشت     -

سر درست مي كنه لذت مـي بـره و فكـر            ها پايبنده و هرجايي كه قانون براي كسي درد        

 . مي كنه كه كار خوبي انجام مي ده 

   " پس به ما اجازه نمي ده كه اسناد رو ببينيم ؟ ":  اراگون پرسيد 

اون رشوه  .  نه ، هر چي گفتم نتونستم نظرش رو عوض كنم            ":  بروم با  عصبانيت گفت      

يه وقتي يه نجيب زاده ببينم كـه        حتي با مبلغ هاي باال فكر نمي كردم         ! هم قبول نكرد    

حاال كه ديدم فهميدم در صورتي اون ها رو دوسـت دارم كـه حـروم                . رشوه خوار نباشه    
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 او پكي به چپقش زد و با صداي نا مفهومي شروع به ناسـزا دادن                ".زاده و حريص باشن     

  . كرد 

   " پس حاال چي مي شه ؟ ":  وقتي بروم آروم تر شد اراگون با ترديد پرسيد 

  . مي خوام تو هفته آينده خوندن رو بهت ياد بدم  -

  و بعد اون ؟  -

.  بعد از اون يه هديه غير منتظره دردناك براي برند داريـم              ": بروم لبخندي زد و گفت      

 اراگون براي شنيدن جزئيات  كار بروم را كالفه كرد ، اما او از گفـتن جزئيـات بيـشتر                "

  . خودداري كرد 

جود در يك طرف ميـز و هلـن در طـرف            . ذاخوري مجلل سرو شد       شام در يك اتاق غ    

اراگون بـا خـود فكـر       . بروم و اراگون در ميان آن ها نشسته بودند        . ديگر ميزنشسته بود    

صـندلي هـاي خـالي در دو طـرف          . كرد كه آن جا جاي خطرناكي براي نشستن اسـت           

 فظـاي خـالي او را از        اين. اما او به فضاي خالي اطراف خود توجهي نكرد          . وجود داشت   

  . نگاه هاي خيره ميزبانانش محافظت مي كرد 
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اراگـون  .  غذا به آرامي سرو شد و جود و هلن بدون هيچ حرفي شروع به خوردن كردند              

هم همان كار را انجام داد و با خود فكر كرد ، فقط تو مراسم كفن و دفن اين طوري غذا             

او مراسم كفـن و دفـن       .  شركت كرده بود     در كارواهال در چنين مراسمي    . خورده بودم   

ايـن  . هاي زيادي را بهياد آورد كه ناراحت كننده و كسالت باربودند ، اما نه تا اين اندازه                  

دفعه فرق مي كرد ؛ او مي توانست موج بيزاري و نفرتـي را كـه در طـول شـام از هلـن                        

  . ساطع ميشد حس كند 
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  فصل بيست و هشتم

   نقشه هاخواندن

 بروم با زغال روي كاغذ پوستي چيزي به زبان روني نوشت و ان را به اراگون نـشان داد                   

   ". اون رو ياد بگير .  اين حرف الف ": و گفت 

هر چند كاري مشكل و عجيب بـود        .  بدين ترتيب اراگون خواندن و نوشتن را آغاز كرد          

او بي هـيچ چيـز ديگـر و    .  مي برد    و ذهن او را به خود مشغول مي كرد ، اما از آن لذت             

خيلي زود .  به سرعت پيشرفت كرد – البته گاهي كم حوصله    –فقط با يك معلم خوب      

هر صبح از خواب بيـدار مـي شـد ، در            . اين كار برايش به يك برنامه روزمره تبديل شد          

و سعي مي كـرد     . آشپزخانه غذا مي خورد ، سپس به مطالعه درس هايش مي پرداخت             

طوري شد كه وقتي چشمانش را مي       . اي حروف و قواعد نگارشرا به خاطر بسپارد         صداه

او در آن زمان كمتر به چيـز        . بست ، حروف و كلمات در ذهنش به رقص در مي آمدند             

  . ديگري فكر مي كرد 
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.  قبل از شام، او و بروم به پشت خانه جود مي رفتند و تمرين مـشت زنـي مـي كردنـد          

         ه چند بچـه بـا چـشم هـاي از حدقـه در آمـده بـه تماشـاي آن هـا                خدمتكارها به همرا  

اگر بعد از آن وقتي باقي مي ماند ، اراگون بايد در اتاقش بـه تمـرين جـادو                   . مي آمدند   

  . مي پرداخت و براي اين كه توجه ديگران جلب نشود پرده ها را مي كشيد 

ي ديد ، اما ايـن مـدت كوتـاه          اراگون هر روز غروب سفيرا را م      . تنها نگراني او سفيرا بود      

در طول روز ، سفيرا بيشتر وقت خود را فرسنگها دورتر صرف            . براي هيچ يك كافي نبود    

يافتن غذا مي كرد ؛ چرا كه شكار كردن در نزديكي تيـرم بـدون جلـب توجـه ديگـران                     

اراگون هر كاري      مي توانست براي كمك به او انجام مي داد ؛ امـا مـي                      . ممكن نبود   

  . نست كه ترك شهر تنها راه حل براي رفع گرسنگي و تنهايي سفيرا بود دا

  مي رسيدند ازحمـالت      كولي هايي كه از راه      .  هر روز خبرهاي بدي به تيرم مي رسيد         

  گزارش هايي درباره پيدا شدن جنازه هـاي          . وحشتناك در طول ساحل خبر مي دادند        

. هنگام از خانه هاشان ناپديد شده بودنـد ، مـي رسـيد              تكه تكه افرادي تنومند كه شب       

اراگون اغلب صداي بروم و جود را مي شنيد كه با صداي آرام در مورد ايـن اتفاقـات بـا                     
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          يكديگر بحث مي كدنـد ، امـا هميـشه بـا نزديـك شـدن اوحـرف آن هـا نيـز متوقـف                         

  . مي شد 

  مهارت هـاي اراگـون       ،   روزها به سرعت سپري مي شد و خيلي زود يك هفته گذشت             

. اما حاال مي توانست كل صفحات را بدون كمك بـروم بخوانـد              . در سطحي ابتدايي بود     

بـروم  . او به كندي مي خواند ، اما مي دانست كه رفته رفته سرعتش بيشتر خواهد شـد                

     مهم نيست ، با برنامـه اي كـه ريختـيم داري خـوب پـيش                ": او را تشويق كرد و گفت       

   ". مي ري 

بـروم بـه اراگـون      . بعد از ظهر بود و بروم ، اراگون و جود را به درس خواندن فرا خوانـد                  

  .  حاال كه ميتوني به ما كمك كني فكر كنم وقتشه كه راه بيفتيم ": اشاره كرد و گفت 

   " چي تو سرته ؟ ":  اراگون پرسيد 

   ايـن نگاهـت رو        " :جود غرغر كنان گفت     .  لبخندي جدي به صورت بروم نقش بست        

   ". خوب مي شناسم همونيه كه دفعه اول ما رو تو دردسر انداخت 
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خيلي خب ، اين كاريه كه      .  يه كمي اغراق مي كني ، اما بي دليل نيست            ":  بروم گفت   

   "...انجام خواهيم داد  

  . اراگون از اتاق به سفيرا گفت ، امروز يا فردا اينجا را ترك مي كنيم 

  اين سفر خطري برات نداره ؟. ره س  غير منتظ

احتماال وقتي از تيرم فـراركنيم      .  اراگون شانه هايش را  باال انداخت و گفت ، نمي دونم             

اراگون نگراني سفيرا را درك    مي كـرد و سـعي كـرد بـه او                   . سربازها دنبالمون هستن  

دو اسـتفاده   من و بروم مي تـونيم از جـا        . همه چيز درست ميشه     . اطمينان خاطر بدهد    

  . كنيم و جنگجوهاي خوبي هم هستيم 

دسـتانش كمـي مـي لرزيـد و بغـض           .  او روي تخت دراز كشيد و به سقف خيـره شـد             

وقتي خواب بر او غلبه كرد موجي از سر در گمـي اراگـون را فـرا                 . گلويش را گرفته بود     

 مـن حالـت     اين جا زنـدگي   . گرفت و ناگهان با خود انديشيد من نمي خوام از تيرم برم             

ايـن جـا مونـدن و مثـل بقيـه      . عادي برگشته ؛ با اين كار فقط خودم را آواره مي كـنم             

امـا تـا وقتـي سـفيرا        .سپس فكر ديگري به سراغ او آمـد         . زندگي كردن بايد جالب باشه    
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روياها هـشياري او را ربـوده بـود و او را بـه              . هرگز  . هست ، نمي تونم اين كار رو بكنم         

سـپس   . گاهي از ترس مي لرزيد و گاهي از ته دل مي خنديد             . دندسمت خود مي كشان   

و رويايي ديـد كـه از       . چيزي تغيير كرد ؛ گويي براي اولين بارچشمانش را باز كرده بود             

  . هميشه واضح تر بود 

 او زن جواني را ديد كه غمگين و خميده در يك سلول سرد و خشن به زنجير كـشيده                   

. ره باالي ديوار به داخل مي تابيد و روي صورت او افتـاده بـود                نور ماه از پنج   . شده بود   

  . قطره اشكي مانند الماس بر گونه او جاري شده بود 

اراگون ناگهان از خواب پريد و پيش از آن كه دوباره به خواب عميق فرو برود بي اختيار                  

  . گريست 
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  صل بيست و نهمف

  دزدان در قلعه

پرتوهاي قرمز و نارنجي خورشيد به روي       .  خواب كوتاه بيدار شد      اراگون هنگام غروب از   

نور خورشيد به طرزخوشايندي پشت او را گرم كرده بود و ميلـي بـه               . تختش مي تابيد    

. او دوباره چرت زد ، اما نور خورشيد از رويش كنار رفت و سردش شـد    . حركت نداشت   

  ! تقريبا وقتشه . ن را تغيير داد خورشيد در افق ناپديد شد و نورش رنگ دريا و آسما

 او تيردان و كمان را به پشتش انداخت ؛ اما زاروك را در اتاق گذاشـت ؛ شمـشير فقـط             

اگر مجبور  . سرعتش را كم مي كرد و از اين كه بخواهد از آن استفاده كند نفرت داشت                 

قـه  جلي. مي شد با كسي بجنگد ، ترجيح مـي داد از جـادو يـا كمـانش اسـتفاده كنـد                      

چسبانش را روي پيراهنش پوشيد و بند آن را محكم بست و تـا تاريـك شـدن هـوا بـا                      

سپس وارد راهرو شد و شانه اش را تكان داد تا تيردان به             . حالتي عصبي در اتاقش ماند      

بروم در حالي كه شمشير و چوب دستي اش را با خـود              . راحتي روي پشتش قرار بگيرد      

جود يك جليقه سياه وچسبان و يك شـلوار كـش بـاف             . حمل مي كرد به او ملحق شد        



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

370

370

يك شمشير نـازك و ظريـف و زيبـا و يـك     . پوشيده بود و بيرون در ، منتظر آن ها بود       

: وقتي بروم چشمش به شمشير نازك افتاد گفـت          . كيسه چرمي به كمرش آويخته بود       

 شمشير بزرگ   اگه يه نفر با يه    .  اون شمشير اكبيري براي يه جنگ واقعي خيلي نازكه           "

 واقع بين بـاش     " : جود گفت    "يا يه گرز از پشت سر بهت حمله كنه چه كار مي كني ؟               

تازه اين شمـشير اكبيـري از يـه شمـشير بـزرگ             . ، هيچ كدوم از نگهبان ها گرز ندارن         

   ". خيلي سريع تر عمل مي كنه 

 هـا بـدون      آن ".  هر چي شـد پـاي خـودت          ": بروم شانه هايش را باال انداخت و گفت         

جلب توجه از ميان خيابان ها حركت كردند و سعي كردند از ديـد سـربازان و نگهبانـان         

زماني كه از جلوي مغـازه      . اراگون نگران بود و قلبش تند تند     مي زد              . مخفي بمانند   

آنجال گذشتند ، چيزي مثل برق از باالي سقف حركت كرد و توجه او را به خـود جلـب                    

دوباره به باالي سقف نگاه كرد      . كف دستش مورمور شد     .  كس را نديد     كرد ؛ اما او هيچ    

. بروم آن ها را به سمت ديوار بيرونـي تيـرم هـدايت كـرد                . ؛ اما باز هم كسي انجا نبود        

در و ديوارهاي مهر وموم شده دژ لرزه بـر          .هوا تاريك شده بود       وقتي كه به دژ رسيدند ،       
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جود كه . ان جا زنداني شود احساس نفرت      مي كرد              از اين كه    . اندام اراگون انداخت    

سعي مي كرد خونسرد به نظر برسد به آرامي در جلو حركت كرد و با گام هايي محكـم                   

  . به سمت دروازه رفت و به در كوبيد و منتظرماند 

چـي مـي    ": او با غر غر گفت      .  يك نرده كوچك پايين آمد و نگهباني عبوس ظاهر شد           

 نگهبان با دقت بيشتري به جود زل زد ".  مي خوايم بياييم تو    ": د گفت    جو "خواين ؟   

   " براي چي ؟ ": و گفت 

اين پسر چيز با ارزشي رو تو اتاق كار من جا گذاشته ، ما بايد فورا اون رو برداريم                    -

 ."   

نگهبان اخم هايش را در هم كشيد و كـامال          .  اراگون با خجالت سرش را پايين انداخت        

بازوهـايش را تكـان داد و       . بود كه مي خواهد زودتر از شر آن ها خالص شـود             مشخص  

   ".  آه ، هر چي كه مي خواد باشه فقط بايد مطمئن بشم كه چيزي گيرم مياد ": گفت 

 زماني كه نگهبان ، در جوچكي را كه درون دروازه تعبيه شده بـود بـاز كـرد ، جـود بـا                       

   ". اشه ، اين كار رو خواهم كرد  خيالت راحت ب": اطمينان به او گفت 
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مرد زير لب تشكركرد و تلو تلـو        ..  آن ها وارد برج شدند وبروم چند سكه به نگهبان داد            

به محض اينكه نگهبـان رفـت ، اراگـون كمـانش را در آورد و آن را زه                   . خوران دور شد    

 اسـناد و    وقتـي بـه اتـاق     . جود فورا آن ها را به قسمت اصلي دژ راهنمـايي كـرد              . كرد  

دستش را جلوي در گرفـت      . مدارك رسيدند  ، بروم در را امتحان كرد ؛ اما در قفل بود               

بـروم  . در با يك ضربه خيلي آرام باز شد         . و زير لب چيزي گفت كه اراگون متوجه نشد          

اتـاق پـر از تاقچـه       . يك مشعل از ديوار برداشت ، در را به ارامي هل داد و داخل شدند                

  .  كه روي آن طومارهاي زيادي انباشته شده بود هاي چوبي بود

جود در حالي كه        چشم هـايش روي     .  روي يكي از ديوارها پنجره اي ميله دار بود          

در قسمت پشتي اتاق    . طومارها  دور مي زد ، به زحمت از البه الي تاقچه ها پيش رفت                

 مربوط به ارسال هاي پـنج       اين اسناد .  بياين اين  جا    ": لحظه اي مكث كرد و بعد گفت        

با استفاده از اون مهرهاي پارافيني كه اون گوشـه اسـت مـي تونيـد     . سال گذشته است    

 اراگون خوشحال از اين كه حضورشان جلب توجه نكـرده بـود ،              ". تاريخش رو بفهمين    

 از باال شـروع كنـين و بيـايين       ":  جود گفت    " خب ، حاال بايد چه كار كنيم ؟          ": گفت  
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مـي تـونين اون هـا را كنـار          .   بعضي طومارها فقط مربوط به ماليات مـي شـن            . پايين

  ". دنبال هر چيزي كه رويش نوشته روغن سيتر بگردين . بذارين 

سپس يك تكه كاغذ پوستي از جيبش بيرون آورد و آن را روي زمين پهن كـرد و بعـد                    

به ايـن ترتيـب مـي        ": يك قوطي جوهر و قلم پر كنار آن گذاشت و سپس توضيح داد              

 بروم يك بغل طومـار را بـاز     ". تونيم آمار چيزهايي رو كه پيدا مي كنيم ، داشته باشيم            

اين كار  . اراگون هم به او ملحق شد و طوري نشست كه بتواند در ورودي را ببيند                . كرد  

براي اراگون خيلي خسته كننده و كسالت باربود ؛ چرا كه نوشـته هـاي درهـم و بـرهم                    

به ايـن ترتيـب آن      . ومارها با آن چه بروم به او ياد داده بود ، كامال تفاوت داشت               روي ط 

ها با نگاه كردن به اسامي كشتي هايي كه در نواحي شمالي تردد داشتند ، مي توانستند             

  . بسياري از طومارها را از يكديگر جدا كنند 

وارد ارسال روغن    با اين همه جستجوي طومارها به كندي پيش مي رفت ؛ چون ثبت م             

بيرون اتاق همه جا ساكت و آرام بود ؛ به جز بعـضي اوقـات               . سيتر زمان زيادي مي برد      

ناگهان ، اراگـون در گـردنش احـساس سـوزش     . كه يك نگهبان از آن جا عبور مي كرد   
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. سعي كرد به كارش ادامه بدهد ، اما همچنان احساس ناراحتي مي كـرد         . شديدي كرد   

يك پسر بچه لوچ لبه پنجره      . ه باال نگاه كرد و از تعجب دهانش باز ماند           او با عصبانيت ب   

چشمانش به يك طرف انحنا داشت و يك شاخه نازك گياه راج به صورت              . كز كرده بود    

  . بافته شده روي موهاي مشكي و پر پشتش قرار داشت 

    " كمك مي خواهيد ؟ ":  صدايي در سر اراگون پيچيد كه مي گفت 

  . صداي او شبيه صداي سالمبوم بود .  هايش از شدت تعجب از حدقه بيرون زد    چشم

   با ناباوري و شك پرسيد ، اين تويي ؟ 

   مگه من كس ديگه اي هستم ؟ 

اراگون آب دهانش را قورت داد و مجددا روي طومارها متمركز شد و  گفت ، اگه چـشم                   

 زد و دنـدان هـاي نـوك تيـزش           پسر بچه لبخند  . هايم گولم نمي زنن ، پس تو خودتي         

تـو  . به هر شكلي كه در بيام ، اون چيزي رو كه واقعا هستم تغيير نمي ده                 . نمايان شد   

  فكر نمي كني بي خودي به من لقب گربه نما دادن ؟ 

  اراگون پرسيد ، تو اينجا چه كار مي كني ؟ 



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

375

375

جـواب دادن    گربه نما سرش را كج كرد و پيش خود فكر كرد كه آيا ايـن سـوال ارزش                   

بعد گفت ، جواب اين سوال به اين بستگي داره كه تو اين جا چـه كـار مـي                    . داره يا نه    

  كني ؟ 

 اگه تو داري براي سرگرمي اون طومارها رو ميخوني ، پس من تصور    مي كـنم هـيچ                     

اما اگر كاري كه شـما داريـد مـي كنـين ، غيـر               . دليلي براي مالقات با من وجود نداره        

من اينجـام تـا بـه شـما اخطـار بـدم ،       . نمي خواهيد كسي از اون سر در بياره   قانونيه و   

مردي كه بهش رشوه دادين وقتي پستش روبه نفر بعدي تحويل مي داد درباره شما بـه                 

اراگـون  . اون گفت و اين مامور دوم امپراطور سربازها را فرستاده تا دنبال شـما بگـردن                 

  . گفت ، از اين كه بهم گفتي ، ممنونم 

پـسرك  .  بهت چيزي گفتم ، نه ؟ فكر كنم گفتم ، پيشنهاد مي كنم ازش استفاده كني             

اراگون به سرعت پرسيد ، راستي      . بلند شد و با حركت سر موهاي نا مرتبش را عقب زد             

  آخرين باري كه راجع به درخت و اون غار صحبت كردي منظورت چي بود ؟

  . دقيقا هماني بود كه گفتم 
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اراگـون  .  كرد بيشتر سوال كند ، اما گربه نما از ميان پنجـره ناپديـد شـد                   اراگون سعي 

 تو از كجا ":  بروم با تندي پرسيد    ".  سربازها دارن دنبالمون مي گردن       ": ناگهان گفت   

   "مي داني ؟ 

فكر كنم نگهبان پست بعدي افـرادي       .  من يواشكي به صحبت هاي نگهبان گوش دادم         

احتماال تا االن ديگه فهميدن     . ما بايد زودتر از اين جا بريم بيرون          .رو دنبالمون فرستاده    

  . كه دفتر كار جود خاليه 

   ". اون ها االن تو راهن !  آره ":  اراگون با بي تابي گفت " مطمئني ؟":  جود پرسيد 

 مساله اي نيست ، ما بايد اين كار رو          ":  بروم يك طومار ديگر از قفسه برداشت و گفت          

 آن ها دقايقي ديگر نيز به كارشان ادامه دادند و با سرعت هـر               ". االن تموم كنيم     همين

زماني كه آخرين طومـار بـه پايـان رسـيد ،            .چه تمام اسناد ثبت شده را جستجو كردند         

بروم آنرا دوباره روي قفسه پرتاب كرد و جود كاغذ و جوهر و قلم را درون كـيفش قـرار                    

به . آن ها به سرعت از اتاق بيرون دويدند و در را بستند             . اراگون مشعل را برداشت   . داد  

 صداي قدم هاي سنگين چكمه هاي سربازان از انتهاي راهرو بـه              محض بسته شدن در ،    
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گوش شان رسيد ؛ مي خواستند به عقب برگردند و انجـا را تـرك كننـد ، امـا بـروم بـا                        

 دستش را   ". قفل نمي شه     لعنتي ،    ": عصبانيت آن ها را به سكوت دعوت كرد و گفت           

يكـي از   . الي در گذاشت ، قفل در صدايي كرد و همزمان سه سرباز مسلح ظاهر شـدند                 

 بروم قدمي به عقـب برداشـت و حـالتي    "! از اون در دور شين      !  هي   ": آن ها فرياد زد     

 واسـه چـي     ": يكي از سه مرد كه از بقيه بلنـدتر بـود پرسـيد              . متعجب به خود گرفت     

   "سناد مي گردين ؟ دنبال ا

جود با صدايي نگران گفت . اراگون كمانش را محكم تر در دست گرفت و آماده فرار شد         

سرباز بـا   .  ويك قطره عرق از گردنش پايين غلتيد         ".  فكر كنم راهمون روگم كرديم       ": 

 . داخل اتاق رو بگرد      ": شك و ترديد به آن ها نگاه كرد و به يكي از افرادش دستور داد                

اراگون نفسش را در سينه حبس      .  سرباز به سمت اتاق رفت و سعي كرد در را باز كند              "

 فرمانـده   ".  قربان ، قفله     ": بعد سرباز با مشت آهنينش به در كوبيد و گفت           . كرده بود   

 خيلي خوب ، نمي دونم دنبال چـي بـودين امـا از              ": دستي به چانه اش كشيد و گفت        

 سـربازها دور آن هـا       ".  كنم آزادين كـه بـرين ، زود باشـين            اون جايي كه در قفله فكر     
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اراگون با خـود انديـشيد ،       . جمع شدند و با گام هاي منظم آن ها را به طرف برج بردند               

وقتـي بـه دروازه اصـلي       ! نمي توانم باور كنم ، دارن بهمون كمك مي كنن فـرار كنـيم               

ال كه خارج شين و هيچ حركـت         خيلي خوب ، حا    ": رسيدند ، سرباز اشاره كرد و گفت        

ما اين جا نگهباني مي ديم ، اگه مجبور شدين بر گردين ، بايد تـا صـبح                  . اضافه نكنين   

اراگـون  .  زماني كه با عجله از دژ بيرون مي رفتند        ".  البته   ":  جود گفت    ". صبر كنين   

ه پشت  لحظه اي كه در درواز    . سنگيني نگاه سرباز را بر روي خودشان احساس مي كرد           

بروم با  . سرشان بسته شد ، لبخند پيروزمندانه اي بر صورتش نقش بست و به هوا پريد                

 خيلي عادي به سمت خونه بـرو ، اون جـا            ": سرزنش به او نگاه كرد و غرغر كنان گفت          

 پس از سرزنش بروم ، اراگون خود را كنترل كـرد امـا هنـوز                ". مي توني جشن بگيري     

هنگامي كه به خانـه رسـيدند و بـه سـمت كتابخانـه مـي                . ود  درونش سرشار از انرژي ب    

   ".  ما انجامش داديم ": رفتند ، اراگون با هيجان و سر و صدا گفت 

 درسته ، ولي حاال بايد ببينيم كه اينكار ارزش اين همه دردسر رو داشته               ":  بروم گفت   

سـمت چـپ   . كـرد   جود يك نقشه آالگيزيا رااز قفسه برداشـت و روي ميـزپهن     ".يا نه   
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رشته كوه هاي وسيع اسپاين در امتداد       . نقشه ، اقيانوس تا غرب نا شناخته ادامه داشت          

صحراي هاداراك وسط نقشه قرار داشت و قسمت شرقي نقشه          . ساحل كشيده شده بود     

 ، كـشور  سـردا در    نقطه اي از آن فضاي خالي واردن ها پنهان شده بودنـد   . خالي بود   

.  سقوط امپراطوري جدا شده بود ، در قسمت جنوبي واقع شده بـود               كوچكي كه پس از   

به نظر مي رسـيد ده برابـر        . اراگون در بسياري از داستان ها راجع به آن جا شنيده بود             

هر چند او هميشه پيش خود فكر مي كرد كه اين موضوع كمـي              . اسپاين ارتفاع داشت    

پنج جزيـره در سـاحل      .  خالي بود    وربينقشه به طرف شرق كوه هاي       . مبالغه آميز است    

  .  روي نقشه وجود داشتند بيرلند و ايليوم ، اودن ، پارليم ، نياسردا يعني جزاير 

.  جزيره نيا چيزي جز صخره هاي بيرون زده نبود ؛ اما بيرلند كه بزرگترين جزيره بـود                  

 شارك تـوت   كمي باالتر ، نزديك تيرم جزيره ناهمواري به نام        . شهر كوچكي نيز داشت     

وجود داشت و باالتر از آن به طرف شمال يك جزيره بسيار بـزرگ ديگـر نيـز بـود كـه                      

اراگون بدون اين كه حتي به آن جزاير نگاه         . بيشتر به يك دست گره دار شباهت داشت         

 ؛ زادگاه اجدادي سوارها ، جـايي كـه زمـاني            ورونگارداسم ان را      مي دانست ؛            . كند  
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؛ اما اكنون به يك جزيره غارت شده و خالي از سكنه تبـديل شـده بـود                  مايه افتخار بود    

در مركز جزيره ورونگـارد شـهر       . كه محل زندگي ارواح و موجودات عجيب و غريب بود           

در باالي دره پاالنسار ، كارواهال مثل يك نقطه كوچـك           . وجود داشت    دوروآرائبامتروكه  

 بـه   دو ولـدن واردن    دشت ها ، جنگـل       كمي باالتر و ان سو ي     .روي نقشه ديده مي شد      

صورت نا منظم و پراكنده روييده بود ومثل كوه هـاي بيـور ، حاشـيه شـرقي آن ، روي                     

بخشي از حاشيه غربي جنگل دوولدون واردن مسكوني بـود ،           . نقشه مشخص نشده بود     

طبيعت اين جنگل نسبت بـه      . اما قلب آن همچنان مرموز و كشف نشده باقي مانده بود            

  . اين وحشي تر بود اسپ

معدود افرادي كه شجاعت به خرج داده بودند و به عمق اين جنگل رفته بودند ، همگي                 

با مشاهده اورابائن در مركز امپراطوري ، لرزه بر اندام          . يا ديوانه شده بودند يا مرده بودند      

ه پادشاه گالباتوريكس به همراه اژدهـاي سـياهش شـرويكان بـر آن منطقـ              . اراگون افتاد 

 رازاك ها   ": اراگون انگشتش را روي شهر اوروبائن گذاشت وگفت         .   حكمراني مي كرد    

   ". مطمئنن كه   مي تونن مكان خوبي براي مخفي شدن تو اين منطقه پيدا كنن 
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.  بهتره اميدوار باشي كـه اون ناحيـه تنهـا پناهگاشـون نباشـه                ": بروم با قاطعيت گفت     

   ". دستت بهشون    نمي رسه چون در غير اين صورت هيچ وقت 

 چيزي كه من از اسناد فهميده ام        ":  جود كاغذ پوستي را از كيسه اش در آورد و گفت            

اينهكه در طول پنج سال گذشته محموله هاي روغن سيتر بـه همـه شـهر هـاي اصـلي                   

امپراطوري برده شده ، تا اون جايي كه     مي دونم همه اين سفارش ها توسـط جـواهر               

 ثروتمند صورت گرفته ، اما دقيقا نمي دونم كه چطـوري مـي تـونيم بـدون در                   فروشان

   ". اختيار داشتن اطالعات كافي اين ليست رو دقيق تر بررسي كنيم

 فكر كنم بتونيم بعضي از شهرها را حذف         ": بروم دست اش را روي نقشه كشيد و گفت          

، برن و مطمئنم كه پادشاه اون     رازاك ها مجبورن به  هر جا كه پادشاه اراده كنه            . كنيم  

اگه قرارباشه هميشه آماده باشن كه هر جا پادشاه مـي گـه             . ها رو مشغول نگه مي داره       

برن ، منطقي ترين مكان براي اقامت اون ها  تو مسير فرعيه كه از اون جا بتونن خيلـي                    

   ".آسون به هر نقطه كشور برسن 
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بـا ايـن شـرايط مـا مـي تـونيم از بيـشتر              فهميدم ،    ":  جود سرش را تكان داد و گفت        

تنها شهر هاي بزرگ ؛ تيرم ، گيلييد و سنون هستن           . شهرهاي شمالي صرف نظر كنيم      

ولي شك دارم محموله هاي روغن به جايي دورتـر از           . مي دونم كه اونها تو تيرم نيستن        

پـس  . س   هم كه خيلي دور افتاده       سنون. ناردا شهر كوچيكيه    .  ارسال بشه    نارداساحل  

 درسته ، ممكنه كـه           ": بروم متقاعد شد و گفت      . تنها شهري كه باقي مي مونه گيلييده        

 جود تـصديق كـرد و بـه         ".احتمالش مي تونه خيلي زياد باشه       . رازاك ها اون جا باشن      

   ".  آره ، مي تونه ": آرامي گفت 

   " شهر هاي جنوبي چي ؟ ": اراگون پرسيد 

اگه تـو   . مسلما اوربائن جزو اون هاست ، اما احتمالش خيلي كمه            خب ،    ":  جود گفت   

دربار كالباتوريكس كسي با روغن سيتر ميمرد ،كنت ها يـا  ارل هـا خيلـي راحـت مـي                     

هنوز هم خيلي از شـهر      . تونستن بفهمن كه امپراطور مقدار زيادي روغن خريداري كرده        

   ". ه ما دنبال شيم هاي ديگه موندن كه هر كدومشون مي تونه اوني باشه ك
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 درسته ، اما روغن سيتر به همه اونهـا ارسـال نـشده ؛ تـوي يادداشـت                   ":  اراگون گفت   

 كواسـتا جـاي     ".  هـست    بالتونـا و      آروگز ،   دراس لئونا  ،   كواستاهايي ما فقط شهر هاي      

. مناسبي براي رازاك ها نيست ، چون يه شهر ساحليه و اطراف اون رو كوه احاطه كرده                  

مـي مونـه بالتونـا و       . چه آروگز يه مركز تجاريه ، اما مثل سنون شهر دور افتاده ايه              اگر  

از بين اين دو شـهر بـه نظـرم دراس لئونـا             . دراس لئونا كه تقريبا نزديك به هم هستن         

 جود پرسيد   ". چون هم موقعيت جغرافيايي بهتري داره ، هم بزرگتره          . مناسب تر باشه    

اون . مپراطوري و همين طور تيرم حتما از اونجا عبور مي كـنن     تقريبا همه كارهاي ا    ": 

 بـروم نشـست و چـپقش را         ". جا مي تونه جاي خوبي براي مخفي شدن رازاكها باشـه            

 جـود بـه كاغـذ       "آمارمون چي نشون مي ده ؟       ...  پس دراس لئونا     ": روشنكرد و گفت    

ه روغن سيتر بـه دراس       اينجاست ، اوايل سال سه محمول      ": پوستي نگاهي كرد و گفت      

فاصله ارسال محموله ا از هم فقط دو هفته بوده و طبق آمار همه اون هـا                 . فرستاده شد   

      سال پـيش و سـال قبـل از اون هـم ايـن اتفـاق افتـاده                 . توسط يه تاجر فرستاده شدن      
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من شك دارم كه يه جواهر فروش يا حتي يه گروه از اون ها هم پول خريـد ايـن همـه                      .

   ". ته باشن روغن رد داش

 جود كاغذ پوستي را جمـع       " گيلييد چطور ؟     ":  بروم ابروهايش را باال انداخت و گفت        

طي سـال هـاي     ... اون جا دسترسي چنداني به بقيه امپراطوري نداره         :  كرد و جواب داد   

 ":  چند لحظه فكـر كـرد و بعـد گفـت             ". اخير فقط دو بارروغن سيتر خريداري كردن        

   " . هلگرينداون .ر مي كنم ما يه جايي رو فراموش كرديم عالوه بر اين فك

دروازه هـاي مـرگ ، مـدت هـا بـود كـه              .  اوه ، آره     ":  بروم سرش را تكانـداد و گفـت         

درست مي گي با توجه به اينقضيه دراس لئونـا مـي تونـه بـراي                . فراموشش كرده بودم    

   ". پس ، ميريم اونجا . فكر مي كنم تصميم گرفته شد . رازاك ها مكان مناسبي باشه 

 اراگون ناگهان نشست ، به قدري ذهنش مشغول بود كه حتي نتوانست بپرسد هلگريند              

فكر مي كنم بايد خوشحال باشم كه باالخره رد شون رو پيدا كـرديم درعـوض               .كجاست  

بايد ! دراس لئونا   . احساس كسي رودارم كه يه شكاف عميق در پشت سرش ايجاد شده             

  ... شه خيلي دور با
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سـپس آن را    . جود به آرامي نقشه را لوله كرد و صداي خشكي از كاغذ پوستي بلند شد                

سفر اغلب شما رو بـه نقـاطي       .  فكر كنم به اين احتياج پيدا كني         ": به بروم داد و گفت      

جود دستي به شـانه     .  بروم سرش را تكان داد و نقشه را گرفت           ". نامعلومي مي كشونه    

قلـبم  .  به نظر مياد كه درست نيست بدون من اينجا رو تـرك كنـي                " :بروم زد و گفت     

بهم مي گه كه بايد باهات بيام ، اما بقيه وجودم با يادآوري پيري و مسئوليت هام مـانع                   

   ". اينكار مي شه 

نوبت نسل جديده كه ايـن  .  مي دونم اما تو در تيرم خونه و زندگي داري ":  بروم گفت   

   "! خوشحال باش ، چون تو وظيفه ات رو انجام دادي . اه دارن پرچم رو افراشته نگ

 خنده از روي لبان بروم محو شد و         " توچي ؟ اينراه براي تو پاياني داره ؟          ":  جود گفت   

   ".  مي دونم كه اون روز داره فرا مي رسه ، اما هنوز مونده ": گفت 

قبل از خـواب    . ان رفتند    سپس چپقش را خاموش كرد و با خستگي تمام به اتاق هايش           

  . اراگون با سفيرا تماس گرفت تا ماجراهاي آن شب را برايش تعريف كند 
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  فصل سي ام

  يك اشتباه پر هزينه

هنگـامي  . صبح زود اراگون و بروم زين ها را از اسطبل برداشتند و آماده حركت شـدند                 

 پيرمـرد دلـم     ":  ، جود گفـت      كه جود و بروم با نگاه هايي جدي با يكديگر دست دادند           

 او بـا سـر      " من هـم همـين طـور         ":  بروم با صدايي گرفته گفت       ". برات تنگ مي شه     

.  از مهمون نوازي تون متشكرم ، خيلي لطف كردين           ": تعظيمي كرد و رو به هلن گفت        

بـروم  .  چهره هلن سرخ شد ، اراگون فكركرد كه هلن مي خواست بـه او سـيلي بزنـد                    "

 شما شوهر خيلي خـوبي داريـن ؛ مـواظبش باشـين ، آدمـاي      ": اني ادامه داد    بدون نگر 

اما حتي اون هم نمي تونه سختيها رو        . كمي هستن كه مثل اون شجاع و با اراده  باشن            

 او دوباره تعظيم كـرد      ". بدون حمايت اون هايي كه دوست شون داره پشت سر بگذاره            

   ". ان پيشنهاد گفتم ، خانم عزيز  البته فقط به عنو": و با مهرباني گفت 

چـشمان هلـن هنگـامي كـه در را بـا            .  اراگون در چهره هلن عصبانيت و آزردگي ديـد          

اراگون . جود آهي كشيد و دستي به موهايش كشيد         . عصبانيت به هم كوبيد ، برقي زد        
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بعـد از آخـرين     . از او به خاطر همـه كمـك هـايش تـشكر كـرد و سـوار كـادوك شـد                      

  .  ها اراگون و بروم به راه افتادند خداحافظي

.  نگهبانان در دروازه جنوبي تيرم بدون آنكه به آن ها نگـاه كننـد اجـازه خـروج دادنـد                     

وقتي از كنار ديوارهاي بزرگ شهر خارج مي گذشتند اراگون متوجه حركتي در تاريكي              

ما با چـشماني    گربه ن . سالمبوم روي زمين كز كرده بود و دم خود را تكان مي داد              . شد  

 گربـه نماهـا     ": وقتي از شهر دور شدند اراگون پرسيد        . مرموز خود آن ها را دنبال كرد        

 چي شد يدفعـه بـه ايـن         ":  بروم از اين سوال شگفت زده شد و پرسيد           "چي هستن ؟    

   "موضوع عالقه مند شدي ؟ 

دربـاره   تـو تيـرم شـنيدم يكـي          ": اراگون سعي كرد خود را بي تفاوت نشان دهد گفت           

   "شون صحبت مي كرد ، اونا كه واقعي نيستن ، هستن ؟ 

اون ها كامال واقعين ، اونا تو اوج قدرت سـوارها ، بـه خوشـنامي اژدهاهـا بـودن ،           -

پادشاه ها و الف ها اونا رو به عنوان هم صحبت خود نگه مي داشتن و گربه نمـا هـا آزاد          
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ع بهشون نمي دونه ، نگـرانم كـه         بودن كه هركاري بخوان بكنن ؛ كسي چيز زيادي راج         

  . اين اواخر نسل شون در حال انقراض باشه 

 " اونا مي تونن از جادو استفاده كنن ؟ ":  اراگون پرسيد 

 هـيچ كـس     ":  بروم كاله  خودش را باال كشيد تا جلـوي بـاد سـرد را بگيـرد و گفـت                     

 ، ظـاهرا اون هـا   مطمئن نيست ولي اونا مطمئنا مي تونن كارهاي غير عادي انجام بـدن    

هميشه مي دونستن قراره چه اتفاقي بيفته و هر طور كه شده خودشـون رو وارد مـاجرا                  

     ". مي كردن  

   " هل گريند چيه ؟ ": اراگون كمي فكر كرد و پرسيد 

  . وقتي كه به دراس لئونا برسيم مي فهمي  -

. فتـاد و صـدا زد        هنگامي كه تيرم از ميدان ديدشان خارج شد اراگون به فكـر سـفيرا ا              

نيروي فرياد ذهني اش به حدي قوي بود كه كـادوك بـا نـاراحتي گـوش هـاي                   ! سفيرا  

 . خودرا جنباند 
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اراگون و بروم لكـه سـياهي   .  سفيرا پاسخ داد و با تمام قدرت به سمت آنها حركت كرد       

يش را  را ديدند كه از باالي ابرها به سمت آنها در حركت بود و هنگامي كه سفيرا بال ها                 

  گشود صداي غرش خفيفي به گوش رسيد 

   ".  براي ناهار مي بينمت ":  اراگون افسار كادوك را به بروم سپرد و گفت 

 ".  خوش بگذره    ": بروم سرش را تكان داد ، اما به نظر حواسش جاي ديگر بود و گفت                

  . مت بعد نگاهي به سفيرا انداخت و لبخند زنان گفت ، خوشحالم كه دوباره مي بين

  .  من هم همينطور 

 اراگون به پشت شانه هاي سفيرا پريد و هنگامي كه سفيرا پرواز كرد او را محكم گرفت                 

. سفيرا با حركت دم خود در باد پيش مي رفت و به اراگون هشدار داد ، سـفت بـشين                 . 

اراگون از هيجان فريـادي كـشيد و دسـت          . غرشي بلند كرد و دايره وار چرخ بزرگي زد          

  . ي خود را در هوا رها كرد ، اوتنها با پاهايش خود را نگهداشته بود ها
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 اراگون با خنده گفت ، فكر نمي كردم وقتي اين كار رو كردي بتونم بدون زيـن خـودم                   

و با حالت خاص خودش خنديد      . سفيرا گفت ، من هم فكر نميكردم بتوني         . رونگه دارم   

 .  

تـا ظهـر    . مانروايان آسمان در هوا اوج گرفتنـد        اراگون او را محكم در آغوش گرفت و فر        

پاهاي اراگون از سواري بدون زين درد گرفته بود و   دست ها و صورتش از سرماي هـوا                   

پوست بدن سفيرا هميشه گرم بود ولي نمي توانست اراگون را گرم كنـد     . كرخ شده بود    

س هايش فرو كرده بود     وقتي براي خوردن ناهار فرود آمدند ، اراگون دستانش را در لبا           . 

هنگامي كه با بـروم مـشغول خـوردن ناهـار بـود ،              . و در نقطه اي آفتابي و گرم نشست         

اراگون از سفيرا پرسيد ، عيبي نداره كه سوار كادوك بـشم ؟ او تـصميم داشـت دربـاره                    

  . گذشته بروم سواالت بيشتري بپرسد 

ز اين كه سفيرا  مي دانست چـه  اراگون ا.  سفيرا گفت ، نه ولي برام بگو كه چي مي گه    

وقتي آنها از لحاظ ذهني با يكديگر در ارتبـاط بودنـد ،   . فكري در سر دارد تعجبي نكرد     

هنگامي كه غـذا تمـام شـد ،         . تقريبا غير ممكن بود كه بشود چيزي را از او پنهان كند             
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 سـرعت   بعـد از مـدتي اراگـون      . سفيرا به آسمان پرواز كرد و اراگون به بروم ملحق شد            

 بايد باهات صحبت كنم ، مـي خواسـتم وقتـي بـه تيـرم                ": كاتدوك را كم كرد و گفت       

   ". رسيديم ، اين كار رو بكنم ؛ ولي تصميم گرفتم تا حاال صبر كنم 

   " راجع به چي ؟ ":  بروم پرسيد 

مـثال  .  چيزاي زيادي هست كه من ازش سر در نمي يارم            ":  اراگون مكثي كرد و گفت      

 تو كي هستن وچرا تو كارواهال قايم شده بودي ؟ من بـا تمـام وجـود                  "وستاي   د "اين  

ولي بايد بدونم كه تـو      . به خاطر همينه كه هنوز هم با تو همسفرم          . بهت اطمينان دارم    

فكر كن بعد اين همه اتفاقاتي كه افتاده اين حق منه كه            . كي هستي و چيكار مي كني       

   ". يه توضيحي بشنوم 

  . هاي ما بي اجازه گوش كردي تو به حرف  -

  ".  فقط يه بار ": اراگون گفت 

 فكركنم هنوز بايد رفتار مناسب را       ":  بروم دستي به ريشش كشيد و با عصابانيت گفت          

  "چي باعث مي شه كه فكركني اين مساله به تو مربوط مي شه ؟ . ياد بگيري 
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 اين فقط يه هم زمـاني عجيبـه          واقعا هيچي ،   ":  اراگون شانه اش را باال انداخت وگفت        

كه وقتي من تخم سفيرا رو پيدا كردم تو هم تو كارواهال بودي و اين كه تو اتفاقا راجـع              

به اژدهاها اطالعات زيادي داري ؛ هر چه بيشتر بهش فكر مي كنم كمتر ممكن به نظـر                  

 عقب مسائل ديگه اي هم بوده كه من بهشون بي توجه بودم ؛ ولي حاال كه به         . مي رسه   

نگاه مي كنم ، برام روشن مي شه ، مثال اين كه تو از كجا رازاكها رو مي شناختي و چرا                     

اون ها وقتي نزديك شدن فرار كردي وتعجب نمي كنم اگه تو با پيدا شدن تخم سـفيرا                  

يه ارتباطي داشته باشي ، چيزهاي زيادي هست كه به ما نگفتي و من و سفيرا نميتونيم                 

   ". نه خطرناك باشه بي اعتنا باشيم به چيزهايي كه ممك

 تو صبر نمي    ": بروم اسنوفاير را متوقف كرد و خطوط پيشاني اش در هم رفت و پرسيد               

 اگـه آن    ": بروم آهي كـشيد و گفـت        .  اراگون سر خود را با لجبازي تكان داد          "كني ؟   

شـت كـه   ولي اگه غير از ايـن بـود ارزش ندا   .قدر شاكي نبودي ، مشكلي پيش نمي آمد         

حرف بروم را بايد بـه عنـوان تعريـف          – اراگون مطمئن نبود كه اين       ". روت وقت بذارم    

 ": بروم چپقش را روشن كرد و دود آن را به آرامي به هوا فرسـتاد و گفـت                   . تلقي كند   
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 اراگـون خواسـت     "بهت مي گم ، ولي بايد متوجه باشي كه نمي تونم همه چيز رو بگم                

 دلم نمي خواسـت كـه مـسائل رو          ": حرفش را قطع كرد وگفت      اعتراض كند ؛ اما بروم      

مـاجراي ديگـه   . پنهان كنم؛ ولي نمي تونم اسراري رو كه مربوط به من نيست بيان كنم        

ايي به اين ماجرا مرتبطه كه براي متوجه شدن بقيه اون ها بايد با كساي ديگـه اي كـه                    

   ". درگيرش بودن صحبت كني 

   ".  هر چه رو كه ميتوني توضيح بده  خيلي خب ،":  اراگون گفت 

من براي پنهان كاري داليلي داشتم ، سعي مـي كـردم بـا              .. مطمئني ؟   ":  بروم پرسيد   

محافظت از تو در مقابل نيروهايي كه قصد تكه تكه كردنت را داشتن ازت حمايت كنم ،                 

 بايـد   .اگه تو از اون ها و هدفشون مطلع بشي ؛ ديگه زندگي آرومـي نخـواهي دذاشـت                   

   "دست به انتخاب بزني و موضع خودت رو اعالم كني ، حاال واقعا مي خواي بدوني ؟ 

   ". نمي خوام زندگيم رو با بي خبري بگذرونم ":  اراگون به آرامي گفت 
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امـا  . خيلي خوب ، تو االگيزيا بين واردن ها و امپراطـور يـه جنگـه            ...  هدف با ارزشيه     -

اون هـا درگيـر يـه نبـرد         .   ز برخوردهاي نظامي جزئيـه      كشمكش اون ها خيلي باالتر ا     

       ". كه حول وجود تو مي چرخه ... قدرت عظيم شدن

.  من؟ غير ممكنه ، من هيچ ربطي به هيچكدومـشون نـدارم             ":  اراگون با ناباوري گفت     

"   

واردن هـا و    .  فعال نداري ، امـا وجـود تـو كـانون نبردهـاي اون هاسـت                  ":  بروم گفت   

هـدف اون هـا     . راطور براي به دست آوردن اين سرزمين يا مردمش تالش نمي كنن             امپ

هركس كـه  . تحت كنترل در آوردن نسل بعدي سوارهاست كه تو اولين نفر شون هستي    

   ".حاكم بي چون وچراي آالگيزيا مي شه  اين سوارها رو تحت كنترل خودش در بياره ،

د ، به نظر نامفهوم مي آمد كـه آدم هـاي             اراگون سعي كرد حرف هاي بروم را درك كن        

زيادي به او و سفيرا توجه داشته باشند ، به نظرش به جز بروم كسي او را چنـدان مهـم                     

مفهوم كلي مبارزه امپراطوري و    واردن ها بر سر او چنان غير قابـل فهـم                   . نگرفته بود   

ي شكل گرفـت    به سرعت در ذهنش مخالفت هاي     . بود كه نمي توانست آن را درك كند         

 اما همه سوارها كشته شدن ، به جز فورس ورن كه اونهـم بـه گالبـاتوريكس                  ": و گفت   
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تا جايي كه من مي دونم اون ها هم حاال مرده اند و تو كارواهال گفتي كـه                  . ملحق شد   

 مـن راجـه بـه       ":  بروم با صراحت گفت      ". هيچ كس نمي دونه   هنوز اژدها ها زنده ن            

م ، با وجودي كه سوارها از بين رفته اند هنوز سه تا تخم اژدهـا بـاقي                  اژدهاها دروغ گفت  

در حقيقت بعـد از خـارج شـدن سـفيرا از         . مونده كه همشون مال گالباتوريكس هستن       

پادشاه اين سه تخم رو تو اخرين مبارزه بـزرگش بـا            . تخم ، االن دو تاي ديگه مونده ن         

  ". سوار ها به دست آورده 

 پس احتماال به زودي دو تا سوار جديد خواهيم داشـت كـه              ": ني پرسيد    اراگون با نگرا  

  "درسته ؟ . هر دو به پادشاه وفادارن 

گالباتوريكس شديدا تالش مـي     .  دقيقا ، رقابت مرگباري در حال انجامه         ":   بروم گفت   

هـم  كنه تا افرادي رو پيدا كنه كه تخم ها براي اون ها سر از تخم در بيارن و واردن هـا                   

  ". از هر وسيله اي براي كشتن نامزدهاي اون يا دزدين تخمها استفاده مي كنن 

 ولي تخم سفيرا از كجا اومد ؟ چطور كسي تونـسته اون رو              ":  اراگون با  حيرت پرسيد      

  "ازدست پادشاه در بياره و تو همه اين ها رو مي دوني ؟ 
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 اي از ماجرا رو هنوز نگفتم  همهش سوال ، بخش ديگه":  بروم لبخند تلخي زد و گفت       

اون موقع من كمي جوون     . ، بخشيكه خيلي قبل از اين كه تو به دنيا بيايي اتفاق افتاده              

مـن از امپراطـوري متنفـر بـودم و مـي      . تر بودم ؛ هر چند شايد اندازه االن عاقل نبودم  

 يـه   اين اشـتياق مـن رو بـا       . خواستم به هر طريقي كه مي تونستم بهش آسيب برسونم           

متخصص به اسم جود اشنا كرد كه ادعا مي كرد كتابي رو پيدا كرده كه راه مخفـي بـه                     

من با اشتياق جـود رو پـيش واردن هـا بـردم كـه               . قصر گالباتوريكس رو نشون مي ده       

   ". دوستان من هستن و اون ها طرح دزدين تخم ها رو ريختن 

  !  واردن ها 

از آب در آمد و سارق ما فقط تونست يكي از تخـم   اما يه چيزي غلط  ":  بروم ادامه داد    

وقتي كه پيداش نشد ،     . به داليلي با تخم فراركرد و پيش واردن ها بر نگشت            . ها بدزده   

 بروم به دور دست نگاه كرد و بـا عالقـه            ". من و جود رو فرستادن تا اون رو برگردونيم          

ريخ بود ، براي بدست آوردنـش        اين آغاز يكي از بزرگ ترين جستجوهاي تا        ": ادامه داد   

  آخرين فـرد از خـانواده فـورس ورن هـا و بهتـرين خـدمتكار                  مورزانبا     رازاك ها و         
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امـا اون  !  مـورزان   ":  اراگون حـرف اش را قطـع كـرد و گفـت              ". پادشاه مبارزه كرديم    

  و اين مال خيلي وقت پيشه ، مـورزان "! همونيه كه سوارها رو به گالباتوريكس فروخت   

يادآوري مدت زمان طوالني كه سواران مي توانستند زندگي كنند          . بايد خيلي پير باشه     

  . آزارش داد 

 كه چي ؟ آره مورزان پيـر بـود ولـي ظـالم و               ": بروم ابروهايش را باال انداخت و پرسيد        

از . اوي يكي از اولين طرفداراي پادشاه و بي شك وفادارترين اون ها بـود               . قدرتمند بود   

 جا كه قبال بين ما به هم  خورده بود ، جستجو براي تخم ها تبديل بـه يـه مبـارزه                       اون

وقتي كه تو گيلييد بودن به اون جا حمله كردم و براي بدست آوردن         . شخصي شده بود    

در حين مبارزه از    . تخم ها با مورزان جنگيدم ؛ نبرد سختي بود ، ولي باالخره كشتمش              

 كردن جود وقت نبود من تخم را برداشتم و پيش واردن هـا              جود جدا افتادم ؛ براي پيدا     

قبـول كـردم و تـصميم       . بردم كه اون ها هم از من خواستن به سوار جديد آموزش بدم              

گرفتم تا وقتي كه واردن ها باهام تماس نگيرن تو كارواهال كه قبال هم چند بار اون جا                  

   ". هيچ وقت از اون ها خبري نشد . بودم مخفي بشم 
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 پس چطور تخم سـفيرا سـر از اسـپاين در آورد ؟ تخـم ديگـه اي از                    ": اراگون پرسيد    

   "پادشاه دزديده شده بود ؟ 

پادشاه چنان از دو تا تخم باقيمانده محافظت مي         .  احتمالش خيلي كمه     ":  بروم گفت   

نه ، سـفيرا از واردن هـا گرفتـه          . كنه كه تالش براي دزديدن اون ها يه جور خودكشيه           

ده بود و فكر مي كنم بدونم چطور اين اتفاق افتاده ، احتماال براي محافظـت از تخـم                   ش

واردن ها تماسي با من نداشـتن       . محافظش سعي كرده اون رو با جادو براي من بفرسته           

كه توضيح بدم چطور تخم رو گم كردن ، ولي من حدس مـي زنـم امپراطـور فرسـتاده                    

مطمئـنم كـه خيلـي دوسـت        .  هـا رو فرسـتاده       هاي اون ها رو گرفته وبه جـاش رازاك        

   ". داشتن من رو بگيرن ؛ چون من خيلي از نقشه هاي رو خنثي كردم 

 پس وقتي رازاك ها  به كارواهال رسيده بودند چيزي راجع به             ": اراگون با تعجب گفت     

 درسته ، اگه اون اسلوان احمق جلوي زبونش رو          ":  بروم جواب داد     ".من نمي دانستند    

اوضـاع مـي تونـست خيلـي     . ي گرفت ، اونا چيزي راجع بـه تـو        نمـي فهميـدن           م

اگه حـواس رازاك هـا      . يه جورايي بايد از تو به خاطر زندگيم تشكر كنم           . متفاوت باشه   
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اين قدر متوجه تو نمي شد ، ممكن بود متوجه من بشن و من رو غـافلگير كـنن ، ايـن                      

ا دليلي كه اون ها زدن به چاك اين بـود كـه مـن از                تنه. يعني پايان داستان بروم نقال      

احتماال قصد داشتن من رو تـو دل شـب          . اون دو تاي ديگه قوي ترم ؛ مخصوصا تو روز           

  ".مسموم كنن و بعد راجع به تخم ازم بازجويي كنن 

  تو براي واردنها پيام فرستادي و درباره من بهشون خبر دادي ؟  -

 .اولين فرصت ممكن تو رو ببرم پيش شونآره مطمئنم كه ازم مي خوان تو  -

 ولي تو كه اين كارو نمي كني ، مي كني ؟  -

   ".  نه ، نمي كنم ": بروم سرش را تكان داد و گفت 

چرا ؟ با واردن ها بودن كه از تعقيب كردن رازاك ها امن تره ؛ به خـصوص بـراي                -

  . يه سوار جديد 

 واردن ها آدم هاي خطرناكين ، اگه بـريم          ": بروم با مهرباني به اراگون نگاه كرد و گفت          

  ". پيش شون درگير سياست و دسيسه هاشون مي شي
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 رهبران اون ها ممكنه فقط براي اينكه حرف خودشون رو ثابت كنن تو رو به ماموريت             "

بفرستن ؛ حتي اگه براي اين كار به اندازه كافي قوي نباشي ، من مي خوام كـه قبـل از                     

حداقل تـا وقتـي كـه رازاك هـا رو           . زديك بشي كامال آماده باشي      اين كه به واردن ها ن     

. تعقيبمي كنيم الزم نيست از بابت اين كه كسي آب ها رو مـسموم كنـه نگـران باشـم                     

   "؟ ...  و اون ":  اراگون با نگراني پرسيد ".خطر اين كار كمتره 

 ، تنهـا راهـي كـه        اگه رازاك ها رو بكـشي     .  به واردن ها ملحق بشي يا نه         ": بروم گفت   

بتوني از خشم گالباتوريكس در امون باشي اينه كه به دنبال حمايت واردن ها باشـي يـا                  

به سردا فراركني و يا اينكه از پادشاه در خواست عفوكني و به نيروهاي اون ملحق بشي                 

   ". حتي اگه رازاك ها رو هم نكشي اين گزينه رو باالخره داري . 

واردن هـا   ترين راه براي پيدا كردن محلي امن ملحق شدن به اراگون مي دانست كه به

اراگون . است ، اما نمي خواست مثل آن ها تمام عمرش را به مبارزه با امپراطور بگذراند                 

فكر كردن درباره حرف هاي بروم كـرد و سـعي كـرد آنهـا را از هـر زاويـه اي        شروع به



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

401

401

ين كه چطور آن قدر راجع به اژدهـا          هنوز چيزي درباره ا    ": بررسي كند و به بروم گفت       

  "مي دوني نگفتي ؟ 

 مي مونه واسه يـه  گفتم ؟ اين ديگه .  نه نگفتم  ":  بروم با شيطنت لبخندي زد و گفت        

 اراگون از خود پرسيد ، چرا من ؟ چه چيز او آن قدر خاص بـود كـه او را                     ". وقت ديگه   

   " تو تا حاال مادر من رو ديدي ؟ ": فت  اراگون بي اختيار گ"تبديل به يك سوار كند ؟ 

   ".  آره ، ديدم ": چهره بروم در هم رفت و گفت 

  چه شكلي بود ؟  -

 اون سرشـار از وقـار و متانـت بـود ، مثـل گـارو ؛                  ":  پيرمرد آهي كشيد و گفت       -

باالخره همين هم نابودش كرد ؛ اما به هر حال يكـي از    مهـم تـرين موهبـت هـايش                        

هميشه به فقير بيچاره ها كمك مي كرد ، فرقي نمي كرد تو چه شـرايطي                ... همين بود   

 " تو خوب مي شناختيش ؟ " اراگون كه جا خورده بود پرسيد ، ". باشه 

  . آن قدر كه وقتي رفت دلم برايش تنگ شد  -
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 در حالي كه كادوك اراگون را با سرش هل مي داد ، اراگون به ياد زماني افتاد كه بـروم       

براي اولين بار اراگون متوجـه شـد كـه          . رمرد شلخته بود كه نقالي مي كرد        فقط يك پي  

او چيزهايي را كه شنيده بود براي سفيرا تعريف كرد ، سفيرا   . چقدر بي توجه بوده است      

از حرف هاي بروم گيج شده بود و از فكر اين كـه در اختيـار گالبـاتوريكس باشـد يكـه                      

كه كارواهال رو ترك كردي ؟ بـه همـه تجربـه            باالخره گفت ، خوشحال نيستي      . خورد  

اراگون به زحمـت از     ! هاي جالبي فكر كن كه در غير اينصورت از دست شون مي دادي              

  . ناچاري پوزخندي زد 

وقتي براي استراحت توقف كردند ، بروم مشغول تهيه شام شد و اراگـون بـه دنبـال آب                   

راه افتاد و دست هاي خود را براي        او به دنبال شنيدن صداي نهر يا چشمه اي به           . رفت  

  . ميان درختان نيمه تاريك و مرطوب بود . گرم شدن به هم مي ماليد 

بعد كنار نهـر خـم      .  نهر كوچكي را در سمت ديگر جايي كه اتراق كرده بودند پيدا كرد              

آب سـرد   . شد و انگشتانش را در آب فرو برد و برخورد آب با صخره هـا را تماشـا كـرد                     

  .  بر روي دستش مي چرخيد و آن را كرخ مي كرد كوهستان
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اراگون با خود فكر كرد ، اين آب برايش مهم نيست كه چي به سر ما يا هر كـس ديگـه                      

  . او از سرما به خود لرزيد و از جاي خود بلند شد . مياد 

رد پـا شـكل     .  ردپاي غير عادي در كناره آن طرف رودخانـه توجـه اش را جلـب كـرد                  

اراگون كه كنجكاو شده بود بر روي تخته سنگي در          .  و خيلي بزرگ بود     عجيبي داشت   

وقتي به كنار نهررسيد پايش به خزه هاي خيس خورد و سعي كرد شاخه اي               . نهر پريد   

احساس كرد مـچ  . را بگيرد ، اما شاخه شكست و پايش ليز خورد و با دست زمين خورد  

ندان هايش از درد بـه هـم قفـل          د. دستش شكسته است و دستش شديدا درد مي كرد          

چـشمانش از درد  . شده بود و در حالي كه ناسزا مي گفت ، سعي مي كـرد فريـاد نزنـد                 

صـداي  . جايي را نمي ديد روي زمين به خود مي پيچيد و دستش را محكم گرفته بـود          

  چي شده ؟ ! فرياد هراسان سفيرا آمد ، اراگون

  . وردم زمين خ... كار احماقه اي كردم ...  مچم شكسته 

  .  سفيرا گفت ، دارم مي يام 
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. بـال هـات   ... درخت ها خيلـي بـه هـم نـزديكن     . يا ... ن . مي تونم جاش بندازم    ... نه  

سفيرا تصوير كوتاهي از خودش را براي اراگون فرستاد كه براي رسيدن بـه او جنگـل را                  

 اي از جاي خـود بلنـد        اراگون تلو تلو خوران با ناله     . مي شكافت و بعد گفت ، عجله كن         

شكل يك چكمـه مـيخ دار و سـنگين    . ردپا چند فوت آن طرف تر روي زمين بود          . شد  

اراگون فورا به ياد جا پاهايي كه در اطراف جسدها در يازواك بود ، با خود گفـت ،                   . بود  

نمي توانست فقـط    . و آرزو كرد كه اي كاش زاروك را همراه خود آورده بود             . اورگال ها   

. سر خود را باال گرفت و با ذهـن خـود فريـاد زد               . ك دست از كمانش استفاده كند       با ي 

  . مراقب باش! اورگال ها ! سفيرا 

چاقوي شـكار خـود را بيـرون كـشيد و بـه سـوي               . اراگون دوباره به آن طرف نهر پريد        

. احساس مي كرد دشمنان پشت هر درخت و   بوته اي پنهان شده اند      . چادرشان دويد   

سراسـميه وارد چـادر شـد و وقتـي دم سـفيرا از بـاالي                . دوارم فقط يه اورگال باشه      امي

   ". بسه ، منم : اراگون فرياد زد . سرش رد شد جا خالي داد 
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اراگون با خشم   . بال هايش مثل ديواري جلوي سينه اش تا شده بود           !  سفيرا گفت واي    

صـداي  . به سمت سفيرا دويد     بروم كجاست ؟ و     ! آخ ؟ نزديك بود من رو بكشي        : گفت  

 من اين جام ، به اين اژدهاي ديوونـه ت           ": بروم از زير بال هاي سفيرا به گوشش رسيد          

   ". بگو من رو ول كنه ، به حرف من گوش نمي ده 

  بهش نگفتي ؟ ! اراگون خشمگين شده بود و گفت ، ولش كن 

ال هايش را بلنـد كـرد و        نه ، تو فقط گفتي مراقبش باشم ، ب        : سفيرا با دستاچگي گفت     

  . بروم با عصبانيت بيرون آمد 

   ".  ردپاي يه اورگال رو پيدا كردم ، هنوز هم تازه است ":  اراگون گفت 

 و آتش را خاموش     ".  اسب ها رو زين كن ، راه ميفتيم          ": چهره بروم جدي شد و گفت       

   " دستت چي شده ؟ ": بروم پرسيد . اما اراگون تكان نخورد . كرد 

 بروم ناسزايي گفت وكادوك را بـراي او زيـن   ". مچم شكسته ": اراگون خم شد و گفت  

 بايد تو اولين فرصت دسـتت       ": سپس كمك كرد اراگون سوار اسب بشود و گفت          . كرد  

 اراگون افـسار اسـب را       ". تا اون موقع سعي كن مچت رو تكونندي         . رو با چوب ببنديم     
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 هوا داره تاريك مـي شـه ، بهتـره           ": ه سفيرا گفت    بروم ب . محكم با دست چپش گرفت      

باالي سر ما پرواز كني ، اگه سر و كله اورگال ها پيـدا بـشه و تـو رو نزديكمـون ببيـنن            

   ". ممكنه تو حمله كردن بهمون تجديد نظر كنن 

سفيرا گفت ، بهتره اين كار و بكنن ؛ و گرنه ديگه اصال نمي تونن فكر كنن و به آسـمان             

  .پريد 

. وا به سرعت تاريك مي شد و اسب ها خسته بودند ، اما آن ها بي وقفه مـي تاختنـد                      ه

پس از يك مايل بروم اسـب  . مچ اراگون كه متورم و قرمز شده بود هنوز گز گز مي كرد          

   "!  گوش كن ": ها را متوقف كرد و گفت 

، تـرس   اراگون صداي ضعيف شيپور شكار را از پشت سر شنيد ؛ وقتي صدا خاموش شد                

 بايد فهميده باشن كه كجا بوديم و احتماال رد پاي           ": بروم گفت   . وجودش را فرا گرفت     

تو طبيعت شون نيست كه بـذارن  طمعـه          . سفيرا رو ديدن ؛ حاال تعقيبمون   مي كنن           

   ". فرار كنه 
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: بروم گفت   . اراگون لرزيد   . آن نزديك تر شده بودند      .  اين بار دو شيپور به صدا در آمد         

 بعد نگاهي به آسمان انداخت و با فريادي سفيرا را           ".  تنها راهمون اينه كه فرار كنيم        "

  . فرا خواند 

بروم بـه اراگـون دسـتور       .  سفيرا با سرعت از آسمان تاريك فرود آمد وبه زمين نشست            

   ".  كادوك رو رها كن ، با سفيرا برو ؛ اين جوري بيشتر در اماني ": داد 

   " پس تو چي ؟ ": ت كرد اراگون مخالف

  ! مشكلي براي من پيش نمياد ، حاال برو  -

اراگون كه نمي توانست انرژي خود را صرف بحث كردن كند به پشت سفيرا رفت و بروم      

سفيرا پشت سر او و باالي      . شالقي به اسنوفاير زد و خودش سوار بركادوك حركت كرد           

اراگون محكم سفيرا را چسبيده بود      . د  سر اسب ها چهار نعل مي تاختند به پرواز در آم          

و هر وقت مچ دستش در اثر حركت هاي سفيرا تكان مي خـورد ، از درد بـه خـود مـي                       

. بروم سوار بر اسب با آخـرين سـرعت در ميـان درختـان جنگـل مـي تاخـت                     . پيچيد  

  . شيپورها بار ديگر پشت سر او به صدا در آمدند و خاموش شدند 
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 پرسيد ، اورگال ها كجا هستن ؟ صداي شيپور اين بار از فاصله              اراگون.  دقايقي گذشت   

بـروم  . اراگون با خيال راحت آهي كشيد و به گردن سفيرا تكيـه داد              . اي دور برخاست    

  .اراگون گفت نزديك بود ها . هم روي زمين سرعت خود را كم كرد 

يپوري كـه درسـت     حرف هاي سفيرا با صداي بلند ش      ... آره ولي نمي تونيم تا وقتي كه          

اراگون از تعجب تكاني خورد و بروم نيز بـا  . زير آن ها بر روي زمين بلند شد ، قطع شد      

اورگال ها با صداي گوش خراشي فرياد مـي كـشيدند و   . سرعت جنون آميز خود تاخت     

بـروم  . سوار بر اسب با سرعت          مي تاختند و مسير را پـشت سـر مـي گذاشـتند                            

اراگـون فريـاد    . س آنها بود و پيرمرد نمي توانست از آن ها پيشي بگيرد             تقريبا در تير ر   

  . زد ، بايد يه كاري بكينم 

  چه كار؟ 

  سفيرا پرسيد ، ديوونه شدي ؟ ! جلوي اورگال ها فرود بيا 

  اراگون گفت ، فرود بيا ، مي دونم دارم چكار مي كنم ، وقتي براي كار ديگه اي نداريم                   

  ! مي رسن ، اونا دارن به ما 
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خيلي خوب ، سفيرا از آنها پيشي گرفت ، بعد چرخي زد و آماده فرود بـر سـر راهـشان                     

اراگون سعي كرد به نيروي خود دست پيدا كند ، ولي در ذهنش مقاومت آشـنايي                . شد  

با اين حال سعي كرد آن را از بين ببرد          . را كه او را از جادو جدا مي كرد ، احساس كرد             

وقتي اورگال ها نزديك شدند  اراگـون فريـاد زد ،            . دنش منقبض شد    عضله اش در گر   . 

  ! حاال 

 سفيرا بالفاصله بال هاي خود را تا كرد و از باالي درختـان مـستقيما بـه سـمت جـاده                     

اورگـال هـا فريـادي    .  پايين آمد و با راه انداختن گرد و خاك زيادي به زمـين نشـست        

اسب ها با هم برخورد كردند ، ولي اورگال          . كشيدند و افسار اسب هاي خود را كشيدند       

هنگامي كه به او    . ها فورا جدا شدند و با اسلحه هاي آماده خود روبروي سفيرا ايستادند              

آن هـا دوازده تـا بودنـد ، همگـي       . نگاه مي كردند نفرت در چهره هايشان نمـودار شـد            

 اراگون نمـي دانـست      .در نگاهشان ريشخند ديده مي شد       . جانورهايي بد تركيب بودند     

بـا خـود فكـر كـرد ،         . فكر مي كرد ديدن سفيرا آن ها بترساند         . كه چرا فرار نمي كنند      

واسه چي صبر كردن ؟ مي خوان به ما حمله كنن يا نه ؟ و وقتي كه بزرگترين اورگـال                    
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 بيـشتر   ".  آدميزاد ارباب ما مي خواد بـا تـو صـحبت كنـه               ": جلو آمد و با خشم گفت       

  . هيوال با صدايي حيله گرانه و تو دماغي صحبت مي كرد . تعجب كرد 

 قبل از اينكه اراگون حرفي بزنه ، سفيرا هشدار داد ، اين تله ست ، بـه حرفـاش گـوش                     

  . اراگون با خود گفت ، حداقل بفهميم چي مي خواد بگه . نكن 

خنـدي زد و     اورگـال پوز   " ارباب تون كيـه ؟       ": با كنجكاوي اما كامال محتاطانه پرسيد       

 ادمايي به كوچيكي تو لياقت شنيدن اسمش رو ندارن ؛ او فرمانرواي آسـمان و                ": گفت  

با اين حال امر كرده تو رو . تو براي اون چيزي بيشتر از يه مورچه ولگرد نيستي   . زمينه  

   "! خوشحال باش كه ارزش چنين توجهي رو داشتي . زنده . پيش اون ببريم 

 در  "!  هرگز نه با تو و نه با هيچ كدوم از دشمنام جـايي نمـي رم                   من ":   اراگون گفت   

 چه براي شبح خدمت كني اورگـال ، چـه   ": حالي كه به يازواك فكر مي كرد ادامه داد     

هر شيطان بي ريخت ديگه اي كه من اسمش رو نشنيدم ، هـيچ عالقـه اي بـه مـذاكره                     

  ". باهاش ندارم 
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 اشتباه مي كني ، بـاالخره بايـد پـيش           ": د و گفت     اورگال دندان نيش خود را نشان دا      

  ". ارباب ما بياي ، اگه مقاومت كني زندگيت رو  سرشار از درد و زجر مي كنه

اراگون  در تعجب بود كه چه كسي چنين قدرتي دارد كه اورگال ها را تحت فرمان خود                  

ن سـرزمين وجـود     آيا به غير از امپراطور و واردنها ، نيروي سـومي هـم در ايـ               . در آورد   

  داشت ؟ 

پيشنهادت رو واسه خودت نگه دار و به اربابت بگو كه تنها چيزي كه بـرام مهمـه                   -

  . اينه كه كالغ ها دل و روده اش رو هم بخورند

 خشم اورگال ها را فرا  گرفت و رهبرشان نعره اي كشيد و دندان هايش را به هـم مـي                     

 بعد دستش را تكاني داد و اورگال هـا          "!  پس مجبوريم با زور ببريمت       ": فشرد و گفت    

   " . جيردا ": اراگون دست راستش را باال برد و فرياد زد . به سفيرا هجوم بردند 

  . ولي خيلي دير شده بود ! سفيرا فرياد كشيد ، نه 

پرتوهـاي نـور از     . كف دست  اراگون برافروخته شد و هيوالها به اطـراف پرتـاب شـدند                

اورگال هـا بـه هـوا    .  دل و روده  هيوالها را تكه تكه مي كرد     دستش بيرون مي جهيد و    
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ناگهان خستگي انـرژي     . پرتاب مي شدند و به درختان مي خوردند و بيهوش مي شدند             

  . اراگون را تحليل داد و از پشت سفيرا به زمين افتاد 

وقتي سفيرا روي او خم شد ،  اراگون متوجه          .  در ذهنش احساس كرختي عجيبي كرد       

نيروي الزم بـراي بلنـد كـردن و پرتـاب كـردن             . شد كه احتماال زياده روي كرده است        

ترس . در حالي كه سعي مي كرد به هوش بماند          . دوازده اورگال نيروي خيلي زيادي بود     

اراگون از گوشه چشمش يكي از اورگال ها را ديـد كـه تلـو تلـو                 . وجودش را فرا گرفت     

اراگون سعي كرد كه به سفيرا هشدار بدهد ، اما           . خوران شمشير به دست ايستاده است     

اورگـال بـه آرامـي بـه سـوي          ... با ناتواني با خود فكر كرد ، نـه          . خيلي ضعيف شده بود     

سفيرا خزيد تا اين كه از دم اوگذشت بعد شمشيرش را بلند كـرد تـا بـه گـردن سـفيرا                      

 در يك لحظه اورگـال      سفيرا به سمت هيوال چرخيد و با چنگال هايش        .. حمله كند ، نه     

سفيرا با قاطعيت آرواره هاي خود را بـست  . را از هم دريد و خون به همه جا فوران كرد  

و پيش  اراگون برگشت و به آرامي چنگال هاي خون آلودش را دور بدن  اراگون گرفـت     
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شبي سرشار از درد بود و صـداي خـواب آور بـال هـاي               . ، غرشي كرد و به آسمان پريد        

  ... باال ، پايين ، باال ، پايين : راگون را در خلسه اي مبهم فرو برده بود سفيرا  ا

وقتي سفيرا باالخره به زمين نشست ،  اراگون متوجه شد ه بروم با سفيرا صـحبت مـي                   

او نمي توانست بفهمد آن ها چه مي گويند ، ولي احتماال تصميمي گرفتـه شـد ؛                  . كرد  

گيجـي  اراگـون بـه خـوابي تبـديل شـد كـه        . از كردچرا كه سفيرا دوباره به آسمان پرو      

  . همچون پتويي نرم او را در بر گرفت 
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  فصل سي و يكم

  روياي تكامل

اراگون زير پتويش غلتي زد و از آن جا كه نمي خواست چـشمانش را بـاز كنـد دوبـاره                     

 چي شـد كـه مـن        "با خود گفت ،     . سپس افكار مبهمي به ذهنش خطور كرد        . خوابيد  

در حالي كـه در بـازوي راسـتش احـساس درد            .  او سر در گم شده بود        "الن اينجام ؟    ا

داشت ، پتو را روي خود كشيد ؛  اراگون سعي كـرد مـچ دسـتش راكـه درد مـي كـرد                        

  . ناگهان بلند شد ! اورگال ها . حركت دهد 

  او در جايي دراز كشيده بود كه به جز آتشي كه ظرف پر از گوشت پختـه را گـرم مـي                     

. سنجابي روي شاخه درختـي سـر و صـدا مـي كـرد               . كرد ؛ چيز ديگري وجود نداشت       

او با عضالت كوفته و نـا تـوانش سـعي كـرد             . كمان و تير دانش در كنار پتو قرار داشت          

آتـل سـنگيني بـر بـازوي راسـتش      . بلند شود و بر اثر اين تالش چهره اش در هم رفت             

  . بسته شده بود 
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، بقيه كجان ؟ سعي كرد سفيرا را صدا بزند ، اما   نمي توانـست بـا                    او با نا اميدي گفت      

در . گرسنگي شديدي او را فرا گرفت ؛ به همين دليل غـذا خـورد               . او ارتباط برقراركند    

امـا  . حالي كه هنوز گرسنه بود به اميد يافتن تكه ناني ، به دنبال خـورجين هـا گـشت                    

الي كه سعي مـي كـرد جلـوي اضـطرابش را            در ح . اثري از اسب ها و خورجين ها نبود         

او در اطـراف    .بگيرد با خود گفت ، مطمئنا دليل محكمي براي اين اتفاقـات وجـود داره                

گشتي زد و سپس برگشت و پتو ها را به دور خود پيچيد ، بدون اينكه كار بهتري بـراي      

ساعت ها  . انجام دادن داشته باشد روبروي درختان نشست و به ابرهاي آسمان نگريست             

  . گذشت اما خبري از بروم نبود ، با خود گفت ، اميدوارم اتفاق بدي نيفتاده باشه 

اراگون  به اب خيره شد و به دستورهاي بروم در مورد روشن بينـي انديـشيد ، بـا خـود               

بروم گفت كه روشـن بينـي انـرژي زيـادي مـي             . گفت ، شايد بتونم سفيرا رو پيدا كنم         

او نفس عميقي كشيد ، چشمانش را بست و در          ...  اون هستم كه     خواد اما من قوي تر از     

. ذهنش تصوير سفيرا را ايجاد كرد و سعي داشت تا حد ممكن شبيه به واقعيـت باشـد                   
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 " ! درامـر كوپـا    ": سپس گفت   . اما اين كار بسيار مشكل تر از آن بود كه انتظار داشت             

  . سپس به آب خيره شد 

انعكاس هـاي درون آب از  . نيرويي نامرئي بي حركت ماند سطح اب كامال صاف شد و با       

مي درخشيد اطرافش كامال سفيد     روي آب تصوير سفيرا       . بين رفت و بسيار شفاف شد       

  . بود اما  اراگون  پرواز او را مشاهده      مي كرد 

بروم بر پشتش نشسته بود وريش هايش در هوا موج مي زد و شمـشيري روي زانـوانش                  

  . رارداشت ق

اراگون  با احساس خستگي آن تصوير را از ذهنش دور كرد و گفت ، حداقل فهميدم كه                  

چند دقيقه صبر كرد تا حالش بهتر شود سپس به سـمت آب خـم شـد                 . حالشون خوبه   

پسر دايي اش را به وضوح در ذهنش مجسم كرد و گفت ، روران ، چطوري ؟ بي اختيار                   .

  . را بيان كرد از جادو كمك گرفت و كلماتي 

روران در حالي كه روي صندلي خيـالي        .  آب راكد ماند و تصويري روي آن تشكيل شد          

اطراف او هم مانند سفيرا سفيد بود ، امـا خطـوط تـازه اي روي                . نشسته بود ، ظاهر شد    
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اراگون تا زمـاني    . او بيش از پيش به گارو شباهت پيدا كرده بود           . روران نقش بسته بود     

بـا خـود گفـت ، يعنـي روران تـو ترينـسفورده ؟          . نست تصوير را نگه داشـت       كه مي توا  

  . مطمئنا جايي كه من بودم نبوده 

نفس عميقي كـشيد و  . فشار استفاده از جادو باعث شده بود عرق برپيشاني اش بنشيند        

چـي مـي    .سپس فكر بيهوده اي به ذهنش خطور كرد         . مدتي طوالني تنها آنجا نشست      

نم چيزي رو كه در خيالم ساختم يا در روياهام ديدم روشن بيني كـنم               شه  اگه سعي ك    

  ؟ لبخندي زد و ادامه داد ، شايد متوجه بشم كه شعور و آگاهيم چه شكليه ؟ 

او بـار ديگـر كنـار آب زانـو زد و            . اين فكر وسوسه انگيزي بود كه در ذهنش نفوذ كـرد            

انديشيد اما هنگامي كه بـه يـاد        گفت ، دنبال چي بايد بگردم ؟ در مورد چندين مطلب            

  . رويايش در مورد آن زن زنداني افتاد تمام افكارش را كنار گذاشت 

 پس از آن كه آن صحنه در ذهن اش نقش بست كلماتي را به زبان آورد و مشتاقانه بـه                    

با ناميدي قصد داشـت جـادو را كنـار          . صبر كرد اما هيچ اتفاقي رخ نداد        . آب نگريست   

تـصوير  . ا چيز سياهي در اطـراف آب چرخيـد و سـطح آن را در بـر گرفـت                    بگذارد ، ام  
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. شمعي بود كه در تاريكي سو سو مي زد و سنگ هاي سلول زندان را روشن مـي كـرد                     

او سر و موهايش را به طرف       . زن روياهايش روي تختي در گوشه اي از سلول افتاده بود            

اگون بي حركت ماند چـرا كـه نيـروي          ار. عقب برگرداند و مستقيما به اراگون خيره شد         

وقتي نگاه هر دوي آنها به يكديگر گـره  . نگاه آن زن او را سر جايش ميخكوب كرده بود        

سـپس زن تكـاني خـورد و بـا بـي            . خورد ، سرما به درون ستون مهره هايش نفوذ كرد           

 كـه   اراگون روي پاشنه پاهايش چرخيد در حالي      .   آب شفاف بود    . حالي به زمين افتاد     

نفس نفس مي زد با خود گفت ، اين امكان نداره ، اون نبايد واقعي باشه ،  من تنها اون                     

چطور مي دونست كه به او نگاه مي كنم ؟ مـن چطـور مـي                ! رو تو عالم خيال مي بينم       

تونم يه زندوني رو روشن بيني كنم كه هيچ وقت نديـدم ؟ او سـرش را تكـان داد و بـا                       

  . ياهاي ديگرش هم قابل ديدن باشند خود انديشيد كه شايد رو

او با عجله به سمت فضاي      .  صداي آهنگين برخورد بال هاي سفيرا افكار او را بر هم زد             

همزمان با فرود آمدن سفيرا او هم به آنجا رسيد همان طوري كـه اراگـون                . باز برگشت   

 بـروم بـر     صـورت . ديده بود بروم هم بر پشت او قرار داشت ، اما شمشيرش خوني بـود                
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اراگون مي ترسيد كه مبادا زخمـي  . افروخته بود و لبه هاي ريش او قرمز رنگ شده بود           

  " چه اتفاقي افتاده ؟ ": شده باشد ، به همين دليل پرسيد 

 چه اتفاقي افتاده ؟ سعي كردم اوضاع نا بسامان تو رو سـر و سـامان                 ": پيرمرد فرياد زد    

ن داد و در حالي كه قطـرات خـون از تيغـه آن               سپس شمشيرش را در هوا تكا      "! بدهم  

  " مي دوني با اون حقه كوچكت چه كردي ؟ مي دوني ؟ ": مي چكيد گفت 

 من از دستگيري تو توسط اورگال       ":  اراگون در حالي كه ته دلش خالي شده بود گفت           

  ". ها جلوگيري كردم 

اون . تو دو روز خواب بودي !  بله ، اما اون جادو تقريبا تورو به كشتن داد          ":  بروم گفت   

اما انگار قصد داشتي اون ها رو تا تيرم پرتاب كني      ! ها دوازده تا اورگال بودن ، دوازده تا         

چي فكر كردي ؟ اگه با سنگ توي سرشون مـي زدي زيركانـه تـرين كـاري بـود كـه                      . 

تونن فـرار   اما نه ، تو بايد اون ها رو بي هوش مي كردي تا بعدا ب              . ميتونستي انجام بدي    

من تموم دو روز گذشته اون ها را تعقيب مي كردم ، اما حتي با وجود سفيرا بـاز                   ! كنن  

   "! هم سه نفر از اون ها فرار كردن 
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   ". نمي خواستم اون ها رو  بكشم ": اراگون در حالي كه احساس حقارت مي كرد گفت 

  ! چطور تو يازواك اين طوري فكر نمي كردي  -

اين بار  . چ راهي نداشتم ، از طرفي نمي تونستم جادو رو كنترل كنم              هي ":اراگون گفت   

  "... آخرين حدش بود 

وقتي اون ها به تو چنين رحمي نمي كنند پس ديگه اين !  آخرين حد    ": بروم فرياد زد    

  "چرا ، چرا خودت رو به اون ها نشون دادي ؟ . آخرين حد نمي شه 

پس فرقي  . ي اون ها ردپاي سفيرا رو پيدا كردن          گفت ":  اراگون با  حالت تدافعي گفت       

  ". نمي كرد اگه من رو هم ميديدن 

 من گفتم شايد اونا رد پاي سفيرا        ": بروم شمشيرش را در زمين فرو كرد و فرياد كشيد           

نگفتم كه حتما ؛ شايد فكر مي كردن كه دارن مسافراي سر گردون             . روپيدا كرده باشن    

ال ديگه چرا بايد اين جوري فكر كنن ؟ توكه درسـت مقابـل              رو تعقيب مي كنن ؛ اما حا      

از اون جايي كه نكشتي شون اون ها هم اطراف منطقه پرسـه مـي               ! اون ها فرود اومدي     

حتي ممكنه به گوش امپراطور هم برسه       ! زنن و داستان هاي جالبي رو تعريف مي كنن          
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ي لياقت سوار بودن رو هـم        پسر تو بعد از اين حت      ":  سپس دستش را باال برد وگفت        "! 

   "... نداري 

 اراگون كه تعجب كرده بود ، سعي داشت نظر سفيرا را هم بداند ، اما سفيرا فقط گفـت                   

  . ، برو با بروم صحبت كن 

 اگه بگم متاسفم ، فايده اي داره        ": اراگون با شك و ترديد به طرف آتش رفت و پرسيد            

  "؟ 

 نه ، احساسات تو     ": در غالف فرو برد و گفت        بروم نفس عميقي كشيد و شمشيرش را        

 سپس با انگشتش به سينه اراگـون ضـربه   ". نمي تونه اتفاقي رو كه رخ داده عوض كنه   

 تو چيزي رو انتخاب كردي كه مي تونست پيامد هـاي خطرنـاكي              ": اي زد و ادامه داد      

از اين به بعـد تـو   ! حداقل اش اين بود كه تو تقريبا مردي ، مردي ، اراگون     .داشته باشه   

  ". حتما دليل داره كه توكله مون عقله نه سنگ . ديگه بايد فكر كني 
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 اون قدر ها هـم كـه فكـر مـي كنـي      ":  اراگون سرش را تكان داد و با شرمساري گفت   

اورگال ها از وجود من خبر داشتن و مامور بودن كه من رو دسـتگير               .اتفاق بدي نيفتاده    

   ". كنن 

در حالي كه چـپقش خـاموش بـود آن را در دهـانش              . از تعجب باز ماند      چشمان بروم   

بلكه بدتر بود   .  نه اون قدر ها هم كه فكر مي كردم ؛ اتفاق بدي نبود               ": گذاشت و گفت    

 ".سفيرا به من گفت كه تو با اورگال ها صحبت كرده بودي ، امـا ايـن رو نگفتـه بـود                       ! 

بـروم  . ها گذشته بود را براي بروم تعريف كرد         اراگون به سرعت آن چه بين او و اورگال          

   " پس اونا حاال يه رهبر دارن ، هان ؟ ": پرسيد 

  . اراگون به نشانه تاييد سرش را تكان داد 

 و تو تنها خواسته اش رو ناديـده گرفتـي ، بـه اون    ":  بروم سرش را حركت داد و گفت      

تـو بـا    .  يگه بدتر از اين بـشه       توهين كردي و به افرادش حمله كردي ؟ فكر نمي كنم د           

 ":  اراگون با حالتي گرفته گفـت  ". يكي ار قدرتمند ترين موجودات آالگيزيا در افتادي   

  ". خيلي خوب اشتباه كردم
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اما اون چيزي كه مـن رو نگـران         .  بله ، اشتباه كردي      ":  چشمان بروم برقي زد و گفت       

  "مي كنه اينه كه رهبر اين اورگال ها كيه ؟ 

 حاال چه اتفاقي مي افتـه ؟        ": راگون با لرزه اي كه به تنش افتاده بود به آرامي پرسيد              ا

 حداقل دو هفته طـول مـي        ": گفت  سپس بروم   .  سكوت آزاردهنده اي حكمفرما شد       "

تصور مـي   . شكه تا بازوت درمان بشه و اين زمان مناسبيه تا به احساساتت شكل بدهي               

بهت ياد دادم چطور يـه كـارايي رو انجـام بـدي ، امـا                . كنم تا حدودي منم مقصر بودم       

تو اين كارها بايد محتاط بـود ، چيـزي كـه تـو كمتـر                . نگفتم كي ازشون استفاده كني      

           تمــوم جادوهــاي االگيزيــا روهــم اگــه نــدوني كــي ازشــون اســتفاده كنــي ،  . داريــش 

   ".نمي تونن به تو كمكي بكنن 

  " اما هنوز هم به دراس لئونا مي ريم ، درسته ؟ ":  اراگون پرسيد 

 بله مي تونيم ، باز هم دنبال رازاك ها باشـيم ،             ": بروم چشمانش را حركت داد و گفت        

.  اونا رو هم پيدا كنيم ، تا وقتي كه كامال درمان نشي ، هيچ فايده اي نداره                   اما حتي اگه  

"   

  "مي توني سواري كني ؟ ": سپس زين را از پشت سفيرا برداشت و پرسيد
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  ".  فكر كنم بتونم ":  اراگون گفت 

  ... خيلي خوب ، پس امروز مي تونيم چندين مايل رو بريم  -

 كادوك و اسنوفاير كجا هستن ؟  -

 اون جا هـستن ، اون هـا رو بـين علـف هـا                ":  بروم به طرفي اشاره كرد و گفت         -

 .  اراگون آماده رفتن شد و بروم را به سمت اسب ها دنبال كرد ". مخفي كردم

سفيرا به طور كنايه آميزي گفت ، اگه مي گفتي كه چه نقشه اي داري ، هيچ كـدوم از                    

فتم كه زنده گذاشتن اورگال ها فكر خوبي        اين اتفاقات پيش نمي اومد و من به تو مي گ          

من تنها با انجام اون چه خواستي موافق بودم ؛ چون تصور مي كردم خواسته تو              . نيست  

  ! معقوله 

  . اراگون گفت ، دوست ندارم در مورد اون صحبت كنم 

  .  سفيرا گفت ، هر طور كه دوست داري 

ان بود باعث مي شد اراگون دندان        هنگام حركت هر ناهمواري و سراشيبي كه سر راه آن         

اگر تنها بود توقف مي كرد ، امـا بـا ايـن وجـود بـروم           . هايش را از درد به هم فشاردهد        
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عالوه بر آن بروم شرايط احتمالي برخورد بـا اورگـال هـا ،              . جرات نداشت شكايتي كند     

دنـد كـه    مبارزات خيـالي متفـاوت و بـسياري بو        . جادو و سفيرا را به او آموزش مي داد          

اراگون دريافت كـه بـه      . بعضي وقت ها شبح يا       اژدها هاي ديگر هم حضور داشتند                  

او بيشتر سواالت را اشـتباه پاسـخ مـي          . طور همزمان جسم و روحش خسته شده است         

وقتي هنگام شب توقف كردند ، بروم خيلـي كوتـاه           . داد و از اين بابت بسيار مايوس بود         

  اراگون مي دانست كه او نا اميد شده است". د  اين يه شروع بو": گفت 
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  فصل سي و دوم

  استاد شمشير زني

اراگون بهتر شده بود و مي توانست به بيـشتر      . روز بعد براي هر دوي آنها روز راحتي بود        

بعد از يك تمرين ويژه سخت، اراگون حرف روشـن   . سوال هاي بروم جواب درست بدهد     

  " گفتي كه اون تو زندونه؟":به ريشش كشيد و گفتبروم دستي . بيني را پيش كشيد

  .آره -

 " صورتش رو ديدي؟":بروم با اشتياق پرسيد

عجيبه خيلي راحت تونستم    . اما مي تونم بگم كه زيبا بود      . نور كم بود  .  نه خيلي واضح   -

 .اون هم به من نگاه كرد. چشماي اون رو ببينم

دونـم غيـر ممكنـه كـه كـسي بتونـه        تا جايي كه مي ":بروم سرش را تكان داد و گفت     

  .بفهمه كه دارن روشن بينيش مي كنن

  " تو مي دوني اون كي مي تونه باشه؟":اراگون تعجب كرد و پرسيد
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اما هيچ كدومشون دقيق    .  نه دقيقا فكر مي كنم بتونم يه حدس هايي بزنم          ":بروم گفت   

يزي رو كه قبالً نديـده      به دليلي تو تونستي تو خواب چ      . اين روياي تو غير عاديه    . نيستن

رويـا هـا هـر از       . بودي را بدون اينكه از كلمات جادويي استفاده كني روشن بيني كنـي            

  ".گاهي وارد حوزه روح مي شن، اما اين مورد فرق مي كنه

 شايد براي فهميدن اين موضوع ما بايد همه زندان ها و سـياه              ": ارگون به شوخي گفت     

.  او واقعا فكر مي كرد كـه ايـده خـوبي اسـت             ".پيدا كنيم چالها رو بگرديم تا اون زن رو        

  .بروم خنديد و رفت

آموزش هاي سخت بروم تقريبا تمام ساعات را پر مي كرد و روزها به هفتـه هـا تبـديل                    

از آنجايي كه اراگون از آتل استفاده مي كرد مجبور بود در تمام طول تمرين از                . مي شد 

ل نكشيد كه او توانست با دست چپش مانند         مدت زيادي طو  . دست چپش استفاده كند   

  .دست راستش مبارزه كند

وقتي آنها از اسپاين عبور كردند و به دشت ها رسيدند ، بهار در آالگيزا فرا رسيد و گـل                    

درخت هاي عريان جوانه هاي حنايي رنگ زده بودنـد     . هاي زيادي در آنجا روييده بودند     
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پرنده هـا از كـوچ      .  پيش روييده بودند   و علف هاي جديد به جاي علف هاي خشك سال         

  .زمستاني بر گشته بودند تا جفت گيري كنند و النه بسازند

.  در طول اسپاين به سمت جنوب شرقي مـي رفتنـد           تواركمسافران با دنبال كردن رود      

بـروم بـه    . جريان هاي فرعي رود از هر طرف به آنجا رفته و آنجا را سر سـبز كـرده بـود                   

 لئونـا  مـا نزديـك دريـاي        ":كه مثل نقطه بودند اشاره كـرد و گفـت         جزيره هاي آبرفتي    

  ".تقريبا دو فرسنگ با ما فاصله داره. هستيم

  " فكر مي كني قبل از غروب به آنجا مي رسيم؟":اراگون پرسيد

 .مي شه سعي كرد -

اما صداي رودخانه در كنار آنها راهنماييـشان        . تاريكي يافتن كوره راه را سخت كرده بود       

وقتي ماه باال آمد نور مهتاب به قدري بود كـه مـي توانـستند جلـوي خـود را                    . دمي كر 

  .ببينند

  .دريچه لئونا مثل يك ورق نازك نقره روي زمين گسترده شده بود
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اگر نور ماه بر روي     . آب درياچه به قدري آرام و روان بود كه به نظر مي رسيد مايع باشد              

سـفيرا روي يـك صـخره       .  ممكـن بـود    آن منعكس نمي شد ، تشخيص آن از زمين غير         

. اراگون به او سالم كـرد     . ساحلي ايستاده بود و بالهايش را حركت مي داد تا خشك شود           

  .عميق، خنك و تميزه... سفيرا گفت ، درياچه دوست داشتني 

آنها زير درختان اتراق كردنـد و خيلـي زود بـه خـواب              . او جواب داد، شايد فردا برم شنا      

  .رفتند

باد بـر قـسمتي از      .  اراگون با اشتياق به درياچه رفت تا آنرا زير نور روز ببيند            سپيده دم   

زاللـي آب او را     . درياچه مي وزيد و سطح آنرا به شكل اشكال بادبزن مانند در مـي آورد              

سـفيرا ، كجـايي؟ بيـا بـازي         , او فرياد كشيد و به سمت آب دويد و گفت         . سر حال آورد  

  .كنيم

آنها به سـرعت بـاال رفتنـد و بـر           . او بر روي آب پرواز كرد     , ا شد وقتي اراگون سوار سفير   

. اما حتي در آن ارتفاع ساحل آن سوي درياچه ديده نمـي شـد             . روي درياچه چرخ زدند   

  دوست داري آب تني كنيم؟, اراگون از سفيرا پرسيد
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او بالهايش را جمع كرد و به سمت آب شـيرجه زد  ! محكم بچسب : سفيرا خنديد و گفت   

آن ها روي آب حركت كردند و آب در زيـر نـور             . گالهايش به سطح آب كشيده شد     و چن 

. اراگون از خوشحالي دوبـاره فريـاد كـشيد        . خورشيد به اين طرف و آن طرف مي پاشيد        

سر و گردن او مثل يـك نيـزه         . سپس سفيرا بال هايش را جمع كرد و دوباره شيرجه زد          

  .وارد آب شد

گون برخورد كرد و نفس او را گرفت نزديك بـود از سـفيرا              آب مانند ديواري از يخ به ارا      

سفيرا از دم خود به     . وقتي سفيرا به سطح آب آمد اراگون او را محكم چسبيد          . جدا شود 

  .عنوان سكان استفاده كرد و در درياچه شنا كرد

  آماده اي ؟

به زيـر   اين بار آنها    . اراگون سرش را تكان داد و نفس عميقي كشيد و او را محكم گرفت             

سفيرا چـرخ   . آنها زير آب زالل مي توانستند چند متر جلوتر از خود را ببينند            . آب رفتند 

  .زد و شكل هاي زيبايي در آب به وجود آورد و مانند يك مار ماهي در آب شنا كرد
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وقتي شش هاي اراگون از هوا خالي شد سفيرا پشت خود را قوس داد و سر خـود را بـه                     

فوران قطره هـاي آب هالـه اي دور         .  پريد و بالهاي خود را باز كرد       سمت باال آورد به هوا    

واي خيلـي   , اراگـون فريـاد كـشيد       . سفيرا دو بال قوي زد و اوج گرفت       . آنها تشكيل داد  

  !محشره

  .آره ولي حيف كه نمي توني نفست رو بيشتر از اين نگه داري, سفيرا با خوشحالي گفت

آره كاريش نمي تونم    ,  با دست مي گرفت گفت     اراگون در حالي كه آب موي سر خود را        

  .بكنم

مـچ دسـت او مـي       . لباسهاي او خيس شده بود و باد بالهاي سفيرا او را خنك مـي كـرد               

  .خاريد و او آتل را روي مچ دستش فشار داد

وقتي اراگون خشك شد او و بروم  اسب ها را زين كردند و با سرعت اطراف دراچه لئونـا   

  . آب شيرجه مي زد و از آن يرون مي آمد  با بازيگشي درونسفيرا نيز. گشت زدند

تيغه شمشير را جادو كرد تا      , قبل از شام اراگون براي آماده شدن براي مبارزه هميشگي         

. او بروم هيچ كدام حركتي نكردند و منتظر بودند ديگري اول حمله كند            . آسيبي نرساند 
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. دا كند تا بتواند ار آن اسـتفاده كنـد         اراگون اطرافش را زير نظر داشت تا شايد چيزي پي         

  .چوبي كنار آتش توجه او را جلب كرد

آتل باعـث شـد كـه       . اراگون به سرعت خم شد شاخه را قاپيد و به سمت بروم پرت كرد             

پير مرد به سمت جلو     . نتواند چوب را به خوبي پرتاب كند و بروم به راحتي جا خالي داد             

اراگون جا خالي داد  و تيغه شمشير از باالي سر           . دويد و شمشير خود را در هوا چرخاند       

  .او غريد و به شدت با بروم مبارزه كرد. او رد شد

اراگـون  . آن ها روي زمين افتادند و هر كـدام سـعي كردنـد روي ديگـري قـرار بگيرنـد                   

بروم با دسته شمشيرش دفاع كرد و       . چرخيد و خواست با زاروك به پاي بروم ضربه بزند         

وقتي بروم بلند شد اراگون دوبـاره حملـه كـرد و زاواك را بـه                . ش بلند شد  بر روي پاهاي  

بروم با هوشـياري    . جرقه از شمشير هايشان بر مي خاست      . شيوه پيچيده اي حركت داد    

. كامل حمله هاي اراگون را دفع مي كرد ولي اراگون احساس كـرد خـسته شـده اسـت                  

 كردند راهي بـراي شكـست ديگـري         مبارزه بي رحمانه آنها ادامه يافت و هر كدام سعي         

  .پيدا كنند
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در هـر حملـه او پيـشرفت مـي          . سپس اراگون احساس كرد كه مبارزه تغيير كرده است        

اراگون بـه راحتـي ضـربه بـروم را          . دفاع بروم كند شده بود و عقب نشيني مي كرد         . كرد

  .رگ هاي پيشاني و گردن بروم به خاطر تالش زياد بيرون زده بود. دفع كرد

گهان اراگون اعتماد به نفس پيدا كرد و زاروك را سريتر از هميشه چرخاند و با حركت               نا

قبـل از   . زيگزاگي به بروم حمله كرد و با يك حمله سريع شمشير او را به زمين انداخت               

  .آنكه بروم بتواند عكس العملي نشان دهد اراگون زاروك را روي گلوي او گذاشت

و لبه شمشير قرمز بر روي اسـتخوان ترقـوه بـروم قـرار      آن ها نفس نفس زنان ايستادند       

اولين باري بـود كـه او       . اراگون به آرامي دستش را پايين انداخت و به عقب رفت          . داشت

بروم شمشير خود را برداشت و در غالف        . بدون حيله و كلك از بروم بهتر عمل كرده بود         

  ".وز بسه براي امر":گذاشت و همچنان كه به سختي نفس مي كشيد گفت

  ". اما ما تازه شروع كرديم":اراگون با تعجب گفت

 من تو شمشير بازي چيز بيشتري نمي تونم بهـت يـاد             ":بروم سرش را تكان داد و گفت      

از ميون تمام كساني كه ديدم تنها سه نفر تونستن مثل تو منو شكست بدن و مـن                  . بدم
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 او با تاسف خنديد و      ".بكننشك دارم همه اونا مي تونستن با دست چپشون اين كار رو             

اما       مي تونم بگم كه تو يه شمشير باز بـا                 .  من ديگه اون قدرها جوون نيستم      ":گفت

 يعني ديگه شب هـا بـا هـم مبـارزه نمـي              ": اراگون پرسيد  ".استعداد و بي نظير هستي    

  "كنيم؟

االن . حـت تـره    را اما االن كارمون  . از اون خالص نخواهي شد    ,  اوه ":بروم خنديد و گفت   

فقط يـادت باشـه اگـه يـه وقـت از بـد              . خيلي مهم نيست اگه يه شب رو از دست بديم         

مرد باشه يا زن ،     , شانسي با يه الف بجنگي هيچ فرقي نمي كنه آموزش ديده باشه يا نه             

اونا مثل اژدها ها و ديگر موجودات جادويي چند برابر از انـسانها  . جنگ رو خواهي باخت  

 حتي ضعيف ترين الف ها مي تونن تو رو شكست بدن ايـن موضـوع در                 .قوي تر هستند  

  ".اون ها انسان نيستن و خيلي دير تر از ما خسته مي شن. مورد رازاك ها هم صادقه

  " هيچ راهي نيست كه با اونا برابر بشيم؟":اراگون چهار زانو روي سفيرا نشست و پرسيد

. بـروم شـانه هـاش را بـاال انـداخت          . اراگون لبخنـد زد   . تو خوب جنگيدي  , سفيرا گفت   

جـادو بـه تـو      .  خيلي كمه اما هيچ كدومشون االن برات موجود نيـست          ":نشست و گفت  



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

435

435

بـراي شكـست    . اجازه مي ده همه اونا رو بجز قوي ترين دشمن هات رو شكـست بـدي               

يادت باشه وقتي موجودات جادويي     . دادن اونا به كمك سفيرا و شانس زياد احتاج داري         

.  استفاده مي كنن كارهايي رو مي تونن انجام بدن كه مي تونه انـسان رو بكـشه                 از جادو 

  ".چون توانايي اونها خيلي زياد مي شه

  تو چه جوري با جادو مي جنگي؟ -

 منظورت چيه؟ -

من چه جوري مي تونم جادوي اون رو        . خوب فكر كنم يه شبح به من حمله كرد         -

فته و نمي شـه بـه موقـع عكـس العـل             اكثر ورد ها خيلي سريع اتفاق مي ا       . خنثي كنم 

  .نشون داد

 چيزي كه داري راجع بهش صحبت مي كني دوئل جادوگريه           ":بروم آهي كشيد و گفت    

تا حاال فكر كردي گالباتوريكس چطور تونسته همه اژدها سوار هـا رو             . و خيلي خطرناكه  

       "فقط با كمك چند تا خائن شكست بده؟

  .تا حاال بهش فكر نكرده بودم -
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ــاد مــي گيــري . اه هــاي زيــادي وجــود دارهر - امــا . بعــضي از اون هــا رو بعــداً ي

مي . استاد نفوذ به ذهن هاي مردم     . مهمترينشون همونيه كه گالباتوريكس بوده و هست      

دوني در يك دوئل جادوگري قوانين سختي وجود داره كه هر دو طرف بايد ازش پيروي                

براي شروع هـيچ كـس از       .  مي ميرن  كنن چون در غير اين صورت هر دو طرف مطمئناً         

 ".جادو استفاده نمي كنه تا يكي از حريف ها به ذهن ديگري دست رسي پيدا كنه

چـرا صـبر؟ وقتـي دشـمن     , سفيرا به راحتي دم خود را به دور اراگون پيچيـد و پرسـيد     

اراگـون سـوال را بـا صـداي     . بفهمه كه تو حمله كردي براي دفاع كردن خيلي دير شده          

  .ار كردبلند تكر

اگه من بخوام يه دفعـه از قـدرتم عليـه تـو             . نشده,  نه   ":بروم سرش را تكان داد و گفت      

اما تو لحظه قبل از مردنت براي ضد حمله وقت          . اراگون مطمئنا مي ميري   , استفاده كنم 

بنابراين تا يه جنگ جو آرزوي مرگ نداشته باشـه هيچكـدوم از دو طـرف حملـه       . داري

  ".يكيشون دفاع اون يكي رو بشكنهنمي كنن تا باالخره 

  بعد چي مي شه؟ -
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وقتي تو ذهن دشمنت هستي خيلي راحت مي توني بفهمي كـه چـي كـار مـي                   -

اما حتي با انجام اين كار هم اگه بلد نباشـي كـه چـه جـوري         . خواد بكنه و مانعش بشي    

 .ورد ها رو خنثي كني ممكن شكست بخوري

 به نظر سخته -

تالش بسيار زياد و مهارت بااليي بايد داشـته باشـي تـا             .  خيلي ":بروم تاييد كرد و گفت    

وقتي پيشرفت كردي من روشهاي     . بتوني بدون آموزش كامل كسي رو به سرعت بكشي        

تو اين فاصله اگه تو يه دوئل جادويي قرار گرفتـي بهـت توصـيه           . الزم رو شروع مي كنم    

  ".مي كنم كه با تمام سرعتت فرار كني

ن شما هم در نبردهاي تن به تن خيابـاني در صـورت نداشـتن          توصيه خوبي بود آقايو   { 

با خيال     البته  خانمها در چنين مواقعي      ......تجربه كافي بهتر است همين كار را بكنيد         

  }... كنند مي بنفش حريف را از ميدان به در  همان اسلحه خود يعني جيغزاراحت 
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  فصل سي و سوم

  منجالب دارس لئونا

آنجا جـايي   .  كه يك روستاي شلوغ كنار درياچه بود خوردند        فاسالوفتناهار را در    آن ها   

وقتي در مهمانخانه غذا مي خوردند اراگون بـا اشـتياق بـه             . زيبا و مشرف به درياچه بود     

حرف هاي مردم گوش مي داد و از اينكه هيچ شايعه اي در مورد خودش و سفيرا نمـي                   

  .شنيد راضي بود

رد .  تبديل به جاده شده بود طي دو روز گذشته شديداً خراب شده بودكوره راه كه ديگر

چرخ هاي گاري و سم هاي نعل آهني دست به دست هم داده بـود تـا زمـين را خـراب                      

افـزايش تعـداد مـسافران      . كنند و بسياري از قسمت هاي جاده را غير قابل عبـور كننـد             

و شـب هنگـام خـور را بـه بـروم و             سفيرا را مجبور كرده بود تا در طول روز پنهان شود            

  .اراگون برساند



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

439

439

اراگـون از   . آنها چند روز در طول ساحل پهناور لئونب به سمت جنوب حركـت كردنـد                

خود مي پرسيد آيا هرگز به دارس لئونا خواهند رسيد بنابراين وقتي مردي را ديدند كه                

  .قوت قلب گرفتاراگون , به آنها گفت كه تنها يك روز با دارس لئونا فاصله دارند

وقتي به اين فكر كرد كـه سـر انجـام رازاك هـا         . روز بعد اراگون خود از خواب بيدار شد       

. هـر دوي شـما بايـد مراقـب باشـين          , سفيرا گفـت  . پيدا خواهد كرد دستانش مي لرزيد     

  .رازاك ها جاسوسهايي دارن كه دنبال مسافراني با مشخصات شما مي گردن

تمام تالشمون رو مي كنيم تا جلب توجـه  , ئن شود گفت   اراگون براي اينكه سفيرا مطم    

  .نكنيم

سپس بـه چـشم     . سفيرا سرش را به قدري پايين آورد تا جلوي صورت اراگون قرار گيرد            

شايد ولي بدون كه نمـي تـونم همـين طـوري كـه در مقابـل        , هاي او خيره شد و گفت     

ورم و نمـي تـونم بـه        چون خيلي از شـما د     . اورگال ها ازت دفاع كردم ازت حمايت كنم       

حـرف بـروم رو گـوش       . تازه تو اون خيابون هاي باريك زياد زنده نمي مونم         . كمكت بيام 

  .بده اون آدم عاقليه
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  .ميدونم, اراگون غمگينانه گفت

تو مي خوايي با بروم پيش واردن ها بري؟ وقتي رازاك ها كشته بشن اون ازت مي خواد               

اين , ريكس از مرگ رازاك ها عصباني مي شه       باهاش پيش واردن ها بري و چون گالباتو       

  .بهترين كاريه كه مي تونيم انجام بديم

من نمي خواهم مثل واردن هـا هميـشه بـا امپراطـور     , اراگون بازوهايش را ماليد و گفت     

وقتي رازاك ها از بين برن بيشتر مي تـونم بـه            . زندگي فراتر از جنگ هميشگيه    . بجنگم

  .زندگيم توجه كنم

  .سپس رفت تا خود را در دل شب پنهان كند.  خيلي مطمئن نباش,سفيرا گفت

جاده با سيل كشاورزاني كه كاالهاي خود را براي فروش به داري لئونا        مـي بردنـد                        

اما يك فرسنگ طـول     , اگر چه آن ها قبل از ظهر از دور دودي را ديدند           . بسته شده بود  

  .كشيد تا شهر به طور واضح قابل رويت شد

دارس لئونا جاي آشفته و شلوغي بود كـه         , ف تيرم كه يك شهر مهندسي ساز بود       برخال

ساختمان هاي درب و داغون     . به صورت نا منظمي در كنار درياچه لئونا ساخته شده بود          
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در خيابان هاي پر پيچ و خم ساخته شده بود و مركز شهر با يك ديوار گلي كثيـف زرد                    

  .رنگ احاطه شده بود

ق شهر يك كوه سنگي با ستون ها و مناره هاي مخروطي دل آسـمان           در چند مايلي شر   

  .را شكافته بود

بـا  . در اصل دليل سـاخت لئونـا اونـه        .  اون هلگريند  ":بروم با انگشت اشاره كرد و گفت        

  ".اينكه بد جنس و خطرناكه اما مردم مجذوبش هستن

ايـد بـه مركـز شـهر         ما اول ب   ":اراگون به ساختمان هاي داخل ديواره اشاره كرد و گفت         

 وقتي به طرف دارس لئونا مي رفتند اراگون متوجه شد كه بلند ترين ساختمان               ".برويم

سـاختمان كليـسا خيلـي      . شهر كليسايي است كه از پشت ديواره ها سر در آورده اسـت            

شبيه به هيلگريند بود به ويژه وقتي تاق ها و منـاره هـاي مخروطـي آن زيـر نـور مـي                       

  .درخشيدند

  " اون ها كي رو مي پرستن؟":پرسيداراگون 
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اون . دين خشني دارن  .  عبادت هاي اونها براي هيلگريند     ":بروم اخم كرد و با اكراه گفت      

كشيش هـاي اونهـا     . ها خون انسان رو مي خورن و گوشتش رو به عنوان قرباني مي دن             

چـون اعتقـاد دارن هـر چقـدر         . اغلب يكي از قـسمت هـاي بدنـشون رو از دسـت دادن             

اون هـا   . خوان و عضالت بيشتري قطع بشه كمتر به جهـان فـاني متـصل مـي شـن                 است

بيشتر وقتشون رو به بحث و جدل راجع به اين مي پردازن كه كدوم يكي از سه تا نوك                   

هلگريند بلند تر و مهم تره و اينكه اون چهارميه كه كوتـاه تـر از بقيـه هـست بايـد تـو                        

  ".عبادت هاشون باشه يا نه

  ". وحشتناكه": خورد و گفت اراگون تكاني

چـون بالافاصـله    .  آره اما اون رو به كسايي كه اعتقـاد دارن نگـو            ":بروم با ناراحتي گفت   

  ".مجازات مي شي و يكي از دست هات رو از دست مي دي

ده . وقتي به دروازه بزرگ دارس لئونا رسيدند اسب هها را از ميان انبوه مردم عبور دادند               

دروازه ها قرار داشتند و گاه گاهي جمعيت را به دقت بررسي مـي         سرباز در هر دو طرف      

  .كردند
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تقريبا تمام ساختمان ها از چوب قهوه اي ناصافي درست شده بود كه شهر را تاريك تـر                  

  .خيابان ها كثيف و بوي گند فضا را پر كرده بود. كرده بود

 دويدند و بر سـر      گروهي از كودكان ژنده پوش بين خانه ها به اين طرف و آن طرف مي              

گدا هاي بد قواره كنار      دروازه هاي ورودي             .  تكه هاي نان با يكديگر دعوا مي كردند         

گريه هاي آنها براي كمك همچـون آواز كـر          . نشسته بودند و درخواست پول مي كردند      

با خود فكر كـرد  . اراگون كه چشم هايش از فرت عصبانيت گشاد شده بود . دوزخيان بود 

  .ا حيوون ها اين طوري رفتار نمي كنيمما حتي ب

  ". من اينجا نمي مونم":اراگون در اعتراض به اين صحنه گفت 

فعال بايد يه مسافر خونه پيدا كنيم و  برنامـه ريـزي           .  تو شهر وضعيت بهتره    ":بروم گفت 

مـن  . حتي اگه با احتيـاط عمـل كنـيم        . دارس لئونا جاي خطرناكي مي تونه باشه      . كنيم

  ".ه جز مواقع ضروري تو خيابون ها باشيمنمي خوام ب

وقتـي بـه    . آن ها دروازه هاي نفرت انگيز را ترك كردند و به داخـل دارس لئونـا رفتنـد                 

ايـن آدمـا چـه      , بخش هاي ثروتمند نشين شهر رفتند اراگون با تعجب بـه خـود گفـت              
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جوري مي تونن اين قدر راحت زندگي كنن وقتي كـه رنـج و بـد بختـي اطرافـشون رو                     

رفته؟ آنها يك اتاق اجاره اي در گلدن گلوب پيدا كردند كـه هـر چنـد ارزان بـود امـا                      گ

يك تخت خواب باريك نزديك ديوار اتاق قرار داشت و يك ميـز زهـوار در                . كلنگي نبود 

 من  ":اراگون نگاهي به تشك كرد و گفت      . رفته و يك روشويي به موازات آن قرار داشت        

نقدر ساس اونجا هست كه مي تونن من رو زنـده زنـده             احتماال او . روي زمين مي خوابم   

  ".بخورن

 باشه من نمي خوام     اون هـا رو     ":بروم خورجين هايش را روي تشك انداخت و گفت          

  . اراگون خورجينش را روي زمين گذاشت و كمانش را در آورد".از غذا محروم كنم

  " خوب حاال چي كار كنيم؟":اراگون پرسيد

فـردا مـي تـونيم دنبـال     . ا مي كنيم و بعد از اون مي خـوابيم        غذا و نوشيدني پيد    -

   ".رازاك ها بگرديم
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وقتي به اتاق برگـشتند     . غذاي مسافر خانه رضايت بخش نبود اما نوشيدني آن عالي بود          

او پتو ها را روي زمين باز كرد و زيـر آنهـا رفـت و                . اراگون احساس خوش آيندي داشت    

  .بروم روي تخت افتاد

اما مثـل   . ما چند روز اينجا مي مونيم     ,  از اينكه بخوابد با سفيرا تماس گرفت       اراگون قبل 

 مي توني به ما كمك      وقتي فهميديم رازاك ها كجا هستن         . تيرم خيلي طول نمي كشه    

  .من صبح باهات حرف مي زنم االن فكرم خوب كار نمي كنه. كني تا به اون ها برسيم

اراگون لحظـه اي بـه آن فكـر كـرد           . د زياد خورده باشي   باي, سفيرا با سرزنش به او گفت     

  .بايد قبول مي كرد كه سفيرا كامال درست ميگفت

  مي بينمت كه صبح , مخالفت سفيرا كامال نشخص بود اما تنها چيزي كه گفت اين بود           

  .حالت خرابه

  .رداما بروم چرا اون دو برابر من خو. نه من چيزيم نمي شه, اراگون با فرياد گفت
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  فصل سي و چهارم

  به دنبال روغن

به چي فكر مي كردم؟ چيـزي در سـرش مـي زد و              , صبح بود و اراگون با خود فكر كرد       

چهـره اراگـون بـا شـنيدن صـداي          . احساس كرد كه زبانش پرز دار و كلفت شده اسـت          

  .موشي كه در زير كف اتاق حركت مي كرد در هم رفت

  چه احساسي داري؟, سفيرا با خود بيني پرسيد

او سـرش  . لحظه اي بعد بروم با غر غر از تخت خواب بلند شد. اراگون به او توجهي نكرد  

اراگون به دنبال او به راهـرو       . را در آب سرد دست شويي فرو برد و بعد اتاق را ترك كرد             

  " كجا مي روي؟":رفت و پرسيد

  .مي رم سر حال بيام -

 .منم ميام -
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روش بروم براي سر حال آمدن خـوردن چـاي داغ و آب يـخ               در كافه اراگون فهميد كه      

, وقتي آنها بـه اتـاق برگـشتند       . زياد و سپس خوردن يك نوشيدني روي همه آن هاست         

  .اراگون تا حدودي حالش بهتر بود

 ":بروم شمشيرش را به كمرش بست و چين و چروك هاي ردايش را صاف كرد و گفـت                 

مي خوام بفهمم   . ه چند تا سوال محتاطانه بپرسيم     اولين كاري كه بايد انجام بديم اينه ك       

بـه احتمـال    . كه تو دراس لئونا روغن سيتر كجا تحويل داده شده و از اونجا به كجا رفته               

مـا بايـد اونهـا رو پيـدا         . زياد سربازها و كار گرها تو حمل و نقل شدن اش نقش داشتن            

  ".كنيم و با يكي از اونها حرف بزنيم

ترك كردند و به دنبال انبـاري رفتنـد كـه احتمـال     مـي رفـت          آن ها گلدن گلوب را      

در نزديكي مركز دارس لئونا خيابان هاي سر بااليي به يك قـصر             . روغن سيتر آنجا باشد   

قصر باالي يك تپه بنا شده بود       . منتهي مي شدند كه از گرانيت صيقلي ساخته شده بود         

  .و از ساختماني به جز كليساي جامع بلند تر بود
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.   طال كوبي شده بود     ياط آن با كاشي صدفي فرش شده و در بخش هايي از ديواره ها               ح

  .مجسمه هاي سياه بر روي طاق ديواره ها قرار داشت و در دستانشان عود مي سوخت

سربازان در فصله چهار ياردي از يكديگر ايستاده بودند و به دقت هر عابري را زيـر نظـر                   

  .راشتند

  " كي اونجا زندگي مي كنه؟":مراه با احترام پرسيداراگون با ترس ه

او فقط به پادشاه و و جدان خودش كه اخيرا          .  حاكم اين شهر   ماركوس تابور  ":بروم گفت 

 آن ها در اطراف كاخ قدم زدند و خانه هاي پر زرق             ".زياد فعال نبوده جواب پس مي ده      

  .آن را تماشا كردند و برق اطراف

بنابراين بـراي خـوردن ناهـار توقـف         .  مفيدي دستگيرشان نشد   آن دو تا اواسط روز چيز     

تـو خـودت    .  اين شهر خيلي بزرگه و نمي تونيم بـا هـم بگـرديمش             ":بروم گفت . كردند

 او از زير ابـرو هـاي پـر پـشتش بـه              ".غروب همديگر رو تو گلدن گلوب مي بينيم       . بگرد

  ".نهاراگون نگاه كرد و گفت مطمئنم كار احمقانه اي ازت سر نمي ز
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 بروم چند سكه به او داد و سپس در مـسير مخـالف   ". نمي زنه":اراگون قول داد و گفت   

در تمام روز اراگون با مغازه دار ها و كارگرها صحبت كرد و سـعي كـرد تـا                   . حركت كرد 

  . جايي كه مي توانست خوشرو و مودب باشد

ده بود و انبـاري     سر انجام اراگون مردي را ديد كه در حمل و نقل روغن سيتر كمك كر              

اراگـون بـا هيجـان رفـت تـا نگـاهي بـه              . كه روغن را به آنجا برده بود به خاطر داشـت          

بـيش از يـك سـاعت طـول كـشيد           . سپس به گلدن گلوب بازگـشت     . ساختمان بيندازد 

   " چيزي پيدا كردي؟":اراگون پرسيد. تابروم خسته و كوفته بازگشت

ز چيزهاي جالبي شنيدم كه مهمتـرينش   امرو":بروم موهاي سفيدش را عقب زد و گفت   

  ".اين بود كه گالباتوريكس تو اين هفته به دارس لئونا مياد

  " چي؟":اراگون با هيجان گفت

 به نظر مياد كـه      ":بروم به ديوار تكيه داد و خطوط روي پيشانيش عميق تر شد و گفت             

گرفتـه بـه اون     تابور كار هاي زشت زيادي با قدرتش انجام داده و گالباتوريكس تصميم             
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اين براي اولين باره كه پادشاه تو ده سال گذشـته اوروبـائن رو تـرك                . درس فروتني بده  

  ".مي كنه

  فكر مي كني راجع به ما چيزي مي دونه؟ -

اگـه مـي    . البته درباره ما چيزايي مي دونه اما مطمئنم كه جاي ما رو نمي دونـه               -

يعني هر كـاري كـه مـي خـوايم          به هر حال اين     . دونست االن تو چنگ رازاك ها بوديم      

مـا نمـي    . درباره رازاك ها انجام بديم بايد تا قبـل از اومـدن گالبـاتوريكس انجـام بـشه                 

تنها چيزي كه بـه نفـع ماسـت اينـه كـه             . خواهيم از بيست فرسنگي به او نزديك بشيم       

 ".رازاك ها حتماً ميان تا براي اومدن گالباتوريكس اينجا رو آماده كنن

 من مي خوام رازاك ها رو پيدا كنم اما نمي خوام            ":ا محكم كرد و گفت    اراگون مشتش ر  

 ".اون حتما مي تونه منو تيكه تيكه كنه. با پادشاه مبارزه كنم

تو راست    مي گي در برابر      .  خيلي خوبه  ": ظاهرا بروم از اين حرف خوشش آمد و گفت        

ممكنـه چيزهـايي    . خوب بهم بگو امروز چي فهميدي     . گالباتوريكس هيچ شانسي نداري   

  ".رو كه شنيدم تاييد كنه
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امـا بـا مـردي      .  اكثرا چرت و پرت مي گفتن      ":اراگون شانه هايش را باال انداخت و گفت       

به غير از اين چيز     . اونجا يك انبار قديميه   . حرف زدم كه مي دونست روغن رو كجا بردن        

  ".بدرد بخور ديگه اي پيدا نكردم

منم چيزي رو كه تو شنيدي شنيدم و بـه          . تو بود    روز من يه كم پر بار تر از مال         -

خيلي زبون بازي نكردم و اون هـا گفـتن كـه            . اون انبار رفتم و با كارگرها صحبت كردم       

  "...محموله هاي روغن هميشه از انبار به قصر فرستاده       مي شه

 .و بعدش برگشتي اينجا ...  -

 قصر و به عنـوان يـك شـاعر          بعد از اون رفتم به    . حرفم رو قطع نكن   . نه برنگشتم  -

چنــد ســاعتي پرســه زدم و بــا شــعر و آواز . دوره گــرد بــه خوابگــاه خــدمتكارها رفــتم

 .خدمتكارها رو سرگرم كردم و در تمام مدت سوالهايي مي پرسيدم

 چيزهـايي كـه از خـدمت كارهـا          ":بروم به آرامي چپقش را با تنباكو پر كرد و ادامه داد           

مي دونستي كه يكي از كنت ها سه تـا زن داره كـه هـر                . شنيدم خيلي حيرت انگيز بود    

 او سـرش را تكـان داد و چـپقش را            "سه تا شون تو يه قسمت از قصر زندگي مي كنن؟          
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 عالوه بر خبرهاي جالبي كه شنيدم كامال اتفاقي فهميدم كـه اون             ": روشن كرد و گفت   

  ".روغن رو از قصر به كجا مي برن

  "؟... اون جا و":اراگون با بي صبري پرسيد 

آخر هـر مـاه   .  بيرون شهر  ":بروم پكي به چپقش زد و حلقه اي از دود بيرون داد و گفت             

هر وقت روغن سـيتر     . دو تا برده با آذوقه يك ماهشون رو به قرارگاه هلگريد مي فرستن            

كسي ديگه بـرده هـا      . به دارس لئونا مي رسه اون رو به همراه آذوقه ها       مي فرستن                  

  ".اونم ناپديد مي شه, نه و اگه يه وقتي كسي اون ها رو تعقيب كنه رو نمي بي

  ".فكر مي كردم اژدها سوارها تجارت برده رو از بين بردن -

اراگـون بـه كـوه      . متاسفانه تجارت برده تو دوران حكومت پادشـاه رونـق گرفـت            -

 ". پس رازاك ها تو هيلگريدن":سنگي فكر كرد و گفت

 .اون جا يا همين نزديكي ها -
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اگه اون ها تو هيلگريدن  يا پايين هستن و با يه در سـنگي بـزرگ حمايـت مـي           -

بـاال يـا    . شن، ياباال هستن كه تنها اسب هاي پرنده اونا يا سفيرا مي تونه بـه اونجـا بـره                  

 .هيچ شكي نيست كه پناهگاه اونا مخفيه. پايين فرقي نمي كنه

لگريد پرواز كنيم حتي اگه كل       اگه من و سفيرا اطراف هي      ":او لحظه اي فكر كرد و گفت      

  ".مردم دارس لئونا رو هم در نظر بگيريم رازاك ها حتما ما رو   مي بينن

  ". اونم يه درد سره":بروم تاييد كرد

 اگه ما جامون رو با برده ها عوض كنيم چي؟ چيـزي بـه مـاه                 ":اراگون اخم كرد و گفت    

  ".شيمكامل نمونده فرصت خيلي خوبيه تا به رازاك ها نزديك ب

   اين كار تو بهترين شرايط هم خطر ناكه           ":بروم متفكرانه ريش خود را خراشيد و گفت       

اگـه رازاك هـا تـو ديـد     . اگه برده ها رو از فاصله دور بكشن ما به درد سـر مـي افتـيم     . 

  ".رسمون نباشن نمي تونيم بهشون آسيب برسونيم

  .ما نمي دونيم آخر سر برده ها كشته مي شن يا نه -

  ". مطمئنم كه اونا كشته مي شن":با حالت جدي گفت بروم 
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 با اين وجود ايده     ":چشمان بروم برقي زد و حلقه دودي از دهان خود بيرون داد و گفت             

 صـداي او رفتـه رفتـه كـم شـد و             "...اگه سفيرا هم اين اطراف پنهان بشه و يـه         . جالبيه

يـادي تـا اومـدن پادشـاه        وقت ز . اما بايد خيلي سريع عمل كنيم     .  اين كار عمليه   ":گفت

  ".نداريم

بايد بريم تو هلگريند و اون تو گشت بزنيم؟ بهتره كه اونجا رو تو روز بگرديم كـه                -

  .يه وقت غافلگيرمون نكنن

من فردا به قصر بر ميگردم تا ببينم چه جـوري           . بعداً مي تونيم اون كار رو بكنيم       -

هـر  . اظب باشيم تا شك نكنن    بايد مو . مي تونيم جاي خودمون رو با برده ها عوض كنيم         

چند جاسوس ها و نديمه هايي كه در مورد رازاك ها مي دونن خيلي راحت مـي تـونن                   

 .من رو بشناسن

 .باورم نمي شه ما واقعا اونها رو پيدا كرديم  -
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اگـه  . اما آره ما كارمون رو خوب انجـام داديـم         . سخت ترين قسمتش هنوز مونده     -

ي انتقامت رو بگيري و    واردن ها از شر دشـمنان              شانس باهامون باشه به زودي مي تون      

 .خطرناك خالص مي شن

  .ما پناهگاه رازاك ها را پيدا كرديم, اراگون ذهنش را باز كرد و با شادي به سفيرا گفت

  كجا؟

  .اراگون بالفاصله چيزي رو كه كشف كرده بود توضيح داد

  .جاي مناسبيه براشون, هلگريد , سفيرا گفت 

وقتي كه كارمون اينجا تموم شد شـايد بتـونيم بـه كارواهـال              ,  كرد و گفت   اراگون تاييد 

سفيرا پرسيد، چي مي خواهي؟ او غريد و گفت به زندگي قبليت برگردي؟ مي              . برگرديم

بعضي وقـت هـا بايـد      ! دوني كه اون اتفاق هرگز نمي افته پس وقتت رو سرش تلف نكن            

 خواي تمام زندگيت رو قـايم بـشي يـا بـه              مي .  تصميم بگيري كه به چي متعهد بشي      

مگـه  . واردن ها كمك كني؟ اين ها تنها گزينه هايي هستن كه مي توني انتخواب كنـي               
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اينكه بخواي به نيروهاي گالباتوريكس بپيوندي كه من نميام و هيچ وقت ايـن رو قبـول               

  .نمي كنم

م رو به واردن ها     اگه بايد انتخاب كنم همون طوري كه مي دوني سرنوشت         , اراگون گفت   

  .مي سپارم

و او را تنها گذاشت تـا بـه حـرف           . آره اما بعضي وقت ها بايد به نداي درونت گوش بدي          

  .هايش  فكر كند

  فصل سي و پنجم

  كاهنان هلگريند

بر روي ديوار با زغال يادداشتي نوشـته        . وقتي اراگون از خواب بيدار شد در اتاق تنها بود         

  :ندبودند كه اراگون آن را خوا

  اراگون 

. شهر را بگرد و لذت ببر     . براي غذا پول را گذاشتم زير تشك      . من شب تا دير وقت بيرونم     

  .اما توجه ديگران را جلب نكن
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  .                                              بروم

 مغـازه هـاي بـسيار     .  او گلدن گلوب را ترك كرد و آهسته در ميان خيابان ها قـدم زد                

بعضي وقـت هـا     . بي آنجا بود اما هيچ كدام آنها به جالبي عطاري آنجال در تيرم نبود             جال

وقتـي كـه    . به خانه هاي تاريك و دلگير خيره مي شد و آرزو مي كرد كه در شهر نبـود                 

  .گرسنه شد يك تكه نان و پنير خريد و روي پله اي نشست و آن را خورد

حراجي را شنيد كه ليست قيمت ها را تنـد         بعد از آن در گوشه اي از دارس لئونا صداي           

اراگون كنجكاو شد و به سمت صدا رفـت و بـه فـضاي بزرگـي ميـان دو                 . تند مي خواند  

در مقابل آنها جمعيتـي     . ده مرد بر روي يك سكوي بلند ايستاده بودند        . ساختمان رسيد 

 با تعجـب    اراگون. ايستاده بودند كه لباسهاي گران قيمت و پر زرق و برق پوشيده بودند            

از خود پرسيد پس اجناس فروشي كجان؟ دالل خواندن ليست را تمام كرد و يك جوان                

مرد جوان كه دست و پايش زنجير شده بـود          . در پشت سكو اشاره كرد كه به او بپيوندد        

مـردي سـالم    .  و حاال اولين مورد رو معرفي مي كنم        ":دالل فرياد زد  . با ناراحتي باال آمد   

به .  همين ماه پيش دستگير شده و در شرايط خيلي خوبي قرار داره            از صحراي هاداراك  
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اما خـانم   . براي حمل سپر حرف نداره      ! بازو ها و پاهاش نگاه كنين او مثل يك گاو قويه          

ها آقايان بذارين بهتون بگم اگه بهش ياد بدين كه مثل آدم هاي متمدن صـحبت كنـه                  

  "!اسير خيلي خوبي خواهد بود

او خواست كلمـه اي     .  اراگون دندانهايش را با عصبانيت به هم فشرد        جمعيت خنديدند و  

. را ادا كند تا بتواند اسير را آزاد كند و دستش را كه تازه آتلش را باز كرده بود بلند كرد                    

كم مانده بود كه جادو را رها كنـد كـه فكـري بـه ذهـنش                 . نشان كف دستش درخشيد   

سير قبل از اينكه بتواند بـه ديـواره هـاي قـصر             آن ا !  اون هرگز نمي تونه فرار كنه       ,رسيد

اگر اراگون سعي مي كرد به او كمك كند تنها شـرايط را بـد تـر              . برسد دستگير مي شد   

تو هم همين   ! فكر كن . آورد و به آرامي به آنها لعنت فرستاد         او دستش را پايين   . مي كرد 

  .طوري تو دست اورگال ها به درد سر افتادي

 مي كرد و برده به مرد قد بلندي كه دماغ نوك تيـزي داشـت فروختـه                  او نا اميدانه نگاه   

برده بعدي دختر الغري بود كه بيشتر از شش سال نداشت و او را از دست مادرش                 . شد
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وقتي دالل كار خود را شروع كرد اراگـون عـصباني شـد و             . كه گريه مي كرد جدا كردند     

  .آنجا را ترك كرد

دوست , اراگون با خود گفت     .  صدا شنيده نمي شد    وقتي از چند ساختمان گذشت ديگر     

  .دارم همين االن يه دزد رو ببينم كه مي خواد كيفم رو بزنه

او بـه خـود     . او سر خورده شده بود و به ديوار كنارش مشت زد و انگشتانش كبـود شـد                

من مي تونم بـا     . اين چيزيه كه مي تونم با مبارزه با امپراطور ازش جلوگيري كنم           , گفت

به من نيروهاي خاصي عطا شده و خـود خـواهي           .  سفيرا اون برده ها رو آزاد كنم       كمك

اگر اين كار رو نكنم ممكنه اصال اژدها سـوار          . كه براي كمك به بقيه ازش استفاده نكنم       

  .نشوم

مناره هاي آن بـا مجـسمه  و         . وقتي از فكر بيرون آمد خود را جلوي كليساي جامع ديد          

در طول لبه الم مجسمه هاي سـنگي غـران          . يده شده بود  نقش هاي گچ بري شده  پوش      

حيوانات وحشي افسانه اي در هم پيچيده بر روي ديوار نقش بسته بود و در               . قرار داشت 
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پايين آنها نقش هاي برجسته قهرمانان و پادشاهان كه در حال قدم زدن بودند بـر روي                 

  .سنگ مرمرين قرار داشت

گـويي  . چيـز نگـران كننـده اي آنجـا بـود          .  انـداخت    كل ساختمان بر اندام اراگون لرزه     

يك . ساختمان شكارچي اي بود كه در شهر كمين كرده بود و منتظر قرباني بعديش بود              

اراگون خيلي جدي از آنها باال رفت و        . رديف پله عريض به ورودي كليسا منتهي مي شد        

در . ه در را هـل داد       نمي دونم ميشه برم تو يا نه؟ با كمي احساس گنا          . جلوي در ايستاد  

  . به راحتي باز شد و به داخل رفت

. هوا سرد و خشك بود    . سكوت يك آرامگاه فراموش شده كليساي خالي را فرا گرفته بود          

ديواره هاي خالي تا سقف قوسي باال رفته بود و آنقدر بلند بود كه اراگون احساس كـرد                  

جـدي و بـي روح ايـستاده        ميان پنجره ها مجسمه ها با چـشمان         . كه يك مورچه است   

او به نگاه هاي خيره كننده آنها پشت كرد و به آرامي به سمت رديف وسط رفـت                  . بودند

با پوتين هاي چرمي به ارامـي روي سـنگ هـاي            . و نگران بود كه سكوت آنجا را نشكند       

  .صاف قدم بر           مي داشت
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يـك ارغنـون بـادي      پشت محراب لوله هـاي      . محراب يك بلوك سنگي بدون تزئين بود      

ساز فقط زماني نواختـه مـي شـد         . سقف را سوراخ كرده و به سمت طبيعت باز شده بود          

  .كه باد شديدي به داري لئونل وزيده شود

او دعايي نكرد اما به خود . اراگون بدون احترام جلوي محراب زانو زد و سرش را خم كرد   

با اين حال از سردي آنجا      . ه بود آنجا مكاني خالي ،سرد و ممنوع     . كليسا اداي احترم كرد   

  .بارقه اي از ابديت و شايد نيروهاي نهفته در آنجا ساطع مي شد

آرام و جدي كلمـاتي را بـه زبـان باسـتان            . سرانجام اراگون سرش را خم كرد و بلند شد        

قلـبش بـه    . او خـشكش زد     . براي خود زمزمه كرد و سپس برگشت تا آنجا را ترك كند           

  . طبل به صدا در آمدتپش افتاد و مثل يك

شمشيرهايـشان بيـرون    . رازاك ها در ورودي كليسا ايستاده بودند و او را نگاه مي كردند            

  .كشيده شده بود و لبه هاي برنده آن در نور سرخ به رنگ خون بود

اراگـون از   . هـيچ كـدام حركـت نكردنـد       . صداي هيس مانندي از رازاك قد كوتاه تر آمد        

 ها دنبال رازاك ها بود و درد اعمال وحشيانه آنها در اراگـون              او هفته . خشم بر افروخت    
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خـشم او ماننـد     . فروكش كرده بود امـا هنـوز حـس انتقـام جـويي در او وجـود داشـت                  

او فريـاد   . آتشفشاني به جوش آمد و با به ياد آوردن وضعيت اسفناك برده ها بيشتر شد              

اراگـون  . رعـد و بـرق بـود      انعكـاس صـداي او ماننـد        . زد و كمانش را از پشتش برداشت      

  .بالفاصله دو تير ديگر رها كرد. ماهرانه يك تير در كمان گذاشت و آن را رها كرد

آنها در ميان نيمكت ها مـي       . رازاك ها با چابكي فوق العاده اي از تير ها جا خالي دادند            

 اراگون تير ديگري برداشـت امـا      . دويدند و شنلهايشان مثل بالهاي كالغ تكان مي خورد        

اگر اونها             مي دونستن كه مـن رو كجـا پيـدا                        . چيزي به يادش آمد و مكث كرد      

سپس اراگون با كمال وحشت     ! من بايد اون رو با خبر كنم      ! كنن پس بروم هم در خطره     

بيرون كليـسا نيـز سـربازان زيـادي         . گروهي از سربازان را ديد كه به داخل كليسا آمدند         

  .ايستاده بودند

 حرص به رازاك ها كه آماده حمله بودند نگاه كرد و سپس به دنبال راه فـراري    اراگون با 

او از ميان دروازه پريد و با عجله   . راه روي سمت چپ محراب توجه او را جلب كرد         .گشت

صـداي پـاي رازاك هـا       . از راه رو كه به سمت صومعه و برج ناقوس منتهي مي شد رفت             
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راهرو ناگهان به در بـسته      .  سريع تر حركت كند      كه از پشت او مي آمدند باعث شد تا            

  .اي ختم شد

رازاك ها تقريبـا    .     او به در ضربه زد و سعي كرد آن را بشكند اما در خيلي محكم بود               

 بالفاصله در تكه    "! جيردا ":او سراسيمه نفس عميقي كشيد و داد زد       . به او رسيده بودند   

  .تاق كوچكي پريد و فرار كرداراگون به داخل ا. تكه شد و به زمين افتاد

او از ميان چنـد اتـاق بـه سـرعت رد شـد و گروهـي از كشيـشان از ديـدن ناگهـاني او                          

ناقوس كليسا به صدا در     . فرياد هاي بلند و ناسزا را از پشت سر خود مي شنيد           . ترسيدند

اراگون از ميان آشپزخانه و چند راهـب رد شـد و سـپس از يـك در عبـور كـرد و                        . آمد

. هـيچ راه خروجـي نبـود      . ه در باغي كه با ديواره هاي بلند احاطه شده بود ايستاد           باالخر

. اما صداي هيس مانند رازاك ها را جلوي در شنيد         . اراگون برگشت تا آنجا را ترك كند        

جادو در آنجـا نمـي      . با نا اميدي در حالي كه دستانش را مي فشرد به سمت ديوار دويد             

از جادو براي خراب كردن ديوار استفاده مـي كـرد خيلـي             اگر  . توانست به او كمك كند    

  . خسته مي شد و نمي توانست فرار كند
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او پريد با اينكه دستانش را كامال دراز كرده بود فقط نوك انگشتانش به لبه ديوار رسـيد   

. اراگون نفس عميقي كشيد و سعي كرد از ديوار نيفتـد          . و محكم با سينه به ديوار خورد      

آرامي به باغ آمدند و سرشان را مثل سگ گله كه براي شكار بو مي كشدبه                رازاك ها به    

  .اين طرف و آن طرف حركت دادند

شـانه هـايش    . اراگون نزديك شدن آنها را حس كرد و با دست هايش خود را باال كشيد              

تلـو تلـو    . خيلي درد مي كرد او خود را باالي ديوار كشاند و به طرف ديگـر ديـوار افتـاد                  

و درست در همان لحظه كه رازاك هـا بـر روي            .  سپس تعادلش را بدست آورد     خورد اما 

  .اراگون به خود تكاني داد و به سرعت خود افزود. ديوار رسيدند به كوچه دويد

در حالي كه مطمـئن نبـود       . او بيش از يك مايل دويد و سپس ايستاد تا نفسي تازه كند            

.  رسيد و زير يك گاري ايستاده پنهان شد        رازاك ها او را گم كرده باشند به بازار شلوغي         

او نفس زنان با تعجب از خود پرسيد ، چطوري من رو پيدا كردن؟ اونا نبايد جاي من رو        

او با ذهن خود با سفيرا ارتبـاط بـر   ! مي دونستن مگر اينكه اتفاقي براي بروم افتاده باشه     

ببـين بـروم حـالش      ! يمهمه مون تو خطر   . رازاك ها من رو پيدا كردن     , قرار كرد و گفت   
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اگه خوبه بهش هشدار بده و بگو تو مهمون خونه مي بينمش و تو هم آماده پرواز                 . خوبه

  .شايد براي فرار به كمكت احتياج پيدا كنيم. باش تا هر چه زودتر از اينجا بريم

اون تو رو تو مسافر خونه مي بينه تو  تو خطر بزرگـي              , سفيرا مكثي كرد و سپس گفت       

  !نستاوا. هستي

  .اراگون همانطور كه از زير گاري بيرون مي آمد گفت، نمي دونستم

او با عجله به گلدن گلوب برگشت و خيلي سريع وسايلش را جمع كرد و سپس اسب ها                  

عصايش در دستش بود و بـا اخـم نگـاه مـي             . بروم خيلي زود به آنجا رسيد     . را زين كرد  

  "شده؟ چي ":او بر روي اسنوفاير پريد و پرسيد. كرد

 من تو كليساي جامع بودم كه    رازاك هـا پـشت               ":اراگون بر روي كادوك پريد و گفت      

تا جايي كه مي تو نستم به سرعت فرار كردم اما ممكنه اونا هـر لحظـه                 . من ظاهر شدند  

  .وقتي از شهر خارج بشيم سفيرا هم به ما ملحق مي شه. به اينجا برسن



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

466

466

البته اگه تـا حـاال ايـن        . ايد از شهر خارج بشيم    قبل از اينكه دروازه ها را ببندند ب        -

هركاري مـي   . اگه دروازه ها رو بسته باشن رفتن از اينجا غير ممكنه          . كا رو نكرده باشن     

  .كني فقط از من جدا نشو

بـروم  . اراگون وقتي ديد كه سربازان در انتهاي خيابـان قـدم رو مـي رونـد خـشكش زد                  

اراگـون بـر روي     .د و چهار نعل از آنجا فـرار كـرد           ناسزايي گفت و با شالق به اسنوفاير ز       

كادوك خم شده بودو به دنباي بـروم مـي تاخـت همـانطور كـه بـا سـرعت بـه سـمت                        

ديوارهاي شهر مي رفتند چندين بار با توده مردم كه    خيابان ها را بند آورده بودند بر                    

 كـادوك را كـشيد      وقتي دروازه هاي شهر را ديدند اراگون با دلهـره افـسار           . خورد كردند 

دروازه هاي شهر نيمه بسته بودند و دو رديف سرباز نيزه به دست راه آنها را سـد كـرده                    

  .بودند

  " اونها ما رو تيكه تيكه ميكنن":او گفت

بايد سعيمون رو بكنيم من باهاشون مي جنگم و تو بايد در رو براي مـا بـاز نگـه                     -

  .ه كادوك زدداري اراگون سرش را تكان داد و با پاشنه هايش ب
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آنها به سربازان حمله كردند سربازان نيزه هاي خود رابه سمت سينه    اسب ها گرفته و        

اراگون و بروم همچنان مي تاختنـد اراگـون صـداي           .ته آنها را به زمين تكيه داده بودند         

فرياد سربازان را شنيد اما توجه خود را به در ها كه در حال بسته شدن بودنـد متمركـز                    

  .كرد

قتي به نيزه هاي تيز نزديك شدند بروم دست خود را بلند كرد و كلماتي را بيـان كـرد         و

  . هجوم كلمات سربازان را به اطراف مي انداخت

شكاف ميان دروازه ها هر لحظه كمتـر مـي شـد            . گويي پاهايشان از پايين قطع مي شد      

 كمـك گرفـت و      اراگون اميدوار بود مجبور نباشد انرژي زيادي مصرف كند او از قدرتش           

با صداي صفير سـم اسـبان       .  ناگهان دروازه ها متوقف شدند     ".دوگريند هيلدر  ":فرياد زد 

در هوا بروم و اراگون از ديوار لئونا پريدند به محض اينكه آزاد شدند اراگون دروازه ها را                  

  .رها كرد دروازه ها لرزيدند و با صداي محكمي بسته شدند

نان مي تاخت بروم با نگراني به او نگاه كرد وقتي صداي            اراگون خسته شده بود اما همچ     

. شيپورهاي هشدار از شهر برخواست آنها همچنان از حومه دراس لئونا فرار مـي كردنـد               
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سفيرا كنار شهر منتظر آنها بود و پشت چند درخت پنهان شده بود چشمان او بـرق زد                  

ين بار تـو هـوا بمـون و         و ا .  سوارش شو  ":بروم گفت . و دمش به جلو و عقب حركت كرد       

نگران من نباشم به سمت جنوب مي روم همين نزديكي ها پرواز كن ديگه مهم نيـست                 

 اراگون به سرعت سوار سفيرا شد همان طور كه از زمين فاصـله              ".  كه سفيرا ديده بشه   

كه بر جاده چهار نعل مـي تاخـت سـفيرا پرسـيد تـو               . مي گرفتند به بروم نگاه مي كرد      

  حالت خوبه؟

  .رهآ

تمام وقتي رو كه صـرف پيـدا        , دود زيادي از سوراخهاي دماغ سفيرا بيرون آمد و گفت           

  .كردن رازاك ها كرديم بي فايده بود 

. اگه رازاك ها تنها دشمن آنجا بودند مي موندم و مي جنگيـدم            . مي دونم   , اراگون گفت 

  .اما با اون همه سربازي كه اونجا بود مبارزه منصفانه اي نبود

فـرار بـي سـر و       . مي دوني كه االن همه جا صـحبت ماسـت         , ا با لحني آزرده گفت    سفير

  .از االن به بعد فرار از دست امپراطور از هميشه سخت تر مي شه. صدايي نبود
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  . ميدونم -

. درياچه لئونا پـشت سرشـان بـود         . آنها خيلي سريع و نزديك به جاده پرواز مي كردند           

بـروم اسـب هـا را       .  سفيرا به سمت بروم شيرجه زد      هنگامي كه باد شروع به وزيدن كرد      

  " چي شده؟":نگه داشت و پرسيد

  . باد خيلي شديد شده-

  ". خيلي هم بد نيست":بروم با اعتراض گفت

  .باال هوا بده -

بروم ناسزايي گفت و افسار كادوك را به او داد و آنها يورتمـه مـي رفتنـد و سـفيرا هـم                       

وي زمين به سختي مي توانست پا به پاي اسب هـل        پياده دنبال آنها مي رفت هر چند ر       

  .پيش برود

آنها سرهايشان را با دستمال پيچيدنـد       . باد قوي تر شد و گرد و خاك را به هوا بلند كرد            

  .تا گرد و خاك وارد چشمانشان نشود
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گرچه طوفان آنها را اذيت مي كرد اما اراگون آرزو مي كرد باران ببارد تـا  رد پايـشان از            

فقط ستاره هـا آنهـا را راهنمـايي مـي           . تاريكي آنها را مجبور كرد توقف كنند      . ودبين بر 

آنها از جاده خارج شدندو پشت دو تخته سنگ اردو زدنـد روشـن كـردن آتـش                  . كردند

بنابراين در حالي كه سفيرا در برابر باد از آنها محافظـت مـي كـرد                . بسيار خطر ناك بود   

  .غذايشان را سرد خوردند 

  " آنها چه جوري ما را پيدا كردند؟":عد از خوردن شام بي مقدمه پرسيداراگون ب

يكي از خدمتكارهاي قصر به من هشدار داد كه بين اونها چند تا جاسوس هست                -

  .و از طريق اون به رازاك ها رسيده باشه... يه جوري بايد خبر من و سواالتم به تابور

  نمي تونيم به دراس لئونا برگرديم نه؟ -

  ". نه براي چند سال":ش را تكان داد و گفتبروم سر

 پس بايـد رازاك هـا رو بكـشيم          ":اراگون سرش را در ميان دستانش نگه داشت و گفت           

  ".بيرون؟ اگه بذاريم سفيرا ديده بشه اونا هرجايي كه باشه ميان دنبالش
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و وقتي بيان پنجاه تا سرباز هم باهاشون ميان به هر حال االن وقت اين حرف ها                  -

امـشب خطـر نـاكترين شـبه چـون          .فعال بايد به فكر اين باشيم كه زنده بمونيم          . تنيس

اونا تو شب از هر وقت ديگه اي قوي ترن بايـد  . رازاك ها ما رو تو تاريكي شكار مي كنن        

 .تا صبح به نوبت پست بديم

.  او لحظه اي مردد ماند و سپس از گوشه چشم نگاه كرد            ". باشه ":اراگون ايستاد و گفت   

. وجه حركت چيزي شد يك شيئ رنگي اطراف آنها ايستاد و در تاريكي شب فرار كرد               مت

  .اراگون به كنار محل اردو رفت و سعي كرد آن را بهتر ببيند

  " چي بود؟":بروم پتويش را باز كرد و پرسيد

 نمي دونم فكر كردم چيزي ديدم  حتما         ":اراگون به تاريكي خيره شد و برگشت و گفت        

  ".يه پرنده بود

 .سپس اراگون بيهوش بر روي زمين افتاد. پشت سرش درد گرفت و سفيرا غريد
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  فصل سي و ششم

  انتقام رازاك ها

جريان خون در سرش مـوج تـازه اي از درد    .لرزش خفيفي اراگون را از خواب بيدار كرد         

هنگـامي كـه    . چشمانش را باز كـرد و چهـره اش را در هـم كـشيد                .را با خود مي آورد      

او چشمانش را به همزد     . ما به نور فانوس نگاه كرد ، اشك در چشمانش حلقه زد             مستقي

هنگامي كه خواست بنشيند متوجه شد كه دسـتانش از پـشت            . و روي خود را برگرداند      

  . بسته است 

از اينكه ديد به هم بسته هستند ، خيـالش          .  او به سختي برگشت و دستان بروم را ديد          

. ود ؟ سعي كرد بفهمد تا اين كه ناگهان علتش را متوجه شد              علت آن چه ب   . راحت شد   

اما پس آن ها كه بودند ؟ او سرش را بيشتر چرخاند تـا              ! اونا يه آدم مرده رو نمي بندن        

  . اين كه يك جفت چكمه سياه در جلوي چشمانش ظاهر شد 

را تـرس وجـودش را فـ      . اراگون به باال نگاه كرد وبه صورت خشمگين رازاك خيره شـد             

او به جادو متوسل شد و سعي كرد كلمه اي را ادا كند تا بـا آن     رازاك هـا را                         . گرفت  
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بـا نـا اميـدي      . او نميتوانست كلمه را به يـاد بيـاورد          . بكشد ، اما نتونست و مبهوت ماند      

  . دوباره سعي كرد ، اما احساس كرد آن كلمه از چنگش فراركرد 

 دارو داره كـار مـي كنـه ، آره ؟            ": ي كـرد وگفـت       رازاك در باالي سر او خنده هولناك      

   ". فكركنم ديگر مزاحممون نشي 

اراگون از سمت چپش صدايي شنيد و وقتي ديـد كـه رازاك ديگـري پوزبنـدي را روي                   

بال هاي سفيرا با زنجير سياهي بـه كنـارش          . دهان سفيرا مي بندد ، احساس تنفر كرد         

راگون سعي كرد با او تماس بگيرد ، امـا چيـزي            ا. بسته و پاهايش غل و زنجير شده بود         

  . احساس نكرد 

 وقتي تهديد كرديم كه مي كشيمت نهايت همكاريش رو بـا مـا              ":  رازاك زير لب گفت     

اوكنار فانوس نشسته بود و خورجين هاي اراگون را مي گـشت و چيزهـاي درون                . كرد  

 براي ":  بيرون آورد وگفت آن را بررسي مي كرد و بيرون مي ريخت تا اين كه زاروك را 

 يا شـايد    ":  او خم شد و گفت       ". يه آدم معمولي عجب چيز قشنگيه ، شايد برش دارم           

   ". اگه رفتارت خوب باشه ، اربابمون بذاره تميزش كني 
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نفس مرطوبش بوي گوشت خام مي داد سپس شمـشير را در دسـتانش چرخانـد  و بـا                    

آنها باالي  .   اك ديگر به سرعت به كنارش آمد        راز. ديدن نشان روي غالف فرياد كشيد       

باالخره بـه اراگـون رو كردنـد        . شمشير ايستاده بودند وزير لب با هم صحبت مي كردند           

  "... توخيلي به ارباب ما خدمت خواهي كرد ، آره ": وگفتند 

  اگه اين كارو بكنم ، اول شما       ": اراگون با زبان ضخيمش سعي كرد كلماتي را بيان كند           

   "... رو 

تـو بـي    .. امـا تـو     .  اوه نه ، ما خيلي با ارزشـيم          ":  آن ها خنده سردي كردند و گفتند        

   ". مصرفي 

 سفيرا غرش بلندي كرد و دود از دماغش بيرون آمد به نظر رسيد رازاك ها توجهي بـه                  

  . او نكردند 

  .  توجهشان وقتي جلب شد كه بروم با ناله به يك طرف چرخيد 

: ازاك ها پيراهن بروم را گرفت و او را به راحتي به هـوا پرتـاب كـرد و گفـت                       يكي از ر  

   ". اين از بين مي برتش "
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  بازم بندازش ؟ -

 بذار بكشيمش ، اون يه عالمه دردسر بـراي مـا   ": رازاكي كه قد كوتاه تري داشت گفت  

   ". درست كرده 

كر خوبيـه ، امـا يـادت         ف ":  رازاك انگشتش را بر روي تيغه شمشير حركت داد و گفت            

   ". باشه ، پادشاه دستور داده زنده نگهشون داريم 

  . مي تونيم بگيم وقتي گرفتيم شون مرده بود  -

 ايـن يكـي چطـور ؟ اگـه          ": رازاك ديگر شمشيرش را به سمت اراگون گرفـت و گفـت             

   "حرفي بزنه چي ؟ 

 جرات اين كـار رو      " : همراه او خنديد و چشم غره بي رحمانه اي به او انداخت و گفت               

   ". نداره 

   ".  قبوله ": پس از سكوت طوالني رازاك ديگر گفت 

بـروم بـر روي يـك       . آن ها بروم را به وسط اردوگاه بردند و به روي زانـوانش انداختنـد                

! اراگون با ترس فزاينده اي نگاه مي كرد و گفت ، بايد خودم رو باز كـنم        . طرف نشست   
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رازاكي كه  .  دستش باز كند ، اما بسيار محكم بود و پاره نميشد             او سعي كرد طناب را از     

 فعـال هـيچ كـاري       ": بلند قدتر بود در حالي كه با شمشير به بروم ضربه   مي زد گفت                 

به نظر مي رسـيد چيـزي او را اذيـت مـي     .  سپس هوا را بو كشيد ". باهاش نمي كنيم  

ا به عقب كشيد و خنجـر را بـه طـرف            رازاك ديگر فرياد زد ؛ يك دفعه سر بروم ر         . كند  

درست در همان لحظه صداي خفيف حركت چيزي در هوا شنيده شـد            . گردن او گرفت    

و رازاك نعره زد ؛ تيري از شانه اش بيرون زد و رازاكي كه نزديك اراگون بود روي زمين   

او به طرف دوست زخمـي خـود دويـد و بـا             . نشست تا از اصابت تير دوم در امان بماند          

  . خشم به سمت تاريكي خيره شدند و زير لب چيزهايي گفتند 

 هنگامي كه بروم با حالتي نا متعادل و با چشماني نيمـه بـاز بلنـد شـد آن هـا مـانعش               

   "!  بنشين ": اراگون فرياد زد . نشدند 

  .  بروم براي لحظه اي ترديد كرد ، سپس لنگان لنگان به طرف اراگون رفت 

رازاك ها  . از سوي مهاجمان ناشناس به طرف اردوگاه پرتاب شد          وقتي تيرهاي بيشتري    

سـپس  . براي لحظه اي تير اندازي قطـع شـد          . در پشت تخته سنگ هايي پنهان شدند        
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رازاك ها كه تعجب كرده بودند بـه كنـدي عكـس            . تيرها از سمت مخالف پرتاب شدند       

كـسته اي بـه بـازوي       العمل نشان دادند ، چند جاي شنل شان سوراخ شده بود و تير ش             

  . يكي از آن ها فرو رفته بود 

 رازاكي كه قد كوتاه تري داشت نعره اي كشيد و به سمت جاده دويـد و وقتـي از كنـار                     

همراه او لحظـه اي ترديـد كـرد ،          . اراگون مي گذشت با بي رحمي به پهلوي او لگد زد            

امي كـه داشـت از      هنگـ . سپس خنجر را از روي زمين برداشت و به دنبال رازاك دويـد              

  . اردوگاه خارج مي شد ، خنجر را به سمت اراگون پرتاب كرد 

. او خود را بـه جلـوي اراگـون پـرت كـرد              . ناگهان نور عجيبي در چشمان بروم برق زد         

بـروم محكـم بـر      . خنجر به نرمي در بدنش فرو رفت        . دهانش با فرياد خاموشي باز شد       

  .  شانه اش آويزان ماند روي شانه اش به زمين افتاد و سرش روي

سـپس  . او صداي پايي را شـنيد       .  دردش دو چندان شده بود       "!  نه   ": اراگون فرياد زد    

  . چشمانش را بست و ديگر چيزي نفهميد 
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  فصل سي و هفتم

  مورتاگ

هر نفسي كه مي كشيد . براي مدت زيادي اراگون فقط حواسش به سوزش پهلويش بود        

احساسش به گونه اي بود كه گويي او به جـاي بـروم خنجـر خـورده                  . با درد همراه بود   

قدرت درك گذشت زمان اومخدوش شده بود ؛ وقتي باالخره بـه خـودش آمـد ،                 . است  

. چشمانش را باز كرد و كنجكاوانه به آتشي كه در چند قدمي اش قرار داشت خيره شد                  

ته بود چون دوباره مي توانست بـه        اما اثر دارو از بين رف     . دستانش هنوز به هم بسته بود       

  وضوح فكر كند ، سفيرا ، زخمي     شدي ؟ 

سفيرا باالي سر اراگون خم شده بود و بال هايش را براي حمايت از او گشوده بود ، نه ،                    

  . اما تو و بروم زخمي شديد 

 از    نمـي تونـستي      سفيرا ، تو اون آتيش رو درست نكردي ، مگه نه ؟ و خودت تنهـايي               

  . شر اون غل و زنجير خالص بشي 

  . نه 
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  . من هم اين طوري فكر نمي كردم 

  .اراگون با تقال بلند شد ونشست و مرد جواني را ديد كه آن طرف آتش نشسته بود 

غريبه لباس هاس ژنده اي به تن داشت اما احساس آرامش و اطمينان از او سـاطع مـي                   

دازه يك وجب و نيم به پهلويش بسته بود         كماني در دست داشت و شمشيري به ان       . شد  

غريبه با احتياط به سـفيرا نگـاه        . پشت سر او يك اسب جنگي خاكستري ايستاده بود          . 

  . كرد 

 غريبه كمـانش را محكـم تـر         " تو كي هستي ؟      ": اراگون نفس عميقي كشيد و پرسيد       

  " . مورتاگ ": با خونسردي و صداي آرام اما كمي هيجان زده گفت . گرفت 

پهلويش همچنـان درد  . اراگون دستانش را زير پاهايش رد كرد و آن ها را جلويش آورد            

   " چرا به ما كمك كردي ؟ ": مي كرد او دندان هايش را به هم فشرد و گفت 

  . تو تنها دشمن رازاك ها نيستي ، منم اونا را تعقيب مي كردم  -

 مي دوني اونا كي هستن ؟  -

 . اره  -



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

480

480

ا استفاده از جادو طناب هايي را كه به دورمش پيچيده شده بود باز           اراگون مي خواست ب   

او دچار ترديد شد سپس تصميم گرفت كه آن كار         . اما مورتاگ به او نگاه مي كرد        . كند  

   ".  جيردا ": را انجام دهد و گفت 

  . بندها از دور مچ او باز شدند و او دستانش را ماليد تا جلوي خونريزي را بگيرد 

امـا  . اراگون به خود دل و جرات داد و سعي كرد بايـستد             . اگ نفس عميقي كشيد     مورت

او در حالي كه از ميان دندان هاي به هـم           . استخوان هاي دنده اش به شدت درد گرفت         

مورتاگ سعي كرد كه به او كمك كند        . فشرده اش نفس مي كشيد سر جاي خود افتاد          

 من مي خواستم بـه تـو كمـك          ":  مورتاگ گفت    .، اما سفيرا با غرشي او را متوقف كرد          

  ". كنم اما اژدهات اجازه نداد بهت نزديك بشم 

من نمـي تـونم     !  خوب حاال ولش كن      ".  اسمش سفيرا است     ": اراگون به سختي گفت     

  . عالوه بر اين ، اون جون ما رو نجات داده . تنهايي بلند شم 

مورتاگ همـان طـور   . كرد و به عقب رفت سفيرا دوباره غريد ، الما بال هايسش را جمع         

او بـازوي اراگـون را محكـم        . كه به سمت جلو قدم بر مي داشت به سفيرا نگاه مي كرد              
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اراگون فرياد زد و اگر مورتاگ او را نگرفته بـود           . گرفت و او را بر روي پاهايش بلند كرد          

.  خوابيـده بـود      آن ها به سمت آتش رفتند جايي كه بروم به پـشت           . به زمين مي افتاد     

   " حالش چه طوره ؟ ": اراگون پرسيد 

 خوب نيـست ، چـاقو درسـت بـين دنـده           ": مورتاگ به او كمك كرد تا بنشيند و گفت          

مي توني بعداً بهش نگاه كني اما اول بـذار ببيـنم    رازاك هـا تـو رو                     . هايش فرو رفته      

   ". چقدر زخمي كردن 

.  اوف   ": ش را از تنش خارج كند و سپس گفـت           مورتاگ به اراگون كمك كرد تا پيراهن      

"  

 كوفتگي شديدي در پهلوي سمت چپش       ".  اوف   ":  اراگون هم با صداي ضعيفي گفت       

  . پوست قرمز ومتورم او از چند جا ترك برداشته بود . بود 

اراگـون داد زد و     .  مرتاگ دستش را بر روي محل كوفتگي گذاشت و با آرامي فشار داد              

  .  هشدار غريد سفيرا براي

 فكر كنم چند تـا از       ": مورتاگ نگاهي به سفيرا كرد و پتويي را قاپيد و به اراگون گفت              

. تشخيص دادنش سخته اما حداقل دو تاش شكسته ، شايدم بيشتر            . دنده هات شكسته    
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 او پتو را به تكه هاي باريك پـاره كـرد و سـينه               ". شانس آوردي كه خون باال نياوردي       

  .  بست اراگون را

 او نفـس نـه   ".  آره ، خـوش شـانس بـودم    ": اراگون دوباره پيراهنش را پوشيد و گفت     

چندان عميقي كشيد و خود را به سمت بروم كشاند و ديد كه مورتاگ كنار رداي بـروم                  

اراگون با دست هـايي لـرزان پانـسمان را بـاز            . را بريده است تا زخمش را پانسمان كند         

  . كرد 

اگـه بـازش كنـي ، اون    .  من جاي تو بودم اون كار رو نمي كردم         ": داد  مورتاگ هشدار   

  ". قدر خون ريزي مي كنه تا بميره 

زخم كوچك و باريكي بـود      . اراگون به او اعتنايي نكرد و باندها را از پهلوي بروم باز كرد              

ه وقتي گارو زخمي شده بود و ياد گرفتـ        . اما به نظر عميق مي آمد و خونريزي مي كرد           

  . بود كه چگونه آن را خوب كند و التيام زخم بروم كار راحتي بود 

 اراگون دستكش هايش را در آورد و ديوانه وار در ذهن خود بـه دنبـال كلمـات التيـام                    

او با التماس گفت ، كمكم كن ، سـفيرا ، مـن             . بخشي كه بروم به او ياد داده بود گشت          
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سفيرا در كنار او خم شد و به بـروم خيـره            . م  براي انجام اين كار به تنهايي خيلي ضعيف       

  . من اين جام اراگون . شد 

. وقتي ذهن سفيرا به ذهن اراگون پيوست قدرت جديدي در بدن اراگـون دميـده شـد                   

اراگون از قدرتشان كمك گرفت و آن را بر روي كلمات متمركز كرد و وقتي دسـتش را                  

 كـف دسـت او   " ! ويـس هيـل  : اوگفـت  . برروي زخم نگه داشـت دسـتش مـي لرزيـد        

مورتاگ تمام مـدت    . درخشيد و زخم بروم جوش خورد ؛ گويي هرگز شكافته نشده بود             

وقتي نور از بين رفت ، اراگـون  .خيلي زود زخم بروم خوب شد . آن ها را تماشا مي كرد  

سـفيرا بـه    . احساس بدي داشت به سفيرا گفت ، قبال اين كارو نكـرده بـوديم               . نشست  

ييد سرش را تكان داد و گفت ، با همديگه مي تونيم جادوهايي رو انجـام بـديم                  نشانه تا 

  . كه فراتر از قدرت هر كدوم ماست 

   " كامال خوب شده ؟ ": مورتاگ پهلوي بروم را به دقت بررسي كرد و پرسيد 

اون قدري نمي دونم تا بتونم تـوي        .  تنها مي تونم چيزي رو كه سطح بدنه خوب كنم            -

  . من هر كاري مي تونستم كردم. م درمان كنم ، حاال بستگي به خودش داره بدن رو ه
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...  انگـار    ":  اراگون كامال خسته شده بود و لحظه اي چشمانش را بست و سپس گفـت                

من سـوپ درسـت     .  احتماال گرسنه هستي     ":  مورتاگ گفت    ". انگار توي ابرها شناورم     

   ". مي كنم 

ن غذا بود اراگون با تعجب از خود مي پرسيد كه ايـن             وقتي مورتاگ مشغول درست كرد    

يا دزد بود و يـا      . شمشير و كمان اومثل شيپورش بهترين بودند        . غريبه چه كسي است     

چرا اون رازاك ها را تعقيب مي كنه ؟ مگر          . يا به هزار دليل ديگر      ... براي پول آمده بود     

ون براي واردن ها كار مي كنـه        اون ها چه كار كردن كه مورتاگ دشمنشون شده ؟ آيا ا           

 چقـدر از    ": اراگون سوپش را خـورد و پرسـيد         . ؟ مورتاگ كاسه سوپ را به اراگون داد         

  "فرار رازاك ها گذشته ؟ 

  . چند ساعت  -

 . ما بايد قبل از اينكه اونا تجديد قوا بكنن و برگردن از اين جا بريم  -

 امـا اون    ": روم اشاره كرد و گفـت        بعد به ب   " شايد تو بتوني سفر كني       ": مورتاگ گفت   

   ". وقتي بين دنده هات خنجر خورده باشه نميتوني بلند شي و حركت كني . نميتونه 
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 اراگون از سفيرا پرسيد ، اگه يه تخت درست كنيم مي توني همـون طـور كـه گـارو رو                     

  بردي بروم رو هم با چنگاالت حمل كني ؟ 

  . شه آره ، اما اون وقت زمين نشستن سخت مي 

  . فقط تا وقتي كه الزمه 

اما به يـه تخـت احتيـاج        .  سفيرا مي تونه اون روحمل كنه        ":  اراگون به مورتاگ گفت     

  ".داريم، مي توني يه دونه درست كني؟ من قدرتش را ندارم

  . همين جا وايستا-

اراگون لنگـان لنگـان بـه سـمت         . مورتاگ شمشيرش را بيرون كشيد و انجا را ترك كرد         

انـرا زه   . ش رفت و كمانش را  از جايي كه رازاك هـا پـرت كـرده بودنـد برداشـت                   وسايل

در اخـر هـم     . انداخت، تيردانش را پر كرد و زاروك را كه در تـاريكي افتـاده بـود يافـت                 

  .پتويي براي درست كردن تخت برداشت 
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ان ها به صورت موازي روي زمين گذاشت و سـپس پتـو را   . مورتاگ با دو نهال برگشت      

بعد از آن بروم را به دقت به تخت بست و سفيرا نهال ها را               . ان دو چوب محكم بست      مي

  . گرفت و با زحمت پرواز كرد 

 هيچ وقت فكر نمي كردم كه چنين    صـحنه اي رو               ": مورتاگ با صداي عجيبي گفت      

  ". ببينم 

و بـا    وقتي سفيرا در هواي تاريك ناپديد شد ، اراگون به زحمت به سمت كادوك رفـت                 

.  ممنون از اين كه به من كمك كـردي           ": درد زياد خود را به باالي زين كشاند و گفت           

اگر امپراطور تو رو با مـا ببينـه تـو           . هر چقدر كه مي توني از ما دور شو          . حاال بايد بري    

ما نمي تونيم ازت حمايت كنيم و من نمي خـوام ببيـنم بـه خـاطر مـا                   . خطر مي افتي    

  ". صدمه ببيني 

 سخنراني خوبي بود ، اما كجا مـي خـواين بـرين ؟              ": مورتاگ از آن طرف آتش گرفت        

  "اين اطراف جايي هست كه بتونين اون جا در امان باشين ؟ 

   " نه ؟ ":  اراگون گفت 
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 در ايـن    ": مورتاگ به قبضه شمشيرش دستي كشيد چـشم هـايش برقـي زد و گفـت                 

بـشين شـما رو همراهـي كـنم  جـاي            صورت فكر مي كنم تا وقتي كه از خطر خـالص            

عالوه بر اين اگه با شما باشم زودتر مي تونم با رازاك ها روبرو              . بهتري براي بودن ندارم     

   ". اتفاق هاي جالبي در اطراف يه اژدها سوار مي افته .بشم 

در ضـمن او    . شك داشت كه كمك يه شخص غريبه را بپذيرد يا نـه             . اراگون مردد بود    

با خود گفت ، اگه . آن قدر ضعيف است كه نمي تواند اورا به زور دوركند  مي دانست كه    

اراگون شانه  . معلوم بشه كه مورتاگ غير قابل اعتماده ، سفيرا  مي تونه اون رو دور كنه                 

 مورتـاگ سـرش را      ".  اگه مي خوايي به مـا ملحـق شـو          ": هايش را باال انداخت وگفت      

خود شد و اراگون دهنه اسنوفاير را گرفـت و از           تكان داد و سوار اسب جنگي خاكستري        

آن جا دور شد و به سمت بيابان رفت  هالل ماه روشنايي كمي ايجـاد كـرده بـود ، امـا                       

. اراگون مي دانست كه نور ماه تنها رديابي آن ها را براي رازاك ها راحت تـر مـي كنـد                      

سـاكت مانـد و     اگر چه اراگون ميخواست از مورتاگ سـوال هـاي بيـشتري بپرسـد امـا                 

نزديك سحر سفيرا گفت ، من بايـد وايـستم ،           . انرژيش را براي اسب سواري نگه داشت        
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من يه جاي خوب براي توقـف       . بال هايم خسته شده و بايد به بروم هم يه نگاهي كنيم             

  . پيدا كردم كه تقريبا دو مايل جلوتر از جايي كه تو هستي 

ه سنگ عريض كـه مثـل يـك تپـه بـزرگ از              آن ها سفيرا را ديدند كه بر روي يك تخت         

سفيرا با خوشحالي نگاه كرد و گفت ، يه غار پيـدا كـردم              . زمين بيرون آمده بود نشست    

اون قدر بزرگ هست كه همه مـا بـه اضـافه اسـب هـا                . كه از روي زمين ديده نمي شه        

  . توش جا بشيم ، دنبالم بيايين 

اسـب  .  كرد و ازتخته سنگ باال رفت        او برگشت و چنگال هاي تيز خود را در صخره فرو          

ها به سختي مي توانستند از آن جا باال بروند زيرا سم هاي آن ها به تخته سـنگ نمـي                     

اراگون و مورتاگ تقيربا يك ساعت اسب ها را هل دادند تـا ايـن كـه بـه غـار                     . چسبيد  

  . رسيدند 

بود و مـي    طول غار در حدود صد فوت و عرض آن بيست فوت بود و ورودي آن كوچك                 

تاريكي انتهاي غار را . توانست از آن در مقابل هواي بد و چشمان كنجكاو محافظت كند       

   ". من براي آتش هيزم جمع مي كنم !  چه باشكوه ": مورتاگ گفت . فرا گرفته بود 
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سفيرا او را بر روي تخته سنگ كوچـك در جلـوي            . اراگون با عجله به سمت بروم رفت        

راگون دست بي حال بروم را محكم گرفت و بـا اضـطراب بـه صـورت                 ا. غار گذاشته بود    

  . خشن او نگاه كرد 

 پس از چند دقيقه ، اراگون نفس عميقي كشيد و به سمت آتشي كـه مورتـاگ روشـن                   

  . كرده بود رفت 

آنها با سكوت غذايشان را خوردند و سپس سعي كردند كه به بروم كمي آب بدهند ، اما                  

  .    آن ها كورمال كورمال پتوهايشان را پهن كردند و خوابيدند .پيرمرد آبي ننوشيد 
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  صل سي و هشتمف

  ميراث اژدها سوار

  . بيدار شو اراگون 

  . اراگون تكاني خورد و ناليد 

  .  به كمكت احتياج دارم يه اتفاقي افتاده 

  .  اراگون سعي كرد اهميتي ندهد و بخوابد 

  ! بلند شو 

  . گفت ، ولم كن اراگون با غرغر 

  ! اراگون

اراگون به سـرعت بلنـد شـد و كورمـال كورمـال بـه دنبـال                 . صداي نعره در غار پيچيد      

بروم از روي تخته سنگ غلتيده بود و روي زمين دست و پا مـي زد                . كمانش مي گشت    

اراگون وحشت زده و با عجله      . صورت او در هم كشيده و مشت هايش محكم شده بود            . 

  .  دويد به سمت بروم
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 كمك كن آرومـش كنـيم ،        ": او دست بروم را محكم گرفت و با فرياد به مورتاگ گفت             

  ". داره به خودش صدمه مي زنه 

آن ها بروم را نگه داشتند تا تشنج        . با هر تكان بروم پهلوي اراگون به شدت مي سوخت           

  . سپس به دقت او را به باالي تخته سنگ برگرداندند . او آرام شد 

پوست او انقدر داغ بود كه گرماي آن را         . گون دستش را بر روي پيشاني بروم گذاشت         ارا

 بـرام يـه كـم آب و يـه           ": اراگون با نگراني گفـت      . مي شد از يك اينچي احساس كرد        

   ". دستمال بيار 

 مورتاگ آن ها آورد و به آرامي صورت بروم را خيس كرد و سعي كرد آن را خنك كنـد        

از سـفيرا   . رام شد و اراگون متوجه درخشش خورشيد در بيـرون غـار شـد               غار دوباره آ  . 

  پرسيد ، ما چقدر خوابيديم ؟ 

اون خوب بود تا اين يه دقيقـه قبـل          . من همه مدت مراقب بروم بودم       .  زياد خوابيدين   

اراگـون كـش و     . وقتي روي زمين افتاد تورو بيدار كـردم         . شروع به دست و پا زدن كرد      

  . دنده هايش در گرفت و قيافه اش در هم رفت . داد قوسي به خود 
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: بروم چشمانش را باز كرد و به اراگون خيره شد وگفت      . ناگهان دستي شانه او را گرفت       

 ":  اراگون از شنيدن صداي بروم خوشحال شد و فريـاد زد             "! برام نوشيدني بيار    !  تو   "

  ". ر مي كنه بروم ؟ تو نبايد االن نوشيدني بخوري ؛ حالت رو بدت

   "...  بيارش پسر ، فقط بيارش ": بروم نفس عميقي كشيد وگفت 

  .  دست او از روي شانه اراگون ليز خورد 

 اراگون به سمت خورجين ها خيز برداشت و مثل ديوانه ها در آنها به جستجو پرداخت                

   ". اش كنم  نمي تونم پيد": در حالي كه نا اميدانه به اطراف نگاه مي كرد فرياد زد . 

   ".  بيا مال من رو بگير ": مورتاگ كه يك مشك چرمي در دست داشت گفت 

 بـرات   ": كنـار بـروم زانـو زد و گفـت           . اراگون آن را گرفت وبـه سـمت بـروم برگـشت             

  . مورتاگ به سمت دهانه غار رفت تا آن ها را با يكديگر تنها بگذارد ". نوشيدني آوردم 

 او دستش را بـا بـي        "...خوب  : بروم گفت   . و نا مفهوم بود      حرف هاي بعدي بروم مبهم      

   ".  حاال بااون دست راستم رو بشور ": حالي تكان داد و گفت 

   "؟ ...  چي ": اراگون پرسيد 
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  . سوال نكن ، وقت ندارم  -

اراگون كه گيج شده بود در مشك را برداشت و مايع درون آن را كف دست بروم ريخت                  

پيرمرد ماليد و با انگشتانش به اطراف و پـشت دسـت بـروم پخـش                و آن را روي پوست      

  . كرد 

 اراگون نوشيدني بيشتري را بـر روي دسـت بـروم            ".  بيشتر   ": بروم خر خر كنان گفت      

او با شدت دست بروم را ماليد و ناگهان نشاني قهوه اي رنگ كـف دسـت بـروم                   . ريخت  

   . ايگنزياپيدا شد نشان گدوي

   " تو يه اژدها سواري ؟ ": يد  اوبا ناباوري پرس

. امـا ديگـه نيـستم       ...  يه وقتي بـودم      ":  لبخند دردناكي بر چهره بروم نشست و گفت         

توسط اژدها سوارها انتخاب شـدم تـا   ... جوون تر از االن تو ، توسط    ... وقتي جوون بودم    

 جمله مـورزان    از... وقتي اونا به من آموزش مي دادن با بقيه شاگردها           . بهشون بپيوندم   

  ". كه هنوز فورس دورن نشده بود دوست شدم 

  .  بايد بيش از صد ها سال پيش بوده باشد . اراگون نفسش را در سينه حبس كرد 
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و در جنگ دوروآرائبا يكي از     ... اما بعد از اون مورزان ما رو به گالباتوريكس لو داد             -

  .  سفيرا بود ...اسمش . شهرها ورونگارد اژدهاي جووون من كشته شد 

 ":  بروم خنديد و گفت      " چرا قبال اين را به من نگفته بودي ؟           ": اراگون به ارامي گفت     

 او به سختي نفس مي كشيد و دستانش به هم فـشرده شـده               ". احتياجي نبود   ... چون  

اگر چـه اژدهـاي مـن كـشته شـد ، امـا              . خيلي پير   ...  من پيرم ، اراگون      ": گفت  . بود  

نميدوني اين همه سال عمر كردن چه حـسي داره ،           . والني تر از بقيه شد      زندگي من ط  

به گذشته نگاه مي كني و ميبيني كه چيز زيادي ازش به ياد نداري ، بعد به آينده نگـاه            

بعد از اين همه سال     ... مي كني و مي بيني هنوز سال هاي زيادي رو در پيش رو داري               

و از گالبـاتوريكس بـه خـاطر ايـن          ... خـورم   ، من هنوز براي سفيراي خودم غـصه مـي           

   ".موضوع متنفرم 

 نـذار ايـن اتفـاق       ": چشمان بيمار گونه بروم به اراگون خيره شده بود و با جديت گفت              

با تموم جونت از سفيرا محافظت كن ، چون بدون اون زنـدگي      ! براي تو هم بيفته ، نذار       

  ". برات ارزشي نداره 
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هيچ اتفاقي قرارنيـست بـراي      .  تو نبايد اين طوري حرف بزني        ": اراگون با نگراني گفت     

  ". سفيرا بيفته 

 او به مورتاگ    ".  شايد من پرت و پال مي گم         ":  بروم سرش را به پهلو خم كرد و گفت          

مـن  !  اراگون   ": صداي بروم قوي تر شد و گفت        . نگاه كرد و سپس به اراگون خيره شد         

من قدرت مقابله   .  اين زخم بديه وانرژي من رو از بين برده           ...اين  . زياد دووم نمي يارم     

   "قبل از اين كه بميرم ، دعاي من رو قبول مي كني ؟ . ... با اون رو ندارم 

همه چيز درست مي شه ،    نمـي خـواد             ":  اشك از چشمان اراگون جاري شد و گفت         

   "اين كار رو بكني 

  دعاي من رو قبول مي كني ؟ . ار رو بكنم من بايد اين ك...   تا بوده همين بوده -

بروم دسـت لـرزانش را روي       .  اراگون سرش را خم كرد و به نشانه تاييد آن را تكان داد              

 اميدوارم در آينده سال هـاي شـادي رو پـيش رو داشـته               ": پيشاني او گذاشت و گفت      

  .  بعد به اراگون اشاره كرد كه نزديك تر بيايد ".باشي 
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ت كلمه به زبان باستان زمزمه كرد و خيلي آرامتر معنـي آن هـا را بـه او                   خيلي آرام هف  

فقط تـو مواقـع     ...  اين تمام چيزي بود كه مي تونستم بهت بدم           ": گفت و سپس گفت     

  ". خيلي ضروري ازشون استفاده كن 

 و حاال ، بزرگترين مـاجراجويي       ": بروم نگاهش را به سمت سقف چرخاند و زمزمه كرد           

 ..."   

او . اراگون اشك ريزان دست بروم را گرفت و تا جايي كه مي توانست به او ارامـش داد                    

همانطور كه زمان مـي گذشـت رنـگ بـروم           . تمام مدت كنارش ماند و هيچ چيز نخورد         

دستانش سـرد و رفتـه رفتـه مـرگ بـر او          . خاكستري شد و چشمانش به آرامي تار شد         

مي توانست تماشا كنـد كـه        كمك كند و تنها      اراگون نمي توانست به او    . چيره مي شد    

  . چگونه زخم رازاك ها او را از پا در مي آورد 

اراگون نام او را صدا زد و       . بروم ناگهان خشكش زد     .  اول شب بود و سايه ها بلند بودند         

. با فرياد از مورتاگ كمك خواست ، اما آن ها هيچ كاري نمي توانـستند انجـام بدهنـد                    

سپس آثار رضـايت  . وت فضا را در بر گرفت ، بروم به چشمان اراگون نگاه كرد    وقتي سك 
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در چهره اش هويدا شد و به آرامي آخرين نفس را كشيد و بدين ترتيب بروم قـصه گـو                    

  . مرد 

سفيرا سرش را بلند كرد و بـا  . اراگون با انگشتان لرزان چشمان بروم را بست و بلند شد  

اشـك از گونـه هـاي       . غريد و بدين گونه اظهار تاسف كرد        صدايي غمگين رو به آسمان      

بـا تامـل    . اراگون جاري شد و حس وحشتناك فقدان بروم سراسر وجود او را فرا گرفت               

   ".  ما بايد او را دفن كنيم ": گفت 

   ".  ممكنه ديده بشيم ":  مورتاگ هشدار داد 

  ! مهم نيست  -

مراه شمشير و چوب دستي اش بـه بيـرون   مورتاگ مردد بود ، سپس جنازه بروم را به ه   

  . سفيرا به دنبال او رفت . غار برد 

 مورتاگ با اعتراض ".  اون باال ":  اراگون باالي تپه را نشان داد و با صدايي گرفته گفت         

  ".  ما نمي تونيم روي سنگ ، قبر بكنيم ": گفت 

  .من مي تونم اين كارو بكنم  -
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آن جا ، مورتاگ بروم را روي سنگ گذاشت         . ه كشاند   اراگون به زحمت خود را باالي تپ      

 . 

دسـتش را تكـان داد و       .  اراگون چشمانش را خشك كرد و به تخته سـنگ خيـره شـد               

  "! موي استنر ": گفت 

 سنگ موج دار شد و مثل آب جريان پيدا كرد و گودالي به اندازه يك جنازه در آن بـاز                    

 و ديوارهايي تا كمـر خـودش در اطـراف           اراگون سنگ را مثل گل خيس شكل داد       . شد  

 . آن ايجاد كرد 

اراگـون  .  آن ها بروم را به همراه چوبدستي و شمشيرش درون تخته سنگ قـرار دادنـد      

سنگ روي صـورت بـي      . چند قدم به عقب برداشت و دوباره با جادو سنگ را شكل داد              

ه نشانه احتـرام آخـر ،       اراگون ب . حركت بروم را پوشاند و به شكل يك مناره بلند در آمد           

  ": كلماتي به زبان جادويي بر روي سنگ حك كرد 

  .اين جا بروم آرميده است 

  . كسي كه يك اژدها سوار بود 
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   و براي من مثل يك پدر 

  . اميدوارم از او با افتخار ياد شود 

او همچون مجسمه اي  بي حركـت        . سپس اراگون سرش را خم كرد و بي پروا گريست           

  . اراگون آن شب دوباره خواب زن زنداني را ديد . جا ايستاد تا شب آن

نفس كشيدن او نـامنظم بـود و   .  او مي توانست ببيند كه اتفاقي براي آن زن افتاده بود         

در تـاريكي سـلول     . اراگون نمي دانست كه آن زن از سرما مي لرزد يا از درد            . مي لرزيد   

. ن زن بود كه بر لبه تخت آويـزان بـود            تنها چيزي كه به طور واضح ديده مي شد دستا         

اراگون متوجه شد كه آن قطره هاي خـون         . مايع تيره اي از نوك انگشتان او مي چكيد          

  . است 
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  فصل سي و نهم

  آرامگاهي از الماس

وقتي اراگون از خواب بيدار شد ، چشمانش پر از شن و بدنش خشك شده بود  در غـار                    

از تخت بروم اثري نبود و هيچ نـشانه اي          .  چشم نمي خورد     به جز اسبها چيز ديگري به     

. اراگون به سمت ورودي غار رفت و بر روي تخته سنگي نشـست              . از او باقي نمانده بود      

او به زمين خيره شد و به خود انديشيد ، پس آنجال راست مي گفت كه تـو آينـده مـن                      

 خورشيد بيابان را بـه سـرعت        صبح زود بود اما پرتوهاي طاليي     . مرگ و مير وجود داره      

يك قطره اشك از چشمان اراگـون جـاري شـد و خيلـي سـريع در نـور            . گرم كرده بود    

  . آفتاب تبخير شد و شوره اشكي روي پوستش بر جاي گذاشت 

بـي  .  او در حالي كه گرما را احساس مي كرد چشمانش را بست و ذهنش را خالي كرد                  

وقتي بـه آن نگـاه كـرد ديـد كـه روي         . شيد  هدف ناخنش را به روي تخته سنگ مي ك        

تخته سنگ نوشته بود ، چرا من ؟ زماني كه مورتاگ با يك جفت خرگوش به سمت غار                  
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مورتاگ بدون هيچ حرفي كنار اراگون نشست       . آمد ، اراگون همچنان آن جا نشسته بود         

  " چه طوري ؟ ": و پرسيد 

  . خيلي بد  -

  "ده هايت بهتره ؟  دن": مورتاگ با دقت نگاه كرد و گفت 

 مـن   ": مورتاگ پس از چند دقيقه فكر كردن گفت         .  اراگون شانه هايش را باال انداخت       

آيـا بـروم تـو      ... دوست ندارم تو اين موقعيت اين سوال رو ازت بپرسم ، اما بايـد بـدونم                 

همون فردي كه كمك كرد يه تخم اژدها رو از پادشاه بدزدن و تا امپراطوري دنبال تخم                 

ت او موزان رو توي دوئل كشت ؟ من شنيدم كه تو اسم اون رو گفتي و متني رو هـم           رف

  "كه روي قبر اون نوشتي خوندم ، اما بايد بپرسم تا مطمئن شوم ، اون همون بوده ؟ 

 چـه   ": اراگـون گفـت     .  چهره مورتاگ در هـم رفـت         ".  آره   ":  اراگون به آرامي گفت     

 تو درباره چيزهايي حرف زدي كه اكثر مردم نمي          جوري همه اين چيزها رو مي دوني ؟       

دونن و براي اون ها مثل يه رازه و تو دقيقا زماني كه رازاك ها رو تعقيب مي كردي كـه    

  "ما به كمك احتياج داشتيم ، آيا تو يكي از واردن ها هستي ؟ 
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 من بـه    ":  و با اندوه گفت      ".  من مثل تو يه فراريم       ": مورتاگ با نگاهي مرموزانه گفت      

واردن يا امپراطور تعلق ندارم و به هيچ كسي جز خودم وفادار نيستم و در مـورد نجـات                   

تو ، زمزمه هايي راجع به يه اژدها سوار جديد شنيده بودم و فكر كردم با تعقيـب رازاك                   

  ". ها مي تونم بفهمم كه حقيقت داره يا نه 

   ". بكشي  من فكر كردم مي خواستي رازاك ها رو ": اراگون گفت 

 مي خواستم ، اما اگه اون ها رو مي كشتم هرگز تو رو نمـي                ":  مورتاگ خنديد و گفت     

  ". ديدم 

كاش االن اينجا بود ، اون مي دونست كـه مـي            ...  اما بروم  مي تونست هنوز زنده باشد         

اراگون به ياد آورد كـه بـروم چگونـه در دارت از نيـت      . شه به مورتاگ اعتماد كرد يا نه        

او . رور آگاه شده بود و فكر كرد كه آيا او هم مي تواند همان كار را انجام دهـد يـا نـه                        ت

تـالش  . اما با يك ديوار آهني سخت برخورد كرد         . سعي كرد به ذهن مورتاگ وارد شود        

چه طوري تونـسته اون كـار       . كرد تا از آن عبور كند ولي ذهن مورتاگ تقويت شده بود             
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ر كسي مي تونه بدون آموزش ديـدن ، ديگـران رو از ذهـنش               رو بكنه ؟ بروم گفت كمت     

  .دور نگه داره 

   " سفيرا كجاست ؟ ": اراگون متفكرانه پرسيد 

وقتي براي شكار رفتم مدتي دنبالم اومـد امـا بعـد پـرواز              .  نمي دونم    ":  مورتاگ گفت   

. فـت   اراگون بلنـد شـد و بـه داخـل غـار ر     ". از قبل از ظهر هم نديدمش   . كرد و رفت    

   " حاال مي خوايي چه كار كني ؟ ":مورتاگ به دنبال او رفت و گفت 

 و با خود گفت ، و نمي خوام همه اش راجع بهش فكر كنم               " نمي دونم    ": اراگون گفت   

. اسـتخوان دنـده اش درد مـي كـرد           . او پتوها را لوله كرد و به خورجين سفيرا بـست            . 

قتي اراگون وسايلش را در خورجين جابه جـا         مورتاگ رفت تا خرگوش ها را آماده كند و        

. مي كرد چشمش به زاروك افتاد و پوشش آن را باز كرد و غالف قرمز آن برق مـي زد                     

  . اراگون شمشير را بيرون آورد و آن را در دستانش سبك سنگين كرد 

او هيچ وقت زاروك را حمل نكرده بود و يا از آن در جنـگ اسـتفاده نكـرده بـود ، مگـر           

ايـن موضـوع    . ي كه با بروم تمرين مي كرد ، زيرا نمي خواسـت كـسي آن را ببينـد                 زمان
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رازاك ها از ديـدن شمـشير متعجـب شـده و ترسـيده              . ديگر اراگون را نگران نمي كرد       

او كمان خود را برداشت و زاروك را بـه          . بودند و همين كافي بود تا مانع نگراني او شود           

بـذار همـه    . به بعد من با شمشير زندگي مي كـنم          كمرش بست و با خود گفت ، از اين          

  . من االن يك اژدها سوار كاملم . ديگه هيچ ترسي ندارم . دنيا ببينن من چي هستم 

 او داخل خورجين بروم را جستجو كرد اما  فقط تعدادي لباس ، اشياء عجيب و غريـب                  

رجين را كنـار    اراگـون نقـشه آالگيزيـا را برداشـت و خـو           . و يك كيسه پول آن جا بـود         

مورتاگ چشم هايش را تنگ كرد و از روي خرگوش هايي           . گذاشت و كنار آتش نشست      

 ": كه در حال پوست كندن آن ها بود به او نگاه كرد  او دسـتش را دراز كـرد و گفـت                        

  "اون  شمشير ، مي تونم ببينمش ؟ 

. كنـد    اراگون ترديد داشت ، دوست نداشـت حتـي لحظـه اي شمـشير را از خـود دور                    

مورتاگ نشانه روي تيغه شمشير را به دقت بررسي         . سرش را به نشانه موافقت تكان داد        

   " از كجا آورديش ؟ ": چهره اش در هم رفت و گفت . كرد 

  بروم اين رو به من داد ، چه طور ؟  -
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.  مورتاگ شمشير را به او پس داد و با عصبانيت دست هايش را روي سينه اش گذاشت           

 يـه وقتـي اون شمـشير بـه انـدازه      ": نفس مي كـشيد و بـا هيجـان گفـت          او به شدت    

آخرين صاحبش يه اژدها سوار وحشي و بي رحم به نـام مـورزان              . صاحبش مشهور بود    

فكر كردم تو دشمن امپراطور هستي اما حاال     مي بينم كه يكي از شمـشيرهاي                   . بود  

   "! خون ريز  فورس ورن ها رو حمل مي كني 

او متوجه شد كـه بـروم آن را پـس از جنـگ بـا                . با تعجب به زاروك خيره شد        اراگون  

  . مورزان در گيلييد به دست آورده است 

مـن     نمـي        .  بروم به مـن نگفتـه بـود كـه اون رو از كجـا آورده                  ":  او صداقانه گفت    

 بـه    اون هيچ وقت   ":  مورتاگ با ناباوري گفت      ". دونستم كه اون متعلق به مورزان بوده        

  .  اراگون سرش را تكان داد "تو نگفته بود ؟ 

.  عجيبه ، هيچ دليلي براي نگفتن اين موضوع به تو به ذهنم نمي رسه            ": مورتاگ گفت   

 نگه  ".  من هم همينطور ، اما اون رازهاي زيادي رو به من نمي گفت               ":  اراگون گفت    "

او . بود او را اذيت مـي كـرد         داشتن شمشير كسي كه سوارها را به گالباتوريكس لو داده           
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با خود انديشيد ، اين شمشير احتماال خيلي از اژدها سوارها رو كشته و بدتر از اون هـم                   

  ! خيلي از اژدها ها رو كشته 

مـن شمـشيري نـدارم و تـا         .  به هر حال مي خوام اون رو داشته باشـم            ": اراگون گفت   

   " .وقتي كه يه شمشير نخرم از زاروك استفاده ميكنم 

 او  ".  ميل خودته    ":  وقتي اراگون اسم آن را به زبان آورد مورتاگ خود را باخت وگفت              

. برگشت تا به پوست كندن خرگوش ها ادامه دهد و سرش را به كـارش مـشغول كـرد                    

وقتي غذا آماده شد ، اگرچه اراگون خيلي خيلي گرسنه بـود امـا بـه آرامـي غـذايش را                     

زماني كه مشغول تميز    . م احساس بهتري به او دست داد        با خوردن آن غذاي گر    . خورد  

   ".  من بايد اسبم رو بفروشم ": كردن ظرف ها بودند اراگون گفت 

 به نظر مي رسيد كه عـصبانيتش        "چرا اسب بروم رو نمي فروشي ؟        ":  مورتاگ پرسيد   

  . فروكش كرده بود 

ما چون حـاال اون نيـست        بروم قول داده بود كه از اون مراقبت كنه ا          "اسنوفاير ؟    -

  ". من اين كارو براش مي كنم 
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 اگـه مـي خـواي اون رو بفروشـي           ": مورتاگ ظرفش را روي دامنش گذاشـت و گفـت           

   ". مطمئن هستم كه تو يه شهر يا ده ، ما مي تونيم مشتري خوبي براش پيدا كنيم 

  " ما ؟ ": اراگون پرسيد 

. مي خواي مدت بيشتري ايـن جـا بمـوني           تو كه ن   ":  مورتاگ به او نگاهي كرد و گفت        

 اراگـون  ".اگه رازاك ها اين اطراف باشن مقبره بروم براي اونا مثل يه عالمت   مي مونه         

 تازه استخوان دنـده ات هـم   ": مورتاگ ادامه داد . تا حاال به اين موضوع فكر نكرده بود         

ادو از خودت محافظت    من مي دونم كه مي توني با ج       . به زمان احتاج داره تا خوب بشه        

كني اما تو به يه همراه احتياج داري تا وسايل رو برات جا به جا كنه و بتونه از شمـشير                     

باالخره سر اين موضـوع     . اما بايد بهت هشدار بدم كه امپراطور دنبال منه          . استفاده كنه   

  . خون راه مي افته 

وقتي .  از درد فرياد كشيد      اراگون با بي حالي خنديد اما استخوان دنده اش درد گرفت و           

تـو  .  اگه كل ارتش هم دنبال تو باشن براي من اهميتي نـداره              ": نفسش برگشت گفت    

خوشحال   مي شم تو همراه سفر من باشي ،           . درست مي گي من به كمك احتياج دارم         
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اما منم بايد بهت هشدار بدم كه       . اگر چه بايد راجع به اين موضوع با سفيرا صحبت كنم            

تـو اگـه تنهـا باشـي جـات          . نه گالباتوريكس كل ارتش رو دنبال من فرستاده باشه          ممك

 مـي   ":  مورتاگ بالفاصله با خنده گفت       ". خيلي امن تر از اينه كه با من و سفيرا باشي            

   ". دونم ، اما هيچ كدوم از اين ها نمي تونه مانع من بشه 

   ".  خوبه ": اراگون خنديد و با قدرداني گفت 

حالي كه ان ها با هم صحبت مي كردند ، سفيرا به داخل غار آمد و به اراگون سـالم         در  

اما در كالم و افكارش ناراحتي زيادي ديده مـي          . او از ديدن اراگون خوشحال بود       . كرد  

  او سر بزرگ و آبي رنگش را بر روي زمين گذاشت و پرسيد ، بهتر شدي ؟ . شد 

  . نه چندان 

  . گ شده  دلم براي پيرمرد تن

اون واقعـا يـه     ! هرگزفكر نمي كردم اون يه اژدها سوار باشه ، بروم           ...  من هم همينطور    

هر چيكه اون در مورد جادو به من ياد داد رو بايد            . به پيري فورس ورن ها      . پيرمرد بود   

  . از خود اژدها سوارها ياد گرفته باشه 
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 رو لمس كرد فهميدم كه اون چي         سفيرا تكاني خورد و گفت ، وقتي تو مزرعه شما من          

  . كاره هست 

   و تو به من چيزي نگفتي ؟ چرا ؟ 

  . اوبه سادگي گفت ، اون ازم خواست كه نگم 

سفيرا هرگز نميخواست او را ناراحت      . اراگون تصميم گرفت كه آن مسئله را بزرگ نكند          

اگـون در مـورد     سـپس ار  .او به سفيرا گفت ، بروم خيلي از رازها رو به من نگفـت               . كند  

زاروك و عكس العمل مورتاگ با سفيرا صحبت كرد و گفت ، حاال مـي فهمـم كـه چـرا                     

اگـه بهـم    .بروم وقتي زاروك را به من داد در مورد مبدا و منشا اون چيزي به من نگفت                  

سفيرا با بي ميلي گفت ، من       . ميگفت ، شايد تو اولين فرصت از دستش فرار  مي كردم             

 بي همتاست ، اما بهتره به جاي ابزار آدمكشي مـورزان يـه               شمشير مي دونم كه اون يه    

  . شمشير ديگه براي خودت انتخاب كني 
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من راجـع بـه     .  شايد ، سفيرا بعد از اين جا بايد كجا بريم ؟ مورتاگ مي خواد با ما بياد                  

ها بـريم ؟    االن بايد پيش واردن     . گذشته اون چيزي نمي دونم اما به نظرم آدم صادقيه           

  . فقط نمي دونم چه جوري اونا رو پيدا كنيم ؟ بروم هيچ وقت اون روبه من نگفت 

  .  سفيرا گفت ، اون به من گفته 

مني كه ايـن همـه      . اراگون عصباني شد و گفت ، چرا اون به تو اعتماد كرد اما به من نه               

  . دانش دارم 

 صـخره اي   دا بـر روي   در حالي كه سفيرا به سمت او مي رفـت پوسـتش بـا سـر و صـ            

جلوي او ايستاد و به او خيره شد و گفت ، پس از ايـن كـه تيـرم رو تـرك                      . كشيده شد   

كرديم و اورگال ها به ما حمله كردن ، اون خيلي چيزها به من گفـت كـه مـن تـا الزم                       

اون در مورد مـرگش و اتفـاقي        . نباشه در مورد بعضي از اون ها هيچ صحبتي نمي كنم            

يكي از حقايقي كه اون به من گفت اسم يـه           . ز اون براي تو مي افته نگران بود         كه پس ا  

او مي تونه به ما كمـك كنـه         .  كه كه در گيلييد زندگي مي كنه         دورمنادمرد بود به نام     

بروم همچنين مي خواست تو بدوني كـه از ميـون آدم هـاي              . تا واردن ها رو پيدا كنيم       
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. رين كسي بودي كه ميتونـستي وارث اژدهـا سـوارها بـشي     آالگيزيا به اعتقاد اون تو بهت     

اين بهترين تعريفي بود كه او از زبان بـروم شـنيده            .اشك از چشمان اراگون سرازير شد       

  . مسئوليتي كه با افتخار انجام خواهم داد بود و با خود گفت ، 

  .  خوبه 

يكنـي اون بايـد      اراگون گفت ، پس ما به گيلييد مي ريم و راجع بـه مورتـاگ ، فكـر م                  

  باهامون بياد ؟ 

اگه نجاتمون هم نداده بود باالخره  ما        . سفيرا گفت ، ما زندگيمون رو مديون او هستيم          

دو تا رو ديده و چه بخوايم چه نخوايم بايد پيش خودمون نگهش داريم تـا در مـورد مـا       

  . چيزي به امپراطور نگه 

يش را براي سفيرا تعريـف كـرد و گفـت ،             اراگون با سفيرا موافقت كرد و بعد از آن رويا         

احساس مي كنم كه زمان بـراي اون داره         . چيزي كه تو رويا ديدم من رو مضطرب كرد          

. اون در خطر مرگ قـرار داره  . تمام مي شه و به زودي اتفاق وحشتناكي براش مي افته      

  . اون    مي تونه هرجايي باشه ! مطمئنم اما نمي دونم چه جوري پيداش كنم 
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   سفيرا پرسيد ، قلبت ، بهت چي مي گه ؟ 

  مي كنم بايد به      به هرحال فكر  . اراگون به شوخي گفت ، قلب من پيش از اين ها مرده             

اگه شانس بياريم اين زن تو يكي از شهرهاي تـوي مـسير             . سمت شمال و گيلييد بريم      

  .  رو ندارم نگران اينم كه تو روياي بعديم يه قبر ببينم من تحمل اون. مونه 

   چرا ؟ 

فقط وقتي ديدمش احـساس     . اراگون شانه هايش را باال انداخت و گفت ، مطمئن نيستم          

سـفيرا دهـان   . خيلي عجيبه ... كردم كه اون خيلي دوست داشتنيه و نبايد از دست بره           

اراگون پرسيد چي شده ؟ سفيرا سـرش را تكـان           . بزرگش را باز كرد و به آرامي خنديد         

اراگون با خودش غر غر كرد و بعد تصميم شـان را            .  هيچ حرفي از آن جا رفت        داد و بي  

 اگه دورمناد رو پيدا كردين و خواستين پيش واردن          ": به مورتاگ گفت ، مورتاگ گفت       

روبرو شدن با واردن ها براي من مثل اينه كه بدون           . ها برين من شما رو ترك مي كنم         

   ". بائن راه برم و ورود ام رو به همه اطالع بدم سالح و با سر و صداي زياد تو اورو
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تا گيلييد هنـوز    .  ما به اين زودي از هم جدا نمي شيم           ": اراگون با صدايي گرفته گفت      

 قبـل از    ": سپس با چشماني نيمه بسته به آفتاب نگاه كرد و گفـت              ". راه زيادي مونده    

   ". اينكه بيشتر وقت روتلف كنيم بايد بريم 

   " اون قدر قوي هستي كه بتوني سفر كني ؟ ": خم كرد و گفت مورتاگ ا

تمرين مشت زني يـا     .  بايد كاري بكينم و گرنه ديوونه مي شم          ": اراگون با تندي گفت     

جادو و يا بيكار نشستن در حال حاضر فكر خوبي نيست ، پس تـرجيح مـي دم كـه بـه                      

   ". راهمون ادامه بديم 

وسايل خود را جمع كردند و اسب هـا را از غـار بيـرون                آن ها آتش را خاموش كردند ،        

 تو بـرو ، مـنم االن        ": اراگون افسار كادوك و اسنوفاير را به مورتاگ داد وگفت           . آوردند  

  .  مورتاگ با قدمهاي آهسته به راهش ادامه داد ". ميام 

يش برود و از آن جايي كه از درد دنده هـا   اراگون با زحمت سعي كرد روي تخته سنگ

وقتي به باالي تخته سنگ     . نميتوانست درست نفس بكشد بين راه كمي استراحت كرد          
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آن ها با هم كنار قبر بروم ايستادند و براي آخرين بـار بـه او                . رسيد سفيرا هم آنجا بود      

  . اداي احترام كردند 

سايه هاي درخشاني بر روي زمين پخش شد و همان طور كه ماسه سنگ ها تغيير مـي                  

سـفيرا بـه نـشانه رضـايت غريـد         .  رنگ هاي درخشاني از آن ها منعكس مي شد           كردند

  . وعقب رفت و نتيجه كارش را تماشا كرد 

 ماسه سنگ ها ي چند دقيقه پيش قبر بروم به سنگ هاي قيمتي تبديل شده بود و از                  

ده اراگون با اشتياق به پيرمرد كه گويي تنها خوابي        . زير آن ها صورت بروم ديده مي شد         

  چي كار كردي ؟ : است خيره شد و با ترس و احترام از سفيرا پرسيد 

. حاال ديگه زمان نمي تونـه نـابودش كنـه           . تنها هديه اي رو كه مي تونستم بهش دادم          

  . اون مي تونه تا ابد تو ارامش استراحت كنه 

  .  د اراگون دستي به پهلوي سفيرا زد و از او تشكر كرد و هردو آن جا را ترك كردن
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  فصل چهلم

  غافلگيري در گيلييد

دنده هاي شكسته اش نمي     . اسب سواري براي اراگون خيلي سخت و دردناك شده بود           

گذاشت سريع تر حركت كنند و وقتي نفس مي كشيد سينه اش درد         مي گرفـت                        

سر سفيرا براي تسكين و نيرو دادن به اراگون باالي          . با اين حال حاضر نبود توقف كنند        

  . او پرواز مي كرد و ذهنش را با او مرتبط كرده بود 

 مورتاگ با صالبت در كنار كادوك حركت مي كـرد و خـود را بـا حركـات نـرم اسـبش                   

 اسـب  ": اراگون نگاهي به اسب خاكستري مورتاگ انداخت و گفت . هماهنگ كرده بود  

   "قشنگي داري ، اسمش چيه ؟ 

 ، اسـم كـسي رو روش گذاشـتم كـه            تورنـاك  ": مورتاگ اسبش را نوازشي كرد و گفت        

سـخت بتـوني   . وقتي كه تازه يه كره اسـب بـود گـرفتمش        . جنگيدن رو به من ياد داد       

   ". حيوون شجاع و با هوشي مثل اين تو كل آالگيزيا پيدا كني ، البته به جز سفيرا 

   ".  اسب محشريه ":  اراگون با تحسين گفت 
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 آره ، ولي اسنوفاير هم تنهـا اسـبيه كـه خيلـي شـبيه                ": مورتاگ خنده اي كرد وگفت      

   ". تورناكه 

آن ها آن روز مسافت خيلي كمي را طي كردند با اين حال اراگون از اين كه دوبـاره راه                    

همين كار باعث مي شد كه كمتر به مسائل غـم انگيـز فكـر       . افتاده بودند خوشحال بود     

جاده دراس لئونـا در چنـد       . حركت كردند   آن ها از ميان منطقه اي غير مسكوني         . كند  

آن ها از فاصله اي زياد شهر را دور زدند و به سمت گيلييد              . فرسخي سمت چپشان بود     

  . كه تقريبا به اندازه كارواهال از سمت شمال فاصله داشت حركت كردند 

اسب با صاحب جديديش از آن جا دور شـد          . در دهكده اي كوچك كادوك را فروختند        

ون با تاسف چند سكه اي را كه از ايـن معاملـه بـه دسـت آورده بـود در جيـبش                       و اراگ 

  . گذاشت 

پس از پشت سر گذاشتن نيمي از آالگيزيا با هم و فرار از دست اورگال ها ، جـدا شـدن                     

روزها بي هيچ حادثه اي مي گذشت و گروه كوچك آن هـا             . از كادوك برايش سخت بود    

ن از اين كه مـي ديـد او و مورتـاگ عاليـق مـشترك                اراگو. به حركت خود ادامه مي اد       
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ساعت ها راجع به تير اندازي و شـكار بـا هـم صـحبت مـي      . زيادي دارند خوشحال بود     

  . كردند 

با اين حال هر دو از صحبت كردن در مورد گذشته ها امتناع مي كردند با اين حـال بـه                     

اراگـون  . يگر مطلع مي شدند     خاطر اينكه در كنار هم بودند خواه نا خواه از كارهاي يكد           

از اين كه مورتاگ با كشمكش هاي  قدرت وسياست هاي درون امپراطـوري آشـنا بـود                  

به نظر مي رسيد مورتاگ از كارهاي تمامي مقامات عالي رتبـه و افـراد               . حيرت زده شد    

  . دربار و چگونگي تاثير كارهايشان بر ديگران خبر داشت 

هفتـه اول  . وش مي داد اما هميشه به او شـك داشـت      اراگون با دقت به حرف هاي او گ       

. بدون هيچ نشانه اي از رازاك ها گذشت و اين باعث كم شدن نگراني هاي اراگون شـد                   

  . با اينحال در طول شب همچنان نگهباني مي دادند 

اراگون انتظار داشت كه در راه گيلييد با اورگال ها روبرو شوند اما هيچ اثـري از اورگـال                   

اراگون با خود انديشيد ، فكر مي كردم اين جاهـاي دور افتـاده              .  چشم نمي خورد     ها به 

  . پر از هيوال باشه با اين حال اگه اونا جاي ديگه اي رفته باشند من شكايتي ندارم 
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با وجودي كه سعي كرد با استفاده از روشن بيني او .  ديگر آن زن را در روياهايش نديد   

 مي گذشتند اراگـون     هر وقت از شهر يا دهكده اي        . لي را ديد    فقط سلولي خا  . را ببيند   

اگـر زنـداني داشـت اراگـون        . بررسي مي كرد كه ببيند در شهر زنداني وجود دارد يا نه             

  . تغيير چهره مي داد و به ديدن آن جا مي رفت ؛ ولي هيچ كجا او را پيدا نميكرد 

اده شـده بـود ، اسـم و مشخـصات او را             با ديدن اعالميه كه به شهرهاي مختلـف فرسـت         

معرفي كرده بودند و براي دستگيرش جايزه بزرگي گذاشـته بودنـد ، كـار تغييـر چهـره         

سفر بـه سـمت شـمال ، آن هـا را بـه سـمت پايتخـت ،                   . پيچيده تر و سخت تر ميشد       

آن جا منطقه  خيلي شلوغي بود كـه نمـي شـد بـدون جلـب توجـه                   . اوروبائن ، كشاند    

سربازها در جاده اي به گشت زني مي پرداختند وپل هـا را بـه   .  آن عبور كرد  ديگران از 

شدت كنترل مي كردند و به همين دليل چند روز سخت ونگران كننده طول كشيد تـا                 

  . موفق شدند از پايتخت عبور كنند 

اين همان دشتي بود    .  وقتي كه به سالمت از اوروبائن گذشتند به دشت بزرگي رسيدند            

با اين تفاوت كه ايـن بـار        .  از آن عبور كرده بود       پاالنساراگون پس از خروج از دره       كه ار 
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آن هـا از كنـار دشـت بـه سـمت شـمال در امتـداد        . در سمت ديگر دشت قرار داشـت      

  .  به راه خود ادامه دادند رمررودخانه 

 اگـر در كارواهـال بـود      . طي همين مدت تولد شانزده سالگي اراگون هم آمد و گذشـت             

جشني براي ورودش به دنياي مردانگي برگزار مي شد اما دراين شرايط و در منطقه دور                

  .افتاده حتي چيزي درباره آن به مورتاگ نگفت 

بال هايش حسابي بزرگ شده و بـراي        . سفيرا در شش ماهگي خيلي بزرگ تر شده بود          

دنـدان  .  بـود    بلند كردن هر سانتي متر از آن به عضله و استخوان قرص و محكمي نيـاز               

هايش كه از آرواره ها يش بيرون زده بود تقريبا به كلفتي مچ دست اراگـون و نـوك آن                    

  . ها به تيزي زاروك بود 

دنـده هـايش    .  باالخره روزي كه اراگون براي آخرين بار پانسمانش را باز كرد فرا رسيد              

ويش زده بـود    كامال خوب شده بود و فقط زخم هاي كوچكي كه رازاك با پوتين به پهلـ               

  . ديده مي شد 
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همين طور كه به سفيرا نگاه مي كرد ابتدا آرام به بدنش كش و قوسي داد و وقتي ديـد                    

  . با خوشحالي عضله هايش را منقبض كرد . اثري از درد نيست راحت آن كار را كرد 

اگر چند وقت پيش بود حتما از اين خوشحالي لبخند مـي زد امـا پـس از مـرگ بـروم                      

پيـراهنش را پوشـيد وپـيش آتـش         . ي به راحتي در او بر انگيخته نمي شـد           چنين حس 

مورتاگ كنار آتش نشسته بود و تكـه چـوبي را           . كوچكي كه روشن كرده بودند برگشت       

مورتاگ نگران شد ولي چهره اش خونـسرد        . اراگون زاروك را بيرون كشيد      . مي تراشيد   

زه كافي قوي هستم ، دوست داري شمـشير   حاال كه به اندا": اراگون پرسيد   . باقي ماند   

  "بازي كنيم ؟ 

 با اين شمشير هاي تيز ؟ ممكنه همديگر         ": مورتاگ چوب را به كناري انداخت و گفت         

  ". رو به كشتن بديم

 مورتـاگ دو دل بـود ، بعـد شمـشير            ". بيا ، شمشيرت رو بـده بـه مـن          ": اراگون گفت   

 كه از بروم ياد گرفته بود لبه شمـشير هـا را         اراگون همان طور  . بلندش را به اراگون داد      
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: وقتي مورتاگ داشت تيغه شمشيرش را امتحـان مـي كـرد اراگـون گفـت                 . جادو كرد   

  ". وقتي كارمون تموم شد مي تونم به حالت اول برش گردونم "

    ".  خوبه": مورتاگ تعادل شمشيرش را چك كرد و با رضايت گفت 

. رد ؛ خيـزي برداشـت و بـه پـشت مورتـاگ پريـد                اراگون لبـه زاروك را هـم جـادو كـ          

اراگون با حركتي سريع خود را رها كرد        . شمشيرهايشان در هوا به يكديگر برخورد كرد        

نوك شمشير را به سوي مورتاگ هدايت كرد كه مورتاگ خود را با  حركتي سريع عقب                 

  . كشيد 

  !  اراگون فكر كرد ، عجب سريعه 

هر يك سعي مي كرد ديگري را با ضربات پياپي خـود            كشمكش سختي در گرفته بود و       

بعد از رد و بدل شدن ضربات  شديد و تند و تيز ، مورتـاگ شـروع بـه                    . از پاي در آورد     

نه تنها غلبه كردن بر ديگري براي هر دوي آن ها غير ممكن به نظر مي                . خنديدن كرد   

 دو هم زمان خسته شـده  رسيد ، بلكه چنان از قدرت هاي برابري برخوردار بودند كه هر 
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هر يك با لبخند قدرت ديگري را تحسين مي كـرد و آن قـدر بـه مبـارزه ادامـه                     . بودند  

  دادند كه دست هايشان بي حس وعرق از بدنشان جاري شد 

   "!  بسه ديگه ، دست نگه دار ":  باالخره اراگون گفت 

 اراگـون هـم بـه       .مورتاگ ضربه خود را متوقف كرد و نفس نفس زنان به زمين نشـست               

هيچ يك از مبارزاتش با بروم بـه        . تندي نفس مي كشيد تلو تلو خوران به زمين نشست           

  . سنگيني مبارزه امروز نبود 

مـن تمـام عمـرم رو بـه         !  كارت عاليه    ": مورتاگ نفس عميقي كشيد و با هيجان گفت         

اگـه  . ده بودم   تمرين شمشير بازي گذروندم ولي تا حاال با هيچ كسي مثل تو مبارزه نكر             

اراگون كه هنـوز نفـس نفـس        . ميخواستي ميتونستي فرمانده شمشير زنان پادشاه باشي      

 تو هم همين طور ، استاد تو ، تورناك ، مي تونست با به راه انداختن يه                  ": مي زد گفت    

مدرسه شمشير بازي پول خـوبي دربيـاره ، مـردم از تمـوم آالگيزيـا بـراي يـاد گـرفتن                   

   ". مدن سراغش شمشير زني مي او

  ".  اون مرده ": مورتاگ خيلي خالصه گفت 



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

523

523

  . متاسفم  -

اين كار آنها را سر حال و       .  از آن به بعد مبارزه عصرها به كار هميشگي شان تبديل شد             

اراگون پس از بهبودي بـه تمـرين جـادو          . آماده نگه ميداشت ؛ درست مانند دو هماورد         

ه عالقه نشان مي داد و خيلـي زود اعتـراف كـرد             مورتاگ به اين قضي   . هم ادامه مي داد     

كه اطالعات زيادي درباره جادو داشته ؛ امـا چـون جزئيـات كـار را نمـي دانـسته نمـي                   

هر وقت اراگون به تمررين زبان باستاني مشغول مي شد          . توانسته  از جادو استفاده كند       

  . غات مي پرسيد مورتاگ به آرامي گوش مي داد و گاه گاه سوال هايي درباره معني ل

يـك مـاه راه     . وقتي به نزديكي گيلييد رسيدند درست كنار هم اسب ها را نگه داشـتند               

آمده بودند تا به اين جا برسند ؛ در اين مدت باالخره بهار آخرين نشانه هاي زمستان را                  

  . اراگون متوجه شد در طول سفر قوي تر و ارام تر شده است . از بين برده بود 

به بروم مي انديشيد و با سفيرا راجع به او صحبت مي كرد ، امـا اكثـرا سـعي                     هنوز هم   

از فاصله دور مي توانستند ببيننـد كـه آن جـا         . مي كرد خاطرات غم انگيز را زنده نكند         

در مركـز   . شهري بي تمدن ، شلوغ ، با خانه هايي چوبي و سگ هايي پر سر و صدا بود                   
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گيلييـد بيـشتر    . ري آبي رنگ بر فـراز شـهر بـود           غبا. شهر يك قلعه سنگي قرار داشت       

پـنج مايـل آنطـرف تـر هالـه      . شبيه يك مركز داد و ستد موقت بود تا يك شـهر ثابـت     

آن هـا تـصميم گرفتنـد بـراي امنيـت بيـشتر در دو          .  ديده مي شد     ايسن استار درياچه  

  . مايلي شهر اردو بزنند

م اوني كه بايد به گيليـد بـره تـو       فكر نمي كن   ": وقتي شام آماده مي شد مورتاگ گفت        

  ". باشي 

         و دور مانـد هـم   .  چرا ؟ مـن مـي تـونم بـه خـوبي تغييـر قيافـه بـدم         ":  اراگون گفت   

  ". مي خواد گدوي ايگنزيا رو به عنوان مدرك اژدها سوار بودن من ببينه 

و دسـتگير  اگه مـن ر .  شايد ، ولي امپراطور بيشتر از من به دنبال توئه       ": مورتاگ گفت   

ولي تو رو بگيرين ، به زور پـيش پادشـاه   مـي برنـت                 . كنن  باالخره مي تونم فرار كنم      

به . واون قدر اون جا شكنجه ات مي كنن تا بميري ، مگه اين كه به پادشاه ملحق بشي                   

اونايي كه اون جا مي بينـي خونـه         . عالوه اين جا از اون جاهاييه كه پر از نيروي نظاميه            

رفتن به اون جا مثل اينه كه خودت رو دو دستي توي سفره             . باز خونه است    نيست ، سر  
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سفيرا دمـش را بـه دور   .  اراگون نظر سفيرا را پرسيد      ". تزئين شده تحويل پادشاه بدي      

پاهاي اراگون پيچيد و كنار او دراز كشيد و گفت ، نبايد از من بپرسي ، حرفش منطقيه                  

 كه بتونه  دور ماند رو متقاعد كنه كه راست مي گه             ، مي تونم چيزهايي به مورتاگ بگم      

مورتاگ درست مي گه ؛ اگه قراره كسي دستگير بشه بهتره اون باشه ، اون مي تونه از                  . 

چهره اراگون در هم رفت و گفت ، دوسـت نـدارم بـذارم خـودش رو بـه                   . پسش بر بياد    

ي تـوني بـري ولـي اگـه          باشه ، مـ    ": بعد با   بي ميلي گفت        . خاطر من تو خطر بندازه      

 اون جوري مثـل     ":  مورتاگ خنده اي كرد وگفت       ". اتفاقي پيش بياد من ميام كمكت       

 دوبـاره خنـده اي      ". چطور سواري تنها بر ارتش پادشاه پيـروز شـد           : افسانه ها مي شه     

   " چيزي هست كه قبل از رفتن بايد بدونم ؟ ": كرد و ايستاد 

   "ر نيست استراحت كنيم و تا فردا صبر كنيم ؟  بهت": اراگون محتاطانه پرسيد 

اگه اين دور   . چرا ؟ هر چي اين جا بمونيم احتمال اين كه پيدامون بكنن بيشتره               -

ماندي كه مي گي بتونه تو رو پيش واردن ها ببره پس بايـد تـو اولـين فرصـت پيـداش                    

  . كنيم 
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  . هيچ كدوممون نبايد بيشتر از چند روز نزديك گيلييد بمونه 

بعد سفيرا به اراگون توضـيح      .  سفيرا گفت ، باز هم حرف هاش عاقالنه به نظر مي رسه             

داد كه چه حرف هايي بايد به دور ماند گفته شود و اراگون اطالعـات را بـراي مورتـاگ                    

  .توضيح داد 

 خيلي خوب ، اگه مشكلي پيش نياد تا چند          ": مورتاگ شمشيرش را آماده كرد و گفت        

 بعد دسـتي تكـان داد و بـه          ".حتما براي من هم غذا بذارين       .  گردم   ساعت ديگه بر مي   

اراگون كنار آتش نشست و بـا نگرانـي مـشغول ور            . پشت تورناك پريد و به تاخت رفت        

  . رفتن با دسته زاروك شد 

اراگون زاروك را در دسـت گرفتـه بـود و دور            . ساعت ها گذشت ولي مورتاگ بر نگشت        

م با دقت به گيلييد نگاه مي كرد و فقـط چـشمانش حركـت      سفيرا ه . آتش قدم مي زد     

هيچ كدام حرفي از نگراني هايشان به ميان نمي آوردند اما اراگون بـي سـر و                 . مي كرد   

  . صدا آماده مي شد تا اگر گروهي از سربازان از شهر به سمت آنها آمدند حركت كنند 

  . سفيرا ناگهان فرياد زد ، نگاه كن 
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در فاصله ي دور اسب سواري را ديد كه از شهر خارج            . لييد چرخيد   اراگون به سمت گي   

اراگون به پـشت سـفيرا رفـت و         . شد و با سرعت سر سام آوري به سمت آنها مي تاخت             

  .گفت ، از اين وضع خوشم نمي ياد ، آماده پرواز باش 

  . براي بدتر از اونم آماده ام 

مورتاگ به روي تورناك خم شده بود       وقتي كه اسب سوار نزديك تر شد اراگون ديد كه           

. به نظر نمي رسيد كه كسي او را تعقيب كند ولي سرعت خودش را كم       نمي كرد               . 

اراگـون  . او چهار نعل وارد اردوگاه شد و روي زمين پريد و شمشيرش را بيـرون كـشيد                  

   " چي شده ؟ ": پرسيد 

   "ييد من رو تعقيب نكرد ؟  كسي از گيل": مورتاگ نگاهي به اطراف انداخت و گفت 

  .ما كسي رو نديديم  -

 . خوبه ، پس بذارين اول يه چيزي بخورم ، دارم از گرسنگي مي ميرم  -

بعد از اين كه با عجلـه چنـد         .  او كاسه اي را جلو كشيد و با اشتها مشغول خوردن شد             

رو بيـرون    دور ماند قبول كرده كه فردا غروب مـا           ": لقمه اي خورد و با دهاني پر گفت         
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اگه قبول كنه كه تو واقعا يه سوار هستي و كلك نمي زنيم تورو مي بـره                 . گيلييد ببينه   

  ". پيش واردن ها 

   " كجا قراره ببينمش ؟ ": اراگون پرسيد 

   ".  روي تپه كوچكي كنار جاده ":  مورتاگ به غرب اشاره كرد وگفت 

  خوب تعريف كن چي شد ؟  -

 يه اتفـاق خيلـي سـاده ولـي          ": سه اش ريخت و گفت      مورتاگ غذاي بيشتري داخل كا    

تنها كـاري كـه     مـي    . يكي كه من رو مي شناسه توي خيابون من رو ديد     . خطرناك  

   ".تونستم بكنم اين بود كه فرار كنم ولي خيلي دير شده بود چون من رو شناخته بود  

 باشد و گفـت ،      بدبياري بزرگي بود ولي اراگون نمي دانست چقدر ممكن است خطرناك          

   "چيزي به كسي مي گه ؟ :  چون دوستت را نمي شناسم بايد بپرسم "

 اگه ميشناختيش ، احتياجي بـه جـواب دادن          ": مورتاگ خنده كش داري كرد و گفت        

دهنش لقه و اصال چفت و بسن نداره و هميـشه مـشغول وراجيـه و همـه                  . سوالت نبود   

به كسي مي گه يانه ، مساله اينه كه به كي           مساله اصلي اين نيست كه      . چيز رو مي گه     
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اگه اين حرف به گوش كسايي كه نبايد بدونن برسه اونوقت تو دردسـر بزرگـي                . مي گه   

  ". مي افتيم 

حداقل .  فكر نكنم سربازها رو براي پيدا كردنت تو تاريكي بفرستن            ": اراگون اشاره كرد    

د و اگه همه چيـز خـوب پـيش          مي تونيم مطمئن باشيم كه تا صبح مشكلي پيش نمييا         

  ". بره تا اون موقع ديگه با دور ماند اينجا رو ترك مي كنيم 

همون طور كه قبال .  نه ، فقط تو باهاش مي ري    ":  مورتاگ سرش را تكاني داد و گفت        

   ". هم گفتم من پيش واردن ها نميام 

در طـول  . ها بمانـد  دوست داشت مورتاگ هم با آن     .  اراگون با ناراحتي به او خيره شد        

  . سفر با هم دوست شده بودند و او دوست نداشت كه از هم جدا شوند 

اراگون خواست مخالفت كند اما سفيرا او را ساكت كرد و به ارامي گفت ، تـا فـردا صـبر               

  . كن ، االن وقتش نيست 

  . اراگون با قيافه اي در هم گفت ، خيلي خوب 
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مي درخشيدند به حرف زدن ادامـه دادنـد و سـپس             آن ها وقتيكه ستاره ها در اسمان        

  . خوابيدند و سفيرا اول نگهباني داد 

همـه چيـز    . اراگون دو ساعت قبل از سحر از خواب بيدار شد ، دستش مور مور مي شد                 

ساكت و آرام بود اما چيزي توجه او را به خود جلب كرد ؛ چيزي كه ذهنش را بي تـاب                     

سـفيرا  . او احتياط مي كرد تا صدايي ايجاد نكند         . ستاد  زاروك را برداشت و اي    . مي كرد   

او پرسيد ، چي شده     . با كنجكاوي نگاهي به او انداخت ؛ چشمان درشتش مي درخشيد            

  ؟

  . او چيز مشكوكي نمي ديد .  اراگون گفت ، نميدونم 

 سفيرا با كنجكاوي شروع به بو كشيدن كرد ، خس خسي كرد و سرش را بلنـد كـرد و                    

اراگون به . بوي گند عجيبي مي دن      . وي اسب مي شنوم ولي تكون نمي خورن         گفت ، ب  

مورتاگ از جا پريد و خنجري را از زيـر          . سمت مورتاگ خزيد و شانه هايش را تكان داد          

اراگون به او اشـراه كـرد       . پتويش بيرون كشيد ، بعد هاج و واج نگاهي به اراگون انداخت           

   ".  اسب ها نزديك ما هستن ":  گفت تا  ساكت باشد و نجوا كنان به او
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مورتاگ بي هيچ حرفي شمشيرش را بيرون كشيد و آن ها به آرامي در دو طرف سـفيرا                  

  . ايستادند و آماده حمله شدند 

همين طوركه منتظر بودند ستاره صبح از شرق طلوع كرد ؛ صـداي سـنجابي از دور بـه                   

ث شـد اراگـون بچرخـد و        صداي غرشي وحـشيانه از پـشت سـر باعـ          . گوش مي رسيد    

اورگال بزرگي در كنار محل اتراق آن ها ايستاده بـود و تبـر              . شمشيرش را باال نگه دارد      

  . دو سري با دسته اي كثيف را در دست داشت 

  !اراگون با خود فكركرد ، اين ديگه از كجا اومده ؟ جاي پاشون رو هيج جا نديديم 

  . ند اما حمله نكرد اورگال غرشي كرد و سالحش را در هوا چرخا

   " ! بريسينگر ": اراگون از جادو استفاده كرد و فرياد زد 

خون روي سـر    . چهره اورگال از وحشت در هم رفت و با برق نوري ابي رنگ منفجر شد                

سـفيرا پـشت او     . و صورت اراگون فرو ريخت و توده اي قهوه اي رنگ در هوا پخش شد                

وقتـي  . اراگـون چرخـي زد      . دو پا ايستاده بود     در حالي كه احساس خطر مي كرد روي         
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كه مشغول كشتن اولين اورگال بود گروه ديگري از گوشه اي به سمت آنها حمله كـرده                 

  ! گول چه حيله هاي مسخره اي رو مي خوريم . بودند 

اراگون سعي كرد بـه     .  مورتاگ به اورگال ها حمله كرد و شمشيرها با هم تالقي كردند             

اولين اورگال شمشيرش را به     . لي چهار تا از هيوالها جلوي او را گرفتند          او ملحق شود و   

اراگون خودش را عقب كشيد و با استفاده از جادو اورگال           . سوي شانه هاي او فرود آورد       

دومي را با فرو كردن زاروك در گلويش كشت و بعد خـشمگين چرخـي زد و                 . را كشت   

ن حال چهارمين اورگال با ضربه چماقي بـه         در همي . شمشير را در شكم سومي فرو برد        

او حمله كرد ، اراگون متوجه حمله اورگال شد و سعي كرد شمشيرش را باال بگيـرد تـا                   

مانع برخورد چماق شود ولي چند ثانيه دير شده بود وقتي چماق به سرش خورد فريـاد                 

   "!  سفيرا ، پرواز كن ": زد 

  .رفت  نور شديدي در چشم هايش پيچيد و از هوش 
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  فصل چهل و يكم 

  دوسانداوار فرور

 وقتي اراگون به هوش آمد متوجه شد كه بدنش گرم و خـشك اسـت و چانـه اش روي                    

چند دقيقه طول كشيد تا توانست      . بافت خشني قرار داشت و دست هايش آويزان است          

  . خود را باال بكشد و به اطراف نگاهي بياندازد 

يك پنجره نرده اي در بـاالي ديـوار         . سلولي نشسته بود     او بر تختي نا صاف و باريك در       

در آهني محكمي با پنجره كوچكي در نيمه بـااليي آن ماننـد پنجـره روي                . قرار داشت   

  . ديوار محكم بسته شده بود 

چنـد لحظـه   .  با هر حركت اراگون خون خشك شده روي صورتش ترك بر مي داشـت               

سرش به شدت صدمه ديده بـود       . يست  طول كشيد تا متوجه شد كه آن خون خودش ن         

و اين آسيب ديدگي با توجه به مشتي كه خورده بود دور از انتظار نبود و حواسش هنوز                  

او سعي كرد از جادو استفاده كند امـا نميتوانـست بـراي يـادآوري               . سر جاي خود نبود     
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شـش  كلمات به خوبي تمركز كند و باالخره به اين نتيجه رسيد كه آن هـا بايـد بـي هو                   

  . كرده باشند 

جاي خالي زاروك را بر پـشتش حـس مـي كـرد و بـه سـمت           .  ناله اي كرد و بلند شد       

پنجره اي كه روي ديوار بود خيز برداشت و سـعي كـرد بـا ايـستادن بـر روي انگـشتان                     

. چند لحظه طول كشيد تا چـشمانش بـه نـور بيـرون عـادت كنـد                  . بيرون را نگاه كند     

آن طرف سلول رديفي از  خانه هاي چوبي كه شبيه به هـم  . پنجره هم سطح زمين بود    

  . بود وجود داشت 

آن چه در   . اراگون احساس ضعف كرد و نشست و با حالتي بهت زده به زمين خيره شد                

به افكـار  . خارج از سلول ديده بود او را آزرده خاطر كرده بود ، اما علتش را نمي دانست         

مـردي وارد   . و سعي كرد ذهنش را خـالي كنـد          خود لعنت فرستاد و سرش را خم كرد         

اراگون لبخنـدي زد و     . اتاق شد و سيني غذا را به همراه تنگ آب بر روي تخت گذاشت               

با خود انديشيد ، چقدر لطف كرد ؟ دو قاشق از سوپ رقيق كلم و تكه اي از نـان بيـات                      

  . را به سختي خورد 
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نگهـان  .  بهتـري بـرام آورده بـود        سپس قاشق را انداخت و با خود گفت ، كاشكي غذاي          

! اورگال ها من رو گير انداختند ؛ نـه انـسان هـا              . متوجه شد كه چه اتفاقي افتاده است        

ذهن آشفته اش بدون هيچ نتيجه اي بـا مـسائل ضـد و              . چطوري سر از اينجا در آوردم       

وقتي ديد به هيچ جايي نمي توانـد برسـد تـصميم            . تقيضي دست و پنجه نرم مي كرد        

  . رفت آن را كنار بگذارد تا در موقعي مناسب به آن فكر كند گ

چند ساعت بعد غذاي بيشتري براي      .  او روي تخت نشست و به دور دست ها خيره شد            

اين بـار توانـست بـدون اينكـه         . با خود گفت ديگه داشت گرسنه ام مي شد          . او آوردند   

تصميم گرفت چرتي بزنـد و      وقتي غذايش تمام شد     . احساس بدي پيدا كند غذا بخورد       

چه كار ديگري مي توانست انجام دهد ؟ ذهنش خـسته           . باالخره روي تخت دراز كشيد      

  .شد و خواب او را  گرفت 

در ورودي به صدا در آمد و سر و صداي چكمه هاي فوالدي كه بـر روي سـنگفرش هـا                     

فـي را درون    صدا آن قدر بلند شد كه گـويي ظر        . رژه مي رفتند در فضا طنين انداز شد         

كنجكاوي . با خود گفت ، نميخوان بذارن با آرامش استراحت كنم         .سر اراگون ميكوبيدند    
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خود را به سـمت در كـشاند و ماننـد جغـدي از              . نا مشخصي بر خستگي اش غلبه كرد        

او         مي توانست راهروي وسيع را كه تقريبا ده يارد طول                   . پنجره بيرون را نگاه كرد      

يك .  ديوار مقابل با رديفي از سلول هايي شبيه سلول او پوشيده شده بود               .داشت ببيند   

همـه  . دسته سرباز با شمشيرهاي از غالف كشيده و آماده در طول راهرو رژه مي رفتند                

آن ها زره بر تن داشتند و حالتي جدي در چهره هايشان وجـود داشـت و پاهايـشان بـا           

.  صداي رژه آن هـا افـسون كننـده بـود             دقت و ريتمي خاص بر روي زمين مي خورد و         

اراگون آن قدر به سربازان نگاه كرد تا اين كه خـسته            . نمايش تاثير گذاري از قدرت بود       

زن بيهوشـي توسـط دو   . شد اما ناگهان متوجه گسيختگي درميان رديف سـربازان شـد      

بود تا با وجود نوار باريك چرمي كه به دور سرش بسته شده    . مرد تنومند حمل مي شد      

اوشلوار و بلوز   . گيسوانش را عقب نگه دارد موهاي سياه و بلند او صورتش را پوشانده بود             

درو كمر باريكش كمربند درخشاني بسته شده بود كـه          . چرمي تيره رنگي به تن داشت       

چكمه هاي بلندي     ساق ها و پاهاي           . در سمت راست آن يك غالف خالي آويزان بود          

  .  بود كوچك او را پوشانده
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نفـس اراگـون بنـد آمـد ؛ گـويي كـه ضـربه اي بـه                 .  سرش به يك طرف خم شده بود        

صورت تراشيده اش همچـون يـك نقاشـي         . او زن روياهايش بود     . شكمش خورده باشد    

  . او زيبا ترين زني بود كه اراگون تا كنون ديده بود . فوق العاده زيبا بود 

چيزي .  آمد و چيزي در درونش بيدار شد          وقتي اراگون به او نگريست خونش به جوش       

احساسي شبيه يك دل مشغولي اما قوي تـر از آن           . كه قبال هرگز آن را حس نكرده بود         

سپس موهاي زن تكاني خـورد و گـوش هـاي تيـز او              .، احساسي همچون جنوني مهيج      

آن زن يك الف بود     . ناگهان اراگون احساس كرد آب سردي رويش ريختند         . نمايان شد   

 .  

در كنار آنها مرد مغرور و بلنـد        .  سربازان به رژه  خود ادامه دادند و زن را با خود بردند              

بـه  . قامتي با گام هايي بلند راه مي رفت و شنل سياه رنگـي در پـشت او مـوج مـي زد                       

محض اين كه نزديك سلول اراگون رسيد سرش را برگرداند و با چـشمان قهـوه اي اش                  

با لبخند وحشيانه اش لب بااليش عقـب رفـت و دنـدان هـاي                . مستقيما به او نگريست   

اراگون خود را عقب كشيد زيرا مي دانست آن مـرد چـه بـود ؛ يـه                  . رديفش نمايان شد    
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سربازها به رژه خود ادامه دادند و آن شبح از نظـر  .... يه شبح ... شبح ، خدايا كمكم كن   

  . محو شد 

حتي در آن حالت اشفته نيز      مي دانـست              . اراگون روي زمين نشست و چمباتمه زد        

وقتي ظاهر  . كه حضور شبح به اين معني بود كه شيطان ازادانه روي زمين   مي گشت                 

شبح اينجا چه كار مي كند ؟ سـربازها         . مي شدند مطمئنا رودي از خون جاري مي شد          

بـارديگر  يـك   . سپس دوباره به ياد الف افتـاد        ! بايد به محض ديدنش اون را مي كشتن         

اما وقتي فكـرش بـه جـايي نرسـيد          . بايد فرار كنم  . احساسات عجيبي او را در بر گرفت        

راهـرو اكنـون خلـوت و       . خيلي سريع از تصميمش صرف نظر كرد و به تخـت برگـشت              

  . ساكت شده بود و اراگون به سرعت به خواب رفت 

ن انديـشيدن   به محض اينكه اراگون چشمانش را بـازكرد متوجـه تغييـري شـد و اكنـو                

اون ها اشتباه كـردن ؛      . برايش آسان تر شده بود و به ياد آورد كه در گيلييد بوده است               

برقرار كند و از جـادو اسـتفاده    سعي كرد با سفيرا ارتباط! اثر مواد بيهوشي از بين رفته 

وقتي به اين فكر افتاد كه ممكـن اسـت سـفيرا و             . اما انجام هر دو غير ممكن بود        . كند  
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دسـتانش را بـه  طـرف        . رتاگ هر دو فرار كرده باشند ، احساس نگراني شديدي كرد            مو

مردم شهر هنوز كامال بيدار نشده بودند ، بـه جـز            . پنجره دراز كرد و به بيرون نگريست        

  . دو گدا كس ديگري در خيابان ديده نمي شد

نوشـد  همين كه مي خواست كمـي آب ب       . به طرف تنگ آب رفت و به آن شبح انديشيد         

متوجه بوي خفيفي در آن شد گويي كه چنـد قطـره از عطـر فاسـدي را در آن ريختـه                      

ماده بيهوشي بايد توي آب يـا حتـي غـذا           . او اخم كرد و تنگ را زمين گذاشت         . باشند  

ساعت ها طول كشيد تا  اثر       . او به ياد آورد كه رازاك ها او را بيهوش كرده بودند             . باشه  

. بتونم مدت زيادي چيزي نخورم ، مي تونم از جادو اسـتفاده كـنم               اگه  . ان از بين برود     

با اين فكر لبخندي بر لبـانش نقـش بـست و در             ... اون وقت مي تونم الف رو نجات بدم         

  . گوشه اي نشست و در مورد انجام اين كار به فكر فرو رفت 

صبر كرد تـا    اراگون  . يك ساعت بعد زندانبان تنومندي با يك سيني غذا وارد سلول شد             

غذا فقط شامل نـان و پنيـر و پيـاز           . سپس سيني را به طرف پنجره برد        . او بيرون برود    

بر گرسنگي اش غلبـه كـرد و غـذا را از    . بود اما بوي آن شكمش را به قار و قور انداخت          
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اراگون سـعي كـرد     . اميدوار بود كه كسي متوجه او نشده باشد         . پنجره به بيرون ريخت     

اما بـا   . اد بيهوشي غلبه كند اما نمي توانست حتي يك دقيقه هم تمركز كند              بر تاثير مو  

سعي كرد چندين كلمه جادويي را به يـاد بيـاورد امـا             . گذر زمان هشياريش بيشتر شد      

از درماندگي مـي خواسـت      . حتي هنگامي كه آن ها را به زبان آورد هيچ اتفاقي نيافتاد             

  . فرياد بزند 

گرسـنگي آزارش   . د آن را بيرون پنجره روي صبحانه اش ريخـت           وقتي ناهارش را آوردن   

بـا هـر    . گلـويش خـشك شـده بـود         . مي داد اما تشنگي او را بيشتر به ستوه آورده بود            

نفسي كه مي كشيد دهان و گلويش خشك تر      مي شد و فكر خوردن آبي خنـك او                       

  . وجهي نكند بنابراين خود را مجبور كرد كه به تنگ آب ت. را آزار مي داد 

مردي بـا صـداي   .  با سر و صدايي كه از رهرو شنيد همه سختي هايش را فراموش كرد              

دستور كامال  واضحه ؛ كـسي حـق نـداره           !  شما نميتونين برين تو      ": بلند فرياد مي زد     

   "! اون رو ببينه 

   واقعاً ؟ مي خواي مانع من بشي ؟ ": صدايي آرام حرف او را قطع كرد و گفت 
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  "... اما پادشاه ...  نه ":  فرد تسليم شد و گفت آن

 من خودم به پادشاه ميگم ، حـاال در روبـاز            ":  فرد ديگري حرف او را قطع كرد و گفت          

  ". كن 

اراگـون  .  پس از مكثي در بيرون سلول اراگون ، صداي جيرينگ جيرينگ كليد ها آمد               

مي كرد كه متوجه نـشن مـن   سعي كرد خودش را بي حال نشان دهد بايد طوري رفتار    

در باز شد و هنگامي كه اراگون       .جريان رو فهميدم و هرچي كه گفت نبايد متعجب بشم           

به صورت آن شبح نگاه كرد نفسش بند آمد؛ گويي به ماسك يا جمجمـه اي نگـاه مـي                    

  . كرد كه براي اين كه زنده به نظر برسد پوستي روي آن كشيده باشند 

 سالم ، مدت زيادي بـراي       ": ندان هايش نمايان شدو گفت      شبح لبخندي سردي زد و د     

  ". ديدنت منتظر بودم 

  "تو كي هستي ؟ ...  تو ": اراگون با كلماتي بريده بريده گفت 

  .فرد مهمي نيستم -
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و . او شنلش را تكـان داد و نشـست          . چشمان قرمزش با حالتي تهديد آميز برق مي زد          

به هرحال هـيچ چيـزي هـم ازش         . فرق نمي كنه     دونستن اسم من به حال تو        ": گفت  

 "اين تويي كه من عالقه مندم راجع بهت بدونم ، تو كي هستي ؟               . دستگيرت نمي شه    

اوسوالش را صادقانه مطرح كرده بود ، اما با همه اغفال گريش اراگون مي دانست حقه يا           

سـوال جـواب    براي مدتي تظاهركرد كه سعي مي كند بـه          . دامي در سوالش وجود دارد      

اما اين همـه    . فكر كنم اسمم اراگونه     ...  مطمئن نيستم    ": دهد و سپس به آرامي گفت       

  "اون چيزي نيست كه من هستم ، اينطور نيست ؟ 

 نه ، اين طور نيست ، تو ذهن         ":  لب هاي باريك شبح از هم باز شد و به شدت خنديد             

پوست پيـشاني اش    . لو خم شد     شبح به طرف ج    ". جالبي داري ، اژدها سوار جوان من        

به نظر مي رسه كه بايد رك صحبت كنم ، اسمت چيه ؟             ": او گفت   . نازك و شفاف بود     

"  

  ... ارا  -

اسـم ديگـه اي     . ،اون اسـم نـه         نـه  ": آن مرد دستش را تكان داد و حرفش را قطع كرد            

اسـم   اراگون با خـودش گفـت ، اون          "نداري ؟ اسمي كه به ندرت ازش استفاده كني ؟           
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امـا مـن نمـي تـونم        ! واقعي من رو مي خواد تا بتونه ذهنم رو در اختيار خودش بگيـره               

  . حتي خودم هم اون رو نمي دونم . بهش بگم 

او به سرعت فكر كرد و سعي كرد دروغي بگويد تا شبح متوجـه بـي اطالعـي او از اسـم                      

 اما ايـن كـار خيلـي    ...واقعي اش نشود چطوره يه اسم از خودم در بسازم ؟ او تعلل كرد           

سپس سعي كرد به سـرعت اسـمي بـسازد كـه ذهـن شـبح از                 ... سريع او را لو مي داد       

همين كه خواست آن را بيان كند تصميم گرفت ريـسك           . بررسي دقيق تر منحرف كند      

او با زيركي جاي چند حرف را عـوض كـرد و سـپس بـا حـالتي                  .كند و شبح را بترساند      

 چنـد   "...  بروم يك بار اون رو به من گفـت ، اون             ":  گفت   احمقانه سرش را تكان داد و     

 اون  ": ثانيه مكث كرد و سپس با چهره اي شاد گويي كه آن را به ياد آورده باشد گفت                   

  ". به معني مرگ سايه هاست فرور دوسانداواراسم 

به .  شبح با چشماني بي حركت سر جايش ميخ كوب شد و سرمايي سلول را فرا گرفت                 

.  رسيد عميقا به فكر فرورفته و در مورد آن چه كـه شـنيده بـود مـي انديـشيد                      نظرمي
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او صبر كرد تا باالخره شبح تكاني خـورد و          .اراگون فكر كرد شايد زياده روي كرده باشد         

   " اين جا چي مي خواي ؟ ": سپس از او پرسيد 

تـه كـه بـراي       الب ": شبح با چشمان قرمزش با تنفر به او نگريست و لبخندي زد وگفت              

او بـا اعتمـاد بـه نفـس         "لذت بردن ، فايده پيروزي چيه اگه نتوني از اون لذت ببـري ؟               

صحبت مي كرد اما كمي ناراحت به نظر مي رسيد ؛ گويي پيش بيني ها درسـت از آب                   

 من بايد به مسائل خاصي بپـردازم امـا وقتـي    ": ناگهان ايستاد و گفت    . در نيامده باشد    

اژدها سواري كـه بـه مقـام خـودت          . مي خواي كي باشي     ر كني كه    رفتم وقت داري فك   

وقتـي  . خيانت مي كني يا فردي مثل من كه در انجام كارهاي اسرار آميـز مهـارت داره          

  ". زمان انتخاب فرا برسه حد وسطي وجود نداره 

 . ناگهان به تنگ آب اراگـون خيـره شـد و ايـستاد            . شبح برگشت تا ان جا را ترك كند         

  "!  فرمانده ":فرياد زد . صورتش مانند سنگ خشك شده بود 

 ": مرد چهار شانه اي كه شمشيري به دست داشت وارد سلول شد و با وحشت پرسـيد                  

  "چي شده سرورم ؟ 
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 سپس به طرف اراگون برگشت و با        ".  اون اسباب بازي رو بذار كنار        ":  پبح دستور داد    

   " رو نخورده ،علتش چيه ؟  اين پسر آبش": صدايي آرام گفت 

  ". همه كاسه ها و بشقاب ها خالي بودن . من قبال با زندانبان صحبت كردم  -

 بسيار خب ، امـا مطمـئن بـشين كـه دوبـاره بـه                ": عصبانيت شبح فرو نشست و گفت       

 سپس به طرف فرمانده خم شـد و در گوشـش چيـزي زمزمـه                ". نوشيدن ادامه مي ده     

 بيشترش كـن ، فقـط در صـورت          ": انست كلمات آخر را بشنود      اما اراگون فقط تو   .كرد  

  ". لزوم 

 فردا كه من وقت بيشتري ": شبح به اراگون نگاه كرد و گفت   . فرمانده سرش را تكانداد     

بايد بدوني كه من عالقه مفرطي به اسم هـا دارم و            . دارم دوباره با هم صحبت مي كنيم        

  ".ر بسيار لذت مي برم از بحث در مورد اسم تو با جزئيات بيشت

وقتـي آن هـا از سـلول بيـرون رفتنـد            . لحن صحبت كردن شبح ، اراگون را نگران كرد          

درس هاي بـروم اكنـون ارزش پيـدا         . اراگون روي تخت دراز كشيد وچشمانش را بست         

براي اين كه ترس را از خـود دور كنـد و خـودش را آرام كنـد بـه آن هـا                       . كرده بودند   
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بـا صـداي    . يز براي من مهيا شده ؛ فقط بايد از اون هـا اسـتفاده كـنم               همه چ . انديشيد  

هراسان به طـرف در رفـت و دو سـرباز را    . نزديك شدن سربازها رشته افكارش پاره شد    

وقتي از ديد او خارج شدند اراگون       . ديد كه آن الف را در راهرو روي زمين مي كشيدند            

وقتـي نتوانـست از جـادو      . اسـتفاده كنـد     روي زمين افتاد و دوباره سعي كـرد از جـادو            

اواسط بعـد  .او به شهر نگاه كرد و دندان هايش را بر هم فشرد       . استفاده كند ناسزا گفت     

  . نفس راحتي كشيد و سعي كرد صبورانه منتظر بماند . از ظهر بود 
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  فصل چهل و دوم

  سايه هاي جنگجو

چيزي تغيير كرده بود    . ولش هنوز تاريك بود     زمان كه اراگون ناگهان از خواب پريد ، سل        

او ساعت ها جادو را در استانه هوشياري اش حس كرده بود اما هر بار كه سـعي كـرده             ! 

چــشمانش از خــشم برقــي زد و . بــود از آن اســتفاده كنــد هــيچ اتفــاقي نيفتــاده بــود 

ه پتـوي روي     و بـا يـك ضـرب       "  ! ريـزا  نـاگز    ": انگشتهايش را در هم فرو برد و گفت         

تختخواب در هوا به پرواز در آمد و تبديل به توپي به اندازه يك مشت شد و بعد خيلـي                    

اراگون در حالي كه از شادي به وجد آمده بود از جايش بلند شـد       . آرام روي زمين افتاد     

 .  

 به خاطر اين گرسنگي اجباريش خيلي ضعيف شده بود امـا هيجـان بـر گرسـنگي اش                  

او به ذهنش   . ود گفت ، حاال مي ريم كه يه امتحان واقعي داشته باشيم             غلبه كرد و با خ    

به جاي اينكه سعي كند آن را بشكند به سادگي          . مسلط شد و روي قفل در تمركز كرد         

زماني كه براي اولـين بـار در        . در با صداي غژغژي به طرف داخل باز شد          .آن را باز كرد     
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دو استفاده كرده بود تقريبا تمـام قـدرتش را بـه            يازواك براي كشتن     اورگال ها از جا          

كاري كه قبال تا آن حد      . كار گرفته بود ولي از آنموقع تا به حال خيلي قوي تر شده بود               

او با احتيـاط بـه راهـرو قـدم     . خسته اش كرده بود حاال فقط كمي او را خسته مي كرد    

ي از همين سلول هـا باشـه ،         اون بايد توي يك   . بايد زاروك و الف رو پيدا كنم        . گذاشت  

او . اما احتماال زاروك پيش اون شبحه         . اما براي گشتن تمام سلول ها وقت كافي ندارم          

با خود گفت ، من اينجا ايـن        . متوجه شد كه افكارش هنوز هم مغشوش و پريشان است           

 رو بـاز كـنم     مي كنم ؟ اگه همين االن به سلولم بر گردم و با جادو پنجره  بيرون چيكار 

سفيرا ... اما در اون صورت نمي تونم الف رو نجات بدم           . خيلي راحت مي تونم فرار كنم       

او در دل خودش را به خاطر اين كه زودتر با سـفيرا             . تو كجايي؟ به كمكت احتياج دارم       

پس از بدست آوردن قدرتش اين كار اولين قـدمي بـود            .تماس نگرفته بود سرزنش كرد      

! پاسخ سفيرا با رغبت و اشتياق تمام بـه او رسـيد ، اراگـون                .  مي گرفت    كه بايد صورت  

  . هيچكاري نكن مورتاگ تو راهه . من اون طرف گيلييد هستم 

  ... .  شما چيكار 
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. يك جوخه شش نفـري از سـربازان وارد راهـرو شـدند              .صداي پاها ارتباط را قطع كرد       

چشم هايش بين اراگـون و در       .كردند  آن ها ناگهان توقف     . اراگون چرخي زد و خم شد       

رنگ از چهره شان پريده بود ؛ اراگون با خود فكركرد ، خيلـي              . باز سلول در حركت بود      

شايد بتونم بترسونم و فراريشون بدم و در ايـن          . خوبه ، اون ها مي دونن من كي هستم          

 ":  زد يكي از سربازها به طـرف جلـو دويـد و فريـاد      .صورت ديگه مجبور نيستم بجنگم      

اراگـون بـدون سـالح و       .  بقيه افراد هم شمشيرشان را كشيدند و جلـو آمدنـد             "! حمله  

اما فكـر الـف باعـث       . ضعيف بود و در چيني شرايطي جنگيدن با شش نفر ديوانگي بود             

نمي دانست خودش را راضي كند كـه انجـا را بـدون او تـرك                .  شد كه در آن جا بماند       

  . كند 

نكه آيا تالشش فايده اي دارد يا نه ، از نيرويش استفاده كرد و دسـتش                 او با ترديد به اي    

  . را بلند كرد ، نشان گدوي ايگنزيا در كف دستش درخشيد 

آن ها از وحشت خشك شده بودند و حركت         .  ترس در چشم هاي سربازان موج مي زد         

. بـان بيـاورد     زماني كه اراگون دهانش را باز كرد تا كلمات كـشنده را بـه ز              . نمي كردند   



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

550

550

يكـي از   . صداي همهمه ارامي به گوش رسيد و جنـبش هـاي خفيفـي بـه وجـود آمـد                    

مرداني كه به پشتش كماني آويزان بود روي زمين افتاد و دو تاي ديگر قبل از ايـن كـه                    

در انتهـاي راهـرو ، جـايي كـه          .كسي بفهمند چه اتفاقي افتاده روي زمين افتاده بودنـد           

 شده بودند ،مردي ريشو و ژنده پوش كمان به دست ايستاده بـود              سربازان از آن جا وارد    

چوبدستي اي كه روي زمين كنار پايش افتاده بود ظاهرا به هيچ دردي نمـي خـورد ،                   . 

سه سرباز باقيمانده آماده بودند تـا بـا ايـن تهديـد             . چون او راست و محكم ايستاده بود        

 " !تريـستا  ": استفاده كرد و فرياد زد   اراگون از جادوي گيج كننده      . جديد مواجه شوند    

زماني كه جـادو در حـال اثـر         . يكي از سربازها سينه اش را چنگ زد و روي زمين افتاد             

يك سرباز ديگر هم در حـالي كـه نيـزه           . كردن روي سربازها بود اراگون تلوتلويي خورد        

ه ناجيش قـصد    اراگون وقتي متوجه شد ك    . اي در گردنش فرو رفته بود ، به زمين افتاد           

 مرد ريشو كمـانش را پـايين        "! نكشش   ": هدف گرفتن آخرين سرباز را دارد ، فرياد زد          

: اراگون با خشونت گفـت      . اراگون به سربازي كه رو برويش ايستاده بود نگاه كرد           . آورد  

اگه جواب سواالم رو ندي بقيه زندگيت رو بايـد          . ديدي كه من چه كار مي توانم بكنم         "
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غـالف و تيغـه    ... حاال بگو شمشير مـن كجاسـت ؟         .  عذاب و بدبختي بگذروني      تو رنج و  

  "بگو اون الف تو كدوم سلوله ؟ ... اش قرمزه 

او بـا تحكـم     . كف دست اراگون به نحو ترسناكي درخشيد        . مرد محكم دهانش را بست      

مي دوني اگه يه سنگ ريزه داغ رو روي شكمت بـذارن            .  جواب درستي ندادي     ": گفت  

چه دردي داره ؟ مخصوصا اين كه بدوني تا بيست سال ديگه هم خنك نمي شه و آروم                  

بعد از بيست   ! آروم تمام بدنت تا نوك انگشت هاي پات رو مي سوزونه و از بين مي بره                 

  ". سال تو ديگه يه پيرمردي 

 تنهـا در    ": سـپس ادامـه داد      .  اراگون كمي صبر كرد تا عكس العمل سـرباز را ببينـد             

 چم هاي سـرباز     ". ورتي اين اتفاق نمي افته كه اون چيزي رو كه مي خوام بهم بگي               ص

اراگون از روي سنگ فرش مقداري خـاك  . از حدقه در آمده بود اما همچنان ساكت بود   

.  اين يه كمي بيشتر از يه تيكه شـنه           ": برداشت و با خونسردي به آن نگاه كرد و گفت           

تازه سوراخ عميق تر و بزرگ تري هـم بـه           .  رو مي سوزونه     اما نگران نباش ؛ سريع تر تو      



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

552

552

 با گفتن اين كلمات سنگريزه ها مثل يك گيالس قرمز روشن شدند كـه               ". جا مي ذاره    

  .     البته دست او را نمي سوزاند 

الـف تـوي    !  خيلي خب ، بهت مي گم ، فقـط اون رو روي تـنم نـذار                  ": سرباز فرياد زد    

 راجع به شمـشير هيچـي نمـي دونـم امـا احتمـاال تـو اتـاق                   .آخرين سلول سمت چپه     

  ". همه سالح ها اون جا هستن . نگهباني در طبقه باالست 

 چشم هاي سرباز به سمت      " ! اساليتا ":  اراگون سرش را تكان داد و سپس زمزمه كرد          

  . سرش چرخيد و بي هوش روي زمين ولو شد 

  " كشتيش ؟ ": مرد غريبه گفت 

چشم هـايش   .   غريبه اي كه حاال چند قدم آن طرفتر ايستاده بود نگاه كرد              اراگون به   

  . را ريز كرد و سعي كرد از پشت آن ريش ها او را تشخيص دهد 

  " مورتاگ تويي ؟ ": ناگهان با هيجان گفت 

:  مورتاگ قسمتي از ريش مصنوعي را از روي صورت اصالح كرده اش كنـار زد و گفـت           

   " صورتم ديده بشه ، تو اونو كشتي ؟  بله ، نمي خواستم"
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  چطوري اومدي تو ؟ . نه ، فقط خوابيده  -

بهتره قبل ازاينكه كسي ما رو ببينـه بـريم طبقـه            . فعال وقت توضيح دادن نداريم       -

 . ظرف چند دقيقه مي تونيم راه فرار رو پيدا كنيم . باال 

  . مسلما نمي خواهي اين شانس رو از دست بديم 

 نشنيدي چي گفتم ؟ يه الف تو زندونه       ": سرباز بي هوش اشاره كرد و گفت         اراگون  به    

  . من به كمكت احتياج دارم . بايد نجاتش بديم . من ديدمش . 

...!  يه الف    ": مورتاگ در حالي كه با عجله و غرولند كنان از راهرو پايين مي رفت گفت                

 او مقابل سلولي كه سرباز به آن هـا          ". ما بايد تا وقت داريم فرار كنيم        . اشتباه مي كني    

 از يكـي از     ": گفته بود ايستاد و يك دسته كليد از زير شنل مندرسش در آورد و گفت                

مورتـاگ شـانه    .  اراگون اشاره كرد كه كليد هـا را بـه او بدهـد               ". نگهبان ها گرفتمش    

 پيـدا كـرد و آن را        اراگون كليد آن در را    . هايش را باال انداخت و كليد ها را به به او داد             

پرتو باريكي از نور مهتاب از پنجره به داخل مي تابيد و چهـره الـف را بـا نـور                     . باز كرد   

او با چهره اي خشك و متـشنج بـه اراگـون نگـاه        . ماليم نقره اي رنگي روشن كرده بود        
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 چـشم   .  او همچون يك ملكه ، سـرش را بـال گرفتـه بـود               . كرد و آماده هر اتفاقي بود       

اراگون احساس كـرد    . هايش به رنگ سبز تيره و مانند چشمن گربه كمي زاويه دار بود              

نگاه آن ها براي يك لحظه با هم تالقي كـرد و سـپس              . كه وجودش منجمد شده است      

اراگون قبـل از ايـن كـه بـه زمـين بيفتـد او را                . الف لرزيد و ناگهان بر روي زمين افتاد         

بـوي خـوش بـرگ هـاي صـنوبر          . نگيزي نـوراني بـود      او به طرز بسيار شگفت ا     . گرفت  

   "!  واقعا زيباست ": مورتاگ وارد سلول شد و گفت . اطرافش را پر كرده بود 

  .اما صدمه ديده  -

اون قدر قوي هستي كه بتوني او رو با خودت بياري   .  بعدا مي تونيم بهش برسيم       -

 "؟ 

 خـب مـن    ": ش گذاشت و گفت     مورتاگ او را روي شانه هاي     . اراگون سرش را تكان داد      

 او به اراگون يك خنجر داد و بعد بـا عجلـه   "! حاال بريم طبقه باال     . اين كار رو مي كنم      

به راهرويي كه جنازه سربازها در آن جا افتاده بود برگشت مورتاگ با گام هاي سـنگين                 

 رفتنـد   وقتي از آن بـاال مـي      . اراگون را به سمت پلكان سنگي انتهاي راهرو هدايت كرد           
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 " چطوري مي خوايم بدون جلـب توجـه از ايـن جـا خـارج بـشيم ؟                    ": اراگون پرسيد   

 اما اين جمله ترس اراگـون را كـم          ". ما جلب توجه نمي كنيم       ":مورتاگ با غر غر گفت      

        ": مورتاگ الف را روي ميز خوابانـد و بـا نگرانـي بـه سـقف نگـاه كـرد و گفـت                        . نكرد  

   " ؟ مي توني با سفيرا تماس بگيري

  . آره  -

 . بهش بگو پنج دقيقه ديگه هم صبر كنه  -

سربازان از در ورودي گذشتند بودند و به سوي        .  از دور صداي فرياد به گوش مي رسيد         

: دهان اراگون از ترس زنداني شدن دوباره قفل شده بود و گفت             .اتاق ضيافت مي آمدند     

   ". برنامه ات هر چي كه هست ، ديگه خيلي وقت نداريم "

 فقط به سفيرا خبر بـده       ": مورتاگ در حالي كه به سرعت از آن جا خارج مي شد گفت              

 به محض اينكه اراگـون پيـام را منتقـل كـرد     ". و سعي كن از ديد اون ها مخفي باشي         

اراگـون در حـالي كـه بـا         . صداي پاي سربازان را شنيد كه از پله ها  باال     مي آمدنـد                   

.  كرد الف را از روي ميز پايين كشيد و به زير ميـز بـرد                 گرسنگي و خستگي مبارزه مي    
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خودش نيز خم شد و كنار الف نشست و نفـسش را حـبس كـرد و خنجـر را محكـم در          

ده سرباز وارد اتاق شدند و با عجله شروع به گشتن اتـاق كردنـد حتـي                 . دستش گرفت   

اراگون كه به   . رفتند  زير يك جفت ازميزها را نيز گشتند و بعد به راهشان ادامه دادند و               

اين ارامش باعـث شـد كـه ناگهـان بـه يـاد              . پايه ميز تكيه داده بود نفس راحتي كشيد       

يك ليوان نوشـيدني ويـك بـشقاب غـذاي نـيم            . سوزش معده و خشكي گلويش بيفتد       

اراگون از مخفيگاهش بيرون جـست و       . خورده در آن سوي اتاق توجه اش را جلب كرد           

درون ليوان مقـداري نوشـيدني وجـود        . دوان به زير مي برگشت      غذا را برداشت و دوان      

مايع خنك از گلـويش پـايين رفـت و سـوزش            . او دو قلپ حسابي از آن نوشيد        . داشت  

قبل از اين كه با ولع به يك تكه نان حمله كند جلوي باد گلـويش                . گلويش را آرام كرد     

يك شمشير بسيار ظريف و     مورتاگ در حالي كه زاروك ، يك كمان عجيب و           . را گرفت   

زيباي بدون غالف را با خود حمل مي كرد بازگشت ، مورتاگ زاروك را به اراگـون داد و              

قـبالً چنـين سـالح هـايي     .  كمان و شمشير رو هم در اتاق نگهباني پيدا كردم        ": گفت  

  ". نديده بودم براي همين حدس زدم كه اين سالح ها بايد مال الف باشن 
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 شمـشير باريـك و سـبك بـود و يـك             ".  بذار ببينيم    ":  پر از نان گفت      اراگون با دهان  

خميدگي در لبه هاي آن وجود داشت كه به نوك تيزي منتهـي مـي شـد و بـه انـدازه                      

نمي شد گفت كه كمان متعلق به الـف اسـت ، امـا آن قـدر بـا                   . غالف كمربند الف بود     

 ": اراگـون پرسـيد     .  باشـد   شكوه بود كه بعيد به نظر مي رسيد متعلق به كس ديگري             

 ":  او يك تكه ديگر از نان را در دهانش چپاند و ادامـه داد                "خب حاال چي كار كنيم ؟       

 ".ديـر يـا زود سـربازها مـا رو پيـدا مـي كـنن                 . نمي تونيم براي هميشه اينجا بمونيم       

 ": مورتاگ در حالي كه كمانش را بيرون مي كشيد و يك تير در آن قرار مي داد گفـت              

  ".همون جور كه گفتم ترتيب فرارمون داده شده . حاال ، منتظر مي مونيم 

  . اگه پيدامون كنه مرگمون حتميه ! هنوز متوجه نشدي ، يه شبح اين جاست  -

ما . اگه اين جوريه به سفيرا خبر بده كه فورا بياد           !  يه شبح    ":  مورتاگ با هيجان گفت     

. ، اما تو اين موقعيت منتظر موندن خطرناكه         بايد صبر مي كرديم تا نگهباني عوض بشه         

.  اراگون براي اين كه سفيرا را گيج نكند يك پيغام مختـصر و كوتـاه بـرايش فرسـتاد                     "

مورتاگ در حالي كه مواظب بود سربازها از درهاي ورودي وارد نشوند غر غركنان گفـت                
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 پس شايد بهتر    ": گفت    لبخند زد و      ".  تو با فرارت همه برنامه ها رو به هم ريختي            ": 

گرچه زمان بندي تو دقيق بود اگه مي خواستم بـا جـادو بـا اون                . بود منتظر مي موندم     

 ". همه سرباز بجنگم بعدش حتي قادر نبودم رو زمين بخزم 

و بـا شـنيدن صـداي پـاي         ".  خوشحالم حتي از جادو استفاده نكردي        ": مورتاگ گفت   

 صـداي   ".  فقط اميدوارم شبح پيدامون نكنـه        ": سربازان از ترس ميخكوب شد و گفت        

مورتـاگ و   " .فكر كنم ديگه خيلي ديـره       ": كسي گفت   . خنده اي فضاي اتاق را پر كرد        

شبح به تنهايي در انتهاي اتاق ايستاده بود و يك شمشير رنگ و رو              . اراگون چرخيدند و  

وي شنلش را باز    او سنجاق ر  . رفته كه خراش باريكي روي تيغه آن بود در دست داشت            

اما اراگون بـه يـاد      . بدنش مانند دونده ها الغر و محكم بود         . كرد و شنل به زمين افتاد       

آورد كه بروم به او گفته بود ظاهر شبح خيلي اغوا كننده ولي قدرت او خيلـي بيـشتر از                  

 پـس سـوار جـوان مـا مـي      ": شبح او را مسخره كرد و گفت    . يك انسان معمولي است     

ش رو با قدرت من محك بزنه ؟ نبايد وقتي كه فرمانده گفت همـه غـذات رو                  خواد قدرت 

 مورتاگ  ". من دوباره اين اشتباه رو تكرار نخواهم كرد         . خوردي بهش اعتماد مي كردم      
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 بذارش به عهده من     ": به آرامي كمانش را پايين گذاشت و شمشيرش را كشيد و گفت             

مـن مـي    . ون من رو زنده مي خواد نه تـو رو            نه ، ا   ":  اراگون نفس نفس زنان گفت       ". 

تونم براي چند لحظه سرش روگرم كنم اما بعد از اون بهتره يه راهي براي بيرون بـردن                  

  ". ما از اينجا پيدا كني 

  ".  باشه ، فكرنكنم مدت زيادي مجبور باشي باهاش بجنگي ": مورتاگ گفت 

را بيرون كشيد و به آرامي پيش رفت         او زاروك    ".  اميدوارم   ":  اراگون با خشونت گفت     

چشم هاي قرمز شبح مثل زغـال       . تيغه قرمز آن با نور مشعل روي ديوار مي درخشيد           . 

 واقعا فكر     مي كني مي توني من رو شكست              ": به آرامي خنديد و گفت      . مي سوخت   

ن حرف فكر مي كردم با هوش تر از اي  . بدي ؟ دو سانداوار فرور ؟ چه اسم    مسخره اي              

  ". ها باشي ولي انگار تواناييت همين قدره 

 شبح بسيار سريع به اراگون حمله كرد و او فقط توانست زاروك را به موقع بلند كند تـا               

تيغه شمشيرهايشان با صداي بلندي به هم       . مانع فرو رفتن شمشير به دنده هايش شود         
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با صداي بلند گفت    . س شد خورد ؛ اراگون دندان هايش را  به هم فشرد و بازويش بي ح             

   ". خيلي قويه !  لعنتي ": 

شـبح  . او دو دستي زاروك را چسبيد و با تمام نيرويش به طرف سر شـبح حملـه كـرد                    

خيلي سريع تر از تصور اراگون شمشيرش را در هوا به حركت در آورد و به ايـن ترتيـب                    

 سر آنهـا بـه گـوش        در همين هنگام صداي وحشتناكي از باالي      . مانع حمله اراگون شد     

سه شكاف عميق در سقف بـه وجـود         . گويي ميخ آهني روي سنگ مي كوبيدند        . رسيد  

تكه هاي ني و سفال از شكاف سقف به زمين مي ريخت اما حتي وقتـي كـه يـك                    . آمد  

با وجود تعليم ، زير نظر      . تكه از آن كنار پاي اراگون به زمين افتاد او هيچ توجهي نكرد              

 و تمرين با شمشير زن قابلي مثل مورتاگ ، اراگون هيچ گاه در يـك                استادي چون بروم  

اراگـون بـه سـمت      . شـبح داشـت او را بـازي مـي داد            . موقعيت واقعي قرار نگرفته بود      

هر يـك   . مورتاگ عقب نشيني كرد و با بازوهاي لرزان ضربه هاي شبح را دفن مي كرد                

  مي خواست نمـي توانـست از   ر هماراگون حتي اگ . قوي تر از ديگري به نظر مي سريد         

سپس شبح بـا    .جادو كمك بگيرد چون ديگر براي اين كار به اندازه كافي قدرت نداشت              
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ضربه شبح اراگـون را بـه زانـو در          . حركات مچش زاروك را از دست اراگون بيرون آورد          

 صـداي گـوش خـراش     . او همان طور آن جا خم شده بود و نفس نفـس مـي زد                . آورد  

شبح . هر اتفاقي كه در حال وقوع بود هر آن نزديك تر مي شد              . بلندتر از قبل شده بود      

 نمـايش قدرتمنـدي رو از       ": سـپس بـه او گفـت        . با غرور تمام به اراگون زل زده بـود          

توقع داشتم قدرتت خيلي بيشتر از ايـن        . خودت نشون دادي ، اما من رو نا اميد كردي           

هم به ضعيفي تو بودن بايد با تعداد زيادشون امپراطوري رو اداره اگه بقيه سوارها   . باشد  

  ".كرده باشن 

بـا  . او از نقشه مورتاگ با خبـر شـده بـود            . اراگون به باال نگاه كرد و سرش را تكان داد           

 نه ، تو يه چيـز رو        ": سپس رو به شبح كرد و گفت        . خودش گفت ، سفيرا االن وقتشه       

  ". فراموش كردي 

   مي تونه باشه ؟  خب ، اون چيز چي ": حالي كه او را مسخره مي كرد گفت  شبح در 

در آن لحظه قسمتي از سقف كنده شد و اسمان شب نمايان شد و صداي رعـد آسـايي                   

 و بعد از شبح فاصـله       "!  اژدهاها ": اراگون با صداي بلند گفت      . در همه جا طنين افكند      
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ا به هم فشرد و شمشيرش را وحشيانه در هوا تكان           شبح با خشم دندان هايش ر     . گرفت  

زماني كه يكي از تيرهـاي مورتـاگ        . ضربه اش به هدف نخورد و دوباره حمله كرد          . داد  

  . در شانه اش فرو رفت آثار تعجب در چهره اش مشهود بود 

 اگه مـي خـواي جلـوي مـن رو           ":  شبح خنديد وتير را با دو انگشتش شكست و گفت           

  ". بهتر از اين ها عمل كني بگيري بايد 

شبح فريـاد زد و در حـالي كـه          .  تير بعدي بين چشم هايش خورد و او را غافلگير كرد            

. رنگش خاكـستري شـد      . صورتش را با دست هايش پوشانده بود از درد به خود پيچيد             

صداي فرياد تكان دهنـده اي بـه        . در اطراف او غباري به وجود آمد و قامتش را پوشاند            

تنها چيز هايي كه از شبح به جا مانده بود شنل           . ش رسيد و سپس غبار از بين رفت         گو

 او فقـط دو     "!  تـو ، اون رو كـشتي         ": اراگون با هيجـان فريـاد زد        . و لباس هايش بود     

قهرمان افسانه اي را  مي شناخت كه پس از كشتن يك شبح جـان سـالم بـه در بـرده                       

  . بودند 

  ".ستم كه كشته باشم اش مطمئن ني": مورتاگ گفت 
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 "! برين داخـل و اون هـا رو بگيـرين        .  خودشه ، اون شكست خورد       ":  مردي فرياد زد    

اراگـون و   . سربازها با تورها و نيزه هايشان از هـر دو طـرف بـه اتـاق ضـيافت ريختنـد                     

. مورتاگ در حالي كه الف را با خود مي كشيدند عقب عقب رفتند و به ديوار چـسبيدند     

ناگهان سفيرا سرش را از سوراخي كه در سـف ايجـاد            . ها آن ها را محاصره كردند       سرباز

او با چنگال هاي قدرتمنـدش لبـه سـقف را محكـم             . شده بود داخل آورد و غرشي كرد        

  . گرفت و بخش عظيم ديگري از سقف را نيز از جا كند 

با شكستن  . يستادند  سه نفر از سربازها برگشتند و دويدند اما بقيه سربازها سر جايشان ا            

تير اصلي سقف و فرو ريختن تخته هاي سـنگين آن ، سـر و صـدا در همـه جـا طنـين               

  . انداخت 

اراگـون و   .  سربازان گيج شده بودند و سعي مي كردند از آن باران مرگ آور فرار كننـد                 

  . مورتاگ به ديوار چسبيده بودند تا آوار روي سرشان نريزد 

  . ازها به سرعت فرار كردند و برخي زير پا له شدند سفيرا دوباره غريد و سرب
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 سفيرا با آخرين تالش خارق العاده اش باقيمانده سقف را از جا كند و       بـال هـايش                        

وزن سنگين او باعث شد ميز با صـداي قـرچ قـروچ             . را جمع كرد و به درون سالن پريد         

زوهـايش را بـه دور او       اراگون در حالي كـه نفـس راحتـي مـي كـشيد با             . تكه تكه شود    

  . سفيرا با خوشحالي گفت ، دلم برات تنگ شده بود ، مرد كوچك . انداخت 

  مي توني هر سه تاي ما رو با خودت حمل كني ؟ . من هم ، يه نفر ديگه هم با ماست 

سفيرا در حالي كه با پاهايش تكه هاي سقف و ميزها را از سر راه كنار مي زد تـا بتوانـد                

  .گفت ، البته اوج بگيرد ، 

سفيرا وقتي او را ديد فش فـشي     .  مورتاگ و اراگون ، الف را از مخفي گاه بيرون آوردند            

اراگون در حالي كه زاروك را از روي زمين بر مي داشت            ! كرد و با تعجب گفت ، يه الف         

  . گفت ، بله و همون زنيه كه تو روياهام ديدم 

ين قرار دادنـد و بعـد هـر دو سـوار سـفيرا              او به مورتاگ كمك كرد و الف را توي خورج         

  سربازها اون باال هستن ؟. شدند و سفيرا گفت ، من يه صداي از باالي سقف شنيدم 

  .اون جا بودن اما االن ديگه نيستن ، آماده اي ؟ بله 
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 سفيرا از سالن ضيافت به سمت سقف پرواز كرد جايي كه جنازه هاي نگهبانـان آن جـا                  

  ".  نگاه كنين يه رديف از     كمانگير ها اون طرف هستند      ": گ گفت   مورتا. افتاده بود   

  ! حاال ! اراگون گفت ، سفيرا ، بايد اوج بگيري 

 سفيرا بال هايش را باز كرد و به سمت لبه ساختمان دويد و به كمك پاهـاي قدرتمنـد                   

ز وزن اضافي كه برپشتش حمل مي كرد باعث شـد كـه بـه طـر    . اش به سمت باال پريد  

در حالي كه او سعي مي كرد دوباره پرواز كند اراگون صداي            . وحشتناكي  زمين بخورد     

تيرها در تـاريكي مثـل      . كشيده شدن زه كمان را شنيد كه هر لحظه افزايش مي يافت             

سفيرا با سرعت به سمت چپ چرخيد تا رگبار تير          . برق  به طرف انها هجوم مي آوردند         

. اگهان يكـي از تيرهـا بـه او اصـابت كـرد و او از درد غريـد                    به آن ها برخورد نكند اما ن      

تاركي شب در برابر ضربات مرگبـار تيرهـا از آن           .تيرهاي بيشتري دل آسمان را شكافت       

 كجـات   ": اراگون با ناراحتي روي گردن سفيرا خم شـد و گفـت             . ها محافظت مي كرد     

  صدمه ديده ؟ 

  . تو بالمه  بال هام سوراخ شدن يكي از تيرها هم هنوز 



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

566

566

  .  نفس كشيدنش سنگين و سختشده بود 

   تا كجا مي توني ما رو ببري ؟ 

زماني كه بر فراز گيلييد پرواز مي كردند اراگون الـف           . به اندازه كافي مي تونم ببرمتون       

آن ها شهر را پشت سر گذاشتند و به سمت شرق تغيير مسير دادند و               . را محكم گرفت    

 .         ا اوج گرفتند در دل شب به سرعت در هو
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  فصل چهل و سوم

  يك جنگجو و يك شفابخش

سفيرا به يك فضاي باز رسيد و بر باالي تپه اي نشست و بال هـايش را روي زمـين بـاز                      

آنها فقـط نـيم فرسـخ از        . اراگون مي توانست لرزش او را زير پاهايش احساس كند         . كرد

  .گيلييد دور شده بود

اراگـون از روي    . با رسيدن سفيرا سراسـيمه شـدند و خـره كـشيدند           اسنوفاير و تورناك    

سفيرا سر خورد و پايين آمد و بالفاصله به سراغ زخـم هـاي او رفـت و در همـان حـال                       

  .مورتاگ اسب ها را آماده كرد

اراگون كه در تاريكي نمي توانست خوب ببيند دست هايش را كورمال كورمال روي بال               

جاي تيرها بر روي سه نقطه از پوسته هاي نازك بالش شـد             هاي سفيرا كشيد و متوجه      

تكه كوچكي از انتهاي بال چپش نيز شكافته . كه خون آلود و به اندازه شصت اراگون بود        

  .شده بود

او با خستگي   . هنگامي كه اراگون بر روي زخم ها دست مي كشيد بدن سفيرا مي لرزيد             

سپس به سراغ تيـري رفـت       . اني خوب كرد  زخم هاي سفيرا را با استفاده از كلماتي باست        

سر تير از زيـر ماهيچـه   . كه در يكي از بزرگترين ماهيچه هاي دست سفيرا فرو رفته بود    

اراگـون مورتـاگ را صـدا زد و گفـت     . مـي ريخـت  اش بيرون زده بود و خون گرم از آن     

ي را كـه مورتـاگ بايـد مـي           او جاي  ".مي خوام تير رو در بيارم     . بالش رو پايين نگه دار    ":
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گرفت به او نشان داد و به سفيرا گفت يه كم درد داره اما زود ترتيبش رو مي دم سـعي                     

  .كن تكون نخوري و به ما آسيب نرسوني

سفيرا گردنش را دراز كرد و با دندانهاي خميده اش يك نهال را گرفت و با يك حركـت                   

  .فت و گفت آماده امسر آن را از ريشه كند و محكم بين دندانهايش گر

 سپس سر پيكان را شكست      "نگهش دار ": او زير لب به مورتاگ گفت     . اراگون گفت باشه  

. و در حالي كه سعي مي كرد صدمه بيشتري به سفيرا نرساند آرام تير را بيـرون كـشيد                  

وقتي تير از بالش بيرون آمد سفيرا سرش را برگرداند و در حالي كه درخت را به دهـان                   

يكي از بالهايش به زيـر      .  ناله اي كرد و بي اختيار بالهايش را ناگهان تكان داد           گرفته بود 

  .چانه مورتاگ خورد و او را محكم به زمين انداخت

سفيرا غرشي كرد و درخت را به اين طرف و آن طرف تكان داد و گردو غبار زيادي را به                    

م سـفيرا را بـست بـه        اراگون پس از آنكه زخ    . پا كرد و سپس درخت را به زمين انداخت        

مورتاگ در حالي كه به     چانه اش كه خراشيده شـده               . مورتاگ كمك كرد تا بلند شود     

  "بايد اعتراف كنم كه غافلگيرم كرد":بود دست مي كشيد گفت

  .متاسفم -

 او به سرغ الف كـه همچنـان بيهـوش           ". نمي خواست بهت آسيب برسونه     ":اراگون گفت 

اگـه سـوار اسـبش    . مجبوري يه  كمي بيشتر ببـريش سپس به سفيرا گفت تو  . بود رفت 

  .حاال كه تيرها رو در آوردم راحت تر   مي توني پرواز كني. كنيم نمي تونيم تند بريم

  .سفيرا سرش را پايين آورد و گفت باشه
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او سفيرا را محكم در آغوش گرفت و گفت كارت محشر بـود هـيچ               . اراگون گفت ممنونم  

باد شديدي با پرواز سفيرا     . ا با مهرباني گفت االن مي رم      سفير. وقت فراموشش نمي كنم   

موهاي الف در هوا موج مي زد چند ثانيـه بعـد            . وزيدن گرفت و اراگون به عقب برگشت      

اراگون به سرعت به سمت اسـنوفاير رفـت و بـه روي زمـين پريـد و بـا           . آنها رفته بودند  

  .مورتاگ چهار نعل تاختند

آنهـا  . يزهايي كه درباره الف ها مي دانست بـه يـاد آورد           در طول راه اراگون سعي كرد چ      

هر چند او نمـي دانـست چقـدر         . عمر طوالني داشتند و اين امر به كرات تكرار شده بود          

آنها به زبان باستاني صحبت مي كننـد و بـسياري از آنهـا مـي تواننـد از                   . عمر مي كنند  

آن ها تمـام طـول      .  كرده اند  احتماال الف ها را هم مثل من بيهوش       . جادو استفاده كنند  

شب را حركت كردند و حتي زماني كه از خستگي سرعتشان كند شده بود از حركت باز                 

پشت سر آنها رديفي از اسب سواران مشعل بـه دسـت اطـراف گيلييـد را بـه                   . ناستادند

  .پس از گذشت چندين ساعت آسمان روشن شد. دنبال رد پاي آنها مي گشتند

. ن اينكه حرفي با هم بزنند توافق كردند كه اسب ها را نگـه دارنـد               اراگون و مورتاگ بدو   

چه اونها ما رو بگيرند چـه نـه مـن      .  بايد اينجا استراحت كنيم    ":اراگون با خستگي گفت   

 موافقم سفيرا هم فرود اومده و بايـد         ":مورتاگ چشمهايش را مالييد و گفت     . بايد بخوابم 

 كردند و او را در حالتي يافتند كه از چـشمه اي              آنها رد سفيرا را دنبال     ".بريم ببينيمش 

مورتاگ . الف همچنان قوز كرده پشت سفيرا بود      . كنار يك صخره كوچك آب مي نوشيد      

. به اراگون كمك كرد تا الف را از خورجين سفيرا بيـرون بيـاورد و روي زمـين بخوابانـد                   
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ا بـررس مـي     سفيرا كنجكاوانـه الـف ر     . سپس خودشان با خستگي روي زمين ولو شدند       

از زماني كـه گيلييـد رو تـرك كـرديم           . تعجب مي كنم چرا بيدار نمي شه      , و گفت . كرد

  " كي مي دونه چه باليي به سرش آوردن؟":اراگون با ناراحتي گفت. خيلي گذشته

 تا اونجايي كه من مي دونم اون اولين الفيه كـه            ":مورتاگ نگاه آنها را دنبال كرد و گفت       

. ي كه الف ها پنهان شدن اون تا امـروز بـا ناكـامي دنبالـشون كـرده                 از وقت . پادشاه گفته 

بنابراين يا مخفيگاهشون رو پيدا كرده يا اتفاقي اون رو گرفتـه كـه البتـه بـه نظـر مـن                      

اگه مخفيگاه الف ها رو پيدا كرده بود حتما اعالم جنگ مي كرد و ارتـشش                . اتفاقي بوده 

 كه آيا افراد گالباتوريكس موفق شدن قبـل از          سوال اينه . رو به دنبال اون ها مي فرستاد      

  "محل پناهگاهشون رو ازش بيرون بكشن يا نه؟, اينكه ما الف ها رو نجات بديم

به من بگو بعد از اينكه دستگير       . تا به هوش نياد ما از اين موضوع سر در نمياريم           -

  شدم چه اتفاقي افتاد؟ من چه جوري از گيليد سر در آوردم؟

سفيرا و  . به نظر مياد شبح هم همين طور      . ي امپراطور كار مي كنن    اورگال ها برا   -

اگر چه اون موقع من نمـي       . من ديديم كه اورگال ها تو رو به گروهي از سربازها سپردن           

  .درسته, اونها تو رو به گيلييد بردن سفيرا نزديك آنها آمد و گفت. دونستم كه اون كيه

ل ها در تيرم صحبت كرده بود و آنهـا بـه اربابـشان              اراگون به ياد زماني افتاد كه با اورگا       

سپس چهره هاي   ! من به آالگيزيا توهين كردم    ! منظورشان پادشاه بود  . اشاره كرده بودند  

وحشت زده روستاييان قتل عام شده در يازاواك را به خاطر آورد اورگال ها تحت فرمان                

  اي خود روا مي داشت؟چرا او چنين ستمگري را در حق رعيت ه! گالباتوريكس بودند
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اراگون در حالي كه عصباني بـود بـا هيجـان           . چون اون شيطان    ,سفيرا با قاطعيت گفت     

به محض اينكه مردم از اين موضوع مطلع بشن شورش مي           .!  اين معنيش جنگه   ": گفت

 مورتـاگ دسـتش را زيـر چانـه اش گذاشـت و              ".كنن و از واردن ها حمايت مـي كـنن         

ع به اين تجاوز چيزي بشنوند تعداد كمي از واردن هـا حمايـت              حتي اگه اونا راج   ":گفت

با وجود اورگال هايي كه تحت فرمان پادشاه هستن اون به اندازه كافي سـرباز               . مي كنن 

برايش مهم نيست كـه     . داره تا بتونه مرزهاي امپراطوري رو ببنده و از اونا محافظت كنه           

با چنـين حكومـت رعـب       . ي بمونه   مردم شورش كنن يا نه فقط مي خواد سر قدرت باق          

اگر چه كـه    . آوري كه به راه انداخته مي تونه امپراطوري رو هر طور كه بخواد شكل بده              

اون بين مردم منفوره اما اگه اونها يه دشمن مشترك داشته باشن مردم برانگيختـه مـي    

   ".شن و به پادشاه ملحق مي شن

شـمن كـي مـي تونـه باشـه؟              خـوب حـاال اون د  ":اراگـون كـه گـيج شـده بـود پرسـيد      

 الف ها و واردن ها همه جا پيچيده كه اونا مـي تـونن خودشـون رو بـه شـكل نفـرت                        -

شيطان هايي كه منتظرن تا زمين ها و ثـروت          ... انگيزترين هيوالها در آالگيزيا در بيارن     

راجـع بـه   امپراطور حتي مي تونه بگه كه ما تمام اين مـدت        . هاي مردم را تصاحب كنن    

اورگال ها اشتباه مي كرديم و اونها راجع به چنين دشـمن هـاي خطرنـاكي دوسـتان و                   

من فقط مي خوام بدونم كه پادشاه در عوض خدماتي كه اونها برلش             . متحدان ما هستن  

  ".انجام مي دن چه قولي بهشون داده
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يـن  هـيچ كـس بـه ا      .  به اين سادگي ها هـم نيـست        ":اراگون سرش را تكان داد و گفت      

عـالوه بـر ايـن چـرا اون بايـد يـه             . آسوني گول گالباتوريكس و اورگال ها رو نمي خوره        

              ".همچــــين كــــاري رو بكنــــه؟ اون همــــين االن هــــم بــــر راس قدرتــــه      

خصوصا اين كه مردم هم بـا اونـا     همـدل            . اما واردن ها قلمرواش رو تهديد مي كنن       -

. هستن سردا هم از زماني كه از امپراطوري جدا شده از گالباتوريگس سرپيچي مي كنـه               

گالباتوريكس در داخل امپراطوري قويه اما خارج از اون قدرت زيادي نداره و مـردم هـم                 

كه از عمق فريب كاري اون مطلع هستن اعتقاد دارن كه اون مي تونه هر كاري كه مـي                    

  .ر كه قبال هم اين اتفاق افتاده همون طو. خواد با اونا بكنه

  .مورتاگ در سكوت فرو رفت و به دوردست ها خيره شد

 گالباتوريكس اورگال هـا رو      ":سفيرا از او پرسيد   . حرف هاي او اراگون را نگران كرده بود       

  "كجا مي فرسته؟

  چي؟

ن هم به كارواهال هم به تيرم تو شنيده اي كه اورگال ها اون مناطق رو ترك   مي كـرد  

اگـه  . و به جنوب شرقي مهاجرت مي كردن گويي به سمت صحراي هاداراك مي رفـتن              

پادشاه واقعا اونا رو كنترل مي كنه چرا اونها رو به اون سمت مـي فرسـته؟ شـايد بـراي                     

  .خودش يه ارتش از اورگال ها اونجا جمع كرده و يه شهر براي اورگال ها درست شده

اراگون افتاد و گفت من خسته تـر از اونـم كـه از ايـن                از تصور اين موضوع لرزه به اندام        

نقشه هاي گالباتوريكس هرچه باشن فقط براي ما دردسر درست مي           . حرفا سر در بيارم   
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اونجـا همونجاييـه كـه مـا     . من فقط دلم مي خواد بفهمم كه واردن ها كجا هستن  . كنن

ه چيكـار مـي كنـيم       مهم نيـست كـ    .  راه رو پيدا نمي كنيم     دورمنادبايد بريم ولي بدون     

  .باالخره امپراطور ما رو پيدا ميكنه

سفيرا با لحن اميدواركننده اي گفت نا اميد نشو و بعد با لحن خشكي گفت هر چند كه                  

  .احتماال درست مي گي

 تو زندگيت رو به خاطر من       ":اراگون گفت متشكرم و سپس به مورتاگ نگاه كرد و گفت          

خودم به تنهايي نمي تونستم فـرار       . به تو مديونم  به خطر انداختي و به همين خاطر من         

 اگرچه كه چيزي بيشتر از يه دين بود اكنون بين آنها رشته الفتي برقرار شده بود                 ".كنم

. كه به واسطه وفاداري كه مورتاگ نشان داده بود اين رشته برادري محكم تر شـده بـود                 

 كـه تونـستم كمكـت        خوشحالم ":مورتاگ با ترديد دستش را به صورتش كشيد و گفت         

اما حاال اصلي ترين نگراني من اينه كه با وجود ايـن همـه افـرادي كـه دنبـالمون                    . كنم

هستن چه جوري مي تونيم به راهمون ادامه بديم؟ سربازان گيلييد فردا ما رو دسـتگير                

 ".خواهند كرد وقتي كه ردپاي اسب ها رو پيدا كنن مي فهمن كه با سفيرا پرواز نكردي                

  " چه جوري وارد قلعه شدي؟":ا ناراحتي تاييد كرد و سپس پرسيداراگون ب

با رشوه دادن و خزيـدن تـو نـاودون چـرك و كثيـف               ":مورتاگ به آرامي خنديد و گفت     

 مورتـاگ چنـد     "...اون. ظرف شور خونه اما نقشه من بدون وجود سفيرا عملي نمي شـد            

  ".يل زنده بودن ما هستي يعني تو تنها دل":لحظه صبر كرد و رو به سفيرا كرد و گفت
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اراگون خيلي جدي دستش را روي گـردن فلـس دار او كـشيد و زمـاني كـه سـفيرا بـا                       

خوشحالي او را صدا مي كرد اراگون به چهره الف خيره شـد و مفتـون او شـد و بـا بـي                        

  ". بايد يه جاي خواب برايش درست كنيم":حالي از جايش بلند شد و گفت

زماني كه او را بلند كردند و روي پتو گذاشتند          . اي الف آورد  مورتاگ بلند شد و يه پتو بر      

اراگون سعي كرد كه پارچه را بـه هـم وصـل            . آستينش به يك شاخه گير كردو پاره شد       

  .كند اما ناگهان نفسش بند آمد

بعضي از آنها تقريبا خـوب شـدند در حـالي    . بازوي الف پوشيده از كبودي و بريدگي بود     

اراگون با عصبانيت سرش را تكـان       . بودند و از آنها خون مي چكيد      كه بقيه زخم ها تازه      

اراگون با دسـتان لـرزان      . زخم ها تا شانه او ادامه داشتند      . داد و آستين پري را باالتر زد      

  .پشت پيراهن او را باز كرد كه ببيند آيا زخم ديگري نيز وجود دارد يا نه

پشت الف قـوي و ماهيچـه       . تن كرد به محض كنار رفتن چرم مورتاگ شروع به ناسزا گف         

اي بود اما زخم هاي دلمه بسته پوست او را به شكل گل هاي خشك و ترك خـورده در                   

. او را با بي رحمي شالق زده بودند و با آهني قـالب شـكل داغ كـرده بودنـد                   . آورده بود 

جاهاي سالم تر پوستش در اثر مشت و لگدهاي فراواني كه خورده بـود كبـود و بـنفش                   

روي شانه چپش با جوهري آبي رنگ خال كوبي شده بود و همان عالمتي بود               .  بود شده

اراگون در حالي كه فحش مـي داد        . كه روي ياقوت كبود انگشتر بروم هم حك شده بود         

و ناسزا مي گفت قسم خورد كه هر كسي را كـه مـسئول شـكنجه الـف بـوده بـه قتـل                        

  .برساند
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  "مي توني خوبش كني؟":مورتاگ پرسيد

 و در حالي كه سعي مي كرد اضطرابش را پنهان كند            "!من نمي دونم  ...من":گون گفت ار

  "خيلي زياده":گفت

چـه خـسته باشـي چـه        . نبايد بذاريم بميـره   . اين يه الفه  ! اراگون: سفيرا به سرعت گفت   

منم قدرتم رو با قدرت تـو يكـي   . نباشي و چه گرسنه باشي چه نباشي بايد نجاتش بدي   

  . تويي كه بايد از جادو استفاده كنيولي اين. مي كنم

. اراگون در حالي كه نمي توانست از الف چشم بردارد زير لب زمزمه كرد آره حق با توئه                 

اين كار كمـي طـول      ":او تصميمش را گرفت دستكشهايش را درآورد و به مورتاگ گفت          

تو مي توني غذا رو درست كنـي و پارچـه هـا رو هـم بـراي پانـسمان كـردن                      . مي كشه 

  ".بجوشوني؟ من نمي تونم همه زخم هاش رو خوب كنم

اگه آتيش درست كنيم حتما پيدامون مي كنن بايد از همين پارچـه هـا               ":مورتاگ گفت 

  ".استفاده كني و غذا را هم سرد مي خوريم

زماني كه به آرامي دستش را روي سـتون فقـرات           . اراگون اخم كرد ولي باالخره پذيرفت     

 آمد و چشمان براقش را به الف دوخت و اراگون نفـس عميقـي             الف كشيد سفيرا كنار او    

 "!وايس هيـل   ":او به زبان باستاني گفت    . كشيد و با استفاده از جادو كارش را آغاز كرد           

سپس اثر سوختگي زير دستش شروع به درخشيدن كرد و پوستي جديد بـي هـيچ اثـر                  

او كبـودي هـا و      . تندداغي روي آن به وجود آمد و بدون هيچ جاي زخمي به هم پيوسـ              

ديگر زخم هايي را كه چندان خطرناك نبودند درمان نكرد تا انرژي كافي براي مـداواي                
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زماني كه اراگون روي زخم ها كار مي كرد متعجب شـد          . زخم هاي جديدتر داشته باشد    

كه چطور الف تا كنون زنده مانده است او به كرات تا آستانه مرگ شـكنجه شـده بـود و       

بدن الف حتي با وجود آن داغ هاي بـد شـكل            . اراگون را به وحشت انداخت    اين موضوع   

اگر چه اراگون خسته بود اما با نگاه كردن به الف گوش هـايش              . هنوز هم بسيار زيبا بود    

 عجـب موجـودي هـست ايـن       { . قرمز شد و اميدوار بود كه سفيرا از فكر او مطلع نشود           

  }.. چشم چرون 

و فقط براي خوردن و آشاميدن استراحت مختصري كرد تـا          او تا صبح به شدت كار كرد        

دوباره قوايش را پس از آن گرسنگي هاي اجباري فرار از زندان و حاال معالجه كردن الف    

سفيرا كنار او باقي ماند و هرجا كه    مي توانست به اراگـون قـدرت مـي                    . بدست بياورد 

ا درد شديد عضالتش دسـت از كـار         سرانجام زماني كه كارش را به پايان رسانيد و ب         . داد

  .خورشيد در آسمان نمايان شده بود. كشيد

او تلو تلو خوران بـه      . دست هايش رنگ پريده و چشم هايش خشك و خشن شده بودند           

  " تموم شد؟":مورتاگ پرسيد. طرف خورجين ها رفت و از مشك حسابي آب نوشيد

همـه  . بود بتواند حـرف بزنـد     اراگون در حالي كه مي لرزيد سرش را تكان داد مطمئن ن           

سفيرا به آرامي گفت تو كـارت       . چيز پيش رويش مي چرخيد و نزديك بود از حال برود          

  .رو خوب انجام دادي

 نمي دونم الف ها خيلي قوي       ": او با صدايي خسته گفت     "زنده مي مونه؟  ":مورتاگ گفت 

راجـع بـه   اگـر  . هستن اما حتي اونا هم نمي تون شكنجه اي مثل ايـن رو تحمـل كـنن               
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چهـره اش  "...درمان اطالعات بيشتري داشتم مي تونستم جان تازه اي بهش ببخشم اما        

دستش به طرز بـدي   مـي لرزيـد بـه طـوري كـه مقـداري از                    . با نا اميدي در هم رفت     

يـك جرعـه ديگـر نوشـيد تـا بتوانـد سـرپا بمانـد و سـپس                   . نوشيدني به زمين ريخـت    

  ".و راه بيفتيمبهتره زودتر سوار اسب ها بشيم ":گفت

              ".تـــــو بايـــــد بخـــــوابي  !نـــــه":مورتـــــاگ اعتـــــراض كنـــــان گفـــــت   

اما نمي تونيم اينجا بمونيم و توقـع داشـته باشـيم كـه              . مي تونم روي زين بخوابم    ... من

پـس تـا زمـاني كـه تـو          ":مورتاگ با بي ميلي قبول كرد و گفـت        . سربازها بهمون نرسن  

الـف را   .  آنها اسب ها را زين كردند      ".استراحت مي كني من اسنوفاير رو هدايت مي كنم        

اراگون هنگام اسب سواري كمي غذا      . محكم به سفيرا بستند و وسايلشان را جمع كردند        

سـپس بـه روي     . خورد و سعي كرد انرژي از دست رفتـه اش را دوبـاره بـه دسـت آورد                 

  .اسنوفاير خم شد و چشمانش را بست
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  فصل چهل و چهارم

  آبي از دل شن

اراگون اصالً حس خوبي نداشت و حـالش بـد          . هنگام غروب براي استراحت توقف كردند     

بيشتر روز را به طي كردن مسير هاي فرعي و طـوالني گذرانـده بودنـد تـا                  . تر شده بود  

حالش , اراگون از سفيرا پرسيد     . توسط سربازها و سگ هاي شكارچيان شناسايي نشوند       

  چطوره؟

  . يكي دو بار كمي تكان خورد فقط همين. فكر كنم از قبل بهتر شده 

مقاومـت در برابـر     . سفيرا روي زمين خم شد تا اراگون الف را از خورجين بيرون بيـاورد             

 نمـي   ":وقتي شامشان را خوردند مورتـاگ گفـت       . ميل شديد خواب برايشان سخت بود     

. حاال نتونستيم از سرباز ها چنـدان پيـشي بگيـريم          تا  . تونيم با همين سرعت ادامه بديم     

  ".اگه يكي دو روز ديگه با همين وضعيت بگذره اونا حتما به ما مي رسن

 چه كار ديگه اي مي تونيم بكنيم؟ اگه فقط ما دو تا بوديم و               ":اراگون با عصبانيت گفت     

ا با وجـود الـف؟      ام. تو حاظر بودي تورناك رو رها كني مي تونستيم با سفيرا پرواز كنيم            

  ".غير ممكنه

 اگه مي خواي راه خودت رو بري من         ":مورتاگ با دقت نگاهي به اراگون انداخت و گفت        

نمي تونم از تو و سفيرا انتظار داشته باشم بمونيد و خطر زنداني شـدن               . مانعت نمي شم  

  ".رو به جون بخريد
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ن آزادم فقـط بـه خـاطر    اگه من اال .  حرف بي خود نزن    ":اراگون غرولند كنان جواب داد    

  ".من نمي زارم تو دستگير بشي. توئه

ولي مشكل مـا    .  حرف هات خوشحالم مي كنه     ":مورتاگ سرش را پايين انداخت و گفت      

  ".رو حل نمي كنه

.  چي مي تونه مشكل ما رو حل كنه؟ كاش مي تونست به ما بگه بقيه الـف هـا كجـان                  -

  .شايد پيش اون ها مي تونستيم در امان باشيم

 با توجه به اينكه چطور تا حاال از خودشون مراقبت كردن بعيد مي دونم كه جاشـون                  - 

چه دليلي داره بخـوان     . حتي اگه اين كار رو بكنه الف ها ممكنه ما رو نپذيرن           . رو لو بده  

  از ما حمايت كنن؟ 

و بالهاش رو در حالت  راحـت تـري          . اونا ما رو مي پذيرن      , سفيرا با اعتماد خاصي گفت    

 حتي اگه اونها از ما حمايت كنن ما         ":اراگون شانه هايش را باال انداخت و گفت       . رار داد ق

  "؟....ولي به كدوم سمت. بايد زودتر فرار كنيم. نمي تونيم پيداشون كنيم

مورتاگ دست هايش را در هم قفل كرد و انگشتان شصتش را روي شقيقه اش گذاشـت      

. يم بكنيم اينه كه امپراطـوري رو تـرك كنـيم           فكر كنم تنها راهي كه مي تون       ":و گفت   

در شـمال بـه جـز       .... مناطق امني كه در امپراطوري هستن خيلي از اينجـا دور هـستن            

. جاي ديگـه اي وجـود نـداره       ,  كه مي تونيم داخلش مخفي بشيم      رو ولدن واردن  جنگل  

م فقـط   در غرب هـ   . ولي دوست ندارم براي رسيدن به اونجا دوباره از گيلييد عبور كنيم           

ممكنه اونجا بشه كسي رو پيدا كرد كه تو         . سردا در جنوبه  . امپراطوري و دريا وجود داره    
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 بين ما و هر سـرزمينه       هاداركدر شرق صحراي    . رفتن به شرق  .. رو پيش واردن ها ببره    

ولي اگه مسير درسـت     . واردن ها يه جايي اون طرف اين صحرا هستن        .   كه اون طرفشه  

        ". ها طول بكشه تا اونها رو پيدا كنيمرو ندونيم ممكنه سال

بايد از بخـش عمـده    .  رفتن به سردا خيلي خطرناكه       ":اراگون ابرو هايش ا در هم كشيد      

  "اي از امپراطوري عبور كنيم

   يعني مي خواي از صحرا عبور كني؟-

ا به عالوه اينجوري مي تونيم قبـل از اينكـه رازاك هـ            .  من راه حل ديگه اي نمي بينم       -

  .اين جا برسن امپراطوري رو ترك كنيم

  مي تونن مـا رو       باز هم ,  حتي اگه قبل از اينكه اون ها اينجا برسن ما به صحرا برسيم             -

  . بگيرن

 البتـه بـا ايـن       ":اراگون دستي به پشت سفيرا كشيد و فلس هايش را لمس كرد و گفت             

 حـال بـراي اينكـه بتـونن مـا رو            با اين . فرض كه اون ها بتونن رد پاي ما رو دنبال كنن          

  .بگيرن مجبورن بدون سرباز ها دنبالمون بيان كه اين به نفع ماست

 اگه به سالمت به اون طرف صحرا برسيم به كجا خواهيم رفت؟ اون جا    شـهر هـاي                      -

چقـدر راجـع بهـش اطالعـات        . انگشت شماري وجود داره و تازه خود صحرا هم هـست          

  داري؟

  . خشك و پر از شنه فقط مي دونم گرم و-
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مارهاي سمي و عقربه    , صحرا پر از گياه هاي سمي و غير خوراكي        ,  خيلي خالصه بود     -

تـو اون دشـت وسـيع رو تـو مـسيرمون بـه سـمت                . و خورشيدي كه تن رو مي سوزونه      

  گيلييد ديدي؟

  . آره يك بار هم قبال ديده بودم-

حـاال چيـزي    . ر بـر گرفتـه    سراسر مركز امپراطـوري رو د     .  پس مي دوني چقدر وسيعه     -

اين همون جاييه كه تو پيشنهاد ميدي ازش عبور         . حدود دو يا سه برابرش رو تصور كن       

  .كنيم

اراگون سعي كرد منطقه اي به آن بزرگي را تجسم كند ولي نمي توانست چنين ابعـاد و     

 را  اراگون نقـشه  . او نقشه آالگيزا را از خورجينش بيرون آورد       . مسافت هايي را درك كند    

 تعجبـي نـداره كـه امپراطـوري در          ":بررسي كرد و با تعجب سرش را تكان داد و گفـت           

همـه چيـز در اون طـرف صـحرا خيلـي دور تـر از اينـه كـه                    . صحرا به پايان مـي رسـه      

  ".گالباتوريكس بتونه تحت كنترل داشته باشه

  تمام زمين هاي اون طرف صـحرا       ":مورتاگ دستش را به سمت راست نقشه برد و گفت         

اگـه  . كه جاشون تو اين نقشه خاليه در زمان زندگي سوار ها تحت نظر يه فرمـانروا بـود                 

پادشاه سـوار هـاي جديـدي رو تحـت فرمـان خـودش پـرورش مـي داد مـي تونـست                       

. ولي اين چيزي نبود كه مي خواستم بگم       . امپراطوري رو به وسعت بي سابقه اي برسونه       

شـانس اينكـه بتـونيم سـالم ازش بگـذريم           . صحراي هاداراك خيلي وسيعه و پر از خطر       

  "راه نا اميد كننده ايه. خيلي كمه
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 اگـه از دل صـحرا       ":و با دقت نقشه را بررسي كرد و گفت        .  اوني كه نا اميده ما هستيم      -

حركت كنيم حداقل يك ماه شايد هم دو ماه طول بكـشه ولـي اگـه بـه سـمت جنـوب                     

بعد هم مي تونيم مـسير      . تر مي رسيم   ميان بر  بزنيم خيلي زود       بيور شرقي و كوهستان  

اگـه نقـشه    . كوهستان رو به سمت شرق و صحرا ادامه بديم و يا از غـرب و سـردا بـريم                  

دقيق باشه فاصله اين جا تا كوهستان بيور تقريبـا برابـر مـسيريه كـه تـا گيلييـد طـي                      

  ".كرديم

  . ولي اون تقريبا يك ماه طول مي كشه-

 تو را گيلييـد مـن       ":داد و حرف مورتاگ را قطع كرد      اراگون با بي صبري سرش را تكان        

اگه كمي به خودمون فشار بيـاريم      . به خاطر آسيب ديدگي خيلي آروم حركت مي كردم        

  .مي تونيم خيلي زودتر به كوه هاي بيور برسيم

همون .  كافيه توضيحات رو دادي اما قبل از اينكه موافقت كنم يه چيزي بايد حل بشه               -

ولـي آب   . و گيلييد براي خودمون و اسب ها غذا و و سـايل خريـديم             طور كه مي دوني ت    

كافي رو از كجا بياريم؟ قبيله هاي بيابوني كه در هاداراك زندگي مي كنن معموال چـاه                 

والبته حمل كردن آب براي مصرف بيشتر از يه روز كار غيـر  . هاشون رو مخفي مي كنن   

به نظر مي رسه نميشه از راهي       ! ورهفقط در نظر بگير كه سفيرا چقدر آب مي خ         .ممكنيه

كه پيشنهاد كردي عبور كنيم مگر اينكه هر وقت به آب احتياج داشـتيم بتـوني كـاري                  

  ".كني كه بارون بياد
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بعيد   مي دانست     . ايجاد باران خيلي بيشتر از نيروي او بود       . اراگون خود را عقب كشيد      

حركـت دادن آن حجـم از       . هدحتي قوي ترين سوار مي توانست چنين كاري را انجام د          

او بـه راه حلـي احتيـاج داشـت كـه كمتـر              . هوا مانند آن بود كه كوهي را از جـا بكنـي           

  .نيرويش را تحليل ببرد

سپس ".   مي گماول بذارين امتحانش كنم بعد بهتون .  من يه فكري دارم    ":اراگون گفت 

  .ه افتاداز محل اتراق خارج شد و سفيرا هم با فاصله اي كم دنبالش را

  مي خواي چي كار كني؟,  سفيرا پرسيد 

سفيرا تو مي توني به انـدازه كـافي بـراي مـا آب حمـل                . اراگون زير لب گفت نمي دونم     

  كني؟

  .من حتي نمي تونم چنين وزني رو بلند كنم, و گفت. سفيرا با حركت سر مخالفت كرد

بود را برداشت درون    سپس زانو زد و سنگي كه حفره در آن          . خيلي بد شد  , اراگون گفت 

بعد توده اي از شـن را داخـل حفـره ريخـت و     .حفره تقريبا يك جرعه آب جا مي گرفت     

بايد شـن را بـه نـوعي بـه آب           . حاال نوبت قسمت سخت ماجرا بود     . شروع به تمركز كرد   

  .تبديل مي كرد

با خود گفت ولي چه كلماتي را بايد استفاده كنم؟ چند لحظه فكر كرد و دو كلمـه كـه                    

با گذشتن از مانع هميشگي ذهـنش و فرمـان          . كر مي كرد مناسب باشد را انتخاب كرد       ف

  .جادو در وجودش جاري شد! دلوي موي
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شن درخشـشي  . بالفاصله شن ها با سرعتي اعجاب آور به جذب نيروي اراگون پرداختند      

اراگون كـه خـالص شـده بـود عقـب نشـست و بـه                . كرد و به يك مشت آب تبديل شد       

قلبش همراه با درد مي تپيد و از گرسـنگي دل و روده اش بـه هـم            . شيدسختي نفس ك  

  .مي پيچيد

  چه اتفاقي افتاد؟, سفيرا پرسيد

ايـن  , اراگون كه هنوز از تحليل رفتن نيرويش شكه بود تنها سرش را تكان داد و گفـت                  

  .نيرويم حتي به اندازه درست كردن آب مورد نياز خودم هم نيست. كار فايده اي نداره

تو چطور تونستي قبر بروم رو بدون اينكه چيزيت بشه به الماس تبديل كني؟ من حتـي          

  .نمي تونم يك توده شن رو به آب تبديل كنم

كنترل من  . يكهو اتفاق افتاد  . نمي دونم چطوري اون كار رو كردم      , سفيرا به آرامي گفت   

وام چـه نخـوام     چيزهايي مثل اون چـه بخـ      . نسبت به تواناييهايم از يك عنكبوت كمتره      

  .اتفاق مي افته

اراگون با لحني آرام گفت تو هيچ وقت ناتوان نيستي و با دستش گردن سفيرا را نوازش                 

  ". حد اقل با احترام دفنش كرديم":كرد و گفت 

دوتا از تپـه    . اراگون با هدف دستش را در شن فرو كرد و مشغول ساختن تپه و كوه شد               

او با دستانش . كوه هايي را هم در اطرافش اضافه كردو بعد   . ها دره كوچكي را شكل داد     

جزعيات ديگري هم اضافه كرد تـا  متوجـه          . رودخانه اي را به طرف پايين در ايجاد كرد        



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

585

585

دلتنگي براي خانه تمام وجودش را فـرا        . شد ماكت كوچكي از دره پاالنسار ساخته است       

  .گرفت و با ضربه اي تمام دره را از بين برد

ناخود آگاه چشمش بـه جـايي       . روي زمين گذاشت و به زمين خيره شد       دست هايش را    

با وجودي كه زمـين خـشك   . از تعجب سر جاي خود ايستاد. افتاد كه زمين را كنده بود    

اراگون كه كنجكاو شـده     . شياري كه روي زمين درست كرده بود مرطوب شده بود         , بود  

 اينچ پايين تـر از سـطح زمـين          بود شن هاي بيشتري را كنار زد و اليه مرطوبي را چند           

  !هيجان زده گفت اينجا رو نگاه كن. پيدا كرد

چه جوري     مـي تونـه          , سفيرا سرش را پايين آورد و كشف اراگون را نگاه كرد و گفت            

كمكمون كنه؟ توي صحرا آب در اعماق زمينه و براي پيدا كردنش بايد هفته هـا زمـين       

  .رو بكنيم

. ولي تا وقتي كه آب اونجا باشه مـي تـونيم بهـش برسـيم         اراگون با خوشحالي گفت آره      

بـه جـاي تبـديل      . بعد گودال را عميق تر كرد و ذهنش به جادو دسـت يافـت             ! نگاه كن 

ابتدا فقط  . كردن شن به آب فقط آب و رطوبتي را كه داخل گودال بود به باال فرا خواند                

 زد و جرعـه اي      اراگون لبخنـدي  .چند قطره كوچك و سپس آب درون گودال جاري شد         

! ببـين , اراگـون گفـت  . خنك و خالص بود و بـراي نوشـيدن عـالي بـود          . از آب را نوشيد   

  .هرچي آب بخوايم مي تونيم داشته باشيم

سفيرا آب را بو كشيد و گفت اينجا آره ولي تو صحرا چي؟ممكنه آب كافي تـوي زمـين                   

  .نباشه كه بتوني به سطح زمين بياريش
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تنها كاري كه من مي كنم اينه كـه آب رو           . موفق مي شم  ,  داد اراگون به سفيرا اطمينان   

اگه به آرامي و صبر و حوصله انجام بشه انـرژي زيـادي ازم              . ميارم باال كار خيلي سادييه    

  .حتي اگه الزم بشه از پنجاه پايي هم آب رو بيارم باال. نمي گيره

بي كـه     مـي دي          سفيرا با شك نگاهي به او انداخت و گفت مطمئني؟ با دقت به جـوا              

  .فكر كن چون اگه اشتباه بگي ممكنه به قيمت جونمون تموم بشه

  .مطمئنم, اراگون اول مكثي كرد بعد با اطمينان گفت

  .پس برو جريان رو به مورتاگ بگو وقتي شما بخوابين من نگهباني مي دم

  . كنيولي تو هم مثل ما تمام شب رو بيدار بودي بايد استراحت, اراگون مخالفت كرد

قوي تر از اونم كـه تـو فكـر مـي            ... مشكلي براي من پيش نمياد    , سفيرا با ماليمت گفت   

  .سپس با چشماني هوشيار به سمت شمال چرخيد و بالهايش به صدا در آمد. كني

 ":مورتـاگ پرسـيد     . اراگون اين پا و آن پايي كرد و با بي ميلي پيش مورتـاگ برگـشت               

  "خب ميشه از صحرا رفت؟

وقتي كه  .  بعد خودش را روي پتو انداخت و ماجرا را تعريف كرد           " آره ":اسخ داد اراكون پ 

چهره الف آخرين چهره اي بود كه اراگون قبـل از           . حرف هايش تمام شد رو به الف كرد       

  .به خواب رفتن ديد
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  فصل چهل و پنجم

  رودخانه رمر

اراگون كه از سرما به . دند  آنها در ساعت اوليه يك روز ابري به سختي از خواب بيدار ش    

 چطوري مي خواهيم الف رو ببريم ؟ اون     نمي تونه بيـشتر از             ": خود مي لرزيد گفت     

سفيرا هم نمـي    . اين ، رو پشت سفيرا سوار بشه ، فلس هاي سفيرا زخمي اش مي كنن                

. تونه با چنگاالش اون رو ببره ، خـسته اش مـي كنـه و موقـع فـرود آمـدن خطرناكـه                        

منم نمي خوام بـا  .ه هم به درد نمي خوره ؛ ممكنه وقتي داريم مي ريم خرد بشه  سورتم

  ". كشيدن يكي ديگه سرعت مون كم بشه 

 اگـه تـو سـوار       ":  مورتاگ هنگامي كه زين را روي تورناك مي بست فكر كرد و گفـت               

سفيرا مي شدي ، مي تونستيم الف رومحكم رو اسنوفاير ببنـديم ؛ امـا بـاز هـم همـون                     

  ". كل رو داشتيم مش

 نمـي بنـدين ؟ مـن         ناگهان سفيرا گفت ، من يه راه حل دارم ، چرا الف رو به شكم من               

اون جوري هم مي تونم به راحتي حركت كنم و اون جاش از هر جاي ديگه اي امن تره                   

تنها خطرش اينه كه سربازها ممكنه بهمون تيراندازي كـنن ، كـه اونـم مـي تـونم بـه         . 

از آن جايي كه هيچ يك از آنها فكر بهتري نداشت ، نظـر              . تي از باالشون پرواز كنم      راح

  .او را فورا پذيرفتند 
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اراگون يكي از بهترين پتوهايش را از طول تا كرد و آن را دور بدن ظريف الف پيچيـد و                    

پتوها و لباس هاي اضافي به شكل طناب پيچيده شـدند و بـه     . او را به سمت سفيرا برد       

با آن     طناب ها  الـف را از پـشت روي      . ندازه كافي بلند بودند تا دور سفيرا را بگيرند          ا

اراگون بـا   . شكم سفيرا بستند ؛ به طوري كه سرش بين پاهاي جلوي سفيرا قرار گرفت               

 مي ترسم فلس هات طناب ها را        ": دقت به كاري كه انجام داده بودند نگريست و گفت           

   ". رو پاره كنه 

 سـفيرا   ".  بايد هر از گاهي چكشون كنيم كـه پوسـيده نـشده باشـن                ":رتاگ گفت    مو

مورتاگ روي زين تورناك     . پرسيد حاال مي تونيم بريم ؟ اراگون نيزسوال او را تكرار كرد             

اراگون نيز بر پشت اسـنوفاير      . جا به جا شد ، سپس به تاخت از محل اتراقشان دور شد              

 به همراه الف به آسمان پريد و بـراي ايـن كـه سـربازها او را     سفيرا هم. او را دنبال كرد  

به اين ترتيب هر سه آن ها راهي صـحراي هـاداراك            . نبينند در ارتفاع پايين پرواز كرد       

اراگون هنگام سواري مرتب اطراف خود را زير نظـر داشـت كـه              . در جنوب شرق شدند     

او واقعا يكي از آنها را      ! يه الف   . ذهنش مرتب منحرف مي شد        كسي آنها را دنبال نكند ،     

او بسيار مشتاق بود كه بداند روران در ايـن مـورد چـه              ! ديده بود و الف همراهشان بود       

در اين فكر بود كه حتي اگر به كارواهال هم بر مي گشت به سـختي                . فكري    مي كرد       

د كنـد  در  مي توانست ديگران را درباره ماجراهايي كه برايش اتفـاق افتـاده بـود متقاعـ      

طول روز اراگون و مورتاگ بدون توجه به سختي و خستگي راه بـه سـرعت پـيش مـي                    

بعضي وقت ها بـراي     . آن دو تا جايي كه اسب ها توان داشتند آن ها را تازاندند              . رفتند  
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آن ها فقـط    . آنكه اسب ها استراحت كنند پياده مي شدند و راه را پياده طي مي كردند                

هر چند اكنون سربازان گيلييـد      . ا خوردن اسب ها را متوقف كردند        دوبار براي آب و غذ    

از آن ها دور بودند ، اما اراگون و مورتاگ هرگاه كه از شهر يـا روسـتايي مـي گذشـتند                      

گاهي پيـشاپيش از خطـر آگـاه مـي شـدند ؛             . مواظب بودند كه از سربازان دوري كنند        

ند و تنها به دليل ايـن كـه سـفيرا بـوي             تقريبا دوبار نزديك بود در طول راه به دام بيفت         

آن هـا پـس از      . كمين كنندگان را در سر راهشان حس كرده بود توانستند فـرار كننـد               

  . كمين دوم به طور كلي از حركت در كوره راه صرف نظر كردند 

هنگامي كه غروب شنل سياهي را بر آسمان گسترد ، شرايط قابل تحمل تر شد  آنها در                  

 به سفر ادامه دادند و در دل شب به تپـه هـاي پوشـيده از كـاكتوس                   طول شب مايل ها   

  . رسيدند 

 كه  بولريج  چند فرسخ جلوتر ، يه شهره به اسم                   ": مورتاگ به جلو اشاره كرد وگفت       

مطمئنا سربازها نگهباني مي دن و تا هوا تاريكه بايد از دستشون فرار    . بايد دور بزنيمش    

  ". كنيم 

يـك دسـته از     . ساعت نور كم رنگ فانوس هاي شهر بـولريج را ديدنـد              آنها پس از سه     

اراگون و  . سربازان در بين آتش هايي كه در اطراف شهر روشن بود ، گشت     مي زدند                    

مورتاگ غالف هاي شمشيرش هاي شان را پوشاندند و با احتياط پياده شدند و اسب ها                

ردند و گوش هاي شان را تيـز كـرده          را به سمت جاده اي انحرافي شهر بولريج هدايت ك         

  . بودند كه با اردوگاه سربازان بر نخوردند 
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سـر انجـام  سـپيده دم ،         . وقتي شهر را پشت سر گذاشتند ، خيال اراگون راحت تر شد             

بـاالي تپـه اي   . آسمان را غرق در سرخي ماليمي كرد و سرماي هواي شب از بين رفت   

  . ندازند توقف كردند تا به اطرافشان نگاهي بي

رودخانه رمر در سمت چپ آن ها بود ، اما پنج مايل نيز از سمت راست بـا آنهـا فاصـله                      

رودخانه تا چند فرسنگ به طرف جنوب امتداد مي يافت و سپس پيچ كـوچكي               . داشت  

  . مي زد و بر مي گشت به سمت غرب 

از مسافتي كه   اراگون كه   .  آن ها در يك روز بيش از شانزده فرسنگ را طي كرده بودند              

 بياين يه آبكنـد     ": طي كرده بودند خوشحال بود ، روي گردن اسنوفاير خم شد و گفت              

 آنهـا در زيـر      ". يا گودالي پيدا كنيم كه بتونيم بدون هيچ مزاحمتـي اسـتراحت كنـيم               

درختان سر و كوهي كوچكي توقف كردند ؛ پتوهايشان را پهن كردند و سفيرا صبر كرد                

مورتـاگ در حـالي كـه شمـشير برهنـه اش را بـه روي                .  او باز كردنـد      تا الف را از شكم    

.  اول من نگهباني مي دم و پيش از ظهر بيدارت مي كنم              ": زانوانش قرار مي داد گفت      

  .  اراگون زير لب به نشانه موافقت چيزي گفت و پتويش را تا روي شانه هايش كشيد "

، اما تصميم گرفتند به راه خـود ادامـه           هنگام غروب هر چند خسته و خواب آلود بودند          

وقتي براي رفتن آماده شدند ، سفيرا به اراگون نگاه كـرد و گفـت ، سـه شـب از     . دهند  

تـو  . وقتي كه از گيلييد نجاتت داديم مي گذره ، اما هنوز الف بيدار نشده ، مـن نگـرانم                    

 دانـم ، امـا اون       من چيز زيادي درباره الف هـا نمـي        . اين مدت نه آبي خورده نه غذايي        

  . نحيفه و شك دارم بدون غذا دوام بياره 
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:  اراگون به الف نگاه كرد وگفـت         " موضوع چيه ؟     ": مورتاگ كه سوار تورناك بود گفت       

مـن زخـم    . سفيرا نگرانه كه اون نه بيدار شده و نه چيزي خورده ؛ منم نگـرانم                .  الف   "

. ه نظر   مي رسه فايده اي نداشته          هايش رو خوب كردم ، حداقل به طور سطحي ، اما ب           

"  
   ".  شايد اون شبح ذهنش رو دستكاري كرده باشه ":  مورتاگ گفت 

  . پس بايد كمكش بكنيم  -

مورتاگ كنار الف زانو زد و مـشتاقانه او را معاينـه كـرد ؛ سـپس سـرش را تكـان داد و                        

ظر ميرسه مي شه با     به ن .  تا جايي كه ميتونم بگم ، اون فقط خوابيده           ": ايستاد و گفت    

شـايد بيهوشـي او چيزيـه      . با اين حال هنوز هم خوابيده       . صدا يا يه تكون بيدارش كرد       

مربوط به الف ها كه با اون از درد زخم ها راحت مي شن ؛ اما اگه اين طور باشـه ، چـرا                        

  ". تمومش نمي كنه ؟ حاال كه خطري تهديديش نمي كنه 

  " رو مي دونه ؟  الف اين":  اراگون آهسته پرسيد 

يـا بايـد   .  بايد صـبر كـرد   ":  مورتاگ دستش را روي شانه هاي اراگون گذاشت و گفت   

حاال اين جا رو ترك كنيم و يا از پيروزي دشواري كه داشتيم عقب بيفتيم تـو ميتـوني                   

  ". وقتي جايي توقف كرديم ، به اون توجه كني 

ي را خـيس كـرد و آن را طـوري            سپس لبـاس كهنـه ا      ".  اول از همه     ": اراگون گفت   

او اين كار را چندين بـار تكـرار كـرد و            . فشرد كه آب بين لب هاي تراشيده الف چكيد          
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آهسته دستش را بر باالي ابروهاي مرتب و كماني اش كشيد كه به طور عجيبي حالـت                 

  . تدافعي به خود گرفته بودند 

نان آن هـا را ببيننـد از حركـت          آنها از ميان تپه ها مي گذشتند و از ترس اين كه نگهبا            

سفيرا هم به همين علت با آن ها بر روي زمـين            . روي نوك تپه ها خودداري مي كردند        

به رغم جثه اش بي سر و صدا حركت مي كرد ؛ به جـز صـداي دمـش كـه آن را                       . ماند  

. سرانجام آسمان از سمت شرق روشن شـد         . مانند مار آبي ضخيمي به زمين مي كشيد         

ه آن ها به لبه شيبدار كرانه رودخانه رسـيدند كـه بـا انبـوهي از علـف زارهـا                     هنگامي ك 

آب با سر و صدا به سمت پايين        .  ، ستاره صبح ، نمايان شد        آي دايل . پوشيده شده بود    

  . حركت داشت و در برخورد با تخته سنگ ها شاخه شاخه مي شد 

  "!  رودخانه رمر ": اراگون با صداي بلند گفت 

 آره ، بايد جايي رو پيدا كنيم كه بشه راحت ازش            ": رش را تكان داد و گفت       مورتاگ س 

   ". گذشت 

مهـم نيـست كـه      . سفيرا گفت ، الزم نيست من مي تون شما رو از رودخونه عبور بـدم                

  .رودخونه چقدر پهنه 

 خاكستري او نگاه كرد و گفت ، پس اسب ها چـي ؟ نمـي تـونيم                  –اراگون به رنگ آبي     

  . اونا برات خيلي سنگين هستن .ن جا بگذاريم اونا رو اي
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چون شما سوارشون نيستين و خيلي تقاال نمي كنن ، مطمئنم كه مي تـونم اون هـا رو                   

اگه ميتونم با وجود سه نفر رو پشتم از تيرها فرار كنم ، پـس مطمئنـا مـي                   . حمل كنم   

  . تونم يه اسب رو مستقيما به اون طرف رودخونه ببرم 

  .ارم ، اما بگذار تا وقتي مجبور شديم ، اين كارو نكنيم ، خيلي خطرناكه  بهت ايمان د

 نمي تـونيم وقـت رو    سفيرا خود را به زحمت از پشت علفزارها به باال كشيد و گفت ،     

  . اين جا تلف كنيم 

ساحل رودخانه رمر شيب تنـدي پيـدا        .  اراگون به دنبال او اسنوفاير را هدايت مي كرد          

مه سفيدي مانند بخاري كه در زمستان از دهان خارج مي           .و سرعتش زياد شده بود    كرد  

مورتـاگ شـاخه اي را      . ديدن امتداد رودخانه غير ممكن بود       .شود از آب بر مي خواست       

به داخل رودخانه پرتاب كرد و دور شدن آن را كه بروي آب متالطم بـاال و پـايين مـي                     

  . رفت نظاره كرد 

  " فكر مي كني عمقش چقدر باشه ؟ ": اراگون پرسيد 

 نميشه گفت ، مي توني با استفاده از جادو بگي چقدر طولشه    ": مورتاگ با نگراني گفت     

  "؟ 

فكر نمي كنم، بدون روشن كردن اين جا با چيزي مثـل چـراغ دريـايي ، امكـان                    -

  . نداره 

كرد و پـس از مـدت       سفيرا بر فراز رودخانه پرواز      . در اثر پرواز سفيرا ، باد وزيدن گرفت         

رودخانه بيش از نيم مايل پهنـا داره شـما          . كوتاهي گفت ، من اون طرف ساحل هستم         
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اين جا پيچ داره و پهن ترين قسمت        . نبايد بدترين جا رو براي عبور انتخاب مي كردين          

  . رودخانه است 

 با مورتـاگ   سپس در مورد پيشنهاد سفيرا در باره پرواز     "!  نيم مايل    ": اراگون فرياد زد    

  . صحبت كرد 

تورناك مثل اسـنوفاير بـه      . ترجيح مي دهم كه اين كارو به خاطر اسب ها نكنيم             -

از سـفيرا بخـواه كـه بـه         . ممكنه بترسه و به خودش آسيب برسـونه         . سفيرا عادت نداره  

اگـه بـه    . دنبال قسمت كم عمق رودخانه باشه كه بتونيم به راحتي تـو اون شـنا كنـيم                  

تا يه مايلي اين جا از دو طرف پيدا نكرد ، اون وقـت فكـر كـنم سـفيرا                    جاي كم عمقي    

  . بتونه ما رو ببره 

هنگـامي كـه مـشغول      . به خواست اراگون سفيرا پذيرفت كه به دنبال راه عبوري بگردد            

خيلـي طـول    . بررسي آنجا بود آن ها در كنار اسب ها نشستند و نـان خـشك خوردنـد                  

ي بال هاي مخملي او در نخستين دقايق غروب آسـمان   صدا. نكشيد كه سفيرا بازگشت     

  . سفيرا گفت ، قسمت باال و پايين رودخانه عميقه و شدت آب زياده . پيچيد 

 بهتره اول من برم ، اون طوري مي         ":  هنگامي كه مورتاگ حرف هاي او را شنيد گفت          

اك بـاش ، سـال       مراقب تورن  ":  او سوار سفيرا شد و گفت        ". تونم مراقب اسب ها باشم      

 سپس سفيرا پرواز كرد ". دوست ندارم هيچ اتفاقي براش بيفته  . هاست كه اون رو دارم      

اراگـون تورنـاك را بـه       . هنگامي كه برگشت الف بيهوش از روي شكمش باز شده بـود             . 

سفيرا روي پاهايش بلند شد و      . سمت سفيرا برد و به شيهه هاي اهسته او توجهي نكرد            



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

595

595

اراگون پنجه هاي بزرگ او را نگريست و گفـت          .  شكم اسب ها را بگيرد       تا دستانش دور  

سپس پوشش زين تورناك را زير شكمش بست تـا از قـسمت نـرم پوسـت                 ! صبر كن   ":

  . بعد به سفيرا اشاره كرد كه او را بگيرد . اسب محافظت كند 

ار  تورناك از ترس شيهه كشيد و هنگامي كـه چنگـال هـاي سـفيرا در دو طـرف او قـر                     

چـشمان اسـب از تـرس       .گرفت ، سعي كرد فرار كند ، اما سفيرا محكم او را نگه داشت               

اراگون سعي كرد با ذهنش تورناك را آرام كند ، اما ترس مـانع رسـيدن بـه                  . سفيد شد   

قبل از اين كه تورناك بخواهد دوباره فرار كند ، سفيرا به آسمان پـرواز             . ذهنش مي شد    

چنان قدرتي از جا كنده شدند كه چنگال هايش سنگ هاي زير            پاهاي عقبي او با     . كرد  

.      سفيرا با تمام قدرت بال مي زد تا بتواند بار سنگيني را حمل كند               . پايش را از جا كند      

لحظه اي به نظر رسيد كه به زمين سقوط مي كند ، سپس با تقاليي دوباره به هوا بلند                   

صـداي او   .  انداخت و تكان     مـي خـورد             تورناك از ترس شيهه كشيد و لگد مي       . شد  

  . مانند صداي گوش خراش فلز شديداً بلند بود 

. اراگون ناسزايي گفت و اميدوار بود كه كسي در آن طرف نباشد كه آن صـدا را بـشنود                    

. در حالي كه منتظر بود گوش داد و صداي سـربازان را شـنيد               ! سفيرا بهتره عجله كني     

بازان را ديد كه تقريبا يك فرسخ دورتر ، از دماغه كوه پـايين              خيلي زود دسته اي از سر     

  . مي آمدند 

حيون ابله ، مورتاگ ،     . هنگامي كه سفيرا فرود آمد ، اراگون اسنوفاير را به طرف او آورد              

سفيرا اسنوفاير را گرفت و او را با      . اون بايد تورناك رو ببنده تا نتونه فرار كنه          .ديوانه س   
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اراگون رفتن او را تماشا كـرد و        . شيهه هاي اعتراض آميزش توجهي نكرد       خود برد و به     

. سـواركاران تنهـا يـك مايـل از اوفاصـله داشـتند              . در آن تاريكي احساس تنهايي كرد       

باالخره سفيرا براي بردن او آمد و آنها به زودي دوباره روي زمين محكم و سفت بودند و       

هنگامي كه اسب ها آرام شدند و زين شان را          . ت  رودخانه رمر در پشت سر انها قرار داش       

صداي پرندگاني كه تازه . تنظيم كردند ، سفر خود را به طرف كوه هاي بيور ادامه دادند      

  . بيدار شده بودند در هوا طنين انداز شد 

او اصال نمـي دانـست كـه مورتـاگ هـم      . اراگون حتي هنگام راه رفتن هم چرت مي زد          

ني كه هيچ كدام از آن ها اسـب هـا را هـدايت نميكردنـد و تنهـا                   زما. خواب آلود است    

  . سفيرا بود كه با هشياري خود ، آن ها را در راه دنبال مي كرد 

.  سرانجام زمين نرم شد و در سر راه آن ها جاده اي قرار گرفت و آن ها توقـف كردنـد                      

ك خـط مـبهم در      آفتاب در باالي سر آن ها قرار داشت و رودخانه رمر چيزي بيش از ي              

  . آن ها به صحراي هاداراك  رسيده بودند . پشت سر آنها نبود 
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  فصل چهل و ششم

  صحراي هاداراك

گستره وسيع خاكستري رنگ در افق همچون موج كوچكي در اقيانوس، گـسترده شـده               

درختـان بـه    . وزش باد شن هاي سرخ فام و طاليي رنگ را در هوا     مي چرخانـد                  . بود

زميني كه هيچ كشاورزي قادر به .  پراكنده در زمين خشك، روييده بودند      طور نا مرتب و   

در فاصله اي دورتر صخره هاي ارغواني رنگي قـد برافـشته       . كشت محصول در ان نبودند    

به جز پرنده اي كه در نسيم اوج مي گرفت، خشكي و بي اب و علفي باعث شـده                   . بودند

  .بود كه هيچ حيواني در ان جا به چشم نخورد

 مطمئني كه بيرون از اون جا براي اسب هـا غـذا پيـدا مـي                   "   :اراگون بريده بريده گفت   

مورتـاگ بـه صـخره هـا اشـره كـرد و             .  و هواي گرم و خشك گلويش را سوزاند        "كنيم؟

اگر چه علف هاي كوچـك و       .  اون جا رو ميبيني؟ علفها در اطراف اون مي رويند          ":گفت

  ".سفتي هستن، اما براي اسبها خوبه

اميدوارم اين طـور باشـه، قبـل از         ":اراگون در حالي كه به خورشيد مي نگريست، گفت          

ذهنم مثل حلزون كند شـده      . اون به راهمون ادامه بديم چه طوره كمي استراحت كنيم         

  ".و به سختي مي تونم پاهام رو تكون بدم

. ني دراز كشيدند  انها الف را از سفيرا باز كردند و غذاي شان را خوردند و در سايه تپه ش                

هنگامي كه اراگون روي شن ها خوابيد، سفيرا هم در كنار او خودش را حلقه كرد و بال                  
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كاش مي تونستم بدون توجه بـه       . هايش را روي انها گشود و گفت، جاي شگفت انگيزيه         

  .گذر زمان سالها اين جا بمونم

فيرا را تـصديق      اراگون چشمهايش را بست ودر حالي كه خواب الود بود حرف هاي سـ             

 .كرد گفت، جاي قشنگي براي پرواز كردن خواهد بود

صحرا فـضاي مـورد     . تنها اين نيست ؛ احساس مي كنم كه براي اين جا ساخته شده ام               

كوه هايي كه مي تونم در اون ها بخوابم و روزها مشغول شـكار طعمـه                . نياز من رو داره     

اگر چه سرما من رو آزار نمي ده ، اما تو           !  وگرما  . هايي بشم كه در كوه ها پنهان شدن         

سـپس سـرش را بـا خوشـحالي بـه           . اين گرما احساس سر زندگي و توانمندي مي كنم          

  اراگون گفت ، تو واقعا اين قدر اين جا رو دوست داري ؟ . طرف اسمان بلند كرد 

  . بله 

  ... . وقتي كارمون تمام شد شايد بتونيم برگرديم 

سـفيرا خوشـحال بـود و هنگـامي كـه      . ي كرد به خواب رفـت   و در حالي كه صحبت م 

  . اراگون و مورتاگ استراحت مي كردند به آرامي چيزهايي زمزمه مي كرد 

 صبح چهارمين روز بود كه گيلييد را ترك كرده و سـي و پـنج فرسـنگ را طـي كـرده                      

  . بودند 

.  كافي خوابيدنـد     آن ها براي رفع خستگي و استراحت دادن به اسب هايشان ، به اندازه             

هيچ سربازي پشت سر آنها ديده نميشد ، اما اين موضوع باعث نشد كه به راهشان ادامه                 

ندهند زيرا مي دانستند كه پادشاه تازماني كه كامال از دسترس دور نشوند به تعقيب ان                
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 قاصدها تا حاال ديگه خبر فـرار مـا رو بـه گالبـاتوريكس               ":اراگون گفت   . ها مي پردازد    

. مطمئنا اون ها رد پاي ما رو پيدا كـردن           . دن و اون هم به رازاك ها آماده باش داده           دا

اما حتي اگه پرواز هم كنن مدتي طول مي كشه تا به ما برسن ، به هر حال ما بايد تمام                     

 سفيرا گفت ، و اين بار متوجه مي شن كه مـن بـه راحتـي غـل و                    ". مدت آماده باشيم    

  . زنجير نمي شم 

 اميدوارم متوجه نـشن كـه مـا از بـولريج            ": گ دستي به چانه اش كشيد و گفت          مورتا

رمر راه خوبي بود تا تعقيب كنندگان رو گمراه كنيم و اين شانس وجود              . عبور كرده ايم    

اراگون همانطور كه وضـعيت الـف را بررسـي مـي            . داره كه نتونن ردپامون رو پيدا كنن        

 وضعيت الف تغييري نكرده بـود و هنـوز بـه         ".دواريه   در واقع اين مايه امي     ": كرد گفت   

  . مراقبت او واكنش نشان نمي داد 

هنگام غروب به صخره هايي رسيدند كه صبح از دور دست آن ها را مشاهده كرده بودند     

صخره هاي سنگي بر فراز سرشان گسترده شده بودند و      سايه هاي كوچكي را مـي                   . 

 از اسنوفاير پايين آمد و بر روي زمين داغ و تـرك خـورده               هنگامي كه اراگون  . افكندند  

پـشت گـردن و صـورتش آفتـاب         . ايستاد ، گرما همچون ضربه سختي به او هجوم آورد           

پس از آن كه اسب هـا را بـه جـايي كـه              . سوخته شده بود و پوستش داغ و تب دار بود           

كي درسـت   علف هاي كم پشتي براي خوردن وجود داشت بردند ،مورتـاگ آتـش كـوچ              

 فكـر مـي كنـي چـه         ": اراگون در حالي كه الف را از سفيرا جدا مي كـرد پرسـيد               . كرد

  "مسافتي رو طي كرديم ؟ 
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او زيـر لـب     .  پوستش قرمز و چشمانش سرخ شده بـود          "!  نمي دانم    ":  مورتاگ گفت   

دشنامي داد و ظرفي را برداشت و سپس گفت به اندازه كافي آب نداريم ، تازه اسب هـا                   

   ". م بايد بخورن ه

اراگون با وجودي كه از فرط گرما و خشكي هوا ناراحت بـود عـصبانيت خـود را كنتـرل                

 سفيرا با پنجه هايش گودالي بـراي آب حفـر كـرد و              ".  اسب ها رو بيار      ": كرد و گفت    

اگر چه زمين خشكيده بود اما براي ادامـه         . اراگون چشمانش را بست و ورد را بيان كرد          

هان و هم براي اين كه او چندين بار بتوانـد گـودال حفـر شـده را پـر كنـد ،                       حيات گيا 

هنگامي كه آب در گودال جمع شد ، مورتاگ مـشك هـاي             . رطوبت كافي وجود داشت     

حيوانات تشنه به اندازه چنـد      . آب را پر كرد و كناري ايستاد تا اسب ها هم آب بنوشند              

سته آن ها را بـر آورده كنـد مجبـور بـود از     اراگون براي اين كه خوا    . گالن آب نوشيدند    

هنگـامي كـه    . اعماق زمين آب را باال بكشد و اين كار قدرت اورا   به حداقل مي رساند                  

اسب ها سير آب شدند ، اراگون به سفيرا گفت ، اگه آب مي خواي ، االن بخور او سرش                    

آن كه آب دوباره بـه   را كنار اراگون پايين آورد و فقط دو جرعه بزرگ آب نوشيد قبل از               

سپس به آخرين قطراتي كـه      . زمين فرو رود ، اراگون تا جايي كه ميتوانست آب نوشيد            

  . در خاك فرو مي رفت ، نگريست 

او بـا خـود     .  نگه داشتن آب در سطح زمين ، سختر از آن بود كه اراگون انتظار داشـت                 

شحالي به ياد آورد كـه چگونـه        و با خو  . انديشيد اما حداقل اين كار در توانايي هاي منه          

  .  روزي براي تكان دادن سنگ ريزه اي تالش كرده بود 
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شن ها  در روشنايي صبح بـه رنـگ          . هنگامي كه روز بعد بيدار شدند هوا سرد شده بود           

حتـي خـواب هـم      . آسمان غبار آلود سطح افق را پوشانده بـود          . صورتي در آمده بودند     

هتر كند و اراگون به سرعت متوجه وخيم تر  شـدن حـال   نتوانسته بود حال مورتاگ را ب  

  " فكر مي كني راه زيادي مونده ؟ ": هنگام خوردن صبحانه پرسيد . خودش شد 

 ما فقط بخش كوچكي از اون رو طي كرديم          ": مورتاگ چپ چپ به او نگاه كرد و گفت          

  "... ، به هر حال فكر نمي كنم بيشتر از دو سه روز طول بكشه 

  . اه كن تا حاال چقدر راه اومديم اما نگ -

تنها چيزي كه االن بهش فكـر مـي         ! خيلي خوب ، شايد اين قدر هم طول نكشه           -

 .كنم اينه كه هر چي زودتر از هاداراك خارج بشيم 

. هنگامي كه صبحانه تمام شد اراگون به سمت الف رفت او مانند مرده اي خوابيده بـود                  

اگـر چـه نمـي دانـست كـه          . خود مشغول كرده بود     وضعيت نامناسب الف ذهن او را به        

مشكل او چيست ، اما مطمئن بود كه بايد براي كمك به او كاري انجام بدهنـد ؛ وگرنـه        

آنها چندين سـاعت در مـورد او بـا يكـديگر            . سفيرا هم نگران بود     . ممكن بود او بميرد     

ودنـد ، دقيقـا     صحبت كردند ، اما هيچ كدام براي حل مشكلي كه بـا آن مواجـه شـده ب                 

  . چيزي نمي دانستند 

هنگامي كه آمـاده حركـت شـدند        .  در اواسط روز براي استراحت كوتاهي توقف كردند         

اراگون متوجه شدند كه مه نسبت به صبح رقيق تر شده بـود و لكـه هـايي كـه در دور                      

او با تعجب خيره شـد ، امـا هـر چـه بيـشتر      . دست قرارداشت  نيز اشكار تر شده بودند  
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فكر كرد كه شـايد دچـار       . عي مي كرد از آن منظره سر در بياورد بيشتر گيج مي شد              س

  . توهم شده  باشد ؛ بنابراين چشمانش را بست و سرش را تكان داد 

. اما هنگامي كه چشمانش را باز كرد آن ناهماهنگي آزار دهنده  همچنان وجود داشـت                 

با اين تصور كـه مـشكلي   . گرفته بود در واقع سفيدي نيمي از آسمان روبرويش را در بر       

به وجود آمده اراگون آن جا را به مورتاگ و سفيرا نشان داد وناگهان متوجه آن چه كـه                   

آن چه آن ها تصور   مي كردند كه تپه است در واقع كوه پايه هاي كوه                  . ديده بود ، شد     

 انبـوهي   به جز جنگـل   . هاي عظيمي بودند كه وسعت آن ها به چندين مايل مي رسيد             

كه در مناطق پايين تر قرار داشت كوه ها كامال پوشيده از برف و يخ بودند و در واقع آن                    

. ها باعث شده بودند كه اراگون به اشتباه تصور كند كه اسمان سفيد رنـگ بـوده اسـت                    

اراگون گردنش را دراز كرد و به دنبال قله هاي كوه ها گشت ، اما نتوانست آن ها ببيند                   

دره . آن قدر به سوي آسمان كشيده شده بودند كه از ديـد خـارج مـي شـدند                   كوه ها   . 

هاي باريك و نا هموار با برجستگي هاي ملموس خود مانند تنگ هاي عميقي كوه ها را                 

همچون ديوار نا هموار و دندانه داري كـه آالگيزيـا را بـا آسـمان     . از هم جدا مي كردند     

در داسـتان   ! شيد ،  اين كوه ها هيچ انتهايي ندارن          او متحير با خود اندي    . پيوند مي داد    

هايي كه در مورد كوه هاي بيور گفته  مي شد هميشه به عظمت آن ها اشاره    مي شد         

ولي اكنون به صحت    . اما او هيچ گاه چنين گزارشات عجيب و غريبي را باور نكرده بود              . 

  . آن داستان ها پي مي برد 
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براي چند ثانيه سـفيرا  .  ، سفيرا  هم نگاه او را دنبال كرد         با ديدن بهت و حيرت اراگون     

نيز به كوه ها خيره شد و سپس گفت ، دوباره خودم رو در مقايسه با اون ها كوچك مي                    

. اراگون گفت ، ما بايد نزديك حاشـيه صـحرا باشـيم             ! بينم و احساس حقارت مي كنم       

 دسـت هـا و حتـي فراتـر از اون رو             تنها دو روز طول كشيده و حاال        مي تونيم دور                

سفيرا به طور مارپيچ باالي تپه اي ني رفت و گفت ، آره ، اما با توجه به انـدازه                    ! ببينيم  

تخمين زدن مـسافت كـوهي      .اون قله ها ، هنوز هم پنجاه فرسنگ با اين جا فاصله داره              

 شدن الف ها    يعني اون ها مكان هاي فوق العاده اي براي پنهون         . به اين عظمت مشكله     

  يا واردن ها نيستن ؟

اراگون گفت ، خيلي هاي ديگه هم غير الف ها يا واردن ها مي تونن اون جا پنهون بشن         

تمام ملت ها مي تونن به طور مخفيانه اون جا زندگي كنن و از ديد امپراطـور پنهـون                   . 

   بهموت هاتصور كن اون جا زندگي كني و به . بمونن 

! جلـوت ظـاهر بـشن       }  كه داراي بال و خار بر پشتش هست          حيواني شبيه گاوميش  { 

  . سپس اسنوفاير را به سمت مورتاگ راند و با خنده به آن جا اشاره كرد 

  " چيه ؟ ":  مورتاگ كه مشغول بررسي منطقه بود گفت 

  ".  با دقت نگاه كن ":  اراگون به سرعت گفت 

 چيـه ؟ نمـي   ":  انـداخت و گفـت   مورتاگ به دقت به افق نگريست و شانه هايش را باال 

مورتـاگ سـرش را   .  ناگهان حرفش را قطع كرد و از تعجب دهـانش بـاز مانـد                ".. دونم  

 سپس با دقت از گوشه چشمش به كـوه هـا            "!  غير ممكنه    ": تكان داد و زير لب گفت       
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 مي دونستم كه كوه هاي بيور خيلـي         ":     دوباره سرش را تكان داد و گفت        . نگاه كرد   

  "! لندن ، اما نه اين قدر غول اسا ب

 بايد اميدوار باشيم كه حيوونايي كه اون جا زندگي مي كـنن ،              ": اراگون به آرامي گفت     

  ". متناسب با اون كوه ها نباشن 

 اگه پناهگاهي پيدا كنـيم و چنـد هفتـه اي رو اون جـا                ": مورتاگ لبخندي زد و گفت      

  ".كافي پياده روي اجباري داشته ام به اندازه . استراحت كنيم ، خيلي خوبه 

يا نمـرده نمـي خـوام       .. اما تا زماني كه الف درمان نشده        .  من خسته م     ": اراگون گفت   

  ". توقف كنيم 

.  نمي دونم چطوري با ادامه سفر مي شه به اون كمك كـرد               ": مورتاگ با جديت گفت     

 از سفيرا آويـزان كنـيم       استراحت روي يه تخت راحت بيشتر از اين كه اون رو تمام روز            

  ". بهبودش كمك مي كنه 

هنگامي كه به كوه ها رسيديم مي       ..  شايد   ":  اراگون شانه هايش را باال انداخت و گفت         

اون جا خيلي هم دور نيست بايد يه شفا دهنـده اي اون جـا               . تونم اون رو به سردا ببرم       

  ". تونيم كاري براش بكنيم ما كه مطمئنا نمي . پيدا بشه كه بتونه به اون كمك كنه 

مورتاگ با دستانش سايباني براي چشمان خود درست كرد و به كوه ها نگريست و گفت        

در اون جا   . هدف ما فعال رسيدن به بيور       .  مي تونيم در اين مورد بعدا صحبت كنيم          ": 

رازاك ها براي پيدا كردن ما با مشكل روبـرو    مـي شـوند و مـا از دسـت امپراطـور در                   

   ".امانيم 
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با سپري شدن روز به نظر مي رسيد كه كوه هاي بيور هم نزديك تر       مي شوند امـا                         

منظره انجا به طور شگفت انگيزي تغيير كرد ماسه هاي بيابـان كـم كـم از ذرات نـرم و                

قرمز رنگ به خاك سفت كرم رنگ تغفيير شكل دادنـد در جـايي كـه تپـه هـاي شـني          

از گياهان و       شيار هاي عميق در روي زمين بـه شـكل                   قرارداشتند تكه هاي خشني     

  . مي خورد كه طوفان انها را به وجود آورده بود 

 نسيم خنكي وزيد كه طراوت خوشايندي را به همراه داشت اسب ها هـم تغييـر هـوا را             

  . حس كردند و به سرعت به طرف جلو پيش رفتند 

گلـه هـايي از   .      كوه ها فاصله داشتند  با فرا رسيدن عصر ، آن ها تنها يك فرسنگ با     

آهو ها در زمين هاي پر علفي كه علف هايشان با وزش باد حركت مي كردنـد جـست و                    

خيز كنان باال و پايين مي پريدند اراگون متوجه شد كه سفيرا با ولع بـه انهـا نگـاه مـي                   

ده انـد  سپس با اسودگي خاطر از اينكه گرماي طاقت فرساي هاداراك خـالص شـ             . كند  

  . نزديك نهري اتراق كردند 
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  فصل چهل و هفتم

  آشكار شدن يك راه

 آنها خسته و كوفته ، اما خوشحال از موفقيتي كه به دسـت آورده بودنـد ، كنـار آتـش                     

سفيرا با سرمستي غرشي كرد كه باعث شد اسـب          . نشستند و به يكديگر تبريك گفتند       

از ايـن كـه تقريبـا شـصت     . تش خيـره شـد بـود    اراگون به شعله هاي آ  . ها از جا بپرند     

ايـن موفقيـت حتـي بـراي        . فرسنگ را در طول پنج روز طي كرده بودند خـشنود بـود              

سواركاري هم كه قادر بود اسب هاي خسته خود را در طول مسير عوض كنـد شـاهكار                  

  . بزرگي به حساب مي آمد 

كـر عجيبـي بـود ، او در         ف. با خود فكر كـرد ، حـاال خـارج از قلمـرو امپراطـور هـستم                  

امپراطوري متولد شده بود ، تمام زندگي خود را تحت پادشاهي گالبـاتوريكس گذرانـده               

بود ، نزديك ترين دوستان و اعضاي خانواده او به دست مـزدوران پادشـاه كـشته شـده                   

. بودند و چندين بار هم نزديك بود جان خود را از دسـت بدهـد ، امـا اكنـون آزاد بـود                        

م نبود او و سفيرا از دست سربازان فـرار كننـد ، وارد     شـهر هـا نـشوند و يـا               ديگر الز 
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احساس تلخ و شيريني بود ؛ زيرا بهاي اين آزادي از دسـت             . هويت خود را مخفي كنند      

  . دادن تمام دنيايش بود 

با وجودي كه ايده ساختن خانـه       .  در آسمان سپيده دمن به تماشاي ستاره ها پرداخت          

نيت اين منطقه دور افتاده براي او جـذاب بـود ، امـا او شـاهد اتفاقـات نـاگوار                     اي در ام  

زيادي بود كه تحت فرمان گالباتوريكس اجرا مي شد ، از قتل و غـارت گرفتـه تـا بـرده                     

ديگـر تنهـا كينـه و    . و اراگون نمي توانست به اين اتفاقات پـشت كنـد          . داري و اسارت    

د كه او را به اينجا مي كشيد ،بلكه بـه عنـوان يـك               انتقام جويي به خاطر مرگ گارو نبو      

سوار وظيفه خود مي دانست كه از افـراد ضـعيف در برابـر ظلـم و سـتم گالبـاتوريكس                     

  . حمايت كند 

 اراگون آهي كشيد و از تفكرات خود بيرون آمد و به الف كه روي زمين كنار سفيرا قرار                  

 بـه چهـره او داده بـود و لـرزش            تاللو رنگ آتش ، حالت گرمـي      . داشت نگاهي انداخت    

همين كه الف را تماشا مي كـرد ، ناگهـان           . شعله ها روي گونه هايش سايه مي انداخت         

  . فكري به ذهن اش رسيد 
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او مي توانست افكار انسان ها و حيوانات را بشنود و اگر مي خواسـت بـا آن هـا ارتبـاط                      

  .  دست به اين كار زده بود برقرار كند ، اما به جز ارتباط ذهني با سفيرا به ندرت

هميشه به ياد هشدار بروم مي افتاد كه گفته بود تا زماني كه واقعا الزم نيست به ذهـن                   

هميـشه از     به جز وقتي كه سعي كرده بود به ذهن مورتاگ وارد شود ،            . كسي وارد نشود    

لـت اغمـاء    شايد ممكن بود بتواند با الـف در حا          اما اكنون ،  . اين كار خودداري كرده بود      

  . ارتباط برقرار كند 

 اراگون با خود انديشيد ، شايد بتوانم از طريق حافظـه اش بفهمـم كـه چـرا تـوي ايـن                      

حالت مونده ، ولي آيا وقتي كه حالش خوب بشه ، به خاطر ايـن مزاحمـت مـن رو مـي                     

حـدود يـه هفتـه اي       . بخشه ؟ چه ببخشه ، چه نبخشه من بايد سعي خـودم رو بكـنم                

بدون اين كه از قصد خودش با مورتاگ يا سفيرا صحبت كنـد      . اين وضعيته   هست كه تو  

  . ، كنار الف زانو زد و دستش را روي پيشاني او گذاشت 

اراگون چشم هايش را بست و افكارش را مانند دستگاه رديـابي بـه ذهـن الـف فرسـتاد                    

بهم و  بر خـالف انتظـارش ذهـن او مـ         . بدون هيچ مشكلي به ذهن الف دست پيدا كرد          .
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. ناگهان خنجر سردي به ذهنش وارد شد        . سرشار از درد نبود ، بلكه واضح و شفاف بود           

اراگـون خـود را از      . درد پشت چشمانش پيچيد و رنگ ها جلوي چشمش پخش شدند            

اين حمله عقب كشيد ، ولي خودش را در درون قفس آهني يافت كـه گريـز از آن غيـر                     

  . ممكن بود

تواسنت به مبارزه پرداخت و تمام فنون دفاعي را كه بلد بود بـه              اراگون تا جايي كه مي      

دوباره خنجر در ذهنش فرو رفت ، اراگون سراسيمه موانع خودش را در مقابـل            . كار برد   

آن قرار داد تا شايد از شدت حمله بكاهد ، اين بار شدت درد كمتـر شـد ، ولـي ارتبـاط         

 كرد تا بيرحمانه دفاع اراگون را در هـم          الف از اين فرصت استفاده    . ذهني را مختل كرد     

  . بشكند 

پوششي خفه كننده از همه طرف به روي اراگون فشار مي آورد و ذهنش را سركوب مي                 

اين نيروي شديد آرام آرام جان او را از بدنش بيرون مي كـشيد و او را بـه سـوي                     . كرد  

ه عقب نشيني نداشت    با اين حال اراگون ايستادگي كرد و تمايلي ب        . مرگ سوق مي داد     

 .  
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الف حلقه محاصره را بي رحمانه تنگ تر كرد تا اراگون را ماننـد شـمعي خـاموش كنـد                    

 الـف كـه     " ! شورتگال اكا آي فريكاي اون    ": اراگون نا اميدانه به زبان باستاني فرياد زد         

  . شوكه شده بود حلقه ي محاصره را رها نكرد ولي از تنگ تر كردن آن دست برداشت 

لف به حرف هاي اراگون شك داشت ، اما اراگون مـي دانـست كـه بـاالخره او را بـاور                       ا

او نميتوانست با زبان باستاني دروغ گفته باشد اما صرف نظر از ايـن كـه او                 . خواهد كرد   

گفته بود دوست است به اين معنا نبود كه آسيبي به او نمي رساند  از نظر الـف اراگـون                     

ت كه از ديد اراگون حرف درستي بود ؛ با ايـن حـال الـف                خودش را دوست او مي دانس     

  . مي توانست او را دوست خود نداند 

اميـدوار بـود    . اراگون با خود فكر كرد ، زبان باستاني هم محدوديت هاي خودش را دارد             

  . آن قدر كنجكاو شده باشد كه حلقه محاصره را رها كند 

شت و موانع اطراف ذهنش را با دودلـي از           الف كنجكاو شده بود ، فشار را از ذهنش بردا         

ميان برد و محتاطانه اجازه داد افكارشان مانند دو حيوان وحشي كه براي اولـين بـار بـا                   

  . يكديگر برخورد مي كنند ، به يكديگر متصل شود 
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به نظر وسيع و قدرتمند و سرشـار        . اراگون به خود لرزيد ، ذهن الف خيلي متفاوت بود           

انديشه هايي مبهم بـرايش آشـكار شـد ، حقـايقي كـه بـا                . يشمار بود   از خاطره هاي  ب    

با اين حال در همه  احساس هاي الـف يـك زيبـايي              . دركشان وجودش به لرزه در آمد       

  .وحشي قرار داشت كه به وجودش تجسم مي بخشيد 

  . الف با زبان باستاني پرسيد ، اسمت چيه ؟ صدايش ضعيف و مملو نا اميدي بود 

اسم تو چيه ؟ ذهن الف  اراگون را به سوي خود جـذب كـرده بـود و او را بـه                       .  اراگون  

اراگون با وجودي كه به اين      . سوي غوطه ور شدن در رگ هاي احساس خود مي كشيد            

بـراي اولـين بـار معنـي        . كار مشتاق بود به سختي در برابر اين خواست مقاومـت كـرد              

 جادويي بودند كـه در قيـد و بنـد هـاي             آن ها موجوداتي  . جذابيت الف ها را درك كرد       

همان طور كه اژدها ها از حيوانات متفاوت بودند ، آنها نيز از انـسان هـا                 . دنيوي نبودند   

 ، چرا اين جوري ارتباط برقرار كردي ؟ من هنوز اسير            آريا... متفاوت بودند ، الف گفت ،       

  امپراطورم ؟
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يلييد زنداني بودم ، ولي فرار كردم و تو         من هم مثل تو در گ     ! اراگون گفت ، نه تو آزادي       

طي پنج روز بعد از فرارمون از كنار صحراي هاداراك گذشتيم و االن هم              . را نجات دادم    

تو در تمام اين مدت نه از جات تكون خوردي و نـه             . در كنار كوهستان بيور چادر زديم       

  ... . اوه ... حتي يه كلمه حرف زدي 

سپس مكثي كرد و ادامه داد ، مي دونم كه  زخم هايم خـوب          .  پس اون جا گيلييد بود      

فكر مي كردم براي شكنجه هـاي  بعـدي آمـاده م             ... اون موقع نمي فهميدم چرا      . شده  

مي كنن و با ماليمت اضافه كرد ، حاال مي فهمم كه به خاطر تو بوده ، با اين حال مـن                      

  به هوش نيومدم و تو نمي دوني چرا درسته ؟ 

  .آره 

 رو به همراه دارويي بـراي سـركوب    اسكيلنا براگ ي اسير بودم يك سم ناياب به اسم         وقت

هر روز صبح پادزهر سم روز قبل رو بـه خـوردم مـي دادن و                . نيروي من بهم مي دادن      

بدون پادزهر من تا چند ساعت ديگه       . اگه مقاومت مي كردم به زور اين كارو مي كردن           

ايـن پـادزهر سـرعت حركـات     ... . ين وضعيت موندم مي مردم و به خاطر همينه كه تو ا    
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قصد داشـتم بـه هـوش       . اسكيلنا براگ رو كم مي كنه ، هر چند كه متوقفش نمي كنه              

بيام و به زندگيم خاتمه بدم تا از شر گالباتوريكس راحت بشم ، ولي بـه ايـن اميـد كـه                      

. م محـو شـد      و از ضعف صـدايش كـم كـ        ... شايد تو با من همراه باشي اين كارو نكردم          

  اراگون پرسيد ، چقدر مي توني دوام بياري ؟

ديگه نمي تونم مقابـل مـرگ   . ولي بعيد مي دونم اون قدر وقت  داشته باشم     .  هفته ها   

اگه پادزهر بهم نرسه ،     . همين االن هم مرگ رو تو رگهام حس مي كنم           ... مقاومت كنم   

   . تا سه چهار روز ديگه اين زهر من رو از پا در مياره

   اين پادزهر رو از كجا مي شه پيدا كرد ؟ 

پيش همنـوع هـاي مـن و پـيش     : پادزهر در خارج از امپراطوري فقط دو جا وجود داره   

واردن ها چي ؟ مي تـونيم       . اما سرزمين من از دسترس اژدها سوارها خارجه         . واردن ها   

  . مستقيم ببريمت پيش اونا ، ولي نمي دونيم كجا هستن 
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به شرطي كه بهم قول بدي هيچوقت جاشون رو به گالباتوريكس يا            ...  گم    من بهت مي  

تازه بايد قسم بخوري كه تا حاال به من دروغ نگفتي و قصد آسـيب               . مزدورهاش لو ندي    

  . رسوندن به الف ها ، كوتوله ها ، واردن ها يا اژدهاها رو نداري 

 كه آريـا خواسـته بـود كـامال         اگر آن ها به زبان باستاني صحبت نمي كردند انجام كاري          

قسمي كـه بـا     . اراگون ميدانست كه منظور آريا قسمي مهمتر از جان اوست           . آسان بود   

او موقرانه قـسم خـورد و پـس از آن           . ياد كردن آن هرگز نمي شه آن را زير پا گذاشت            

  . مسووليت سنگيني را بر دوشش احساس كرد 

خـودش را در    .  شروع به چـرخش كـرد        ناگهان يك سري تصاوير در ذهنش     ... فهميدم  

. حال تاخت و تاز در ميان قله هاي بيور و طي كردن فرسنگ ها به سـمت شـرق ديـد                      

سعي مي كرد كوهستان ها و تپه هايي را كه از آنها عبور مي كـرد بـه خـاطر بـسپارد ،                       

حاال به سمت جنوب به راه افتاد و هنوز از كوه ها مي گذشت ، بعد همـه چيـز ناگهـان                      

روع به چرخش كرد و وارد دره اي باريك و پر پيچ و خم شد كه از ميان كـوه هـا بـه                        ش

آبشاري كف آلود كه به درياچه اي عميق مي ريخت مي رسيد تصاوير متوقف شد ، آريا                 
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وقتي كه به درياچـه     . گفت ، راهش دوره ، ولي اجازه نده مسافت طوالني منصرفت كنه             

 رسيدي ، سنگي بـردار و بـه صـخره كنـار آبـشار               توتبير در انتهاي رودخانه     كوستامرنا

          و اون هــا تــو رو " آي واردن ابــر دو شــورتوگاالر گاتــا وانــت ":  بكــوب و فريــاد بــزن 

ممكنه به مشكل بر بخوري ولي هر چقدر هـم شـرايط خطرنـاك بـه نظـر                  . مي پذيرن   

  . رسيد اصال نا اميد نشو و تريدي نكن 

   چي بايد بهت بدن ؟ اراگون پرسيد ، براي زهر

كه بـه   ... صداي آريا مي لرزيد ولي دوباره قدرتش را به دست آورد و گفت ، بهشون بگو                 

ديگه با من . انرژي زيادي رو از دست دادم ... حاال ديگه بايد بري .  بدن نكتار تونيور من  

ري اگه ايـن طـو    .مگه اينكه ديگه اميدي براي رسيدن به واردن ها نباشه           . صحبت نكن   

خدا نگه دار ، اراگـون      . شد بايد اطالعاتي رو بهت بدم تا واردن ها بتونن نجات پيدا كنن            

آريا ارتباط شان را قطع كرد و رشـته هـاي           . زندگي من در دستان توست      ... اژدها سوار   

اراگـون نفـس عميقـي      . فرا زميني كه در سراسر اين ارتباط پيچيده بـود از بـين رفـت                

مورتاگ و سفيرا در دو طرفش ايستاده بودند و با . حمت باز كرد   كشيد چشمانش را به ز    
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 حالت خوبـه ؟ يـه ربعـي هـست كـه             ":   مورتاگ پرسيد   . نگراني به او نگاه مي كردند       

  ". اينجا زانو زدي 

  " واقعاً ؟ ": اراگون با تعجب پرسيد 

  . سفيرا با كنايه گفت ، آره ، و قيافه ات رو همش كج و معوج مي كردي 

   "!  صحبت كردمآريا من با ": راگون ايستاد و زانوانش از درد مي لرزيد و بعد گفت ا

  . مورتاگ هاج و واج اخم كرده بود و طوري نگاه مي كرد كه انگار ديوانه شده است 

  ". اسمش آرياست ... .  همين الف ": اراگون توضيح داد 

  د باشد ؟سفيرا با بي صبري پرسيد ، چي باعث شد اين قدر حالش ب

  . اراگون خيلي سريع كل صحبت هايش را براي آن ها تعريف كرد 

  " واردن ها چقدر از اينجا دورن ؟ ": موراگ پرسيد 

 دقيقا  نمي دونم ، با چيزايي كـه اون بهـم نـشون داد فكـركنم                  ":  اراگون اعتراف كرد    

  . حتي از فاصله اين جا تا گيلييد هم بيشتر باشه 
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 و بايد اين راه رو توي سه چهار روز طي كنيم؟ پنج روز              ": ت پرسيد    مورتاگ با عصباني  

چي كار مي خواي بكني ، مي خواي اسب ها رو           ! تمام طول كشيد كه به اين جا برسيم         

   ". به كشتن بدي ؟ اون ها همين حاال هم رمقي ندارن 

را مي تونـه  اگه براي اسب ها خيلي سخته ،سفي     ! ولي اگه هيچ كاري نكنيم ،آريا ميميره        

حداقل ما به موقع به واردن مي رسيم ، تـو           . جلوتر پرواز كنه و من و اريا رو جلوتر ببره           

 .  هم چند روز بعد به ما ملحق مي شي 

 حتما ، مورتاگ ؛ مسئول حيوانات ، مورتاگ ؛ راهنماي           ": مورتاگ پوزخندي زد و گفت      

اوه راسـتي   . د اين كار   مي خورم        اسب ها ، بايد يادم مي موند كه اين روزها فقط به در            

يادمون نره كه همه سربزاهاي امپراطوري االن دنبال من هستن به خاطر اين كـه نمـي                 

آره ، فكـر كـنم          . تونستي از خودت دفاع كني و من مجبـور شـدم بيـام و نجاتـت بـدم                   

بهتره من فقط اوامر شما رو اطاعت كـنم و اسـب هـا رو بيـارم دنبـال شـما ، مثـل يـه                          

  ". خدمتكار خوب 
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 تو چـت شـده ؟       ": اراگون كه از نفرت موجود در صداي مورتاگ متحير شده بود گفت             

من به خاطر كارهايي كه كردي ازت ممنونم ، دليلي نـداره كـه از دسـت مـن عـصباني                     

. من كه از تو نخواستم همراه من بيايي يا اين كه من رو از گيلييد نجـات بـدي                    ! باشي  

  ". من تو رو به هيچ كاري مجبور نكردم. تي خودت اينجور خواس

اوه ، در ظاهر نه ، ولي در مقابل رازاك ها به جز اين كه كمكت كـنم، چـه كـار                       -

مي تونستم بكنم؟ و بعدش در گيلييد چطور مي تونستم بـا وجـدان راحـت اون جـا رو                    

  ترك كنم؟

ه آنقدر بيچـاره اي      مشكل تو اينه ك    ": مورتاگ ضربه اي به سينه اراگون زد و ادامه داد           

  "! كه احتياج داري همه مراقبت باشن 

. حرف هاي مورتاگ غرور اراگون را جريحه دار كرد ؛ حرف هايش رنگ حقيقت داشـت                 

  ". به من دست نزن ": اراگون پرخاش كنان گفت 

 اگه بزنم چي مي شه ؟ من رو مي زني ؟ تو             ": مورتاگ خنده نا خوشايندي كرد و گفت        

 مورتاگ خواسـت دوبـاره اراگـون را         ".  به يه جسم بي جون ضربه بزني         حتي نمي توني  
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 بـه مـن     ":  هل دهد ،  اما اراگون دستش را گرفت و ضربه اي به شـمكش زد و گفـت                    

  ". دست نزن 

بعد فريـادي كـشيد و خـودش را         .  مورتاگ از درد خم شد و شروع به ناسزا گفتن كرد            

اراگون لگدي به پاي راست مورتاگ زد ، امـا          . د  روي اراگون انداخت و با هم گالويز شدن       

روي . جرقه هاي آتـش و هيـزم درهـوا پخـش شـد              . به او نخورد وبا آتش برخورد كرد        

اراگـون موفـق    . زمين تقال مي كردند و سعي مي كردند ابتكار عمل را به دست بگيرنـد                

 مورتـاگ  بـه      .شد پايش را به زير سينه ي مورتاگ ببرد و ضربه ي محكمي به او بزنـد                  

مورتاگ به هـن و هـن افتـاده بـود ، بـه      . هوا پرتاب شد ومحكم با پشت به زمين خورد      

سختي روي پايش غلتي زد و نفس نفس زنان بلند شـد تـا رو بـه روي اراگـون بايـستد                 

سفيرا دمش را به ميان آن هـا پرتـاب كـرد و فريـادي               . دوباره به يكديگر حمله كردند      .

اگون بي توجه به سفيرا سعي كرد از روي دم او بپرد ، اما او بـا                 ار. گوش خراش سر داد     

  ! چنگال هايش اراگون را در هوا گرفت و به زمين برگرداند و گفت ، كافيه 
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اراگون با تالشي بي حاصل سعي كرد كه پـاي عـضالني سـفيرا را از روي    سـينه اش                       

سفيرا . ن نگه داشته شده     كنار بزند و ديد كه مورتاگ هم مثل او توسط سفيرا روي زمي            

دوباره غرشي كرد و آرواره هاي خود را بـست و سـرش را نزديـك اراگـون آورد و بـه او                       

خيره شد و گفت ، تو كه از بقيه بهتر مي دوني اگه مثل سـگاي گرسـنه بـه جـون هـم                    

  بيفتين ، بروم چي مگه ؟

 دانست كه اگر    اراگون احساس كرد كه گونه هايش مي سوزد و رويش را برگرداند ،  مي              

سفيرا  آن دو را در همان تب و تاب روي زمـين نگـه               . بروم آنجا بود به او چه مي گفت         

حاال ، اگه نمي خواي شب رو زير پاهاي من بگذروني ،              داشته بود ، بعد به اراگون گفت ،       

از مورتاگ مودبانه بپرس كه مشكلش چيه ؟ بعـد سـرش را نزديـك مورتـاگ بـرد و بـا                      

د ، خودسرانه به او خيره شد و سپس گفت ، بهش بگـو كـه مـن نمـي                    چشمان آبي خو  

  .ذارم به هم ديگه توهين كنين

   اراگون اعتراض كنان گفت ، نمي ذاري پاشيم ؟

  . نه 
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اراگون با بي اعتنايي سرش را به طرف مورتاگ چرخاند و در همان حال  خـوني را كـه                    

 ": د و به اسمان نگاه كـرد و گفـت           مورتاگ رويش را برگردان   . كنار لبش بود مزمزه كرد      

  "خب ، نميخواد ولمون كنه بلند شيم ؟ 

ازم مـي خـواد     ...  نه ، تا وقتي كه با هم صحبت نكنيم ، نه             ": اراگون خجالت زده گفت     

  "كه از تو بپرسم مشكلت چيه ؟ 

گـريختن از  . سفيرا با غرشي حرف اراگون را تاييد كرد و دوباره به مورتـاگ خيـره شـد           

ه نافذ سفيرا براي مورتاگ غير ممكن بود ، باالخره شانه اش را باال انداخت و زير لـب     نگا

  . چيزي زمزمه كرد 

. سفيرا با چنگال هـايش بيـشتر بـه سـينه او فـشار آورد و دمـش را در هـوا تكـان داد                        

 ": مورتاگ با عصبانيت به او نگاهي انداخت و با دلخوري اينبار با صدايي بلنـدتر گفـت                  

  ".  هم بهتون گفتم ، من نمي خوام پيش واردن ها بيام قبال

نميخـواي ؟   ":اراگون چهره اش را در هم كشيد ، آيا واقعا مساله همين بود ؟ او پرسـيد                  

 مورتاگ سعي كرد كه پاي سفيرا را از روي خودش كنار بزند و چـون                "يا نمي توني؟    ... 
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اونا انتظاراتي از مـن     ! نمي خوام  ": نتوانست ناسزاگويان دست از تالش برداشت و گفت         

  ". دارن كه نمي تونم انجام بدم

  چيزي ازشون دزديدي ؟  -

 .كاش به همين سادگي بود  -

 خب پس چي ؟ فرد مهمي از اون ها رو كشتي ؟ يا بهـشون                ": اراگون با ناراحتي گفت     

  "خيانت كردي ؟ 

 و ".  اومـدم   نه ، مشكل اين جاست كـه مـن اصـال بـه دنيـا         ": مورتاگ سر بسته گفت     

آن هـا زيـر نگـاه       . اين بار سفيرا هر دورا رها كرد        . دوباره پاي سفيرا را به عقب هل داد         

  . سفيرا از زمين بلند شدند و گرد و خاك را از پشت خود پاك كردند 

  " تو داري از جواب دادن طفره مي ري؟ ": اراگون خون كنار لبش را پاك كرد و گفت 

 پـس از چنـد لحظـه        " خب كه چـي ؟       ":  كناري رفت و گفت       مورتاگ با عصبانيت به   

 مهم نيست كه من چرا تو همچين مخمصه اي گيـر كـردم ولـي                ": آهي كشيد و گفت     

بايد بهتون بگم كه حتي اگه سر پادشاه رو هم با خـودم بيـارم واردن هـا مـن رو نمـي                       
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شـون راه بـدن ،      البته اونا ممكنه كه با من خوب برخورد كنن و من رو بـه شهر              . پذيرن  

تـازه اگـه مثـل االن بـازم         . ولي اگه فكر مي كنين بهم اعتماد مي كنن اشتباه كـردين             

  ". بدشانسي بيارم ، حتما غل و زنجيرم مي كنن 

 نمي خواي بگي علتش چيه ؟ من هم كارهايي كـردم كـه االن ديگـه                 ":  اراگون پرسيد 

  . ه بشه بهشون افتخار نمي كنم قرارنيست كه كسي اين جا محاكم

 قـضيه ايـن     ": مورتاگ كه چشمانش مي درخشيد سرش را به آرامي تكان داد و گفـت               

طور نيست ، من كاري نكردم كه مستحق اين برخورد باشم ، هر چند كه اگر كرده بودم            

  ". تنها گناه من اينه كه اصوال وجود دارم .. نه . قبول همچين چيزي راحت تر بود 

   "...  مي دوني ، پدر من ": تازه كرد و ادامه داد  و سپس مكثي كرد و نفسي 

  ! سفيرا ناگهان حرفش را قطع كرد و گفت ، نگاه كنين 

 اهريمن  ": رنگ از چهره مورتاگ پريد      .آن ها نگاه سفيرا را به سمت غرب دنبال كردند           

 در چند فرسخي آن ها در راستاي كوه ها گويي ستوني از نفرات به سـمت            "! ها اومدن   

گروهي بيش از صد نفر كه طول شان به يك مايـل مـي رسـيد و                 . ق در حركت بود     شر
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گرد و خاك زيادي بر پا كرده بودند و سالح هايشان در هوايي كـه رو بـه تـاريكي مـي                      

پرچمداري در جلوي آن ها و در ارابه اي مشكي حركت مي كـرد و               . رفت مي درخشيد    

  . پرچم قرمز رنگي را باال نگه داشته بود 

 سـفيرا   ".  سربازهاي امپراطـورن ، بـاالخره پيـدامون كـردن          ": راگون با خستگي گفت     ا

  . سرش را كنار شانه هاي اراگون برد و به گروه چشم دوخت 

  ". ولي اونا اورگالن ، نه آدم ...  آره ": مورتاگ گفت 

   از كجا مي دوني ؟ -

 شخصي رئيس اورگال     روي اون پرچم نشان    ": مورتاگ به پرچمشان اشاره كرد و گفت        

   ".هاست ،جونور بي رحميه ، عاشق كشت و كشتار و جنونه 

  تا حاال از نزديك ديدنش ؟  -

هنـوز زخمهـايش    .  يه بار ، خيلي كوتـاه        ":  مورتاگ چشمان خود را تنگ كرد و گفت         

اين اورگال ها نمي تونن به خاطر ما به اين جا فرستاده شـده باشـن ، ولـي                   . روي تنمه   

ارباب شون از اون كسايي نيست كه       . ا االن ما رو ديدن و حاال ميان دنبالمون          مطمئنم ت 
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بذاره يه اژدها از چنگش در بره ، مخصوصا اگه راجع به جريان گيلييد هم چيزي شنيده       

  ". باشه 

تـو  ! بايـد فـراركنيم     ": اراگون به سمت آتش دويد و ان را با خاك خاموش كرد وگفـت               

ولي من بايد آريا رو قبل از اين كه بميره ببرم اون جـا   . بياي  نمي خواي پيش واردن ها      

 من رو همراهي كن ، بعد هر جا مي خـواي            كوستامرنابيا يه توافقي بكنيم ؛ تا درياچه        . 

   ".برو 

 اگه تو االن و جلوي چشم اون هـا بـري،          ":  مورتاگ دودل بود ، اراگون فورا اضافه كرد         

   " چطور مي خواي به تنهايي مقابلشون بايستي ؟ اورگال ها تعقيبت مي كنن و بعد

 خيلي خوب ، ولي وقتي بـه        ":  مورتاگ خورجينش را به پشت تورناك انداخت و گفت          

  ". نزديكي واردن ها رسيديم ، من ازتو جدا مي شم 

اراگون خيلي مشتاق بود كه سواالت بيشتري از مورتاگ بپرسد ، امـا نـه در حـالي كـه                    

  . ه آنها نزديك شده بودند اورگال ها خيلي ب
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سفيرا بال هايش را گشود و با عجله به         .  او وسايلش را جمع كرد و اسنوفاير را زين كرد           

اسمان پريد و هنگامي كه اراگون ومورتاگ اردوگاه را ترك  مي كردند و از بـاال مراقـب                   

  . آنها بود 

  سفيرا پرسيد ، به كدوم سمت بايد پرواز كنم ؟ 

  .در امتداد كوه هاي بيور به سمت شرق ، 

سفيرا دست از بال زدن برداشت و با جريان هوا باال رفـت و خـود را روي    تـوده اي از                         

هواي گرم رها كرد و به فراز اسب ها به گشت زدن پرداخت و گفت ، نمي دونم اورگـال                    

  . ها چرا به اين جا اومدن ، شايد اون ها رو فرستادن تا به واردن ها كمك كنن 

اگون كه اسنوفاير را از ميان موانع عبور مي داد و گفت ، اگه اين جـوري باشـه ، بايـد                      ار

با فرا رسيدن سياهي شب ، اورگال ها پشت سـر آن هـا در تـاريكي                 . بهشون خبر بديم    

  . محو شدند 
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  فصل چهل و هشتم

 تقابل عقايد

ير رفته بود و به دليل      صبح هنگام پوست گونه اراگون در اثر تماس مدام با گردن اسنوفا           

آن ها تمام طول شب بـر روي زيـن اسـب يكـي در               . مبارزه با مورتاگ آسيب دبده بود       

ميان در حالحركت نگهباني داده بودند و به دليل اين كه در طول راه توقف نكرده بودند                 

با اين حال مطمئن نبودند كـه بتواننـد ايـن فاصـله را              . از اورگال ها فاصله گرفته بودند       

اسب ها آن قدر خسته بودند كه به استراحت نياز داشـتند ؛ بـا ايـن حـال                   . حفظ كنند   

اين كه فرارشان كافي بود يا نه بـه ميـزان اسـتراحت             . همچنان بي وقفه پيش ميرفتند      

  . و زنده ماندن اسب هاي اراگون و مورتاگ بستگي داشت ... اورگال ها 

در شـمال   . و گرماي آفتـاب را دزديـده بـود           كوه هاي بيور كامال بر زمين سايه افكنده         

صحراي هاداراك مانند نوار سفيد باريكي به درخشندگي برف در تيغ آفتاب ديـده مـي                

از . چنـد روزه از آخـرين شـكارم مـي گـذره             . سفيرا گفت ، من بايد غـذا بخـورم          . شد  
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از اون  اگر االن شروع كنم شايد بتوانم با شكار چند تـا            . گرسنگي شكمم چنگ مي زنه      

  . گوزن هاي كه جست و خيز ميكنن يه لقمه اي  دست و پا كنم 

 اراگون به صحبت هاي اغراق آميز او خنديد و گفت ، اگه بايد بري ، برو ،اما آريا رو بذار       

اراگون الف را از شكم سفيرا باز كـرد و روي           . ، سفيرا گفت ، سريع بر مي گردم         ... اينجا  

. ا به طرف آسمان رفت و در مـسير كـوه هـا ناپديـد شـد                  سفير. زين اسنوفاير گذاشت    

اراگون به كنار اسب ها دويد و در كنار اسنوفاير حركت كرد تا مانع از افتادن الف  شـود                    

به دليـل وجـود اورگـال هـا مبـارزه روز            . مورتاگ و اراگون سكوت اختيار كرده بودند        . 

كـوفتگي را در بـدن خـود        امـا هنـوز هـم       . گذشته آن ها ديگر چندان اهميت نداشـت         

  . احساس مي كردند 

*  * *  

اراگـون  . سفيرا ظرف يكساعت غذايش را شكار كرد و اراگون را از موفقيتش آگـاه كـرد                 

آن ها  . خوشحال بود كه به زودي بر مي گردد ؛ چرا كه نبود سفيرا او را نگران مي كرد                   

ز روي بيكاري ساقه علفـي را       اراگون ا . كنار بركه اي توقف كردند تا اسب ها آب بخورند           
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بـا صـداي    . كند و در حالي كه به الف خيره شده بود آن را دور دسـتش مـي چرخانـد                    

او زاروك را   . گوش خراش كشيدن شمشيري از غالف اراگـون از رويـايش بيـرون آمـد                

محكم چسبيده بود و به دنبال  دشمن مي گشت اما تنها مورتاگ را ديد كـه در آن جـا            

. او به تپه اي كه در جلوي آن ها قرار  داشت اشـاره كـرد                 . دش آماده بود    با شمشير بلن  

مرد بلند قامتي شنل قهوه اي رنگي پوشيده بـود و گـرز بـه دسـت روي اسـب كهـري                      

: مورتاگ پرسـيد    . در پشت سر او بيست سوار بدون حركت ايستاده بودند           . نشسته بود   

  " ممكنه اونا واردن ها باشن ؟ "

.  طبق گفته آريا اونا چند فرسـخ از مـا دورن             ":  كمانش را كشيد و گفت       اراگون اهسته 

  ". شايد اينا يكي از گروه هاي حمله يا ماموراي گشتي شون باشن 

 بايد قبـول    ": مورتاگ روي تورناك خود را جابه جا كرد و كمانش را آماده كرد و گفت                

  ". كنيم كه اونا راهزن نيستن 
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 سوارها احتمـاال    " بايد از اونا جلو بيفتيم ؟        ": ا كشيد و پرسيد     اراگون پتويي را روي آري    

با اين حال اراگون اميدوار بود كه بتواند اين حقيقت كـه            . تا آن موقع آريا را ديده بودند        

  . او يك الف است را پنهان كند 

تورنـاك و   .  فايـده اي نـداره       ":  مورتاگ در حالي كـه سـرش را تكـان مـي داد گفـت                

ر با وجود اين كه اسب هاي جنگي خوبي هستن اما   خـسته انـد و بـه سـرعت                      اسنوفاي

قبل از ايـن كـه نـيم       . به اسب هاشون نگاه كن ، آماده تاختن هستن          . نمي تونن بدونن    

بهتره به سفيرا   . تازه شايد چيز مهمي براي گفتن داشته باشن         . مايل بريم ما رو گرفتن      

  ". بگي زودتر برگرده 

او شرايط را برايش توضيح داده و بـه او هـشدار داد ،              .  اين كار را كرده بود        اراگون قبال 

درسته كه ما تو قلمرو امپراطور نيستيم امـا هنـوز   . در صورت لزوم خودت رو نشون بده      

  .نمي خوام كسي تو رو ببينه 

سفيرا پاسخ داد ، اون مهم نيست ، يادت باشه وقتي شانس و سرعت به درد نمي خـوره                   

اراگون بـه پـرواز در آمـدن سـفيرا بـه سـمت آنهـا را                .  مي تونه ازت محافظت كنه     جادو
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او نزديك به زمين پرواز مي كرد گروه سواركاران آن هـا را از بـاالي تپـه                  . احساس كرد   

  . نظاره مي كردند 

دسـته سـيم پيچـي شـده آن زيـر           . اراگون با نگراني زاروك را در دستش نگـه داشـت            

 اگه ما رو تهديد كردن مي تـونم بـا           ": او با صداي آهسته گفت      . دستكش او پنهان بود     

دوست دارم بدونم عكس    . سفيرا هست   . جادو اونا رو فراري بدم و اگه جادو كارگر نبود           

العمل شون نسبت به يه اژدها سوار چيه ؟ داستان هاي زيـادي در مـورد قـدرت اژدهـا                    

  "..  كافي باشد شايد براي جلوگيري از جنگ... سوارها گفته شده 

اگه جنگي رخ بده مجبوريم اونقـدر       .  روي اون ها حساب نكن       ": مورتاگ قاطعانه گفت    

 چهـره مورتـاگ خونـسرد و بـي          ". اونا رو بكشيم كه بفهمن جنگيدن ارزشش رو نداره          

  . روح بود 

سواران . مرد سوار بر اسب كهر با گرزش به سواران عالمت داد كه به سمت آن ها بتازد                  

و هنگامي كه به آن ها نزديـك شـدند بـا            . يزه هايشان را باالي سرشان مي چرخاندند        ن

غالف هاي شمشير هاي كهنه از آن ها آويزان بـود و سـالح              . صداي بلند فرياد كشيدند     



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

632

632

چهار تن از آن ها كمان هايـشان را بـه طـرف اراگـون و                . هايشان زنگ زده و رنگي بود       

  . مورتاگ نشانه گرفتند 

ده شان گرز خود را در هوا مي چرخاند و افرادش در حالي كه به تبع او فرياد مـي         فرمان

فرمانـده افـسار اسـبش را       . زدند به طور وحشيانه اي دور اراگون و مورتاگ حلقه زدنـد             

كشيد و در حالي كه روي اسب دست به سينه  بود بـه دقـت آن هـا را ورانـداز كـرد و                         

 خوب ، اينا بهتر از اون تفاله هـايي هـستن            ":   ت  سپس ابروهايش را باال انداخت و گف      

باالخره افراد سالمي پيدا كرديم و حتي مجبور نشديم به اونا           ! كه معموال پيدا مي كنيم      

  .  همراهانش خنديدند ". گريگ خوشحال مي شه . كنيم 

...  با صحبت هاي او دل اراگون فرو ريخت و درذهنش شك و ترديد نقش بست ، سفيرا                

 .  

 و اما شما ، اگه اون قدر خوب باشين كه           ": فرمانده رو به مورتاگ و اراگون كرد و گفت          

سالحتون رو بذارين زمين ديگه الزم نيست كه افراد من شما رو به مرده هاي متحـرك                 

  .  تيراندازها خنده معني داري كردند و بقيه گروه هم دوباره خنديدند ". تبديل كنن 
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 شما كي   "بود كه شمشيرش را با دست ديگرش گرفت و گفت           تنها حركت مورتاگ اين     

. هستين و چي مي خواين ؟ ما آدماي آزادي هستيم كه داريم از اين جا رد مـي شـيم                      

  ". تو حق نداري جلوي ما رو بگيري 

 اوه ، من حق هر كاري رو دارم و درباره نحوه خطاب              ":  مرد با لحني تحقير آميز گفت       

 ها با ارباب شون اين طوري صحبت    نمي كـنن ؛ مگـه ايـن كـه                     كردنت بايد بگم برده   

  ". بخوان شالق بخورن 

او به خوبي افـرادي را      !  اراگون در حالي كه خودش را نفرين مي كرد گفت ، برده دارها              

او بـه افـراد   .خـونش بـه جـوش آْمـد     .كه در حراجي دراس لئونا ديده بود بـه يـاد آورد          

 ": چهـره فرمانـده در هـم رفـت و گفـت             . ازه اي نگـاه كـرد       اطرافش با تنفر و انزجار ت     

 وقتي اراگون و مورتـاگ شمـشيرهاشون رو         "! شمشيرهاتون رو بندازين و تسليم بشين       

كـف  . به زمين نينداختند ،برده داران عـصباني شـدند و خـشمگين بـه آن دو زل زدنـد                  

مـان صـدا    او صدايي را در پـشت سـرش شـنيد و سـپس ه             . دست اراگون مور مور شد      

  . اراگون در حالي كه ترسيده بود به پشتش نگاه كرد . ناسزايي گفت 
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او با تعجـب    . يكي از برده دارها پتو را از روي آريا كنار زده بود و صورتش پيدا شده بود                  

   "!  توركن برند اين يكي الف ": فرياد زد 

او از روي . يش رانـد   تمام افراد متحير ماندند و فرمانده اسبش را به طـرف اسـنوفاير پـ              

  . اسب به آريا نگاه كرد و سوت زد

   خوب ، اين يكي چقدر مي ارزه ؟ ":  يكي از آن ها پرسيد 

 كم كم؟ خوش شانـسي پـشت        ":  توركن برند مكثي كرد و دستانش را باز كرد و گفت            

  "! امپراطور به خاطر اون كوهي از طال به ما     مي ده . خوش شانسي 

اراگـون صـداي    .  خوشحالي فرياد كـشدند و بـر پـشت يكـديگر كوبيدنـد               برده دارها از  

اما اگه فرار   ! اراگون فرياد زد ، حمله كن       .چرخش حركت تند سفيرا را در ذهنش شنيد         

اراگون . سفيرا  فورا بال هايش را جمع كرد و به طرف پايين فرود آمد               . كردن بذار برن    

با آرنج خود به صورت يكي از بـرده         . توجه شد   به تندي به مورتاگ عالمت داد ، او نيز م         

  . ها كوبيد و او را از روي زين پايين انداخت و با پاشنه پا به پهلوي تورناك ضربه زد 
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.  اسب جنگي با يال هاي مواج به جلو پريد، دور خود چرخي زد و روي دو پا بلند شـد                     

ود مـي آمـد ، مورتـاگ        هنگامي كه تورناك روي برده داري كه به زمين افتـاده بـود فـر              

  . مرد از شدت درد فرياد كشيد .شمشير خود را در هوا چرخاند 

 بيش از آن كه برده دارها به خود بيايند ، اراگون خود را از آن مهلكه خالص كـرد و در                     

  . حالي كه دستانش را باال مي برد كلماتي را به زبان باستاني ادا كرد 

ن به ميان گروه مهاجمان جهيد و بـه فـواره اي از            شراره اي آبي رنگ از كف دست اراگو       

قطرات مذاب تبديل شد و پس از آن مانند شبنمي كه حـرارت خورشـيد بـه ان تابيـده              

دهانش را باز كرد و در حـالي          لحظه اي بعد سفيرا ناگهان كنار او فرود آمد ،         . ناپديد شد   

 ": ا هيجان فرياد كشيد اراگون ب. كه دندان هاي نيشش را نشان مي داد نعره اي كشيد       

 او زاروك را باالي سرش برد و تيغه قرمز شمشير در            "! من يه اژدها سوارم     ! نگاه كنين   

 اگـه مـي   ": سپس آن را به سمت بـرده دارهـا گرفـت و گفـت       . نور خورشيد درخشيد    

 آن ها وحشت زده و با سر و صدا پا به فرار گذاشـتند               "! خواين زنده بمونين فرار كنين      

در اين ميان نيزه اي نيز به       .  طوري كه هر يك سعي مي كردند از ديگري عقب نماند             به
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افـرادش بـدون توجـه بـه او مـي           . گيجگاه توركن برند خورد و او مبهوت بر زمين افتاد           

توركن برند سعي كـرد روي زانـو بايـستد          . گريختند و با ترس به سفيرا نگاه مي كردند          

مورتاگ از اسب پايين امد و      . ز گونه هايش فرو ريخت      خون از گيجگاهش جاري شد و ا      .

توركن برند دستش را بلند كرد تا       . شمشير به دست وبا گام هايي بلند به سمت او رفت            

مورتاگ با خشونت به او خيره شـد و شمـشيرش را روي             . نيزه را از سرش بيرون بياورد       

  . ير شده بود  اما خيلي د"!  نه ": اراگون فرياد زد . گردن او گذاشت 

اراگون .  بدن توركن برند روي گل و الي افتاد و سرش نيز با صدايي نقش بر زمين شد                  

با سرعت به سمت مورتاگ رفت و در حالي كه لبانش به شدت مي لرزيد با خشم فريـاد              

  " عقلت رو از دست دادي ؟ چراكشتيش ؟ ": كشيد 

لكـه سـياهي از روي تيغـه        . رد  مورتاگ شمشيرش را با پشت جليقه توركن برند پاك ك         

   "... نمي دونم چرا اين قدر مضطربي " :مورتاگ گفت . محو شد 
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اصال فكرش را كردي كه مي تونستيم       ! از اون هم گذشته     !  مضطرب   ": اراگون فرياد زد    

در عوض تو مثل يه جالد سرش رو        ! اون رو بذاريم اين جا و به راهمون ادامه بديم ؟ نه             

   "! ن بي دفاع بود او. قطع كردي 

 خـوب،   نمـي تونـستيم         ": مورتاگ كه ظاهرا از خشم اراگون تعجب كرده بود ، گفـت             

بدون اسب هم كـه نمـي       ... بقيه هم كه فراركردن     .بذاريمش اين جا ، اون خطرناك بود        

نميخواستم اورگال ها اون رو پيدا كنن و چيزي در مورد آريـا             .  تونست خيلي دور بشه     

 كه بكـشيش    ":  اراگون حرف او را قطع كرد و گفت          "... ابراين فكر كردم كه     بن. بفهمن  

  "؟ 

دهانش را به ارامي گـشود گـويي مـي          .  سفيرا با كنجكاوي سر توركن برند را بو كشيد          

  . خواست آن را بلند كند اما ظاهرا فكر بهتري به ذهنش رسيد و آرام كنار اراگون رفت 

زندگي هيچ غريبه اي هم مهمتر      . ي كنم زنده بمونم      من فقط سعي م    ": مورتاگ گفت   

  ". از زندگي خودم نيست 



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

638

638

 اما تو نمي تـوني بـه خـودت          ": اراگون در حالي كه به توركن برند اشاره مي كرد گفت            

  "پس حس همدردي كجاس ؟ .اجازه بدي كه بي دليل از خشونت استفاده كني 

نم نسبت بـه دشـمنم حـس         حس همدردي ؟ حس همدردي ؟ مي تو        ": مورتاگ گفت   

همدردي داشته باشم ؟ من بايد به خاطر اين كه باعث آزار كسي نشم در دفاع از خودم                  

آدم بايد از خـودش و      ! ترديد كنم ؟ اگه اين طوري بود بايد چندين سال قبل مي مردم              

   ". مهم نيست به چه قيمتي .اون چيزي كه براش عزيزه محافظت كنه 

 تـو مـي     ":   وحشيانه سرش را تكـان داد و گفـت          . غالف كرد   اراگون زاروك را محكم     

  ".توني هر قساوتي رو با چنين دليلي توجيه كني 

 تو فكر مي كني من از اين كار لذت مي برم ؟ زندگي من از زماني                 ":  مورتاگ فرياد زد    

... تمام لحظات زندگي من در مقابله با خطرسـپري شـده   ! كه متولد شدم در خطر بوده      

چ وقت راحت نخوابيدم چون هميشه نگران بودم كه ايا طلوع روز بعدي رو مي بيـنم                 هي

اگر چه حتي اون جا هم      . يا نه تنها زماني احساس امنيت داشتم كه تو شكم مادرم بودم           

اگه تو هميشه با چنين ترسـي زنـدگي مـي           ... تو متوجه       نمي شي           ! در امان نبودم    
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 سـپس بـه     ".هرگز ريسك نكن    : تو هم ياد ميگرفتي     كردي ، درسي كه من آموختم رو        

مـن  . و اين خطري بود كـه اون رو دفـع كـردم              ": جسد توركن برند اشاره كرد و گفت        

   "... .پشيمون نمي شم و به خاطر گذشته و اتفاقي كه افتاده ، خودم رو رنج نميدم 

  ي بود  هنوز مي گم كار اشتباه": اراگون به صورت مورتاگ نگاه كرد و گفت 

 مورتـاگ   ".  بـريم    ": اراگون آريا را به طرف سفيرا برد و سوار اسـنوفاير شـد  و گفـت                  

  .  تورناك را به سمت جسد توركن برند كه در خاك و خون افتاده بود هدايت كرد 

آن ها به قدري سريع حركت مي كردند كه يك هفته پيش اراگون ايـن سـرعت را غيـر                

.  سرعت پيموده مي شد ؛ گويي كه پرواز مـي كردنـد       فرسنگ ها به  . ممكن مي دانست    

. ان ها به طرف جنوب تغيير مسير دادند و به سمت دامنه وسيع كوه هاي بيـور رفتنـد                    

به دليل بلندي كوه ها فاصله دو دامنه از يكديگر كم به نظر مي رسيد اما طـي مـسافت                    

ي در دره اي    وسـعت آن جـا بـه قـدري بـود كـه گـوي              . بين ان ها يك روز طول كشيد        

وقتـي شـب هنگـام توقـف        . قرارداشتند كه براي موجودات غول پيكر ساخته شده بـود           

پس از آن اراگون در چند      . كردند بي آنكه به يكديگر نگاه كنند در سكوت شام خوردند            
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 مورتاگ سرش را بـه عالمـت تـصديق          ".  اول من نگهباني مي دم       ": كلمه كوتاه گفت    

  . اراگون كرد و روي پتويش خوابيد تكان داد و پشتش را به 

  سفيرا پرسيد ، مي خواي با هم حرف بزنيم ؟

سفيرا به  . گيج شدم ... اراگون زير لب گفت ، االن نه ، به من فرصت بده تا فكر كنم من                 

  . آرامي از ذهن او فاصله گرفت و گفت ، دوستت دارم مرد كوچك 

. اگـون حلقـه زد تـا او را گـرم كنـد              سـفيرا دور ار   . اراگون گفت ، من هم دوستت دارم        

  . اراگون در حالي كه با ذهن آشفته خود كلنجار مي رفت بي حركت در تاريكي نشست 
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  فصل چهل و نهم

  پرواز از ميان دره

  

اراگون مي خواست مدتي از . هنگام صبح سفيرا به همراه اراگون و آريا به پرواز در آمدند     

به نظر مـي رسـيد بـه زودي         .  او لرزيد و خود را در لباسهايش پيچيد        .مورتاگ دور باشد  

  به چي داري فكر مي كني؟, سفيرا به آرامي به باال اوج گرفت و گفت. برف ببارد

سفيرا در ارتفاع بااليي پرواز مي كرد و اراگون به كوه هاي بيور كه از آنها بلند تر بودنـد                    

فتاده بود فقط يك جنايت بود هيچ كلمه ديگـه          اتفاقي كه ديروز ا   , گفت. خيره شده بود  

  .اي براش ندارم

كار عجوالنه و نسنجيده اي بود اما مورتاگ سـعي          , سفيرا به سمت چپ خم شد و گفت       

مردي كه آدم هاي ديگه رو خريد و فـروش مـي كنـه              . كرد كه كار درست را انجام دهد      

يم همه برده فروش ها رو      اگه مجبور نبوديم به آريا كمك كن      . سزاوار همچين سرنوشتيه  

آره اما توركن برند    , اراگون با درماندگي گفت   .شكار مي كردم و تكه تكه شون مي كردم          

مورتـاگ  . او نه مي تونست از خودش دفاع كنه نه مـي تونـست فـرار كنـه                . بي دفاع بود  

  .بهش فرصت نداد

مثل من مي تو هم . اگه توركن برند مي تونست بجنگه هم نتيجه همون مي شد          , اراگون

  . دوني كه كمتر كسي مي تونه تو شمشير زني به پاي مورتاگ يا تو برسه

  .هيچ كدوم منطقي به نظر  نمي رسه. من مي دونم چي درسته, اراگون با ناراحتي گفت
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در اين خصوص هـر چـي       . بعضي وقت ها هيچ جوابي وجود نداره      , سفيرا به آرامي گفت   

  .قل فراموشش كنحد ا. مي تموني از مورتاگ ياد بگير

اراگون اخم كرد و روي زين جا به جا شد او مثل اسبي كه سعي داشـت خـود را از شـر                      

يك لكـه  . او از روي شانه سفيرا به مورتاگ نگاه كرد       . مگسي خالص كند تكان مي خورد     

  .رنگي در طول مسير توجه او را به خود جلب كرد

چطوري . شته از آنجا عبور كرده بودند     اورگال ها دقيقا جايي بودند كه آنها اواخر روز گذ         

سفيرا هم آن هيوال ها را ديد و بـه          . اورگال ها توانسته بودند با پاي پياده به آنها برسند           

  .سرعت به پايين شيرجه رفت

حتمـا  , وقتي سفيرا زاويه شيب خود را تند تر كرد اراگون چشم هايش را بست و گفـت                

  .ور به اينجا آوردهرئيسشون اونها رو با اين سرعت سرسام آ

  .شايد هم اونها از خستگي بميرن. آره 

  " ديگه چي شده؟":وقتي به زمين رسيدند مورتاگ با سرعت پرسيد

  ". اورگال ها دارن به ما مي رسن":اراگون به سمت اورگال ها اشاره كرد و گفت

مورتاگ دستهايش را مقابل آسمان گرفت و درحالي كه حساب مي كرد چند ساعت تـا                

  " چقدر ديگه بايد بريم؟":روب آفتاب مانده پرسيدغ

امـا  . حدس مي زنم پنج روز ديگه اما با سرعتي كه سفر مي كرديم فقط سـه روز      -

اگر تا فردا به اونجا نرسيم احتماال اورگال ها به ما مي رسن و بـه طـور حـتم آريـا مـي                        

  .ميره
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 .اون مي تونه يه روز ديگه هم دووم بياره -

تنها راهي كه مي تونيم سر وقت بـه واردن          . اون حساب كنيم  ما نمي تونيم روي      -

 .حتي براي خواب. ها برسيم اينه كه اصال توقف نكنيم

 چه طوري انتظار داري كه اون كار رو بكنـيم؟ مـا تـا               ":مورتاگ به تلخي خنديد و گفت     

ما فاصله زيـادي رو طـي كـرديم و          . همين االن هم بدون خواب كافي روزها سفر كرديم        

  ".توجه مي كردي مي ديدي كه اسب ها هم دارن از حال مي رناگه 

  .خوب هيچ راهي نداريم -

اين كار مي   ... من مي تونم ازتون جدا شم تا شما هم بتونين با سفيرا پرواز كنين              -

اين كار بـه شـما فرصـت            . تونه اورگال ها رو مجبور كنه تا لشكر هاشون رو تقسيم كنن           

 .مي ده تا به واردن ها برسين

اورگال ها با پاي پياده از ما كه سوار اسـب هـستيم سـريعتر      . اين كار خود كشيه    -

تنها راه براي فرار از دست اون       . اون ها مثل گوزن تو رو شكار مي كنن        . حركت مي كنن  

 .ها پناه بردن به واردن ها است

. اراگون به رغم حرف هايي كه مي زد مطمئن نبود كه بخواهد مورتاگ بـا آن هـا بمانـد          

من اون رو دوست دارم ولي مطمئن نيستم كـه ايـن چيـز خـوبي                , اراگون با خود گفت   

  .باشه

 من بعدا فرار مي كنم وقتي به واردن ها رسيديم من مي تـونم               ":مورتاگ به تندي گفت   

  ".خودم رو تو يه دره گم كنم و راهي به سردا پيدا كنم
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  پس تو مي موني؟ -

 .ي بينمهر طور كه شده شما رو پيش واردن ها م -

هنگام غـروب   . و آنها با اراده اي تازه سعي مي كردند از اورگال ها فاصله بيشتري بگيرند              

آنها به نوبت مي خوابيدند و نفري       . هيوال ها نسبت به صبح به آنها نزديك تر شده بودند          

  .كه بيدار بود اسب ها را در مسير درست هدايت مي كرد

بـه خـاطر طبيعـت      . د به حافظه آريا متكي باشد     اراگون براي پيدا كردن مسير مجبور بو      

شب فرا راسيد و بدون     . غريب ذهن او اراگون گاهي در پيدا كردن مسير اشتباه مي كرد           

  .هيچ نشانه اي از دره سپري شد

با طلوع خورشيد آنها با ديدن اينكه اورگال ها با آنها خيلـي فاصـله داشـتند خوشـحال                   

اگه تا ظهر پـيش واردن هـا        .  اين آخرين روزه   ":تاراگون خميازه اي كشيد و گف     . شدند

امـا  . تو هم آزادي هر جا مي خواي بـري        . من با آريا به سمت جلو پرواز مي كنم        . نرسيم

  ".من نمي تونم دنبال اون بگردم. بايد اسنوفاير رو هم ببري

  .نيازي به اين كارها نيست هنوز هم مي تونيم سر وقت به اونجا برسيم -

 او به سمت آريا رفـت و دسـتش   ". مي تونيم":يش را باال انداخت و گفت   اراگون شانه ها  

پيشاني او خيس و داغ بود چشمانش به سختي زيـر پلكـش             . را روي پيشاني او گذاشت    

اراگون دستمال خيس را روي پيشاني او گذاشت و آرزو مـي كـرد  اي                . حركت مي كرد  

  .كاش مي توانست كار بيشتري براي او انجام دهد
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ي هاي ظهر پس از اينكه آنها كوه عريضي را دور زدند اراگون دره بـاريكي مقابـل                  نزديك

همانطور كـه   . دره آنقدر باريك بود كه امكان داشت اصال متوجه آن نشوند          . خودش ديد 

. آريا مي گفت رودخانه بيرتوت از آنجا عبور كرده بود و به روي زمـين جـاري مـي شـد                    

  .نجا همانجايي بود كه آنها بايد مي رفتنداراگون با خيالي آسوده لبخند زد آ

اراگون به عقب نگاه كرد و متوجه شد فاصله آنها از اورگال ها بـه كمتـر از يـك فرسـخ                      

 اگه بتونيم بدون اينكه ديـده بـشيم بـه           ":او دره را به مورتاگ نشان داد و گفت        . رسيده

  ".اونجا برسيم مي تونيم اونها رو گيج كنيم

  . تا حاال خيلي راحت ما رو تعقيب كردنارزشش رو داره اونها -

همان طور كه به دره نزديك مي شدند فضاي جنگـل احـساس بـدي را در اراگـون بـه                     

گـويي درخـت هـا از       . چيز عجيبي در فضا بود    . وجود آورد و پشت گردنش مور مور شد       

  . ورود بي اجازه آنها خشمگين شده بودند

  .اونها خيلي قديمين,  و گفتسفيرا يكي از درخت ها را با دماغش لمس كرد

  .آره ولي مهربون نيستن, اراگون گفت

. هر چقدر كه بيشتر در داخل جنگل پيش مي رفتند درخت ها متـراكم تـر مـي شـدند                   

مـسير مشخـصي    . كمبود فضاي كافي سفيرا را مجبور كرد كه به همراه آريا پـرواز كنـد              

و صداي آن فـضا را پـر كـرده          رودخانه بيرتوت در كنار آنها جريان داشت        . وجود نداشت 

  .قله اي در جلوي آنها جلوي خورشيد را گرفته بود و آنها را در تاريكي فرو برده بود. بود
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. آسمان به نوار باريكي تبديل شده بود كه ابرهاي خاكستري روي آن را پوشـانده بودنـد                

تـوت  . بخار نفسشان ديده مي شـد . از زمين مرطوب مهي بلند شد كه فضا را خنك كرد   

فرنگي هاي وحشي در ميان انبوهي از خزه ها و سرخس ها روييده بودند و براي نور كم                  

  .آفتاب مي جنگيدند

سفيرا در فـضاي    . همه چيز ساكت و آرام بود و سنگيني هوا از شدت صدا ها مي كاست              

او بـه سـمت اراگـون       . صداي بالهايش به طرز عجيبـي آرام بـود        . باز كنار آنها فرود آمد      

از ميان يك دسته پرنده عبور كردم كه سـياه و سـبز بودنـد و عالمـت                  ,  و گفت  برگشت

  .تا حاال چنين پرنده هايي نديده بودم. هاي قرمزي روي بالهاي آنها وجود داشت

ايـرادي نـداره چنـد لحظـه        . تو اين كوهستان همه چيز غير طبيعيـه       , اراگون جواب داد  

  .وضعينسوارت بشم؟ مي خوام ببينم اورگال ها در چه 

  .البته كه نداره

 واردن ها در انتهاي اين دره پنهـان شـدن و اگـه              ":او به سمت مورتاگ برگشت و گفت      

  ".عجله كنيم قبل از غروب آفتاب به اونجا مي رسيم

چه طوري مي تونم از اينجا برم بيرون هيچ دره اي رو نمي بينم كه بـه اون دره                    -

  .سن مي خوام فرار كنماورگال ها خيلي زود به ما مي ر. متصل باشه

 . نگران نباش اين دره خيلي درازه و حتما يه راه خروج داره -
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من .  مواظب آريا باش   ":او آريا را از پشت سفيرا باز كرد و روي اسنو فاير گذاشت و گفت              

 او از پـشت سـفيرا بـاال رفـت و بـر      ".تو رو جلوتر مي بينم. مي خوام با سفيرا پرواز كنم  

  .روي زين نشست

 سپس اسب ها را به سـمت جنگـل   ". مراقب باش  ":اگ متفكرانه اخمي كرد و گفت     مورت

  .هدايت كرد

فكر مي كنـي بتـوني تـا بـاالي          , در حالي سفيرا به سمت آسمان مي پريد اراگون گفت         

يكي از اون قله ها پرواز كني؟ از اون باال مي تونيم مقصد خودميون و مسير مورتـاگ رو          

  .پيدا كنيم

  .ن كنيم ولي اونجا خيلي سردهمي تونيم امتحا

  .لباسهاي گرم پوشيديم

سفيرا ناگهان به سمت باال پرواز كرد و اراگون روي زين به عقب پرت              . پس محكم بشين  

دره در زير آنها به     . بالهاي او با قدرت حركت مي كرد و آنها را به سمت باال مي برد              . شد

  .خط سبزي تبديل شده بود

يك تـوده ابـر خاكـستري    . د رطوبت و سرما در هوا پخش شده بود آنها تا ابرها باال رفتن    

  .آنها را محاصره كرده بود و جلوي ديد آنها را گرفت

. وقتي آنها به باالي ابر ها رسيدند فلس هاي سفيرا پوشيده از هزاران قطره آب شده بود                

  .قطره هاي اب همچون رنگين كماني با فلس هاي آبي پوستش مي درخشيدند
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. در حالي كه مي لرزيد خودش را تكان داد و آب هاي لباسش را به هوا پرت كرد                 اراگون  

او نمي توانست زمين را ببيند فقط ابرهايي كه در ميان كوه ها در حركـت بودنـد ديـده            

  .مي شدند

درختاني كه در كوهستان بودند جاي خود را به يخچال هاي بزرگي داده بودنـد كـه در                  

درخشش برف ها اراگون را مجبور . آبي و سفيد مي درخشيدندزير نور آفتاب به رنگهاي     

پس از چند لحظه سعي كرد چشمانش را باز كنـد امـا نـور او را                 .كرد چشمانش را ببندد   

  .آزار مي داد

  چطوري مي توني نور رو تحمل كني؟, اراگون به بازويش خيره شد و پرسيد

  .چشمان من قوي تر از چشمان توست, او جواب داد

. آب بر روي مو هاي اراگون يخ زده بود و شبيه يك كاله خـود شـده بـود      . د بود هوا سر 

  .پيراهن و شلوارش همچون سپري سفت شده بود

آنها تا به حال در چنين ارتفاعي پرواز نكرده بودنـد           . پوست سفيرا يخ زده و ليز شده بود       

  . و همچنان مايل ها تا قله فاصله داشتند

اراگـون هـم بـه      . كمتر مي شد و به سختي نفس مي كـشيد         تكان هاي سفيرا به تدريج      

به نظر مي رسيد كه هواي كافي در آنجا         . نفس نفس افتاده بود و قلبش به تندي مي زد         

اراگون براي اينكه از ترس و وحشت سفيرا بكاهد او را به نـشانه حمايـت                . وجود نداشت 

  .در بغل گرفت

  .اراگون گفت بايد از اينجا بريم
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به نظر  مي رسيد     . نفس بكشم ... نمي تونم . مز رنگي دور سر او مي چرخيد      نقطه هاي قر  

او , بـا خـود گفـت       . دوباره تكرار كرد اما جوابي نيامد       . كه سفيرا صداي او را نمي شنيد      

فكر كردن برايش سخت بود به پهلوي       . سپس تكاني به خود داد      . صداي منو نمي شنوه   

  . او گيج شده بود و چشمانش تار مي ديد".ايين بريم پ":سفيرا ضربه زد و فرياد كشيد

صـدايي در   . وقتي از ابر ها خارج شدند اراگـون دوبـاره هوشـياري خـود را بدسـت آورد                 

اراگون خود را به سمت باال كشيد و با تعجب به اطـراف نگـاه كـرد و                  . سرش مي پيچيد  

  چي شده؟,پرسيد 

  .سفيرا جواب داد تو بيهوش شده بودي

  چرا جواب من رو نمي دادي؟آره فهميدم اما 

وقتي بيهوش شـدي فهميـدم      . حرف هاي تو برايم هيچ مفهومي نداشت      . گيج شده بودم  

  .اتفاقي افتاده و پايين اومدم

  .خوب شد كه تو بيهوش نشدي, اراگون با حالتي عصبي خنديد و گفت

حيـف شـد    , اراگون با حسرت به قلـه نگـاه كـرد و گفـت            . سفيرا فقط دمش را تكان داد     

خوب حاال فهميدم فقط از راهي كه اومديم        ... نتونستيم روي يكي از اون قله ها بايستيم       

  چرا اونجا هوا نبود؟. مي تونيم  از اين دره خارج بشيم

اگـه  . نمب دونم اما من ديگه جرات نمي كنم اونقـدر نزديـك بـه خورشـيد پـرواز كـنم                   

  . نه به دردمون بخورهخواستيم با يه اژدها سوار ديگه بجنگيم اين اطالعات ممك
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تا اينكـه اراگـون متوجـه شـد         . آن ها در هوا پرواز كردند و از كوهي به كوه ديگر رفتند            

اونا چه جوري تونستن اونقدر سريع حركت كنن و زنده          . اورگال ها به دهانه دره رسيدند     

  بمونن؟

ايي هـستن   حاال كه نزديك اوناييم مي بينيم كه اينها بزرگ تر از اورگال ه            , سفيرا گفت 

نمـي دونـم    .     به اندازه يك سر و گردن از يك آدم بلند تر هستن           . كه قبال ديده بوديم   

  .از كجا اومدن ولي بايد جاي وحشتماكي باشه كه همچين موجوداتي رو توليد مي كنه

اگه اونا به اينجا برسن قبل از اينكه ما واردن ها رو پيدا كنيم مورتـاگ رو                 , اراگون گفت 

  . كنندستگير مي

مي شه اونها رو با جادو متوقـف        ... جنگل ممكنه پيشرفت اونها رو كند كنه      . اميدوار باش 

  كرد؟

او بـه   .تعدادشون خيلي زياده  . نه... اونا رو متوقف كنيم   , اراگون سرش را تكان داد و گفت      

او . اما مـي تـونم كمـي جلوشـون رو بگيـرم             ,اليه مه كف دره نگاه كرد و با لبخند گفت           

 را بست و كلماتي رات كه احتياج داشت انتخاب كرد و بـه مـه خيـره شـد و                     چشمانش

  "!گات اون رايزادو راكر ":گفت

از باال چنين به نظر مي رسيد كه زمين مانند يك رودخانه بـزرگ              . جو پايين آشفته شد   

كوه متراكمي از مه جلوي اورگال ها شكل گرفت و به ديوار وحشتناك             . در حركت است  

اورگال ها پشت ديواره مه كمي توقف كردند و سپس همچـون دژ             . ديل شد و تاريكي تب  
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مه همچون مانعي آنها را در بر گرفتـه بـود و پنهـان              . كوبي به سمت جلو حركت كردند     

  .مي كرد

اراگون آنقدر انرژي زيادي از دست داده بود كه باعث شد قلـبش ماننـد يـك پرنـده در                    

سـعي  . افتاده بود و چـشمهايش مـي چرخيـد        او به نفس نفس     . حال مرگ تند تند بتپد    

انـدام هـاي    . او با يك فرياد وحشيانه از جادو جدا شـد         . كرد جادو را از خودش دور كند      

پيچيده جادو مانند مارهاي سر بريده در ذهن او پاره شدند و با بي ميلي از خود آگـاهي    

 روي زمـين  او بيرون رفتند و ديوار مه ناپديد شد و همچـون برجـي در حـال فروپاشـي                

  .به هر حال او نتوانست مانع حركت اورگال ها بشود. ريخت

 جادو هم مثـل تيـر انـدازي بـه فاصـله             ":اينجا بود كه ياد حرف بروم افتاد كه گفته بود         

اگه سعي كني چيزي رو از فاصله يك مايلي بلنـد كنـي يـا حركـت بـدي                   . بستگي داره 

ديگه اين موضوع رو فراموش    نمي         ,  اراگون با خود انديشيد    ".نيروي بيشتري مي خواد   

اول اون رسوايي تو گيلييد و حاال       . تو از همون اول نبايد فراموش كني      , سفيرا گفت . كنم

اصال به حرف هايي كه بروم زده توجه نمي كني؟ اگه همين طـور ادامـه بـدي                  . هم اين 

م ولـي   چرا توجه مـي كـن     , خودت رو به كشتن ميدي اراگون چانه اش را خاراند و گفت           

من هرگز تو فاصله زياد از جادو استفاده نكرده        . وقت كم بود و فرصت فكر كردن نداشتم       

  بودم پس چطوري مي تونستم بفهمم اون قدر مشكله؟

فكر كنم كار ديگه اي كه مي خواي بكني اينـه كـه مـرده رو زنـده                  , سفيرا غريد و گفت   

  .فراموش نكن بروم راجع به اون چي بهت گفت. كني 
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  . به سمت پايين آمد و به دنبال مورتاگ و اسب ها گشتسفيرا

اراگون وقتي ديد كه اسب ها توقف كرده        . سفيرا با تكاني در يك منطقه كوچك نشست       

وقتـي  . اند و مورتاگ روي زمين زانو زده است و زمين رت بررسي مي كند تعجب كـرد                

 ":يـد و پرسـيد    كه مورتاگ ديد كه اراگون همچنان روي سفيرا نشسته بـه سـمت او دو              

   "چي شده؟

 يه اشتباه كردم اورگال ها وارد دره شدن و سعي كردم اون ها رو               ":اراگون صادقانه گفت  

  ".گيج كنم اما يكي از قوانين جادو رو فراموش كرده بودم و خيلي برام گرون تموم شد

چند تا رد پاي گرگ ديدم اما رد پاها به اندازه دست منه و عمق اونا حدودا يـك                    -

  .حيوونايي اين اطراف هستن كه حتي براي سفيرا هم خطرناك هستن. نچهاي

  " شوخي مي كني مورتاگ؟":اراگون خنديد و پرسيد

يه شوخي چندش آور و نمي تونم باور كنم تمـوم ايـن مـدت اورگـال هـا مـا رو                    -

  ".اونا بايد پرنده باشن كه به ما رسيدن. دنبال كردن

 .از اونايي هستن كه تا حاال ديديمسفيرا گفته اين اورگال ها بزرگ تر  -

 هـستن سـر دسـته       كـول اگه سفيرا درست گفته باشه پس اونا        . پس دليلش اينه   -

من بايد حدس مي زدم اونا بايد سر دسته ها باشن اونا هيچ وقت سـوار                . هاي اورگال ها  

قـد هـيچ كدومـشون      . اسب نمي شن چون اسب ها نمي تونن وزنشون رو تحمـل كـنن             

ت نيست و مي تونن بدون اينكه چنـد روز بخـوابن بـدون و همچنـان                 كمتر از هشت فو   

كول هـا هـيچ وقـت       . براي كشتن يكي از اون ها پنج نفر الزمه        . براي جنگ آماده باشن   
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بنابر اين اگه با ايـن تعـداد از غـار           . غارشون رو ترك نمي كنن مگه اينكه بخوان بجنگن        

 .هاشون خارج شدن بايد قصد قتل عام داشته باشن

 ي تونيم همچنان ازشون جلو باشيم؟م -

. امكانش هست كه با اونها رو در رو بشيم        . نمي دونم اون ها قوي و مصمم هستن        -

اگه اين اتفاق بيفته فقط اميدوارم كه واردن ها افرادشون رو اين طرف گذاشته باشن تـا                 

 .به رغم مهارت ما و داشتن سفيرا نمي تونيم جلوشون رو بگيريم. به ما كمك كنن

اراگون فهميد كه او دنبال راه فرار       . مورتاگ با نگراني ديواره هاي دره را بررسي مي كرد         

  ". جلو تر بايد يه راه فرار باشه":است و گفت

  .البته ما بايد بريم -

 آريا چطوره؟ -

تو بايد قبل   . چه انتظاري داري؟ قدرتش تحليل رفته     . تبش بد تر شده و مي لرزه       -

 .ره اون رو با سفيرا به وارده ها برسونياز اينكه سم اثر بيشتري بذا

 .من تو رو تنها نمي ذارم اورگال ها همين نزديكي ها هستن -

 .بهت هشدار مي دم اگه با من بموني اون زنده نمي مونه. هر طور كه ميلته -

مـا هنـوز هـم مـي        . اينجوري حرف نزن به من كمك كن تا اون رو نجات بـديم             -

جبـران  .... يه زندگي براي حفظ يه زندگي ديگه هست       فكر كن   . تونيم اين كار رو بكنيم    

 .مرگ توركن برند
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 صداي شيپوري   "...تو.  اون يه دين نيست    ":صورت مورتاگ بالفاصله در هم رفت و گفت       

او كمي مكث كـرد     . از ميان جنگل تاريك به گوش رسيد و مورتاگ حرفش را قطع كرد            

فسار اسب را محكم گرفـت و در        او ا  ". بعدا بيشتر راجع بهش صحبت مي كنيم       ":و گفت 

  .حالي كه با عصبانيت به اراگون نگاه مي كرد يورتمه كنان از آنجا رفت

او آرزو مـي كـرد   مـي          . وقتي سفيرا مي خواست پرواز كند اراگون چـشمانش را بـست           

  .توانست بر روي تخت راحتي دراز بكشد و تمام مشكالتش را فراموش كند

سفيرا اگـه آريـا     , عي مي كرد گوشهايش را گرم گند گفت       باالخره اراگون در حالي كه س     

رو به واردن ها برسونيم چي مي شه؟ وقتي اون جاي امني باشـه مـا مـي تـونيم پـيش                      

  .مورتاگ بر گرديم و به اون كمك كنيم تا از اونجا فرار كنه

اونا فكر مـي كـنن تـو مـي خـواي برگـردي و محـل                 . واردن ها نمي ذارن   , سفيرا گفت 

ما وقت مناسبي به اونجا نمي رسيم و نمـي تـونيم            . ن ها رو به اورگال ها بگي      اختفاي او 

اون ها مي خوان بدونن كه چرا ما كل گـروه كـول هـا رو تـا                  . اعتماد اونا رو جلب كنيم    

  .نزديكي دروازه هاي اون ها آورديم

  .ما به اونها حقيقت رو مي گيم و اميدواريم كه اونها قبول كنن, اراگون گفت 

  اگه كول ها به مورتاگ حمله كنن چي؟اما 

من اجـازه نمـي دم مورتـاگ يـا آريـا            .البته كه با اونها مي جنگيم     , اراگون با خشم گفت   

  .دستگير يا كشته بشن
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تـو بـا    . ما مي تونيم خيلي از اورگال ها رو بكـشيم         ... اوه. چه خوب , سفيرا با طعنه گفت   

اون هـا   . ا آخـرش نتيجـه اي نـداره       امـ ... جادو و شمشيرت و من با دندان و چنگال هام         

  ... خيلي زياد هستن

  .خوب كه چي ؟ من آريا يا مورتاگ رو به حال خودشون رها نمي كنم

با اين حال اگه ما اول حمله كنيم امكـان داره           . من از تو نمي خوام كه اين كار رو بكني         

  .موفق بشيم

او شگفت زده   .  فرو رفت  صداي اراگون كم كم محو شد و به فكر        ... ديوونه شدي؟ اون ها   

  .اون ها هيچ كاري نمي تونن بكنن, گفت

  . دقيقا ما مي تونيم از ارتفاع مناسب بيشترين آسيب رو بهشون برسونيم ,سفيرا گفت

ايـن كـار مـي تونـه اونهـا رو           .بيا سخره ها رو روي اونها بنـدازيم         , اراگون پيشنهاد كرد    

اصله به سـمت رودخانـه بيـروت فـرود      سفيرا به سمت راست خم شد و بالف       . متفرق كنه 

  .فكر نكنم جمجمه هاشون اونقدر محكم باشه كه بتونن زنده بمونن, آمد و گفت

سفيرا با چنگال هاي خود تخته سنگ نه چندان بزرگي را محكم گرفـت و اراگـون نيـز                   

سفيرا در حالي كه سنگ ها را حمل مـي كـرد            . چند تكه سنگ به اندازه مشت برداشت      

و تختـه  ! حـاال , ا پرواز كرد و باالي سر دسته اورگال هـا رسـيد و فريـاد زد      بي سر و صد   

سنگ ها بر روي درختان جنگل افتاد و صداي شكستن شاخه هـا بـه               . سنگ را رها كرد   

  .لحظه اي بعد صداي فرياد سراسر دره را گرفت. گوش مي رسيد
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دنـد خنديـد و در      اراگون با شنيدن صداي فرياد آنها كه به دنبال يـافتن سـر پنـاهي بو               

  .بيا سنگ هاي بيشتري پيدا كنيم, حالي كه روي سفيرا خم شده بود گفت

كار سختي بود امـا آنهـا     . سفيرا به نشانه توافق غرشي كرد و به سمت رودخانه باز گشت           

هر چند متوقف كردن تمام آنهـا غيـر         .مي توانستند جلوي پيشروي اورگال ها را بگيرند         

. تالش آنها باعث شد مورتاگ همچنان از اورگال ها جلو تر باشد           با اين وجود    . ممكن بود 

  .با غروب خورشيد سرماي شديدي بر دره حاكم شد

او به دنبال آبشاري مي گشت كه حكايت از پايان          . اراگون به بررسي دامنه كوه ادامه داد      

  ".يع تر سريع تر سر":او به مورتاگ نگاه كرد و با خود زمزمه كرد. سفر آنها داشته باشد

بيـا اسـتراحتي بكنـيم و       , پيش از اينكه سفيرا سنگ هاي بيشتري بردارد اراگون گفـت          

روز داره تموم مي شه و نگرانم كه آريا چند ساعت ديگه بيشتر زنده              . سري به آريا بزينم   

  .نمي مونه

تو انتخاب كردي كه با مورتاگ بموني براي عـوض          .  زندگي آريا االن تو دست سرنوشته     

بهتـرين كـاري كـه مـي        ... پس دست از نگراني بـردار     . ميمت االن خيلي ديره   كردن تص 

اراگون مـي دانـست كـه حـق بـا           . تونيم بكنيم اينه كه حمله به اورگال ها رو ادام بديم          

  .سفيرا است با اين حال حرف هاي او نتوانست نگراني اش را كم كند

 و شـنوايي قـوي اش              سـفيرا بـا وجـود حـس بويـايي         . تاريكي مطلق دره را مي پوشـاند      

  . نمي توانست اورگال ها را در ميان انبوه درختان پيدا كند
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اراگـون  . سفيرا به سمت چپ چرخيد و به آرامي در اطـراف برآمـدگي كـوه پـرواز كـرد                  

, و با تعجـب گفـت     . ناگهان متوجه خط محو سفيدي در برابرشان شد و به آن خيره شد            

  يعني اون مي تونه آبشار باشه؟

فكر مي كني واردن    ! تا ابتداي دره خيلي راه نمونده     , اگون به كوه ها اشاره كرد و گفت       ار

  .شايد اونها افرادي رو براي كمك به ما بفرستن. ها مي دونن كه ما داريم ميايم

من شك دارم اونها تا وقتي نفهمـن مـا   , سفيرا ناگهان به سمت زمين شيرجه زد و گفت      

االن ... من دارم به سمت مورتاگ بر مـي گـردم         . نندوست هستيم يا دشمن كمكمون ك     

اون ها مي تونن بـدون      . بايد پيش اون باشيم چون من نمي تونم اورگال ها رو پيدا كنم            

  .اينكه ما بفهميم به اون نزديك بشن

. او مطمئن نبـود قـدرت جنگيـدن داشـته باشـد           .  اراگون زاروك را در غالفش شل كرد      

  .مورتاگ داره مياد, سفيرا گفت.توت به زمين نشست سفيرا در سمت چپ رودخانه بير

مورتاگ در حالي كـه اسـب   . اراگون گوشهايش را تيز كرد و صداي سم اسب ها را شنيد   

او آنها را ديد اما سرعت خود       . ها را پيشاپيش خود هدايت مي كرد از جنگل بيرون دويد          

  .را كم نكرد

سعي مي كرد همراه مورتاگ بدود پايش       اراگون از روي سفيرا پايين پريد و در حالي كه           

 مـن   ": قبل از اينكه اراگون ماجرا را برايش تعريف كند مورتـاگ گفـت            . كمي ليز خورد  

  "كول ها متوقف شدن؟. ديدم كه با سفيرا سنگ ها رو پايين مي انداختين
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آريـا  . اون ها هنوز دنبال ما هستن اما ما تقريبا بـه قـسمت جلـوي دره رسـيديم           -

  چطوره؟

 اون جلو دره يا تنگه اي هست كه بتونيم از اونجا فرار كنيم؟. هنمرد -

اراگون سعي كرد به ياد آورد كه آيا هيچ شكافي اطراف خود در كوهستان ديده است يا                 

اراگون طفـره رفـت و از زيـر         . او وضعيت دشوار مورتاگ را به كلي فراموش كرده بود         . نه

  ".نه... اما . كنه درست نديده باشممم.  هوا تاريكه":يك شاخه جاخالي داد و گفت

 يعنـي         ":مورتاگ با عصبانيت بد و بيراه گفت و ناگهان اسب هـا را نگـه داشـت و گفـت                   

  "مي خواي بگي تنها جايي كه مي تونيم بريم پيش واردن هاست؟

  !آره اما عجله كن اورگال ها تقريبا پشت سرمونن -

 مـن   ":روي سينه اراگون گذاشت و گفت      او انگشتش را     ".نه":مورتاگ با عصبانيت گفت   

اما تو به راهت ادامه دادي و من        . به تو هشدار داده بودم كه پيش واردن ها نخواهم رفت          

تو تنها كسي هستي كه از حافظه الف خبـر داري چـرا بـه مـن                 ! رو تو منگنه قرار دادي    

  "نگفتي كه اينجا بن بسته؟

ه كجا بايد بـريم نـه اينكـه چـي تـو              من فقط مي دونستم ك     ":اراگون با عصبانيت گفت   

  ".من رو به خاطر اينكه خودت خواستي با ما بياي سر زنش نكن. راهمونه

  .مورتاگ با خشم نفسش را بيرون داد و پشتش را به او كرد

  چرا وايستادين؟, سفيرا پرسيد
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 مـشكل تـو بـا       ":حواس من رو پرت نكن و بعد رو به مورتاگ كرد و گفت            , اراگون گفت 

ها سر چيه؟ اون قدر وحشتناك نيست كه حتي االن هـم بخـواي اون رو مخفـي                  واردن  

ترجيح مي دي با كول ها بجنگي تا اون رو فاش كنـي؟ چنـد بـار بايـد سـر ايـن                       . كني

 مورتـاگ اگـه مـي       ": اراگون با جديت گفـت     "موضوع بحث كنيم تا به من اعتماد كني؟       

 بدون غافلگيري بـي مـورد هـم بـه           اين كار . خواي زنده بموني بايد پيش واردن ها بريم       

  ".اندازه كافي خطرناك هست

او همچون گرگي ترسيده بـه سـختي نفـس    . سر انجام مورتاگ به سمت اراگون برگشت    

مـن  .... من.  تو حق داري بدوني    ":مورتاگ مكثي كرد و با صداي بلند گفت       . نفس مي زد  

  ". هستمفورس ورناولين و آخرين  , مورزانپسر 
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  اهمفصل پنج

  بر سر دو راهي

زبان اراگون بندآمده بود نا باوري ذهنش را احاطه كرده بود و حاظر نبود حرف مورتاگ                

كـسي  ! با خود انديشيد فورس ورن ها اصال بچه نداشتن چه برسه به مـورزان             . را بپذيرد 

كه سوار ها رو به گالباتوريكس فروخت و تا آخر عمرش محبوب ترين خدمتكار پادشـاه                

  يعني ممكنه حقيقت داشته باشه؟. ندباقي مو

 و آهسته دستش را به طرف زاروك برد و با خـود             " يعني تو وارث اوني؟    ":اراگون پرسيد 

  او از من چه مي خواهد؟ يعني واقعا براي پادشاه كار مي كنه؟, انديشيد

 او كـه مـستاصل      ". من اين رو انتخـاب نكـردم       ":مورتاگ با چهره اي مضطرب فرياد زد      

 با عصبانيت پيراهن خود را در آورد تا بدن خود را به آنهـا نـشان دهـد سـپس                     شده بود 

  "! ببين":پشت كرد و گفت

در پشت بـدن عـضالني و سـوخته مورتـاگ           . اراگون با ترديد خم شد و به جلو نگاه كرد         

جاي ذخم بزرگي بود كه از شانه سمت راست تا پايين سمت چپ كمرش امتداد داشت                

  .تناك بودگواهي بر يك درد وحش

 او اكنون سريع تر صحبت ميكرد گـويي از اينكـه            " مي بيني؟  ":مورتاگ با تلخي پرسيد   

 فقط سه سـالم بـود كـه ايـن         ":باالخره رازش را فاش كرده بود احساس راحتي مي كرد         

مورزان كه يه بار از مستي ديوونه شده بود وقتي داشتم از كنارش      مـي          . طوري شدم 

پشتم با همين شمشيري كه االن دست توئـه         . رفم پرتاب كرد  دويدم شمشيرش رو به ط    
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تـا اينكـه بـروم ايـن رو از          . تنها چيزي كه انتظار داشتم از پدرم به ارث ببـرم          ... پاره شد 

  ".جسد پدرم دزديد

 خوش شانس بودم كه يك شفاگر اون اطراف بود و مـن رو از               ":او با آب و تاب ادامه داد      

  ".ه من عالقه اي به امپراطوري و پادشاه ندارم بايد بفهمين ك. مرگ نجات داد

 پـس كـسي كـه       ":اراگون دستش را از دسته شمشير كنار كشيد و با لحن آرامي گفـت             

  "...پدرت رو كشت

  .بروم بود. آره -

  "!بجنب.  باهام بيا":اراگون فرياد زد . صداي شيپوري از پشت سرشان بلند شد

سـفيرا  . به رغم خستگي به حركت وا داشـت       مورتاگ افسار اسب ها را كشيد و آن ها را           

كنار اراگون حركت مي كرد و به راحتي سرعت خود را با پاهاي بلندش تنظيم      مـي                      

مـي  ,     اراگـون گفـت   . وقتي سفيرا با انبوهي از شاخه هاي در هم برخـورد كـرد              . كرد

  .توني از توي رودخونه بدون درد سر حركت كني

  .ارممن تو رو با اون تنها نمي ذ

 ":و در حـين حركـت گفـت   ! پسر مـورزان , اراگون از حمايت سفيرا خوشنود بود و گفت  

  سخت مي شه داستان تو رو باور كرد از كجا بفهمم دروغ نمي گي؟

  چرا بايد دروغ بگم؟ -

 ...ممكنه تو -
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شكت رو نگه دار براي وقتي رسيديم       . االن نمي تونم هيچ چيز رو بهت ثابت كنم         -

 به واردن ها

 تو براي امپراطور خدمت مي كني؟.  بدونممن بايد -

اگه اينطور بود از سفر با تو چي عايدم مي شد؟ اگه مي خواستم تو رو بكـشم                  . نه -

 .يا دستگير كنم از زندان نجاتت نمي دادم

 .شايد داري اورگال ها رو به طرف وارده ها هدايت مي كني -

اگه مي خواسـتم بـه      . چرا هنوز با شما هستم؟ حاال كه مي دونم واردن ها كجان            -

 .اون ها حمله كنم مي رفتم و به اورگال ها ملحق مي شدم

 شايد يه آدم كش باشي؟ -

 مي توني؟. تو واقعا نمي توني بفهمي, شايد -

  سفيرا؟, اراگون گفت

اگه مي خواست بهت صدمه بزنه      , سفيرا دمش را از باالي سر اراگون كنار كشيد و گفت          

  .كنهخيلي قبل تر مي تونست اين كارو ب

مـي خـوام وقتـي بـه واردن هـا           , اراگون به سفيرا گفت   . صداي آبشار نزديك تر مي شد     

نمـي  .      ممكنه كار احمقانه اي ازش سر بزنه      . رسيديم از نزديك مراقب مورتاگ باشي     

سعي , سفيرا كه راه خود را از ميان دو درخت باز مي كرد گفت            . خوام اتفاقي كشته بشه   

اراگون به عقـب نگـاه      .  صداي شيپور از پشت سرشان بلند شد       دوباره. خودم رو مي كنم   

جنگل تمام  . هر لحظه انتظار داشت اورگال ها از دل تاريكي به آنها حمله كنند            . انداخت
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 دره را پـر و راهـشان را          كوشـتاورنا  درياچه عميق . شد و مورتاگ اسب ها را متوقف كرد       

ديـواره هـاي كـوه بـه     .     درخـشيد آب درياچه از تاللو نور ستارگان مـي      . سد كرده بود  

قدري معبر كنار كوشتاورنا را باريك كرده بود كه عرض هيچ يك از آنها بيـشتر از چنـد               

  .قدم نمي شد

  ". بايد بريم به سمت آبشار":مورتاگ با لحني جدي گفت

سـنگ  .  و جلو مورتاگ و سفيرا از سمت چپ رودخانه بـه راه افتـاد              " آره ":اراگون گفت 

ر پايشان و پر از گل و الي بود و معبر آنقدر عريض نبود كه سفيرا بتواند از                  ريزه هاي زي  

آنهـا بـه نيمـه راه آبـشار     . آن بگذرد و مجبور بود روي دو پا از داخـل آب حركـت كنـد            

  "! اورگال ها":رسيدند كه مورتاگ فرياد زد

. آمـد از كنار كوشتاورنا  هيكل درشـت اورگـال هـا از جنگـل بيـرون       . اراگون چرخي زد  

صـداي  . اورگال ها روبروي درياچه جمـع شـدند و يكـي از آنهـا بـه سـفيرا اشـاره كـرد          

اورگال ها بالفاصله جدا شـدند و از دو طـرف           . زمختشان از آن سوي آب شنيده مي شد       

راه باريك كنار   . درياچه به راه افتادند و راه فراري براي اراگون و مورتاگ باقي نگذاشتند            

  .الجثه را مجبور كرده بود كه در يك صف حركت كننددرياچه كول هاي عظيم 

 و ضربه اي به پهلوي اسـب  "! فرار كنين":مورتاگ شمشيرش را بيرون كشيد و فرياد زد   

  .سفيرا ناكهان پرواز كرد و به سوي اورگال ها چرخيد. زد

ن بـا   اراگـو . اما سفيرا بي توجه به او به راه خود ادامـه داد           . نه برگرد , اراگون فرياد كشيد  

سفيرا غرش  . تالشي عذاب آور نگاهش را از سفيرا برگرداند و زاروك را از غالفش كشيد             
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اورگال ها سعي كردند متفرق شـوند ولـي كنـار           . كنان به سمت اورگال ها شيرجه رفت      

او يكي از كول ها را ميان چنگـال هـايش گرفـت و او را كـه       . ديواره ها گير افتاده بودند    

لحظـه اي بعـد     .  برد و با دندانهاي نيش اش او را پاره پـاره كـرد             فرياد مي كشيد به باال    

كول هـا   .     جسد بي جان جانور كه يك دست و يك پا نداشت به داخل رودخانه افتاد              

  .بي اعتنا به راه خود ادامه دادند

سفيرا كه از سوراخ هاي بينيش آتش بيرون مي زد دوباره به سـوي آنهـا حملـه كـرد و                     

بيشتر .  زيادي از تير هاي سياه به سمتش پرتاب شد در هوا مانور داد             هنگامي كه دسته  

تير ها در برخورد با بخش هايي از بدنش كه پوست كلفتي داشت كمانه كـرد و چيـزي                   

  .اما هنگامي كه ساير تير ها در بالهايش فرو رفت از درد غريد.جز كبودي در بر نداشت 

بـا  . لوي خود را گرفت كه به كمك او نرود     دست هاي اراگون از درد سفيرا تيركشيد و ج        

  رگ هايـشان     ديدن اورگال ها كه به آنها نزديك مي شدند ترس با سرعت بيشتري در               

  . جاري شد

بعد سفيرا با صداي زيادي خود را داخل كوشتاورنا انداخت و كامال به زير آب فرو رفـت                  

نيت بـه آب سـياهي كـه روي         اورگـال هـا بـا عـصبا       . موج همه درياچه را در بـر گرفـت        

يكي از آنها چيز نامفهومي گفت و نيزه خـود را در آب             . پاهايشان مي ريخت نگاه كردند    

  .فرو كرد

او آرواره هـايش را دور نيـزه        . سفيرا سرش را از آب بيرون آورد و آب درياچه فوران كرد           

قبـل از  . قفل كرده بود و با چرخشي خشمگينانه آن را از دستان اورگـال بيـرون كـشيد           
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از دمـاغ   . آنكه بتواند آنها را بكشد همراهانشان نيزه هايشان را به سوي او پرتاب كردنـد              

رئيس اورگال ها از همه جلـو تـر بـود           . سفيرا خود را عقب كشيد    .سفيرا خون بيرون زد     

. امـا سـفيرا پاهـايش را گرفـت        . نيزه اش را به سمت سفيرا گرفت و خواست فـرار كنـد            

در همين حال كول هـاي آن       . . فيرا او را گرفت مجبور به توقف شدند       اورگال ها وقتي س   

  .طرف درياچه همچنان به طرف آبشار حركت مي كردند

. گيرشون انداختم ولي عجله كن نمي تـونم زيـاد نگهـشون دارم            , سفيرا به اراگون گفت   

  .كمانداران كنار درياچه به طرف او نشانه گرفتند

ديـوار  .  بودند صداي مهيب آبشار شبيه صداي بهمن بـود         تقريبا به نزديكي آبشار رسيده    

سفيدي از آب به روي سخره مي خورد و چنان به سنگ ها ضربه مي زد كه با شدت به                    

  .اطراف پخش مي شد و به صورت آنها برخورد مي كرد

بـا  . سفيرا در پي برخورد نيزه يكي از اورگال ها به پايش غرشي كرد و به زيـر آب رفـت                   

سفيرا كول ها با گام هاي بلند به پيشروي ادامـه دادنـد و تقريبـا بـه صـد                    عقب نشيني   

 اراگون فريـاد    "حاال چي كار كنيم؟     ":مورتاگ با ناراحتي پرسيد   . قدمي آنها رسيده بودند   

 و در خاطرات آريا به دنبـال آخـرين توصـيه هـايش بـه                ". نمي دونم بذار فرار كنم     ":زد

آن را  . سنگي به انـدازه يـك سـيب پيـدا كـرد           روي زمين را گشت تا      . جستجو پرداخت 

  "!آي واردن ابر دو شور تگاالر گاتاوانا ":برداشت و به سخره كنار آبشار زد و گفت

  .هيچ اتفاقي نيافتاد
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با نا اميدي رو به مورتاگ كـرد و         . اين بار بلند تر از دفعه قبل فرياد زد        . دوباره سعي كرد  

سفيرا از درياچه بيرون پريد و آنهـا را بـا آب سـرد               اما وقتي    "..... ديگه گير افتاد   ":گفت

خيـز برداشـت و   . و سفيرا بر كنار درياچه بر زمين نشـست       . خيس كرد حرفش قطع شد    

  .آماده حمله شد

اراگـون از ذهـنش   . اسب ها سراسيمه سم به زمين مي زدنـد و آمـاده رم كـردن بودنـد             

  ! سرتونسفيرا فرياد زد پشت. استفاده كرد تا آنها را آرام كند

از فاصـله   . اراگون برگشت و ديد اورگالي با نيزه آماده درحال دويـدن بـه سـمت اوسـت                

نزديك كول به اندازه يك غول عظيم الجثه بود و كلفتي دست و پـايش بـه انـدازه تنـه                     

  .درخت بودند

. مورتاگ دستش را به عقب برد و بـا سـرعتي بـاور نكردنـي شمـشيرش را پرتـاب كـرد                     

به دور خود زد و با صداي خفيفي در سينه كول فرو رفت و اورگال               شمشير بلند چرخي    

  .عظيم الجثه با چهره اي در هم روي زمين افتاد

قبل از اينكه دومين اورگال موفق به حمله شود مورتاگ به جلو پريد و شمـشيرش را از                  

  .بدن اورگال بيرون كشيد

  "!جيردا ترياكالفيس ":اراگون دستش را باال برد و فرياد رد

بيست اورگال مهاجم نعره زنان دست بر پـاي شكـسته   . صداي مهيبي از صخره بلند شد  

ساير اورگال ها بدون توقف از روي هـم         . شان گذاشته بودند و به داخل كشتاورنا افتادند       

  .قطارانشان كه به زمين افتاده بودند به پيشروي ادامه دادند



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

667

667

ود را روي بدن سفيرا گذاشـت تـا       اراگون در مقابل ضعف خود مقاومت مي كرد دست خ         

باراني از تير كه در تاريكي قابل ديدن نبود از باالي سرشان رد شد و بـه صـخره                   . نيافتد

سـفيرا بـا    . اراگون و مورتاگ عقب كشيدند و سر خود را با دست پوشاندند           . برخورد كرد 

 هـا   غرش كوتاهي خود را روي آنها گرفت تا پوست بدنش مانند زرهـي از آنهـا و اسـب                  

. باران دوم تير ها به پوست او برخـورد كردنـد و صـدايي از او بلنـد شـد                   . محافظت كند 

 هنـوز صـخره گـشوده       ". ما كه نمي تونيم اينجا بمـونيم       " حاال چي؟  ":مورتاگ فرياد زد  

سعي كرد متوجـه شـود بـه چـه          . اراگون سراسيمه نگاهي به اطراف انداخت       . نشده بود 

ايـن جـا همـون      .  نمي دونم  ":گفت. آب در نيامده است   دليل توصيه هاي آريا درست از       

  ".جاييه كه قرار بود باشيم 

  چرا از خود الف نمي پرسي تا مطمئن شيم؟ -

  االن به زحمت زنده است چطور ممكنه انرژي داشته باشه كه بتونه صحبت كنه؟ -

چون نمي تـونيم جلـوي يـك سـپاه          . نمي دونم ولي بهتره زودتر يه فكري بكني        -

 !يريمكامل رو بگ

  !اراگون, سفيرا ناگهان فرياد زد

  چيه؟

  .ما طرف اشتباه درياچه هستيم من به وسيله تو حافظه آريا رو ديدم
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دوباره وقتي باران بعدي تير ها با شتاب به سمتشان آمد سر خود را در سـينه اش فـرو                    

ل كـنم  ديگه نمي تونم تحم, با برخورد تيرها به او دمش را از درد تكاني داد و گفت    . برد

  !دارن تيكه تيكم مي كنن

اراگون زاروك را غالف كرد و در حالي كه از رسيدن اورگال هـاي كنـار كوشـتاوارنا بـه                    

  ". واردن ها اون طرف درياچه ان بايد از آبشار دور بشيم":نزديكي آبشار نگران بود گفت

اگـه   حتي   ":چشم هاي مورتاگ به سيل آبي كه سد راهشان شده بود خيره ماند و گفت              

  ".بتونيم خودمون رد شيم اصال نمي شه اسب ها رو از اونجا رد كرد

  .سفيرا هم مي تونه آريا رو بياره. من راضي شون مي كنم كه دنبالمون بيان -

الف بي اعتنا بـه ايـن خطـر روي او افتـاده            . فرياد اورگال ها اسنوفاير را عصبي كرده بود       

  .بود

 و با سـرعت     ".ه هر حال از موندن و مردن بهتره        ب ":مورتاگ شانه اي باال انداخت و گفت      

سفيرا خم شد و    . آريا را از روي اسنوفاير باز كرد و اراگون او را گرفت كه به زمين نخورد               

اورگال ها كه به سمت آنها مي آمدند و از قصد سفيرا خبر نداشتند              . من آماده ام  , گفت  

  .مكثي كردند

گ آريـا را بـه زحمـت پـشت سـفيرا گذاشـتند و                بعد با مورتـا    "! حاال ":اراگون فرياد زد  

سفيرا بالهـايش را گـشود و بـه سـمت     . پاهايش را به تسمه هاي كنار زين محكم كردند    

  .اورگال ها كه دريافتند او در حال فرار است فرياد كشيدند. باالي درياچه پرواز كرد
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بـا وجـود    . كنداراگون از ذهنش استفاده كرد تا به ذهن اسب ها كه ترسيده بودند نفوذ               

اينكه اسب ها همه حرف هاي اراگون را متوجه نشدند امـا معنـي كلـي آن بـراي شـان                     

  .مشخص بود

اسنوفاير و تورناك سر خود را تكان دادند و خود را به آبشار پر سر و صدا انداختنـد و از                     

آنها دست و پا مي زدند و تـالش    مـي              . برخورد آبشار به پشت خود شيهه اي كشيدند       

  . مورتاگ شمشيرش را غالف و به دنبال آنها حركت كرد. ند روي آب بمانندكرد

اورگال ها دقيقا پشت سر اراگون بودند مي توانست صداي پايشان را روي سنگ    ريزه                  

با فرياد بلندي بعد از مورتاگ به سوي آبشار پريد و قبل از اينكـه زيـر ضـربه                   . ها بشنود 

به سـمت پـايين كـشيده مـي شـد و            . يش را بست  هاي آبهاي سرد قرار بگيرد چشم ها      

با تمـام قـدرتش ضـربه اي بـه كـف            . زانوهايش به سنگ هاي كف رودخانه كشيده شد       

  .رودخانه زد و سرش كمي از آب بيرون آمد

وقتي اطرافش را   موج      . قبل از آنكه بتواند نفس بكشد فشار آب او را به طرف پايين برد             

با بي تـابي سـعي مـي        .  مي ديد سفيدي مبهمي بود     هايي از كف پوشاند تنها چيزي كه      

فقط يكي دو فوت باال مي آمد و بعـد آبـشار سـيل            .كرد به سطح آب بيايد و نفس بكشد       

  . آسا مزاحم باال آمدن او مي شد

زاروك و لباسهاي خيس سنگيني مي كردند و او را به پايين درياچه كشيدند و     نمي                    

  .انست نجاتش دهد صحبت كندتوانست به زبان باستاني كه مي تو
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ناگهان دستي قدرتمند پشت لباسش را گرفت و با حركـات تنـد و سـريع شـناكنان بـه                  

اراگون اميدوار بود كه نجات دهنده اش مورتاگ باشد نه يك        . سوي كنار درياچه مي برد    

به سطح آب رسيدند و كشان كـشان بـه سـمت سـاحل سـنگريزه اي رودخانـه             . اورگال

  .رفتند

از سمت راستش صداي درگيري شنيد انتظار داشت        . به شدت به خود مي لرزيد     اراگون  

جايي كه چند ثاني پيش ايستاده بود       , هيوال در ساحل روبه رو      . اورگالي به او حمله كند    

زير باراني از تير كه از شكاف هايي كه از دل صخره ها پرتاب مي شـد ميخكـوب شـده                     

  .بود

. راخ سوراخ شده بودند به پـشت روي آب افتـاده بودنـد            خيلي از اورگال ها كه با تير سو       

  . تنها چيزي كه مانع حمله نزديكترين اورگال به اراگون مي شد باران مداوم تير ها بود

 چـي فكـر مـي كـردن؟         "!آك گـونتراز دور زادا     ":صدايي خشني در كنار اراگون گفـت      

  !نزديك بود غرق شي

بلكه مرد كوچـك انـدامي بـود        . و نايستاده بود  اراگون با تعجب از جا پريد مورتاگ كنار ا        

  .كه قدش به آرنج اراگون هم نمي رسيد

او سينه ستبري داشـت و زره       . كوتوله مشغول چالندن آب از ريش بلند و بافته خود بود          

تبري از كمر   . نيم تنه بدون آستيني پوشيده بود كه بازوان عضالنيش از زير آن پيدا بود             

 كاله آهني از پوست گاو كه دور آن آهني بود و نشان چكشي              بند چرميش آويزان بود و    
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بـه نظـر خيلـي بـه درگيـري          . ميان دوازده ستاره ميان آن نقش بسته بود به سر داشت          

  "!اما كاش مي تونستم بهشون ملحق بشم,  بارزول":عالقه مند بود و گفت

سـفيرا و مورتـاگ     زاروك را بيرون كشيد و به دنبـال         ! اراگون با خود فكر كرد يه كوتوله      

دو در بزرگ دوازده فوتي در درون صخره گشوده شده بود و تونل عرضي كـه بـه        . گشت

راهرو پر از فانوس هاي بي شعله با نور آبـي           . درون اسرار آميز كوهستان كشيده مي شد      

  .ماليم بود كه درياچه را روشن مي كرد

له ها محاصـره شـان كـرده        سفيرا و مورتاگ جلوي توني ايستاده بودند و گروهي از كوتو          

مرد كچل و بي ريش با لباسي بنفش و طاليي در كنار مورتاگ ايستاده بود كـه از                  .بودند

  .بقيه بلند تر بود و خنجري را روي گلوي مورتاگ گذاشته بود

 صبر  ":اراگون سعي كرد از قدرتش استفاده كند ولي مرد با لحني تند و خطر ناك گفت               

كني دوست نازنين ات رو كه اونقدر مهربون بود كه گفـت تـو              اگه از جادو استفاده     ! كن

 ".فكر نكن اگه بخواي ازش استفاده كني متوجه      نمـي شـم                . يه سواري رو مي كشم    

مرد ها و كوتوله ها به دنبال كسي كه مورتاگ را دستگير كرده بود به راه افتادند و اسب                   

  چه كار بايد بكنيم؟, از سفيرا پرسيدها را با خود بردند و در اين حين اراگون به سرعت 

. و خودش وارد تونل شد    . باهاشون برو و اميدوار باش كه زنده بمونيم       , سفيرا توصيه كرد  

اراگون با بي ميلي به دنبـال او بـه راه افتـاد و          . اطرافيانش با نگراني به او نگاه مي كردند       

 كه او را نجـات داده  كوتوله اي. مي دانست چشمهاي جنگجويان به او دوخته شده است       

  .بود كنار او حركت مي كرد و دست خود را دسته تبرش گذاشته بود
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درهاي سنگي پشت سرشان بـا      . اراگون كه كامال خسته بود تلو تلو خوران وارد كوه شد          

او به عقب نگاهي انداخت اما در جايي كه در گشوده شده بـود          . صدايي آهسته بسته شد   

ولي آيا اين جا امن تـر       .  آن ها درون تونل گير افتاده بودند       .هيچ شكافي روي ديوار نديد    

  بود؟
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  فصل پنجاه و يكم

  در جستجوي پاسخ

 او يك قدم به عقب برداشت و خنجر را زير چانه            ".  از اين طرف     ": مرد كچل فرياد زد     

. مورتاگ گرفت و سپس به سمت راست چرخيـد و در يكـي از راهـرو هـا ناپديـد شـد                       

ر حالي كه مراقب اراگون بودند با احتياط به دنبال او به راه افتادند و اسب هـا                  سربازها د 

  . را از راهروي ديگري خارج كردند 

او نگـاهي بـه     . اراگون كه از اين اتفاقات گيج شده بود پشت سر مورتـاگ بـه راه افتـاد                  

يد بايـد هـر     با نگراني انديش  . سفيرا انداخت تا مطمئن شود آريا هنوز پشت او قرار دارد            

اسكينا او مي دانست كه در همان لحظه هم زهر كشنده           ! چه زودتر پاد زهر بهش برسه       

  . در حال آسيب رساندن به بدن آريا است براگ

سـربازها  . با عجله به دنبال مرد كچل وارد راهروي شدند و از داالن باريكي پايين رفتند                

  . سالح هاي خود را به طرف اراگون نشانه رفتند 

راهرو پيچ تنـدي بـه      .  از كنار مجسمه حيوان عجيب و غريبي با پرهاي بزرگ گذشتند            

دري گشوده شـد و آن هـا وارد يـك اتـاق             . سمت چپ و سپس به سمت راست داشت         

خالي شدند كه به اندازه كافي براي اين كه سفيرا به راحتي به اطراف حركت كند بزرگ                 
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اراگـون در حـالي كـه       . شايندي در فضا پيچيد     با بسته شدن در صداي بلند و ناخو       . بود  

ديوارهـا ، كـف و سـقف        . زاروك را محكم در دست گرفته بود نگاهي به اطراف انداخت            

اتاق از مرمر صيقلي و براق ساخته شده بود كه مثل آينه اي سايه افراد را منعكس مـي                   

 ": بت كـرد    اراگون شروع به صح   . در هر گوشه اي يك فانوس عجيب آويزان بود          . كرد  

 ": گفت  .  اما مرد كچل با اشاره دست حرف او را قطع كرد             "... يكي از ما ، صدمه ديده       

 و سپس مورتاگ را به سمت يكـي از          ". حرف نزن  بايد صبركنين تا اول بازرسي بشين          

مـرد كچـل دسـت      . سربازها هل داد و او هم شمشيرش را روي گردن مورتاگ گذاشت             

 كوتولـه   ".  اسلحه هاتون رو در بيارين و بدينشون به من           ": فت  هايش را به هم زد و گ      

اي شمشير مورتاگ را باز كرد و با صداي آن را روي زمين انداخت ، اراگون بـا وجـودي                    

كه مايل نبود از زاروك جدا شود غالف شمشير را از كمرش باز كرد و آن را روي زمـين                    

بعد آن ها را بـه طـرف سـربازها          . اشت  انداخت و كمان و تيردانش را هم در كنار آن گذ          

  ".  حاال از كنار اژدهات دور شو و بيا پيش من ": مرد كچل دستور داد . هل داد 

 همين  ": مرد كچل گفت      اراگون كه گيج شده بود جلو رفت ، وقتي مقابل هم رسيدند ،            

 افكـارت   حاال مانع هاي اطراف ذهن ات رو بردار و آماده باش كه بذاري مـن              ! جا وايستا   

اگه بخواي چيزي رو از من مخفي كني ، چيزايي رو كه مي خوام به زور    . را بررسي كنم    
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اگـه اجـازه ايـن كـارو بـه مـن نـدي              . كه باعث مي شه ديووونه بشي       ... به دست ميارم    

   ".دوستت كشته مي شه 

  " چرا ؟ ":  اراگون بهت زده پرسيد 

يم كـه تـو در خـدمت        گالبـا                  براي اينكـه مطمـئن شـ       ": مرد كچل با خشم گفت      

  ". توريكس نيستي كه چرا صدها اورگال دارن در اين جا رو از پاشنه در ميارن 

 هيچ كس   نمـي تونـه         ":  چشمان ريزش با دقت همه جا رو زير نظر داشت وادامه داد             

  ".بدون آزمايش وارد اين جا بشه 

   ".ا به يه شفا گر احتياج داريم  زمان داره از دست مي ره ، م": اراگون مخالفت كرد 

 و با انگشت هايش شروع به بازرسي       لبـاس هـاي                  "!  ساكت   ": مرد كچل فرياد زد     

  . اراگون كرد 

  "!  تا وقتي كه آزمايش نشي حرفات براي ما بي معنيه ":  و گفت 

  "!  ولي اون داره مي ميره ": اراگون به آريا اشاره كرد و با نارحتي جواب داد 

 در شرايط خطرناكي بودند اما اراگون تا وقتي كه به وضع آريا رسـيدگي     نمـي شـد                      

  . اجازه هيچ كاري را نمي داد 
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تا وقتي كه قضيه روشن نشه هيچ كس اين اتـاق رو تـرك نمـي                ! بايد صبر كنه     -

و  كوتوله اي كه اراگون را از دريا نجات داده بود جلو پريد              "... مگه اين كه بخواي     . كنه  

 ، مگه كوري ؟ نمي بيني كه يه الف پشت اون اژدهاست ؟ اگـه اون                 اگراز كارن  ": گفت  

 و پادشـاه سـرمون   آژيهاداگه بذاريم بميره . تو خطر باشه نمي تونيم اينجا نگهش داريم     

  "! رو از تنمون جدا مي كنن 

  .  البتـه  ":  چشمان مرد از عصبانيت تنگ شد ، بعد از چنـد لحظـه آرام شـد و گفـت                    

 از روي ":  بعد به آريا اشاره كـرد و گفـت   ". ما كه نمي خوايم اين اتفاق بيفته         . اوريك

 دو نفر از سربازها شمشيرهاي خود را غالف كردند و بـا ترديـد بـه    ". اژدها برش دارين   

  "!  ياال ، سريع تر ": سفيرا كه آن ها زير نظر داشت نزديك شدند مرد كچل گفت 

يكي از آنها چهره آريا  . از روي زين باز كردند و او را روي زمين گذاشتند            سربازها آريا را    

  .  اين كه آرياست ، قاصد تخم اژدها ":را ديد و به تندي گفت 

  .  چشمان اوريك از تعجب گشاد شده بود " چي ؟ ": مرد كچل فرياد زد 

د توضـيح بـدي      خيلي چيزا رو باي    ":  مرد كچل به اراگون خيره شد و با لحن تند گفت            

."  
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 اون وقتي تو زندان بوده با اسكينا براگ مـسموم شـده   ": اراگون به او خيره شد و گفت      

  ". االن فقط نكتار تونيوور مي تونه نجاتش بده 

او بي حركت ايستاده بود و تنها لبهايش را   گه گاه تكان              . چهره مرد كچل در هم رفت       

ينش پيش شفاگرها و بهشون بگـين كـه اون           خيلي خب ، ببر    ": باالخره گفت   . مي داد   

بعـدش دسـتورهاي    . تا وقتي كه مراسم تموم بشه مراقـب باشـين           . به چي احتياج داره     

   ". جديدي واستون دارم 

اراگون با ديدن سربازها كه اريـا       . سربازها سري تكان دادند و اريا را از اتاق بيرون بردند            

توجـه اش دوبـاره     .  مي توانست كنـارش باشـد        آرزو كرد كه او هم    . را بيرون مي بردند     

 كافيه ، تا همين حاال هم وقت زيادي تلف كـرديم ،             ": معطوف مرد كچل شد كه گفت       

  ". آماده باش كه آزمايشت كنم

اراگون دوست نداشت كه اين مرد كچل با حالتي تهديد آميز به ذهن او راه پيدا كنـد و                   

فضاي . مي دانست كه مقاومت بي فايده است        به همه افكار و احساساتش دست يابد اما         

باالخره سـرش را    . متشنجي بود ، نگاه خيره مورتاگ به پيشاني اراگون دوخته شده بود             

  ".  من آماده ام ": به نشانه تاييد تكان داد و گفت 

  ... خوبه، پس  -
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بـه   بهتره اذيتش نكني اگرازكارن ، وگرنـه بايـد           ":  اوريك حرف او را قطع كرد و گفت         

   ". پادشاه جوابگو باشي 

 ": مرد كچل با اخم نگاهي به او انداخت و بعد با لبخندي رو بـه اراگـون كـرد و گفـت                       

 بعد سرش را خم كرد و حرف هاي       نا مفهـومي بـه زبـان    ". فقط اگه مقاومت نكنه     

  . اورد 

تـاد و   هنگامي كه مرد سعي كرد به ذهن او وارد شود اراگـون از درد بـه نفـس نفـس اف                    

او ناخودآگـاه شـروع بـه ايجـاد         . شوكه شده بود و چشمانش به سمت باال چرخيده بود           

سـفيرا فريـاد زد ،      . حمله فوق العاده قدرتمندي بـود       . موانعي در اطراف ذهن خود كرد       

و افكار خود را به اراگون وصل كرد تا نيروي بيشتري به او بدهد و گفت                ! اين كارو نكن    

  !به خطر مي اندازي ، داري مورتاگ رو 

اراگون با ترديد دندان هايش را به هم فشرد و سپس سعي كرد موانع را از سر راه بردارد            

مرد كچل نا اميد شده بود و به حمله خـود           . و خود را در معرض ذهن آن مرد قرار دهد           

نيرويي كه از ذهن اش خارج مي شد مخرب و نا سالم به نظـر مـي                 . شدت بيشتري داد    

هنگامي كه موج جديدي از درد شـروع بـه آزار دادن او             .  مشكلي اساسي داشت     رسيد و 

حملـه بـراي لحظـه اي    ! كرد اراگون فرياد زد ،         مي خواهد كه باهاش مبارزه كنم       
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سفيرا بيشترين تالش خود    . فروكش كرد اما بالفاصله حمله ي ديگري جايگزين آن شد           

داد اما حتي او هم نمي توانـست كـامال جلـوي            را براي متوقف كردن حمالت انجام مي        

سفيرا به تندي گفت ، چيزايي رو كه مي خواد بهش بـده ، امـا همـه                  . حمالت را بگيرد    

من كمكت مي كنم قدرتش به اندازه  من نيست ، همـين             . چيزهاي ديگه رو حفظ كن      

  . حاال هم دارم حرف هامون رو ازش پنهان     مي كنم 

   دردناكه ؟ پس چرا هنوز آن قدر

  .درد رو خودت ايجاد مي كني 

چهره اراگون با پيشروي بيشتر ذهن آن مرد براي كسب اطالعات از درد درهـم رفـت ،                  

اراگـون سـعي    .مثل اين بود كه چنگالي را در  جمجمه اش به حركت در آورده باشـند  

خـم  كرد با وجود درد تمركز كند و شروع به مرور خـاطراتي خـود كـرد از زمـاني كـه ت                     

سفيرا را پيدا كرده بود آغاز كرد و بخش هايي از صحبت هايش با بروم كه شـامل تمـام                    

  . كلمات باستاني كه ياد گرفته بود      مي شد را پنهان كرد 

 بعد به سراغ ورود غير مجاز خود به تيرم ، مرگ بروم و زنداني شدن در گيلييد رفـت و                    

  . نهايتا به سراغ هويت واقعي مورتاگ رفت 
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اراگون مي خواست ان را هم پنهان كند اما سفيرا امتناع كرد و گفت ،   واردن هـا حـق          

  ! دارند كساني رو كه بهشون پناه ميارن بشناسن مخصوصا اگه پسر يه فورس ورن باشه 

. اراگون با لحني محكم گفت ، كاري رو كه مي گم بكن ، نمي خوام من اون رو لو بـدم                      

  .  سپس به مبارزه با موج جديدي از درد پرداخت و. حداقل نه به اين مرد 

 سفيرا هشدار داد ، به هر حال به محض اين كه مورتاگ رو هم ازمايش كنه متوجه مي                  

  . شه 

  .اين كارو بكن 

با مخفي شدن مهم ترين اطالعاتش ، اراگون كاري به جز صبر كردن نداشت تا بازرسـي         

از . ن هايش به يكديگر قفـل شـده بـود           بدنش سفت و دندا   . هاي مرد كچل تمام بشود      

لحظـه هـا و دقيقـه هـا     . بدنش گرما بيرون مي زد و ردي از عرق برگردنش جاري بـود        

  . براي او به سختي مي گذشت 

 مرد كچل با حركات خود همچون گياهي خاردار كه راهش را براي رسيدن به خورشيد               

   . باز مي كند ، به اراگون اسيب مي رساند و پيش مي رفت
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 مدت زيادي را صرف بررسي خاطرات اراگون در رابطه با رازاك ها و بعد راجع به شـبح                  

تا وقتي كه كامال به تجزيه و تحيليل اطالعات نپرداخته بوده است از ذهن اراگون               . كرد  

  . عقب نشيني نكرد 

.  باالخره ذهنش را مانند بيرون كشيدن خاري از بدن ، از ذهن اراگـون بيـرون كـشيد                   

دسـتان  . اراگون در حالي كه مي لرزيد تلو تلويي خورد و نزديك بود بـه زمـين بيفتـد                    

صداي . قدرتمندي در آخرين لحظات او را نگه داشت و او را روي     مرمر سرد خواباند                    

براي اين كـار قـدرت      !  خيلي زياده روي كردي      ": فرياد اوريك را از پشت سرش شنيد        

  ". كافي نداشت 

  ".  زنده مي مونه ، همين كافيه ":  لحني تند پاسخ داد مرد  كچل با

  " چي پيدا كردي ؟ ": صدايي عصباني به گوشش رسيد 

  .سكوت 

  خب ، مي شه بهش اعتماد كرد يا نه ؟ -

  ". دشمن شما نيست ...  اون ":  با بي ميلي گفت 

  . صداي آه هايي كه با خيال راحت كشيده شد در اتاق به گوشش خورد 
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اوريـك بـازوي    . به زحمت چشم هايش را باز كرد وبا احتياط خود را باال كـشيد               اراگون  

 "!  راحـت بـاش      ": كلفتش را به دور او حلقه كرد و كمك كرد تـا بلنـد شـود و گفـت                    

  . سفيرا خشمگينانه غرشي كرد . اراگون تلو تلويي خورد و به مرد كچل خيره شد 

ورتاگ كرد كه هنوز شمشيري روي گلويش       رو به م  .  مرد كچل توجه اي به آن ها نكرد         

  ".  حاال نوبت توئه ": بود و گفت 

مورتاگ با سر به مخالفت پرداخت ، گردنش با فشار شمـشير كمـي بريـده و شـروع بـه             

  ".  نه  ": خونريزي كرد 

 . اگه مخالفت كني نمي تونيم اين جا ازت محافظت كنيم  -

، پس نمي توني براي تحت تاثير گذاشـتن          اراگون كه قابل اعتماد بود       ": مورتاگ گفت   

چون نمي توني همچين كاري بكني به هيچ وجه نمـي           . من اون رو تهديد به قتل كني        

  ". توني من رو قانع كني كه ذهنم رو باز كنم 

 ": مرد كچل پوزخندي زد و با وجودي كه ابرو نداشت ، آن ها را بـاال انـداخت و گفـت                   

  ".ي تونم اون رو تهديد كنم زندگي خودت چطور ؟ من هنوز م

 او با چنان اعتماد به نفسي صحبت مي         ".  فايده اي نداره     ":مورتاگ با لحني سرد گفت      

  . كرد كه سخت مي شد به حرف هايش شك كرد 
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  "!  تو حق انتخاب نداري ":  مرد كچل با عصبانيت فرياد زد 

سعي داشت او را در     جلورفت و دستش را روي پيشاني مورتاگ گذاشت و با فشار دست             

. مورتاگ مقاومت مي كرد و چهره اش به سختي آهـن شـده بـود             . جاي خود نگاه دارد     

كامال مشخص بود   . مشت هاي خود را گره كرده بود و رگ هاي گردنش بيرون زده بود               

مرد كچل با عصبانيت و استيصال    . كه با تمام توانش به مبارزه با اين حمله مي پرداخت            

ورتاگ       دندان هاي خود را به هم مـي فـشرد و انگـشت هـايش را بـي                         از مقاومت م  

  . رحمانه روي پيشاني او فشار مي داد 

اراگون كه وضعيت مبارزه بين ان ها را به خوبي درك وبا مورتاگ احساس همدردي مي               

  كرد ، چهره اش را در هم كشيد واز سفيرا پرسيد ، نمي توني كمكش كني ؟ 

  . فت ، نه ، اون به هيچ كس اجازه نمي ده وارد ذهنش بشه سفيرا به ارامي گ

ايلـف كـارنز     ": اوريك كه شاهد اين درگيري بود با ناراحتي اخمي كرد و زير لب گفت               

 و دست مـرد كچـل را گرفـت و بـا             "!  بسه ديگه    ":  بعد به جلو پريد و گفت        " اورودوم

مـرد  .  از مورتاگ جـدا كـرد        قدرتي كه نسبت به جثه اش عجيب به نظر مي رسيد او را            

 چطـور جـرات     ": كچل به عقب افتاد و بعد با عصبانيت رو به اوريـك كـرد و فريـاد زد                   

بدون هيچ مجـوزي دروازه هـا رو بـاز          . تو فرمانده بودن من رو زير سوال بردي         ! كردي  
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تو چيزي به جز خيانـت و گـستاخي از خـودت    ! كردي و حاال هم كه اين كار رو كردي       

  "فكر مي كني هنوز هم پادشاه از تو حمايت مي كنه ؟ . دادي نشون ن

اگه بيـشتر صـبرمي     .  نزديك بود اونا رو به كشتن بدي         ": اوريك با عصبانيت پاسخ داد      

 سپس به مورتاگ كه بـه زحمـت نفـس مـي             ". كردم اورگال ها  اون ها رو مي كشتن          

. ات اون رو شـكنجه كنـيم    ما حق نداريم براي كسب اطالع     ": كشيد اشاره كرد و گفت      

مخصوصا بعد از اين كه اژدها سوار رو آزمـايش كـردي و   . اژيهاد اجازه اين كارو نمي ده     

  ". فهميدي بي گناهه ، به عالوه اون ها آريا رو براي ما اوردن 

 يعني تو بهش اجازه مي دي كه بي دردسر وارد بشه ؟ تو اون قـدر                 ": مرد كچل پرسيد    

  "رو به خطر مي اندازي ؟ احمقي كه همه مون 

بـه نظـر مـي رسـيد        . چشم هايش از فرط عصبانيت حالتي وحشيانه به خود گرفته بود            

  . اماده است تا اوريك را تكه پاره كند 

  مي تونه از جادو استفاده كنه ؟  -

 ...  اين مساله  -

 مـرد   . صداي او در اتـاق پيچيـد         " مي تونه از جادو استفاده كنه ؟         ":  اوريك فرياد زد    

  .  نه ": كچل ناگهان به سردي دستي به پشت اوريك زد و گفت 
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پس از چي مي ترسي؟ اون كه  نمي تونه فرار كنه و با حضور همـه مـا      نمـي تونـه                            

اما اگه نمي   . مخصوصا اگه اون قدر كه ادعا مي كنين قوي باشين           . دست از پا خطا كنه      

  وست داره چي كار كنه ؟خواي به حرف من گوش نكن ؛ از آژيهاد بپرس د

مرد كچل لحظه اي با چهره اي گرفته به اوريك خيره شد ، بعد نگاهي به سقف انداخت              

. شانه ايش بي حركت بود و لب هايش را بي صدا تكـان مـي داد                 . و چشمانش را بست     

پوست پيشاني اش را با اخمي چروك انداخت و مشت خـود را گـره كـرد ؛ گـويي مـي                      

  . ئي را خفه كند خواست دشمني نامر

  . چند دقيقه اي در اين حالت و در سكوت كامل باقي ماند 

 راه بيفتين   ": سپس چشمانش را گشود و بدون توجه به اوريك رو به سربازها فرياد زد               

 چـون   ":  وقتي سربازها به سمت راهرو به خط شدند با لحني سرد به اراگون گفـت                 "! 

اگه . دوستت امشب رو همين جا مي مونين        ... و و   كه نتونستم تحقيقاتم رو كامل كنم ت      

 اين را گفت و روي پاشنه چرخيد و با حـالتي مغرورانـه   ". بخواد فراركنه كشته مي شه   

اراگـون زيـر لـب بـه        . پوست سرش در نور فانوس ها مـي درخـشيد           . از اتاق خارج شد     

  ". ممنونم ": اوريك گفت 
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اع رو درست كنم ، براتون يه كم غذا بيـارن            من برم اوض   ": كوتوله خرخري كرد و گفت      

دوبـاره صـداي    .  او زير لب چيزهايي گفت و سرش را تكان داد و اتاق را تـرك كـرد                   ". 

اراگون نشست ، احساسات عجيبـي داشـت و مـشغول فكـر             . چفت در ، در اتاق پيچيد       

نشست و  سفيرا در كنار او     . پلك هايش سنگين شده بود      . كردن به اتفاقات آن روز شد       

گفت ، بايد مراقب باشيم ، به نظر مي رسه اين جـا هـم بـه انـدازه امپراطـوري دشـمن                       

  . اراگون فقط سرش را تكانداد ، خسته تر از آن بود كه حرفي بزند . داشته باشيم 

مورتاگ با چشماني بي نور و بي حالت به ديـوار انتهـاي اتـاق تكيـه داد و سـپس روي                      

  . زمين براق دراز كشيد 

اراگون پرسيد  . تش را روي زخم گردنش نكه داشته بود تا جلوي خونريزي را بگيرد              دس

  " حالت خوبه ؟ ": 

  چيزي از تو دستگيرش شد ؟ ": مورتاگ به زحمت سري تكان داد و پرسيد 

  .نه  -

 .  چطور تونستي به ذهنت راهش ندي ؟ اون خيلي قويه - -

  ". ي آموزش ديده ام من به خوب...  من ":  اراگون با تلخي جواب داد 
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نگاه اراگون به فانوسي كه در يكي از گوشه آويزان بـود            . سكوتي بين انها حكم فرما شد       

 نذاشـتم بفهمـن تـو كـي         ": افتاد و افكارش در هم ريخته شد تا اين كه ناگهان گفـت              

  ". هستي 

  ".  ممنونم كه من رو لو ندادي ": خيال مورتاگ راحت شد ، سرش را خم كرد و گفت 

  . اون ها تو رو نشناختن  -

  نه  -

  و تو هنوز مي گي كه پسر مورزان هستي ؟ -

  ".  آره ":  مورتاگ اهي كشيد و گفت 

اراگون مي خواست ادامه بدهد كه ناگهان احساس كرد مايع داغي روي دستش ريخـت               

و حرفش را قطع كرد و به پايين نگاه كرد و از ديدن قطره خون تيره اي روي پوسـتش                    

خون از بال سفيرا ريخته بود ، اراگون فرياد زد ، يـادم رفتـه بـود تـو صـدمه                     . د  جا خور 

  . و با تالش زياد از جا ي خود بلند شد و گفت ، بذار خوبش كنم ! ديدي 

  . مراقب باش ، وقتي آن قدر خسته اي احتمال اشتباه كردن زياده 

  مي دونم 

  . سفيرا يكي از بالهايش را روي زمين گشود 
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گ به اراگون نگاه مي كرد كه دست هايش را به روي پوست آبي و گرم سفيرا مي                   مورتا

خوشـبختانه  " . هيـل  وايـز  ": هر كجا جاي زخم تيرها را مي ديـد مـي گفـت              . كشيد  

وقتي كارش تمـام    . درمان تمام زخم ها تقريبا ساده بود ، حتي زخم هاي روي دماغش              

او مي توانـست صـداي ضـربان سـنگين     . د شد ، اراگون نفس نفس زنان كنار سفيرا افتا       

  . قلب سفيرا را كه هم صدا با ضربان زندگي مي زد بشنود 

  ".  اميدوارم زودتر غذا بيارن ": مورتاگ گفت 

. اراگون شانه هايش را باال انداخت ، خسته تر از آن بـود كـه احـساس گرسـنگي كنـد                      

او گفـت   . ساس    نمي كرد       دست هايش را تكاني داد ، وزن زاروك را روي كمر خود اح            

  " تو چرا اين جايي ؟ ": 

  چي  -

اگه تو واقعا پسرمورزان باشي ، گالبـاتوريكس نمـي ذاره آزادانـه تـوي آالگيزيـا                   -

بچرخي ، چطور تونستي رازاك ها رو پيدا كني ؟ چرا من تا حاال راجع به اين كـه يكـي                     

 ن جا چي كار مي كني ؟ بچه داشته باشه چيزي نشنيدم ؟ و تو اي" فورس ورن ها "از 

 . اراگون كلمات آخر را تقريبا با فرياد بيان كرد  -
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.  داستانش طوالنيه    ": مورتاگ دست هايش را به روي صورتش گذاشت و گفت            -

" 

 " .ما هم كه وقت داريم ": اراگون در جواب گفت  -

 . االن براي حرف زدن خيلي ديره - -

 .شايد فردا وقتي پيدا نشه  -

 را دور پاهايش حلقـه كـرد و چانـه اش را روي زانـو هـاي خـود                     مورتاگ دست هايش  

  . به زمين خيره شد بود و خود را به عقب و جلو تكان مي داد . گذاشت 

 مـن   ":  بعد حرف خود را قطـع كـرد و گفـت             "... مساله اين نيست كه     : مورتاگ گفت   

. ه كم طوالنيه    پس راحت باشين ، داستان من ي      ... نمي خوام حرف هام رو ناتموم بذارم        

"  

سفيرا با دقت به هر دوي آن هـا         . اراگون به پهلوي سفيرا تكيه داد و سرش را تكان داد            

مورتاگ در ابتدا بريده بريده صحبت مي كرد ، اما كم كم صدايش قدرت              . نگاه مي كرد    

من تنها فرزند سـيزده خـدمتكار يـا         ...  تا جايي كه من مي دونم        ": و اعتماد را بازيافت     

شـايد هـم بچـه هـاي        . ون طور كه مردم اونا رو مي شناسن اعضاي گروه فورس ورنـم              ا

ديگه اي باشن ، چرا كه اين سيزده نفر توانايي اين رو داشتن كه  هر چيزي رو كه مـي                     
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خواستن پنهان كنند ولي بنا داليلي كه بعدا توضيح مي دم بعيـد مـي دونـم ايـن طـور           

 از ماموريت هاي پادشاه مشغول سفر بود تـوي يـك            پدر و مادرم براي انجام يكي     . باشه  

دهكده كوچيك همديگر رو ديدن ، هيچ وقت نفهميدم كجـا ، مـورزان بـه مـادرم ابـراز         

شك ندارم كه با يه ترفند اعتمادش رو جلب كرده وقتي كـه اون جـا                ... محبت مي كنه    

شدن و بنا به    اون ها يه مدت باهم همسفر       . رو ترك مي كنه ، مادرم هم همراهش ميره          

پـدرم از ايـن بابـت       . طبيعت اين جور مسائل مادرم بـه شـدت عاشـق پـدرم مـي شـه                  

خوشحال مي شه نه فقط به خاطر اين كه فرصت بيشتري براي عذاب دادنش پيدا مـي                 

كنه بلكه اون متوجه مزاياي داشتن خدمتكاري مي شه كه هرگز بهش خيانت نمي كنه               

ريكس بر مي گرده مادرم تبديل به وسـيله اي مـي            پس وقتي كه مورزان پيش گالباتو     . 

مورزان از مادرم براي حمـل پيـام هـاي          .شه كه اون بيشترين استفاده رو ازش مي كنه          

سري خودش استفاده مي كرد و بـه اون اصـول اوليـه جـادو رو امـوزش داد كـه بتونـه                       

مـي  مـورزان سـعي     . خودش رو مخفي كنه و گاهي اوقات از مردم اطالعات كسب كنـه              

اين كار  رو به خـاطر عالقـه بـه مـادرم             . كرد كه نذاره بقيه سيزده نفر متوجه اون بشن          

انجام نمي داد ، به خاطر اين بود كه اگه اون ها فرصتش رو پيـدا مـي كـردن از مـادرم                       
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تا سه سال وضع به همين منوال پيش رفت تـا ايـن كـه               ... عليه اون استفاده مي كردند      

  ". مادرم حامله شد 

در حالي كه با حلقه موهاي خود بازي مي كـرد بـا لحنـي محكـم                 . رتاگ مكثي كرد    مو

مي دونست كه حـاملگي مـادرم       .  پدرم هر چي كه بود ولي آدم زرنگي بود           ": ادامه داد   

هر دوشون رو تو دردسر مي اندازه ؛ تازه اگه خـود بچـه رو ، كـه مـن  باشـم ، در نظـر                           

. و از كاخ پادشاه خارج كرد و به قصر خـودش بـرد    اون در تاريكي شب مادرم ر     . نگيريم  

وقتي به اون جا رسيدن ؛ جادوهاي قدرتمندي رو به كار برده كه مانع ورود هر كسي به                  

ايـن طـوري قـضيه حـاملگي        . جز برخي از خدمتكارهاي برگزيده اش به قصر مي شـد            

ريزترين جزئيات  گالباتوريكس از   . مادرم از هر كس به جز گالباتوريكس پنهان مي موند           

از ديدن درگيري اون ها با همديگه لذت مـي بـرد و   . زندگي اين سيزده نفر خبر داشت      

ولـي بنـا بـه      . گاهي براي سرگرمي خودش از يكي در برابر ديگـري حمايـت مـي كـرد                 

من سر موعد مقرر به دنيا اومـدم    . داليلي هيچ وقت وجود من رو براي بقيه آشكار نكرد           

. ار بي عرضه سپرده شدم تا مادرم بتونه به خدمت مـورزان برگـرده               و به دست يه پرست    

مورزان بهش اجازه داده بود كه چند مـاه يـه           .اون توي اين موضوع حق انتخاب نداشت        

سه سال ديگه هـم بـه همـين         . بار من رو ببينه ، اما در ساير مواقع ما از هم جدا بوديم               
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 ". زخـم رو روي پـشتم درسـت كـرد         ... ترتيب گذشت ، توي همين مدت بود كه ايـن           

 اگه مـورزان بـراي جـستجوي تخـم          ": مورتاگ اندكي به فكر فرو رفت و بعد ادامه داد           

سفيرا مامور نشده بود من با همون شرايط بزرگ مي شدم اما به محض ايـن كـه مـا رو                     

هيچ كس نمـي دونـست كـه كجـا          . ترك كرد ، مادرم كه باهاش نرفته بود ، ناپديد شد            

ا اصال چرا رفته ؟ پادشاه سعي كرد دستگيرش كنه اما افرادش نتونستن اونوو پيدا     رفته ي 

در زمان تولد من فقط پـنج       . كنن ، شكي نيست كه به خاطر آموزش هاي مورزان بوده            

وقتي كه مورزان رفت تعداد اون ها بـه سـه نفـر             . نفر از اون سيزده نفر هنوز زنده بودن         

 با بروم در گيلييد روبرو شد تنها كسي بود كه باقي مونده             رسيده بود و وقتي كه باالخره     

افراد فورس ورن به داليل مختلفي كشته شدن ؛ خودكشي ، حمله هاي دشمنان و   . بود  

شـنيده ام كـه     . ولي اكثر اين مرگ ها كار واردن ها بود          ... استفاده بيش از حد از جادو       

 قبال از اين كه خبر مـرگ مـورزان و           اما. پادشاه حسابي از اين بابت خشمگين شده بود         

مدت زيادي از وقتي كـه ناپديـد شـده بـود مـي              . بقيه افراد به ما  برسه مادرم برگشت         

حسابي ضعيف شده بود ، مثل اين كه مرضي سختي رو پشت سر گذاشته بـود    . گذشت  

  ". و حالش هم روز به روز بدتر مي شد و طي دو هفته مرد 

  "ش چي شد ؟ بعد":اراگون فورا پرسيد 
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 بزرگ شدم ، پادشاه من رو به كـاخ خـودش   ": مورتاگ شانه اش را باال انداخت و گفت         

  . به جز اون كاري با من نداشت . برد و ترتيب تربيت من رو داد 

  پس چرا تركش كردي ؟ -

در روز تولد آخرم ، وقتي      .  بهتره بگي فرار كردي      ": مورتاگ خنده شديدي كرد و گفت       

 شدم ، پادشاه من رو براي صرف يـك شـام خـصوصي بـه مقـر خـودش                    كه هجده ساله  

اين خبر حسابي شوكه ام كرد چون هميشه تا جـايي كـه مـي تونـستم از                  . احضار كرد   

قبال هم بـا هـم صـحبت كـرده          . دربار دوري مي كردم و به ندرت پادشاه رو ديده بودم            

دش رو قبـول كـردم ،       البته پيشنها . بوديم ولي هميشه جلوي چشم و گوش درباري ها          

شام با شكوهي بود ولـي در طـول         . مي دونستم كه رد كردن پيشنهادش عاقالنه نيست         

نگاه خيره اش من رو دسـتپاچه          . شام چشم هاي سياهش يه لحظه هم من رو رها نكرد            

به نظر مي رسيد كه دنبال چيزي پنهان توي چهره منه ، من    نمي دونستم                  . مي كرد   

تمام سعي خودم رو كردم كه مكالمه      مودبانه اي داشته باشـم ولـي                    . بايد چكار كنم  

وقتـي كـه شـام      . اون اصال صحبت نمي كرد و من خيلي زود دست از تـالش برداشـتم                

تو هيچوقت صداش رو نشنيدي ، پس سخته        . تموم شد ، باالخره شروع به صحبت كرد         

كننده بود ، مثل مـاري كـه        حرف هاش محسور    .كه بتونم بهت بفهمونم چه جوري بود        
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هرگز صدايي چنين ترسناك و     ... دروغ هاي پر زرق و برقي رو توي گوش من مي خوند             

تـصويري از   : او دور نمـايي رو بـراي مـن تـصوير كـرد              . متقاعد كننـده نـشنيده بـودم        

شهرهاي زيبايي در سر تا سر كشور ساخته        . امپراطوري اونجوري كه اون تصور مي كرد        

. ه پر بود از بزرگ ترين سربازها ، هنرمندها ، موسيقي دان ها و فيلسوف هـا                  شده بود ك  

نسل اورگال ها باالخره ريشه كن شده بود و امپراطوري از چهـار طـرف گـسترش پيـدا                   

صلح و سعادت به اوج خـودش رسـيده         . كرده بود و سراسر آالگيزيا رو در بر گرفته بود           

را برگردانـده بـود تـا بـا ارامـش زيـر نظـر               بود و از همـه عجيـب تـر ايـن كـه سـوارها                

من كه مسحور شده بودم ، حدود چند        . گالباتوريكس فرماندهي رو به عهده داشته باش        

وقتي كه صحبت هاش تمـوم شـد مـن بـا اشـتياق ازش        . ساعت به حرفاش گوش دادم      

 پرسيدم با وجودي كه همه مي دونن تخم اژدهايي باقي نمونده چطور سوارها دوباره بـه               

  "قدرت بر مي گردن ؟ 

مدت زيادي ساكت موند . گالباتوريكس ساكت شد و با حالتي متفكرانه به من خيره شد           

آيا تـو حاضـري     !  اي پسر دوست من      ": و بعد دستش رو به طرف من دراز كرد و گفت            

  "به من در راه ايجاد اين بهشت خدمت كني ؟ 
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ون و پدرم خبر داشتم ، رويـايي رو          با وجودي كه از سابقه چگونگي به قدرت رسيدن ا          "

كه براي من تصوير كرده بود به قدري مجاب كننده و وسوسه انگيز بود كه نمي تونستم                 

عالقه شديدي به انجام اين ماموريـت داشـتم و بـا اشـتياق بـا او                 . بهش بي توجه باشم     

عـا  گالباتوريكس  كه كامال راضي به نظر مي رسيد بـراي موفقيـت مـن د               . پيمان بستم   

  ". وقتي بهت احتياج داشتم خبرت مي كنم : كرد ومن رو مرخص كرد و گفت 

چندين ماه گذشت تا اين كارو انجام بده ، وقتي كـه مـن رو احـضار كـرد دوبـاره تمـام                      

اشتياقم به من برگشت و مثل دفعه قبل به طور خصوصي بـا همديگـه مالقـات كـرديم                   

 ها به تازگي سه تا  از گروه هاي ارتـش رو             واردن. ولي اين بار رفتار خوشايندي نداشت       

بـا صـدايي رعـب انگيـز بـه مـن       . در جنوب نابود كرده بودند و اوحسابي خشمگين بود        

 رو كه گه گاه به گوش مـي         كانتوسدستور داد كه گروهي از سربازان رو انتخاب كنم و           

مـردم اون   وقتي كه ازش پرسيدم بـا       . رسيد شورشيان اون جا پنهان شده ان نابود كنم          

 اونـا   ": جا  بايد چكار كنيم و از كجا بفهميم كه مجـرم هـستن يـا نـه ، فريـاد كـشيد                        

 او همـين    "! زنده زنده بسوزونشون و خاكستر شون رو چال كـن           ! همشون خيانتكاران   

طور پرخاش مي كرد و به دشمن ناسزا مي گفت و توصيف مي كرد كه چطور هر جايي                  

لحنش با چيـزي كـه قـبال ازش         . باشه رو از بين مي بره       كه با اون قصد دشمني داشته       
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متوجه شدم كه عالقه و برنامه اي براي جلـب وفـاداري            . ديده بودم خيلي فرق مي كرد       

مردم نداره و فقط به وسيله قدرت وحشيانه اي كه تحت خشم و غضبش فرمانروايي مي                

به . ز اوروبائن فرار كنم     اون جا بود كه تصميم گرفتم براي هميشه از دست اون و ا            . كنه  

محض اين كه از پيشش مرخص شدم ، من و خدمتكار وفـادارم ، تورنـاك ، آمـاده فـرار           

شديم و همون شب شهر رو ترك كرديم ولي مثل اينكه گالباتوريكس انتظار اين كار رو                

شمشيرم خوني  .. آه  . از جانب من داشت ، چون سربازها بيرون دروازه منتظرمون بودن            

ولي تـو   ... ود و در نور كم سوي فانوس ميدرخشيد ، ما سربازها رو شكست داديم               شده ب 

تنها و اندوهگين پـيش يكـي از دوسـتان          . همين جريان تورناك جونش رو از دست داد         

زماني كه مخفي شده    . قديمي ام فرار كردم و اون هم من رو توي خونه خودش پناه داد             

مي دادم و سعي مي كردم اقدامات گالبـاتوريكس  بودم ، به همه اخبار و شايعه ها گوش          

تـوي همـين مـدت بـود كـه          . رو حدس بزنم و برنامه هاي آينده خودم رو بررسي كـنم           

ياد برنامـه هـاي پادشـاه       . شنيدم رازاك ها براي دستگيري يا كشتن يه نفر اعزام شدن            

ن كنم شـايد    براي سوارها افتادم و تصميم گرفتم كه رازاك ها رو پيدا كنم و تعقيب شو              

مـن راز   ... كه اون ها بتونن اژدهايي رو پيدا كنن و اينجوري بود كه شما رو پيدا كـردم                  

   ". ديگه اي ندارم 
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  .سفيرا هشدار داد ، هنوز مطمئن نيستم كه راست بگه 

  اراگون گفت ، مي دونم ، ولي چرا بايد به ما دروغ بگه ؟

  . شايد ديوونه باشه 

ش را روي فلس هاي  سفيرا كشيد و به درخشش نـور روي              من شك دارم ، اراگون دست     

 پس چرا به واردن ها ملحق نمي شي ؟ ممكنـه مـدتي بهـت               ": آن ها نگاه كرد و گفت       

اعتماد نداشته باشن ولي وقتي كه وفادارتريت رو بهشون ثابـت كنـي بـا احتـرام باهـات       

 دارن سعي مي كنن كه      مگه اون ها يه جورايي با تو متحد نيستن ؟ اونا          . رفتار مي كنن    

  "اين همون چيزي نيست كه تو ميخواي ؟ . به حكومت گالباتوريكس پايان بدن 

 بايد همه چيز رو كلمه به كلمه برات توضيح بدم ؟ من نمـي خـوام                 ":  مورتاگ پرسيد   

كه گالباتوريكس متوجه بشه كه من كجام و اگه مردم بفهمن كه مـن بـا دشـمناي اون                   

هر چنـد كـه ايـن كـار رو          .  ممكنه كه اون جاي من رو پيدا نكنه          هم پيمان شدم ، غير    

 ايـن شورشـي نـه       ":  اومكثي كرد و بعد با بي ميلي گفت          "... اين  . هرگز انجام نمي دم   

و ... تنها مي خوان پادشاه رو سرنگون كنن بلكه قصد دارن كل امپراطوري رو نابود كنن                

. ث ايجاد خشونت و هـرج و مـرج مـي شـه              اين كار باع  . من نمي خوام اين اتفاق بيفته       

در رابطـه بـا     .درسته كه پادشاه مشكل داره اما خود سيستم منطقي به نظـر مـي رسـه                 
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جلب احترام واردن ها ؛ اون ها به محض اين كه واقعيت وجودي من روبفهمـن بـا مـن                    

 فقط هم اين نيست ، اون هـا بـه تـو   . مثل يه جاني و يا شايد هم بدتر برخورد مي كنن  

  . هم به خاطر اين كه ما با هم سفر مي كرديم مشكوك مي شن 

  . سفيرا گفت ، راست مي گه 

 او ".  اون قدر ها هم كه مي گي اوضاع بـد نيـست         ": اراگون توجهي به او نكرد و گفت        

مورتـاگ از روي تمـسخر پوزخنـدي زد و رويـش را             .سعي كرد خوش بين به نظر برسد        

  ... كه اون ها نمي تونن  مطمئنم ": برگرداند و گفت 

دستي از در وارد اتاق شـد و دو كاسـه و يـك              . حرف هايش با باز شدن در نا تمام ماند          

  .قرص نان و يك تكه گوشت خام را داخل اتاق گذاشت و در را دوباره بست 

  .  و به سراغ غذا رفت ". باالخره اومد ": مورتاگ غرولند كنان گفت 

. سفيرا آن را در هوا قاپيد و همه را يك جا بلعيـد             . تاب كرد    او گوشت را براي سفيرا پر     

بعد نان را به دو قسمت تقسيم كرد و نصفش را به اراگون داد و كاسه اش را برداشـت و                     

  . به گوشه اي رفت 

 من ": و گفت . مورتاگ سريع غذايش را تمام كرد    .  انها در سكوت غذايشان را خوردند       

  .  هيچ حرف ديگري كاسه اش را به زمين گذاشت  و بدون". مي رم بخوابم 
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 و در كنار سفيرا دراز كشيد و دستانش را زيـر سـرش              ".  شب به خير     ":  اراگون گفت   

  . گذاشت 

سفيرا مانند گربه گردن دراز خود را به دور او حلقه كرد و سـرش را كنـار سـر  اراگـون                       

ي اراگـون گـشود و او را در         يكي از بال هايش را مثل چادري آبي رنگ بـر رو           . گذاشت  

  .شب به خير مرد كوچك : تاريكي در بر گرفت 

  .  لبخند محوي بر لبان اراگون نقش بست ، اما به سرعت خوابش برد 
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  فصل پنجاه و دوم

  شكوه ترونجهيم

سفيرا هنوز خواب بود ، چشم هايش در زير         . اراگون صداي خرخري شنيد و از جا پريد         

  . انگار دوباره مي خواست خرخر كند .  ها تكان مي خورد و لب بااليش مي لرزيد پلك

اراگون با خـود  .  اراگون لبخندي زد و وقتي سفيرا دوباره خر خر كرد باز هم از جا پريد               

چند دقيقه اي سفيرا را تماشا كرد بعد با احتيـاط        . فكر كرد ، حتما داره خواب مي بينه         

اتاق سردي بود . ايستاد و كش و قوسي به بدنش داد . و بيرون كشيد    خود را از زير بال ا     

مورتاگ در گوشه اي به پشت دراز كشيده بود و چشمانش را بـسته              . اما نا مطبوع نبود     

 صبح  ": وقتي اراگون از كنار سفيرا دور شد مورتاگ تكاني خورد و به آرامي گفت               . بود  

  .  و سر جاي خود نشست ". به خير 

  " چند وقته كه بيداري ؟ ": ن با صدايي آرام گفت اراگو

  تعجب مي كنم چطور سفيرا زودتر بيدارت نكرد ؟ . چند وقتي هست 

 اون قدر خسته بودم كه رعد و برق هـم بيـدارم نمـي كـرد مـي دونـي                     ": اراگون گفت   

  "ساعت چنده ؟ 

  .نه اينجا اصال نمي شه فهميد  -
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 كسي سراغ ما نيومده ؟ -

 .هنوز نه  -

اراگـون بـه طـرز    . ا بي آنكه حرفي بزنند يا تكاني بخورند در كنار يكديگر نشستند     آن ه 

با خود فكر كرد ، مـن شمـشير         . عجيبي خودش را وابسته به مورتاگ احساس مي كرد          

به مورتاگ ارث مي رسه ، ما تو خيلي مـسائل           ... پدرش رو حمل مي كنم شمشيري كه        

سـپس بـه    .  و تربيت مون با هم كامال متفاوته         با اين حال ديدگاه ها    . شبيه هم هستيم    

   مي تونه همچين كاري بكنه ؟ياد زخم مورتاگ افتاد و بر خود لرزيد ، كي

خميازه بلندي كشيد و نـوك      .  سفيرا بلند شد و پلك هايش را به هم زد  تا بهتر ببينه               

 را تكـان داد     زبان بزرگش پيچ و تابي خورد ، بعد پرسيد ، خبري نشد ؟ اراگـون سـرش                

سفيرا گفت ، كاش بيشتر از ديشب بهمون غذا بدن ، اون قدر گرسنه ام كه مي تونم يه                   

  .گله گاو رو هم بخورم 

  . اراگون به سفيرا اطمينان خاطر داد ، خيالت راحت باشه بهت غذا مي دن 

 سفيرا گفت ، اين جوري بهتره و خودش را به كنار در كشاند و منتظر نشست و شـروع                   

. اراگون كه از استراحت لـذت مـي بـرد چـشمانش را بـست                . ه تكان دادن دمش كرد      ب

حوصله اش سر رفته بـود ، نگـاهي         .  چرتي زد و بعد بلند شد و شروع به قدم زدن كرد             
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فانوس از يك شيشه ساده شـكل درسـت شـده بـود كـه               . به يكي از فانوس ها انداخت       

مرنگي داشت  كه نه سـو سـو مـي زد ونـه مـي                تقريبا دو برابر يك ليمو بود ونور آبي ك        

  . درخشيد 

 چهار نوار فلزي با ظرافت به دور آن پيچيده شده بود كه در باال به يكديگر متـصل مـي    

شدند و قالب كوچكي را تشكيل مي داد و در پاين با يكـديگر ادغـام شـده و سـه پايـه                       

 با صداهايي از بيرون اتاق      بررسي هاي اراگون  . قطعه زيبايي بود    . زيبايي را مي ساختند     

اولـين نفـري كـه وارد شـد از     . در باز شد و سربازهاي زيادي به داخل آمدند         . قطع شد   

مرد كچل گفـت    .اوريك ومرد كچل هم به دنبال آنها وارد شدند          . ديدن سفيرا جا خورد     

 شما توسط آژيهاد ،رهبر واردن ها احضار شدين اگه قراره چيزي بخورين تو حركـت                ": 

  ". هتون داده مي شه ب

  . اراگون و مورتاگ كنار هم ايستاده بودند و با احتياط او را زير نظر داشتند 

  "    اسبامون كجان ؟ و مي تونم شمشير و كمانم رو پس بگيرم ؟":   اراگون پرسيد 

 سالح هاتون هر وقـت كـه اژيهـاد          ": مرد كچل نگاه تحقير آميزي به او انداخت و گفت           

 بهتون پس داده مي شه ولي قبل از اون امكان نداره ، در مورد اسب هـاتون             صالح بدونه 

  ". !حاال راه بيفتين . هم بايد بگم كه اونا تو تونل منتظرتون هستن 
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  " اريا چطوره ؟ ": وقتي مرد برگشت اراگون به سرعت پرسيد 

تاق را   و سپس ا   ".  نمي دونم شفاگرها هنوز پيشش هستن        ": مرد كچل با ترديد گفت      

  . ترك كرد و اوريك هم به دنبالش رفت 

 اراگون به سمت در رفـت       ".  تو اول برو     ": يكي از سربازها به اراگون اشاره كرد و گفت          

  . و مورتاگ و سفيرا هم به دنبالش به راه افتادند 

از همان راهرويي كه روز گذشته از آن عبور كـرده بودنـد برگـشتند و از كنـار مجـسمه          

وقتـي بـه تونـل بزرگـي كـه بـار اول از آن وارد                .  شده هم عبـور كردنـد        حيوان خشك 

كوهستان شده بودند رسيدند ، مرد كچل و اوريك كه تورناك و اسنوفاير را نگه داشـته                  

 تو يه خط سمت مركز تونل به پايين مـي           ":مرد كچل گفت    . بود ، در انتظارشان بودند      

 وقتـي اراگـون     ". متوقـف مـي شـين       ريم ، اگه سعي كنين مسير تون رو عوض كنـين            

تا وقتي كه دستور ديگـه اي       !  نه   ": خواست پشت سفيرا سوار شود مرد كچل فرياد زد          

   ". بهت ندادم ، سوار اسبت شو 

اراگون شانه اي باال انداخت و افسار اسنوفاير را گرفت و به روي زين پريد اسنوفاير را به                  

، نزديكم بمون شايد به كمكت احتياج داشتم        جلوي سفيرا هدايت كرد و به سفيرا گفت         

 .  
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  .سفيرا گفت ، حتما 

ديوارها . اراگون از بزرگي اين تونل كه با مهارت زيادي ساخته شده بود شگفت زده بود                

زاويـه هـاي پايـه      .   ، كف و  سقف تونل با ظرافت بي عيب ونقصي ساخته شده بودنـد                

كه انتظار داشت تونل حتي يك اينچ هـم         ديوارها كامال صاف و مسطح بود و همان طور          

اشتياق اراگون براي ديدن آژيهاد هر لحظه بيـشتر مـي   . از مسير خود منحرف نمي شد   

حدود بيـست   . رهبر واردن ها براي مردم داخل امپراطوري چهره اسرار آميزي بود            .شد  

وريكس سال پيش به قدرت  رسيده بود و از آن به بعد بـه مبـارزه عليـه پادشـاه گالبـات                     

شايعه شده بـود    . هيچ كس نمي دانست از كجا آمده و يا چه شكلي است             . پرداخته بود   

با وجود چنين شهرتي اراگـون      .كه او يك استراتژيست ماهر و جنگجويي بي رحم است           

   مـي دانـست       با اين حال    . از اين كه چه طور توسط او پذيرفته خواهند شد نگران بود             

 واردن ها اعتماد داشت كه با وجود همه هراسش بـا آن هـا متحـد                 كه بروم به حدي به    

  . شده بود 

  . ديدن دوباره اوريك سوال هاي جديدي در ذهن اراگون به وجود آورد 

 تونل مطمئنا كار كوتوله ها بود ، هيچكس ديگري نميتوانست با چنين مهارتي آن جـا                 

دند يا فقط به ان ها پناه برده بودنـد    ولي ايا كوتوله ها بخشي از واردن ها بو        . را حفركند   
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؟ و پادشاهي كه اوريك به آن اشاره كرده بود چه كسي بود ؟ اراگون حـاال متوجـه مـي        

شد كه واردن ها با پنهان شدن در زير زمين توانسته بودند از ديد سايرين مخفي بمانند                 

  ولي الف ها چي ؟ آن ها كجا بودند ؟. 

را در طول تونل پيش برد و در هيچ جا مسير خـود              حدود يك ساعت مرد كچل آن ها        

اراگون با خـود فكـر كـرد ، احتمـاال تـا             . را عوض نكرد و همچنان مستقيم پيش رفتند         

باالخره نور سـفيدي    ! حدود يك فرسنگ راه اومديم ، شايد دارن مي برنمون وسط كوه             

نبع نور را پيدا كند     اراگون چشم هاي خود را تيز كرد تا م        . از روبروي آن ها پديدار شد       

هر چه نزديك تر مـي      . ولي هنوز خيلي از آن دور بودند و جزئيات برايش مشخص نبود             

  . شدند شدت نور بيشتر مي شد 

 حاال  مي توانست رديفي از ستون هاي مرمـري و قطـوري را كـه در كنـار ديـوار قـرار                       

  . داشتند و با رنگ هاي ارغواني و سرخ تزئين شده بودند ببيند 

فانوس هاي زيادي در فاصله بين ستون ها آويخته شـده بودنـد و فـضا را روشـن كـرده              

پايه هاي طاليي ستون ها همچون رشته هايي گداخته            مي درخـشيدند            . بودند  

در انتهاي راهرو دو در سياه بزرگ وجود داشت كه          . تاق ستون ها كنده كاري شده بود      . 

  . اج هفت پر نقره اي درخشاني بسته بود روي دو لنگه آن نشان برجشته ت
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 حـاال   ": به سمت اراگون چرخيـد و گفـت         . مرد كچل ايستاد  و يك دستش را باال برد           

پـس يـادت باشـه      . نگهبانان مراقبتن   . سعي نكن كه فرار كني      . بايد سوار اژدهات بشي     

  ". كي هستي و كجايي 

 وقتـي كـه اراگـون روي زيـن    مـي               . اراگون از اسنوفاير پياده شد و سوار سفيرا شـد           

  . نشست ، سفيرا گفت ، فكر كنم مي خوان با ما نمايش راه بندازن 

اراگون در حالي كه تسمه هاي زين را به پايش محكم مي كـرد جـواب داد ، حـاال مـي                      

  . بينيم ، كاش زاروك همراهم بود 

مشير مورزان همراهـت     شايد بهتر باشه وقتي واردن ها براي اولين بار تو رو مي بينن ش             

  . نباشه 

  . اراگون صاف نشست و گفت ، درسته 

  .  من آماده ام 

 و بعد به همراه اوريك بـه دو طـرف سـفيرا رفتنـد و فاصـله       " خوبه   ": مرد كچل گفت    

  . شان را با او حفظ كردند تا او در جلو حركت كند 

دين ، آروم حركت    حاال به سمت درها برين و وقتي كه باز شدن به راهتون ادامه ب              -

  . كنين 
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 اراگون پرسيد ، اماده اي ؟

سفيرا با گام هايي حساب شده به سمت درها حركت كرد و گفت ، البته     فلس هـاي                      

بدنش در نور مي درخشيدند و تالءلو رنگ هاي آن بر روي ستون ها بـه رقـص در مـي                     

اگهـان روي  درهـا ن . اراگون نفس عميقي كـشيد تـا آرامـش خـود را حفـظ كنـد                . آمد  

با بيشتر شدن شـكاف بـين درهـا ،          . لوالهايي مخفي چرخيدند و رو به بيرون باز شدند          

اراگـون كـه از شـدت    . پرتوهاي نور به داخل تونل تابيد و نور روي اراگون و سفيرا افتاد    

. نور براي لحظه اي جايي را نمي ديد چشمان خود را تنـگ كـرد و چنـد بـار پلـك زد                        

 . ه نور عادت كرد و از تعجب خشكش زد وقتي كه چشمانش ب

آن ها پايين دهانه آتشفشان عظيمي بودند كه ديواره هايش به سمت دهانه كوچكي تـا                

باال امتداد داشت و دهانه به قدري باال بود كه اراگون نمي توانست ارتفاع ان را تخمـين                  

ه پايين مي تابيد و مركـز       باريكه نوري از دهانه ب    . شايد بيشتر از دوازده مايل بود       ... بزند  

قنديل هاي عظيمـي صـدها فـوت        . دهانه را روشن مي كرد و ساير نقاط در تاريكي بود            

قطر و هزاران فوت طول از فرسنگ ها بـاالي سـر ان هـا ماننـد خنجرهـايي درخـشان                     

  . آويزان بودند 
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تواند اراگون با توجه به تجزيه خود در دره مي دانست كه هيچ كس ، حتي سفيرا ، نمي           

ديواره هاي داخلي پـايين دهانـه آتشفـشان         . به آن نقاط سر به فلك كشيده پرواز كند          

  . پوشيده از خزه و گلسنگ بود 

 اراگون نگاهش را به پايين انداخت و مسير سنگفرشي را كه از ورودي درهـا آغـاز مـي                   

 اين مسير مستقيما به سمت مركز دهانه ختم مي شـد كـه در آن جـا كـوهي                  . شد ديد 

. پوشيده از برف قرار داشت و همچون جواهري تراشيده با هزاران رنـگ مـي درخـشيد                  

ارتفاع كوه يك دهم ارتفاع دهانه آتشفشان بود ولي با اين حال ظاهر فريبنده اي داشت                

  . ، چرا كه ارتفاعش كمي بيشتر از يك مايل بود 

در همان حـال كـه   .تونلي به اين بزرگي تنها به يك طرف دهانه آتشفشان ختم مي شد             

 ": اراگون خيره به اطراف نگاه مي كرد صداي اوريك را شنيد كه با صداي بلنـد گفـت                   

قله . آدميزاد ، خوب نگاه كن كه صدها سال هيچ سواري چشمش به اين منظره نيفتاده                

 كه هزاران سال قبـل      فردن دوره سر به فلك كشيده اي كه ما زيرش وايستاديم اسمش           

ولين فرد از نژاد ما كه بـه دنبـال طـال مـي گـشت كـشف شـده و در                       ، ا  كورگانتوسط  

 ، شـهر كوهـستاني كـه از مرمـر           تـرونجهيم مركزش بزرگ ترين دستاورد ما قـرار داره           

  .  درها با سر و صدا متوقف شدند "خالص ساخته شده 
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  ! اراگون با خود گفت ، يه شهر 

د كه متوجه سيل انبوه جمـع       به قدري مجذوب منظره ها شده بو      . و بعد جمعيت را ديد    

آن ها در كنار مـسير سـنگفرش صـف كـشيده            . شده در اطراف ورودي تونل نشده بود        

همه چشم ها و نگاه ها متوجه اراگون بود و          . بلكه هزاران نفر مي شدند      .. صدها  . بودند  

اراگون يكـي از   خارهـا ي كنـار گـردن سـفيرا را محكـم در         . همه آن ها ساكت بودند      

اوكودكان را در        لباس هايي كثيف و مردان را با دستاني پينه بـسته                     . رفت  دست گ 

. و زنان را در لباس هايي ساده ديد و كوتوله هايي كـه دسـت در ريـش خـود داشـتند                       

همگي حالتي مضطرب داشتند درست مانند حيواني زخمي كه صياد به او نزديـك مـي                

  . شود و راه فراري ندارد 

ز صورت اراگون مي چكيد اما جرات نداشت تكان بخورد و انها را پـاك               قطره هاي عرق ا   

  كند با نگراني پرسيد ، بايد چكار كنم ؟

  !  سفيرا به تندي پاسخ داد ، لبخندي بزن ، دستت رو بلند كن ، يه كاري بكن ديگه 

تمام شـجاعت   . اراگون سعي كرد به زور لبخند بزند اما تنها لب هايش به هم فشرده شد              

  . د را جمع كرد تا توانست دستش را بلند كند و خيلي آهسته آن را تكان دهد خو
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 وقتي هيچ اتفاقي نيفتاد از خجالت سرخ شد ، دستش را پايين آورد و سـرش را پـايين                   

كسي با صداي بلند شـروع بـه دسـت زدن           . صداي هورايي سكوت را شكست      . انداخت  

 سـپس هيـاهويي در جمعيـت پيچيـد و           .براي لحظه اي كوتاه جمعيت مردد بـود         . كرد

  .موجي از صداها اراگون را در بر گرفت 

  ".  خيلي خوبه ، حاال راه بيفت ": مرد كچل از پشت سر گفت 

اراگون كمي خيالش راحت شد و صاف تـر نشـست و بـا خوشـحالي از سـفيرا پرسـيد ،            

  بريم؟

ولـين صـف گذشـتند      وقتي از جلوي ا   . سفيرا گردنش را خم كرد و به جلو قدم برداشت           

جمعيت سـاكت   . سفيرا نگاهي به هر دو طرف انداخت و دودي از بيني خود خارج كرد               

شد وخود را به عقب كشيد ، بعد با شور و شـوق بيـشتري شـروع بـه تـشويق و هلهلـه                        

  . كردند 

سفيرا سرش را تكاني داد و توجهي به اراگون . اراگون به سفيرا گفت ، خودنمايي كردي        

 حالي كه سفيرا پيش مي رفت اراگون با كنجكاوي نگاهي به جمعيـت كـه در                 در. نكرد  

و خيلي  ... تعداد كوتوله ها خيلي از     آدم ها بيشتر بود              . يكديگر مي لوليدند ، انداخت      

بعضي از آن ها حتي پشت خـود را بـه او كـرده              . از آن ها با انزجار به او نگاه مي كردند           
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واردن ها بهتـرين مكـان را بـراي         . آن جا را ترك مي كردند       بودند و با چهره هايي سرد       

 براي پرواز يك اژدهـا      " فردون دور    "مخفي شدن خود انتخاب كرده بودند ؛ ديوار هاي          

بسيار بلند بود و هيچ ارتشي حتي در صورتي كه درهاي مخفي را پيـدا مـي كـرد نمـي      

  . توانست از مدخل وروردي آن عبور كند 

جمعيـت بـه    . ر آن ها به راه افتاد و فضا را براي سفيرا باز كـرد               جمعيت درست پشت س   

اراگون به عقب نگاهي كـرد     . تدريج ساكت شد ، هر چند توجه شان هنوز به اراگون بود             

و مورتاگ را ديد كه با رنگ و رويي پريده به سختي سوار بر اسـب حركـت مـي كـرد ،                       

ه مرمرهاي سفيد ترونجهيم كامال     وقتي آن ها به شهر كوهي نزديك شدند اراگون ديد ك          

صيقل خورده و طوري ساخته شده بود كه انگـار سـنگ مـذاب را ريختـه و شـكل داده                     

پنجره هاي دايره اي شكل بيشماري با قـاب هـاي حجـاري شـده سراسـرآن را                  . باشند  

پوشانده بود و فانوسي رنگي در هر پنجره آويزان بود و نور ماليمي به اطراف خـود مـي                   

  . هيچ برجك و دودكشي در آن جا به چشم نمي خورد . تاباند 

درست روبروي آن ها دو مجسمه طاليي شيردال به ارتفـاع سـي فـوت از دروازه چـوبي                  

دروازه حدود بيست يارد در پاين ترونجهيم در دل كوه تـو            . بزرگي محافظت مي كردند     
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 داشـت روي آن     رفته و سايه پايه هاي قطوري كه تاق قوسي شـكل را بـاال نگـه    مـي                    

  . افتاده بود 

وقتي كه پاي ترونجهيم رسيدند سفيرا مكثي كرد تا ببيند مـرد كچـل دسـتور خاصـي                  

رديفي . وقتي هيچ عكس العملي نديد  راه خود را به سمت دروازه ادامه داد               . دارد يا نه    

در ميـان سـتون هـا       . از ستون هاي شيار دار قرمز رنگ در كنار ديواره ها قـرار داشـت                

مجسمه هايي بزرگ از موجوداتي عجيب و غريب قـرار داشـت كـه بـه دسـت مجـسمه                    

با حركت آهسته زنجيرهاي مخفـي كـه تختـه          . سازي براي هميشه جاودان شده بودند       

بزرگ دروازه را باال مي كشيدند ، دروازه سنگشن ورودي با صداي بلنـدي در مقابلـشان                 

تقيما به سمت مركـز تـرونجهيم منتهـي    داالن هايي         چهار طبقه مس   . گشوده شد   

در سه طبقه باال رديفي از تاق هاي قوسي شكل وجود داشـت كـه هـر كـدام                   . مي شد   

تعداد زيادي از مردم هـم در تـاق هـا جمـع              . نشانگر تونل هايي تاريك و طوالني بودند        

اهروهـا  اما در طبقه همكف ر    . شده بودند و با اشتياق به اراگون و سفيرا نگاه مي كردند             

فرشينه هايي نفـيس بـا تـصاويري از نقـش هـاي             . با درهايي بزرگ مسدود شده بودند       

وقتي سفيرا وارد راهـرو شـد       . اسطوره اي و صحنه هاي جنگ بين طبقات آويزان بودند           

وبه سمت پايين آن به راه افتاد صداي تشويق جمعيـت در گوشـشان پيچيـد و اراگـون                   
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هـر چنـد كـه    . باره هلهله اي در جمعيت به پا شود دستش را بلند كرد كه باعث شد دو   

  خيلي از كوتوله ها در اين خوشامد گويي شركن نكردند 

 اين راهرو كه طولش به يك مايل مي رسيد به تاق ديگري منتهـي ميـشد كـه سـتون                    

رگه هايي طاليي رنگ با ارتفـاعي حـدود         . هايي از عقيق سياه دو طرف آن قرار داشتند          

 آدم ستون ها را پوشانده بود كـه باعـث انعكـاس پرتوهـاي طاليـي در                  سه برابر قد يك   

  . سفيرا در استانه مكثي كرد و گردن خود را عقب كشيد . راهرو مي شد 

آنها در اتاقي مدور به عرض هزار فوت بودند كه حدود يك مايل باالتر به قلعه ترونجهيم                 

  . مي رسيد و هر چه باالتر مي رفت باريك تر مي شد 

. ن اتاق رابط ميان چهار راهرو بود كه ترونجهيم را به چهار قسمت تقسيم    مي كـرد   اي

در دو  . راهرو ها كامال شبيه به هم بودند به جز راهرويي كه روبروي اراگون قرار داشـت                 

طرف اين راهرو تاق هاي بلندي وجود داشت و به پله هايي قرينـه كـه بـه سـمت زيـر                      

   . زمين مي رفتند گشوده مي شد

.  سقف آن جا با ياقوتي ستاره اي شكل و بسيار عظيم به رنگ شفق پوشانده شده بـود                   

سـطح آن   . اين جواهر حدود بيست يارد عرض و تقريبا به همان اندازه ضخامت داشـت               

طوري كنده كاري شده بود كه غنچه كامل گل رزي را به تصوير مي كشيد و چنـان بـا                    
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فانوس هاي بزرگـي    . لي طبيعي به نظر مي رسيد       مهارت ساخته شده بود كه همچون گ      

در لبه هاي ياقوت وجود داشتند كه پرتوهاي قرمز رنگ نور را به پـايين مـي تاباندنـد ؛                    

  . گويي چشم بزرگي از باال به انها خيره شده است 

به نظـر غيـر   . اصال انتظار چنين چيزي را نداشت      .  دهان اراگون از حيرت باز مانده بود        

بـا ديـدن    .  رسيد كه ترونجهيم توسط موجوداتي دنيوي ساخته شـده باشـد             ممكن مي 

شهر كوهي همه چيزهايي كه تا كنون در امپراطوري ديـده بـود در نظـرش حقيـر مـي              

بعيد مي دانست كه حتي اوروبائن هم از نظر شكوه و عظمـت بـه پـاي ايـن جـا                     . نمود  

  . وتوله ها بود ترونجهيم بنايي بي نظير حاصل نيرو و پشتكار ك. برسد 

  .  از اين جا به بعد رو بايد پياده برين ":  مرد كچل به جلوي سفيرا رفت وگفت 

وقتي او شروع به صحبت كرد صداي هو كردن از ميان جمعيت به گوش رسيد  يكـي از            

اراگون از پـشت سـفيرا پـايين آمـد و در            . كوتوله ها تورناك و اسنوفاير را از آن جا برد           

مرد كچل آن ها رااز اين اتاق به طرف راهروي سمت راست هدايت كرد              . اد  كنار او ايست  

 .  

 ان ها چند فوت به دنبال چند فوت به دنبال او حركـت كردنـد و سـپس وارد راهـروي                    

بعـد از   . با وجود فضاي كم نگهبانان همچنان در كنار آن ها ماندند            . كوچك تري شدند    
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.  رسيدند كه در اثر گذر زمان سياه شـده بـود             گذر از چهار پيچ تند به در چوبي بزرگي        

  . مرد كچل در را باز كرد و به جز نگهبانان همه را به داخل هدايت كرد 
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  فصل پنجاه و سوم

 آژيهاد

اراگون وارد كتابخانه دو طبقه و زيبايي شد كه با قفسه هايي از چوب سرو پوشيده شده                 

شد كه دو صـندلي و ميـز تحريـر در           پلكاني فرفوژه به بالكن كوچك تري ختممي        . بود  

فانوس هاي سفيدي به سقف و ديواره ها آويزان بوددند ؛ به طوري كـه               . آن قرار داشت    

كف سنگي اتاق با قاليچـه ظريـف بيـضي    . خواندن كتاب در هر نقطه از اتاق ممكن بود        

در انتهاي اتاق مردي در پشت ميزي از چـوب گـردو نشـسته              . شكلي پوشيده شده بود     

سرش تراشيده و ريشي مشكي و تقريبا       . پوست سياه و چربش        مي درخشيد              . د  بو

اصالح شده تمام چانه و لب بااليش را پوشانده بود و قدرت و اقتدار در چهره اش سـايه                   

شـانه هـاي    . انداخته بود و چشمان تيز بين و جدي او در زير ابروهـايش نهفتـه بودنـد                  

گ و دوكي شكلي كه با نخ طاليي گلدوزي شده بـود و             عرضي داشت و با جليقه قرمز رن      

در . ان را بر روي پيراهن گرانبهاي بنفشي پوشيده بود ، تنومند تر به نظـر مـي رسـيد                    

حالي كه بازدمش را به شدت و به طور تحكم آميزي از دهانش بيرون داد ، سعي كرد و                   

 و با اعتماد به نفسي      هنگام صحبت كردن صدايي قوي    .خود را بسيار با ابهت نشان دهد        
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لطفـا  . مـن آژيهـاد هـستم       . بـه تـرونجهيم خـوش آمـدين         !  اراگون و سفيرا     ": داشت  

  ". بنشينين 

اراگون روي مبلي در كنار مورتاگ نشست و سفيرا هم براي دفاع از انها پـشت سرشـان                  

او . مردي از پشت پلكـان بيـرون امـد    . آژيهاد دستش را بلند كرد و بشكني زد . ايستاد  

اراگون با تعجب به هر دوي آنها خيـره  . شبيه مرد كچلي بود كه در كنارش ايستاده بود  

 حيرتتـون   ": آژيهاد بـا لبخنـد گفـت        . مورتاگ هم سر جايش ميخكوب شده بود        . شد  

ميتونـستم اسمـشون رو بهتـون بگـم ولـي اون هـا         . قابل دركه اون ها دو قلـو هـستند          

  ". هيچكدوم اسمي ندارن 

آژيهـاد بـراي چنـد لحظـه بـه او نگريـست ،              . با تنفر صدايي از خودش در آورد         سفيرا  

دو قلوها به زير پله برگـشتند       . سپس در پشت ميز بر روي صندلي پشت بلندي نشست           

آژيهاد در حالي كه انگشتانش را مي فشرد به         . و با خونسردي در كنار يكديگر ايستادند        

والني با نگاه راسخ و خيره اش آن ها را ورانـداز            او مدتي ط  . مورتاگ و اراگون خيره شد      

  . كرد 

. آژيهاد پس از مدتي كه به نظر اراگون طوالني   مي رسيد            . اراگون نگران و ناراحت بود      

يكي از آن ها با عجله      . دستش را پايين آورد و دوقلوها را با اشاره به نزد خود فرا خواند               
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ناگهان رنگ از چهـره مـرد كچـل         .  صحبت كرد    آژيهاد در گوشي با او    . به طرف او رفت     

آژيهاد اخم كرد و سرش را به گونه اي تكان داد كه            . پريد و به شدت سرش را تكان داد         

 توبا ايجاد ممانعـت     ": او به مورتاگ نگاه كرد و گفت        . گويي در حال تاييد چيزي است       

 دليل كه دو قلو هـا  فقط به اين . براي شناسايي ات من رو تو شرايط سختي قرار دادي 

به من اطمينان دادن كه تو رو كنترل مي كنن و به خاطر كارهايي كـه بـراي اراگـون و                     

من متوجه شدم كه تـو چيزايـي رو         . اريا كردي به تو اجازه ورود به واردن دور داده شد            

در ذهنت پنهان مي كني ، اما وقتي كه اينكار رو مي كني ، نمي تونستيم بهـت اعتمـاد       

   ". كنيم 

  ".  در هر صورت به من اعتماد نمي كردين ": مورتاگ با جسارت گفت 

 هنگامي كه مورتاگ صحبت مي كرد ، صورت آژيهاد كبود شد وچشمانش بطور تهديـد           

 اگر چه از آخرين باري كه اين صدا رو شـنيدم بيـست و سـه                 ": آميزي برق زد و گفت      

پس به طور تهديد آميـزي از جـايش    س". اما اون روخوب مي شناسم   ... سال مي گذره    

  . بلند شد 
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دو قلو ها به نظر مضطرب مي آمدند و سرهاي شان را به هم نزديك كرده و با صـراحت                    

 صداي مردي بود كه البته بيشتر يه حيـوون          ": آژيهاد گفت   . با يكديگر نجوا مي كردند      

  "! بود تا انسان ،بلند شو 

هـا و آژيهـاد در حركـت بـود ، بـا نگرانـي از                مورتاگ در حالي كه چشمانش بين دو قلو       

  " پيراهنت را در بيار ": آژيهاد دستور داد . دستور اطاعت كرد 

.  حاال بچـرخ  ": آژيهاد گفت . مورتاگ شانه هايش را باال انداخت و پيراهنش را در آورد       

  .  مورتاگ چرخيد و نور بر روي اثر زخم پشتش افتاد "

 صداي اوريك كه از تعجب غرغر مـي كـرد ، از   گوشـه اي                  "!  مورتاگ   ": آژيهاد گفت   

: آژيهاد بدون هيچ هشداري به سمت دو قلوها برگشت و فرياد زنان گفـت               . شنيده شد   

  ".  شما از اين موضوع اطالع داشتين "

 اسم اون رو تو ذهن اراگون پيدا كرديم اما          ": دوقلوها سرهايشان را خم كردند و گفتند        

 كه اين مرد پسر فرد قدرتمندي چون مورزان باشه ، هرگز به فكرمون              تصور نمي كرديم  

  ... .نمي رسيد كه 

 سپس دستش را باال برد      " و شما در اين مورد چيزي به من نگفتيد ؟            ": آژيهاد پرسيد   

  ".  بعدا در موردش صحبت مي كنيم " :و از توضيح دادن آن ها جلوگيري كرد و گفت 
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 اول بايد اين اشفتگي رو سر و سامان بدم آيا هنـوز             ":  و گفت    دوباره رو به مورتاگ كرد    

  "هم از اين  كه مورد بررسي قرار بگيري خودداري مي كني ؟ 

من هـيچ كـس رو      .  بله   ": مورتاگ در حالي كه پيراهنش را مي پوشيد به سرعت گفت            

   "... به ذهنم راه نمي دم 

مگر اين كه دو    . ي اتفاق بدي ميفته      اگه اجازه ند   ": آژيهاد روي ميزش خم شد و گفت        

و با وجود كمكي كه به اراگون كـردي نميتـونيم           . قلوها بي خطر بودن تو رو تاييد كنن         

مردم اين جا ، كوتوله ها و انسان نماها بدون تاييـد دوقلوهـا اگـه از                 . بهت اعتماد كنيم    

 بـه خـاطر     مـن مجبـورم تـو رو بيـشتر        . حضور تو مطلع بشن تو رو تيكه تيكه مي كنن         

 ، پادشاه كوتوله ها درخواسـت       هروتگاراما اگه   . امنيت خودت در تمام مدت زنداني كنم      

وقتي كه مـي تـوني بـه راحتـي از        .زنداني كردن تو رو داشته باشه ، اوضاع بدتر مي شه            

  ". وقوع چنين حادثه اي جلوگيري كني ، اجازه نده اين اتفاق بيفته 

حتي اگه قبـول هـم كـنم، بـازم          ...  نه   ": اد و گفت    مورتاگ با سماجت سرش را تكان د      

تمام آرزوي من فقط خارج شـدن از        . مثل يه آدم جزامي و بي پناه با من رفتار مي شه             

اگه اجازه بدي بدون دردسر از اين جا خارج بشم هرگز مخفيگاه تون رو به               . اين جاست   

  ". امپراطور لو نمي دم 
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 تو رو پيش گالبـاتوريكس ببـرن ، مـي دونـي چـه                اگه دستگيرر بشي و    ": آژيهاد گفت   

اتفاقي مي افته ؟ اون هر چقدر هم كه قوي باشي همه اسـرار رو از ذهنـت بيـرون مـي                      

شكه ؛ حتي اگه در مقابل اون مقاومت هم بكني چطور مي تونيم اطمينان داشته باشيم                

  كه در آينده دوباره به اون نمي پيوندي ؟

  ". نمي تونم ريسك كنم

  " مي خواهيد تا ابد من رو زندوني كنين ؟ ": گ سينه اش را جلو داد  و گفت مورتا

 نه ، فقط تا زماني كه اجازه بدي ذهنـت رو بررسـي كنـيم ، اگـه قابـل                     ": آژيهاد گفت   

اعتماد بودي ، دو قلوها قبل از رفتن تو تمام اطالعات مربوط به فاردن دور رو از ذهنـت                   

خطر رو بپذيريم كه فردي با وجود داشتن اين اطالعات          نمي تونيم اين    . خارج مي كنن    

حاال نظرت چيه ، مورتاگ ؟ يا سريع تر تصميم بگير و يـا              . به دست گالباتوريكس بيفته     

  ".ما برات تصميم مي گيريم 

مبـارزه   فايـده اي       . اراگون كه نگران امنيت مورتاگ بود با خود مي گفت ، تسليم شـو               

  .نداره 

 ذهن من تنها پناهگاهيه كـه از مـن          ": ا كلماتي شمرده و واضح گفت       باالخره مورتاگ ب  

ربوده نشده ، قبال بسياري سعي كردن در اون نفوذ كنن ، اما من ياد گرفتم كه قاطعانـه              
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تـو چيـزي رو از      .از اون دفاع كنم ، چون من فقط با پنهان ترين افكارم در امان هـستم                 

 و در حالي كه به      ". حتي به اون دو قلوها      من مي خواي كه نمي تونم به هيچ كس بدم           

 هر كاري مي خواين با من بكنيد ؛ اين رو بدونين ، قبل              ": دوقلوها اشاره مي كرد گفت      

  ". از اين كه بتونين  چيزي ازم در بيارين من مردم 

 من ازانتخاب تو تعجب نكردم ، اگرچه اميـدوار          ": آژيهاد با نگاهي تحسين كننده گفت       

  "! سرباز ... ديگري تصميم بگيري بودم جور 

آژيهـاد بـه طـرف      . در چوبي به صدا در آمد و سربازها فورا اسلحه به دست وارد شـدند                

 اون رو به اتاقي ببرين كه پنجره اي نداشـته باشـه و   ": مورتاگ اشاره كرد و دستور داد      

 كـه بـراي     تـا وقتـي   . شش نفر نگهبان رو در ورودي اتاق بذارين         . در رو محكم ببندين     

  ". باهاش صحبت هم نكنين . ديدنش ميام به كسي اجازه ورود ندين 

هنگـامي  . سربازها در حالي كه با بد گماني به او مي نگريستند در اطرافش جمع شدند                

 ". متاسـفم   : كه ان ها آن جا را ترك مي كردند ، اراگون رو به مورتـاگ كـرد و گفـت                     

 قاطعانه به جلو خيره شد و به همـراه سـربازها در             مورتاگ شانه هايش را باال انداخت  و       

 همـه   ": ناگهان آژيهاد گفت    . صداي پاهايشان در خاموشي فرو رفت       . راهرو ناپديد شد    

  "! به جز سفيرا و اراگون از اتاق خارج بشين ، همين حاال 
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مورد  قربان ، پادشاه مايله در       ": دو قلوها اطاعت كردند و خارج شدند ، اما اوريك گفت            

  "... مورتاگ بدونه و هنوز هم مساله نافرماني من وجود داره 

.  من خودم با هروتگار صحبت   مي كـنم            ": آژيهاد اخم كرد ، سپس دستش را تكانداد         

هنـوز كـارم بـا    . نذار دوقلوها برن . بيرون منتظر باش تا صدات كنم... . در مورد اعمالت    

  ". اون ها تموم نشده 

  .  سرش را خم كرد و در را محكم به هم زد ". سيار خب  ب": اوريك گفت 

دسـتي بـه صـورتش      . پس از سكوتي طوالني ، آژيهاد با خستگي آهي كشيد و نشـست              

اراگون بي صبرانه منتظر بود تا او صحبت كند و وقتي ديد            . كشيد و به سقف خيره شد       

  " حال آريا خوبه ؟ ": حرفي نميزند گفت 

اما شفاگرها گفتن كه حـالش بهتـر مـي    ...  نه ":  و با جديت گفت آژيهاد به او نگاه كرد   

سم اثرات بدي روي اون گذاشته ، اگه بخـاطر          . تمام شب باالي سرش بيدار بودن       . شه  

  از اين بابت واردنها  ازت خيلي ممنونند . تو نبود نمي موند 

اس كرد كـه پـرواز   اراگون با آسودگي شانه هايش را پايين انداخت و براي اولين بار احس    

  " خوب حاال چي ؟ ": از گيلييد ارزشمند بوده و پرسيد 
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 من مي خوام بـدونم كـه        ": آژيهاد انگشتش را به صورت برج كليسايي در آورد و گفت            

چه جوري سفيرا رو پيدا كردي و هر چي كه بعد از اون اتفاق افتاد رو برام تعريف كنـي                    

وم برامون فرستاد       مي دونم و يه سري چيزها               مطالبي رو از روي پيغام هايي كه بر       . 

مخـصوصا مـي خـوام      . رو هم دوقلوها بهم گفتن ، اما مي خوام از زبون خـودت بـشنوم                

اراگون از اين كه تجربياتش را بـا غريبـه اي در ميـان              . جزئيات مرگ بروم رو برام بگي       

اراگـون  . ت ، بهـش بگـو     سفيرا بـه آرامـي گفـ      . بگذارد ناراضي بود اما آژيهاد منتظر بود        

در ابتدا برايش دشوار بود ، امـا وقتـي ادامـه داد حـرف               . برگشت و داستان را بيان كرد       

سفيرا نيز از طريق نظراتي كه گاه گاهي بيان مي كرد در به ياد   . زدن برايش آسانتر شد     

گـون  ارا. آوري اتفاقات به او كمك مي كرد  آژيهاد در تمام مدت با عالقه به اوگوش داد                

  . چندين ساعت صحبت كرد و بعضي وقت ها هم بين صحبت هايش مكث مي كرد 

او پيشگويي هاي آنجال را نزد خود نگه داشت ، اما در مـورد تيـرم و اينكـه چگونـه او و                       

او حتـي در مـورد  رويـاي اريـا هـم             .بروم رازاكها را پيدا كردند ، با آژيهاد صحبت كـرد            

 گيلييد و ديدن شـبح صـحبت مـي كـرد ، آژيهـاد بـا                 هنگامي كه در مورد   . توضيح داد   

  . جديت گوش مي كرد ، و با نگاهي مبهوت به صندلي اش تكيه داد 
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.  اراگون داستانش  را تمام كـرد و سـاكت مانـد و در مـورد اتفاقـات رخ داده انديـشيد                       

آژيهاد ايستاد و دستانش را پشت كمرش در يكديگر قالب كرد و با سر در گمي به يكي                  

  . ز قفسه هاي كتاب نگاهي كرد پس از مدتي به طرف ميز برگشت ا

. اون دوست صميمي من و يار قدرتمند واردن هـا بـود             . مرگ بروم لطمه بزرگيه      -

حتي االن هـم كـه در       . اون با شجاعت و با هوشي چندين بار ما رو از نابودي نجات داد               

تـو  .. پيروزي ما رو قطعي كنه      بين ما نيست چيزي رو در اختيار ما گذاشته كه مي تونه             

.  

  " شما ازمن انتظار انجام چه كاري رو دارين  ؟ ": اراگون پرسيد 

اما اول مسائل مهم تري وجود داره كه        .  بعدا برات كامال توضيح مي دم        ":  آژيهاد گفت   

اخبـار اتحـاد اورگـال هـا بـا امپراطـور بـسيار جديـه ، اگـه                   . بايد به اون هـا بپـردازيم        

ريكس براي نابودي ما سپاه اورگال ها رو جمع كرده باشه ادامه حيـات واردن هـا                 گالباتو

گرچه بسياري از ما در فاردن دور در امـانيم ، هـر اژدهـا               . به شدت در خطر خواهد بود       

سواري حتي اگه مانند گالباتوريكس شيطان هـم باشـه مـي دونـه كـه پيمـان بـا ايـن                      

من تو فكـرم كـه گالبـاتوريكس در ازاي          . نگيه  جونورهاي غول پيكر در واقع اثبات ديوو      
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مي توني  . و گفتي يه شبح ديدي      . وفاداري نا پايدار اون ها چه وعده هايي بهشون داده           

  "اون روتوصيف كني ؟ 

 اون قد بلند الغر و رنگ پريده بود و          ": اراگون به نشانه تاييد سرش را تكان داد و گفت           

 آژيهاد مشتاقانه پرسـيد     ". ا پا مشكي پوش بود      چشم ها و موهاي قرمزي داشت و سر ت        

  " شمشيرش چي ؟  اون رو ديدي ؟ ايا خراشيدگي بلندي روي تيغه ش نداشت ؟ ": 

  " چرا ، شما از كجا مي دونين ؟ ": اراگون با تعجب گفت 

 چون وقتي مي خواستم قلبش رو تكه تكه كنم اون رو            ": آژيهاد با لبخند كوتاهي گفت      

ــ  ــه شم ــردم  روي تيغ ــاد ك ــم اون . شيرش ايج ــت دورزااس ــدمتكاراي  .  س ــي از خ يك

گفتي اون رو كشتي ؟ چطور اين كارو كـردي          . گالباتوريكس وخطرناك ترين دشمن ما      

  "؟ 

.  مورتاگ دوبار بـه اون تيرانـدازي كـرد           ": اراگون به خوبي ان را به خاطر آورد و گفت           

   ". ش خورد اولين تير به شانه اش خورد و تير دوم بين چشمان

شبح ها تنها با ضربه     . اون رو نكشتين    .  از همين مي ترسيدم      " :آژيهاد با ناراحتي گفت     

زدن به قلب شون نابود مي شن ، هر ضربه اي غير از اون باعث ميشه كه ناپديد بـشن و                    
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جاي ديگه ظاهر بشن ، روند نا خوشاينديه اما دورزا زنده    مي مونـه و قدرتمنـد تـر از                       

  ".  بر مي گرده هميشه

 اراگـون تـو     ": باالخره آژيهاد گفت    . سكوتي سنگين و نگران گننده بر آن ها حاكم شد           

مانند رازي هستي كه هيچ كس نمي تونه اون رو حل كنه ، همه   مي دونن كـه واردن                     

ها ، اورگال ها يا حتي گالبالتوريكس چي مي خوان ، اما هيچ كس نمي دونـه تـو چـي                     

او بـه ايـن   . تورو به خصوص براي گالباتوريكس خطرناك جلوه مـي ده           مي خواي و اين     

  ". دليل كه نمي دونه در آينده تو چه كار خواهي كرد از تو مي ترسه 

  " واردن ها هم از من مي ترسن ؟ ": اراگون به آرامي پرسيد 

اد اون  اما اگه اميـدمون اشـتباهي از آب در بيـ          .  نه ، اميدوارم     ": آژيهاد با احتياط گفت     

 تـو   " :آژيهاد ادامه داد    .  اراگون نگاهش را پايين انداخت       ". وقت آره ، ما هم مي ترسيم        

بايد موقعيت خاصي رو كه داري درك كني  گروه هاي زيادي مي خوان كـه تـو منـافع                    

لحظه اي كه وارد فاردن دور شدي نفوذ        . اون ها رو بر آورده كني ، نه كس ديگه اي رو             

  ".  رو در بر گرفت قدرت اون ها تو

  " قدرت شما هم ؟ ": اراگون پرسيد 
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 به همـراه قـدرت   ": آژيهاد  در حالي كه برقي در چشمانش بود ، خنده اي كرد و گفت    

مسائل  خاصيه كه تو بايد اون ها رو بدوني ؛ اول اينكه تخم  سفيرا چه طوري تـو                    . من  

  "خم به اين جا با اون چي كردن ؟ بروم به تو گفت كه بعد از آوردن ت. اسپاين پيدا شد 

 سفيرا چشم هايش را بر هـم        ".  نه   ": اراگون در حالي كه به سفيرا نگاه مي كرد گفت             

  . زد و زبانش را براي اراگون تكان داد 

 وقتي بروم براي اولين بار تخم رو پيش واردن هـا  ":  آژيهاد ضربه اي به ميز زد و گفت       

فكر كرده بوديم كه اژدها هـا       . ن بسيار عالقه مند بودن      آورد همه نسبت به سرنوشت او     

نابود شدن ، كوتوله ها فقط مي خواستن مطمئن بشن كه اژدها سوار جديد متحـد و از                  

با اين حال بعضي از اون ها كال با داشتن يه اژدها سوار جديـد مخـالف              . نوع اون هاست    

اشتن و دليلش هم روشن بـود  بودن و الف ها و واردن ها سهم بيشتري در اين موضوع د  

 :  

طبق تاريخ تمام سوارها يا الف بودن ، يا انسان كه اكثرشون رو    الف ها تـشكيل                   -

 اما هيچگاه سواري از جانب كوتوله ها نبوده      الـف هـا بـه خـاطر خيانـت                         مي دادن ،  

گالباتوريكس ، يا ترس از اين كه مبادا اژدهاي داخل تخم بـه دسـت انـساني مثـل اون                    

موقعيـت  . بيفته از اين كه نگه داري اون رو به يكي از واردن ها بسپارن ، ناراضي بـودن                   
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دشواري بود و هر دو طرف      مي خواستن كه اژدها سوار از بين اونا باشه ، كوتوله هـا                        

هم هر وقت فرصتي پيدا مي كردن  از طريق مشاجره با الف ها و ما ، به مشكل ما دامن                     

زايش يافت و كمي بعد تهديد هايي صورت گرفت كـه بعـدها باعـث               مي زدن تنش ها اف    

  .پشيماني شد 

 اون موقع بود كه بروم توافقي رو پيشهاد داد كه منافع هر دو طرف رو در برمي گرفت                     -

.  

بچـه هـاي    .        او پيشنهاد داد كه تخم هر سال بين واردن ها و الف ها جابه جا بشه                 

سپس دارندگان تخم منتظر مي موندنـد تـا اژدهـا از تخـم         اون ها تخم را لمس كردن ،        

بيرون بياد ، اگه  اژدها از تخم بيرون نمي اومد ، تخم رو به گروه مقابل بر مي گردوندن                    

براي يـك   . اگه اژدها متولد ميشد ، اژدها سوار جديد فورا تحت آموزش قرارمي گرفت              . 

مي داد و بعد اژدها سـوار رو بـه دسـت            سال يا بيشتر بايد بروم در اين جا به اون تعليم            

  . الف ها مي سپرد تا كار تعليم اون را به پايان برسونن 

با اين شرط كه اگه بروم قبـل از ايـن كـه             ...  الف ها با نارضايتي اين برنامه رو پذيرفتن         

اژدها از تخم بيرون بياد بميرد ،اون ها بدون هيچ دخالتي اژدها سـوار جديـد رو تعلـيم                   

هر دو طرف مي دونستيم كه اژدهـا        . موافقت با چنين شرايطي به نفع اون ها بود          . بدن  
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يه الف رو انتخاب مي كنه ، اما موافقت با آن نيـاز شـديدي را كـه بـراي حفـظ برابـري          

  . وجود داشت ، برآورده مي كرد 

سايه هايي بر روي صورتش و زير گونه        . چشمانش سرشار از غم بود      . آژيهاد مكثي كرد    

  ايـن اميـد وجـود        ". ايش افتاد كه باعث شد گونه هايش برجسته تر بـه نظـر برسـد                ه

بيش از يـك دهـه   . داشت كه اژدها سوار جديد  دو نژاد ما رو به يكديگر نزديك تر كنه         

منتظر بهتر شدن اوضاع بوديم اما تخم هيچ وقت شكـسته نـشد  ايـن موضـوع كمكـم                     

ا زماني به يادش مـي افتـاديم كـه از بـي            داشت به دست فراموشي سپرده مي شد و تنه        

  ". حركتي تاسف مي خورديم 

آريـا و تخـم در راه برگـشت از          . تا اين كه سال پيش با حادثه وحشتناكي مواجه شديم           

الف هـا اول از همـه از مفقـود شـدن            .  ، شهر الف ها ناپديد شدن        اوسيلونترونجهيم به   

باناي اون رو تـو دوولـدن واردن پيـدا           و جسد نگه   توسناون ها اسب    . اون با خبر شدن     

. كردن و تعدادي اورگال مرده مرده هم اون اطراف بودن ، اما اثري از آريا و تخـم نبـود                     

وقتي اين خبر به من رسيد مي ترسيدم اورگال ها هر دوي اون ها رو گرفته باشن و بـه                    

 ايـسلنزادي  ها ،     مركز     الف ها جايي كه ملكه اون           السميرازودي از محل فاردن دور و       
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اون جا زندگي مي كرد ، اگاه بشن حاال فهميدم كه اون ها براي امپراطور كار مي كردن                  

  .، كه اين بدتره 

از روي گفتـه    . تا زماني كه آريا بهوش نياد دقيقا نمي دونيم كه چه اتفاقي افتاده               -

 جليقـه   آژيهاد ارنج خود را روي ميـز گذاشـت و         . هاي تو متوجه يه سري جزئيات شدم        

 حتما حمله اون ها سـريع و غافلگيرانـه بـوده ، در غيـر     ": اش خش خشي كرد و گفت       

بدون هيچ هشدار و نبـودن مكـاني بـراي پنهـان            . اين صورت آريا مي تونست فرار كنه        

شدن ، آريا تنها مي توانست يه كار بكنه و اون هم استفاده از جادو براي انتقال تخم بـه                    

  ". جاي ديگه اي بود 

 آريا گفته بود كه بـراي كـاهش         " اون مي تونه از جادو استفاده كنه ؟          ": اراگون پرسيد   

او مي خواست تاكيد كند كـه آريـا از جـادو اسـتفاده              . قدرتش او را مسموم كرده بودند       

كرده است و بسيار مشتاق بود كه بداند آيا آريا مي توانست كلمات باستاني بيشتري بـه                 

 . او آموزش دهد 

به هر حال ، اريـا      . از داليلي كه محافظت از تخم رو به او سپردند همين بود             يكي   -

نمي تونسته تخم رو به ما برگردونه چون خيلي از ما دور بود و قلمرو الفها با موانع اسرار         

آميزي جادو شده بود به طوري كه از ورود هر چيزي از طريق سحر و جادو به مـرز اون                    
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ه به فكر بروم افتاده و از روي ياس و نا اميدي تخـم رو بـه                 ممكن. ها جلوگيري مي كنه     

كارواهال فرستاده باشه من تعجب نمي كنم كه اون بـا توجـه بـه فاصـله زيـادي كـه از                   

دو قلوها عقيده دارنـد كـه       . كارواهال داشته ، كمي توي تعيين محل اشتباه كرده باشه           

 . اين كارو نمي شه خيلي دقيق انجام داد 

 چرا اون به دره پاالنسار نزديك تر بود تا به     واردن ها ؟ الـف                    ": يد  اراگون پرس  -

 السميرا كجاست ؟ ... ها دقيقا كجا زندگي مي كنن ؟ و اين 

آژيهاد با چشمان تيزبينش به اراگون نگاهي كرد و در حالي كه به نظر        مي رسـيد                        

ت بگم ، چون كـه الـف هـا           من نبايد اين موضع رو به      ": به سوال او فكر مي كند گفت        

اما تو بايـد بـدوني و مـن هـم بـه             . خيلي با وسواس از اين اطالعات محتفظت مي كنن          

شهر اون ها در انتهـاي شـمال و در اعمـاق            . دليل اعتمادي كه به تو دارم بهت مي گم          

از زمان سوارها به بعد هيچ انسان يا كوتولـه          .  قرارداره   دوولدن واردن جنگل هاي وسيع    

حتـي  . ون قدر به اون ها نزديك نبوده كه بتونه وارد شهر پوشيده از برگشون بـشه                 اي ا 

امـا از اون جـايي كـه آريـا تـو            . خود من هم نمي دونم چطور بايد السميرا رو پيدا كنم            

اوسيلون ناپديد شد ، حدس مي زنم كه شهر شون نزديك مرز شـرقي دوولـدن واردن و                 
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صبر كن تا صحبت هام     . وال هاي زيادي داشته باشي      تو بايد س  . به طرف كارواهال باشه     

  ". بعد اون ها رو بپرس . تموم شه 

 وقتي كه آريـا ناپديـد شـد         ":  او ذهنش را متمركز كرد و سپس شروع به صحبت كرد            

الف ها ديگه از واردن ها حمايت نكردن ، مخصوصا ملكه ايسلنزادي خيلي عصباني بـود                

 برقرار كنه ؛ در نتيجه با وجودي كه مـن پيغـام بـروم رو                و ديگه حاضر نشد با ما ارتباط      

بدون حمايت اون   ... دريافت كردم ، اما الف ها هنوز هم از وجود تو و سفيرا بي اطالعند                

  . ها از افراد من ، چندماه گذشته رو به سختي در درگيري با امپراوطر سپري كرديم 

 دارم دشمني ملكه با ما كمتر بشه ، ايـن            و با برگشتن آريا و ورود شما به اين جا انتظار          

حقيقت كه تو آريا رو نجات دادي به بهبود شرايط ما با اون خيلي كمك مـي كنـه ؛ بـا                      

اين حال آموزش تو براي واردن ها و الف ها دردسر سازه ؛ ظاهرا بـروم فرصـت  داشـته                     

همين ديلي بـراي    به  . بهت آموزش بده ، اما ما بايد بدونيم چقدر تو اين كار دقيق بوده               

به عالوه الف ها انتظـار دارن بقيـه   . مشخص شدن ميزان توانايي هات بايد امتحان بشي  

  ".آموزشت رو به عهده بگيرن ، هر چند شك دارم وقت اين كار رو داشته باشيم 

  " چرا وقت نداريم ؟ ": اراگون پرسيد 
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آژيهـاد  . ها آوردي   مهم ترينش اخباريه كه تو در مورد اورگال         : به داليل مختلف     -

   مي دوني اراگون ، واردن هـا          ": در حالي كه سعي مي كرد به سفيرا نگاه نكند ، گفت             

از يه طرف اگه بخوايم اون ها رو با خودمون متحد كنيم            . تو موقعيت حساسي قراردارن     

بايد خواسته هاشون رو بپذيريم و از طرف ديگه اگه بخوايم تو ترونجهيم زنـدگي كنـيم                 

   ".د كوتوله ها رو عصباني كنيم نباي

 " مگه كوتوله ها بخشي از واردن ها نيستن ؟": اراگون پرسيد 

 يه جورايي آره ، اون ها به ما اجازه مي دن كه ايـن  ": آژيهاد مكثي كرد و سپس گفت        

جا زندگي كنيم و تو مبارزه با امپراطور كمكمون مـي كـنن ، اون هـا فقـط بـه پادشـاه                     

اگه هروتگار نخواد ، من هيچ قدرتي ندارم و حتي خود اون هم اكثر               . خودشون وفادارن 

همـه سـيزده گـروه تحـت فرمـان          . اوقات با بعضي از گروه هاي كوتوله ها مـشكل داره            

وقتي پادشاهشون مي ميـره يـه       . هروتگار هستن ، اما رئيس هر گروه قدرت زيادي داره           

هروتگار آرمان هاي ما رو قبـول  .  مي كنن كوتوله ديگه رو به عنوان پادشاه انتخاب              

داره ، اما خيلي از رئيس هاي اين گروه ها مخالفن ، هروتگار نمي تونه بي جهت اون ها                   

به همين دليـل كارهـايي      . رو عصباني كنه چون كه حمايت مردمش رو از دست مي ده             

 ". كه برامون انجام ميده خيلي محدود شده 
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   "با منم مخالفن ؟  اين رئيسا ": اراگون گفت 

از قـديم بـين     .  نگرانم كه حتي بيشتر از مخالفت باشـه          ": آژيهاد با بي حوصلگي گفت      

قبل از اونكه الف ها به اين جا بيان و صلح و            . كوتوله ها و اژدها ها دشمني وجود داشته         

آشتي رو برقراركنن ، اژدهاها عادت داشتن كوتوله ها رو بخـورن و طالهـاي اون هـا رو                   

در واقع اون   . بدزدن و كوتوله ها هم خيلي دير اشتباه هاي گذشته رو فراموش مي كنن               

ها هيچ گاه كامال اژدها سوارها رو نپذيرفتن وبه سوارها اجـازه نـدادن قلمـرو اون هـا رو      

به قدرت رسيدن گالباتوريكس بسياري از اون ها رو متقاعد كرد كـه بهتـره               . اداره كنن   

 او آخرين كلمـاتش را خطـاب بـه    ".  و اژدها ها رابطه برقرار نكنن        ديگه هرگز با سوارها   

  . سفيرا بيان كرد 

 چرا گالباتوريكس نمـي دونـه فـاردن دور و الـسميرا كجـان ؟            ": اراگون به آرامي گفت     

  ". مطمئنا وقتي سوارها بهش آموزش مي دادن جاي اون ها رو بهش گفتن 

ايد بدوني كه فاردن دور ميون اين كـوه         ب. اما بهش نشون ندادن     . اره بهش گفتن     -

سـوارها گالبـاتوريكس رو قبـل از كـشته          . قرار داره ومثل السميرا پيدا كردنش مـشكله         

شدن اژدهاش به هيچ كدوم از اين مكان ها نبـرده بـودن و البتـه بعـد از كـشته شـدن                       

  . اژدهاش هم ديگه به اون اعتماد نكردن 
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به دوولدن واردن نمي فرسته تا الـسميرا رو پيـدا            پس چرا سپاهي رو      ": اراگون پرسيد   

  "كنن؟ 

اون الاقـل   .  چون الف ها هنوز براي مقابله با اون قـدرت كـافي رو دارن                ": آژيهاد گفت   

اما قدرت جـادوي نفـرت انگيـز او     . هنوز جرات امتحان قدرتش رو در برابر الف ها نداره           

. ارش باشه غير قابل كنترل مي شـه         و اگه سوار ديگه اي در كن      . هر سال بيشتر مي شه      

. اون هنوز هم منتظره تا يكي از اژدهاها سر از تخم در بياره ، اما تا حاال كه موفق نبوده                     

"  

 قدرتش چه جوري مـي تونـه زيـاد بـشه ؟ قـدرت               ": اراگون كه گيج شده بود ، پرسيد        

 بزرگ جلوه   اون نمي تونه خودش رو    . بدني او باعث محدود شدن توانايي هايش مي شه          

  ". بده 

نه ما      نمي دونيم ،       : آژيهاد در حالي كه شانه هاي تنومندش را باال مي انداخت گفت             

تنها مي تونيم اميدوار باشيم كه روزي توسط يكـي از جادوهـاي        . الف ها هم نمي دونن      

  ". خودش نابود بشه 

ه اي را بيـرون   او دستش را در جليقه اش كرد و اندوهگين تكـه كاغـذ پوسـتي فرسـود     

  " مي دوني اين چيه ؟ ": كشيد و در حالي كه ان را روي ميز پهن مي كرد پرسيد 
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خطوط دست نوشته مشكي رنگي بـا       . اراگون به طرف جلو خم شد و آن را بررسي كرد            

بخش هاي زيـادي از نوشـته  بـا زبـاني            . زباني بيگانه در كل صفحه به چشم مي خورد          

بخش هاي زيادي از نوشته  با لكه هاي خـون           . م مي خورد    بيگانه در كل صفحه به چش     

اراگـون سـرش را تكـان داد و         . يك قسمت از لبه پوست سوخته بـود         . از بين رفته بود     

  ".  نه ، نمي دونم ": گفت 

 اين نوشته از رهبر سپاه اورگال هايي كه شب گذشته نابودشان كـرديم              ": آژيهاد گفت   

ز افراد ما با اون ها جنگيدن آن ها براي اين كه تو بتوني به               دوازده نفر ا  . به دست اومده    

دسـت  . اين نوشـته اختـراع پادشاهـست        .  سالمت فرار كني خودشون رو قرباني كردن        

مـدت هـا طـول      . نوشته اي كه براي ارتباط با خادماش از اون اسـتفاده       مـي كنـه                      

ي اون رو متوجـه بـشم كـه    كشيد اما باالخره در اون قسمت كه خواناست تونستيم معنـ     

  : نوشته شده 

آنها بـا ديگـر     . دربان ايتروژادا بايد اجازه عبور به حامل اين نامه و همراهانش را بدهد              ... 

اما در صورتي كه دو گروه از جنگ اجتنـاب  ... و با  . هم نوعانشان مي توانند خارج شوند       

  .زرگ خواهد بود كنند ، فرمان تحت تسلط تاروك ، گاز ، دورزا و اوشنارك ب



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

738

738

 و چيزيه كه    ".  پدره   "اوشنارك خود گالباتوريكسه و به زبان اورگال ها به معني            -

  . اون ازش لذت مي بره 

بايد جدا از يكديگر باشند     ... خدمتكاران و   .. آن چه براي آن ها مناسب است را بيابيد و           

 .براي رژه رفتن ... هيچ سالحي توزيع نشود تا زمان . 

  ".  جز چند كلمه مبهم چيز ديگه اي رو نميشه خوند ": ت آژيهاد گف

   ". ايتروژادا كجاست ؟ در مورد اون چيزي نشنيده ام ":  اراگون پرسيد 

اما حدس مي زنم كـه گالبـاتوريكس بـراي اهـداف            .  من هم نشنيده ام      ": آژيهاد گفت   

نـدم ، از خـودم      بعد از ايـن كـه ايـن نوشـته رو خو           . خودش ، اسم مكاني رو تغيير داده        

پرسيدم صدها تن از اورگال ها توكوه هاي بيور كه تو اولين بار اون ها رو ديدي چه كار                   

 با ديگر همنوعانـشان     "نوشته به اين جمله اشاره داشت       .مي كنن و كجا مي خوان برن        

تنها يه  .  بنابراين تصور مي كنم كه در مقصد اون ها اورگال ها بيشتري منتظر هستن                "

ر جمع آوري چنين نيرويي براي پادشاه وجود داره و اون هـم ايجـاد سـپاهي از                  دليل د 

  ". انسان ها و هيوالها براي نابودي ماست 
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بدون اطالعات بيشتر   . حاال غير از صبر كردن و مننتظر ماندن هيچ راه ديگه اي نداريم              

ابراين جـاي اميـد   محل فاردن دور هنوز لو نرفته و بن   . نمي تونيم ايتروژادا رو پيدا كنيم       

  . تنها اورگال هايي كه اون رو ديدن ديشب مردن . هست 

  از كجا مي دونستي ما مي آييم ؟ ": اراگون پرسيد 

  ". و در يه جايي هم براي كول ها تله گذاشته شده بود . يكي از دوقلوها منتظر ما بود 

ه او هـيچ نظـري      اگر چـ  . اراگون مي دانست كه سفيرا با عالقه به آن ها گوش مي دهد              

. اما اراگون مي دانست كه بعدا حرف هاي زيادي براي گفـتن خواهـد داشـت                 .نمي داد   

 در ورودي دره اي كه از اون عبور كـردين و در هـر دو طـرف رودخانـه                    ": آژيهاد گفت   

  ". بيرتوت نگهبانايي رو گذاشتيم اون ها هم با كبوتر به ما اطالع دادن 

آن كبوتر همان پرنده اي بود كه سفيرا سعي در خوردن آن             اراگون نگران شد كه شايد      

 وقتي آريا و تخم ناپديد شدن به بروم اطالع دادين ؟ اون مي گفـت                ": او گفت   . داشت  

  "". كه از واردن ا هيچ پيغامي دريافت نكرده 

 سعي كرديم اون رو مطلع كنيم اما فكر مي كنم پيغام رسان ما بين راه                ": آژيهاد گفت   

ير شد و توسط افراد امپراطور كشته شد ، واال چه دليلـي داشـت كـه رازاكهـا بـه                     دستگ

بعد از اون ، بروم به همراه تو سفر مي كرد و رسوندن پيغام به اون غيـر                  . كارواهال بيان   
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وقتي از طريق پيكي از تيرم با ما ارتباط برقرار كرد ، خيالمون راحت شـد و       . ممكن بود   

ه تعجب نكرديم ، چرا چون اون هـا دوسـتاي قـديمي بـودن و                از اين كه پيش جود رفت     

چون جود لوازم ضروري را از طريق سردا برامون مي فرستاد به راحتي مي تونست پيغام              

  ". بروم رو به ما منتقل كنه 

آژيهـاد سـكوت    . اراگون عميقا به فكر فرو رفت و در مورد آن چه شنيده بود ، انديشيد                

از زماني كه اراگون تخم سفيرا را پيدا كرده بود اين اولـين             . كرد و منتظر صحبت اوشد      

باري بود كه احساس مي كرد متوجه اتفاقات پيرامونش شده اسـت و سـرانجام متوجـه                 

 از  ": اراگـون پرسـيد     . شده بود كه سفيرا از كجا اومده و چه آينده اي در انتظار اوست               

  "من چي مي خواين ؟ 

  "؟  منظورت چيه ": آژيهاد گفت 

منظورم اينه كه در ترنجهيم از من چه انتظاري دارين ؟ تـو و اون چـه نقـشه اي                     -

 و در حالي كه لحنش خشن       "براي من دارين ؟ اما اگر از برنامه شما خوشم نياد چي ؟              

 هر وقت الزم باشه مي جنگم ، هر وقت جـشني الزم باشـه شـادي                 ": تر مي شد گفت     

امـا  ... .      مي خورم و اگه زمانش برسه مي ميرم              مي كنم ، در زمان غم و اندوه تاسف          

 بـراي اينكـه صـحبت    ". به هيچ كس اجازه نمي دم بر خالف ميلم از من استفاده كنـه    
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 سـوارهاي قبلـي حـاكم و داور         ": هايش تاثير گذار باشد مكثي كرد و سپس ادامـه داد            

 مقـامي رو نمـي   بودن و اختياراتشون وراي قدرت همه رهبراي زمانشون بود من چنـين     

خوام ، شك دارم كه مردم بعد از اون همه مدت كه آزاد زندگي كردن چنين نظارتي رو                  

اما من قدرتمندم  و به محض اين كـه شـرايط رو             . از سوي فرد جواني مثل من بپذيرن        

اون چه كه مي خوام بدونم اينه كه بـراي          .  مناسب ببينم قدرت رو در اختيار مي گيرم         

  ".  چه برنامه اي دارين  اون وقت تصميم مي گيرم كه موافقت كنم يا نه استفاده از من

 اگـه تـو شـخص ديگـه اي بـودي و قبـل از            ": آژيهاد با شيطنت به او نگريست و گفت         

سوارهاي ديگه زندگي مي كردي ، احتماال به دليل حرف هاي گستاخانه ات كشته مـي                

خواسته تو برنامه هام رو فاش مـي  چي باعث شد فكر كني كه من تنها به خاطر          . شدي  

  .  چهره اراگون بر افروخته شد ، اما  نگاهش را بر نگرداند "كنم ؟ 

مـوقعيتي كـه تـو از اون برخـورداري ، حـق      .   هنوز هم حق با توئـه   " :آژيهاد ادامه داد    

تو نمي توني از شرايط حرفهاي خودت فـرار         . گفتن چنين چيزهايي رو هم بهت مي ده         

 هر ترتيب اين شرايط تو رو تحت تاثير قرار ميده دوست ندارم بازيچه هر گروه                كني ، به  

يا اهدافي بشي كه بيشتر از اون چه بايد ،  ازت توقع دارن تو بايد آزاديت رو حفظ كني                    
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چون قدرت واقعي تو در اونه ؛ تسلط من بر روي تو محدود خواهد بود ، اما معتقدم اين                   

   ". به نفع توئه 

اساسي اعتماد كردن به افراد قدرتمنديه كه تو رو جزئي از قدرت خودشون به               مشكل   "

حساب ميارن ، عالوه بر اين ، به رغم اعتراضاي تـو ، مردمـي كـه ايـن جـان انتظـارات                       

مهم نيست كه چقـدر     . خاصي از تو دارن ، اون ها مشكالتشون رو با تو مطرح مي كنن               

. ها از تو درخواست حل مشكالتشون رو دارن         اون مسائل خوشايندن ، مهم اينه كه اون         

 موقعيت هايي پيش ميـاد كـه        ":  آژيهاد به جلو خم شد و با لحني تقريبا جدي گفت             "

تـو بـا كلمـه اي مـي تـوني اون هـا رو بـه سـمت               ... اينده افراد در دست تـو قـرار داره          

ي مـي   خوشبختي يا بدبختي ببري ،زنان جوان در خصوص ازدواجشان از تو نظـر خـواه              

كنن ، خيلي از اون ها هم تو رو به عنوان همسر انتخاب مي كنن و افـراد پيـر در مـورد           

تو بايد بـا    . اين كه ارث رو براي كدام يك از فرزندان شون بذارن با تو مشورت مي كنن                 

هرگـز بـا           . همه اون ها مهرباني و خردمندانه رفتار كني ؛ چون كه به تو اعتمـاد كـردن                  

و سبك سرانه  صـحبت نكـن ؛  چـون كلمـات تـو بـيش از اون چيـزي كـه                        بي فكري   

  ". منظورت بوده روي اون ها تاثير ميذاره 
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 ": اراگون از تصور اينكه مردم از او نظر خواهي كنند ، احساس نگرانـي داشـت و گفـت           

  ". اما هنوز نگفتي من اين جا بايد چه كار كنم 

 صد و سي فرسنگ رو  تو شش روز طي كردي             االن ، هيچي تو بيش از      ":  آژيهاد گفت   

وقتـي خـستگي    . مطمئنم به استراحت احتياج داري      . و اين كار بزرگيه و باعث افتخاره        

پـس از   . ات برطرف شد ما قدرت بازوها و توانمندي استفاده تو از جادو رو مي سـنجيم                 

ودت بايـد   اون انتخاب هايي رو كه مي توني داشته باشي برات توضيح مي دم و بعـد خـ                 

  ".اونها رو انتخاب كني

  "و مورتاگ چي؟":ارگون با شيطنت پرسيد 

چهره آژيهاد در هم رفت و دستش را به زير ميز برد، زاروك را با خـود بـاال اورد، غـالف        

اژيهاد دسـتش را روي ان كـشيد تـا ايـن كـه بـه       . صيقلي شمشير زير نور مي درخشيد    

 تا زماني كه به دوقلوها اجـازه راه يـابي            مورتاگ ":قسمت حكاكي شده ان رسيد و گفت      

 شما نمي تونيد اون رو زنداني كنيد        ":   اراگون گفت     ".به ذهنش رو بده، اينجا مي مونه      

  "! اون جرمي مرتكب نشده 
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 ما نمي تونيم بدون اطمينان از اين كه عليـه مـا اقـدام               ": آژيهاد با كمي ناراحتي گفت      

ر باشه ، چه نباشه ، به طور بالقوه به انـدازه پـدرش              اون چه گناهكا  . كنه ، آزادش كنيم     

  ". براي ما خطرناكه 

 ": اراگون مي دانست كه آژيهاد به هيچ طريقي متقاعد نخواهد شد و با نگراني پرسـيد                  

  "چطور تونستي صداش رو تشخيص بدي ؟ 

  سپس بـه دسـته زاروك ضـربه اي زد و           ".  من يه بار پدر اون رو ديدم         ": آژيهاد گفت   

 كاش بروم بهم گفته بود كه شمشير مورزان را برداشته ، بهت توصيه مي كـنم                 ": گفت  

خيلي از افراد اين جـا بـه خـصوص          . كه شمشير رو تو واردن دور با خودت حمل نكني           

  ". كوتوله ها ، از دوران مورزان با تنفر ياد مي كنند 

  ".  به خاطر مي سپارم ": اراگون گفت 

 اين من رو به ياد انگشتر بـروم انـداخت كـه بـراي               ":  او داد و گفت      آژيهاد زاروك را به   

قصد داشتم كه به ترونجهيم بر    مـي گـرده اون        . تاييد هويتش براي من فرستاده بود         

حاال كه اون مرده فكر مي كنم به تو تعلق داره ، تصور مي كـنم اون                 . رو بهش پس بدم     

  " .هم مي خواد كه اين انگشتر پيش تو باشه 

  . سپس كشوي ميز را باز كرد و انگشتر را از آن بيرون آورد 
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نقشي كـه روي يـاقوت كبـود قرارداشـت شـبيه            .  اراگون با حترام انگشتر را قبول كرد        

او انگشتر را در انگشتش كرد و با تحسين به درخشش آن            . خالكوبي روي شانه آريا بود      

  ".  باعث افتخار منه ": در زير نور نگريست و گفت 

 آژيهاد سرش را تكان داد ، سپس صندلي خود  را عقب كشيد و ايستاد ، رو بـه سـفيرا                     

 فكر نكن كه تو را فرامـوش كـرده ام ، اي اژدهـاي               ": كرد و با لحني محكم به او گفت         

من اين چيزها رو بيشتر به خاطر تو گفتم تا به خاطر اراگون خيلي مهمه كه                . قدرتمند  

ن تو اين لحظات خطرناك وظيفه محافظـت از اراگـون بـه عهـده               اون ها رو بدوني ؛ چو     

قدرت خودت رو دست كم نگير و در حمايت از اون ترديد نكن ؛ چـون اراگـون                  . توست  

  "... بدون تو مطمئنا نابود ميشه 

 سفيرا سرش را پايين آورد و به چشمان سياه آژيهاد خيره شد ، آن ها بدون اينكه پلك                  

هيچ حرفي يكديگر را نگريستند ؛ باالخره آژيهاد تكاني خورد و بـه             بزنند براي مدتي بي     

  ".  ديدن تو واقعا باعث افتخار منه ": پايين نگاه كرد و به آرامي گفت 

سفيرا سرش را به طرف اراگون چرخاند و گفت ، به او بگو كه هم ترونجهيم هم اون من                   

امـا بهـش بگـو كـه اگـر      . ون بترسـه   امپراطور حق داره از ا    . رو تحت تاثير قرار داده اند       
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تصميم گرفته بود تو رو بكشه ، ترونجهيم رونابود مي كردم و با دندونام تيكه تيكـه اش                  

  ... مي كردم 

 اراگون درنگي كرد و از نفرتي كه در صداي سفيرا بود شگفت زده شد ، سـپس پيـام را                    

 موجودي بـا ايـن عظمـت         من از  ": آژيهاد با جديت به او نگاه كرد و گفت          . منتقل كرد   

اما شك دارم كه مي تونـستي دو قلوهـا رو پـشت سـر               . كمتر از اين هم انتظار نداشتم       

  ". بگذاري 

  !  سفيرا با صدايي تمسخر آميز گفت ، ها

 پس بايد خيلي قوي تر از اون باشن كه          ":  اراگون كه منظور سفيرا را مي دانست گفت         

ا خشم اژدها مواجه بشن به شـدت بترسـن ، هـر             اما  فكر مي كنم اگه ب      . نشون مي دن    

بايد بـدونين كـه   . دوي اون ها شايد بتونن من رو شكست بدن ، اما سفيرا رو نمي تونن         

اژدهاها قدرت جادويي سوارها رو افزايش مي دن و اون رو بيشتر از قـدرت يـه جـادوگر         

فكر مـي كـنم   . به همين دليل قدرت جادوييي بروم كمتر از من بود . معمولي مي كنن    

  ". در نبود سوارها ، دوقلوها قدرت شون رو بيش از حد تخمين زدن 
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 بـروم بـه عنـوان يكـي از قـوي تـرين              ":  آژيهاد با نگراني به او نگـاهي كـرد  و گفـت              

اگـر گفتـه هـات      . جادوگرهاي ما به شمار مي رفت و تنها الف ها  از اون قوي تر بودند                 

  ". مسائل تجديد نظر كنيم درست باشه ما بايد تو خيلي از 

 حاال كه اينجوريه ، خوشحالم كه الزم نبود بـه           ": سپس به سفيرا تعظيمي كرد و گفت        

  .  سفيرا هم در جواب سرش را پايين آورد ". هيچ كدام از شما آسيبي برسه 

 كوتوله به داخل اتاق پريـد و بـا نـاراحتي            "!  اوريك   ":  آژيهاد صاف ايستاد و صدا كرد       

مجبـور شـدم تمـام روز بـه         .  اوريك تو مشكل بزرگي براي من درست كـردي           ": گفت  

تا زماني كـه تنبيـه نـشي        . شكايت يكي از دوقلوها در خصوص نافرماني تو ، گوش بدم            

اين مسئله مهميه كه نمـي شـه   . متاسفانه حق با اون هاست . خيالشون راحت نمي شه    

  ". پس بدي بايد جواب . به سادگي از اون چشم پوشي كرد 

سپس بـا  . چشمان اوريك به اراگون افتاد ، اما در صورتش هيچ احساسي ديده نمي شد             

اون هـا تيرهـايي رو بـه        .  كول ها تقريبا اطراف كوسـتامرنا بـودن          ": لحني جدي گفت    

اما دو قلوها هيچ كاري بـراي متوقـف         . طرف اژدها ، اراگون و مورتاگ پرتاب مي كردند          

با وجودي كه اراگـون از اون طـرف آبـشار رمـز ورود را               .  نمي دادن    كردن اون ها انجام   

تـازه وقتـي كـه      . فرياد مي زد ، اما دوقلوها از باز كردن دروازه ها خودداري مي كردنـد                
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شايد كـار اشـتباهي     . اراگون از آب بيرون نيومد اون ها هيچ عكس العملي نشون ندادن             

  ". سوار بميره كردم اما نمي تونستم اجازه بدم يه اژدها 

اگه اون من رو بيـرون نمـي   .  من نمي تونستم خودم از آب بيرون بيام    ":  اراگون گفت   

  ". كشيد غرق مي شدم 

 و بعد از اون چرا بـا اون هـا           ": سپس قاطعانه از اوريك پرسيد      .  آژيهاد به او خيره شد      

  "مخالفت كردي ؟ 

 اون هـا حـق نداشـتن بـه زور وارد            ": اوريك با جسارت چانه اش را باال گرفت و گفـت            

  ". ذهن مورتاگ بشن اما اگه مي دونستم كه مورتاگ كيه مانع اون ها      نمي شدم 

.  نه ، تو كار درستي انجـام دادي  " :آژيهاد دستي به ريش هاي پر پشتش كشيد و گفت   

مـا تـو حـدي نيـستيم كـه بـه ذهـن              . هر چند كه اگه اون كار رو نمي كردي بهتر بود            

عمل تـو باعـث افتخـاره ، امـا تـو از             . مهم نيست اون ها كي باشند       . يگران نفوذ كنيم    د

  ". دستور مستقيم فرمانده ات سرپيچي كردي و جريمه آن هميشه مرگ بوده 

  .  اوريك شوكه شد 

اون فقـط        مـي            !  نمي تـونيم اون رو بـه ايـن دليـل  بكـشين                ":  اراگون فرياد زد    

  ". ه خواست به من كمك كن
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 اين موضوع ربطي به تو نداره ، اوريك قانون شـكني كـرده و               ": آژيهاد با قاطعيت گفت     

 اراگون مي خواست دوباره با او بحث كند كه آژيهاد بـا بـاال               ". بايد نتيجه اش رو ببينه      

 اما حق با توست ، به دليل شرايط در حكم او تخفيف             ". بردن دستش او را متوقف كرد       

اوريك از االن تو از خدمت در سپاه اخراج مي شي و اجازه نداري تو هيچ                . داده مي شه    

  "فهميدي ؟ . يك از فعاليت هاي نظامي تحت فرماندهي من شركت كني 

رنگ از چهره اوريك پريد ، اما فقط با سردر گمي و به شدت سرش را تكان داد و گفـت                     

  " . بله  ": 

 بـه عـالوه ، در نبـود وظـايف           ": فت  آژيهاد كه برق شادي در چشمانش مي درخشيد گ        

معمولي ات و در مدت حضور اراگون و سفيرا در اين جا ، تو رو به عنـوان راهنمـاي اون                  

تو بايد اطمينان حاصل كني كه اون ها از تمام وسـايل آسـايش و               . ها منصوب مي كنم     

مي مونه ،   ايسيدار ميتريم سفيرا در باالي    .راحتي كه براشون در نظر گرفتيم برخوردارن        

اراگون هر جا كه بخواد مي تونه بره ؛ وقتي كه خستگي سفرش برطرف شد ، اون رو بـه   

  ". اونجا منتظرش هستن . محل هاي آموزشي ببر 

   ". متوجه شدم  ": اوريك به آرامي به جلو خم شد و گفت 
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. خـل   وقتي بيرون رفتي بگو دوقلوها بيان دا      .  بسيار خب ،مي توني بري       ": آژيهاد گفت   

"  

 كجا مـي تـونم آريـا رو پيـدا           ": سپس پرسيد   .  اراگون تعظيمي كرد و آماده رفتن شد        

  ". كنم ؟ مي خوام اون رو ببينم 

بايـد منتظـر بمـوني تـا اون         .  هيچكس اجازه مالقـات بـا اون رو نـداره            ": آژيهاد گفت   

   ". خودش به ديدنت بياد 

  . ين  انداخت و به ميز نگريست آژيهاد به نشانه خاتمه صحبت هايش سرش را پاي
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  فصل پنجاه و چهارم

  كودك را تبرك كن ، آرگتالم

پـشت سـر او دوقلوهـا وارد        . اراگون به راهرو رفت ، از نشستن زيـاد خـسته شـده بـود                

: اراگون به اوريك نگاه كرد و با عذر خواهي گفت           . كتابخانه آژيهاد شدند و در را بستند        

  ".  خاطر من به دردسر افتادي  خيلي متاسفم كه به"

 خـودت رو ناراحـت نكـن ، آژيهـاد           ":  اوريك دستي به ريشش كشيد و زير لب گفـت           

 حتي سفيرا هم از چيزي كه اوريك گفت شـگفت           ".چيزي رو كه مي خواستم بهم داد        

 منظورت چيه ؟ تو نمي توني تعلـيم ببينـي يـا بجنگـي ، تـو                  ": اراگون گفت   . زده شد   

  "چطور مي تونه اون چيزي باشه كه تو مي خواستي ؟ . ت از مني درگير محافظ

 آژيهاد رهبر خوبيـه ، اون مـي دونـه چطـوري قـوانين               ": كوتوله به او نگاه كرد و گفت        

. من به دستور اون تنبيه شدم ولي يكي از افراد هروتگار هم هـستم               . عادالنه وضع كنه    

اراگون متوجه شد وفـاداري دو      .  كنم   تحت فرمان اون هنوز هر كاري كه دلم بخواد مي         

 آژيهاد تو   ": او گفت   . جانبه اوريك و تقسيم قدرت در ترونجهيم را فراموش كرده است            

  "رو فقط در موضع قدرت قرار داد ، غير از اينه ؟ 
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مطمئنـا  .  نه و بدين ترتيب دو قلوها نمي تونن شكايتي بكنن          ":  اوريك خنديد و گفت     

مطمئـنم گرسـنه اي و بايـد        . بيا پسر   . ، آژيهاد يه حقه بازه ، آره        اين اذيتشون مي كنه     

  ". اژدهات رو هم سر و سامان بديم 

  .  سفيرا با نارضايتي از خود صدايي در آورد 

مطمئـنم كـه فرامـوش    .  عذر خواهي مرا بپذيريد ": اوريك تعظيم كوتاهي كرد و گفت       

 از ديوار برداشـت و آنهـا را بـه پـايين              او يك فانوس با نور نارنجي رنگ       ". نخواهم كرد   

  . راهرو هدايت كرد 

 تو فاردن دور بقيه هم مي       ":  اراگون كه سعي مي كرد از كوتوله ها عقب نيفتد پرسيد            

 او زاروك را بـا احتيـاط حمـل مـي كـرد و نـشان روي                "تونن از جادو استفاده كـنن ؟        

ايش را در زيـر زره اش بـاال         اوريـك شـانه هـ     . غالفش را زير بازويش پنهان كـرده بـود          

و اون هايي رو هم كه ما داريم جز اينكه بتـونن كبـودي              .  خيلي كم    ": انداخت و گفت    

همه اون ها مجبور شدن به خاطر نيرويـي كـه           . ما رو درمان كنن كاري نمي تونن بكنن       

  براي درمان آريا الزم بود توانشون رو روي هم  بذارن 

  . به جز دو قلوها  -
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 درسته ، به هر حال او به كمك اونا احتياجي پيـدا نمـي كنـه    ": غرولند گفت اوريك با  

مهارت اونا فقط مريوط بـه طراحـي و برنامـه           . چون هنرشون براي درمان كردن نيست       

 رهبـر قبلـي پـيش از        دينـور . ريزي براي قدرته ، حتي به بهاي ضربه زدن بـه ديگـران              

ق بشن ، فقط به اين دليل كـه بـه حمايتـشون             آژيهاد به اونا اجازه داد به واردن ها ملح        

بدون وجود كساني كه قادر باشن جادو رو دفع  كنن و تو ميدون نبـرد                ... احتياج داشت   

اونـا يـه جفـت رذل كثيـف هـستن امـا مـورد               . دوام بيارن نمي شه با امپراطور جنگيد        

. نجهيم شـدند   آن ها وارد يكي از چهار تونل اصلي ترو         ". استفاده خودشون رو هم دارن      

صدايشان روي زمـين بـراق   . جمعي از كوتوله ها و انسان ها در آن در رفت و آمد بودند       

ناگهان با ديدن سفيرا همه صداها قطع شـد و همـه چـشم هـا بـه او                   . منعكس مي شد    

اوريك به حاضران اهميتي نداد و به سمت چپ چرخيد و به طرف يكي از               . خيره شدند   

  . ه راه افتاد دروازه هاي ترونجهيم ب

  " كجا مي ريم ؟ ": اراگون پرسيد 

بيرون از اين راهروها كه سفيرا بتونه به جايگاه اژدهاها بـاالي ايـسيدار ميتـريم ،                  -

قله ترونجهيم رو به آسمان بازه      . جايگاه اژدها ها سقفي نداره      . ستاره گل رز ، پرواز كنه       
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. تقيما بـه اون محـل پـرواز كنـي           ، درست مثل فاردن دور ، تا تو ، سفيرا ، بتـوني مـس              

  . سوارها زماني كه به ترونجهيم مي اومدن از اون محل استفاده مي كردن 

  " بدون سقف اون جا سرد و مرطوب نمي شه ؟ ":  اراگون پرسيد

 نه ، فاردن دور از ما در برابر اين عناصـر محافظـت              ": اوريك سرش را تكان داد و گفت        

عالوه بـر ايـن اونجـا پـر از          . ين جا مزاحمت ايجاد نمي كنن       برف و باران در ا    . مي كنه   

. تمام تجهيزات الزم در اون جا تدارك ديـده شـده            . غارهاي مرمري براي اژدها هاست      

تنها چيزي كه بايد مراقبش باشين قنديل ها هستن ، زماني كه اون ها پايين بيفتن مي                 

ن اطمينان داد ، مـن اون جـا در           سفيرا به اراگو   ". تونن يه اسب رو از وسط نصف كنن         

يه غار مرمري از هر جاي ديگه اي كه تا حاال اقامـت كـرديم مطمـئن      . امان خواهم بود    

  . تره 

  فكر مي كني حال مورتاگ خوبه ؟... .  اراگون گفت ، شايد 

شك دارم به مورتـاگ     .  رفتار آژيهاد مثل يه آدم شريف بود و من رو تحت تاثير قرار داد             

  .زنه مگه اين كه مورتاگ سعي كنه فرار كنه صدمه اي ب

به واسـطه   . دلش نمي خواست بيش از اين صحبت كند         .  اراگون دست به سينه ايستاد      

فرار ديوانه  .تغييراتي كه از روز قبل در پيرامونش به وجود آمده بود ، هنوز بهت زده بود                 
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 پايـان رسـيده بـود امـا         وار آن ها از زماني كه گيلييد را ترك كـرده بودنـد بـاالخره بـه                

 اسب هامون   ": اراگون گفت   . جسمش همچنان در انتظار دويدن و اسب سواري داشت          

  "كجان ؟ 

  .مي تونيم قبل از ترك ترونجهيم اون ها رو ببينيم . تو اسطبل نزديك دروازه  -

ي     شـير دال هـا        .  آن ها از همان دري كه وارد شده بودند از ترونجهيم خارج شـدند               

اوريك به قلـه سـفيد تـرونجهيم        .  طاليي با رنگ زيبا زير نور فانوس ها مي درخشيدند           

 گوشـت تـازه و آب پـاكيزه كوهـستان اون بـاال در      ": اشاره كرد و رو بـه سـفيرا گفـت       

انتظارته ، تو هر غاري كه مي خواستي مي توني سكونت كني و به محض اين كه يه جا                   

  ". و فراهم ميشه و ديگه هيچ كس مزاحمت نميشه رو انتخاب كردي اسباب راحتي ت

دلم نمي خـواد از هـم       .  فكر مي كردم قراره با  هم بريم          ": اراگون اعتراض كرد و گفت      

 اژدها سوار اراگون ، من براي راحتـي         ":  اوريك به طرف او برگشت و گفت         ".جدا شيم   

 جايگاه اژدهاهـا منتظـرت   تو هر كاري مي كنم اما بهتره تا تو غذات رو بخوري سفيرا تو      

بمونه ، چون كه داالنهاي منتهي به سالن ضيافت به اندازه كافي بزرگ نيستن كه سفيرا                

  ". هم بتونه با ما همراه بشه 

  چرا شما نمي تونين غذاي من رو بيارين اون جا ؟  -



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

756

756

 چون ، غذا اين پايين تهيه مـي شـه و تـا اون بـاال راه                  ": اوريك با حالتي تدافعي گفت      

اين كـار   . زياديه اما اگر دلت بخواد يه خدمتكار رو مي فرستيم باال تا براي تو غذا بياده                 

  . كمي طول مي كشد اما در عوض مي توني با سفيرا غذا بخوري 

و از اين كه آنهـا حاضـر        .  اراگون با خودش فكر كرد ، يعني واقعا او اين كار رو مي كنه               

ام دهند در تعجب بود اما طرز حرف زدن اوريـك او را             بودند اين كارها را به خاطر او انج       

سفيرا گفـت ، مـن      . به فكر انداخت كه شايد كوتوله ها در حال آزمايش كردن او بودند              

برو غذات رو بخور بعد بيا پيش       . خيلي خسته ام و اين جايگاه به نظرم جاي خوبي مياد            

نيم خواب خـوب و راحتـي       مطمئنا بدون ترس از حيوانات وحشي يا سربازان مي تو         .من  

  .ما يه تعقيب و گريز طوالني و سخت رو پشت سر گذاشتيم . داشته باشيم 

 من همين پايين غذا مي خـورم  ": اراگون متفكرانه به او نگاه كرد و بعد به اوريك گفت     

اراگـون  .  كوتوله لبخندي زد و به نظر مي سـريد كـه از ايـن موضـوع راضـي اسـت                      ". 

  .از كرد تا او بتواند دراز بكشد و راحت بخوابد خورجين سفيرا را ب

  ممكنه زاروك رو با خودت ببري؟
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سفيرا گفت ، بله و شمشير و خورجين را با چنگال هايش گرفت و گفت ، اما كمانـت رو         

پيش خودت نگه دار درسته كه ما بايد به اين مردم اعتماد كنيم ولـي نـه اون قـدر كـه                      

  . احمق به نظر برسيم 

  . ا نگراني گفت ، مي دنم اراگون ب

صداي مداوم بال زدن هاي او تنهـا        . سفيرا با يك جهش ناگهاني شروع به بال زدن كرد           

زماني كه سفيرا به نـوك قلـه تـرونجهيم          . صدايي بود كه در تاريكي به گوش مي رسيد          

ناگهـان تـو    .  اوه پسر ، واقعا خوش شانسي        ": رسيد اوريك نفس عميقي كشيد و گفت        

اشتياق شديدي رو نسبت به آسمان باز و صخره هاي سر بـه فلـك كـشيده حـس                   قلبم  

ولي هنـوز پاهـام مثـل قبـل         . كردم و مثل يه شاهين تيز رو از لذت شكار سرشار شدم             

   ". روي زمينه يا بهتر بگم زير زمين 

 من به عنوان يـك ميزبـان از وظـايفم غافـل             ": او دست هايش را به هم كوبيد و گفت          

 دونم كه از اون شام شرم آوري كه دو قلوها بـه شـما دادن تـا حـاال چيـزي                      مي. شدم  

   ". خب ، بيا غذا و گوشت تازه و نان از آشپزها بگيريم . نخوردي 

انها به سـمت تـرونجهيم برگـشتند و از داالن هـاي             . اراگون به دنبال كوتوله به راه افتاد      

با رديفـي از ميزهـاي سـنگي پـر          پيچ در پيچ گذشتند تا به يك اتاق بزرگ رسيدند كه            
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شعله هاي آتش در اجـاقي سـنگي        . شده بود كه ارتفاع شان به اندازه قد كوتوله ها بود            

اوريك به زباني      نا آشنا بـا كوتولـه اي كـه                 . كنار يك پيشخوان دراز زبانه مي كشيد        

كوتولـه بـه سـرعت در ظـرف هـاي           . چهره سرخ و سفيد و شجاعي داشت صحبت كـرد         

سپس اوريك ، اراگون را  بـه چنـدين طبقـه            . براي آن ها قارچ و ماهي داغ آورد       سنگي  

باالتر و به يك اتاق شاه نشين كوچك برد كـه بيـرون ديـوار خـارجي شـهر تـرونجهيم                     

آن ها چهار زانو نشستند و اراگون بدون اين كه حرفي بزند غذايش را              . ساخته شده بود    

  . خورد 

اوريك با خرسندي آهي كشيد و يك چپق دسته بلنـد           وقتي ظرف هاي غذا خالي شد ،        

 يه غذاي عـالي ،  ": را از جيبش بيرون آورد و همان طور كه آن را روشن مي كرد گفت   

 اراگـون   ". اگر چه همراهش يك جرعه نوشيدني الزم داشت تا بـه راحتـي بـره پـايين                  

اورزي هـم مـي      شما تو فاردن دور كش     ": زمين زير پايش را به دقت بررسي كرد وگفت          

  "كنين ؟ 

ترونجهيم . نه ، اين جا فقط براي رشد قارچ ها ، كپك ها و خزه ها نور كافي وجود داره                    

به همين دليلـه    . بدون تامين مواد غذايي از دره هاي اطراف نميتونه پا برجا باقي بمونه              

  . كه بسياري از ما ترجيح مي ديم توي جاهاي ديگه كوه هاي بيور زندگي كنيم 
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  س كوتوله ها تو شهرهاي ديگه اي هم زندگي ميكنن ؟ پ -

 ":  اوريك در حالي كه روي بازويش خم شده بود پك عميقي بـه چـپقش زد و گفـت                    

تـو فقـط طبقـات      . شهرهاي چندان زيادي نيستن وترونجهيم بزرگ تـرين اون هاسـت            

ر امـا بيـشتر تـرونجهيم غيـ       . پايين رو ديدي ، به خاطر همين متوجه وسعتش نـشدي            

 . هر چقدر باالتر بري ، خلوت تر مي شه . مسكونيه 

بيـشتر   كوتولـه هـا        .  قرن هاست كه همه زمين هاي اونجا  دست نخورده باقي مونده             

طـي  . ترجيح مي دن زير ترونجهيم و فاردن دور ، توي غارها و داالن هـا زنـدگي كـنن       

االن ميشه بدون   . ديم  قرن هاي گذشته ما به صورت گسترده زير كوه هاي بيور تونل كن            

اينكه قدم به سطح زمين بذاري از طريق اين تونل ها پياده از يك طرف رشته كـوه بـه                    

  ". طرف ديگه اون رفت 

 به نظر مي رسه داشتن اون همـه فـضاي بـه درد نخـور تـو تـرونجهيم                    ": اراگون گفت   

  ".بيهوده باشه 

 به خاطر منابع كم بايد اين        بعضي ها عقيده داشتن    ": اوريك سرش را تكان داد و گفت        

  ".جا رو ترك كنيم ، اما ترونجهيم يه خصوصيت خيلي مهم داره 

  "و اون چيه ؟  -
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فقـط سـه    . تو زمان مصيبت ها و بدبختيها اين جا مي تونه به همه ما سكني بده                 -

نمونه در تاريخ ما وجود داره كه تو چنين شرايط حادي قرار گرفته باشـيم و هـر دفعـه                    

ا رو از نابودي نجات داده و به همين دليله كه ما هميشه اين جا رو به عنوان    ترونجهيم م 

 پايگاهي آماده استفاده نگه مي داريم 

  ".  هرگز چنين چيز باشكوهي نديده بودم " :اراگون با تحسين گفت 

 خوشـحالم كـه ايـن       ":  اوريك در حالي كه چپقش در دهانش بود لبخنـد زد و گفـت               

با توجـه بـه     ...  چندين نسل طول كشيد تا ترونجهيم ساخته بشه          .طوري فكر مي كني     

متاسفانه بـه خـاطر امپراطـور ملعـون ،     .اين كه عمر ما خيلي از عمر آدم ها طوالني تره       

  . تعداد كمي از غريبه ها اجازه دارن عظمت و شكوه اون رو مشاهده كنن 

  تعداد واردن ها در اين جا چند نفره ؟ -

 ن ها ؟  كوتوله ها يا انسا -

و به اين جا پناهنده  انسان ها ، مي خوام بدونم چند نفر از امپراطوري فرار كردن -

اوريك دود غليظي بيرون داد كه به آرامي در اطراف سرش پراكنـده شـد و بعـد                  . شدن  

اما ايـن   .  در اين جا حدود چهار هزار نفر از هم    نوع هاي تو زندگي مي كنن                    ": گفت  

شمه اي از چيزيه كه تـو       . يزي كه تو      مي خواي بدوني نيست             مقايسه خوبي براي چ   
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بقيـه اون هـا     . فقط آدمايي كه آرزوي جنگيدن دارن به اين جا ميان           . مي خواي بدوني    

  ". هستنسردا در اورينتحت حمايت پادشاه 

اراگون در ذهنش با سفيرا تماس گرفت و ديد كه او با اشتها مشغول خـوردن يـك ران                   

او بارديگر توجهش به چكش و ستاره هاي حك شده روي كـاله خـود               .  است   خون آلود 

  اين عالمت ها چه   معني اي دارن؟ اين عالمت رو كـف                ":  اوريك جلب شد و پرسيد      

  ". يكي از طبقات ترونجهيم هم ديدم

اوريك كاله خود آهني را از روي سرش برداشت و انگـشتش را روي       حـك شـدگي              

 اين سمبل طايفه منه ، ما از بازماندگان آهنگـران مـاهر و زبـر دسـت                  ": كشيد و گفت    

چكش و ستاره ها درون طبقات ترونجهيم مرصع كاري شده اند چـون آن هـا                . هستيم  

 بوده كه بر يك طايفـه و دوازده ناحيـه مجـاور اون              گوركاننشان شخصي بنيانگذار ما ،      

 و بـراي مـا      مـست اينگيتومـه   دورگيريپادشاه هروتگار خـودش يـه       . حكومت مي كرده    

  ". افتخارات زيادي به ارمغان آورده 

وقتي آن ها ظرف هاي خالي را به آشپزخانه برگرداندند در راهـرو از كنـار يـك كوتولـه                   

  " . آرگتالم ": او روبروي اراگون ايستاد و خم شد و با احترام گفت . گذشتند 
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اراگـون دسـتپاچه شـده      . رد   كوتوله اراگون را كه به دنبال جواب مـي گـشت تـرك كـ              

تا حاال كسي در    . صورتش گل انداخته بود ولي به طرز عجيبي احساس رضايت مي كرد             

  " چي گفت ؟ ": او به اوريك نزديك شد و پرسيد . مقابلش تعظيم نكرده بود 

 اين يه كلمـه بـه زبـان الـف           ":  اوريك با بي تفاوتي شانه هايش را باال انداخت و گفت            

 اراگـون بـه     ". ال به سوارها گفته مي شد و به معني دست نقـره اي اسـت                هاست كه قب  

 در زير آن هـا افتـاد كـه كـف            گدوي ايگنزيا دستكش هايش نگاهي كرد و به ياد نشان         

  " ميخواي پيش سفيرا برگردي ؟ ": اوريك پرسيد . دستش را سفيد و نوراني كرده بود 

 وقت كه گرد و غبار جـاده رو         جايي هست كه اول بتونم خودم رو بشويم ؟ خيلي          -

مي خـواهم عوضـش كـنم       .        عالوه بر اين پيرهنم خوني و پاره و بد بو شده            . تنمه  

اين جا جايي است كه بتونم براي كسي كار كـنم  . ولي پول ندارم كه يه پيرهن نو بخرم      

  ؟

ي ؟ تـا     اراگون مي خواي به مهمان نوازي هروتگار توهين كن         ":  اوريك با اعتراض گفت     

تو بهـاي اون رو از راه هـاي         . زماني كه تو ترونجهيم هستي احتياج نداري چيزي بخري          

بيـا بهـت   . ديگه اي پرداخت خواهي كرد و آژيهاد و هروتگار ترتيب اين كار رو مـي دن          

  ". بعد برات يه پيراهن نو ميارم . نشون بدم كه كجا مي توني خودت رو بشويي 
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.  پله طوالني پايين برد و درست در زير ترونجهيم قـرار گرفتنـد                او اراگون را از يك راه     

راهروها تقريبا شبيه تونل بودند و اراگون به سختي مي توانست حركت كند زيـرا فقـط                 

 اين باعث مي شه     ": اوريك گفت   . تمام فانوس ها قرمز بودند      . پنج فوت ارتفاع داشتند     

 آن ها وارد يك اتاق شـدند        ". رو نزنه   كه وقتي وارد يه تونل ديگه مي شي نور چشمت           

  . كه دري كوچك در انتهاي آن قرارداشت 

بـرس و صـابون هـم همـون         .  استخرها اون جاسـت      ": اوريك به در اشاره كرد و گفت        

وقتي برگشتي من با يه دسـت لبـاس نـو منتظـرت             . لباست رو همين جا بذار      . جاست  

  ". هستم 

از اين كه تنها در زير زمين بـود         . دن لباساش نمود    اراگون تشكر كرد و شروع به در آور       

احساس خفه كننده اي به او دست داد ، خصوصا با وجود سقف هاي كوتاه صخره مانند                 

اوسريع لخت شد و چون سردش بـود بـه سـرعت بـه طـرف در دويـد و وارد محوطـه                       . 

كـرد  چند اينچ به طرف جلو رفت تـا بـاالخره پاهـايش آب گـرم را حـس                   . تاريكي شد   

آب استخر كمي شور ، امـا آرامـش بخـش و تـسكين              . سپس خودش را در آن رها كرد        

لحظه اي از اين كه بيشتر در آب جلو برود ترسيد اما خيلي زود متوجه شد                . دهنده بود   

او كورمال كورمال ديـوار لغزنـده را گـشت تـا بـاالخره              . كه آب فقط تا كمر او مي رسد         
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بعد از آن با چشم هاي بسته در آب         . عد خودش را شست     صابون و برس را پيدا كرد و ب       

  . شناور شد و از گرماي آن لذت برد 

وقتي از آب بيرون آمد ، در حالي كه قطره هاي آب از بدنش مي چكيد وارد اتاق روشن                   

لبـاس هـا    . شد او يك حوله ، يك پيراهن نخي خوب و يك شـلوارك در آن جـا يافـت                    

  .      خوشحالي از اتاق بيرون رفت و به طرف تونل حركت كرد با. كامال اندازه اش بودند 

آن ها دوباره از پله هـا بـاال رفتنـد و بـه سـمت                . اوريك چپق به دست در انتظار او بود         

اراگون به قلـه تـرونجهيم      . ترونجهيم حركت كردند و سپس از شهر كوهي خارج شدند           

فيرا از جايگاه اژدهاها بـه سـمت        همين كه س  . خيره شد و سفيرا را با ذهن اش صدا زد           

 چطور با آدماي اون باال ارتباط برقرار مـي          ": زمين پرواز كرد ، اراگون از اوريك پرسيد         

.  اين مشكل رو مدت ها پيش حـل كـرديم            ":  اوريك زير لب خنديد و گفت        "كنين ؟   

 تو توجه نكردي ، پشت طاق هاي قوسي شكلي كه در هر طبقه هست يه پلكان پيوسته                

پله ها تـا جايگـاه اژدهاهـا در         . دور تا دور ديوار به سمت تاالر مركزي ترونجهيم مي ره            

.  مي گيم ، يعني پلكان بي پايان         ول تورين باالي ايسيدار ميتريم امتداد دارن ، ما بهش         

باال رفتن و پايين آمدن از اين پلكان براي كارهاي فوري مناسـب نيـست ، حتـي بـراي                    

در موارد ضروري به جاي باال رفتن از اين    پله             . ان مناسب نيست    موارد عادي هم چند   
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يه راه ديگه هم هـست كـه        . ها از فانوس و مشعل براي عالمت دادن استفاده مي كنيم            

زماني كه ول تورين ساخته شد ، يه آبروي صيقلي          . البته به ندرت ازش استفاده مي شه        

 ". ول پيكر و به بلندي يـه كـوه بـود            هم كنارش ساخته شد اين آبرو مثل يه سرسره غ         

  " خطرناكه ؟ ": اراگون با خنده گفت 

اين آبرو براي كوتله ها ساخته شده و . فكر امتحان كردنش رو از سرت بيرون كن     -

اگه از روي اون ليز بخوري به سمت پلكـان و طـاق             . براي يه آدم معمولي خيلي باريكه       

  . وا پرتاب شيهاي قوسي پرتاب مي شي ، حتي ممكنه به ه

وقتـي شـروع بـه      . فلس هايش روي زمين خش خش مي كرد         .  سفيرا فرود آمد     -

احوال پرسي با اراگون كرد آدم كوتوله ها يكي يكي از ترونجهيم آمدنـد و دور او حلقـه                   

اراگون با نگراني جمعيـت در حـال افـزايش را    . زدند و با اشتياق شروع به پچ پچ كردند       

.  بهتره بري    ": در حالي كه او را به طرف جلو  هل مي داد گفت              اوريك  . زيرنظر داشت   

 از كجـا    ":  اراگـون بـا دودلـي گفـت          ". فردا صبح همين جا ، نزديك اين در منتظرتم          

 بدونم كي صبح شده ؟ 

 ! حاال برو . يه نفر رو مي فرستم بيدارت كنه  -
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ده بودند ، راه باز كرد       اراگون بدون هيچ اعتراضي از ميان جمعيت كه دور سفيرا حلقه ز           

پيش از اوج گرفتن سـفيرا ، پيرزنـي جلـو آمـد و محكـم بـه پـاي                 . و پشت سفيرا پريد     

اراگون چسبيد ، اراگون سعي كرد پايش را بكشد ؛ اما دست هاي پيرزن مثل يك پنجه                 

اراگون نمي توانـست خـود را از دسـت او خـالص             . آهني دور قوزك پاي او پيچيده بود        

اي خاكستري پيرزن با چروك هايي در اطراف آن نشانگر گذر زمان بودند             چشم ه . كند  

چروك هاي عميق دور چشم پيرزن تا گونه هاي او امتداد داشت            . به او دوخته شده بود      

 چي مي خواي    ": اراگون كه ترسيده بود گفت      . يك بقچه پاره زير بغلش وجود داشت        . 

با صداي خـش    . صورت يك بچه نمايان شد       زن بازويش را كج كرد و از درون بقچه           "؟  

جز من كسي رونداره كـه ازش مراقبـت         .  اين بچه پدر و مادر نداره        " :دار و گرفته گفت     

آرگتالم بـا قـدرتي كـه داري اون رو    . كنه و همون طور كه مي بيني منم خيلي ضعيفم   

  "! دعا كن خوشبخت بشه . تبرك كن 

جمعيـت  . ك خواست اما كوتوله فقط او را مي پاييداراگون به اوريك نگاه كرد و از او كم   

چـشم هـاي زن هنـوز هـم بـه او            . كوتوله ها ساكت شدند و منتظر پاسخ اراگون بودند          

 آرگـتالم خـواهش مـي       " :پيرزن همچنان اصرار مي كرد و مي گفـت          . دوخته شده بود    

  ". كنم اون رو تبرك كن ، خواهش مي كنم 
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در آالگيزيا اين كار كاري پيش پا افتـاده         . ك نكرده بود     اراگون تا به حال هيچ كس تبر      

چون امكان داشت به اساني اشتباه شود و خالف آن اتفاق بيفتد و در ايـن صـورت      . نبود

موهبت تبديل به نفرينت مي شد ؛ مخصوصا اگر اين جمله با نيـت بـد يـا عـدم اعتقـاد        

 مسئوليتي رو قبول كنم يا نه       او با خود انديشيد ، مي تونم چنين       . راسخ خوانده مي شد     

  ؟

  .آرگتالم تبركش كن ، تبركش كن  -

چيـزي  . او ناگهان تصميم گرفت و به دنبال جمله يا عبارتي گشت كه آن را به كار بـرد          

. به ذهنش نمي رسيد تا اين كه به فكرش خطور كرد كه از زبان باستاني استفاده كنـد                   

  . لماتي قدرتمند با زبان باستاني اين مي توانست يك تبرك واقعي باشد ، گفتن ك

كـف دسـتش را روي پيـشاني        . او خم شد ودستكش را از دسـت راسـتش بيـرون آورد              

آتـرا   آترا گوليا اون ايليان تـاتر اونـو اون          " :كودك قرار داد و با لحن آرام و جدي گفت           

يي از جادو    گفتن اين كلمات او را به شدت ضعيف كرد ؛ گو           " . اونو وايز اسكولير فرا راتر    

 ايـن همـه   ": به آرامي دستكش را به دستش كرد و بـه زن گفـت             . استفاده كرده باشد    

اون چيزي بود كه مي تونستم براش انجام بدم ، اگه جمله اي وجـود داشـته باشـه كـه                     

  ". قدرت جلوگيري از وقايع رو داشته باشه ، همين ها بود 
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 و دوبـاره بچـه را الي پارچـه          " .  متـشكرم آرگـتالم    ": پيرزن خم شد و زير لب گفـت         

زن بي حركت ايستاد و نفـسش    . پيچيد اما سفيرا چرخيد و سرش را روي بچه خم كرد            

جمعيـت  . سفيرا با نوك دماغش پيشاني بچه را به آرامي نوازش كرد            . در سينه بند آمد     

از هيجان نفس نفس مي زد چون روي پيشاني بچه همان جايي كه سفيرا نوازش كـرده                 

د درست به روشني نشان گدوي ايگنزياي كف دست اراگون ، ستاره اي نقره اي پديد                بو

  . پيرزن هيجان زده به او خيره شده بود و با نگاهش از اوتشكر كرد . آمده بود 

طوفاني كه از بهم خوردن بال هاي قدرتمندش ايجـاد شـد            . سفيرا فورا به هوا برخاست      

وقتي از زمين دور شدند اراگون نفس عميقـي         . ت  جمعيت حيرت زده را به تكاپو وا داش       

  كشيد و گردن او را محكم تر در آغوش گرفت و به آرامي پرسيد ، چي كار كردي ؟

  . من به او اميد دادم وتو به او آينده را 

اطرافشان پر از بيگانه بـود و بـراي         .  عليرغم حضور سفيرا ، اراگون احساس تنهايي كرد         

خانه اي ويران ، اما هنوز قلبش     . كه چقدر از خانه دور شده است        اولين بار احساس كرد     

سفيرا من چي شدم ؟ من تازه امسال به سن بلوغ    رسـيده ام ولـي رهبـر                     . آن جا بود    

واردن ها با من مشورت مي كند ، گالباتوريكس هم در تعقيب منه و با پسر مورزان سفر                  

من چه بينشي رو مي تونم به مـردم يـاد           . و حاال هم يه بچه رو تبرك كردم         ... كرده ام   
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بدم كه خودشون نمي دونن ؟ من به چه موفقيتي مي تونم دست پيدا كـنم كـه ارتـش                    

خيلـي طـول كـشيد تـا        . من بايد همراه روران به كارواهال برگردم        ! اين حماقته   . نتونه

كـه  سفيرا جواب بدهد اما در نهايت با جمالتي آرام گفت ، تو مثـل يـه جوجـه هـستي                     

شايد من چند سال از تو كوچك تر باشم امـا تفكـرات مـن               . تالش مي كنه به دنيا بياد       

هر جا كه هستي و هر چي كه هستي به          . خودت رو با اين چيزها ناراحت نكن        . قديميه  

تنها كـاري   . مردم اغلب اوقات مي دونن كه چه كاري بايد انجام بدن            . دنبال صلح باش    

در مـورد   . و ايـن بينـشه      ... نه كـه راه رو بهـشون نـشون بـدي            كه تو بايد انجام بدي اي     

  .موفقيت ها ، هيچ ارتشي     نمي تونه تبركي كه تو كردي رو انجام بده 

  .  اراگون معترضانه گفت ، اما اون كار با ارزشي نبود 

تو فكـر   . چيزي كه تو شاهدش بودي آغاز يه قصه ديگه بود ، يه افسانه ديگه               . بود  !  نه  

در .  كني اون  بچه راضي مي شه صاحب يه مهمون خونه باشه يا يـه كـشاورز بـشه       مي

حالي كه عالمت اژدها روي پيشونيشه و آثار كلمات تو تا ابد باهاشـه ؟ تـو قـدرت مـا و                      

  . سرنوشت رو دست كم گرفتي 

احـساس مـي كـنم در ابهـام        .  اراگون سرش را پايين انداخت و گفت ، شرايط سـختيه            

من مي دونم كه چيزاي جالب و       . كنم ، رويايي كه در اون هر چيزي ممكنه          زندگي مي   
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خارق العاده اي اتفاق مي افته اما هميشه براي ديگران ، هميشه در زمان و مكـان هـاي                   

اما من تخم تورو پيدا كردم ، توسط يه اژدها سـوار آمـوزش ديـدم و بـا يـه شـبح          . دور  

چيزي . سري كه كشاورزه ، يا قبال بوده ، باشن          اين ها نمي تونن كارهاي يه پ      . جنگيدم  

هر دوره اي . سفيرا گفت اين سرنوشته كه تو رو شكل مي ده . داره من رو تغيير مي ده      

اسم يه پسر كـشاورز بـي       . به يه نماد نياز داره ، شايد اين بار قرعه به نام تو افتاده باشه                

و اولين اژدهـا سـوار بـود و حـاال تـو             فرد هم نام ت   . دليل اسم اولين اژدها سوار نمي شه        

اراگون سرش را تكـان داد و گفـت ، يـه            .  ادامه دهنده راه يا شايد آخرين اون ها باشي          

چيزي مبهمه ، اگه همه اين چيزها از قبل مقدر شده آيا انتخاب هاي ما مفهـومي دارن                  

  ؟ يا ما فقط ياد بگيريم كه سرنوشتمون رو بپذيريم ؟  

بـه  تـو     . ت ، اراگون من تو رو زماني كه در تخم بودم انتخـاب كـردم                سفيرا قاطعانه گف  

فرصت هايي داده شد كه بيشتر آدم ها به خاطرشون حاضرن جون خودشون رو هم فدا                

اينـا سـواالتي هـستن كـه        . كنن ، خوشحال نيستي ؟ ذهنت رو از اين افكار خالي كـن              

او با دلخوري گفت ،     . برات نداره   پاسخي براشون وجود نداره و نتيجه اي به جز ناراحتي           

  . با اين حال اين افكار مدام تو ذهنم مي چرخن ! درسته 
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ايـن قـضيه مـن رو هـم     .  سفيرا گفت ، از زماني كه بروم مرده همه چيز به هم ريختـه           

. اراگون بسيار متعجب شد چون سفيرا به ندرت نگران به نظر   مي رسيد                . ناراحت كرد   

اراگون به فضاي بـاز روي قلـه  نگـاه كـرد و     . ي شهر ترونجهيم بودند   حاال آن ها در باال    

اراگون مي  . توانست جايگاه اژدهاها را ببيند ؛ ايسيدار ميتيريم بزرگ ترين ياقوت كبود             

سـفيرا بـه آرامـي      . دانست كه زير آن چيزي جز تاالر مركزي و بزرگ ترونجهيم نيست             

  . يسيدار ميتريم فرود امد پايين آمد و با صداي تيز پنجه هايش در ا

  اراگون پرسيد ، پنجه هات اون رو خراشيده نميكنه ؟ 

اراگون از پشت سفيرا پايين آمد و به آرامـي          . نه فكر نكنم اين يه جواهر معمولي نيست         

آن ها در اطـاق گـرد   . دور خود چرخيد و با اشتياق به اين منظره خارق العاده نگاه كرد          

  . كه شصت فوت ارتفاع و شصت فوت عرض داشت بدون سقفي قرار داشتند

برخي تنها به   . وروردي تاريك غارها در اندازه هاي مختلف در آن جا به چشم مي خورد               

پلـه هـاي درخـشاني      . اندازه يك انسان بودند و برخي ديگر بزرگ تر از يكخانـه بودنـد               

 غارها دسترسي داشته    درون ديوارهاي مرمري تعبيه شده بود تا افراد بتوانند به باالترين          

  . گذرگاه هاي زيادي به جايگاه اژدها ها ختم مي شدند . باشند 
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اراگون جواهر خارق العاده اي را كه زير پايش قرارداشت بررسي كرد و بـي اختيـار روي                

. گونه اش را به ياقوت كبود فشار داد و سـعي كـرد درون آن را ببينـد                   . آن دراز كشيد    

له و لكه هاي موج دار رنگي مي درخـشيدند امـا ضـخامت              درون سنگ خطوط كج و كو     

سنگ باعث مي شد كه ديدن چيزهاي كف تاالر كه يك مايل پايين تر بود غيـر ممكـن        

  . باشد 

   من مجبورم جدا از توبخوابم ؟ 

در غار من براي تو جـاي خوابيـدن هـست ، بيـا     !  سفيرا سرش را تكان داد و گفت ، نه    

ون باز كردن بال هايش بيست فوت به هوا پريد و در يـك غـار                او چرخي زد و بد    . ببين  

  . اراگون هم بعد از او خود را به زحمت باال كشيد . متوسط فرود آمد 

ديـواره  .  داخل غار به رنگ قهوه اي تيره بود و از آن چه او انتظار داشت عميق تر بـود                    

. قـا     مـي كـرد           هاي خشن قلم كاري شده به او احساس محيط طبيعي يك غـار را ال              

كمي دورتر ، يك ديوار ، يك كوسن بزرگ ضخيم به انـدازه  سـفيرا قـرار داشـت تـا او                       

نزديك كوسن تختخوابي قرارداشـت كـه كنـارش ديـوار           . بتواند روي آن چمباتمه بزند      

بنـابراين  . فضاي غار توسط يك فانوس قرمز فتيله دار روشن شده بود     . ساخته شده بود    

  . ند آن را خاموش كنند آن ها مي توانست
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سفيرا روي كوسن   . من اين جا رو دوست دارم و احساس آرامش مي كنم              اراگون گفت ،  

اراگون آهي كـشيد و بـا خـستگي         . خزيد و در حالي كه او را تماشا مي كرد گفت ، آره              

سفيرا از وقتي كه به اين جا اومديم تو چيز زيادي نگفتـي ،              . زياد درون تشك فرو رفت      

   راجع به ترونجهيم و آژيهاد چيه ؟ نظرت

اراگون ، به نظر مي رسه درگير جنگ جديدي شـده ايـم ، شمـشيرها و                 ... خواهيم ديد   

چنگال ها در اين جا بي فايده هستن اما كلمات و ارتباط هـا مـي تـونن همـون اثـر رو                       

نها باشيم  ما بايد مراقب نيرنگ هاي او     ... دو قلوها از ما خوششون نمي ياد        . داشته باشن   

الف ها هم يـه اژدهـا سـوار انـسان رو نمـي              . همه كوتوله ها هم به ما اطمينان ندارن         . 

بهتـرين كـاري كـه مـي        . خواستن پس از سوي اونا هم با مخالفت هايي روبرو هـستيم             

تونيم بكنيم اينه كه افرادي رو كه در راس قدرت هستن شناسايي  كنـيم و بـا اون هـا                     

  .لبته اين كار بايد به سرعت انجام بشه طرح دوستي بريزيم و ا

  فكر مي كني مي شه مستقل از رهبرهاي مختلف عمل كرد ؟ 

سفيرا كمي بال هايش را جا به جا كرد و گفت ، آژيهـاد از آزادي مـا حمايـت       مـي                           

كنه اما شايد بدون تعهد و وفاداري به يك يا چند گروه نتونيم زنده بمونيم ، به هر حال                   

  . خواهيم فهميد به زودي 
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  فصل پنجاه و پنجم

 ريشه مهر گياه و زبان سمندر

. وقتي اراگون بيدار شد ، پتوها زير بدنش جمع شده بود ، امـا بـدنش هنـوز گـرم بـود                       

  . سفيرا روي كوسنش خوابيده بود و تنفسش همچون وزش باد منظمي بود 

. يت و اميدواري مـي كـرد         براي اولين بار پس از ورود به واردن دور اراگون احساس امن           

  مـي خواسـت مـي توانـست          او جاي گرمي داشت و سير غذا خورده بود و هر چه دلش            

نگراني اي كه از زمان مرگ بروم و حتـي          .  نگراني ديگر به سراغش نيامده بود       . بخوابد  

  . قبل از آن ، از زمان ترك دره پاالنسار وجودش را فرا گرفته بود 

 نيستم نگران باشم ؛ اما مورتاگ چي ؟ هر چقدر هم كه واردن هـا مهمـان                  ديگه مجبور 

نواز بودند ، اراگون نمي توانست با وجدان راحت آن را قبول كنـد ، او مـي دانـست كـه                      

به هر ترتيبي كه شده اين مـساله  . عمدي يا غير عمدي مورتاگ را به محبس آورده بود   

  . بايد حل مي شد 

 فكر مي كرد ، به سقف سخت و خشن غار خيـره شـده بـود ؛ در                    همان طور كه به آريا    

حالي كه خودش را به خاطر خيال بافي سرزنش مي كرد ، سرش را برگرداند و به بيرون          
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يك گربه بزرگ لبه غار نشسته بود و پنجه اش را ليس مي زد و به                . غار نگاهي انداخت    

بـا نابـاوري پريـد      . م هاي او ديـد      اراگون ناگهان برق قرمزي را در چش      . او نگاه مي كرد     

   ؟ سالمبوم،

درسته ، گربه نما موهاي خشن خود را تكان داد و با بي حـالي خميـازه اي كـشيد كـه                      

او كش و قوسي بـه خـود داد و سـپس از غـار               . دندان هاي نيش درازش را نمايان كرد        

ود امـد و    بيرون پريد و با چنگال هايش بيست فوت پايين تر روي ايـسيدار ميتـريم فـر                

  گفت ، اومدي ؟ 

او كه اكنون بيدار شده بود و بي حركت به اراگون نگاه مي   . اراگون به سفيرا نگاهي كرد      

سالمبوم زير طاق قوسي شكل كـه بـه ديگـر           . كرد ، گفت ، تو برو ، من اينجا مي مونم            

همين كه اراگـون پـايش را       . قسمت هاي ترونجهيم وصل مي شد منتظر او ايستاده بود           

روي ايسيدار ميتريم گذاشت گربه نما با يك حركت سريع برگشت و درون طاق قوسـي                

اراگون در حالي كه سعي مي كرد خواب را از چهره اش پاك كند به               . شكل ناپديد  شد     

او قدم به درون گذرگاه سرپوشيده گذاشت و ناگهان خودش را در            . دنبال او به راه افتاد      

هيچ راه ديگري آن جـا وجـود نداشـت ، بـه             .  پايان يافت    باالي   ول تورين ، پلكان بي       

در يك داالن ايستاده بود ، داالني كه بـه          . همين دليل از همان راه به طبقه پايين رفت          
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از بين ستون هـايي     .  مي رسيد    سمت چپ منحرف مي شد و به تاالر مركزي ترونجهيم         

ي توانست ايسيدار ميتريم را كـه       كه طاق قوسي شكل روي آن ها بنا شده بود اراگون م           

هـر  .   مي درخشيد به خوبي دامنه شـهر كوهـستاني ببينـد    به روشني باالي سر آن ها       

پلكان بـه طبقـه داالن دار       . طبقه كه پايين تر   مي رفت تاالر مركزي بزرگ تر مي شد               

رفـت و در    مشابه طبقه پايين مي رسيد و از آن طريق از ميان داالن ها بـه پـايين مـي                    

. راه سرسره مانندي پـشت پلـه هـا قرارداشـت            . نهايت در فاصله اي دور ناپديد مي شد       

سـمت  . باالي ول تورين تعدادي سطوح صاف چرمي براي ليـز خـوردن وجـود داشـت                 

راست اراگون يك راهروي خاك آلود قرار داشت كه بـه اطـاق هـا و آپارتمـان هـاي آن                     

. لي كه دمش را تكان مي داد از راهرو پايين رفت            سالمبوم در حا  . طبقه منتهي مي شد     

  . اراگون گفت ، صبر كن 

اما در راهروي متروكه فقط براي لحظـه اي     اراگون سعي مي كرد كه به سالمبوم برسد ،        

زماني كه اراگون از يك پيچ گذشت گربه نما را ديد كه ناله مي كرد               . گذرا او را مي ديد      

راده خود او به طرف داخـل بـاز شـد و سـالمبوم بـه درون        به نظر مي رسيد كه در به ا       . 

بعد دستش  . اراگون گيج و مبهوت جلوي در ايستاد        . خزيد و در پشت سرش بسته شد        
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را دراز كرد كه در بزند ، اما در بار ديگر باز شد و نور گرمـي بـه بيـرون تابيـد ، پـس از                           

  . لحظه اي تريدي قدم به درون گذاشت 

دو اتاقه شد كه با چوب هاي مارپيچ و گياهان پيچـك تـزئين شـده                او وارد يك سوئيت     

از سقف كوتاه اتاق ها و روي ديوارها ، فانوس هـاي   . هواي اتاق گرم وو مطبوع بود       . بود  

  . روشن آويزان بود 

توده اي از اشيا شگفت انگيز روي زيمن پخش شده بود وتا گوشه هاي اتاق را پوشـانده                  

،يك تختخواب آسمانه دار وجود داشت كه گيالهان بسياري اطـراف           در انتهاي اتاق    . بود  

  . آن را پوشانده بودند 

وسط اطاق اصلي ، روي يكصندلي چرمي ، آنجالي جادوگر و غيـب گـو نشـسته بـود و                    

  . لبخند مي زد 

  " تو اينجا چه كاري مي كني ؟ ":  اراگون بي مقدمه گفت 

يـه صـندلي    .  بشين زمين تا بهت بگم       " :انجال دستش را در دامنش جمع كرد و گفت          

. بيشتر اين جا نيست و اونم من روش نشستم ، براي همين نمي تونم بهت تعارف كـنم                   

 سوال هاي زيادي به ذهن اراگون كه بين دو ظرف كه معجون هـاي سـبز بـدبويي در           "

  . آن ها در حال جوشيدن بود مي نشست ، هجوم آورده بود 
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تو يه اژدهـا سـوار هـستي ، مـن           !  خب   " : و با هيجان گفت      آنجال به طرف جلو خم شد     

مطمئـنم كـه سـالمبوم مـي        .خيلي شك كرده بودم ، اما تا همين ديروز مطمئن نبودم            

اون موقعي كه تو به بروم اشاره كردي بايد متوجه          . دونست ولي هيچ وقت به من نگفت        

  ". يه اژدها مناسبه براي ... از اين اسم خوشم مياد ...  سفيرا . قضيه مي شدم 

  ".  بروم مرده ، رازاك ها اون رو كشتن ":  اراگون با صداي گرفته اي گفت 

 متاسـفم ،    ": آنجال يكه خورد و موهاي حلقه حلقه خود را تاب داد و بـه آرامـي گفـت                   

 اما خيلي تعجب نكردي ، فكـر كـنم   ":  اراگون با تلخي خنديد و گفت        ". واقعا متاسفم   

  ". يش بيني كرده بودي تو مرگش رو پ

 من نمي دونـستم چـه كـسي قـراره           " : آنجال در حالي كه سرش را تكان مي داد گفت           

من بروم رو يكي دوبار بيشتر مالقات نكـرده بـودم اون بـه              .تعجب نكردم   ... بميره اما نه    

  ". نگرش سطحي من به جادو اهميتي نمي داد 

ه سرنوشت اون خنديدي و گفتي كه مثـل          تو تيرم ب   " :چهره اراگون در هم رفت و گفت        

  "يه جوك مي مونه ، چرا ؟ 

وقتـي نگـاهي بـه      ": چهره آنجال براي چند لحظه خشك و جدي شـد و سـپس گفـت                

 نمـي دونـستم كـه چـه         گذشته مي اندازم مي بينم كه شوخي نيشداري بوده ، اما من             
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 مي فهميدم ؟ به هـر حـال         من از كجا بايد اين موضوع رو      . اتفاقي قراره براي اون بيفته      

تقديرش اين طوري بود كه توي همه كارهاش با شكـست مواجـه            . بروم نفرين شده بود     

اون به عنوان يك اژدها سوار انتخاب شد ، اما اژدهـاش كـشته              . بشه ، البته به جز يكي       

عاشق زني شد ، اما همين عشق مايه بدبختي اون زن بيچاره شد و تصور مي كـنم      . شد  

 شده بود تا از تو محافظت كنه و تو رو تعليم بده ، اما متاسفانه تو ايـن كـار هـم                 انتخاب

تنها كاري كه اون موفق به انجامش شد كشتن مـورزان بـود و بهتـر از اون                  . ناكام موند   

  ". هيچ كاري نمي تونست انجام بده 

  .  بروم هيچ وقت راجع به اون زن با من صحبت نكرد ": اراگون با تندي گفت 

 مـن ايـن موضـوع رو از كـسي           ": آنجال با بي تفاوتي شانه هايش را باال انداخت و گفت            

زنـدگي  ! شنيدم كه نمي تونست دروغ گفته باشد ،   اما ديگه اين حرفات رو بـس كـن                    

  . ادامه داره و ما نبايد مرده ها رو با نگراني هامون ناراحت كنيم 

 به طرز ماهرانه اي شروع به بافتن آن هـا           آنجال يك دسته ني را از روي زمين برداشت و         

 ":  اراگـون دو دل بـود ولـي بـاالخره پرسـيد             . كرد و به اين ترتيب به بحث خاتمه داد          

  "خيلي خوب ، پس چرا تو به جاي اين كه در تيرم باشي تو ترنجهيم هستي ؟ 
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صـحبت  بعـد از اينكـه در حـين    .  اوه ، باالخره يه سوال جالب پرسيدي  ":  آنجال گفت   

هام با تو دوباره اسم بـروم رو شـنيدم ، احـساس كـردم دوبـاره بـه گذشـته و آالگيزيـا                        

مردم راجع به شكار يه اژدها سوار توسط امپراطور    زمزمه هايي مي كـردن ،           . برگشتم  

من مي دونستم كه اژدهاي واردن ها بايد از تخم بيرون اومده باشه ، براي همين مغـازه                  

  ".فر شدم تا راجع به اين موضوع بيشتر تحقيق كنم م رو بستم و عازم س

  تو راجع به اين موضوع مي دونستي ؟  -

من خيلي بيشتر از اوني كه تو فكـر مـي           . البته كه مي دونستم من احمق نيستم         -

او مكثـي   .كني سفر كردم و خيلي به ندرت پيش مياد كه از چيزي خبر نداشـته باشـم                  

 بـه هـر حـال مـي دونـستم كـه             ":  سپس گفـت     كرد و حواسش را متمركز بافتنكرد و      

حاال تقريبا يك ماهه كه من ايـن جـام          . مجبورم هر چه سريع تر به     واردن ها برسم              

تـوي  . هر چند واقعا براي اين جا اهميتي قائل نيستم ؛ چون به نظـرم خيلـي قديميـه                   

ه مرگ غـم    واردن دور همه جدي و اشراف زاده اند و احتماال سرنوشت همه اون ها به ي               

 سپس آه بلندي كشيد وحالت مسخره اي به صورتش داد و گفت             ". انگيز ختم مي شه     

 و اما كوتوله ها ، اون ها يه مشت موجود احمق خرافاتي ان كه تمام زندگي شون در                   ": 
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تنها جنبه خوب اين جا قارچ هايي هست كـه تـو            . حال خرد كردن صخره ها با چكشن        

  ".واردن دور  رشد مي كنن 

  " خوب چرا اين جا موندي ؟ ": اراگون لبخندي زد و پرسيد 

به خاطر اين كه دوست دارم هر جايي كه اتفاق مهمي مي افته مـن هـم حـضور                    -

ضمن اين كه ، اگر تو تيرم مونده بودم سالمبوم بدون من اون جا رو ترك                . داشته باشم   

 از آخرين باري كه با هـم        اما بگو ببينم  . مي كرد و من دوست دارم هميشه با اون باشم           

  صحبت كرديم چه ماجراهايي برات اتفاق افتاده ؟

حدود يك ساعت اراگون خالصه اي از مسائلي را كه طي دو ماه و نـيم گذشـته بـرايش                    

آنجال در سكوت به حـرف هـاي او گـوش داد ،    . اتفاق افتاده بود ، براي آنجال بازگو كرد   

  "!  مورتاگ " :ان آورد زبان آنجال بند آمد و گفت اما وقتي اراگون اسم مورتاگ را به زب

اما بـذار قبـل از ايـن        .  اون به من گفته بود كه كيه         " :اراگون سرش را تكان داد و گفت        

 او ادامه ماجرا را برايش تعريـف كـرد ، وقتـي      ". كه قضاوتي كني داستانم رو تموم كنم        

كيه داد و بافتن ني را فراموش       صحبت هايش تمام شد ، آنجال متفكرانه به صندلي اش ت          

ناگهان سالمبوم از جايي مخفي بيرون پريد و روي دامن آنجال فرود آمد و چنبـره                . كرد  

  . زد و مغرورانه به اراگون نگاه كرد 
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 جالبـه ، گالبـاتوريكس بـا اورگـال هـا متحـد شـده و        " :آنجال او را نوازش كرد و گفـت         

اخطـار بـدم كـه مراقـب مورتـاگ باشـي ، امـا               بايد بهت   . مورتاگ باالخره پيداش شده     

  ". مطمئنا خودت متوجه خطر هستي 

  ".  مورتاگ يه دوست وفادار و راسخ بوده " :اراگون با قاطعيت گفت 

 در هر حال مواظب بـاش و موضـوع          ":  آنجال كمي مكث كرد و سپس با ناراحتي گفت          

كس فعال بزرگ ترين تهديـد  فكر مي كنم  به جز گالباتوري . ديگه اين شبحه ؛ دورزاست      

من از شبح ها متنفرم اونها از جادوهـاي شـيطاني احـضار    . براي واردن ها همين شبحه   

دلم مي خواد با يه سنجاق سر، قلـبش رو از سـينه در بيـارم و                 . ارواح استفاده مي كنن     

  "! بدم خوك بخوره

من نمي فهمم ،     ":  اراگون كه از جوش و خروش ناگهاني آنجال متعجب شده بود گفت             

بروم به من گفت كه شبح ها ساحره هايي بودن كه از ارواح براي انجام خواسته هاشـون                  

  "استفاده مي كردن ، اما چرا اين كار تا اين حد اون ها رو شرور مي كنه ؟ 

 نه اين طور نيست ، ساحرهاي معمولي از بقيـه مـا             ":  آنجال سرش را تكان داد و گفت        

از اون ها از قدرت جادويشون براي كنترل كردن ارواح و قدرت اون              . نه بهترن ، نه بدتر    

با اين وجود شبح ها در جستجويشان به دنبال قدرت بيـشتر ايـن         . ها استفاده مي كنن     
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. كنترل رو رها مي كنن و به جسمشون اجازه مي دن كه تحت كنترل ارواح قرار بگيـره            

لك انسان ها هـستن و وقتـي هـم كـه در     دنبال تم متاسفانه فقط شرور ترين روح ها به

اگه يه سـاحر روح     . بدن انسان ها جا خوش كنن ديگه هرگز اون جا رو ترك نمي كنن               

مـي افتـه و مـشكل ايـن      يه روح قوي تر از خودش احضار كنه ، چنين مالكيتي اتفاق  

جاست كه وقتي يه شبح خلق مي شه  كشتن او خيلي سخته و مطمئنم مي دوني كـه                   

 كه يه سوار بود از دست       ايرنستاد كه يه الف بود و       ليتري فقط دو نفر به نام هاي        تا حاال 

  ". اون ها جان سالم به در بردن 

 چـرا  " : سپس به اتاق اشاره كرد و گفـت  ".  ماجراي اون ها رو شنيدم   ":  اراگون گفت   

 ايـن   اين باال زندگي مي كني ، اين جا تنهايي احساس ناراحتي نمي كني ؟ چه جـوري                

 آنجال سرش را به عقب برد و لبخند شيطنت          "همه خرت و پرت رو تا اين باال آوردي ؟           

 راستش رو بگم ؟ من مخفي شده م ، وقتي به ترونجهيم كه من رو                " :آميزي زد و گفت     

به فاردن دور راه داده بود راجع به هويت من دهن لقي كرد ؛ بعد تمام كسايي كـه ايـن                     

 مـن   – كه البته خيلي به زحمت از اون سر در ميارن            – مي كنن    جادو از جادو استفاده   

خصوصا اون دو قلو ها كـه ايـن         . رو كالفه كردن كه به گروه هاي سري اون ها بپيوندم            

باالخره من اون ها رو تهديد كردم كه همـه اون هـا رو              . موضوع رو تحت كنترل داشتن      
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 اما وقتي كه تهديدم هـم بـه جـايي           به وزغ نه ببخشيد به قورباغه تبديل      مي كنم ،              

نرسيد ، نصف شب يواشكي اومدم اين باال ؛ البته اين كار براي كسي با مهارت هاي مـن                   

  ". كار چندان مشكلي نبود 

 تو هم قبل از اين كـه وارد فـاردن دور بـشي اجـازه دادي دو قلوهـا                    ":  اراگون پرسيد   

  ".ذهنت رو بررسي كنن 

 دو قلوها جرات نمي كنن زيـاد ذهـن مـن رو برسـي               " :فت   چشمان آنجال برقي زد و گ     

اوه ، اون ها آرزشونه كه ايـن        . چون از كاري كه ممكنه باهاشون بكنم مي ترسن          . كنن  

كار رو بكنن اما مي دونن كه تالششون با شكست مواجه مي شه و چيزي دستگيرشـون                 

هن آدم هـا بكـنن بـه        من سال ها قبل از اين كه واردن ها شروع به بررسي ذ            . نمي شه   

  ". و  اون ها حاال ديگه نمي خوان اين كار رو با من بكنن ... اين جا اومده بودم 

 خوب ، مكالمه سودمندي بود ، امـا فكـر كـنم تـو               ": او به اتاق ديگر خيره شد و گفت         

ديگه بايد بري ، جوشانده ريشه مهر گياه و زبان سمندر من هم االنه كه بجوشـه و بايـد      

هر وقت كه فرصت كردي دوباره به اين جا بيا و لطفا به هيچ كـس نگـو                  .  باشم   مراقبش

اين قضيه  . از اين كه مجبور بشم ، دوباره نقل مكان كنم متنفرم            . كه من اين جا هستم      

  "! خيلي من رو عصباني مي كنه و تو كه دلت نمي خواد من رو عصباني كني 
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 آنجال بلند   ".  اين راز پيش من مي مونه        " :ت  اراگون بلند شد و به او اطمينان داد و گف         

  "!  خوبه ": آنجال گفت . شد و ايستاد و سالمبوم از دامنش پايين پريد 

سالمبوم او را تا جايگـاه اژدهاهـا همراهـي          .  اراگون خداحافظي كرد و اتاق را ترك كرد         

او خـداحافظي   كرد و قبل از اين كه سالنه سالنه به راهش ادامه دهد با تكـان دمـش از                   

  . كرد 
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  فصل پنجاه و ششم

  تاالر پادشاه كوهستان

 ": او تعظيمي كـرد و زيـر لـب گفـت            . كوتوله اي در جايگاه اژدهاها منتظر اراگون بود         

 ". بيدار شو ، نورال اوريـك منتظرتـه            خوب ،  " : سپس با لهجه اي غليظ گفت        "آرتگالم  

ا از غارش بيرون پريد و در حـالي كـه           سفير. دوباره تعظيمي كرد و به سرعت خارج شد         

  . زاروك را در پنجه هاي خود گرفته بود در كنار اراگون فرود آمد 

   اراگون اخمي كرد و پرسيد ، اين براي چيه ؟ 

 سفيرا سرش را كج كرد و گفت ، ببندش به كمرت ، تو يه اژدها سواري و بايد شمـشير                 

خونيني داشته باشه ولي نبايد روي اعمالت       شايد زاروك سابقه    . يه سوار رو داشته باشي      

  . تو بايد تاريخ جديدي براش بسازي و با افتخار حملش كني . تاثير بذاره 

مطمئني ؟ نصيحت هاي آژيهاد يادت ميـاد ؟ سـفيرا خرخـري كـرد و دود را از سـوراخ         

اگه مـي خـواي از قـدرت    . هاي بيني خود بيرون داد و گفت ، ببندش به كمرت اراگون         

ي اين جا باالتر باشي ، نبايد بذاري مخالفت هيچ كس كارهات رو تحت تاثير قرار بده                 ها

.  
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او شمشير را به كمرش بست و از پشت         .  اراگون با بي ميلي گفت ، هر جوري تو بخواي           

اكنون نور در فاردن دور آن قدر زيـاد  . سفيرا باال رفت و با سفيرا از ترونجهيم خارج شد    

ي مه آلود دهانه آتشفشان كه از هـر طـرف حـدود پـنج مايـل فاصـله                   بود كه ديواره ها   

وقتي به پايين شهر كوهي مي رفتند اراگون جريان مالقتش بـا            . داشت ديده مي شدند     

  . آنجال را براي سفيرا تعريف كرد 

به محض اين كه در كنار يكي از دروازه هاي ترونجهيم فرود آمدنـد ، اوريـك بـه كنـار                     

زود پيـاده   .  سرور من هروتگار مي خواد هر دوي شـما رو ببينـه              ": ت  سفيرا دويد و گف   

  ". شو ، بايد عجله كنيم 

سفيرا به راحتي سرعتش را در كنـار     .  اراگون پشت سر كوتوله به طرف ترونجهيم دويد         

اراگـون  . آن ها تنظيم مي كرد و توجهي به نگاههاي خيره مردم داخل سرسرا نداشـت                

  "  هروتگار رو مالقات كنيم ؟ كجا قراره" :پرسيد 

يـه  .  تـوي اتـاق پادشـاه ، زيـر شـهر             ": اوريك بدون اين كه سرعتش را كم كند گفت          

الزم نيست كه با لحن خاصي با پادشاه صحبت كني          . مالقات خصوصي و دوستانه است      

هروتگار زود عصباني مي شه امـا آدم عاقليـه و كـامال             . اما با احترام باهاش صحبت كن       

  ". پس قبل از حرف زدن خوب فكر كن . ونه ذهن افراد رو بخونه مي ت
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وقتي وارد تاالر اصلي ترونجهيم شدند ، اوريك به طرف يكي از دو پلكاني رفـت كـه در                   

پلكـان پـيچ    . آن ها از پلكان سمت راسـت پـايين رفتنـد            . كنار سالن روبرو قرار داشت      

مـي شـد كـه از آن وارد شـده           ماليمي به سمت داخل داشت و به همان جهتي منتهي           

پلكان ديگر به پلكان آن ها مي پيوست و مارپيچ عريضي را تشكيل مـي داد كـه       . بودند  

يكتاج پادشاهي هفت پـر روي      . بعد از طي صد فوت به دو در سنگي گرانيتي مي رسيد             

آن . هفت كوتوله در دو طرف درها نگهباني مـي دادنـد   . هر دو در كنده كاري شده بود     

وقتـي  . برهاي دو سر براقي در دست و كمبرندهاي جواهر نـشاني بـه تـن داشـتند                  ها ت 

كوتوله ها دسـته تبرهـاي خـود را بـه           . اراگون ، اوريك و سفيرا به آن جا نزديك شدند           

  . زمين كوبيدند 

  .  طنين صدا در سر تا سر پلكان ها پيچيد و درها رو به داخل باز شدند 

تاالر پادشاه يك غار طبيعي بود  .  مقابل آن ها قرار داشت       تاالر تاريك و خيلي بزرگي در     

ديوارهاي آن را استاالگميت و استاالگتيت هايي تشكيل مي داد كه ضخامت هر كـدام               . 

فانوس هايي كه اين سو و آن سو آويخته شده بودند نور كمي             . به اندازه يك  انشان بود       

در .  سـالن صـف و صـيقلي بـود         سنگ فرش قهوه اي رنگ كف     . به اطراف مي انداختند     
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انتهاي سالن تخت پادشاهي سياهي قرار داشت كه موجود بي حركتي روي آن نشـسته               

  . بود 

 اراگـون دسـتش را كنـار        ".  پادشاه منتظر شما هستند      " : اوريك تعظيمي كرد و گفت      

درها در پشت سرشان بسته شـد و آن هـا در            . بدن سفيرا گذاشت و هر دو پيش رفتند         

  .  كم نور با پادشاه تنها ماندند تاالر

هنگامي كه به سمت تخت پادشاهي پيش مي رفتند صداي قدم هايـشان در تـاالر مـي                  

بين استاالگتيت و استاالكتيك ها مجسمه هاي بزرگي قرار داشت كه هـر يـك               . پيچيد  

كوتوله اي را تاج بر سر بر روي تخت پادشاهي نشان مي داد كه چشمان بدون مردمـك                  

پايين تمـام   . روحشان به دور دست خيره بود و چهره هاي پرچين شان خشن بود              و بي   

  . مجسمه ها اسمي به حروف باستانيحكاكي شده بود 

از كنـار بـيش از      . اراگون و سفيرا با وقار بين دو صف پادشاهان گذشته عبور مي كردند              

 در انتظار   چهل مجسمه گذشتند و سپس به فرورفتگي هاي خالي و تاريكي رسيدند كه            

پادشاه . وقتي به انتهاي سالن رسيدند روبروي هروتگار ايستادند         . پادشاهان آينده بودند    

كوتوله ها هم مثل يك مجسمه روي تخت پادشاهي كه از يك تكه سـنگ مرمـر سـياه                   

  . ساخته شده بود نشسته بود 
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از آن سـاطع  قـدرت  . تخت يك تكه ، ساده و با ظرافت فوق العاده اي تراشيده شده بود       

مي شد ، قدرتي كه به دوران باستان و زماني باز مي گشت كه كوتولـه هـا بـدون هـيچ                      

هروتگار به جاي تاج    . دشمني از طرف الف ها يا آدم ها در آالگيزيا حكمراني مي كردند              

چهره اش رنـگ    . كاله خودي طاليي كه با ياقوت و الماس تزئين شده بود به سر داشت               

چشم هايش گـود      . د و چروك صورتش نشان از سال ها تجربه داشت     پريده و ناخوش بو   

زره اش  . افتاده اش در زير ابروان پرپشتش مي درخشيد و نگاه سخت و نافـذي داشـت                 

تبـر  . روي سينه قدرتمندش را پوشانده بود و ريش سفيدش تا كمربنـدش مـي رسـيد                 

.  آن حكـاكي شـده بـود   جنگي بزرگي روي پايش قرار داشت كه نشان گروه اوريك روي    

پادشـاه تكـاني خـورد      . سفيرا سر پا ايستاده بود      . اراگون ناشيانه تعظيمي كرد و زانو زد        

 بلنـد شـو سـوار ،        ": گويي كه از خوابي طوالني بيدار شده باشد و با صدايي بلند گفت              

   ". الزم نيست به من اداي احترام كني 

پادشاه با نگاه نافـذش     . نفوذ هروتگار افتاد    اراگون ايستاد و نگاهش به چشمان غير قابل         

ازنورل دمن  ": او را زير نظر گرفت و بعد با صدايي كه از ته گلويش خارج مي شد گفت       

و در  ..  يعني مراقب باش صخره ها تغيير   مي كنن ، يه ضـرب  المثـل قديميـه                     النوك

  ".حقيقت اين روزها صخره ها خيلي سريع تغيير مي كنن 
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 من نمي تونستم مثل آژيهاد زودتر از اين شما رو           ": گي اش را گرفت و گفت        او تبر جن  

اون ها نمي خواستن    . مالقات كنم چون مجبور بودم با دشمنان داخلي ام سر و كله بزنم            

خيلي تالش كردم   . من به شما پناه بدم و توقع داشتن شما رو از فاردن دور اخراج كنم                

  ".  اتفاق نيفته تا تونستم متقاعدشون كنم كه اين

 متشكرم ، انتظار نداشتم كه رسيدن من باعث ايجاد اين همـه دردسـر               ":  اراگون گفت   

  ". بشه

بعد دست پينه بسته اش را بلند كرد و به جايي اشـاره             . پادشاه تشكر اراگون را پذيرفت      

هي  اراگون اژدها سوار ، اون جا رو نگاه كن ، اجداد من روي تخت پادشا               ": كرد و گفت    

وقتي از ايـن    . اونا چهل و يكي هستن و با من مي شن چهل و دوتا              . خودشون نشستن   

 من هم به رديف شـون اضـافه مـي شـه اولـين               هيرنايدنيا به دنياي خدايان پا بذارم ،        

هـشت هـزار    .  ، رو سـاخت    ولوندمجسمه ، تنديس جدم كورگان كه اين عصاي قدرت ،           

ما ريشه اين   .  ها در فاردن دور حكمراني كرده اند         سال از آغاز پيدايش نسل ما ، كوتوله       

  ". سرزينيم ، قدمتتمون از الفاي زيبا رو و اژدهاهاي وحشي بيشتره 

  .  سفيرا كمي در جاي خود جابه جا شد 
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 من پيرم ، آدميزاد ، حتـي        ": هروتگار به جلو خم شد و با صدايي خشن و زمخت گفت             

پير هستم كـه دوران اوج شـكوه سـوارها رو ديـده             با معيار هاي كوتوله ها هم به قدري         

باشم و اون قدر كه تونستم با آخرين رهبرشون وارئل ، كه در همـين جـا بـه مـن اداي                      

افراد خيلي كمي زنده هستن كه بتونن چنين ادعـايي داشـته            . احترام كرد صحبت كنم   

. ت مي كردن    من خوب سوارها رو به ياد دارم و اين كه چطور تو كارهامون دخال             . باشن  

خوب به خاطر دارم كه اونا با حفظ صلح تونستن بدون اينكه آسيبي ببينن از ترونجهيم                

به من بگو و    . و حاال تو مقابل من ايستادي ، سنت قديمي دوباره احيا شده             .به ناردا برن    

راستش رو بگو ، چرا به فاردن دور اومدين ؟ من از وقايعي كه باعث شـد از امپراطـوري                    

  "كني خبر دارم ، اما حاال قصدت چيه ؟ فرار 

مـا  .  فعال، من و سفيرا فقط مي خوايم تو ترونجهيم استراحت كنيم  ": اراگون پاسخ داد    

فقط دنبال پناهگاهي براي دوري از خطراتي كه اين چنـد         . براي دردسر اين جا نيستيم      

ته ولـي تـا اون      شايد آژيهاد ما رو پيش الف هـا بفرسـ         . ماه باهاش مواجه شديم هستيم      

 پس فقط امنيت شـما      " : هروتگار پرسيد    ". موقع ، دوست نداريم اين جا رو ترك كنيم          

رو به اينجا گشونده ؟ تو فقط به دنبال اين هـستي كـه ايـن جـا زنـدگي كنـي و تمـام                         

  "مشكالتت با امپراطوري رو فراموش كني ؟ 
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 ": ر را رد كند و گفـت        اراگون سرش را تكان داد ، غرورش باعث شد حرف هاي هروتگا           

اگه آژيهاد گذشته من رو به شما گفته پس بايد بدونين كه آن قدر امپراطور بهـم ظلـم                   

. كرده كه بخوام باهاش مبارزه كنم تا چيزي جز خاكستر بر باد رفته ازش بـاقي نمونـه                   

 مي خوام به كسايي كه نمي تونن از دست گالباتوريكس فرار كنن ، مثل             ... عالوه بر اون    

  ". من قدرتش رو دارم پس بايد كمكشون كنم . پسر دايي خودم كمك كنم 

 اژدهـا ،    " :او رو به سفيرا كرد و پرسيد        . پادشاه از جواب اراگون راضي به نظر مي رسيد          

  "تو راجع به اين مساله چي فكر مي كني ؟ تو به چه دليلي اومدي ؟ 

ـ              ه خـون دشـمنامون تـشنه ام و          سفيرا زير لب غرشي كرد و گفت ، بهش بگو كه من ب

من هيچ عشق و ترحمـي      . مشتاقانه منتظر روزي هستم كه به جنگ گالباتوريكس بريم          

اون مـن   . نسبت به خائنان و كسايي كه تخم رو مي شكنن مثل اون پادشاه خائن ندارم                

رو بيش از يك قرن نگه داشت و حتي حاال هم دو تا از برادرام تو دستش هستن كه اگه                    

  . ايد نجاتشون  بدم و به هروتگار بگو كه فكر مي كنم تو براي اين كار آماده اي بشه ب

 قيافه اراگون از حرف هاي سفيرا در هم رفت ولي بر حسب وظيفه آن ها را باز گو كـرد      

 .  
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 مـي  ": هروتگار از گوشه لبش لبخندي زد و چروك هاي صورتش عميق تر شد و گفت          

 سپس با انگـشت ضـربه اي بـه       ". اژدهاها عوض نشدن    بينم كه با گذشت قرن ها هنوز        

 مي دوني چرا اين تخت آن قدر صاف و سفت ساخته شـده ؟ بـراي                 ": تخت زد و گفت     

من هم اين كارو نكردم و وقتي زمانش برسـه     . اينكه هيچ كس نتونه راحت روش بشينه        

 رو بـه    اراگون ، چي هست كه وظايف تو      . بدون افسوس و ناراحتي ازش دست مي كشم         

يادت بياره ؟ اگه امپراطوري سقوط كنه تـو جـاي گالبـاتوريكس مـي شـيني و ادعـاي                    

  "پادشاهي مي كني ؟ 

 من دنبال تاج و تخت نيستم سوار بودن به اندازه ي خـودش  ": اراگون با ناراحتي گفت    

مگـه ايـن كـه كـسي عالقـه و           ... نه ، من تخت پادشاهي رو نمي خوام         . مسئوليت داره   

  ". افي براي اين كار نداشته باشه لياقت ك

 مطمئنا تو پادشـاه مهربـان تـري از گالبـاتوريكس            ":  هروتگار با لحني جدي تذكر داد       

خواهي بود ، اما هيچ نسلي نبايد رهبري داشته باشه كه كم سنه ، يـا سـلطنت رو رهـا                     

 حتـي   –دوران سوارها گذشته اراگون ، اونا هرگز دوباره به قدرت نمي رسـن              . مي كنه   

  ".اگه تخم هاي ديگه اي كه دست گالباتوريكسه رو بشكنن 
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    مي بينم كه تو        ": چهره هروتگار با ديدن شمشير بر كمر اراگون در هم رفت و گفت              

راجع بهش شنيده بودم و اين كه تو با پسر يكـي            . شمشير يه دشمن رو حمل مي كني        

 و دسـتش رو     ". نمـي كنـه     ديدن اين شمشير خوشـحالم      . از فورس ورن ها همسفري      

  ".  مي خوام يه نگاهي بهش بندازم " :دراز كرد و گفت 

هروتگار شمشير را   .  اراگون زاروك را بيرون كشيد و از طرف دسته آن را به پادشاه داد               

نور فانوس به لبـه آن افتـاد و بـه تنـدي             . گرفت و نگاه دقيقي به تيغه قرمز آن انداخت          

: ه كوتوله ها نوك شمشير را با كف دستش امتحان كرد و گفـت        پادشا. بازتاب پيدا كرد    

اون ها بيشتر   . الف ها به ندرت شمشير درست مي كنن         .  خيلي استادانه ساخته شده      "

ايـن  . كمان و نيزه رو ترجيح مي دن ، ولي وقتي شمشيري بسازن نتيجه اش بي نظيره                 

ولـي اگـه    . وشـحال نيـستم     از اين كه در قلمرو خودم مي بينمش خ        . يه شمشير نحسه    

 بعـد زاروك را پـس داد و         ". دوست داري نگهش دار  ، شايد اقبالش عوض شده باشـد             

 خواهر زاده ام تو مدتي كه اين جا         ": هروتگار پرسيد   . اراگون آن را در غالفش گذاشت       

  "بودين بهتون كمك كرده ؟ 

  كي ؟  -
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اون . پسر كوچك ترين خواهر من       اوريك ،    ": هروتگار ابروهايش را باال انداخت و گفت        

براي اين كه حمايت من رو از واردن ها نشون بده در خدمت آژيهاد بود ، بـا ايـن حـال                      

دوباره به خدمت من برگشته ، از ايـن كـه شـنيدم بـا حـرف هـات ازش دفـاع كـردي                        

   ". خوشحالم 

ر اسـت و    اراگون متوجه شد كه اين هم يكي ديگر از نشانه هاي وفاداري از نظر هروتگـا               

  ".  نمي تونستم راهنماي بهتري بخوام ": گفت 

 خوبه ، متاسفانه نمي تونم بيشتر از اين باهـاتون           ": پادشاه كه خوشحال شده بود گفت       

با اين حال بايـد     . بايد به مسائلي رسيدگي كنم    . صحبت كنم ، مشاورانم منتظرم هستن       

خوردار شين بايد اول خودتون     بگم اگه مي خواين از حمايت كوتوله هاي سرزمين من بر          

. رو بهشون ثابت كنين ما حافظه خوبي داريم و هرگز تصميم عجوالنه اي نمـي گيـريم                  

  ". حرف      فايده اي نداره ، فقط عمله كه تو تصميم گيري تاثير مي ذاره 

  ".  حتما در خاطرم مي مونه ":  اراگون دوباره تعظيمي كرد و گفت 

 اراگـون و سـفيرا      ".  حـاال مـي تـونين بـرين          ": ان داد و گفت     هروتگار با وقار سري تك    

اوريك با    چهره اي مظطرب بيرون         . چرخيدند و از تاالر پادشاه كوهستان خارج شدند         
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او به آن هـا ملحـق شـد و از پلكـان بـه تـاالر اصـلي                   . درهاي سنگي در انتظارشان بود      

  . ترونجهيم در باال برگشتند 

  ؟ شاه به خوبي شما رو پذيرفت ؟ همه چيز خوب پيش رفت  -

  ".  فكر كنم ، ولي پادشاه شما خيلي محتاطه ": اراگون گفت 

  .به خاطر همينه كه اين همه مدت دووم آورده  -

  . سفيرا گفت ، نمي خوام كه هروتگار از ما عصباني بشه 

  اراگون نگاهي به سفيرا انداخت و گفت ، من هم همينطور ، مطمئن نيستم كـه دربـاره               

ت چي فكر كرد ، به نظر مي رسه كه  اژدهاها مخالف باشـه ، هـر چنـد كـه مـستقيما                        

  .چيزي نگفت 

 سفيرا كه به نظر مي رسيد از اين حرف لذت برده باشد گفت ، در اين مورد كار عاقالنه                   

  اي مي كنه مخصوصا كه قدش تا زانوي من هم نمي رسد 

 دعاي ديروز تو واردن     ": اوريك گفت    در مركز ترونجهيم زير درخشش ايسيدار ميتريم        

ها رو مثل كندويي كه به زمين افتاده باشه به هم ريخته ، مردم به بچـه اي كـه سـفيرا                      

اون و سرپرسـتش رو تـوي       . لمس كرده مثل يه قهرمان آينـده احتـرام       مـي ذارن                   
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رهـا   شما صحبت مي كنن همـه ماد       " معجزه   "همه دارن درباره    . بهترين اتاق جا دادن     

  ". مي خوان شما رو پيدا كنن تا همون كار رو براي بچه هاي اون ها بكنين 

 حاال بايـد چـي كـار        " : اراگون با دلواپسي از زير چشم نگاهي به اطراف انداخت و گفت             

  "كنيم ؟ 

 به غير از اين كاراتون ؟ تا جايي كـه ممكنـه             ":  اوريك با لحني خشك و جدي پرسيد        

يچ كس اجازه ورود به جايگاه اژدهاهـا رو نـداره ، پـس اون جـا       ه. جلوي چشم نباشين    

تـازه اول صـبح    .  اراگون نمي خواست فعال به جايگاه اژدهاها برگـردد           ". ارحت هستين   

بود و مي خواست گشتي در ترونجهيم بزند  اكنون كه خارج از امپراطوري بودند دليلـي             

لب توجه كنند بـا ايـن حـال بـا           از طرفي نمي خواست ج    . نداشت كه از هم جدا باشند       

اراگون پرسيد ، سفيرا تو مي خواي چه        . وجود سفيرا در كنارش اين امر غير ممكن بود          

كار كني ؟ سفيرا بيني اش را روي بازوي اراگون كشيد و گفت ، من بر مـي گـردم  بـه                       

ي جايگاه اژدهاها ، يكي اون جاست كه ميخوام ببينمش ، هر چقدر         مي خواي برا                      

  . خودت بگرد 

  اراگون گفت ، خيلي خوب ، ولي كي رو مي خواي ببيني ؟ 
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 سفيرا فقط با چشمان درشتش شمكي زد و در يكـي از چهـار تونـل اصـلي تـرونجهيم                    

 ": اراگون به اوريك توضيح داد كه سفيرا به كجا      مي رود و بعـد گفـت                      . بهراه افتاد   

 يه كم بيشتر ترونجهيم رو ببيـنم جـاي   من مي خوام صبحونه بخورم و بعدش مي خوام        

 ".چون هنوز كامال خوب نشدم تا فردا نمي خـوام بـه زمـين تمـرين بـرم             . فوق العاديه   

: بعد گفـت    . اوريك با سرتاييد كرد ، ريش بلندش روي سينه اش باال و پايين مي رفت                

ن كتابخانـه    پس حاال كه اين طوره ، مي خواي يه سر به كتابخونه ترونجهيم بزني ؟ اي                "

شايد خوندن تاريخ آالگيزيا كه به      . خيلي قدمت داره و نسخه هاي خيلي با ارزشي داره           

  ". دست گالباتوريكس تحريف نشده باشه برات جالب باشه 

مطمئن نبود  .  اراگون با ناراحتي به ياد آورد كه چطور بروم خواندن را به او آموخته بود                

بعـد  . ي كه نوشته اي را نديده بود مدت ها مـي گذشـت              از زمان . كه هنوز بتواند بخواند     

  ". آره ، همين كار رو بكينم : گفت 

  . خيلي خوب  -

 هنگامي كه صبحانه خود را خوردند اوريك اراگون را از راهروهاي تو در تـو بـه سـمت                   

وقتي سر در كتابخانه رسيدند اراگون با احترام به كتابخانه قدم           . مقصدشان هدايت كرد    

رديف هاي سـتون هـاي      . اتاق آن جا اراگون را به ياد جنگل       مي انداخت                 . گذاشت  
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در ميـان   . زيبا سر به تاريكي مي كشيد و به سقف سالن پنج طبقـه بـاالتر مـي سـريد                    

ستون ها ، قفسه هاي كتاب كه از مرمر سياه ساخته شده بود پشت بـه پـشت يكـديگر                    

ا را پوشانده بود كه به وسيله مسيرهايي كـه بـه            انبوه طومارها ديواره  . قرار گرفته بودند    

سه پلكان مارپيچ منتهي شده بود كه به وسيله مسيرهايي كـه بـه سـه پلكـان مـارپيچ                    

رديف منظمي از     نيمكـت هـاي سـنگي در              . منتهي شده بود ، از هم جدا شده بودند          

 كه پايـه هـاي     كنار ديوار روبروي يكديگر قرار داشتند و بين آن ها ميزهاي كوچكي بود            

  . يك تكه آن در زمين قرار گرفته بود 

 ايـن ميـراث     ": اوريك گفت   . كتاب ها و طومارهاي بيشماري در اتاق نگهداري مي شد           

نوشته هاي بزرگ ترين پادشاهان و دانشمندان ما اين جـا نگهـداري   .واقعي نسل ماست  

منـدان مـا هـم اينجـا        مي شه ، از دوران باستان تا كنون ترانه هـا و داسـتان هـاي هنر                

اين كتابخونه شايد با ارزش ترين دارايي ما باشه ، البته همش كار ما              . نگهداري مي شه    

نسل شما نسل كم قدمتيه كه آثار زيادي        . نيست ، نوشته هاي انسان ها هم اين جاست          

 اونا با تعصب از اسرارشون محافظت مي كنن       . چيز زيادي از الف ها اين جا نداريم         . داره  

 ."  

  .  و به طرف قفسه     كتاب ها رفت " چقدر مي تونم اين جا بمونم ؟ " :اراگون پرسيد 
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  .هر چقدر كه بخواي اگه سوالي داشتي بيا سراغم -

اراگون با لذت به كتاب ها نگاه مي كرد و آن هايي را كه عنوان يا جلد جالبي داشتند از                    

الفباي مشابه انسان هـا اسـتفاده مـي         جالب آن كه كوتوله ها از       . قفسه بيرون مي آورد     

كردند و از اين كه بعد از چند ماه بي توجهي ، خواندن برايش كمي سـخت بـود كمـي                     

كتاب ها را يكي يكي نگاه مي كرد و به آرامي در اين كتابخانه بـزرگ                . مايوس شده بود    

وله هـا    ، دهمين پادشاه كوت    دوندارباالخره توجهش به ترجمه اشعاري از       . جلو مي رفت    

  .جلب شد 

وقتي كه داشت اشعار زيباي آن را مي خواند صداي پاي نا آشنايي از پشت قفسه كتاب                 

از شنيدن صدا جا خورد ، ولي خود را به خـاطر حمـاقتي كـه بـه                  . ها به او نزديك شد      

با اين حـال    . او نمي توانست تنها فرد داخل كتابخانه باشد         . خرج داده بود سرزنش كرد      

قـبال آن   . كتاب را سر جايش گذاشت و به عقب رفت ؛ احساس خطر مي كرد               به آرامي   

ايـن  : دوباره صداي پا شـنيد      . قدر غافلگير شده بود كه چنين احساسي را ناديده نگيرد           

اراگون با نگراني به سمت يكـي از ورودي هـا         . بار صداي پاي دو نفر به گوش مي رسيد          

اوريك كجا نشسته بود و به طرف يكي از گوشـه           پريد و سعي كرد دقيقا به خاطر بياورد         

  . ها رفت و از اين كه خود را رو به روي دو قلو ها ديد يكه خورد 
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دوقلوها با چهره اي بي احساس شانه به شانه هم ايستاده بودند و با چشمان سـياه مـار                   

كان مانند خود به او زل زده بودند ، دست هايشان در زير رداهاي بنفش شان به آرامي ت                 

يكي از  . هر دو تعظيمي كردند اما حركت شان گستاخانه و تمسخر آميز بود             . مي خورد   

  ".  دنبال شما مي گشتيم ": آن ها گفت 

  . صدايش به طرزناراحت كننده اي شبيه صداي رازاك ها بود 

 و با ذهـنش بـا سـفيرا ارتبـاط           " براي چي ؟     ": اراگون ترس خود را فرو خورد و گفت         

  . د سفيرا هم فورا افكارش را با او يكي كرد برقرار كر

بـه خـاطر    ... مـا مـي خواسـتيم       . از همون موقعي كه با آژيهـاد مالقـات كـردي             -

  . رفتارمون عذر خواهي كنيم 

 لحن حرف هايش تمسخر آميز بود اما نه به گونه اي كه اراگون بتواند پاسخشان                -

 و در حـالي كـه اراگـون از          ".  كنـيم     اومديم كه اداي احترام    ": آن ها گفتند    . را بدهد   

 . عصبانيت برافروخته شده بود دوباره تعظيم كردند 

 ! سفيرا هشدار داد ، مراقب باش  -

فكري به ذهـنش    . نبايد از اين برخورد عصبي مي شد        .  اراگون خشمش را كنترل كرد      

احتـرام   نه، اين من هستم كه بايـد بـه شـما اداي        " :بعد با لبخند كوچكي گفت      . رسيد  
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 و پشت سر هم تعظيم      ".كنم ، بدون تاييد شما هرگز نمي تونستم وارد فاردن دور بشم             

 . كرد و سعي كرد تا  جايي كه   مي تواند اين كار را توهين آميز انجام دهد 

 خوشـحاليم   ": عصبانيت در چشمان دو قلوها ديده مي شد ، اما لبخندي زدند و گفتند               

بـه خـاطر حـرف هـاي محبـت      . آن قدر به ما لطـف داره  ... اهميت شما   ... كه كسي به    

  ". آميزتون به شما مديونيم 

.  براي مواقع ضروري يادم مي مونه        ":  اين بار نوبت اراگون بود كه ناراحت شود و گفت           

 سفيرا فورا خودش را وارد ذهن اراگون كـرد و گفـت ، داري زيـاده روي مـي كنـي ،                       "

اونا هر حرفي رو كه بعدا بتونن عليه ت استفاده كنن            . چيزي نگوكه بعدا پشيمون بشي    

اراگون با عصبانيت گفت ، حرف زدن بدون اينكه تو نظري بدي به             . به خاطر مي سپرن     

  . اندازه كافي سخت هست

  .  سفيرا با خرخري خشمگينانه ساكت شد 

لحـن   . حاشيه لباس هايشان روي زمين كشيده      مي شد            .  دوقلوها نزديك تر آمدند     

 ما به يه دليل ديگه اي هـم دنبالـت بـوديم ،              ": خوشايندتري به خود گرفتند و گفتند       

افراد كمي كه مي تونن از جادو استفاده كنن و تو ترونجهيم زندگي مي كنن يـه                 . سوار  

   "...  ، يا دو رانگر گاتاما اسم خودمون رو گذاشتيم . گروه تشكيل دادن 
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 راه  ": ال در اين باره افتاد و حرفشان را قطع كـرد و گفـت               اراگون به ياد حرف هاي آنج     

  ". پر پيچ و خم ، مي دونم 

 دانش شما نسبت به زبان باسـتاني تحـسين بـر        ": يكي از كوتوله ها با لحني آرام گفت         

همون طور كه مي گفتيم خبر شاهكارهاي شما به گوش دو رانگرگاتا رسـيده و               . انگيزه  

باعـث افتخـار ماسـت كـه        . عضويت تو اين گروه دعـوت كنـيم         اومديم كه از شما براي      

  ". عضويت شما رو داشته باشيم و حدس مي زنم كه ما هم بتونيم به شما كمك كنيم 

  چه جوري ؟ -

ما .  ما دو تا تجربه هاي زيادي در مسائل جادويي به دست آورديم              ": دو قلو ديگر گفت     

كه كشف كرديم رو به شما نشون بـديم و          وردهايي  ... مي تونيم شما رو راهنمايي كنيم       

هيچ چيزي بيشتر از اين كه بتونيم بـه شـما در            . كلمات قدرت رو به شما آموزش بديم        

در عوضـش هـم   . راه رسيدن به شكوه و قدرت كمك كنيم ما رو خوشـحال نمـي كنـه                 

چيزي نمي خوايم ، هر چند اگه صالح ديدين كه بخشي از دانسته هاي خودتـون رو بـا                 

  ". ت كنين خيلي خوشحال مي شيم قسم

در هم رفت و بـا خـشونت        .  چهره اراگون وقتي متوجه شد آن ها  به دنبال چه هستند             

 فكر مي كنين كه من كودنم ؟ من خودم رو در اختيار شما قرار نمي دم كـه                   ": پرسيد  
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ن اونا  حتما وقتي نتونستي  ! بتونين كلماتي رو كه بروم به من آموزش داده رو ياد بگيرين             

 ناگهان حالت خنده از چهره دو قلوها        ". رو از ذهن من بردارين حسابي عصباني شدين         

ما همون هايي هـستيم كـه       !  ما رو دست كم نگير پسر        ": محو شد و با ناراحتي گفتند       

. توانايي هات رو با جادو آزمايش مي كنيم و اين مي تونه نا خوشايند ترين چيـز باشـه                    

ممكنه كه تـو يـه   . وء تعبير از يه ورد مي تونه آدم رو به كشتن بده            يادت باشه ، فقط س    

  ". اژدها سوار باشي ولي با اين حال ما دو تا باز هم از تو قوي تريم 

     اراگون سعي كرد چهره اش را بي احساس نشان دهد ، هر چند كه شـكمش از درد                  

  "...  ممكنه ولي.  به پيشنهاد تون فكر مي كنم ": به هم مي پيچيد گفت 

  .پس ما فردا منتظر جوابت هستيم ، سعي كن راه درست رو انتخاب كني  -

  .بعد لبخند سردي زدند و به سمت انتهاي كتابخانه به راه افتادند 

 اراگون چهره اش را در هم كشيد و گفت ، من نمي خوام عضو دورانگر گاتا بشم ، مهـم               

  . نيست اونا چه كار مي كنن 

. و بايد با آنجال صحبت كني ، اون قبال هم با دو قلوها سر و كـار داشـته      سفيرا گفت ، ت   

شايد بخوان تو رو آزمايش كنن ، بتونه اون جا باشه كه اين كار باعث مي شه نتـونن بـه           

  . تو آسيبي برسونن 
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او ميان قفسه هاي كتاب به راه افتاد تـا ايـن كـه اوريـك را                 .  اراگون گفت ، فكر خوبيه      

اراگـون  . ه روي نيمكتي نشسته بود و تبر جنگي خود را برق    مي انـداخت                  پيدا كرد ك  

  ".  مي خوام به جايگاه اژدهاها برگردم ": گفت 

كوتوله دسته تبر را در حلقه چرمي كمرش گذاشت و اراگون را تا كنار دروازه كه سفيرا                 

ـ       . در انتظارش ايستاده بود همراهي كرد        د و اراگـون    مردم اطراف سفيرا جمع شـده بودن

  . بي توجه به آنها خود را از پشت سفيرا باال كشيد و بعد به سمت آسمان فرار كردند 

سفيرا روي ايسيدار ميتريم فرود آمد و گفت ، اين مساله بايد هر چي زودتر حل بـشه ،                   

  . نبايد بذاري كه دو قلوها تهديديت كنن 

او در حالي كه    .  جلوگيري كنيم    مي دونم ، ولي اميدوارم كه بتونيم از عصباني شدنشون         

سفيرا گفـت ، پـس      . با دستش زاروك را گرفته بود به سرعت از پشت سفيرا پايين آمد              

  مي خواي باهاشون متحد بشي ؟ . مي توني 

فردا بهشون مي گم كه من به ورانگر گاتا ملحـق           ... اراگون سري تكان داد و گفت ، نه ،          

  . نمي شم 

او مي خواسـت آنجـال را   . ش تنها گذاشت و از جايگاه خارج شد    اراگون سفيرا را در غار    

سالمبوم هـم   . ببيند ، اما به خاطر نمي آورد كه چطور محل مخفي شدن او را پيدا كند                 
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اراگون شروع به پرسه زدن در راهورهاي خالي از سكنه كرد و            . در آن جا حضور نداشت      

  . اميدوار بود كه اتفاقي آنجال را مالقات كند 

وقتي از جستجوي اتاق هاي خالي و ديوارهاي خاكستري خـسته شـد ، راه خـود را بـه                    

هنگامي كه به آن جا نزديك شد صداي صحبت كسي از داخـل             . سمت جايگاه كج كرد     

  . ايستاد وگوش داد اما صدا كم كم خاموش شد . اتاق به گوشش رسيد 

   سفيرا ؟ كي اون جاست ؟

اراگـون  . ره ، تا تو بياي تـو حواسـش رو پـرت مـي كـنم               رفتار تحكم آميزي دا   ... يه زن   

اوريك گفته بود كه مزاحم ها رو از جايگـاه اژدهاهـا دور             . زاروك را از غالفش شل كرد       

  پس اين كي مي تونه باشه ؟ . نگه مي دارن 

  . به اعصابش مسلط شد و بعد دست به شمشير وارد جايگاه شد 

 و با كنجكاوي به سـفيرا كـه سـرش را از غـار                يك زن جوان در وسط اتاق ايستاده بود       

به نظر هفده ساله ميرسيد ياقوتي   ستاره اي شكل ، نور . بيرون آورده بود نگاه مي كرد     

لباس مخملي قرمـز    . نگاهش عمق نگاه آژيهاد را داشت       . سرخي به چهره اش مي تاباند       

سـتفاده زيـاد كهنـه    رنگش با ظرافت دوخته شده بود ، خنجري جواهر نشان كه در اثر ا             

  . شده بود در غالفي چرمي به كمرش آويزان بود 
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زن همچنـان بـه     . اراگون دست به سينه ايستاد و صبركرد تا زن متوجه حضورش شود             

 خـواهش مـي   ": سپس تعظيمي كرد و با لحني شـيريني پرسـيد    . سفيرا نگاه مي كرد     

  كنم مي شه به من بگين اراگون اژدها سوار كجاست ؟ 

  .  هاي سفيرا از تعجب درخشيد  چشم

   ".  من اين جام ":  اراگون لبخندي زد و گفت 

چهـره اش   .  زن چرخي زد و روبروي اراگون ايستاد و دستش را به طرف خنجرش بـرد                

ايـن بـار بـا      . چشم هايي بادامي ، لباني درشت و گونه هايي برجسته داشـت             . گيرا بود   

  ".  هستم ناسودا من ": گفت خيالي راحت تر دوباره تعظيمي كرد و 

 مشخصه كه مي دوني من كـي هـستم امـا شـما     ": اراگون سرش را پايين آورد و گفت       

 پدرم ، آژيهاد من رو با پيغـامي         ":  ناسودا لبخند مليحي زد و گفت        "چي مي خواين ؟     

  "اين جا فرستاده ، مي خواين پيغام رو بشنوين ؟ 

اهل ازدواج و پدر بودن نبود و به اين فكر مي كـرد              از نظر اراگون رهبر واردن ها فردي        

بايـد زنـي غيـر معمـولي بـوده باشـد كـه              . كه مادر ناسودا چه كسي مي توانست باشد         

  ".توانسته بود آژيهاد را جلب كند 

   ".  بله ، مي خوام ": اراگون گفت 
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 پـيش    پدرم از اين كه اوضاع شما خـوب        ": ناسوادا موهايش را به عقب انداخت و گفت         

ميره خوشحاله اما شما راجع به كارهايي مثل دعا هاي        ديشب تون هشدار مـي ده                       

در ضمن پدرم از شما مي خـواد        . ، اين كارها بيشتر از اين كه مفيد باشن دردسر سازن            

قبل از اين كه با الف ها تماس برقرار كنه بايد           . كه هر چه زودتر آزمايش رو انجام بدين         

 اراگون به ياد ارتفاع ول تورين افتاد و پرسيد          ". ايي شما اطالع داشته باشه      از ميزان توان  

  "شما اين همه راه رو براي گفتن همين باال اومدين ؟ : 

 من از سيستم تسمه باالبر كه كاالها رو به طبقات           ":  ناسوادا سرش را تكان داد و گفت        

ي تونستيم اين پيغام رو بـا عالمـت         باالتر مي بره براي اومدن به اينجا استفاده كردم ، م          

براتون بفرستيم ولي من تصميم گرفتم كه خودم بيارمش تا شما رو شخصا مالقات كنم               

 ."  

 آريا چطور؟ حالش بهتره ؟ ":  اراگون از ناسوادا به خاطر خبرهايش تشكر كرد و پرسيد           

  ".مي تونم ببينمش ؟ اوريك نمي تونست چيز زيادي بهم بگه 

.  حالش رو به بهبوده ، مثـل همـه   الـف هـا                 ": شيطنت لبخندي زد و گفت      ناسوادا با   

اونا وقت زيـادي رو     . هيچ كس به جز پدرم ، هروتگار و دكترها اجازه نداره اون رو ببينه               

  ". صرف آريا كردن و از همه مسائلي كه تو زندان براش اتفاق افتاده مطلع شدن 
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 ديگه بايد برم ، چيزي هست كه بخواين از          ": ت  بعد نگاه خود را به سفيرا انداخت و گف        

  "طرف شما به آژيهاد بگم ؟ 

نه به جز ميل ديدن آريا و از طرف من به خاطر مهمون نوازي كه در ايـن مـدت                     -

  . نشون دادن تشكر كنين 

خدانگهدار اراگون اژدها سوار اميدوارم     . حرف هاتون رو بي كم و كاست منتقل مي كنم           

  . دوباره ببينمت 

اراگون گفـت   .  سپس تعظيمي كرد و سرش را باال گرفت و از جايگاه اژدهاها خارج شد               

، يعني اون واقعا اين همه راه رو فقط براي ديدن من باال اومده بود ؟ چه با تسمه نقالـه                     

  . چه بي تسمه نقاله ، حتما از اين مالقات به جز يه صحبت هدف ديگه اي داشته 

اراگون پـيش او رفـت و از ديـدن          . ا دوباره داخل غارش برد      سفيرا گفت ، آره و سرش ر      

گربه نمـا خرخـر مـي       . سالمبوم كه در وسط غار دور خودش حلقه زده بود تعجب كرد             

هر دوي آن ها با پررويـي  . كرد و دم نوك سياه خود را به جلو و عقب تكان      مي داد               

  " چيه ؟ ": رسند به اراگون نگاه مي كردند انگار كه      مي خواستند بپ

اراگون سرش را تكان داد و از سر درماندگي خنده اي كرد و پرسيد ، سفيرا ، سـالمبوم                   

  همون بود كه مي خواستي ببينيش ؟ 
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  .  هر دو چشمكي به اراگون زدند و گفتند ، آره 

اين كه آن هـا     . هنوز سرور و نشاط در وجودش موج مي زد          . اراگون گفت ، فقط موندم      

ر دوست شده بودند منطقي به نظر مي رسيد ، خصوصيات هر دو شبيه به هـم                 با يكديگ 

اراگون آهي كشيد ؛ غالف زاروك را از كمـرش           . بود ؛ و هر دو موجوداتي جادويي بودند         

باز كرد وكمي از فشارهاي عصبي ذهنش را آزاد كـرد و گفـت ، سـالمبوم ، مـي دونـي                      

سالمبوم پنجه هـايش    . ش احتياج دارم    آنجال كجاست ؟ نتونستم پيداش كنم و به كمك        

  . را به پشت سفيرا ماليد و گفت ، اون يه جايي تو ترونجهيمه 

   كي بر مي گرده ؟ 

  .زود 

  .  چقدر زود ؟ بايد امروز باهاش صحبت كنم ": اراگون با بي صبري پرسيد 

  . نه خيلي زود 

اراگون باالخره دست از     . با وجود سوال هاي مداوم اراگون ، گربه نما  ديگر پاسخي نداد            

  . سوال كردن برداشت و در كنار سفيرا دراز كشيد 

صداي خرخر هاي يكنواخت سالمبوم باالي سر اراگـون بـه گـوش مـي رسـيد  اراگـون               

  . دستي به انگشتر بروم كشيد و با خود فكر كرد ، فردا بايد مورتاگ رو ببينم
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  فصل پنجاه و هفتم

  آزمون آريا

وم اقامتـشان در تـرونجهيم ، اراگـون غلتـي زد و سـر حـال و پـر انـرژي از                     صبح روز س  

زاروك زا به كمرش بست و كمانش را روي شانه اش آويزان كرد             . رختخواب بيرون آمد    

پس از يك پرواز بي دغدغه درون فاردن دور به         . و تيردان نيمه پرش را به پشتش بست         

اراگون . لي ترونجهيم ، با اوريك مالقات كرد        همراه سفيرا ، كنار يكي از چهار دروازه اص        

  . درباره ناسودا از او پرسيد 

 يه دختـر اسـتثنائيه كـه همـه          ":  اوريك با نارضايتي نگاهي به زاروك انداخت و گفت          

مـن  . وقتش رو وقف پدرش كرده وتمام وقتش رو براي كمك كردن به او مـي گذرونـه                  

ي كه آژيهاد فكرش رو بكنه ، براش كار انجـام           فكر مي كنم اين دختر خيلي بيشتر از اون        

داده ، زمان هايي بوده كه بدون اين كه هيچ اثري از خودش بـاقي بـذاره دشـمن هـاي                     

  ". آژيهاد رو به طرز ماهرانه اي از بين برده 

  مادرش كيه ؟ -

وقتي آژيهاد ناسوادا رو كه تـازه بـه دنيـا اومـده بـود بـه                 . اين موضوع رو من نمي دونم       

 ... هيچ وقت نگفت كه خودش و ناسوادا از كجا اومدن .  دور آورد ، تنها بود فاردن



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

813

813

سـپس  .  اراگون با خود فكر كرد ، پس اون بدون اين كه بدونه مادرش كيه بزرگ شده                 

خيلي بي قرارم ، فكر كنم كه بد نباشه يه كم           ": افكارش را از سرش بيرون كرد و گفت         

 "ي اين آزمون آژيهاد بايد كجا برم ؟ برا. از ماهيچه هام استفاده كنم 

 زمين تمرين نيم مايل از ترونجهيم فاصله داره         ": اوريك به اردن دور اشاره كرد و گفت         

يـه منطقـه    . ، اما از اين فاصله نمي توني ببينيش ؛ چون پشت شـهر كـوهي قـرار داره                   

 ". وسيع كه كوتوله ها و ادم ها در اون جا با هم تمرين مي كنن

 . ا گفت ، من همراهتون مي يام  سفير

 فكـر   ":  اراگون اين موضوع را به اوريك گفت ؛ كوتوله دستي به ريشش كشيد و گفت                

. تو ميدون تمرين آدماي زيادي هستن ، مطمئنا تو جلب توجه مي كني              . خوبي نيست   

"  

  . و به اين ترتيب موضوع فيصله يافت !  سفيرا با غرش بلندي گفت ، من ميام 

ي جنگيدن از ميدان تمرين به گوش شان رسيد ؛ صداي بلند فلزاتي كـه بـه هـم                    صدا

برخورد مي كردند ، صداي پيكان هايي كه به هدف اصابت     مي كردند و صـداي تلـق          

تلق و شكستن تيرك هاي چوبي و صداي فريـاد مـردان كـه اداي جنگيـدن را در مـي                     

. اص داشت ، صداها  گيج كننـده بـود           آوردند ؛ با اين وجود هر گروه يك الگو و ريتم خ           
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دسته نا منظمي از سربازان پياده نظام كه با سپرها و پتـك هـايي كـه تقريبـا هـم قـد                       

. بخش عمده اي از زمين تمرين را اشغال كرده بودنـد          . خودشان بود ،     مي جنگيدند          

در كنـار آن هـا صـدها تـن از           . آن ها به صورت يك گـروه تمـرين مـشق مـي كردنـد                

گجويان مجهز به شمشيرها و گرزها و نيزه ها ، چماق ها ،          خـرمن كـوب هـا                            جن

وسپرها در ابعاد و اندازه هاي مختلف در حال تمرين بودند ، حتي اراگون يكي از آن هـا             

تقيربا تمام جنگ جوها ، زره پوش بودند كه معوال شـامل يـك زره و                . را با چنگك ديد     

  .  فلزي چندان متداول نبودند زره هاي. يك كاله خود بود 

تعداد كوتوله ها درست به اندازه آدم ها بود ، اگر چه هر دو گروه سـعي  مـي كردنـد از                       

يك ديگر كناره بگيرند ، پشت سر جنگجوياني كه تمرين مـشت زنـي مـي كردنـد ، در                    

كنار جنگجوهاي مشقي ، يك رديف از كمانگيران براي تمرين به يك پارچه خاكـستري            

  ا تيراندازي مي كردند مرتب

قبل از اينكه اراگون فرصت فكر كردن درباره كاري را كه بايد انجام مي داد ، پيدا كند ،                   

بقيه بدنش هـم توسـط يـك پيـراهن پوسـت            . يك مرد ريش بلند به سمت آن ها آمد          

  . گاوي سفت و خشن محافظت مي شد  كه هنوز روي سطح آن مو وجود داشت 
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نظـر  . گ تقريبا به اندازه اراگون بر پشت تنومندش آويـزان بـود              يك شمشير بسيار بزر   

سريعي به سفيرا و اراگون انداخت ؛ گويي ميزان خطرناكي آن هـا را تخمـين مـي زد ،                    

هيچ كس نمونده   . خيلي وقته كه رفته اي      .  نورال اوريك    ": سپس با لحني خشن گفت      

  ". كه من باهاش تمرين كنم 

 آره ، به خاطر اينكه از سر تا پاي همه را با شمشير كبـود                " :اوريك لبخندي زد وگفت     

  ".  همه ، به جز تو ":  او حرفش را تصحيح كرد و گفت ". مي كني 

  . به خاطر اينه كه من از غولي مثل تو سريع ترم  -

 اسم من فردريكه ، از من خواستن كه ببيـنم  " :مرد دوباره به اراگون نگاهي كرد و گفت   

  چقدر قوي هستي . ي مي توني انجام بدي تو چه كارهاي

به اندازه كافي قوي هستم ، براي اينكه بتونم از جادو استفاده كنم مجبورم قـوي                 -

فردريك سرش را تكان داد ؛ كالهش مثل يك كيسه پر از سكه جرينگ جرينگ               . باشم  

  . مي كرد 

 كه شما در    كاري كه ما اينجا انجام مي دهيم هيچ ربطي به جادو نداره ؛ مگر اين               -

خدمت يه سپاه باشيد ، فكر نمي كنم تا حاال بيشتر از چند دقيقه جنگيده باشي ، مگـه                   

اين كه قبال تو سپاه بوده باشي ؛ چيزي كه برامون مهمه اينه كه بدونيم تـو چقـدر مـي         
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توني تو جنگي كه ممكنه ساعت ها يا شايد حتي هفته ها در محاصره طول بكـشه دوام                  

 ون شمشير و كمان از سالح ديگه اي هم مي توني استفاده كني ؟به جز ا. بياري 

  ".  فقط از مشت هام " :اراگون كمي فكر كرد و بعد پاسخ داد 

خوب حاال اول با كمان شروع مي كنـيم         !  جواب خوبي دادي   " : فردريك خنديد و گفت     

ه تمـرين   بعد هم وقتي كه يه جاي خالي تو ميدون پيدا شد ب           . ببينيم چه كار مي كني      

  .  او ناگهان حرفش را قطع كرد و با عصبانيت به پشت سر اراگون خيره شد "... 

دو قلوها با گام هايي محكم به طرف آنها آمدند و كله هاي تاس شان در برابـر رداهـاي                    

اوريك در حالي كه تبر جنگـي را از كمـرش           .ارغواني شان رنگ پريده به نظر مي رسيد         

فردريك با حالـت ترسـناكي      . ود زير لب چيزي غر غر  مي كرد          در مي آورد ، به زبان خ      

.  به شما دو نفر  گفته بودم كه وارد زمين تمرين نـشين               ": به طرف آن ها رفت و گفت        

  .  دو قلوها در برابر جثه او خيلي ضعيف به نظر مي رسيدند "

ر داريـم قبـل از       ما از طرف آژيهاد دسـتو      ":  ان ها با تكبر به اونگاه مي كردند و گفتند           

  ". اين كه تو با ضربه هاي شمشير اون رو خسته كني مهارت اون رو تو جادو بسنجيم 

 چرا يه نفر ديگه نمي تونه اين آزمايش رو انجام بـده ؟              ":  فردريك غر غر كرد و  گفت        

"  
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 هيچ كس ديگه اي به اندازه كـافي قـوي   ":  دوقلوها بيني شان را باال كشيدند و گفتند      

 سفيرا به شدت غريد و نگاه غضبناكي به آن ها انداخت و دود از سوراخ بينـي                  " . نيست

 و با گـام هـاي   ".  با ما بيا ": دوقلوها به اوتوجهي نكردند و به او گفتند . اش خارج شد   

اراگون شانه هايش را باال انداخت و بـه         . بلندي به طرف يك گوشه خلوت ميدان رفتند         

از پشت سرش صداي فردريك را شـنيد كـه بـه            . آنها به راه افتاد     همراه سفيرا به دنبال     

  ".  نبايد بذاريم زياد دور بشن ": اوريك    مي گفت 

.  مي دونم ، امـا دوبـاره نمـي تـونم دخالـت كـنم                 ":  اوريك با صداي آرامي جواب داد       

ه ديگه  هروتگار به من هشدار داده كه اگه دوباره تو كارهاي اون ها دخالت كنم نمي تون               

  ". از من حمايت كنه 

دو قلوهـا ممكـن     .  اراگون سعي كرد با نگراني كه وجودش را فرا مي گرفت مبارزه كند              

  ... بود تكنيك ها و كلمات بيشتري را بدانند 

سفيرا گفت ، اين قدر نگران نباش من به تو كمك مي كنم ، به هر حـال مـا هـم دو تـا      

  . هستيم 
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ا نوازش كرد و به خاطر حرف هاي او كمـي احـساس راحتـي                اراگون به آرامي پاي او ر     

جوابـت بـه پيـشنهاد مـا        !  اراگون   ": دو قلوها به اراگون نگاهي كردند و پرسيدند         . كرد  

  ".  نه " : او بدون اين كه توجهي به آن ها بكند گفت "چيه ؟ 

 بـه   آنهـا چرخيدنـد و در حـالي كـه نگاهـشان           . گوشه لب دوقلوها از ناراحتي جمع شد        

وسـط آن   . خم شدند و ستاره پنج پر بزرگـي  روي زمـين كـشيدند               . سمت اراگون بود    

تو بايد سعي كني كارهـايي      .  حاال شروع مي كنيم      ": ايستادند و بعد با خشونت گفتند       

  ". همين .. را كه بهت مي گيم انجام بدي 

شت اراگـون   يكي از دوقلوها دستش را در ردايش كرد و يك سنگ صيقلي به انـدازه مـ         

   ".  تا جلوي صورتت اون رو بلند كن " :بيرون آورد و آن را روي زمين  قرار داد و گفت 

 سنگ  "!  استنر ريزا    " :سپس با صداي بلند گفت      . اراگون به سفيرا گفت ، خيلي آسونه        

قبل از اين كه تا ارتفـاع يـك فـوت بـاال             . تكاني خورد و بعد به آرامي از زمين بلند شد           

لبخنـدي روي لـب دو قلوهـا        . مقاومتي غير منتظره آن را در نيمه راه متوقف كرد           برود  

اراگون به آن ها خيره شد و بسيار عصباني بود ؛ آن ها سعي مي كردند كار              . نقش بست   

  . اگر او خسته مي شد ، انجام كارهاي سخت تر غير ممكن بود ! او را خراب كنند 
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نيروي سفيرا به كمكش آمـد ،  ! سفيرا ، حاال   .  نيستم    اراگون با خود گفت ، اما من تنها       

. سنگ تكان شديدي خورد و به هوا رفـت و در جلـوي چـشمانش در هـوا ثابـت مانـد                       

  . چشمان دوقلو ها از خشم كوچك شد 

 فردريك با خيال راحـت بـه نمـايش جادوهـا            ". خب  ...  خيلي   ": آن ها زير لب گفتند      

  ".  حاال سنگ رو تو يه مدار دايره اي به حركت در آور ": آن ها گفتند . نگاه مي كرد 

 اراگون دوباره در برابر تالش آن ها براي متوقف كردنش مقاومت كـرد و دوبـاره پيـروز                  

اين تمرين ها به مرور پيچيده تر و سخت تر شد تا جايي كه اراگـون مجبـور شـد                    . شد  

وقلوها شـديدتر بـا او مبـارزه مـي     و هر بار ، د. براي استفاده از كلمات به دقت فكر كند  

  . كردند و هرگز آثار خستگي در چهره هايشان نمايان نشد 

. فقط به دليل حمايت هاي سفيرا از اراگـون توانـست در برابـر آن هـا ايـستادگي كنـد             

اراگون در فرصتي كه بين دو تا از تمرين ها پيدا كرده از سفيرا پرسيد ، به نظـرت چـرا                     

 رو ادامه مي دن ؟ اون ها كه با بررسي ذهنم متوجـه شـدند توانـايي                  اونها اين آزمون ها   

ناگهـان اراگـون مثـل اينكـه        . سفيرا متفكرانه سرش را تكـان داد        . هاي ما در چه حده      

چيزي به او الهام شده باشد با جـديت گفـت ، مـي دونـي چيـه ؟ اون هـا دارن از ايـن                          



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

820

820

ت باسـتاني رو بلـدم و شـايد         موقعيت استفاده مي كنن تا بفهمـن مـن چـه تعـداد لغـا              

  . خودشون هم اون هايي رو كه بلد نيستن ، ياد بگيرن 

 سفيرا گفت ، پس آرام حرف بزن ، طوري كه نتونن صدات رو بشنون و لطفـا از كوتـاه                     

  ". ترين و ساده ترين كلمات استفاده كن 

 آزمايش  بيش از يك ساعت گذشت ، اما دوقلوها هيچ نشانه اي مبني بر خاتمه دادن به               

امـا از تقاضـاي متوقـف       . اراگون گرمش بود و بي نهايت تشنه بود         . ها نشان نمي دادند     

آن ها آزمون هـاي     . او بايد پا به پاي آن ها ادامه مي داد           . كردن كار خودداري مي كرد      

درست كردن آب ، آتش افروختن ، روشن بيني ، تغيير سنگ هـا ،         . زيادي از او گرفتند     

اراگون بـا خـود انديـشيد كـه         .  ، منجمد كردن اشيا و بهبود زخم ها          سخت كردن چرم  

  . چقدر طول مي كشد تا ايده ها و سوال هاي آن ها تمام شود 

 فقط يه چيـز ديگـه مونـده كـه           ":  سرانجام دوقلوها دست شان را بلند كردند و گفتند          

 يكي از آن هـا  ". ه بايد انجام بدي ، خيلي آسونه ؛ براي هر جادوگر ماهري كار  ساده اي         

 جـوهر  ": يك حلقه نقره را از انگشتش در آورد و با تكبر آن را بـه اراگـون داد و گفـت          

  ". نقره رو احضار كن 
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اراگون سر در گم به حلقه خيره شد ؛ بايد چه كار مي كرد ؟ جوهر نقره ديگه چي بـود                     

نمـي رسـيد و دو      ؟ و چه جوري بايد آن را احضار مي كرد ؟ سفيرا هم فكري به نظرش                 

او هيچ وقـت در زبـان باسـتاني نـام نقـره را يـاد                . قلوها نيز قصد كمك كردن نداشتند       

بـا  نـا اميـدي       . نگرفته بود ؛ اگر چه او مي دانست كه بايد جزئي از كلمه آرگتالم باشد                

تنها لغتي را كه ممكن بود موثر واقع شود يعني اتگري بـه معنـاي احـضار را بـا آرگـت                      

   . تركيب كرد

 او صاف ايستاد و تمام نيرويي را كه برايش باقي مانده بود جمـع كـرد و لـب هـايش را                      

  . ناگهان صداي واضح و لرزاني در هوا پيچيد . براي گفتن كلمه از هم باز كرد 

  ! بسه  -

اين كلمه همچون بادي خنك به اراگون وزيد ، صدا به طرز عجيبي براي او آشـنا بـود ؛                    

پشت گـردنش سوزشـي احـساس       . از آن را به خاطر داشته باشد        مثل ملودي كه نيمي     

  . او به آرامي به طرف صدا برگشت . كرد 

يك نوار چرمـي بـه دور پيـشاني اش          . آريا  : فردي تنها در پشت سر آن ها ايستاده بود          

بسته بود كه نمي گذاشت موهاي پريشان مـشكي و آشـفته اش كـه همچـون آبـشاري                   

شمشير ظريـف و  . هايش ريخته بود روي پيشاني اش بريزد   درخشان پشت و روي شانه      
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در آن لبـاس چرمـي      . كوچكش را به كمرش بسته بود و كمانش به پشتش آويزان بـود              

لباس كهنه اش به تن او زيبا و متناسب بود          . مشكي و ساده بسيار خوش اندام شده بود         

 آرام بود و روي صورتش اثـر        او از بيشتر مردها قد بلندتر بود و اندامش كامال متعادل و           . 

چـشمهاي زمـردين و     . هيچ يك از شكنجه هايي كه متحمل شده بود ديده نمـي شـد               

اوبا قـدم   . درخشان آريا ، به دو قلوها كه رنگ صورتشان از ترس پريده بود ، دوخته شد                 

هاي آرام و بدون اين كه حرفي بزند به دو قلوها نزديك شـد و بـا صـدايي آرام و لحـن                       

خجالت داره كه از اون مي خواين كاري رو انجـام           !  خجالت داره    ": آميزي گفت   تهديد  

بده كه فقط يه استاد مي تونه انجام بده ؛ خجالت داره كه به آژيهـاد گفتـين راجـع بـه                        

اون خيلي ماهره ؛ حاال زود اين جـا رو تـرك            . تواناي هاي اراگون چيزي نمي دونستين       

 هم كشيده بود ، ابروهاي او مثل برق آذرخش و به شكل               آريا اخم هايش را در     ". كنين  

يك هفت نوك تيز در آمده بود و به حلقه اي كه در دست اراگون بود اشـاره كـرد و بـا                       

 نقـره درخـشيد و تـصويري از حلقـه در كنـار آن         "!  آرگت   ": صدايي رعا آسا فرياد زد      

ير حلقه ناب تر به نظـر مـي         دو حلقه دقيقا شبيه هم بودند به جز اينكه تصو         . ظاهر شد   

به محضي كه دو قلوهـا ايـن صـحنه را ديدنـد ، روي               . رسيد و به سفيدي مي درخشيد       

پاشنه ها ي شان چرخيدند و در حالي كه رداهايشان به شدت پشت سرشان تـاب مـي                  
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خورد پا به فرار گذاشتند حلقه خيالي از دست اراگون ناپديد شد و حلقـه نقـره بـه جـا                     

سـفيرا خـم    .  و فردريك ايستاده بودند و محتاطانه به آريا نگاه مي كردنـد              اوريك. ماند  

  . شد و آماده هر گونه اقدامي بود 

. چشمان فرشته وارش به اراگون دوختـه شـد          . الف همه آن ها را حيرت زده كرده بود          

جنگجوها بـه محـض ديـدن       . سپس برگشت و به طرف مركز ميدان تمرين به راه افتاد            

اراگون با شيفتگي ، بي اختيار      . از جنگ كشيدند و با حيرت به او نگاه كردند           آريا دست   

سفيرا با او صحبت مي كرد اما او به نظرش اعتنايي نمي            . به سمت جلو كشيده مي شد       

او در حالي كه فقط به اراگون نگاه مي كرد          . افراد زيادي دور آريا حلقه زده بودند        . كرد  

  ".  واقعي با سالحه ، شمشيرت رو بكش  از نظر من آزمايش": گفت 

  ! مي خواد با من دوئل كنه  -

سفيرا با دماغش   . سفيرا به ارامي جواب داد نه ، فكر مي كنم مي خواد بهت صدمه بزنه                

  . من از اين جا نگاه مي كنم . به او سقلمه زد و گفت ، برو و خوب از عهده اش بر بيا 

دلش نمي خواسـت ايـن كـار را انجـام بدهـد            . ت   اراگون با بي ميلي يك قدم جلوتر رف       

چون به دليل استفاده از جادو حسابي خسته شده بـود و دوسـت نداشـت وقتـي افـراد                    

عالوه بر اين آريا در وضعيتي نبـود        . زيادي او را تماشا مي كردند دست به اين كار بزند            
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يده بـود فقـط دو روز   كه بتواند ضربات را تحمل كند ، از زماني كه نكتار تونيور به او رس      

اراگون تصميم گرفت كه به او صدمه نزند و ضربات شمشيرش را ماليم تـر        . مي گذشت   

  . كند 

شمشيسر آريا نازك   .  آن ها در مقابل حلقه جنگجوها ، رو در روي يكديگر قرار گرفتند              

غـالف  او زاروك را از . تر از شمشير اراگون بود اما از نظر اندازه و تيـزي يكـسان بودنـد                

بـراي  . صيقلي اش بيرون آورد و تيغه قرمز آن را كنار بدنش بـه سـمت زمـين گرفـت                    

ناگهـان  . لحظه اي طوالني هر دو بي حركت ايستاده بودند و به يكديگر نگاه مي كردند                

  اراگون به يادآورد كه بسياري از جنگ هاي او با بروم نيز به اين صورت آغاز شده بود 

آريا با يك حركت مبهم به طـرف اراگـون پريـد و             . رانه جلو رفت     او با احتياط و هوشيا    

دنده هاي او را هدف قرار داد ، اراگون با يك عكس العمل سريع حمله او را دفع كـرد و                     

زاروك همچـون پـشه اي      . شمشيرهايشان در باراني از جرقه بـا يكـديگر برخـورد كـرد              

نـسته بـود از ايـن موقعيـت         الـف نتوا  . مزاحم به اين طرف و آن طرف حركت مي كـرد            

استفاده اي بكند به سمت راست چرخيد و در حالي كه موهـايش تـاب مـي خـورد بـه                     

اراگون كه از سرعت و بي رحمي الف غافلگير شده بود ،            . سمت ديگر اراگون حمله كرد      

  . به سختي ضربات او را متوقف كرد و سراسيمه گامي به عقب برداشت 



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

825

825

طار بروم افتاد كه به او گفته بود حتي ضعيف ترين الـف هـا               اراگون خيلي دير به ياد اخ     

به همان اندازه كه براي شكست دورزا شانس        . هم به اساني بر يك انسان غلبه مي كنند          

الف در حالي كـه شمـشير را بـاالي سـرش            . داشت ، براي شكست الف هم وقت داشت         

پـيش  . شير جـا خـالي داد       اراگون از زير لبه تيـز شمـ       . تاب مي داد ، دوباره حمله كرد        

با من بازي مي كنه؟ براي چند لحظه طوالني او نتوانست بـه             ... خودش گفت ، پس چرا      

اين موضوع فكر كند ؛ چرا كه سرگرم دفع ضـربات الـف بـود ، امـا بعـد فهميـد ، الـف                              

  . مي خواهد مهارت من رو امتحان كنه 

از . چيده ترين ضرباتي كه بلد بود كرد         با فهميدن اين موضوع او شروع به استفاده از پي         

يك حالت به حالت ديگر تغيير مي كرد و با بي باكي آن ها را به هر روشي كـه ممكـن                      

اما هر چقدر كه او ابتكار به خرج مي داد ، آريـا             . بود با يكديگر تركيب و تلفيق مي كرد         

بايي ذاتي وجود   او را با ضربات شمشيرش متوقف مي كرد ، در حركاتش نوعي وقار و زي              

  . داشت 

آن ها در گير رقصي آتشين شدند و همزمان با ضربات شمشيرها        بدن هايشان بـه                       

هم برخورد مي كرد و دوباره از هم دور مي شدند ، زمان هايي كه به يكديگرنزديك مي                  

شدند ، فاصله شان فقط به اندازه يك مو بود ، اما پس از آن به خاطر سـرعت زيادشـان                     
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براي لحظه اي عقب نشيني مي كردند تا دوباره به يكديگر           . اره از هم جدا مي شدند       دوب

. اراگون هرگز نتوانست به خاطر بياورد كه  مبـارزه چقـدر طـول كـشيد                 . نزديك شوند   

زمان براي آن ها فقط با عمل و عكس العمل مي گذشت و گذشت زمان محسوس نبـود            

 سنگين شده بود و با هـر ضـربه اي كـه وارد              زاروك در دست هاي اراگون مانند سرب      . 

  . مي كرد بازوهايش به شدت مي سوخت 

آريا با چاالكي جا خالي داد و نوك شمشير را          .  سرانجام اراگون به طرف جلو حمله كرد        

با سرعتي مافوق طبيعـي روي اسـتخوان فـك اراگـون گذاشـت  وقتـي نـوك شمـشير                     

ماهيچه هايش به .       بي حركت ماند          پوستش را لمس كرد همچون مرده اي منجمد           

سبب كوشش و تقالي زياد مي لرزيدند او به طور مبهمي صداي سفيرا و صداي تشويق                

اريـا شمـشيرش را پـايين       . و خوشحالي نا هنجار جنگجوها را در اطراف شان مي شنيد            

  ".  تو قبول شدي ": آورد و ان را غالف كرد و آرام گفت 

فردريـك كنـارش آمـد و       . يج شده بود بـه ارامـي صـاف ايـستاد             اراگون در حالي كه گ    

مـن حتـي   .  شمشير بازي فـوق العـاده اي بـود           ": مشتاقانه به پشتش ضربه زد و گفت        

محـشر  ... و حركت هـاي الـف       . بعضي حركات تازه رو از تماشاي مبارزه شما ياد گرفتم           

  ". بود 
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ك با لبخندي كار او را تحسين كرد        اوري. اراگون در سكوت با خود گفت ، اما من باختم           

او بـا حركـت جزئـي       . ، اما تمام توجه اراگون به اريا بود كه ساكت و تنها ايـستاده بـود                 

. انگشتش به سمت تپه اي كه حدودا در يك مايلي ميدان تمرين قرار داشت اشاره كرد                 

  . جمعيت از اطرافش پراكنده شدند . سپس چرخيد و به راه افتاد 

اراگـون بـه سـمت      . ه الف رفت ، سكوت بين  انسان و كوتوله ها برقرار شـد                هنگامي ك 

 سـفيرا   ".  من بايد برم ، بايد سريع به جايگاه اژدهاها برگردم            ": اوريك برگشت و گفت     

بر فراز ميدان تميرن كه اكنون تبديل به دريايي از صورت هايي شده بود كه همه بـه او                   

اراگـون آريـا را   . ور كه به طرف تپه اوج مـي گرفتنـد     همان ط . خيره بودند ، اوج گرفت      

اراگـون  ! سفيرا گفت ، تو از اون خوشت مياد ، نـه  . ديد كه با گام هايي سريع مي دويد         

سفيرا گفت ، چهره اش از بيشتر آدم        ! در حالي كه از خجالت سرخ شده بود گفت ، آره            

  .  نسبتا بدقواره است اما صورتش مثل اسب درازه و روي هم رفته. ها جذاب تره 

  اراگون با تعجب به سفيرا نگاه كرد و گفت ، تو حسودي مي كني ، نه ؟

  . سفيرا از خودش دفاع كرد و گفت ، غير ممكنه ، من هيچ وقت حسودي نمي كنم 

  !  اراگون خنديد و گفت ، االن داري حسودي مي كني ، اعتراف كن 

  ! فت ، نه ، نمي كنم  سفيرا آرواره هايش را محكم به هم زد و گ
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اراگون لبخند زد و سرش را تكان داد ولي اجازه داد كه سـفيرا همچنـان منكـر حـسود                    

اراگـن  . سفيرا به سرعت روي تپه فرود آمد و او را بـه شـدت هـل داد      . بودن خود شود    

  . بدون توجه به او پايين پريد 

او باعـث شـده بـود از هـر          گام هاي بلند و تند و تيـز         .  آريا درست پشت سر آن ها بود        

وقتي او به باالي تپه رسيد تنفسش آرام و . دونده اي كه اراگون ديده بود سريع تر بدود     

او از كنـار    . هنگامي كه اراگون با نگاه خيره او مواجه شد زبانش بنـد امـد               . معمولي بود   

ن مـوالبرا   اسكالبكا ، اكا سـلوبرا اونـو او        ": اراگون گذشت و به طرف سفيرا رفت و گفت          

  " . آترا نوسو وايز فريكايا. هايناد  اونو اون انر شورتوگكال نه

اراگون بيشتر كلمات را نفهميد ، اما سفيرا به طور حـتم معنـي آن هـا را  مـي دانـست                       

سـپس سـرش را تكـان داد        . سفيرا بال هايش را به هم زد و با دقت آريا را ور انداز كرد                

 خوشحالم كه حالت خـوب      ": اراگون گفت   . لبخندي زد   آريا  . وصدايي از خود در آورد      

  "! ما نمي دونستيم تو زنده مي موني يا نه . شده 

 صـداي او  ".  به خاطر همينه كه امروز بـه ايـن جـا اومـدم     ": آريا رو كرد به او و گفت       

ديني به تو داشتم كه بايد پرداخت مي كـردم  تـو زنـدگي مـن رو                  . محسور كننده بود    

  ". اين رو هرگز نمي تونم فراموش كنم  . نجات دادي
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 او ناشيانه با كلمات بازي مي كرد به رغـم گفـتن             ". كاري نكردم   ...  كا   ": اراگون گفت   

او خجالـت زده    . چنين جمله اي ، اراگون مي دانست كه چنين چيزي حقيقيت نداشت             

ز گيلييـد    چه طور شد كه سـر ا       ": و گفت   . شد و به همين خاطر موضوع را عوض كرد          

: او به دور دست ها نگاه كرد و گفت .  درد و رنج بر چهره آريا سايه افكند "در آوردي ؟    

 آن ها از تپه پايين رفتند و از مسير پـر پـيچ و خمـي گذشـتند و بـه                      ".  بيا راه بريم     "

سـفيرا  . در طول راه اراگون به احترام آريا سكوت كرد          . سمت فاردن دور حركت كردند      

سرانجام آريا سرش را بلند كرد و با نهايـت          . آن ها به آرامي قدم بر مني داشت         در كنار   

  ".  آژيهاد به من گفت زماني كه تخم سفيرا ظاهر شد تو اون جا بودي " :مهرباني گفت 

 او براي اولين بار به اين فكر افتـاد كـه بـراي انتقـال تخـم از                   ".  درسته   " :اراگون گفت   

 ها فرسنگ از يكديگر فاصله اشتند ، چه انرژي زيادي مـصرف             دوولدن به اسپاين كه ده    

  . شده است 

 پس بدون لحظه اي كه تو براي اولين بار اون رو تماشـا              ":  الف با لحني جدي تر گفت       

 ":  او با لحني تلخ و انده بار ادامـه داد            ".مي كردي من توسط دورزا دستگير شده بودم         

 رو تعقيـب كـنن و       گلنوينگ و   فائولين همراهان من ،     او بود كه به اورگال ها دستور داد       

. ولي ما اصال خبر نداشتيم      ... او تقريبا مي دونست كجا منتظر ما باشه         . به قتل برسونن    
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در اون جا گالباتوريكس ،  دورزا    . اون ها من رو بيهوش كردن و به گيلييد منتقل كردن            

دم و چـه اطالعـاتي دربـاره الـسميرا          رو مامور كرده بود تا بفهمه من تخم رو كجا فرستا          

  ". دارم 

 اون ماه هـا     ":  او درحالي كه دندان هايش را به هم مي فشرد و به جلو خيره شد گفت                 

تالش كرد ، ولي موفق نشد ، روش هايي كه براي حرف كشيدن از من به كار مـي بـرد                     

 دستور داد   وقتي ديد شكنجه هم اثري نداره ، به سربازهايش        . خيلي سخت و خشن بود      

خوشبختانه من هنوز اين قـدرت رو داشـتم         . هر جور كه مي خوان از من استفاده كنن          

باالخره گالباتوريكس دستور داد كه من رو به        . كه فكر شون رو بخونم و مانع شون بشم          

وقتي اين رو شنيدم ترس و وحشت تمام وجودم رو فرا گرفت به خـاطر               . اوروبائن ببرن   

ز نظر ذهني و هم از نظر جسمي خسته بودم و براي مقاومت در برابـر                اين كه من ، هم ا     

مجبور بـودم تـوي همـون هفتـه مقابـل           . اگه به خاطر تو نبود      . اون هيچ تواني نداشتم     

خيلي تعجب آور بود كه او جان سـالم         .  اراگون از وحشت مي لرزيد       ". امپراطور بايستم   

اراگـون بـه   . ذهن اراگون زنده و روشن بود       خاطره زخم هايش هنوز در      . به در برده بود     

  " چرا اين ها رو براي من تعريف مي كني ؟ " :ارامي پرسيد 
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فكر نكن مـن    . براي اين كه مي خوام بدوني من از چه شرايطي نجات پيدا كردم               -

  . مي تونم كار تو را ناديده بگيرم 

بـه  ... اي چه كار كنـي       حاال مي خو   " : اراگون با فروتني سرش را پايين انداخت و گفت          

  "السميرا برگردي ؟ 

من       نمي تونم واردن          . هنوز خيلي كارهاست كه بايد اين جا انجام بدم          . هنوز نه   ! نه

امروز آزمايش تو رو هـم در جنـگ و          .آژيهاد به كمك من احتياج داره       . ها رو ترك كنم     

 اي كه آموزشت رو ادامـه       تو آماده . بروم به خوبي بهت آموزش داده       . هم در جادو ديدم     

  . بدي 

  . منظورت اينه كه به السميرا برم  -

 بله  -

آيا او و سفيرا بايد به اين قضيه جواب منفي مـي دادنـد ؟               . اراگون ناگهان احساس كرد     

 هنوز تصميم قطعي گرفته نشده اما مطمئنا بيشتر         " : آريا گفت    "  كي ؟  ": سپس پرسيد   

. گون فكر كرد حـداقل بهمـون يـه كـم وقـت دادن                ارا ". از چند هفته طول نمي كشه       

 دوقلوهـا از مـن انتظـار        " :اراگون هم از آريا پرسيد      . سفيرا چيزي را به او يادآوري كرد        

  انجام چه كاري رو داشتن 
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 چيزي كه حتي خودشون هـم       " :لب هاي تراشيده اريا با تنفر پيچ و تابي خورد و گفت             

چيزي رو به زبان باستاني بيان كرد و شكل حقيقي          ميشه اسم   . قادر به انجامش نيستن     

  ". اون رو فرا خواند اما اين كار به سال ها تالش و رعايت مقررات سختي احتياج داره 

ولي قبل از اين كه تو گيلييد دستگير        !  خيلي عجيبه    " :اراگون پس از چند لحظه گفت       

 البتـه   –بيه روشن بيني بود     بشم ، تصاويري از تو رو توي روياهام ديده بودم ، چيزي ش            

 اما هميـشه ايـن قـضيه تـو روياهـام            –بعدها تونستم از طريق روشن بيني تو رو ببينم          

  ". اتفاق مي افتاد 

 بعضي وقت ها حس مي كردم       " : آريا با حالتي متفكرانه لب هايش را جمع كرد و گفت            

من هيچ وقـت    . ودم  كه كسي داره من رو نگاه مي كنه اما  اغلب اوقات گيج و بي حال ب                

  ". حتي در افسانه ها هم نشينده بودم كه كسي تو رويا بتونه روشن بيني كنه 

 ".  خودم هـم     نمـي فهمـم    " : اراگون ر حالي كه به دست هايش نگاه مي كرد گفت     

 خالكوبي روي شانه ات چه معنـي        " :سپس انگشتر بروم را در انگشتش چرخاند و گفت          

واستم اون رو ببينم ، ولي وقتي داشتم زخم هايت رو درمان مي             اي مي ده ؟ من نمي خ      

  ".كردم ، اتفاقي اون رو ديدم و دقيقا شبيه عالمتيه كه روي اين انگشتره 

   روش وجود داره ؟ يائو تو يه انگشتر داري كه عالمت " :اريا با تندي پرسيد 
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  بله مال بروم بود ، مي بيني ؟  -

 ايـن   " :آريا به ياقوت بـا دقـت نگـاه كـرد و گفـت               . د  سپس انگشتر را از دستش در آور      

نشانيه كه فقط به ارزشمند ترين دوستان الف ها اعطا مي شه ؛ البته با ارزش ترينـشون                  

مـن  .. ؛ قرن هاست كه مورد استفاده قرار نگرفته و يا شايد من اين طور فكر مـي كـنم                    

  ". روم ارزش قائل بوده اصال فكر نمي كردم كه ملكه ايسلنزادي تا اين حد براي ب

 پـس مـن نبايـد اون رو         ": اراگون از ترس اين كه مبادا گستاخي كرده باشد فورا گفت            

اگه به طور اتفاقي با الـف هـا برخـورد      .  نه ، نگهش دار      " : آريا گفت    ". دستم مي كردم    

كني اين از تو محافظت مي كنه و ممكنه در مالقات با ملكه براي بـه دسـت آوردن دل                    

  ". راجع به خالكوبي من هم با هيچ كس صحبت نكن . ون به دردت بخوره ا

  ". بسيار خوب" : اراگون گفت 

. او از مصاحبت با آريا لذت مي برد و دوست داشت كه اين مكالمه بيشتر طـول بكـشد                    

بـه رغـم    . وقتي از هم جدا شدند اراگون و سفيرا گفتگو كنان در فاردن دور پرسه زدند                

سـرانجام  . ن ، سفيرا از باز گو كردن انچه كه آريا به او گفته بود سـر بـاز زد                    اصرار اراگو 

او تـصميمش را گرفـت و گفـت ،          . اراگون به ياد مورتاگ و سپس نصيحت ناسوادا افتاد          
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بعد هـم ميـرم مورتـاگ رو ببيـنم ، مـي تـوني       . اول يه چيز براي خوردن پيدا مي كنم   

  دهاها بريم ؟منتظرم بموني تا با هم به جايگاه اژ

  . برو ... سفيرا گفت ، منتظرت مي مونم 

. در اشـپزخانه چيـزي خـورد        . اراگون با لبخندي تشكرآميز به سوي ترونجهيم شتافت         

سپس با استفاده از راهنمايي هاي ناسوادا به دري خاكستري رنگ رسيد كه يك انـسان                

 ، كوتوله سه مرتبه بـه  وقتي تقاضاي ورود كرد   . و يك كوتوله از آن محافظت مي كردند         

 هر وقت خواسـتي     " :در كوبيد و سپس چفت در باز شد مرد با لبخند دوستانه اي گفت               

  . بري ، فقط فرياد بزن 

. مورتاگ روي رخت خواب محكمي دراز كشيده بود و در حال خواندن يك طومـار بـود           

  "! وار بودم كه بيايي اميد!  اراگون " :او با تعجب سرش را بلند كرد و با هيجان فرياد زد 

  ...منظورم اينه كه فكر مي كردم ... چه طور  -

 تو فكر     مي كردي مـن           " :مورتاگ در حالي كه مي خنديد بلند شد و نشست و گفت             

تو يه سوراخ موش گير كردم و به جاي غذا ميخ سفت     مي جوم ؟ راستش من خودم                      

جازه داده تا وقتي كه مـشكلي درسـت         هم انتظار چنين وضعيتي رو داشتم ، اما آژيهاد ا         

اون ها غذاي زيادي برام ميارن و همين طـور       . نكردم ، همه اين امكانات رو داشته باشم         
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. اگه مراقب نباشم به يه دانشمند چاق تبديل مي شـم    . هر چيزي كه از كتابخانه بخوام       

"  

و هنـوز يـه    يعني عـصباني نيـستي ؟ تـ     " :اراگون خنديد و كنار مورتاگ نشست و گفت         

  ". زنداني هستي 

 اوه ، اول اين طوري فكر     مي كردم اما              " : مورتاگ شانه هايش را باال  انداخت و گفت          

حتـي  . وقتي بيشتر راجع بهش فكر كردم متوجه شدم كه  اين جا بهترين جا براي منه                 

بگـذرونم  اگه آژيهاد هم من رو آزاد كنه ، ترجيح مي دم كه بيشتر وقتم رو تو اين اتـاق                    

."  

  ولي اخه چرا ؟ -

دونستن هويت واقعي من براي افراد اون قـدر هـا قابـل             .  تو خودت هم خوب مي دوني       

و هميشه آدمايي پيدا مي شن كه فقط به يه جمله يا نگاه خـشن اكتفـا                 . تحمل نيست   

  .نمي كنن و دست به كارهاي ديگه هم مي زنن 

به نظر من اين زنداني بـودن بـه طـرز            مي دوني ،     " :مورتاگ به سقف خيره شد و گفت        

مـي  . اولين بار كه تو زندگيم مجبـور نيـستم از چيـزي بترسـم               . عجيبي آرامش بخشه    
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خواب خوب شبانه . اما يه چيزي اين جا هست كه به من آرامش مي ده       ... دونم كه بايد    

  ". هم موثره 

    نـرم تـري از    او روي قـسمت      ".  منظورت رو مي فهمـم       ":  اراگون با شيطنت گفت     

 ناسوادا بهم گفت كه با تو مالقا ت كـرده ، چيـز جـالبي بهـت                  ": تخت نشست و گفت     

  "نگفت ؟ 

 نـه ، اون فقـط مـي         " : مورتاگ به نقطه ديگري خيره شد و سرش را تكان داد و گفـت               

! به نظرت او شبيه يه پرنسس نيست ؟ منظـورم نحـوه رفتارشـه               . خواست من رو ببينه     

من ارل هـا و     . ه از در وارد شد ، فكر كردم يكي از زنان دربار گالباتوريكس            لحظه اولي ك  

كنت هاي زيادي رو ديدم كه همسراشون در مقايسه با اون بيـشتر شايـسته زنـدگي در                 

  ".بين خوك ها بودن تا نجيب زاده ها 

 او به خود گفت اون هيچ     . اراگون با نگراني به تعريف ها و تحسين هاي او گوش مي داد              

اما  هنوز هم نگراني او را رها نمي         . منظوري نداره ، تو داري زود نتيجه گيري مي كني           

 مورتـاگ ،    " :اراگون در حالي كه سعي مي كرد احساستش را كنترل كند ، گفـت               . كرد  

  ".تا كي مي خواي تو زندان بموني ؟ تا ابد كه نمي توني مخفي بشي 
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 انداخت اما  با جمالتي كه بـار سـنگيني در آن        مورتاگ با بي اهميتي شانه هايش را باال       

هيچ دليلي نـداره كـه      .  فعال مي خوام اين جا بمونم و استراحت كنم           " :نهفته بود گفت    

شـكي نيـست كـه      . دنبال سر پناه ديگه اي بگردم يا خودم رو به دوقلوها تـسليم كـنم                

  ". باالخره از اين وضعيت هم خسته خواهم شد ولي فعال كه راضيم 
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  فصل پنجاه و هشتم 

  سايه ها بلند مي شوند

 و سـر جـايش      "!  آخ   ": اراگون گفـت    . سفيرا با ضربه سريع سرش اراگون را بيدار كرد          

غار تاريك بود و تنها     . جاي ضربه دماغ سفيرا روي بدنش كبود شده بود          . صاف نشست   

هاهـا نـور رديفـي از فـانوس هـا           بيرون از جايگاه اژد   . روشنايي از نور ضعيف فانوس بود       

يك كوتوله مـضطرب در ورودي  . ايسيدار ميتريم را با هزاران رنگ به تاللو در آورده بود     

يـه  !  بايد بياي آرگـتالم      " :او گفت   . غار ايستاده بود و  دست هايش را به هم مي فشرد             

  "! آژيهاد تو را احضار كرده وقت نداريم ... مشكل بزرگ پيش اومده 

  " چي شده ؟ ": گون پرسيد  ارا

:  كوتوله ها فقط سرش را تكان داد وو با تكان سرش ريشش نيز تكـاني خـورد و گفـت                   

   "! حاال ! كارنا براگا ! برو ، تو بايد بري 

اراگون زاروك را به كمرش بست و تيرها و كمانش را برداشت و زيـن را بـر روي سـفيرا          

ند بر پشتش سوار شود و گفت ، براي يه خواب سفيرا خم شد تا اراگون بتوا    . محكم كرد   

وقتي سفيرا از غار بيرون مي آمـد اراگـون بـا صـداي بلنـد                . شبونه خوب ، خيلي عاليه      
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وقتي آن ها در   دروازه هاي ترونجهيم فرود آمدند اوريك بـا عـصبانيت    . خميازه كشيد   

 بيـاين ، بقيـه      " : و گفت    او آن ها را به كتابخانه آژيهاد راهنمايي كرد        . منتظر ان ها بود     

 من خـودم    " : در راه اراگون سواالت زيادي از او پرسيد اما اوريك تنها گفت              ". منتظرن  

 در بزرگ كتابخانـه توسـط دو        ". صبر كن تا از زبون آژيهاد بشنوي        ... هم زياد نميدونم    

را آژيهاد پشت ميـزش ايـستاده بـود و مايوسـانه نقـشه اي               . محافظ قوي هيكل باز شد      

آژيهاد به باال نگاه كرد و . آريا و يك مرد الغر اما قوي نيز آن جا بودند         . بررسي مي كرد    

  ". ر آشنا شو فرمانده دوم من جورماندوبا .  خوبه تو اين جايي ، اراگون ": گفت 

  . آن ها به يكديگر معرفي شدند و سپس توجه خود را به آژيهاد متمركز كردند 

حـدود  . تخاب كردم چون همه ما در خطر جـدي هـستيم            من شما پنج نفر رو ان      -

اون . يك ساعت و نيم پيش يك كوتوله از يك تونل ممنوعه در زير ترونجهيم فرار كرد                 

زخمي شده بود و ازش خون مي رفت و نامفهوم صحبت مي كـرد امـا بـه انـدازه كـافي                    

اال سـپاهي از    احتمـ : قدرت داشت كه بتونه به كوتوله ها بگه كه كي تعقيبش مي كرده              

  ". اورگال ها يه روز با اين جا فاصله دارن 

سپس جورماندور با عصبانيت بد و بيراه       . سكوت آزار دهنده اي در كتابخانه حكفرما شد       

آژيهـاد  . آريـا همچنـان سـاكت بـود         . گفت و همزمان با اوريك شروع بـه سـوال كـرد             
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اورگـال هـا از روي      .  هست چيزاي ديگه اي هم   !  ساكت   " :دستانش را بلند كرد و گفت       

از زيربه مـا    .. اون ها تو تونل ها هستن و        . زمين نزديك نمي شن بلكه از زيرزمين ميان         

 " : اراگون در ميان همهمه اي كه ايجاد شده بود با صداي بلند گفـت               ". حمله مي كنن    

ا رو  چرا كوتوله ها زودتر اين رو نفهيميده بودن ؟ اورگال ها چه جوري تونستن تونل هـ                

  "پيدا كنن ؟ 

صدها تونل تو كوه بيور هست كـه از وقتـي سـاخته شـدن     :  اوريك با صداي بلند گفت   

تنها كوتوله ها يي كه تو اون ها زندگي مي كـنن كوتولـه هـاي                . كسي تو اون ها نبوده      

ممكن بـود بـه     . عجيب و غريبي هستن كه نمي خوان با هيچ كس ارتباط داشته باشن              

.  آژيهاد به نقشه اشاره كرد اراگون نزديـك تـر آمـد              ".  رو نفهميم    اين سادگي ها خطر   

نقشه نيمه جنوبي آالگيزيا را ترسيم كرده بود و بر خالف نقشه اراگون تمام سلسله كوه                

انگشت آژيهاد بر روي بخـشي از كـوه هـاي بيـور     . هاي بيور را با جزئيات نشان مي داد    

 اين جا جائيست كه اون      " :آژيهاد گفت   . بود  قرار داشت كه به مرز غربي سردا چسبيده         

  ". كوتوله ادعا مي كنه ازش اومده 

 اون جـا  " : آژيهاد در پاسخ به سوال جورماندور توضيح داد       " ! اورتياد " :اوريك فرياد زد    

. محل اقامت زمان هاي قديم ماست ؛ وقتي ترونجهيم ساخته شد اون جا متروكـه شـد                  
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 شهر ما بود اما قرن هاست كه كسي اون  جا زندگي نمـي               تو زمان خودش بزرگ  ترين     

  ". كنه 

بـه  .  و اون قدر قديميه كه بعضي تونل هاش احتماال خـراب شـدن               " : آژيهاد ادامه داد    

فكر مي كـنم كـه      . خاطر همين بود كه حدس زديم اون تونل از روي زمين كشف شده              

كـه احتمـال ميـره اورگـال هـايي كـه       اون جا جاييه . االن به اورتياد ، ايتروژادا مي گن     

اراگون و سفيرا رو تعقيب مي كردن رفته باشن و من مطمئنم اونجا جاييه كه اورگال ها                 

اونا از ايتروژادا مي تونن به هر جايي كه تو كـوه هـاي بيـور مـي                  . تمام مدت مي رفتن     

  ". اونا   مي تونن واردن ها و كوتوله ها رو با هم نابود كنن . خوان برن 

  مي دونين    "               :جوماندور روي نقشه خم شد و با دقت به آن نگاه كرد و گفت               

چند تا اورگال اونجان ؟ سربازاي گالباتوريكس هم با اونان ؟ اگـه نـدونيم اون هـا چنـد                    

  ".نفرن نمي تونيم طرح دفاعي بريزيم 

با اين حال زندگي مون      .  درباره اين دو تا مطمئن نيستم      " :آژيهاد با ناراحتي جواب داد      

اگه گالباتوريكس بـا سـربازاي خـودش سـپاه اورگـال رو             . به سوال آخر تو بستگي داره       

اما اگه اين كار رو نكرده باشه ، چون هنوز نمـي            . تقويت كرده باشه هيچ شانسي نداريم       

 خواد اتحادش با اورگال ها آشكار بشه يا شايد به داليل ديگه اي ، احتمـال پيروزشـدن                 
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اورينو الف ها هيچ كدومشون نمي تونن ديگه االن به ما كمك كنن بـا ايـن          . وجود داره   

همه        پيك هايي رو براي هر دو شون فرستادم نا از اين وضع اسـفناكمون خبـردار                        

 او  ".  نمـي كـنن      حداقل اگه ما شكست بخوريم اورگال هـا اون هـا رو غـافلگير               . بشن  

 من قبال با هروتگـار صـحبت كـردم و يـه             ":ياهش كشيد و گفت     دستش را به ابروي س    

تنها اميد ما اينه كه     اورگال ها رو در سه تونل بزرگ تقسيم كنيم                  . راهي پيدا كرديم    

  ". و اون ها رو به فاردن دور بكشونيم تا مثل ملخ ها به ترونجهيم حمله نكنن 

دارم تا به كوتوله ها كمك كنين تـا تونـل            اراگون من به تو و آريا احتياج         " : اوادامه داد   

دو دسـته از    . با امكانات معمولي نمي شه اين كـار رو كـرد            . هاي اضافي رو خراب كنن      

يه دسته بيرون از ترونجهيم و دسته ديگـر         : كوتوله ها االن دارن همين كار رو مي كنن          

يا تو هم بايد با گروه زير       آر. اراگون تو بايد با گروه خارج از ترونجهيم كار كني           .زير الون   

  ". زميني كار كني و اوريك هم تو رو به طرف اون ها راهنمايي مي كنه 

 چرا به جاي اين كه دست نخورده باقي بذاريم ، همه  اون ها را خراب                 " : اراگون پرسيد   

  " نكنيم ؟

 شايد   چون اين كار اورگال ها را مجبور مي كنه تا راهشون رو باز كنن و               " :اوريك گفت   

تازه اگه ما راه خودمون رو هم قطع        . تصميمم بگيرين از مسيري برن كه ما نمي خوايم          
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كنيم اون ها ميتونن به شهر هاي ديگه كوتوله ها حمله كنن و ما نمي تونيم بـه موقـع                    

  ". بهشون كمك كنيم 

  يه دليل ديگه هم هست ، هروتگار به من هشدار داد كه تـرونجهيم روي               " :آژيهاد گفت   

شبكه اي از تونل ها قرار داره كه اگه تعداد زيادي از اون ها سست بشن ، بخش هايي از                   

  ".ما نمي تونيم چنين ريسكي بكنيم . شهر تو زمين فرو مي ره 

 پس هيچ جنگي تو ترونجهيم نخواهد       " :جورماندور با اشتياق گوش داد و سپس پرسيد         

  ". ر و به فاردن دور هدايت مي شن بود ؟ شما گفتين كه اورگال ها به بيرون از شه

اون ... ما نمي تونيم از كل ترونجهيم دفاع كنـيم          .  درسته   " : آژيهاد بالفاصله جواب داد     

پس ما تمام راه ها رو دروازه هاي ورودي به اون جا            ... جا براي نيروهاي ما خيلي بزرگه       

 زمين هـاي پـست اطـراف        با اين كار اورگال ها رو مجبور مي كنيم تا به          . رو مي بنديم    

چـون  . ترونجهيم برن و اون جا سربازاي ما مي تـون خيلـي مارهانـه وارد عمـل بـشن                    

اورگال ها به تونل دسترسي دارن ، ما نمي تونيم خطر بكنيم و جنگ گسترده اي با اون                  

تا وقتي كه اون ها اين جا هـستند ، ايـن خطـر وجـود دارده كـه هـر                     . ها داشته باشيم    

اگه اين اتفاق بيفته ما تو تله       مي افتيم و هم                 . ن ترونجهيم بيرون بيان     لحظه از زمي  

اگه اونا ترونجهيم رو به دست بيـارن فكـر          . از بيرون و هم از درون به ما حمله مي كنن            
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 خـانواده   " : جورماندور پرسيد    ". نمي كنم قدرت شكست دادن اون ها رو داشته باشيم           

  ". ونم ببينم كه اورگال ها زن و پسرم رو بكشن هامون چي مي شن ؟ من نمي ت

 تمام زن ها و بچـه هـا بـه روسـتاهاي             " :چين هاي صورت آژيهاد عميق تر شد و گفت          

اگر شكست بخوريم ، اون ها راهنماهايي دارن كه مي تونن اونا رو             . اطراف برده مي شن     

  ".جام بدم اين تمام كاريه كه من تو اين شرايط مي تونم ان. به سردا ببرن 

 " :جورماندور سعي كرد تا آسودگي خاطرش را بابت اين موضـوع پنهـان كنـد و گفـت                   

  "قربان ناسوادا هم مي ره ؟ 

تمام نگاه ها به سمت آژيهاد برگشت و او در حالي كه شـانه هـايش را صـاف مـي كـرد                       

ه تعـداد   ما مي دونيم كـ    . اورگال ها  تا فردا مي رسن        .  اون راضي نيست اما آره       " :گفت  

شكست ما به معنـي فروپاشـي       . اما بايد از فاردن دور محافظت كنيم        . اونا  خيلي زياده     

ايـن جنگيـه كـه مـا     . كوتوله ها ، مرگ واردن ها و سرانجام شكست سردا و الف هاست         

جورماندور افراد رو بـراي جنـگ       . حاالبرين و به كارهاتون برسين      . نمي تونيم ببازيمش    

  . آماده كن 

***  
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جورماندور به سربازخانه رفت ، اوريـك و        : آن ها كتابخانه را ترك كردند و متفرق شدند          

آريا به سمت پله هايي كه به زير زمين مي رفت و اراگون و سفيرا نيز به سمت يكـي از                     

با وجودي كه اوايل صبح بود شهر كوهي مثـل يـك   . چهار راهرو اصلي ترونجهيم رفتند  

مردم به اين طرف و ان طـرف مـي دويدنـد و پيغـام               .  بود   النه مورچه پر جنب و جوش     

  . هايي را با صداي بلند به يكديگر مي دادند و وسايل خود را با خود حمل مي كردند 

اراگون پيش از اين جنگيده بود و در جنگ افرادي را نيز كشته بود اما جنگي در پـيش                   

كرده بـود تـا بـراي نبـرد تـدارك           او هرگز فرصت اين را پيدا ن      . داشتند او را مي ترساند      

وقتـي تنهـا بـا      . اكنون كه اين فرصت را پيدا كرده بود دچار اظطراب شده بـود              . ببيند  

چند رقيب مي جنگيد از خود مطمئن بود ، چون مي دانست كه به راحتي مي تواند بـا                   

ي زاروك و جادو ، سه يا چهار اورگال را شكست دهد اما در يك نبرد بزرگ هر اتفاقي م                  

  . توانست رخ دهد 

 آن ها از ترونجهيم خارج شدند و به دنبال كوتوله هايي گشتند كه قرار بـود بـه آن هـا                     

بدون نور خورشيد و ماه درون فاردن دور مثـل دوده چـراغ تاريـك بـود و                . كمك كنند   

  . تنها نور مشعل ها كه به طور منظم حركت       مي كردند ديده مي شد 

  .ون ها انتهاي ترونجهيم باشن سفيرا گفت ، شايد ا
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آن ها بـه آرامـي در اطـراف تـرونجهيم           . اراگون پذيرفت و بر پشت سفيرا جا به جا شد           

سفيرا به سمت آن ها رفـت و بـدون          . پرواز كردند تا اين كه يك دسته مشعل را ديدند           

هيچ صدايي  كنار گروهي از كوتوله هايي كه وحشت زده با تبـر مـشغول كنـدن زمـين           

يكـي از  . اراگون به سرعت توضيح داد كـه چـرا بـه آن جـا آمـده اسـت       . ند نشست   بود

 يه تونل حدوداً چهار ياردي درست زير ما         " :كوتوله ها كه بيني تيزي داشت به او گفت          

  ". هر كمكي از دستتون بر بياد ما رو خوشحال مي كنه . قرار داره 

  ".بينم چي كار مي تونم بكنم اگه منطقه باالي تونل رو خالي كنين ، اون وقت ب -

اما به كوتوله ها دسـتور داد تـا محـل را تـرك        . كوتوله دماغ تيز با ترديد به او نگاه كرد          

  . كنند 

احتمـاال مـي    . اراگون به آرامي نفس كشيد و خود را براي استفاده از جادو آمـاده كـرد                 

راي بعد نگه مي داشت     توانست تمام خاك هاي روي تونل را بردارد اما بايد نيرويش را ب            

در عوض او مي توانست با وارد كردن نيرو بر    بخش هاي ضعيف سقف تونل را خراب                    . 

  . كند 

.  و بعد چنگال هاي قدرت را در دل خاك فرستاد            " تريستا دلوي  " : اراگون زمزمه كرد    

ادامه داد  اراگون اعتنايي نكرد و به كار خود        . بالفاصله آن ها به صخره ها برخورد كردند         
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هـر  . سپس به دنبال ترك هاي صخره گشت        . تا اين كه فضاي خالي تونل را حس كرد          

كـار  .  مي آورد و آن را دراز تـر وعـريض تـر مـي كـرد                  بار كه تركي پيدا مي كرد فشار        

او هيچ پيشرفت قابـل رويتـي       . سختي بود اما از شكستن سنگ با دست سخت تر نبود            

  . ي كه كوتوله هاي بي حوصله از آن سر در نمي آوردند واقعيت... نكرده بود 

طولي نكشيد كه او صداي بلند تركـي را         . اراگون با پشتكار فراوان به كار خود ادامه داد          

صداي گوش خراشـي آمـد و سـپس         . شنيد كه از سطح زمين به وضوح شنيده مي شد           

مت پايين رفت و سوراخي     زمين مانند آبي كه به صورت ناگهاني از آبراه خالي شود به س            

  . به عرض هفت يارد به وجود آورد 

  مـي كـشيدند ،       در حالي كه كوتوله هاي خوشحال با قلـوه سـنگ درون تونـل ديـوار                 

كوتوله اي كه بيني تيزي داشت اراگون را به تونل بعدي هدايت كرد خراب كـردن ايـن                  

ظرف چند سـاعت او بـا       . و برابر كرد    تونل  خيلي سخت تر بود ، اما او نيروي خود  را د             

  . كمك سفيرا بيش از شش تونل در فاردن دور خراب كرد 

همان طور كه اراگون به كار خود ادامه مي داد پرتو نوري در بخـشي از آسـمان آشـكار                    

  . شد 
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او از بقاياي   . هر چند نور براي ديدن كافي نبود اما اعتماد به نفس اراگون را افزايش داد                

جمعيـت زيـادي از زنـان       . تونل فاصله گرفت و با عالقه زمـين را بررسـي كـرد              آخرين  

هر كس مقدار زيـادي     . وكودكان به همراه افراد پير واردن ها از ترونجهيم سرازير شدند            

گروه كوچكي از جنگجويـان كـه اكثـرا         . آذوقه ، پوشاك و وسايل با خود حمل مي كرد           

  . راهي مي كردند جوانان و پيرمردها بودند آن ها را هم

بيشترين جنب و جوش در پايين ترونجهيم بود كه واردن ها وكوتوله هـا سـپاه خـود را                   

هر گروه پرچم واردن هـا را حمـل         . كه به سه گردان نقسيم شده بود جمع كرده بودند           

مي كرد كه بر روي آن تصوير اژدهاي سفيدي بود كه يك گـل رز را بـاالي شمـشيري                    

موهاي آن ها آزادانه از     .  آرام و بامشت هايي گره كرده ايستاده بودند          مرد ها . گرفته بود   

بسياري از جنگجويان تنها يك شمشير و سپر داشتند اما          . زير كالهخودشان آويزان بود     

پـشت گـردان هـا كمانـدارها زه هـاي           . چند رديف سرباز نيزه به دست نيـز آنجـا بـود             

ا لباس هاي جنگ پوشيده بودند و زره هـاي          كوتوله ه . كمانشان را امتحان   مي كردند        

فوالدي تا روي زانوهايشان آويزان بود و در دست چپ شان سپرهاي گردي قرار داشـت                

كه نشان طايفه شان بر روي آن حك شده بود ؛ در دست راست شـان هـم تبرهـاي دو                     
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 و  فردي كوتاه قد از انتهاي گردان جدا شد و با عجله به سـمت اراگـون               . سر جنگي بود    

  . او اوريك بود كه مانند بقيه كوتوله ها لباس پوشيده بود . سفيرا شتافت 

ديگه تونلي بـراي خـراب      .  آژيهاد از شما مي خواد كه به سپاه برگرديد           " : اوريك گفت   

  ". غذاتون آماده س . كردن نمونده 

و آب و   در خيمـه بـراي اراگـون نـان          .  اراگون و سفيرا به همراه اوريك به خيمه رفتند          

آن ها بـدون هـيچ شـكايتي        . براي سفيرا تكه اي گوشت خشك شده آماده كرده بودند           

وقتي غذايـشان  . در هر صورت بهتر از اين بود كه گرسنه بمانند          . غذاي شان را خوردند     

هنگامي . تمام شد اوريك به آن ها گفت كه منتظر باشند و در صف سربازان ناپديد شد                 

  . ش بودند كه تكه هاي بلند زرهي را حمل مي كردند كه برگشت تعدادي همراه

اراگون آن فلز بـراق را لمـس كـرد و     .  اوريك يك تكه از آن را برداشت و به اراگون داد            

  "  اين چيه ؟" :پرسيد 

ضخامت آن در حدود يك اينچ و بسيار        . زره با ظرافت كنده كاري و طال كوب شده بود           

تعـداد قطعـات آن     . با چنان وزن سنگيني بجنگـد       هيچ كس نمي توانست     . سنگين بود   

 هديـه اي از طـرف هروتگـار ، از     " :اوريك با غـرور گفـت       . براي يك نفر خيلي زياد بود       
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. زمان هاي دور ميون بقيه وسايل تو    گنجينه مون افتاده و تقريبا فراموش شـده بـود                     

   ". تو يه عصر ديگه ساخته شده ، قبل از سقوط سوارها 

  "  اما براي چي هست ؟" : پرسيد اراگون

اين زره اژدهاست ؛ فكر نمي كردي كه اژدهاها بدون محافظ به جنگ بـرن ؟                ... ا   -

سري كامل زره اژدها به ندرت پيدا مي شه چون سـاختن اون خيلـي طـول مـي كـشه                     

چون هنوز سفيرا خيلي بـزرگ نـشده ، و پـس            . واژدها ها هميشه در حال رشد هستن        

  . سبتا     اندازه اش باشه اين زره بايد ن

 !  زره اژدها  -

همان طور كه سفيرا يكي از تكه هاي زره را به دماغش لمس مي كرد ، اراگون پرسيد ،                   

  نظرت چيه ؟ 

  .چشمان سفيرا برقي زد و گفت ، بذار امتحانش كنيم 

 پس از مدتي سعي و تالش ، اراگون و اوريك عقب تـر رفتنـد تـا نتيجـه كـار خـود را                         

تمام گردن سفيرا به جز خارهاي پشتش با زره هاي سه گوشـي كـه روي هـم                  . د  ببينن

شكم و سينه او با     ورقه هاي بسيار پوشيده شده بـود و             . قرار داشت پوشيده شده بود      

بـال  . پاها و پشت او به طور كامل پوشـيده بـود      . سبك ترين تكه زره بر روي دم او بود          
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ب فلزي باالي سر او قرار داشت و فك پاييني او بـراي             يك قال . هاي او بدون محافظ بود      

  . گاز گرفتن و غريدن آزاد بود 

ايـن سـرعتم رو      . سفيرا براي آزمايش گردن خود را خم كرد و زره نيز به نرمي خم شد                

  چه شكلي شدم ؟ . كم مي كنه اما مانع تيرها مي شه 

گـون سـفيرا را خوشـحال       حرف هـاي ارا   . اراگون با صداقت تمام گفت ، خيلي ترسناك         

  . كرد 

 بـراي تـو هـم زره آوردم ،          " :اوريك تكه هاي باقيمانده را از روي زمين برداشت و گفت            

هر چند پيدا كردن زره اندازه تو خيلي طول كشيد ، ما به ندرت براي آدم ها و الـف هـا                 

من نمي دونم اين زره بـراي كـي سـاختن امـا هـيچ وقـت ازش                  . زره درست مي كنيم     

  ". تفاده نشده و برات خوب كار      مي كنه اس

. پشتش چرمي و بلندي آن تا روي زانويش بـود    آن زره پيراهن بسيار محكمي بود كه

. بر روي شانه هايش سنگيني مي كرد و موقع حركت جرينـگ جرينـگ صـدا مـي داد                    

 گرفت  اراگون زاروك را روي زره به كمرش بست و با اين كار جلوي تكان خوردن زره را                

روي سر او ابتدا يك كاله چرمي و بعد يك عرق چين و سپس يك كاله خـود طاليـي                    . 

او ساعد بند و ساق بند را بست و دستكش هايي را كـه روي آن                .  نقره اي قرار گرفت      –
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در آخر اوريك يك سپر بزرگ كه با چوب بلوط مزين شده بود             . فلزي بود به دست كرد      

  . به اراگون داد 

ي كه اراگون مي دانست چيزي كه او به سـفيرا داده شـده ارزش زيـادي دارد                  از آن جاي  

هـداياي هروتگـار بـسيار      .  به خاطر هديه ها از شما تشكر مي كـنم            "  :خم شد و گفت     

  ". ارزشمندن 

 احتياجي نيست كه االن تشكر كني ، صبر كن بعد از ايـن كـه                " : اوريك با خنده گفت     

  ".شكر كن زره جونت رو نجات داد بعد ت

سه گـردان دوبـاره در بخـش هـايي مختلـف            . جنگجويان اطراف آن ها از آن جا رفتند         

 ": به اوريك نگاه كرد او شانه هايش را بـاال انـداخت و گفـت                . فاردن دور مستقر شدند     

 آن ها به دنبال گروهي رفتند كه به سمت ديـوار  ". فكر مي كنم كه بايد با اون ها بريم  

اراگون درباره اورگال پرسيد اما اوريك فقط مي دانـست كـه            . مي رفت   دهانه آتشفاشن   

ديدبان ها در تونل ها نگهباني مي دهند و تا كنون هيچ چيزي ديده و يا شـنيده نـشده                   

  . است 
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كوتوله هـا خـاك را انباشـته كـرده          . گردان در يكي از تونل هاي خراب شده توقف كرد           

سفيرا گفت ، اين جا بايد يكي از        . تونل خارج شود    بودند تا هر كسي به راحتي بتواند از         

  . جاهايي باشه كه اون ها مي خوان اورگال ها رو مجبور كنن كه از تونل خارج بشن 

مـشعل هـا نـور      .   صدها مشعل بر باالي تيرك ها نصب شده و در زمين فرو رفته بـود                

آتش هـا در  . خشيدند زيادي ايجاد كرده بودند و مثل خورشيد در غروب           مي در     

طول كناره هاي تونل افروخته شده بودند و پاتيل هاي بزرگ قيـر بـر روي آن هـا قـرار                  

كشتن هـر   . اراگون روي خود را برگرداند و سعي كرد بر وحشت خود غلبه كند              . داشت  

  . كسي ، حتي اورگال ها ، از اين طريق وحشتناك بود 

ن كوبيده شده بود و ميان گـردان سـربازان و            رديف هايي از نهال هاي تيز شده در زمي        

اراگون فرصتي براي كمك كـردن پيـدا        . تونل مانعي از نيزه هاي چوبي ايجاد كرده بود          

سـفيرا  . كرد و به گروهي از مردان كه بين نهال ها مشغول كندن خندق بودند پيوسـت                 

 مـشغول   همـان طـور كـه ان هـا        . نيز با چنكال هاي بزرگش خاك ها را خالي مي كرد            

بودند اوريك آن جا را ترك كرد تا بر عمليات ساخت سنگري براي محافظت كمانـداران                

وقتي ساخت خندق ها تمام شد وخندق ها با تيرك هاي نوك تيز پر شـد                . نظارت كند   

  . ، سفيرا و اراگون استراحت كردند 
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پـاك كـرد و     او پيشاني اش را     . اوريك برگشت و ديد كه آن ها كنار يكديگر نشسته اند            

تـرونجهيم بـه كلـي مـسدود     .  همه مردها و كوتوله ها تو ميدون جنگ هـستن   " :گفت  

هروتگار مسئوليت گردان سمت چپ ما رو بر عهده گرفته و آژيهاد گردان جلويي              . شده  

  ". ما رو هدايت مي كنه 

  كي اين گردان رو فرماندهي مي كنه ؟ -

و تبر جنگي خود را روي زمين گذاشـت          او غريد و نشست      " جورماندور   ": اوريك گفت   

 .  

وقتي اراگون ، مورتـاگ را ديـد كـه كـاله            .سفيرا به پهلوي اراگون زد و گفت ، نگاه كن           

خود بر سر و يك سپر كوچك و يك شمشير يك وجب و نيمـي در دسـت داشـت و بـا                       

  . تورناك نزديك مي شد زاروك را محكم در دست گرفت 

 همه چيـز    ": پاهايش پريد ، اما مورتاگ بالفاصله گفت         اوريك ناسزايي گفت و بر روي       

  ". مرتبه ، آژيهاد من رو آزاد كرد 

  " چرا بايد آزادت كنه ؟ " :اوريك پرسيد 
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 اون گفت كه اين يه فرصته تا حسن نيتم رو نـشون             " :مورتاگ با  طعنه خنديد و گفت        

ن هـا پـشت كـنم بتـونم         از قرار معلوم اون فكر نمي كنه كه من حتي اگه به وارد            . بدم  

  ". خسارت زيادي برسونم 

مورتـاگ  . اراگون به نشانه خوش آمد گـويي سـرش را تكـان داد و زاروك را رهـا كـرد                     

او دقيقا كسي بود كه اراگون دوست داشـت در          ... جنگجوي فوق العاده و سرسختي بود       

  . كنارش بجنگد 

  " از كجا بفهميم كه دروغ نمي گي ؟ " : اوريك پرسيد 

  ".  چون من اين طور مي گم " :داي محكمي گفت ص

او زرهي به سينه بسته بود و شمشيري بـا          .  آژيهاد با گام هايي بلند به ميان آن ها آمد           

آژيهـاد دسـتش را روي شـانه        . دسته عاج در دست داشت و براي جنگ آماده شده بود            

او نگاهي بـه زره     . وند  اراگون گذاشت و او را به سمتي برد تا ديگران صداي آن ها را نش              

  ".  اوريك تو رو خوب مجهز كرده " :اراگون انداخت و گفت 

  چيزي تو تونل ها ديده نشده ؟... بله  -

 هيچ چيز ، يكي از دوقلوها تو ترونجهيم مونـده           " :آژيهاد به شمشيرش تكيه داد و گفت        

من .  منتقل كنه    تا از جايگاه اژدها جنگ رو ببينه و اطالعات رو از طريق برادرش به من              
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من ازت مي خوام تا هـر چيـزي هـر           . نمي دونم كه تو مي دوني با ذهنت صحبت كني           

من دستوراتم رو از طريـق      . چيز غير عادي رو كه موقع جنگ مي بيني به دوقلوها بگي             

  "اونا به تو منتقل مي كنم ، فهميدي ؟ 

ما او          مي دانست كـه               اراگون از فكر ارتباط ذهني با دو قلوها احساس انزجار كرد ا           

  ".  فهميدم " :اين كار ضروري است و گفت 

 تو يه سرباز پياده يا سواره يا هر جنگجوي ديگه اي كه من              " : آژيهاد مكثي كرد وگفت     

ممكنه جنگ چيز ديگه اي رو ثابت كنه اما من فكـر مـي              . بهش دستور مي دم نيستي      

 اگـر تـو هـوا باشـين ، هـدف كمانـدارهاي              .كنم تو و سفيرا روي زمين امن تر هستين          

  "اورگال قرار مي گيريد ، تو ، روي پشت سفيرا مي جنگي ؟ 

 مطمـئن   " :او گفـت    . اراگون تا كنون پشت اسب نجنگيده بود چه برسد به پشت سفيرا             

وقتي پشت سفيرا هستم ، اون قدر باال هستم كـه           . نيستم كه چي كار مي خوايم بكنيم        

  . نمي تونم با كس ديگه اي بجنگم به جز با يه كول 

 او پـشتش را صـاف كـرد و          ". مي ترسم كول هاي  زيادي اون جا باشن           " :آژيهاد گفت   

 تنها نصيحتي كه    مي تونم بهت بكـنم كـه از               " :شمشيرش را از زمين برداشت وگفت       
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واردن ها   نمي تـونن از دسـت دادن تـو رو تحمـل               . خطرهاي غير ضروري پرهيز كني      

  .  وقتي حرف هاي آژيهاد تمام شد ، برگشت و آن جا را ترك كرد " . كنن

اراگون به سمت اوريك و مورتاگ برگشت و كنار سفيرا نشست و سپرش را به زانوهايش     

همان طور  . هر چهار نفرشان مانند صدها سرباز ديگر در سكوت منتظر بودند            . تكيه داد   

پايين مي آمد ، نور از دهانـه فـاردن دور   كه خورشيد به سمت لبه هاي دهانه آتشفشان      

  . كم كم  محو مي شد 

اراگون در حالي كه قلبش به تپش افتـاده بـود ، برگـشت تـا اردوگـاه و    مكـان هـاي                          

در حدود سي فوت آن طرف تر آريا نشسته بـود و            . مسدود شده را به دقت بررسي كند        

ت فكر نامعقولي است اما آرزو      با وجودي كه مي دانس    . كمانش را بر دامنش گذاشته بود       

او با نگراني به سمت آريا      . مي كرد كه آريا همراه زنان ديگر از فاردن دور خارج مي شد              

  " تو   مي جنگي ؟ " :رفت و گفت 

  ".  كاري رو مي كنم كه بايد بكنم " :آريا به آرامي گفت 

  !اما خيلي خطرناكه  -

ن ، آدميزاد  الف ها زن و مرد رو براي            من رو لوس نك    " :صورت آريا در هم رفت و گفت        

من مثل زن هاي شما نيستم كه وقتي تو خطر مـي افـتن فـرار                . جنگ آموزش مي دن     



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

858

858

خانـدان  . كه نتونستم انجامش بـدم   ... وظيفه من محافظت از تخم سفيرا بود        . مي كنن   

رو مـي   من بدنام شده و اگه تو اين جنگ از تو و سفيرا نتونم محافظت كنم بيشتر بي آب                 

تو فراموش كردي كه من با جادوم از هر كس ديگه اي تو اين جا قوي ترم ، حتي                   . شم  

اگه شبح بياد به جز من كي مي تونه اون رو شكست بده ؟ و چه كس ديگه اي اين                    . تو  

  "حق رو داره ؟ 

 پـس   " :با نا اميدي به او نگـاه كـرد و گفـت             . اراگون مي دانست كه او راست مي گويد         

 بـراي   " . پورمنوريا ايليان  ،   ويول " : سپس به زبان باستاني گفت       ". خودت باش   مراقب  

  . خوشحالي من 

دسـتش  .  آريا با نگراني نگاهش را برگرداند ، چتر موهايش چهره او را تاريك كرده بود                

.   سرنوشت منه كه اين جـا باشـم           ": بر روي كمانش كشيد و سپس زمزمه كنان گفت          

  ". بشه دين من بايد ادا 

 اون چي   " :مورتاگ با كنجكاوي به او نگاه كرد و گفت          .  او ناگهان به سمت سفيرا رفت       

  " گفت ؟

  . هيچي  -
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دهانـه  . آن ها در افكار خود فرو رفتند و سكوت نگران كننده اي آن هـا را فـرا گرغـت                     

رم آتشفشان فاردن دور دوباره تارك شد و تنها مشعل ها و آتش هايي كه پاتيل ها را گـ                  

اراگون گه گاهي محل هاي اتـصال زره اش را بررسـي مـي              . مي كردند مي درخشيدند     

  . كرد و گاهي هم مخفيانه آريا را زير نظر داشت 

اوريك مدام يك سنگ چاقو تيز كني را بر لبه هـاي تبـرش مـي كـشيد و مرتبـا آن را                       

ورتاگ بـه   م. بررسي مي كرد ، صداي گوش خراش فلز بر روي سنگ ناراحت كننده بود               

گه گاهي پيغام رسان ها از ميان اردوگاه به ايـن طـرف و آن               . دور دست خيره شده بود      

امـا  . طرف مي دويدند و باعث مي شدند كه سربازان به دنبـال آن هـا هجـوم بياوردنـد                    

مردها و كوتوله هـا خـسته شـده بودنـد و اغلـب صـداي                . هميشه هشدار اشتباهي بود     

هوا آرام و بـي     ... بدترين چيز در فاردن دور نبود باد بود         . عصبانيت شان شنيده مي شد      

حتي وقتي گرم و خفه كننده و پر از دود مـي شـد هـيچ روزنـه اي در آن                     . حركت بود   

  . وجود نداشت 

.  همان طور كه شب به درازا مي كشيد ، ميدان جنگ مثـل مـرگ آرام و سـاكت بـود                      

بهـت زده بـه تـاريكي خيـره شـده و         اراگـون   . عضالت شان از انتظار خشك شـده بـود          



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

860

860

براي اين كه خوابش نبرد خود را تكان داد و سعي كرد تـا              . چشمانش سنگين شده بود     

  . در آن خستگي تمركزش را به دست بياورد 

اگه اتفاقي بيفته بقيه ما را پيدا مـي         . ما بايد بخوابيم    . دير وقته   ":سرانجام اوريك گفت    

  ". كنند 

او كنار سفيرا دراز كشيد     . ما اراگون براي شكايت خيلي خسته بود        مورتاگ غرغر كرد ، ا    

وقتي چشمانش را بست ، ديد كه هنوز بيـدار          . و از سپرش به عنوان بالش استفاده كرد         

روياهاي او گيج كننده و نگران كننده و پر از حيوان هاي شـاخ              . است و مراقب آنهاست     

 " آماده اي ؟     " :صدايي را شنيد كه مي پرسيد       بارها و بارها    . دار و خطرناك نامريي بود      

كالفه از اين موضوع ، خوابش سبك شـده بـود تـا ايـن كـه                 . اما او هرگز جوابي نداشت      

   .چيزي دست او را لمس كرد و يك باره  از خواب بيدار شد
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  فصل پنجاه و نهم

  نبرد در زير فاردن دور

  ". نبرد شروع شد":آريا با لحني غمناك گفت

. ر داخل اوردوگاه با شمشيرهاي كشيده در حالت آماده بـاش ايـستاده بودنـد              سربازها د 

.  يكي از ديده بان ها چنـد دقيقـه پـيش از تونـل اومـده بـود                  ":مورتاگ به اراگون گفت   

  ".اورگال ها دارن ميان

. هر دو از ميان سربازها و سالح هايشان و تيرك هاي تيز نگاهي به دهانه تونل انداختند                

اراگون بـدون اينكـه     . و دقيقه اي ديگر   ... و دقيقه اي ديگر     .. كندي گذشت  يك دقيقه به  

  .چشم از تونل بردارد زاروك را در دست گرفت و خود را باالي زين سفيرا كشاند

 صداشـون رو    ":سپس يكي از سرباز هـا فريـاد زد          . مورتاگ در كنار او سوار تورناك شد      

  ".مي شنوم

هيچ كـس حركـت     .  فشردند و كامال آماده بودند     جنگجويان سالح هاي خود را در دست      

  ... .نمي كرد

با پيدا شدن سايه اورگال ها از دهانه تونل صداي فرياد هاي گـوش خراشـشان در فـضا                   

با دستوري ديگ هاي قير به زمين بر گردانده شدندو دهانه گرسنه تونـل را سـر     . پيچيد

  .دست و پا         مي زدندهيوال ها از درد نعره زنان . شار از مايع مذاب كردند

آن ها مشعلي را در ميان قير هاي مذاي انداختند و ستوني نـارنجي رنـگ از      شـعله                        

  .هاي نارنجي رنگ به آسمان رفت و اورگال ها را در آن جهنم گير انداخت
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اراگون با انزجار از ديدن اين صحنه نگاهي به دو لشكر ديگـر در فـاردن دور انـداخت و                    

  .زاروك را در غالف گذاشت و كمان خود را آماده كرد. ي را ديدآتش مشابه

اورگال هاي بيشتري در فير فرو رفتند و به زودي ساير اورگـال هـا از روي        جـسد                          

اورگال ها چـسبيده بـه يكـديگ        .هاي سوخته هم نوعانشان با تقال خود را باال كشيدند           

. ن ها و كوتوله ها تشكيل داده بودند       حركت مي كردند و ديوار محكمي را در مقابل انسا         

اوريك در پشت سنگر اولين گروه از كمان داران را تا       كمان هاي خـود را بكـشند و     

اراگون و آريا هم با رها كردن تير هاي خود به حجم فوج كـشنده تيـر هـا                   . پرتاب كنند 

  .  اورگال ها شدندافزودند بعد شاهد برخورد تير ها با صف

   سپر هايشان     اما آنها با  . ال ها به پيچ و تاب افتاد و امكان شكستنش مي رفت           صف اورگ 

  .خود را در مقابل تير ها پوشاندند و از اين حمله جان سالم به در بردند

آيا قرار بود تك تك اورگال ها را از بين ببرند؟           . اراگون از تعداد زياد انها وحشت زده شد       

يش ميشد اين بود كه هيچ يك از نيروهاي گالبـاتوريكس           تنها چيزي كه موجب اميدوار    

  .حداقل تا آن لحظه چنان بود. را در كنار اورگال ها نمي ديد

اورگال ها به دليل وجود حصار تيرك ها براي مدت زمان كوتاه پيشرويشان متوقف شده               

  .بود و با سر در گمي در هم مي لوليدند

ملـه بعـدي شـدند بعـد از مـدتي بـا يـورش        واردن ها دور يكديگر جمع شده و آماده ح    

. اين حمله شديد تر بـود . اورگال ها به سمت جلو نعره هاي جنگ دوباره به آسمان رفت        

شدت حمله به قدري بود كه از حصار گذشتند و به صف نيـزه دارانـي رسـيدند كـه بـا                      
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ي آنهـا بـراي مـدت كوتـاه       . دست پاچگي با نيزه هايشان در مقابل آنها دفاع مي كردنـد           

مقاومت كردند اما نمي شد حجم عظيم اورگال ها را متوقف كـرد و نيـزه داران مغلـوب                   

اولين صفوف دفاعي در هم شكسته شده و براي اولين بار بدنه اصلي دو سـپاه بـا                  . شدند

صداي كر كننده انسان هـا و كوتولـه هـا كـه بـه سـمت محـل                   . يكديگر برخورد كردند  

  .ددرگيري يورش مي بردند در فضا پيچي

سفيرا غرشي كرد و به سمت محل درگيري پرواز كرد و در گـرد بـادي از سـر و صـدا و        

  .شلوغي فرود آمد

دندان هـايش ماننـد     . سفيرا با دندانها و چنگال هايش يكي از اورگال ها را تكه پاره كرد             

اراگون بر روي سفيرا ضربه تبـر يكـي         . شمشيري كشنده و دمش مانند گرزي بزرگ بود       

  . هاي اورگال ها را دفاع كرد تا از بالهاي حساس سفيرا دفاع كنداز فرمانده

اراگون از گوشه چشمش اوريك را ديد كه گردن اورگال ها را با ضـربات قدرتمنـد تبـر                   

مورتاگ سوار بر تورناك هنگام فرود آوردن تبر خود         , در كنار كوتوله  . خود قطع مي كرد   

و بدين ترتيب موانع را در سـر راهـش          نعره وحشيانه اي كشيد و چهره اش در هم رفت           

بعد سفيرا چرخيد و اراگون آريا را ديد كه از روي جسم نيمه جـان يكـي                 . خرد مي كرد  

  .از اورگال ها مي پريد

اورگالي يك كوتوله زخمي را به زمين انداخت و بـا شمـشير ضـربه اي بـه پـاي راسـت                      

اراگـون ضـربه اي بـه سـر         . شـد  باراني از جرقه از برخورد شمشير با زره ايجاد        . سفيرا زد 

. هيوال زد اما زاروك در ميان شاخ هاي او گير كرد و از چنگ اراگون بيرون كشيده شـد                  
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اراگون ناسزايي گفت و از پشت سفيرا پايين پريد و به زير شاي اورگال زد و بـا سـپرش                    

ي ديگر  بالفاصله اورگال . او زاروك را از شاخ هاي اورگال بيرون كشيد        . به صورت او كوبيد   

  .اراگون جا خالي داد, به سمت او حمله كرد

. اما موج درگيري آنها را از يكديگر جدا كـرد         ! سفيرا بهت احتياج دارم   , اراگون فرياد زد    

اراگـون كـه نمـي      . ناگهان يكي از كول ها كه گرز خود را باال گرفته بودبه سمت او پريد              

 گردن كول با صداي تيزي از       "!اجيرد ":توانست به موقع سپر خود را باال بگيرد فرياد زد         

بعد مورتـاگ بـه     . چهار اورگال ديگر هم تسليم ضربات تشنه زاروك شدند        . جلو شكست 

  .طرف اراگون تاخت و موج جمعيت را كنار راند

 و دستش را از باالي تورناك به پايين دراز كرد و اراگـون را بـه                 "! بيا ":مورتاگ فرياد زد  

ه سمت سفيرا تاختند كه در ميان حجم عظيمـي از دشـمنان             آنها ب . باالي اسب كشاند    

دوازده اورگال نيزه به دست سفيرا را دوره كرده بودند و با نيزه هاي خود     . گير افتاده بود  

  .آنها توانسته بودند بالهاي سفيرا را سوراخ سوراخ كنند. به او ضربه مي زدند

اورگـال  , اورگال ها حمله مي كرد      هر بار كه يكي از      . خون سفيرا روي زمين پاشيده بود     

ها دور هم جمع مي شدند و به چشمان سفيرا ضربه مي زدنـد و او را مجبـور بـه عقـب           

نشيني مي كردند و هر بار كه سفيرا سعي مي كرد نيزه هاي اورگـال هـا را بـا چنگـال                      

  .هاي خود كنار بزند اورگال ها به عقب مي پريدند و از او دور مي شدند

با فرياد وحـشيانه اي از تورنـاك بـه زمـين            . يرا اراگون را خشمگين كرد    ديدن خون سف  

او در تـالش جنـون آميـز        . پريد و شمشير خود را به قلب نزديك ترين اورگال فرو كـرد            
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حمله اراگون توجه اورگـال هـا       . خود براي كمك به سفيرا از هيچ چيز مضايقه نمي كرد          

سـفيرا بـا   . اي رها شـدن بـه دسـت آورد        را به خود جلب كرد و سفيرا فرصت كافي را بر          

اراگون يكـي از    . ضربه اي اورگالي را به هوا پرتاب كرد و به سرعت به طرف اراگون رفت              

مورتـاگ  . خارهاي گردن سفيرا را گرفت و خود را به طرف زين پشت سفيرا باال كـشيد               

  .دست خود را بلند كرد و به سمت گروه ديگري از اورگال ها حمله ور شد

 به دنبال لحظه اي فارغ از اين خشونت بي هيچ حرفي بر فراز سپاهان درگير نبرد                 سفيرا

عضالتش منقبض شـده بـود و       . نفس هاي اراگون به شمارش افتاده بود      . به پرواز در آمد   

تمام ذارات وجودش از خشم به هيجـان آمـده          . آماده مقابله با حمله بعدي دشمنان بود      

  .زندگي مي كردبود و بيشتر از هميشه احساس سر 

سفيرا به اندازه كافي به دور زدن پرداخت تا نيروي خود را دوباره به دسـت آورد و بعـد                    

او براي آنكه توجه اورگال ها را جلب نكنـد فاصـله            . دوباره به سمت اورگال ها پرواز كرد      

سفيرا از پشت اورگال ها جايي كه كمان دارانشان جمع شده           . خود را با زمين حفظ كرد     

  .د به آنها نزديك شدبودن

قبل از اينكه اورگال ها متوجه شوند كه چه اتفاقي در حال رخ دادن است اراگون سر دو            

بـا بـه صـدا در       . نفر از كمان داران را قطع كرد و سفيرا هم شكم سه نفر ديگـر را دريـد                 

  .آمدن عالمت خطر سفيرا فورا براي فرار از تير رس كمان داران به آسمان پرواز كرد

واز هاي سفيرا بر فراز سربازان اراگون را از روند پيشرفت نبرد بـه خـوبي آگـاه   مـي                      پر

نقطـه  . سه نبرد جدا گانه در فاردن دور در كنار تونل هاي باز در حـال انجـام بـود                  . كرد
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ضعف اورگال ها در اين بود كه نيروهايش پراكنده بودند و نمي توانستند هم زمان تمام                

با ايـن حـال واردن هـا و      كوتولـه هـا نمـي                    . نل ها خارج كنند   نيروهاي خود را از تو    

توانستند مانع پيشروي هيوالها شوند و به تدريج مجبـور بـه عقـب نـشيني بـه سـمت                    

  . ترونجهيم مي شدند

اورگال ها زير پرچم هاي متفاوتي سازماندهي شده بودند كه هر پـرچم نـشانگر عالمـت        

  گروه هاي مختلـف      . ي كل آنها بر عهده كيست     يك گروه بود اما مشخص نبود فرمانده      

اورگال ها توجهي به يكديگر نداشتند و مثل اين بود كـه از جـاي ديگـري دسـتور مـي                     

  . گرفتند

آنهـا  . اراگون به ياد دستورات آژيهاد افتاد و اطالعات خـود را بـه دوقلوهـا منتقـل كـرد                  

ان كرد كنجكاو شدند و سـئواالت       نسبت به مسايلي كه او درباره نبود رهبر اورگال ها بي          

دوقلـو هـا بـه      . نتيجه تبادل اطالعات مختـصر و مـشخص بـود         . دقيقي را از او پرسيدند    

اوضـاع جنـگ بـراي او    . به تو دستور داده شده كه به هروتگار كمك كني, اراگون گفتند 

  .خوب پيش نمي ره

  .فهميدم, اراگون پاسخ داد

به طرف  .  محاصره قرار گرفته بودند پرواز كرد      سفيرا به سرعت به طرف كوتوله ها كه در        

پادشاه كوتوله ها در زرهي طاليي رنگ و تبـر سـلطنتي            . هروتگار ارتفاع خود را كم كرد     

هنگامي كه بـه بـاال نگـاه كـرد تـا            . ايستاده بود , خود را كه از اجدادش به ارث برده بود        
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 از حـس تحـسين      چـشمانش . سفيرا را ببيند ريش سفيدش از نور فانوس هـا درخـشيد           

  .نسبت به سفيرا برقي زد

سفيرا در كنار كوتوله ها فرود آمد و مقابل اورگال ها كه به سمت آنان مي آمدنـد قـرار                    

حتي شجاع ترين اورگال ها هم در مقابل درنده خويي سفيرا خود را مي باخت و                . گرفت

  .اين امر فرصت مناسبي را براي پيشروي كوتوله ها فراهم آورد

سمت چپ سفيرا توسط    . سعي مي كرد سفيرا را از آسيب ديدن مصون نگه دارد          اراگون  

كوتوله ها حمايت مي شد اما سمت راست و روبروي او از دريايي از دشمنان به خـروش                  

  .در آمده بود

بـا وجـود اينكـه از نظـر معيارهـاي           . اراگون از ابهت هروتگار تحت تاثير قرار گرفته بـود         

هـيچ  .  پير بود همچنان با قدرت در ميدان نبرد حضور داشـت           انساني و كوتوله ها خيلي    

كول يا غير كـول نمـي توانـست در مقابـل پادشـاه كوتولـه هـا و محافظـانش                     , اورگالي

هر ضربه ولوند ناقوس مرگـي بـود بـراي يكـي از             . ايسادگي كند و جان سالم به در ببرد       

  . دشمنان

 بود حمله برد و نزديـك بـود از          اراگون به سمت كول عظيمي كه تقريبا دور از دسترس         

قبل از اينكه اراگون تعادل خود را بدست بياورد كول ضـربه خـود را از                . روي زين بيافتد  

ضربه شمشير بـه كنـار      . دفاع سفيرا عبور داد و شمشيرش را به طرف اراگون فرود آورد           

 گـوش   چشمان اراگون تار شـد و     . كاله خود اراگون برخورد و اراگون را به عقب انداخت         

  .هايش زنگ زد
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اراگون كه جا خورده بود سعي كرد صاف بنشيند ولي كول خـود را بـراي ضـربه بعـدي                    

هنگامي كه كول دستش را براي ضربه پايين آورد ناگهان تيغـه باريـك              . آماده كرده بود  

آنجـال از پـشت     . هيوال نعره اي كـشيد و كنـار افتـاد         . فلزي از درون سينه اش بيرون زد      

  .سرش ظاهر شد

سـالح  . ساحره شنل قرمز بلندي روي زره عجيب و غريب سياه  و سبزش پوشـيده بـود                

عجيب دو سري در دست داشت كه از يك دسته بلند چـوبي تـشكيل شـده بـود و بـه                      

  .انتهاي دو طرفش تيغه شمشيري متصل بود

آنجال با شيطنت چشمكي به اراگون زد و بعد در حالي كه مثل درويش ها به دور خـود                   

سالمبوم نيـز در هيـات پـسر    . خيد و شمشير خود را مي چرخاند از آنجا دور شد      مي چر 

او خنجر سياه كوچكي در دست داشت و دنـدان          . بچه اي مو فرفري پشت او قرار داشت       

  .هاي خود را با خشم نشان مي داد

سـفيرا بـه    . اراگون كه هنوز از ضربه اي كه خورده بود گيج بود روي زمين صاف نشست              

او زمين  . يد و به سمت باال پرواز كرد تا اراگون توان خود را دوباره بدست آورد              آسمان پر 

فاردن دور را در نظر داشت و با نااميدي ديد كه هر سه ميدان نبرد در شرايط بـدي بـه                     

نه جورماندور و نه هروتگار نمي توانـستند جلـوي اورگـال هـا را               , نه آژيهاد . سر مي برد  

  .بيش از حد زياد بودتعداد اورگال ها . بگيرند

واردن ها و كوتوله ها خـسته و بـي رمـق شـده              . نبرد ساعت هاي بي پاياني ادامه داشت      

  .بودند اما اورگال ها به خاطر نيروهاي كمكي همچنان سر حال بودند
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با وجود اينكه او و سفيرا تمام تالش خـود  . اين صحنه براي اراگون مثل كابوس مي ماند       

 اورگالي بود كه جاي كسي كه چند لحظه پيش كشته شده بـود را               را كرده بودند باز هم    

هر بار كه از جادو استفاده مـي كـرد          . تمام بدنش درد مي كرد به خصوص سرش       . بگيرد

  .انرژي بيشتري از دست مي داد

هر چند بالهايش از زخم هـاي كوچـك سـوراخ سـوراخ     . اوضاع سفيرا بهتر از اراگون بود    

 ضربه دشمن جا خالي مي داد به صورت اضطراري دوقلو ها بـا              وقتي اراگون از  . شده بود 

صداي شديدي از پايين ترونجهيم به گوش   مي رسـه بـه نظـر                , او تماس برقرار كردند   

ما به تو و آريا احتيـاج داريـم كـه هـر             ! مياد كه اورگال ها مي خوان در شهر تونل بزنن         

دنبال آريا گشت و او را در حالي كـه         اراگون به   . تونلي رو كه اونها مي كنن از بين ببرين        

سفيرا به سرعت راه خود را به طرف الف بـاز           . با گروهي از اورگال ها درگير بود پيدا كرد        

  "! بيا باال":اراگون دست خود را دراز كرد و به آريا گفت. كرد

آريا بي درنگ پشت سفيرا پريد و در حالي كـه شمـشير خـون آلـود خـود را در دسـت                       

وقتي سـفيرا بـراي     . ود دست راست خود را به دور كمر اراگون حلقه كرد          چپش گرفته ب  

پرواز كردن خيز برداشت اورگالي نعره زنان به طرف او دويد تبرش را بلند كرد و ضـربه                  

. سفيرا از درد غرشي كرد خيز برداشت و بـه روي پاهـايش پريـد              . اي به سينه سفيرا زد    

اورگـالي در پـايين     . تش به زمين كشيده شد    بالهايش را گشود اما كج شد و سر بال راس         

آنها دستش را به عقب برد تا تبرش را پرتاب كند اما آريا فرياد زنان دستش را باال برد و                    

سفيرا با زحمت زياد    . گويي انرژي سبز رنگي از دستش خارج شد و اورگال را از بين برد             
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 هاي قدرتمند بال خـود و       شانه هايش را بلند كرد و بدن خود را راست كرد بعد با تكان             

  .نفس هايي كه به خس خس افتاده بود از ميدان نبرد دور شد

حالـت  , اراگون كه نمي توانست محل برخورد تبر با بدن سفيرا را ببيند با نگراني پرسيد              

  خوبه؟

سينه ام خيلي درد مـي      . اما جلو زره ام داغون شده     . زنده مي مونم  , سفيرا با ضعف گفت   

  .ي تونم تكون بخورمكنه و به سختي م

  مي توني ما رو به جايگاه اژدها ها برسوني؟

  .حاال معلوم ميشه

 وقتي فرود اومديم من     ":آريا پيشنهاد كرد  . اراگون شرايط سفيرا را براي آريا توضيح داد       

  ".مي مونم و به سفيرا كمك مي كنم وقتي از شر زره خالص شد به تو ملحق مي شم

  .ممنونم -

دها ها رسيدند سفيرا به شدت روي ايسيدار ميتريم كه قرار بود دوقلو             وقتي به جايگاه اژ   

اراگون پـايين پريـد و از خـسارت         . اما كسي آنجا نبود   . ها از آنجا شاهد نبرد باشند افتاد      

چهار ورق فلزي زره روي سينه سفيرا در هم         . هايي كه اورگال ها به جا آوردند جا خورد        

  .راحت نفس كشيدن او مي شدكوبيده شده بود و مانع خم شدن و 

  .راحت باش, اراگون گفت

سـپس ايـستاد و ناسـزايي    . او دستي به شانه سفيرا كشيد و از طاق قوسي بيـرون پريـد    

از آنجايي كـه نگـران حـال سـفيرا بـود            . پلكان بي پايان قرار داشت      , او در تورين  . گفت



 

wwwwww  ..  wwiizzaarrddiinngg  wwoorrlldd  ..iirr  

871

871

رگال ها نفوذ    كرده انـد  توجه نكرده بود كه چگونه بايد به پايين ترونجهيم جايي كه او       

نگاهي به كناره باريك سمت راست پلكان       . براي پايين رفتن از پله ها وقت نداشت       . برود

انداخت يكي از دستگيره هاي چرمي را در دست گرفت و خود را تا كنار پله ها به پايين                

  .سر داد

اگـون  با وجود چرمي كه زيـر ار      . سطح سنگ مثل چوب الك خورده صاف و صيقلي بود         

  . بود بالفاصله به سرعت وحشتناكي رسيد

فضاي كناره براي اراگون    . اراگون كامال صاف خوابيده بود تا با سرعت بيشتري پيش رود          

اما تـا زمـاني كـه       . خيلي كوچك بود و به طور خطرناكي نزديك بود به بيرون پرت شود            

  .ي كرددست ها و پاهايش را بي حركت نگه داشته بود خطري تهديدش      نم

. هر چند آنجا شيب شديدي داشت ولي حدود ده دقيقه طول كشيد تا به پـايين برسـد                 

باالخره كتاره تمام شد و اراگون حدود نيمي از كف عقيق قرمز رنگ سالن را روي زمين                 

آنقدر سر گيجه داشت كه نمي توانـست راه         . سر خورد تا وقتي كه در نهايت متوقف شد        

پـيچ و تـابي خـورد       . يستادن باعث شد كه احساس تهوع كند      اولين تالشش براي ا   . برود

كمـي  .سرش را در بين دستانش گرفت و صبر كرد تا اطرافش دست از چرخيدن بـردارد          

  .كه احساس بهتري كرد ايستاد و با احتياط به اطراف نگاه كرد

رار ق. اراگون دو دل بود   . هيچ كس در تاالر نبود سكوتي نگران كننده فضا را پر كرده بود            

بـا شـنيدن    . هيچ خبري نبود  . بود كجا برود؟ در ذهنش به جستجوي دوقلو ها پرداخت         
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صداي انفجاري  . پژواك صداي بلند ضربات محكمي كه در ترونجهيم پيچيد خشكش زد          

  . تكه بزرگي از كف تاالر آنقدر خم شد كه باالخره به هوا پرتاب شد. در هوا پيچيد

 اورگال هـاي    . شت و با دست به دنبال زاروك گشت       اراگون با تعجب قدمي به عقب بردا      

  .بي ريخت خور را از سوراخ بيرون مي كشيدند

بايد فرار كند يا سعي كند تونل را ببندد؟ حتي اگر موفق   مي شد                . اراگون ترديد داشت  

مطمئن نبود كه تورجينهم تـا      , پيش از آنكه اورگال ها به او حمله كنند سوراخ را ببندد           

قبـل از ايـن كـه اراگـون بتوانـد           . از جاي ديگري مورد تجاوز قرار نگرفته باشد       آن موقع   

تصميم بگيرد مرد بلند قدي كه زره سراسر سـياهي داشـت از تونـل بيـرون آمـد و بـه                      

  .او دورزا بود. اراگون خيره شد

شبح شمشير بي رنگ و رويي در دست داشت كه روي آن خراشي ديده مـي شـد و آن                    

در دست ديگرش سپر گرد سياهي بود و كاله خودش مانند كاله            . بودجاي ضربه آژيهاد    

او رداي پوست ماري بلندي به دور خـود پيچيـده           . فرماندهان به زيبايي تزئين شده بود     

  .بود

جنون كسي كه از قـدرت لـذت مـي بـرد و             . خشم در چشمان سرخ رنگش موج مي زد       

  .ه كندخود را در شرايطي مي بيند كه مي تواند از آن استفاد

اراگون مي دانست كه آنقدر سريع يا قدرتمند نيست كـه بتوانـد از دسـت ابليـسي كـه                    

هر چنـد مـي     . فورا وضعيت خود را به سفيرا هشدار داد       . روبرويش ايستاده بود فرار كند    

او خيز برداشت به ياد حرف      .دانست كه غير ممكن است كه سفيرا بتواند او را نجات دهد           
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شـرايط اميـد    . جع به كس ديگري بود كه از جادو استفاده مي كند          هاي بروم افتاد كه را    

آژيهاد به او گفته بود كه شبح ها فقط در صورتي از بين مي روند كه    . وار كننده اي نبود   

  .قلبشان ضربه وارد شود

 ".اورتـاگ بـاگ   ! كاز جتريل تراژيد   ":دورزا نگاه تحقير آميزي به اراگون انداخت و گفت        

ظن به اراگون نگاه مي كردنـد و حلقـه اي دور تـا دور سـالن تـشكيل                   اورگال ها با سوء   

 خوب سوار جوان من ؛      ":دورزا آهسته و با حالتي پيروز مندانه نزديك شد و گفت          . دادند

. خيلي احمق بودي كه تو گيلييد از دستم فرار كـردي          . دوباره همديگر را مالقات كرديم    

"  
  ".ه نمي گيري تو هيچ وقت منو زند":اراگون غريد و گفت

 واقعا؟ دوستت مورتاگ رو نمي بيـنم كـه بهـت            ":شبح ابروهايش را باال انداخت و گفت      

  "!حاال ديگه نمي توني جلوي من رو بگيري هيچ كي نمي تونه.كمك كنه

اون مورتاگ رو از كجا ميشناسه؟ تا جـايي         , با خود فكر كرد     . اراگون احساس ترس كرد   

 دوست داشتي چطور ضربه     ":ير آميز باشد و گفت    كه مي توانست سعي كرد لحنش تحق      

 انتقـام اون رو بـا خـون         ": چهره دورزا براي لحظه اي در هم رفت و گفت          "مي خوردي؟ 

  "مي گيرم  و حاال بهم بگو اژدهات كجا مخفي شده؟

  .هرگز -

 .پس به زور ازت مي كشم بيرون -
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كرد بـه ذهـن     صفير صداي شمشيرش در هوا پيچيد و وقتي به سپر اراگون خورد سعي              

اراگون كه براي حفظ هوشياريش مبارزه مي كرد دورزا را به عقب راند             . اراگون وارد شود  

  .و با ذهنش به او حمله كرد

او با تمام قدرت عليه موانع سفت و سختي كه اطراف ذهن دورزا را پوشانده بـود ضـريه                   

شـبح  . اع او را بشكند اراگون زاروك را فرود آورد و سعي كرد دف        . مي زد اما بي فايده بود     

  .به سرعت ضربه او را دفع كرد و سپس با سرعت برق ضربه اي زد

نوك شمشير دورزا زره اراگون را در قسمت دنده ها شكافت و نفس كـشيدن را بـراي او     

اين .اما شمشيرش از روي زره لغزيد و با اختالف كمي از كنار اراگون گذشت             .سخت كرد 

 كرد تنها چيزي بود كه دورزا براي وارد شده بـه ذهـن              اتفاق كه ذهن اراگون را منحرف     

  .اراگون الزم داشت

. وقتي با دورزا گالويـز شـد      .  و خود را به سوي شبح پرتاب كرد          "! نه ": اراگون فرياد زد  

اراگون ضربه اي به پاي دورزا زد اما او سپر خود را چرخواند و ضربه اي به اراگـون زد و                     

  .او را به زمين انداخت

بـي توجـه بـه    . گردنش تير مـي كـشيد  . ون مزه خون را در دهان خود احساس كرد      اراگ

  .صدمه اي كه ديده بود چرخيد و سپرش را به سمت دورزا پرتاب كرد

او سـكندري   . سپر سنگين محكم به پشت دورزا خـورد       , با وجود سرعت فوق االده شبح       

اراگـون  . ي شبح جاري شـد    خورد و اراگون ضربه اي به بازوي او وارد كرد و خون از بازو             
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ناگهان سـيلي از    . با ذهن به شبح حمله كرد و از بين موانع ضعيف شده ذهن او گذشت              

  ... .تصاوير اراگون را احاطه كرد و به ذهن او سرازير شد

دورزا جواني چادر نشين بود كه با پدر و مادرش در دشت هاي خـالي از سـكنه زنـدگي           

امـا در   .  خوانـده بودنـد    " پيمان شكن  "بود و پدرش را     قبيله آنها را ترك كرده      . مي كرد 

نامي كه مادرش هنگام شانه كـردن موهـايش         ...  بود كارسيب. آن زمان نامش دورزا نبود    

  ... .زمزمه مي كرد

اراگـون سـعي كـرد سـيل     . شبح وحشيانه تلو تلو خورد و چهره اش از درد در هم رفـت   

  .خيلي كوبنده بودخاطره ها را كنترل كند اما قدرت اين خاطرات 

كارسيب روي تپه اي باالي قبر پدر و مادرش ايستاده بود و از اين كه او را نكشته بودند                   

  ... .سپس چرخيد و كورمال كورمال به طرف بيابان به راه افتا. مي گريست

حس نفرت وحشتناكي در چشمانش قرمزش ساطع مـي         . دورزا به سمت اراگون چرخيد    

روي زانويش بلند شود و هم زمان از ذهن خود محافظت مي            اراگون سعي مي كرد     . شد

اين كه چطور پير مرد وقتي اولين بار كارسيب را ديد كه در حال مـرگ روي تپـه                   . كرد

روزهايي كه گذشت تا كارسيب بهبود پيدا كند و ترسي كه هنگامي كه             , شني افتاده بود  

 ايـن كـه چطـور در        .متوجه شد نجات دهنده اش يك جادوگر است احساس كرده بـود           

خواست كرده بود كه ارواح را تحت كنترل خود درآورد و باالخره هائـگ موافقـت كـرده                  

  ... .او را موش صحرايي خوانده بود. بود
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به قدري خشمگين بـود     ... شمشيرش را باال برد   ... دورزا حمله كرد  . اراگون بلند شده بود   

  .كه توجهي به سپر نكرد

تمرين و ياد گيري مي گذشـت و هميـشه در انتظـار يـافتن               روزها زير آفتاب سوزان به      

اين كه چطور به تدريج به قدرت كارسـيب افـزايش مـي             . مارمولكي براي خوردن بودند   

هفته هايي كه پـس از اجـراي يـك    . يافت به او حس غرور و اعتماد به نفس مي بخشيد       

س از بهبـود    جادوي ناموفق صرف پرستاري از استاد بيمارش كرده بـود و لـذتي كـه پـ                

  ... هائگ احساس كرده بود

  .. .وقت كافي نبود... . وقت كافي براي واكنش نشان دادن نبود

جنوني كه به كارسيب    . راهزناني كه در نيمه شب به آنها حمله كردند و هائگ را كشتند            

امـا        روح هـاي او           . دست داد و روح هايي كه براي گرفتن انتقام احـضار كـرده بـود              

ارواح به سـوي او متمركـز شـدند و ذهـن و             .  تر از آني بودند كه انتظار داشت         قدرتمند

  !من دورزا هستم: او نعره زده بود. جسمش را تسخير كردند

درد در تمـام  . شمشير با شـدت بـه پـشت اراگـون خـورد و زره و پوسـت او را شـكافت                   

ريبا هـشياريش را    او مي لرزيد و تق    . وجودش پيچيد و فريادي كشيد و به روي زانو افتاد         

دورزا چيزي گفت كه او نمي توانست       . خون گرم از پشتش جاري شد     . از دست داده بود   

  .بشنود

همـه چيـز    . اشك از گونه هايش جاري شد     . اراگون با درد شديد چشم به آسمان گشود       

سفيرا به  . او شكست خورده بود   . واردن ها و كوتوله ها از بين رفته بودند        . خراب شده بود  
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و آريا يا دوباره دسـتگير  ... قبال هم اين كار را كرده بود... او خود را تسليم مي كرد    خاطر  

  چرا بايد اين چنين تمام مي شد؟ اين چه عدالتي بود؟. يا كشته مي شد

هنگامي كه به ايسيدارميتروم در باالي سرش نگاه كرد برق نوري باالي سرش درخشيد              

سـپس ديـد   .  كر كننده اي در تاالر پيچيـد لحظه اي بعد صداي . و ديدش را مختل كرد    

  .خود را بدست آورده و دهانش با ناباوري باز ماند

ياقوت ستاره شكل متالشي شده بود و قطعات بزرگ و خنجر مانند بي شماري از فاصله                

سفيرا در مركز تاالر بـا شـيرجه اي بـه سـمت             ... دور به سمت زمين در حال سقوط بود       

آرواره هاي خود را گشوده بود و در ميان آن شعله هاي زرد و . پايين در حال حركت بود 

آريا پشت او نشسته بـود دسـتش را بـاال گرفتـه بـود و كـف                  . آبي رنگ زبانه مي كشيد    

  .دستش با هاله اي از جادوي سبز مي درخشيد

اراگون دورزا را ديد كه سرش را به طرف سقف باال گرفت            . زمان به نظر كند مي گذشت     

با بي پروايي پوزخندي زد     .  حيرت كرد اما بعد چهره اش از خشم برافروخت         و شبح ابتدا  

  .و دستش را بلند كرد و به سمت سفيرا گرفت و لبانش واژه اي را ادا كرد

ازموانـع  . انگشتانش بدور دسته شمشيرش پيچيـد     . نيروي نهفته از درون اراگون جوشيد     

و خشمش در يك كلمه متمركـز       تمام درد   . زخمش عبور كرد و به جادو دست پيدا كرد        

  :شد

  !بريسينگر -

  ...زاروك با نيروي سرخ رنگ زبانه كشيد و تيغه اش شعله ور شد
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  ...اراگون به جلو حمله كرد

  .و شمشيرش را در قلب دورزا فرو كرد

دهـانش بـاز   . تيغه اي كه از سينه اش بيرون زده بـود   . دورزا بهت زده به پايين نگاه كرد      

  .ت فرياد رعب انگيزي از آن خارج شدبود ولي به جاي كلما

زير پوستش به جاي گوشـت و اسـتخوان         . سپس پوست دورزا شروع به نازك شدن كرد       

با ارتعاش سياهي پوستش مـي شـكافت و صـداي فريـادش     . رگه هاي سيال تاريكي بود  

. با فرياد آخر دورزا از سر تا پا شكافته شد و سياهي از وجودش خـارج شـد                 . بلند تر شد  

ي به سه بخش مجزا تفكيك شد و از ميان ديـواره هـاي تـرونجهيم از فـاردن دور                    سياه

  .شبح رفته بود. بيرون رفت

باالي سرش سفيرا   . اراگون با از دست دادن نيرويش با دستاني باز از عقب به زمين افتاد             

و آريا تقريبا به كف تاالر رسيده بودند به نظر مي رسيد كه به همراه باقيمانـده كـشنده                   

سـفيرا آريـا و تكـه       . ديد اراگون محو شـد    . ايسيدار ميتروم به زمين كوبيده خواهند شد      

همه از سقوط باز ايستادند و بي حركت در آسـمان معلـق             ... هاي فراوان ايسيدار ميتريم   

  .ماندند
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  فصل شصتم

  حكيم عزادار

اسات و وقايع تلـخ     گرد بادي از احس   . خاطرات شبح همچنان از ذهن اراگون مي گذشت       

اراگون آنچنان در اين گـرداب      . چنان او را در بر گرفت كه ديگر توان فكر كردن نداشت           

او براي اين كـه خـود را از         . فرو رفت كه نه مي دانست كيست و نه مي دانست كجاست           

تـصاويري  . اين وجود بيگانه كه ذهنش را پريشان كرده بود رها سازد خيلي ضعيف بـود              

انه از گذشته شبح از مقابل چشمانش گذشت و روحش بـا ديـدن ايـن                خشن و بي رحم   

  .تصاوير خون آلود از ترس فرياد كشيد

او باز هم شاهد اجساد بيشتري بـود        . انبوهي از اجساد در برابر چشمانش ظاهر شده بود        

اي كاش او فقط به ياد مي آورد كه قرار بود چـه             . كه به دستور شبح سالخي شده بودند      

در . يك شبح يا يـك سـوار      . يك تبهكار يا قهرمان   .  يك پسر بچه يا يك مرد      :كسي باشد 

آن حالت جنون همه چيز با هم درآميخته بود و او كامال در ازدحامي مـواج گـم گـشته                    

  .بود

او كلمات  . او در ابتدا با حالت ضعف ولي سپس قدرتمندانه با افكار شيطاني شبح جنگيد             

ن كلمات نيرويي به او دادند كه مي تواند با شبحي كه            باستاني را زمزمه كرد و فهميد اي      

اگر چه او در اين مقابله به طرز خطرناكي دچـار           . ذهنش را پريشان كرده بود مقابله كند      

خـارج از   . تزلزل شد اما به آرامي شروع به بازيـابي هـشياري از دسـت   رفتـه اش كـرد                    
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 مي توانست زندگيش را تحديد   دردي چنان شديد كه                   . ذهنش از درد نيز آگاه بود     

  .اما چنين به نظر مي رسيد كه چيزي يا كسي مانع اين امر مي شد. كند

او براي اينكه ذهنش را به طور كامل شفاف كند هنوز خيلـي ضـعيف بـود امـا آن قـدر                      

اكنون بايد بـه كجـا مـي    . هوشيار بود كه تجربيات خود را از زمان كارواهال به كار گيرد           

كسي بايد راه را بـه او نـشان مـي داد؟ بـدون بـروم كـسي نبـود كـه او را                        و چه   ... رفت

  .راهنمايي كند يا به او آموزش دهد

  .بيا پيش من

هـشياري وسـيع و     . اراگون از تماس هوشـياري ديگـري از تـرس خـود را عقـب كـشيد                

او متوجه شد كه ايـن همـان   . قدرتمندي كه به عظمت كوهي بود و بر او ظاهر شده بود         

همانند ذهـن آريـا موسـيقي از درون         . ست كه داشت جلوي دردش را مي گرفت       فردي ا 

تارهاي طاليي رنـگ كـه بـا انـدوه و شـدت تمـام               . اين هشياري نيز به صدا در مي آمد       

  .نواخته مي شد

  تو كه هستي؟... تو, سرانجام او جرات كرد و پرسيد

ه نفـوذ شـبح     در يك چشم به هم زدن و بـا يـك فكـر ناگفتـ              . كسي كه بايد كمك كند    

اراگون كه از شر اين نيـروي سـركوبگر         . همانند يك تار عنكبوت ناخواسته كنار زده شد       

رها شده بود ذهنش را بسط داد تا آنجا كه به مانعي رسيد كه         نمي توانست از آن                          

من تا جايي كه مي تونستم از تو محافظت كردم ولي تـو اونقـدر دور هـستي                  . عبور كند 

  . كه ذهن تو رو در برابر درد حفظ كنم كار ديگه اي از دستم بر نميادكه من جز اين
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تو كي هستي كه اين كار رو مي كني؟ صداي غـرش ضـعيفي بـه گـوش                  , دوباره پرسيد 

اراگون . چالقي كه سالمه  ,  هستم و توگيرا ايكونوكا    حكيم عزادار  اوستاتوچتووامن  . رسيد

تو در امان نخواهي بود مگـه  . رو دارمبيا پيش من چون من پاسخ همه پرسش هاي تو     , 

اما چطور مي تونم پيدات كـنم وقتـي         , اراگون مايوسانه پرسيد  . اين كه من رو پيدا كني     

  .نمي دونم كجا هستي

من فصل هـاي زيـادي      . من اونجا خواهم بود   ... به آريا اعتماد كن و با اون به السميرا برو         

تـو از اون    , اراگـون ... و اال دير خواهد شـد     . نبنابراين تعلل نك  . رو به انتظار تو نشسته ام     

به اون چه كه انجام داده اي فكر كن و خوشـحال            . چه خودت مي دوني بزرگ تر هستي      

تو كـاري كـردي كـه هـيچ      . باش چون تو سرزمين رو از شر اهريمن بزرگي نجات دادي          

  .خيلي ها به تو مديونن. كس ديگري نمي تونست انجام بده

آن چه كه اراگون موفق بـه انجـامش شـده بـود قابـل احتـرام و       . غريبه راست مي گفت  

مهم ايـن بـود كـه در        . مهم نبود چه آزمايشاتي در آينده در انتظارش باشد        . ستايش بود 

او همـان   . او فراتر از اين حرف ها بود      . اين بازي قدرت او ديگر فقط يك آلت دست نبود         

  .ر پادشاه يا رهبركسي بود كه آژيهاد مي خواست يك قدرت مستقل از ه

  ".چون تو بيش از اندازه خوابيدي. بيدار شو اراگون.  بيدار شو":صدايي دستور داد

او با بي ميلي و در حالي كه دوست نداشت گوش كنـد بيـدار شـد گرمـايي او را در بـر                        

 ":      دوبـاره صـدا آمـد     . گرفته بود چنان راحت بود كه نمي خواست آن را ترك كنـد            
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 اراگون بـا بـي ميلـي چـشمانش را بـاز كـرد و                "!به تو احتياج هست   ! تالمآرگ. بيدار شو 

  .متوجه شد روي يك تخت بلند خوابيده و يا پتوي نرم به دورش پيچيده است

آنجال در حالي كه كنار اراگون روي يك صندلي نشسته بود و مشتاقانه به او زل زده بود                  

  " چطوري؟":گفت

او در حـالي كـه دهـانش    . ر انداز كـردن اتـاق كـرد   اراگون گيج و سر در گم شروع به  و     

 آنجال دستي بـه مـوي مجعـدش كـشيد و            ".نمي دونم ... من":خشك و ملتهب بودگفت   

 اراگون ديد كـه آنجـال هنـوز زره          ".بايد انرژيت رو ذخيره كني    .  پس تكون نخور   ":گفت

 زره براي چه بود؟ چنـد سـرفه پـشت سـر هـم باعـث شـد او دچـار                    . اش را بر تن دارد    

بـدن داغ او احـساس سـنگيني        . سرگيجه شود و در تمام نقاط بدنش احساس درد كرد         

  .آنجال يك ليوان آب برداشت و جلوي دهان اراگون گرفت. كرد

  .بيا بخور -

او . گرما در شكمش پيچيد و تا گونه هايش باال آمد         . آب خنك گلوي اراگون را تازه كرد      

مـن  , اراگون با خود فكر كرد    .  اش شد  دو مرتبه سرفه كرد كه باعث بدتر شدن سرگيجه        

بعـد  ... ما داشتيم شكـست          مـي خـورديم       ... چه جوري اومدم اينجا؟ يه جنگ بود      

اراگون سپس از احساس سرگيجه مجدد      ! سفيرا, دورزا و ناگهان صاف نشست و فرياد زد       

 سفيرا چي شـد؟ حـالش خوبـه؟    ":او گفت . و تهوع روي تخت افتاد و چشمانش را بست        

  "!اون و آريا داشتن سقوط مي كردن... اورگال ها داشتن پيروز مي شدن

  "مي خواي ببينيشون؟. اونا زنده اند و منتظر تو بودن تا بيدار بشي -
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  .اراگون با ضعف سرش را تكان داد

بعد از آنهـا سـفيرا سـرش را         . آريا و مورتاگ داخل شدند    . آنجال بلند شد و در را باز كرد       

يه طوري  . يرا در حالي كه چشمانش برق مي زد نفس عميقي كشيد          سف. داخل اتاق كرد  

اراگون با آرامش خاطر و لبخندي بر لب به افكار سـفيرا            . كه سينه اش به لرزش در آمد      

  .پي برد

  .خوشحالم مي بينم كه زنده اي مرد كوچك, سفيرا با مهرباني گفت

  ؟....اما چطوري. منم همين طور

  .من مي ذارم بگنبقيه مي خوان توضيح بدن پس 

  !من ديدم. از دهنت آتيش بيرون دادي

  .آره, سفيرا مغرورانه گفت

هـر  . اراگون در حالي كه همچنان گيج بود لبخند زد و سپس به آريا و مورتاگ نگاه كرد                

او بـا    خنـده اي بلنـد           . آريا بازويش و مورتاگ سـرش     . دوي آنها باند پيچي شده بودند     

  ".ندين ساعته كه تو تاالر نشستيمما چ.  وقتشه بلند شي":گفت

  "چي شده؟...  چي ":اراگون پرسيد

باور كردنـي   !  ما پيروز شديم   ":اما مورتاگ با هيجان گفت    . آريا غمگين به نظر مي رسيد     

وقتي ارواح شبح از روي فارن دور پرواز كردن اورگال ها دست از جنگ كشيدند تا                ! نبود

ز شر يه ورد رها شدن چون گروه هاشون يـه دفعـه   مثل اينكه ا . رفتن اونا رو تماشا كنن    
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بعد ما اونـا    . سپاه اونا ظرف چند دقيقه از هم پاشيد       . برگشتن و به همديگه حمله كردن     

  "!رو شكست داديم

  " همشون مردن؟":اراگون پرسيد

واردن ها و كوتوله    . خيلي هاشون از تونل ها فرار كردن      .  نه ":مورتاگ سرش را تكان داد      

من داشتم كمك       مي كـردم تـا              . اما پيدا كردنشون وقت مي بره     . نبالشوننها االن د  

  ".اين كه يه اورگال تو سرم زد و من عقب فرستاده شدم

  اونا ديگه نمي خوان زندانيت كنن؟ -

. خيلي از افراد كـشته شـدن      . االن واقعا هيچ كس به اين موضوع اهميت نمي ده          -

امـا حـد اقـل تـو        .  ديدن رسيدگي مي كنن    بازمانده هاي جنگ دارن به آسيب هاي كه       

همـه دارن دربـاره اينكـه چطـور دورزا رو           ! تو قهرماني . براي خوشحال بودن دليل داري    

 ".اگه به خاطر وجود تو نبود ما شكست           مي خورديم. كشتي صحبت مي كنن

صـت  صحبت هاي مورتاگ اراگون را پريشان كرد ولي او آنها را ناديـده گرفـت تـا در فر                  

دو قلو ها كجا بودن؟ اونـا جـايي كـه قـرار بـود باشـن                 ":او گفت . ديگري به آنها بپردازد   

  ".من به كمكشون احتياج داشتم. من نمي تونستم با اونا تماس بگيرم. نبودن

 به من گفته شـده اونهـا شـجاعانه در برابـر           ":مورتاگ شانه هايش را باال انداخت و گفت       

.  ديگه اي از ترونجهيم وارد شـده بـودن مبـارزه كـردن             گروهي از اورگال ها كه از جاي      

  ".احتماال خيلي گرفتار بودن كه نتونستن باتو صحبت كنن
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اين موضوع بنا به داليلي غلط به نظر مي رسيد ولي اراگـون نمـي توانـست دليـل آنـرا                     

  .بفهمد

اراگـون  . چشمان درشت و روشن آريـا بـه اراگـون دوختـه شـده بـود               . او رو به آريا كرد    

 صداي اراگون محـو     "... چطور شد كه شما سقوط نكردين؟ تو و سفيرا داشتين          ":پرسيد

 وقتي تو درباره دورزا به سفيرا هشدار دادي من هنـوز داشـتم              ":آريا به آرامي گفت   . شد

وقتي بيـرون آورديمـش     . سعي مي كردم كه زره آسيب ديده اون رو جا به جا مي كردم             

تو قبل از اينكه من بـه آخـرين پلـه           . ين خيلي دير بود   ديگه براي پايين رفتن از ول تور      

به عالوه قبل اين كه من فرصت نجات دادن تـو رو پيـدا كـنم            . برسم دستگير مي شدي   

بنابر اين تنها كاري كه از دستم بر مي اومد پـرت كـردن هـواس                . دورزا تو رو مي كشت    

  ".من ياقوت ستاره اي شكل رو خراب كردم. درزا بود

  .و من آريا رو پايين آوردم,  دادسفيرا ادامه

سـعي كـرد    حـرف         . اراگون دوباره دچار سرگيجه شد و مجبور شد چشمانش را ببندد          

  .هاي آريا را بفهمد

  " اما پس چرا هيچ كدوم از تكه هاي ستاره به شما يامن نخورد؟":اراگون گفت

من اونـا رو    . وقتي تقريبا رو زمين بوديم اجازه ندادم اين جوري بشه         . من نذاشتم  -

تو هوا نگه داشتم و به آرامي روي زمين گذاشتم در غير اين صورت اونا به هـزاران تكـه                    

  ".تبديل مي شدن و تو رو مي كشتن

 .حرف هاي آريا قدرت درونش را فاش كرد
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تمـام مهـارتم رو بـه كـار         .  درسته و تقريبا تـو رو كـشت        ":آنجال با عصبانيت اضافه كرد    

 ".زنده نگه دارمگرفتم تا هر دو تون رو 

, اراگون با خود گفت   . احساس ناراحتي اراگون را فرا گرفت و بر شدت سر گيجه او افزود            

  .اما او هيچ پانسماني را در آنجا احساس نكرد... پشتم

  " چند وقته كه اينجام؟":با اضطراب و نگراني پرسيد

وگرنـه  .  بـودم  شانس آوردي كه من اين دور و اطـراف        .  فقط يك روز و نيم     ":آنجال گفت 

  ".حتي اگه زنده مي موندي هفته ها طول مي كشيد تا درمون بشي

آنجـال بـا    . اراگون با اضطراب پتو را كنار زد و تابي به خود داد تا پـشتش را حـس كنـد                   

دست كوچكش كمر او را گرفته بود و در حالي كه نگراني در چشم هايش مـوج مـي زد                

اين قضيه بـه اسـتفاده      . ن مثل تو يا آريا نيست      اراگون تو بايد بدوني كه قدرت م       ":گفت

كـاري كـه مـن مـي تـونم انجـام بـدم خيلـي          . از گياهان دارويي و معجون بستگي داره      

  "...محدوده مخصوصا با چنين

اراگون دستش را از دست او بيـرون آورد و انگـشتانش را كورمـال كورمـال بـه پـشتش              

رف گـردنش حركـت داد و در        دسـتش را بـه طـ      . پوست پشتش گرم و صاف بود     . رساند

در حـالي كـه وحـشتش    . كمال تعجب بر آمدگي سختي حدود نيم اينچ را احساس كرد         

ضربه شمشير دورزا زخم بـزرگ      . بيشتر مي شد بر آمدگي را تا پايين پشتش دنبال كرد          

كه از شانه راست تا پايين سمت چپ بدنش         . بد شكلي روي پشتش به جاي گذاشته بود       

 اراگـون شـكارچي     ":| كه احساس ترحم در چهره اش مشهود بود گفت         آريا. ادامه داشت 
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 مورتاگ با صـداي خـشني   ".تو به خاطر كاري كه كردي بهاي سنگيني پرداختي  . شبح  

 تـرس اراگـون را در بـر گرفـت و     ". آره حاال درسـت عـين مـن شـدي          ":خنديد و گفت  

  .او از شكل افتاده بود. چشمانش را بست

سفيد پوشي كه به او كمك كرده       ...  بي هوشيش به يا د آورد      سپس چيزهايي را از زمان    

او گفته بود به كاري كه انجام دادي فكر كن و           . توگيرا ايكونوكا . چالقي كه سالم بود   . بود

كاري . خوشحال باش به خاطر اينكه تو يه سرزمين رو از دست يك اهريمن نجات دادي              

  ... . خيلي ها مديون تو هستن.رو انجام دادي كه هيچ كس قادر به انجامش نبود

  .چون من پاسخ تمام سئوال هاي تو را دارم, بيا پيش من اراگون

  .احساس آرامش و رضايت اراگون را در بر گرفت

  .مي يام

  

  

  پايان

  

سـايت    را در     ادامـه داسـتان   ...... از ايـن داسـتان لـذت بـرده باشـيد             بـه اينكـه       اميد اب

wizarding world .ir    تا بعد .. دنبال كنيد    ..... 
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