
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                    

 

 



 

 

                    

 

 
 

 کتابی که پیش رو دارید جلد چهارم کارآموز رنجر
  .است "oakleaf bearers"با نام انگلیسی  

  "نشانداران برگ بلوط"نام  این کتاببرای نام فارسی 
 توانید  می ب شد که دلیل این نامگذاری راانتخا

 جستجو کنید. در فصل آخر همین کتاب 
 ( Pioneerاین کتاب با ترجمه خودم )
  ی عزیزو ویراستاری کاترینا
 آماده شده 

م از خواندن آن لذت ببرید.یکه امیدوار



 

 

                    

 

 

 
 
 
 
 

که چه  نیکرد.  در مورد ا داریب قشیخواب آرام و عمرا از  لیبود که و ی چیزیتپ تپ خفه و دائم یآن صدا
آن  دیرس ینداشت. به نظر م یروشن و واضح ی دهیا چیه ه بود،آگاه شدصدا بار از وجود آن  نیاول یوقت برا
و شده  بزرگ ارشیهوش مهیافکار ن انیدر م د،یخز یبه درون ذهن خوابش م سر و صدا بیآرام و  یلیصدا خ

و  ؛شد یم و ذهن خودآگاهش اریهوش یایعبور کرده و وارد دن آن افکار که از فراز یتگشت تا وق یم تیتقو
 تواند باشد.  یاست و کنجکاو بود بداند که آن صدا چه م داریمتوجه شد که ب لیو

 ...تپ...تپ...تپ... تپ

بود، کوچک  نیبآن کادر  دور و برش یصداها گریشده و حواسش به د داریبحاال که ویل  آنجا بود، اما  هنوز
  .نبودقبل  یبه بلندآن صدا 

اندک و  یفضا نیاونل یکه برا سهیکوچک از ک ی پرده کیدر پشت  ن،یکاب ی گوشه ازتوانست  یم لیو
را از  نیتپ تپ خفه اونل یرا بشنود. واضح بود که آن صدا شتنفس آرام یکرد، صدا یم جادیا یخصوص
 یدر انتها نهیشوم انیمها در  زغال سنگ ی توده انیاز م یرقخاموش ترق ت ینکرده بود. صدا داریخواب ب

 یخش خش آرام یکه با صدا دیشد، شن یم اریو هوش داریکامالً ب لیطور که و نیاتاق وجود داشت، و هم
 فرو نشست. ها  زغال

 ...تپ ... تپ... تپ



 

 

                    

 

ای کشید، و بر روی  رسد. او خودش را کشید و خمیازه رسید که از جایی نزدیک به گوش می به نظر می
و کرباس ساخته بود نشست. ویل سرش را تکان داد تا ذهنش را پاک کند  بکه آن را از چو یی زمخت کاناپه

متوجه شد که آن صدا از بیرون  لرسید و وی شای آن صدا از بین رفت. بعد بار دیگر به گوش و برای لحظه
دادند اما  دم را عبور می یل سپیدهاآنها نور خاکستری اوهای پوشیده از دوده مات بودند.  آید. شیشه پنجره می
ها ببیند. ویل بر روی کاناپه زانو زد و  ت چیزی بیشتر از یک تصویر مات و محو از میان پنجرهستوان ویل نمی

و آن را به سمت باال هل داد و سرش را از میان فضای باز بیرون برد تا ایوان  هچفت قاب پنجره را باز کرد
 کابین را بررسی کند. کوچک 

ی  کورانی از سرما به اتاق وارد شد و وقتی که آن کوران در فضای اتاق چرخ برداشت و باعث شد که پرده 
زغال  ، و آن کوران باعث شدویل شنید که اونلین در رختخوابش جا به جا شد ،ای به داخل موج بردارد کیسه

ای زرد رنگ در  ی کوچکی از شعله ند، تا جایی که زبانههای نیمه سوخته در شومینه با رنگ تندتری بدرخش
  میانشان رها شد.

 تپ تپِ یگفت، و صدا ینو خوشآمد م ینور از روز یها پرتو نیداشت به اول یا ها، پرنده درخت انیدر م ییجا
 رفت.  نیاز ب گریخفه بار د

 زانیآو وانیدراز که از سقف ا یلیقند یکه از انتها یآبقطرات آب بود،  ی. صداافتیآن را  لیدل لیناگهان و و
 رها شده بود.  وانیا ی لبه یکه بر رو دخوردن یم وارونه سطل کی کفو به  ریختهشده بود فرو 

 .... تپ.... تپ... تپ... تپ... تپ...  تپ
بود و  جیو گ اریهوش مهین آلود،خوابحالتی است، اما افکارش هنوز با  یا نشانه نیدانست که ا یاخم کرد. م لیو

 توانست کامالً  از آن نشانه سر در آورد.  ینم
 ،دیبه خود لرز یاندک ،را رها کرد شیگرم پتو یها بارقه نیآخر یو وقت د،یکش یهمچنان خودش را م ستاد،یااو 
 . تادبه سمت در به راه اف بعد و

بر روی و در را  ،در را باز کرد یامو به آر هنکند، قفل در را باال برد داریرا ب نیبود اونل دواریکه ام یحال در
شدنشان به کف  دهینشوند تا از کش کینزد ینییپا ی در به لبه ی شکم کرده یهابلند کرد تا لواللوالهایش 

 کند.  یریجلوگ نیکاب

 یقدم گذاشت و در برابر پاها وانیزمخت ا یها تخته یبست، بر رو یدر را پشت سرش م همین طور که او
 چیآب بدون هقطرات که رفت  ییآنها را حس کرد. به سمت جا ی منجمد کننده یرماهجوم ساش  برهنه
 ،رفت یاز سقف م زانیآو یها لیقند گریطور که به سمت د نی، و همبه کف سطل می خوردند یتوقف

آنها  بود. کامالً مطمئن بود که دهیرا ند نیاو قبالً ا .اش شد متوجه ،کرد یه آب از آنها هم چکه مهایی ک قندیل
 اند.  نبوده یطور نیمعموالً ا



 

 

                    

 

. در دیتراو یم رونیدرختان به ب انیداشت از م دینور خورش یپرتوها نیکه اول ییشد، جا رهیبه درختان خ او
 ختیر یخورد و فرو م یها سر م کاج یها شاخه یسرانجام از رو ی کهانبوه برف ی به واسطهجنگل،  انیم

 نیزم یبرف که بر رو از یقرار داشت،  و انبوه ها بود آنجا که ماه یبرف ،وجود داشت ینیتلپ تلپ سنگ یصدا
 شد.  یو کپه م ختیر یدرختان فرو م ریز

کرده بود را بفهمد. در پشت  داریکه او را ب یانیپا یب تپ تپِ ی نشانه لیموجب شد وکه بود  یزیچ نیا و
در  شیبود و پتو دهیژول ی دهیاو ژول یمو ند،بیرا ب نیو برگشت تا اونل دیقرچ قرچ در را شن یسرش، صدا

 : دیپرس لیشده بود. او از و دهیچیپ شیها محکم به دور شانه یلیمقابل آن سرما خ

 افتاده؟  یشده؟ اتفاق یچ 

 به گودال آب در حال رشد در کنار سطل انداخت.  سرانجام گفت: یمکث کرد، نگاه یا لحظه لیو

 شن.  یدارن ذوب م برفا 

. تراوید می وانیا انینشستند که از م یصبحگاه دیخورشنور  ریدر ز نیو اونل لیو زشان،یناچ ی هبعد از صبحان
 یشتریب یها نشانه راًیبحث کند، اگر چه اخ لیصبح و لیاکشف او ی خواست در مورد نشانه ینم شان چکدامیه

 بودند. افتهی ها  از ذوب شدن برف
را محاصره  نیکه کاب نیزم یپوشش برف بر رو انیاز م سیخ یا قهوه یها از علف یا و آنجا دسته نجایا 

کردند  یسقوط م نیزم یها که رو درخت یاز رو سیسر خوردن برف خ یکرده بودند سر برآورده بودند، و صدا
اما . بود سنگینها  درخت یو بر رو نیزم یهنوز رو برفلبته، ا شد. یداشت به طور معمول بلندتر م

 گفت:  لی. وافتی یادامه م یتوقف چیه دونها آغاز شده و ب ذوب شدن برف ؛داشت آنجا وجود ییها نشانه

 میفک کن رفتندر مورد  میکنم مجبور فک . 

 به او گفت:  نیبود به زبان آمد. اونل شانیافکار هر دو انیکه در م یسرانجام فکر و

 یستین یهنوز اونقدر قو تو . 

خودش دور از گرمابخش را  اهیگحاصل از  افکارِ یکرخت راتیثأت لیکه و گذشت یم یاز سه هفته از زمان کمتر
 نیقبل از اشد.   یبه او داده م اکیرن یدر کلبه  اطیبخش ح یها از برده یکیکه به عنوان  یاهیگ ،کرده بود

 میشده بود. از آن موقع، رژ فیضع یکیزیار شکنجه وار فکو  ،یبه خاطر غذا و لباس ناکاف لیکه فرار کنند و
قدرت  ایو  یقدرت بدن یابیباز ی، اما برانگهشان داردود که زنده فقط به اندازه ای ب نیدر کاب زشانیناچ ییاغذ

از  یکوچک یها شده بود به عالوه دسته رهیذخ نیکه در کاب یبود. آنها با آرد ذرت و گندم یناکاف لیتحمل و
 کردند. یم یزندگ اندازندیقادر بودند به تله ب لیو و نیکه اونل ییاز گوشت از آن شکارها ییها و رشته اهانیگ

 طیدر شرا زیخودش ن رندیتوانستند بگ یکه م یکم بود، و شکار یشکار به اندازه کافزمستان  طیبه خاطر شرا
 گفت: یباال انداخت. او به سادگ یا شانه لیکرد. و یفراهم م شانیبرا یبود و خوراک کم یبد



 

 

                    

 

 ر رو بکنم. کا نیکنم. مجبورم ا یم شیکار هی 

 کوهستان یباال یعبور یها راه انیکه برف در م یدانستند وقت یشان بود. هر دو م مشکل این اوج البته و
حاال هم  نیکه آنها بودند. هم ییجا ،کنند یم ییباال ی دوباره شروع به استفاده از دهکده انیذوب شود، شکارچ

 لیکه حواس و یهمان روز ردرست د -در جنگل زیسوار اسرارآم کی -بود دهیرا د یفرد نیچن نیاونل
 هیهشدار بود. بق کی نیاما انبود.  آن سواراز  یگرید ی نشانه چیبرگشته بود. خوشبختانه از آن روز، ه

 باشد،از رفتنشان گذشته  وقت یلیخ مجبور بودند نیو اونل لیه برسند، واکه آنها از ر نیمدند، و قبل از اآ یم
 و به سمت مرز توئتلند حرکت کنند.  فتهر نییتان پاسکوه گریت داز سم آنها می بایستی

است.  لینگفت. بعد متوجه شد که حق با و چیه یا لحظه یتکان داد. برا یسرش را با شک و دو دل نیاونل
 لیکرد که و یحس م چه ،شدند کلبه را ترک کنند یشد، مجبور م یها کامالً شروع م ذوب شدن برف یوقت
 گفت: تیحس را نداشته باشد. در نها نیچه ا ،باشد یقو یکاف ی  ت به اندازهمسافرآن  یبرا

 دونه  یم یها تازه شروع شده، و ک . ذوب شدن برفمیوقت دار گهید ی حال، هنوز چند هفته بهر
 . میداشته باش گهیکوران د هی یحت دیشا

تکان داد.  یسر دییتا یبرا لید. ومحتمل نبود، اما حداقل ممکن بو دی. شاممکنه با خودش فکر کرد، نیاونل

 او گفت:

 امکان هستاون  شهیهم . 

 و شلوارش را تکاند. او گفت: ستاد،یا نیفرو افتاد. ناگهان اونل شانیبر رو یسکوت همچون پتو گریبار د

 ها رو چک کنم.  برم و تله دیبا 

 گفت: یه آرامرا گرفت. او ب لیو یجلو نلینکند، او یبلند شد تا او را همراه لیو یوقت و

 بازیابی کنیقدرتت رو  یتون یکه م ییتا جا یبمون. از حاال به بعد مجبور نجایا . 

 است.  نیبه موافقت تکان داد. او متوجه شد که حق با اونل یکرد و بعد سر یمکث لیو

اش  شانه یکردند و آن را بر رو یشکار استفاده م کیف یکه از آنها به جارا جمع کرد  یکنف یها سهیک نیاونل
 آن دختر به سمت درختان رفت.  ل،یبه سمت و یانداخت. بعد با لبخند کوچک

 یکرد که از آنها برا یچوب یها شروع به جمع کردن بشقاب یبه آرام ،یو دلسرد یمصرف یبا احساس ب لیو

که براش خوبم ظرف  یزیاون چ یهمه با خودش فکر کرد،  یکردند. او به تلخ یاستفاده م شانیغذا
 . ستنهش
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 واناتیطور که ح نیهمدورتر و دورتر شده بود.  نیگذشته از کاب ی سه هفته یا در طه یگذار تله خطوط
به پا کرده بود  لیکه و ییها در تله ییصحرا یها از خرگوش یها، و تعداد اندک ها، سنجاب کوچک، خرگوش

مجبور بودند تا هر چند  نیو اونل لیو جه،یند. در نتشد یم ارتریآن منطقه هوش واناتیح هیافتاده بودند، بق ریگ
 . یقبل باردورتر از  یکم بارهر  -کنند تقلمن یدیها را به مناطق جد بار تله کیروز 

 انیدر م یا قهیچهل دق یرو ادهیپ کیحداقل  ،تله برسد نیکه به اول نیزد قبل از ا یم نیتخم نیاونل
کند، آن  یط میرا مستق ریاگر قادر بود آن مس البته،. شته باشدرو دا شیتپه در پ کیو بار ییسرباال یرهایمس

که مجبور بود  یریمس ،درختان انیدر م یها و خم چیشد. اما پ یتر م کوتاه یبه طور قابل توجه ییرو ادهیپ
 کرد.  یاز دوبرابر م شتریکند را ب شیمایپ

برف  گری، و حاال او از آن کامالً آگاه بود. دبود انیها در همه جا در اطرافش نما ذوب شدن برف یها نشانه
تر بود  تر و مرطوب نیکرد. برف سنگ ینم یخش خش خشک یداشت صدا یآن گام برم یطور که بر رو نیهم

در  حاال هم به خاطر تماس با برفِ نیهم شیها رفت. چرم چکمه یآن فرو م انیدر م تر قیعم شیها مو گا

، برف فقط کردمحرکت  ریمس نیکه در ا یبار نیآخرش فکر کرد، شده بود. او با خود سیحال ذوب خ
  .هام رو می پوشوندپودر خشک و راحت چکمه  کی هیشب

، یبزرگتر یها ها در دسته وحش آن منطقه شد. پرنده اتیح انیدر م یشتریب تیطور متوجه فعال نیهم نیاونل
آن در  یبه خرگوش نیکردند، و اونل یو آمد م ها رفت درخت انیدر م ،بود دهیکه او قبالً د یزیاز چ بزرگتر

از  دهیپوش شاه توت پرپشتِ یاه موجب شد آن خرگوش به سرعت به پناه بوتهاین کار که  ،شد رهیخ ریمس

 دایاز حد ممکنه شانس پ شیب تیهمه فعال نیحداقل ابا خودش فکر کرد،  نیفرار کند. اونل رفب
  .هدب شیا افزاه تله توی وشکار خوب و پرگوشت ر تا کردن چند

 یا خارج شد تا به نقطه ریو از مس ،بود دهیکاج بر کی ی تنه یبر رو لیکه و دیرا د مشخصی عالمت نیاونل
 پا کرده بود. را را به تله نیاول لیکه او و وبرود 

 یها مهارتگرمابخش استقبال کرده بود.  اهید گیااز اعت لیو یآورد که چقدر مشتاقانه از بهبود ادیبه  نیلناو
برپاکرده  ییو تله ها ،فراهم آورده بود مبتکرانه و ندیخوشا یمهارت لیبودند و و زیناچ اونلین برای زنده ماندن

یک به عنوان  شاز آموزش یاش بخش ا همهه نیگفته بود ا نیبه اونل لیکند. و نیشان را تام ییغذا رهیبود تا ج
 لت بوده است. هنظر  ریرنجر در ز

چند لحظه چشمانش به  یاسم رنجر بزرگتر را به زبان آورده بود برا لیو یآورد که چطور وقت ادیبه  یناونل
آن دو جوان  نبود که در آن دوره بار نیاول و اینو بم شده بود.  دهیلرز یبه آرام شیاشک نشسته بود و صدا

 کردند.   یاحساس دور بودن از خانه م یلیخ یلیخ یلیخ



 

 

                    

 

شد و او  یتر م سیتر و خ سیر خیکرد، در مس یپر از برف باز م یاه بوته انیم طور که راهش را در نیهم
 کرد.  یدر دل احساس م یخوش از یموج

شکار کرده بودند و  نهایاز ا یرا در برداشت. آنها قبالً تعداد اندک اهخواریگ مرغ کیبدن  ریتله در آن مس نیاول
گردنش را در  یدقت یکوچک آن مرغ، آن مرغ با ب ی ازهبا توجه به اند بود. یرینظ یب یغذا دهپرن گوشتِ

با غم لبخند زد و با خودش فکر کرد که چطور  نیافتاده بود. اونل ریتله وارد کرده و بعد گ یمیکمند س انیم
شد که  یطور که متوجه م نیهم ،در مورد ظالمانه بودن مرگ پرنده فکر کرده باشد. حاال یروزگارممکن بود 
با خودش  اوبود.  تیاز رضا یکرد احساس یکه حس م یزیتمام چ ،خواهند خورد یخوب ییغذا ی امروز وعده

حال کمند را از  نیدر هم بده. رییرو تغ دید یایتونه زوا یم یشکم خال هیکه  بهیچقدر عجفکر کرد، 

ه را درست کرد، اش قرار داد. او دوباره تل یشکار بدل ی سهیکوچک را در ک ی دور گردن پرنده باز کرد و الشه
که زانو  یوقتشد متوجه  ولیبلند شد،  شیپاها یبعد بر رو د،یذرت پاش ی دانه نیپشت آن چند نیزم یبر رو

 اخم کرد.  ، و اوگذاشته بود شیزانوها یبر رو سیخ ی آب دار دو لکه برفِزده بود 

کرد. قبل  دنیروع به چرخو ش د،یشن مییحس کرد، بهتر است بگودرختان پشت سرش  انیدر م یحرکت نیاونل
طور که از ترس  نیحس کرد، و هم شیبه دور گلورا  نیآهن بسته شدن دستیکند،  یکه بتواند حرکت نیاز ا

اش  ینیداد به دور دهان و ب یبد دود، عرق و خاک م یخزدار که بو یبا دستکش ینفسش را حبس کرد، دست
    را خفه کرد.            شکمک ادیفر یبسته شد و صدا

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 

 
 

توئتلند،  یها کوه یدر دامنه  ،نییپا نیزار مسطح تاختند. ا شهیب کیدرختان به درون  انیآن دو سوار از م
 یها ر به فلک برده بودند. علفشان سبود که در پشت سر یبلند یها تر از کوهستان در راه واضح حضور بهارِ

که  یوجود داشت، در نقاط نیزم یبر رو فبر زگهگاه ا هایی تکهودند و تنها حاال هم سبز ب نیزار هم شهیب
 د. دنمان یم هیامدت روز در س شتریب یمعموالً برا

به دنبالشان  ه از پشت سر آن دو سوارک شودعالقه مند  ییها ممکن بود به اسب معمولی ی نندهیب کی
ه عنوان بودند ب دواریکه ام رندیاشتباه بگ ییبا تاجرهارا دو سوار  ممکن بود آن یفاصله حت نیاز اآمدند.  می
 باالیی یها متیگونه از سود ق نیو ا جلو افتاده ایکوهستان به سمت اسکاند یرهایعبور از مس ن نفرات دریاول

داد  یبه شما نشان م تر قینگاه دق کیلذت ببرند. اما  کردند، کسب می فصل یتجار یکاالها نیاول یکه برا
 بیعج یملبس به شنل شویمرد ر کی تر، زنقشیبودند. فرد ر مسلح انی. آنها جنگجوستندیردان تاجر نم نیکه ا
کند آن  یطور که حرکت م نیهم دیرس یکه به نظر م بود یسبز خاکستر های و چند رنگ به رنگ بیو غر

 هم یردانیو ت ،بود زانیداشت که از شانه اش آو یا دارد. آن مرد کمان بلند زه شده یلرزد و موج برم یشنل م
 یا بود. او شنل قهوه یتر کلیجوان و درشت ه دهمراهش مر بود. زانیآو نشیقاچ ز یبر رو ها کانیاز پ

یشان کرد و بر رو یبازتاب م شیزره دور گردن و بازوها یبهار از رو لیااو دِیاما نور خورش ،بود دهیپوش یا ساده
که آن  یزیداد. چ یم مایششنلش خودش را ن یها نیچ ریز بلند از ریشمش کیاز  یو غالف د،یدرخش یم

برگ  کیاز  ای انهیناش بود، و با تمثال زانیبود که بر پشتش آو یکرد، سپر گرد و کوچک یرا کامل م ریتصو
 انیماد کی یمشابه هم نبودند. مرد جوان بر رو ،مانند خود مردان زین شانیشده بود. اسب ها یبلوط نشانگذار

 کیاز  یا خالصه نیستبر و قدرتمند، ا ییها نهها و شا و بلند، و ران دهیکش ییبا پاها یسوار بود، اسب بلند قامت
در پشت سر مرد جوان  کننده تیافسار هدا کیبود، با  رنگ ی، که مشکیدوم یبود. اسب جنگ یاسب جنگ

ستبر پشمالو، در  نهیسب سا کیتر بود،  کوچک یبه طور قابل توجه مرد جوان، همراه رفت. اسبِ یم ورتمهی
 کریو مقاومت در آن پ یاز سرسخت یبود و نشانه ا هیبن وش. اما آن اسب خیپون کیبه  هیشب شتریب قتیحق

 یاساسبارهای  یرفت و به راحت یم ورتمهیپشت سرش  ، دربود یبه اول هیکه شب ،یگریاسب د .وجود داشت



 

 

                    

 

اسب نبود. آن اسب  نیبر ا یا کننده تیافسار هدا چیکرد. ه یاقامت و مسافرت کردن را حمل م یبراشان 
 کرد.  یآنها را دنبال م ،و فرمان بردار عیمط یخودش با حالت

هی سرشان سربلند کرده بود نگا یبر باال یکه همچون برج یکوه نیبلندتر یو به باال دیهوراس گردن کش
کوهستان  ییباال ی مهیکه هنوز نبرفی ، تنگ شداندکی برف  انعکاس نور بر روی . چشمانش در مقابلانداخت

 : دیگشاد شده پرس یکرد. او با چشمان یرا منعکس م دیرا پوشانده بود و حاال نور خورش

 ؟ از باالی اونا رد بشیم میخوا یکه م نهیا منظورت 

، دیرا ند لبخند هوراس آن ،لبخند. اگر چه کیرد  نیبه او زل زد، با واضح تر سری کج و نگاهی مات با هلت
شده بود. رنجر  ، عالقه مندکه در مقابلشان قرار داشت یمیعظ یها آن کوهستان التیتشک یبررس به او

 گفت: 

 شون نی. از بشونباال از نه . 

 متفکرانه اخم کرد.  هوراس

 اونجاست؟  یزیچ یتونل هی 

 به او گفت: هلت

 می چرخه کوهستان  ینییاپ یها دامنه وسطو خم که  چیپر پو  کیگذرگاه تنگ و بار کی. ریمس هی
 کنه.  یوارد م ایما رو به داخل خود اسکاندو 

هوراس به خاطر فرو  یکه شانه ها دیهضم کرد. ناگهان هلت د یا هیدو ثان یکی یهوراس آن اطالعات را برا
در راه است. هلت  یگریهنوز پرسش د هموضوع ک نیبر ا بود یبردن نفسش باال رفت و آن حرکت نشانه ا

که  یو وقت ،که تنها بود یوقت ،قبل بود یان سالآورد که به نظر سال ادیرا به  یرا بست، و زمان چشمانش
 یبیز غررکرد که به ط دییموضوع را تا نیخودش ا شیها نبود. و بعد پ از سوال انیپا یب یا دنباله شا یزندگ
 گونه که حاال هست. نیهم ، درستدهد یم حیرا ترج اش کنونی یزندگ

به خاطر  ،کرده بود جادیا یرعمدیغ ییسوال بود صداآن شدن  هدیطور که منتظر پرس نیاحتماالً هم اگرچه،
که هوراس  بودرا به هم دوخت. واضح  شیها محکم و مصمم لب یکه متوجه شد هوراس با حالت نیا

. زمان حالنه در مزاحم هلت نشود. بهر حال،  گرید یگرفته بود که با پرسش میرا حس کرده و تصم شواکنش
توانست  ینشده بود نم دهیپرس سوالرها کرد. چون حاال که آن  در سردرگمی غریبیحالت هلت را  نیکه ا
وقات اکردن  برای خرابگر  سرزنش یحس هانکه آن سوال چه بوده است. ناگ ردیاش را بگ یکنجکاو یجلو

 یرفت. و برا یا آن حس کنار نمام ،ردیبگ دهیکرد که آن احساس را ناد یشد. سع جادیآن صبح در ذهنش ا
که به ذهنش خطور  یسوال دنیپرس یقابل کنترلش برا ریغ ازیهوراس توانسته بر ن دیرس یبار به نظر م نیاول

 شود.  روزیکرده بود پ



 

 

                    

 

چرم  یا بر رونهشدن آ دهیکش یو صدا ها افسار اسب یاما به جز صدا ،منتظر ماند یا قهیدو دق یکی هلت
 . اوردیتاب ب نیاز ا شتریدر کار نبود. سرانجام رنجر سابق نتوانست ب یگرید یصدا ها نیز

 ؟ی شدهچ 

قصد آن را  کهتر از آن چه  نیآمد، خشمگ رونیانفجار گونه ب یاز درونش با حالت پرسش آنمی رسید به نظر 
طور  نیس هم. هورادیاز پهلو عقب کش یو چند گام دیاز ترس از جا پر ،بود دهیهوراس که ترس انیداشت. ماد

 او. انداخت همراه بزرگسالش پر از رنجش به ینگاه ،گرفت یکرد و آن را تحت کنترل م یکه اسبش را آرام م
 :دیاز هلت پرس

 ؟ی شدهچ  

 تند گفت: یخشم انجام داد. او با لحن یاز رو یا اشاره زنقشیمرد ر و

 ؟شده یخوام بدونم. چ یکه م هیزیهمون چ نیا  

که به نظر عقلش را از دست داده  یبه کس که از آن نگاه هایی بود ،ح آن نگاهووض به هوراس به او زل زد.  
 وراس،هلت انجام نداد. ه شیرو به افزا تند و بهبود خشمِ یبرا یآن نگاه کارو . کنید این گونه نگاه می است

 :دیپرس ،که حاال کامالً سردرگم شده بود

 ؟شده یچ  

 د شده بود گفت:که از خشم دود از کله اش بلن هلت

 پس تو شده یچ دم،یدست بردار! من پرسم رو تکرار نکن! از تکرار حرفام حرفاطوطی وار قده  نیا ...
  ؟یدیفهم ،شده یدر جواب  ازم نپرس چ

 خودش جواب داد: یبعد با حالت متفکرانه  ،آن سوال فکر کرددر مورد  یا هیدو ثان یکی یبرا هوراس

 نه    . 

. دیدرخش یآنها چشمانش از خشم م ریو در ز ،درهم فرو رفت یبه سخت شیابروها، دیکش یقیهلت نفس عم
 کرد. او گفت: یدست شیکه بتواند حرف بزند هوراس بر او پ نیاما قبل از ا

 ؟ شده یچ یدیکه تو ازم پرس شده یچ 

 کند اضافه کرد:  انیکرد چطور سوالش را واضح تر ب یکه فکر م یدر حال بعد

 شده؟  یچ یدیبگم، چرا ازم پرس یا گهیو طور دبهتره اون ر ای 

 کرد، با صراحت تمام گفت: یهم نم یالپوش چیکرد و ه یکنترل م یمیعظ یهلت که خودش را با خوددار 

 یبپرس یزیچ هی یخواست یم تو . 

 اخم کرد.  هوراس

 بپرسم؟  یزیخواستم چ یم 



 

 

                    

 

 تکان داد.  دییبه تا یسر هلت

 یالت نفست رو فرو بردسو دنیپرس یکه برا دمی. دآره . 

 گفت: هوراس

 بود؟  یفهمم. و اون سوال چ یم 

. او دهانش را باز کرد و دوباره آن را بست و دیدانست چه بگو یهلت الل شده بود و نم هیدو ثان یکی یبرا
 حرف زدن به دست آورد. او گفت:  یسرانجام قدرتش را برا

 یخواست یم یکه چ دمیپرس یداشتم م شده، یگفتم چ ی. وقتهشد یچ دمیمن ازت پرس نیهم یبرا 
 . یبپرس

 جواب داد: هوراس

 شده.  یخواستم بپرسم چ ینم من 

کرده و او را به طور  یتواند با او شوخ یشد. به ذهنش خطور کرد که هوراس م رهیهلت با سو ظن به او خ و
که  دیتوانست به او بگو یم. هلت دیخند یم اودر دلش به  تداش هوراسکه  نیا ،دست انداخته باشد یمیعظ

مهربانانه از آن  یبرداشت دیخند یبه آنها م ینبودند که وقت ید بود. رنجرها افرادهنخوا یحرکت خوب نیا
گرفت که  میخودش تصم شیکرد و پ یآن پسر را بررس یایر یو چشمان ب چهره ی گشاده. او داشته باشند

 اساس است. یو ب مارگونهیسوظنش ب

 ؟یازم بپرس یخواست یم یچ ،استفاده کنم گهیبار د هیاون کلمه از ن م پس آیا ممکنه  

 اش فرو برد و بعد مکث کرد. او گفت: نهینفسش را به درون س گریبار د کی هوراس

 م؟یزد یحرف م یدر مورد چ میکردم. داشت فراموش  

 لب گفت: ریز هلت

 ستین مهم.  

 افتد.   شیمراهش پاز ه یابالرد را تازاند تا چند گام یبا سقلمه ا و
و هوراس با خودش فکر کرد که بهتر است کل مکالمه را  ،شود یسردرگمباعث توانست  یرنجر م یاهگ

آوردن آن  ادیبه  یبراتالش  ازکه  یا افتد، لحظه یحال، همان گونه که اغلب اتفاق م نیفراموش کند. با ا
افکارش  انیبه م رهواداشته بود، آن سوال دوبا تیسوال کردن به فعال یکه او را برا دست برداشت، فکریفکر 

 : دیاز هلت پرس یبلند ی. او با صدادیپر

 اونجا هست؟  یادیز یها راه 

 :دیافسار اسبش را برگرداند تا به او نگاه کند. او پرس رنجر

 ؟یچ  



 

 

                    

 

آن  ی بارهکه داشتند با استفاده دو ردیبگ دهیرا ناد تقیگرفت که آن حق میتصم یبه طرز عاقالنه ا هوراس
بودند اشاره ایستاده سرشان  یکه با اخم بر باال ییها ند. او به کوهستاندش یوارد م یخطرناک یکلمه به قلمرو

 کرد. 

 ها وجود داره؟  کوه وسط از ایوارد شدن به اسکاند یبرا یادیز یها ها. راه وسط کوه از 

هوراس به آنها برسد و دوباره  انیداد تا ماد گام برداشتن ابالرد را کنترل کرد و اجازه ی نحوه یا لحظه هلت
 داند. او گفت: رابالرد را به حالت اول برگ حرکت

 چهار تا.  ای سه 

 : دیپرس هوراس

 اونا نگهبان نزاشتن؟  یها برا یاسکاند بعدش 

 نگهبان داشته باشند. هلت جواب داد: مسیرها که آن دیرس یم ینظر منطق به

 دن.  یم لیها رو تشک یاسکاند یدفاع یها خطوط اصل وهه که نگهبان دارن. اون کتالب 

 م؟یاز کنار اونا رد بش میکه بتون یختیر یچه نقشه ا پس  

ذهنش فشار آورده بود.  بهکه از شتو مانتسمبر به راه افتاده بودند  یبود که از وقت یسوال نیکرد. ا یمکث رنجر
 ینداشت. اما با همراهوجود شدن  دهیا بدون دعبور از کنار آنه یبرا یمشکل چیاگر خودش تنها بود، ه

اما هنوز  ،داشت چند نقشه اوآن مسئله مشکلتر بود.  ،بزرگ و سرزنده یاسب جنگ کی یهوراس، و با همراه
 کدام از آنها را انتخاب نکرده بود. او گفت: چیه

 کنم.  یبراش م یفکر هی 

خواهد کرد.  شیبرا یفکر قتاًیمطمئن بود که هلت حقتکان داد، او  دییبه تا یمتفکرانه سر یهوراس با حالت و
کارآموز  کی یبرا زیچ نیدادند و بهتر یوجه انجام م نیها به بهترربود که رنج یزیچ نیهوراس، ا یایدر دن

 بایدجنگاور  کی ، در حالی کهکردن ادامه دهند کرتوانست باشد که اجازه دهد که رنجرها به ف یم نیجنگاور ا
. او به دریافت کند را ضربهآن  ای نوش جان کند، ضربه بود ازین که یهر کس ریمس یدر طبود  مراقب می

 .   بود و خشنود یراض یاز نقشش در زندگ ،نشست نشیز  یبر رو یراحت
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 

 

 
 
 

 یِچوب ی کلبه انیاز م ،ها یارشد جنگ اسکاند یاز جارل ها یکی ،پیولف ش تانی، کاپ1وورارک استارفال
رفت با اخم درهم بود. با توجه به  یطور که م نیرفت. صورتش هم یبزرگ م یف کوتاه به سمت سرسراسق

و  راتیبه تعم ازیاش ن یانجام دادن داشت. کشت یبرا یادیز یرو کارها شیپ یفصول تاخت و تاز بهار
 در چند روزت که تنها داش برای جهت باد قیدق یساز زانیبه م ازین یآن کشت ،نهایداشت. مهمتر از ا یبازساز

 شیها برنامه یبدشگون برا ینشانه ا اکیاحضار شدن از جانب رن نیتوانست آن را موجب شود. حاال ا یم ایدر
 دهیبه دستش رس رنیاک، ریمد ایابرجارل  لفمنیه ،رسابو ی توسط واسطه هیاحضارآن چون  به خصوص ؛بود

ارک در نظر  یبرا یکوچک فیوظا اکیبود که رن نیاش ا یمعنبود، معموالً  ریماجرا درگ نیدرا ابود. اگر بورس

 یچند تا از اون کارا ایبا خودش فکر کرد:  یبه تلخ پیولف ش تانیرفت. کاپ یبه دنبالشان م دیداشت که با
  .کینه چندان کوچ

ز ا یتعداد اندک دیرس سرسرااو به  یخاطر وقت نیوقت بود که صرف صبحانه تمام شده بود، به هم یلیخ
طرف  کیدر  که چوب کاج زمخت زیم کیاتاق،  گرید یبودند. در انتها آنجاکردن  زیخدمتکاران در حال تم

را  یپادشاه تتخ کیمانند جایگاهی بزرگ که  یلیچوب کاج خ یصندل کی –قرار داشت اکیبلند رن یصندل
 یته بودند و سرشان را بر رونشسبر روی آن میز و بورسا  اکیرن .کرد یها فراهم م یاسکاند یفرمانروا یبرا

از شهرها و  یاتیمال یها شناخت. آنها اظهارنامه یخم کرده بودند. ارک آن طومارها را م یاز طومارها یا دسته
اش کامالً  یبورسا، زندگ یبود. و از طرف خاطر آزرده شانبه خاطر اکیبودند. رن ایسرتاسر اسکاند یها استان

 ایو در موردشان رو دیخواب یبا آنها م د،یکش ینفس م یاتیمال یها ا با اظهارنامهتوسط آنها احاطه شده بود. بورس
توانست  یکند که نم ییادعا ایدهد و  بیرا فر اکیرن در تالش بود تاکه  یجارل محل آن لو بد به حا د،ید یم

 بورسا عبور کند.  نیبزینگاه ت ریاز ز
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از  ی، احضار شدنش و توده اقتیدو حق این با توجه به. دیکش یآه یدو دو تا چهارتا کرد و به آرام ارک
 رونیب از بینشان توانست یکه منزدیک به حقیقت  یریگ جهینتتنها   ز،یم یبر رو یاتیمال یاظهارنامه ها

 شد.  یفرستاده م اتیگرفتن مال یبرا یگرید تیبود که به مامور نیا بکشد

و  ییایدر دزد کیبود،  ایگرگ در کیمهاجم و  کیرد. او نبود که ارک از آن لذت بب یزیچ اتیمال یآور جمع
دادند بود تا به  ینم اتیکه مال یبه سمت معترضان و کسان شتریاش ب یدرون اتیخصوص نیجنگجو. بنابرا کی

 اتیمال یجمع آور یکه ارک برا یقبل یها تیش. بدبختانه، در موقعیا مشتاق ترکه لفمنِیسمت ابرجارل و ه
عمل کرده  زیآم تیموفق یلیخ ،فرستاده شده بود، به خاطر منافع خودش موعدگذشته ایه و پرداخته نشد یها

استان وجود داشت،  ایدهکده و  کیاز  یاتیمال یدر مورد مقدار بده یرد نیکه کوچکتر یبود. حاال، هر وقت
 کرد.  یارک به عنوان راه حل آن مسئله به ذهنش خطور منام بورسا به طور خودکار 

و بورسا افزوده بود.  اکیرن اقیاشتحس  تنها بهرا بدتر کرده بود و  اوضاع ،آن شغل اب برخوردشارک و حالت 
کرد که  یرا مطمئن م رککننده، ا ریآزاردهنده و تحقعنوان چیزی به  برخورد با آن شغلو  فهیخسته از آن وظ

دوباره  یِبده ریمقادیا و  اکارانه،و ری مکارانه یآن کار صرف بکند. بحث ها یبرا یتا حد امکان وقت اندک
 ، چیزهایی بود کهشده و مورد موافقت واقع شده بود رفتهیکه پذ ییها یریگ جهیمحاسبه شده بعد از تمام نت

که شامل بازداشت و  یانیشد، جر یتر انتخاب م میمستق انیجر کی ینداشت. ارک برا یارک مفهوم یبرا
هر  ها، اتیمال یو اگر تمامشد،  می آن فرد چانه ریدو سر درست در ز نیتبرز کیدادن  قرارو  فرد، ییبازجو

 شد.  یبه ضرب و شتم مآن فرد  دیتهد ، آن جریان منجر بهشد یسکه از آن، فوراً پرداخت نم

از او هرگز  ،رنجاندنشدوری از  یشناخته شده بود. برا ایجنگجو در سرتاسر اسکاند کیارک به عنوان  شهرت
بدون  کردند او را مالقات می پس دهد. آن متمردان که یتاوان داتشیتهد به خاطرد که خواسته نشده بو

اغلب کردند، حتی  شان را پرداخت می مقدار بدهی ، تمام و کمالیلیم یبیا مکث و  ،یریدرگ ،بحث نیکوچکتر
  .نشوند با او هرگز وارد بحث و مناقشه بدین خاطر که ،شتریب یاندک

رفت به او نگاه  یاتاق م یبه سمت انتها زهایم انیارک از م یسر بلند کردند و وقت زیآن دو مرد در کنار م
 یو رفقا اکیبود که رن ییجا نجایهدف خاص ساخته شده بود. ا کیاز  شتریب یبزرگ برا یکردند. سرسرا

 در یرسم یها ییگردهما وها  یطور مرکز تمام مهمان نیهم نجایکردند. ا یرا صرف م شان یغذا کشینزد
 راًیو بورسا که اخ اکیرن یکوچک و باز برا یفضا کیبود. و  ایاسکاند ی ی جامعه خشن و آماده میتقو

 یهم بود. آن جا کامالً خصوص اکیرن دفتر کارطور  نیهم ، که آن مکانکردند یرا مطالعه م یاظهارنامه ها
سرسرا شود. اما  اردتوانست و یروز م زا یها در هر زمان جارل یو خارج درونی یاز شورا یینبود، چون هر عضو

دستوراتش به  یکرد و تمام خط مش یم یینداشت. او آشکارا فرمانروا یخصوص میبه حر یآنچنان ازین اکیرن
 شد. بورسا گفت: یم انیب لیجهان به تفص



 

 

                    

 

 ،یینجایارک تو ا آه . 

و مبرهن عادت دارد. او با لحن  ارآشک قیحقا انیب به لفمنیبار، ارک با خودش فکر کرد که ه نیاول ینه برا و
 :دیپرس یمیتسل

 ه؟یبار ک نیا  

بهتر بود  نیندارد، بنابرا یکاربرد چیه تیمامور نیاز ا برای برکناریبحث کردن برای ت که تالش سدان یم او
کوچک کنار ساحل باشد، و حداقل  یاز شهرها یکیتوانست  یآن شهر م ،شانس ی. با کمدیایبا آن کنار ب

داشته باشد.  ملوانانش یو سامانده پیولف ش یکار کردن بر رو یبرا ینست به طور همزمان شانستوا یم
 ابرجارل به او گفت: 

 1استکارگ . 

 ییشد. استکارگ در انتها لیتبد چیبه ه تیمامور نیدر ا دیمف یزیارک به خاطر بدست آوردن چ یدهایو ام
قسمت کوهستان بود که  نیتر ییکوچک در انتها هگا ستیز کیشور قرار داشت. آنجا ک یقسمت شرق نیتر

 عبور از باالی خود راه های عبوری،دادند و تنها  یم لیرا تشک ایوار و زمخت اسکاندمستون فقرات ناه
راه  ها کوهستان آن انیو خم که در م چیپر پ یرهایاز آن مس یکی انیرد شدن از م ایو بود ها  کوهستان

آن  به یپون کیناراحت کننده با  رفت و برگشتِ سفریک  شیمعنا تیمامور نیا ،طیشرا نی. در بهترمودیپ یم
فکر  یکوهستان ی در مورد محدوده کهطور  نیاز حمل و نقل که ارک از آن متنفر بود. هم یبود، روش مکان

 ادشیه ب یآرالوئن ی از دو برده عیسر یا که در پشت هلشام سر بلند کرده بود، خاطره هایی ، کوهستانکرد یم
 ایآمده است، آ شانبر سر ییفرار کنند. کنجکاو بود بداند چه بالتا آمد که چند ماه قبل به آنها کمک کرده بود 

اند از چند ماه آخر زمستان جان  توانسته ایکوهستان برسند و آ یدر باال شکارکوچک  ی اند به آن کلبه توانسته
 هستند.  او تکرار کرد:  شهر دو منتظر واکنش اکیرنسالم به در برند. ناگهان متوجه شد که بورسا و 

 استکارگ؟  

 تکان داد. ابرجارل گفت: دییبه تا یسر یصبر یبا ب اکیرن

 یو اونا رو بتکون یخوام بر ین موعدش گذشته. موسه ماهه ش اتیمال  . 

امالً تاللو حرص و ک ،دنک یها صحبت م و بازپرداخت اتیکه در مورد مال یتواند وقت ینم اکیرن متوجه شد ارک
 . او گفت:ردیاز سر خشم را بگ یج آهوخر یمد را پنهان کند. ارک نتوانست جلوآ ینگاهش م انیکه در م یآز

 ًگذشته. ناز موعدش  شتریب یکمیه  ایهفته  هیاز  شتریب احتماال 

 : دیکش ادیاش را عوض کند و سرش را با خشم تکان داد. او فر دهیخواست عق ینم اکیرن اما
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 قبالً به اونا هشدار دادم، مگه نه، بورسا؟  من !ستیبار ن نیاول نیروز! و ا ده 

 داد. بورسا گفت: یموافقت تکان م و دییبرگشت که داشت سرش را به تا لفمنیو به سمت ه 

 ه1یاستن دست چکش ،بخش استکارگ جارل . 

 استادانه ادامه داد:  یا با طعنه ورسابشد.  رهیبه او خ یخال یبا نگاه ارکبود.  یکاف حیتوض نیکه ا نیا مثل

 دنیهم به انگشتاش چسب نیقبل از ا یاتیمال یها . بازپرداخت2یصداش کنن استن دست چسب دیبا 
موعدش  خیذاره تا تار یم موناونقدر منتظر شهیکامل پرداخت شدن اون مرد هم مالیاتا یوقت یو حت

 .میبهش بد یدرس هیسر برسه. وقتشه 

بورسا عضله کرد. ارک با خودش فکر کرد،  یو ب زاندامیر لفمنیآن ه ی حواله یمسخر لبخندت یارک با اندک
تا  اشهدر دسترس ب یا گهیکه کس د یاما وقت -کن باشه دیآدم مزدور و تهد هیتونه  یکامالً م

 کرد:  شنهادیپ رکا .هکن یعمل رو دهاین تهداو

 بهش بدم؟  یدرس هی منکه وقتشه  نهیا منظورت 

 گفت: سرخوشی ارک نکرد. او با زیبه لحن طعنه آم یورسا توجهب اما

 قاًیدق ! 

 تر بود. او گفت: تر و باهوش حساس یاندک اکیرن اگرچه،

 اون پول منه ارک.  ،به کنار نایا ی همه 

 یشد. برا رهیمحکم به او خ یمشهود بود. ارک با حالت شیدر لحن صدا کج خلقیحد جسارت و  نیشتریب و
شده بودند.  یکمرنگ و خاکستر نشیقرمز آتش یشود. حاال موها یم ریدارد پ اکیتوجه شد که رنمبار  نیاول
 یلیخ اکیحال رن نیشود، با ا یم ریکرد که دارد پ یحس نم رکارک شد. مطمئناً ا رتیباعث شوک و ح نیا

کرد.  یآگاه م قتیحق نیز ادر ابرجارل شود که او را ا یگرید راتییتوانست متوجه تغ یبزرگتر از او نبود. حاال م
 ایکند  یم رییاو هم دارد تغ ایتر شده بود. ارک کنجکاو بود بداند آمیو دور کمرش ضخ رتدرشت  رنیاک هارآرو

 کرد:  شنهادینه. ارک پ

 عالمه برف از کوران  هیهنوز بسته ست. هنوز  رهایمس دیبود. شا ین امسال زمستون سختوزمست
 ه. نیزم یرو یآخر

درآمده بود. استکارگ  شیبه نما وارید یبر رو اکیرن زیرفت که در پشت م ایاسکاند بزرگ ی نقشه به سمت او
 با خودش گفت:  باًیدنبال کرد. او تقر ریمس نیتر کینزدسمت اش آن راه را به  و با انگشت اشاره افتیرا 
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 زشیباعث ر نجایبرفا در ا یو ذوب ناگهان یکه اون همه برف آخر ستیممکن ن ریغ نیمار. ا ریمس 
 خاک و لغزش جاده بشه. 

 کرد:  شنهادیمشخص کرد. او پ شانینقشه برا یرا بر رو تیبرگشت و آن موقع اکیبه سمت بورسا و رن او

 بگذره؟  ریقاصدشون هنوز نتونسته از اون مس دیشا 

نده که به آزارده یکج خلق کیاو را حس کرد،  یسرش را به شدت تکان داد و دوباره ارک کج خلق اکیرن
 ایشد  یکه اراده اش مورد مخالفت واقع م یوقت ، درسترا در چنگش گرفته اکیروزها رن نیا دیرس ینظر م

 گفت:  یگرفت. او با کله شق یمورد پرسش قرار م شیها قضاوت

 بود ممکن بود باهات موافقت کنم، ارک.  یا گهیدونم. اگه کس د یرو م نی، اهاستن اون 

 یبا کس یبه سخت اکیدروغ بود. رن حرفهادانست که آن  یکه تماماً م یکان داد، در حالت دییبه تا یسر ارک
 بود. شتیعموق رییتغ یاگر آن کار به معنا ، آن همکرد یموافقت م

 قتی. در حقنجایا ارشی. اگه بحث کرد، بازداشتش کن و با خودت بریبرو اونجا و پول رو از اون بگ 
 هی آدم خوام اون یتا مرد با خودت ببر. م ستی. بنجایا ارشین و باگه بحثم نکرد بازداشتش ک یحت
 کنم.  جلوهاحمق  شن باعث می کوچولو یها جارل این چون ه. حالم بدنهیاز قدرت رو بب یواقع شینما

 -نبود که سبک شمرده شود یزیخودش چ ی جارل در کلبه کیبه او نگاه کرد. بازداشت  رتیح یبا اندک ارک
 ی ها ها بهانه یاسکاند انی. در ماتیشدن بازپرداخت مال ریمثل د ، گناهییگناه کوچک نیچن یمخصوصاً برا

پول را پرداخت  د،یافتاد یبود. اگه به تله م بازی ینوع هیشب شتریب نیشد. ا یم یاکثراً الزام آور تلق یاتیمال
 نیشرم بازداشت را به خاطر ا یکس چیآورد که ه ادیتوانست به  یبود. ارک نم یباز یانتها نیو ا دیکرد یم

 گفت:  یکرده باشد. او به آرام دییحساب و کتاب تا

 اون کار عاقالنه نباشه.  هممکن 

کرد. او با حالت   یمقابل ارک را بررس زِیم یپراکنده بر رو یها چشمانش حساب بعد و به او نگاهی کرد اکیرن
 گفت:  یا مابانه سیرئ

 اقالنه ست. من ابرجارلم، نه تو. ع یزیکه چه چ رمیگ یم میتصم من 

حائز این شرط بود او  یمیقد یلیجارل ارشد بود و با توجه به رسوم خ کیبودند. ارک  زیمآکلمات اهانت  آن
اگر نظراتش احتماالً با نظرات رهبرش متضاد بود. او با گاز گرفتن لبانش  ینظرش مورد توجه واقع شود حت که

، نبود اکیرن شتریکردن ب یدر عصبان یسود چیترده شده بود را عقب راند. هگس آنها یکه بر رو یتند یتالف
 گفت:  یاو به آرام ،بود یحالت نیاو در چن یوقت آن هم



 

 

                    

 

 ممکنه  یجارله و اون حت هیخودش  ی اما استن در منطقه .اکیرن ن،یدونم که شما ابرجارل هست یم
ممکنه  یطیشرا نیباشه. بازداشت اون با چنبازپرداختش داشته  رکردید یمعتبر و کامل برا لیدل هی

 بشه. یضرور ریغ تیکه باعث خشم و عصبان
 شده بود و چهره اش با خشم اشباع شده بود.  کیحاال بار اکیرن چشمان

 لعنت . یخون یم "معتبر لیدل"اون رو  یکه دار ، چیزینداره همچین چیزیگم اون  یدارم م بهت
 عبرت بشه.  هیما گرانید یزمه که براو ال ،متمرده هیدزد و  هی اونبهش! 

 شروع به حرف زدن کرد:  اوردیب یلیبار دل نیآخر یکرد برا یم یکه سع یدر حال ارک

 اکیرن  ... 

 : دیکش ادیبار بورسا بود که حرفش را قطع کرد. او فر نیا

 نیکه بهتون دستور داده شده عمل کن ی! حاال همون طورنیارک شما دستوراتتون رو دار جارل  ! 

 برگشت تا با او روبرو شود.  تیارک با عصبان و

 لفمنینه دستورات تو رو ه ،کنم یمن دستورات ابرجارل رو دنبال م . 

او و  نیمحکم کامالً ب زیمآن به عقب برگشت و مطمئن شد که  یدو قدم یکیمتوجه اشتباهش شد. او  بورسا
متوجه  اکیرن ایمد. سرانجام گوآبه وجود  آن فضا در زشت یو سکوت برگرفتاز آن مرد  نگاهش راارک باشد. 
 گفت:  ی. او با کج خلقیادیزخیلی اگر چه نه به مقدار  -ممکن است الزم باشد ینیعقب نش یشد که کم

 یاز پرداختش خوددار ی. و اگه اون با قصد خاصریرو از استن بگ ها اتیارک فقط برو و اون مال نیبب 
 خب؟  یلی. خارشیب کرد اون رو در بازگشت با خودت

 کرد:  یپافشار ارک

 ارائه کرد؟  یمعتبر لیاگه اون دل و 

 تکان داد.  میابرجارل دستش را با حالت تسل  

 کنه؟  یم تیراض نی. ایتنهاش بذار یتون یداشت م یمعتبر لیاون دل اگه 

 او موافق بود:  تکان داد. دییبه تا یسر ارک

 باشه.  طیاون شرا تحت 

 چیزی که باعث آزارکه متوجه شده بود  یی. تا جابه دست آورده بود که به دنبالش بود راراه فراری  رکا 
بود. ارک با  سر رسیدشدر  اتیپرداخت نکردن مال یمعتبر برا لیدل کیاز  شتریب شده بود چیزی اکیرن

راه  یکه بدون بازداشت استن برگشت یوقت یباشه، ممکنه مجبور بش ادتی، خودش فکر کرد
       .       یکن دایپ گفتنش یبرا یا گهید



 

 

                    

 

 
 

 

 
زده  ینشسته بود و متوجه شد که احتماالً چرت م وانیا ی آفتاب بر لبه ری. او در زدیاز خواب پر یبا تکان لیو

 نیگذارند. اونل یخواب م قدر از زمانش را در روزها چه نیفکر کرد که ا نیدر مورد ا یا است. با حالت افسرده
کرد که  یفکر م ویل رود. یحالت م نیاش است انتظار ا یقدرت بدن یابیطور که در حال باز نیته بود همگف

هم در  قتیحق نیطور ا نی. همآید از این حالت خوشش مینبود که  نیاش ا یمعناین است. اما  نیحق با اونل
 گاهیاز پا شانکه از زمان فرار ییجا ،انجام دادن بود یدر کلبه برا یاندک اریکه کار بس این جریان موثر بود

 کردند.  یم یآنجا سپر راها زمانشان  یاسکاند
 نیاز مبلمان داخل کاب یا ها و چند تکه را شسته و خشک کرده بود، بعد رختخواب شانیامروز ظروف صبحانه 

آلونک پشت کلبه او در  ،خاطر نیساعت وقتش را گرفته بود، به هم میرا مرتب کرده بود. آن کارها کمتر از ن
و بعد به خودش  لیشگرف به و یرتیبا ح ی. پوندیدرخش یم پونیکه پوست  یرا قشو کرده بود تا وقت یپون

خرج  یمرتب کردن ظاهر پون یقدر وقت برا نیا یکس چیزد که در گذشته ه یحدس م لینگاه کرده بود. و
از  ییها قدم زده بود، و آن تکه شچک دورکو باز یو فضا نیهدف به دور کاب یب لینکرده بود. بعد از آن و

. کرده بودند ییپوشش برف شروع به خودنما انیدر مکه کرد  یرا بررسبر روی زمین  سیخ یا قهوه یها علف
 شتریبهم حاال  نی. آنها همداختتله در ذهن داشت که آن را دور ان یشتریساختن تعداد ب یبرا یا هودهیفکر ب

 تله داشتند.  ،داشتند ازیکه ن یاز آن حد
لحظه  همینشد تا برگردد. در  نینشست و منتظر اونل وانیا یبر رو ،یمصرف یکسالت و ب ،یبا احساس خستگ
 .رفته بود نیوقت بود که از ب یلیگرما خ که خوابش برده بود. او متوجه شد دیخورش یگرما ریاحتماالً تحت تاث

 شیانداخته بودند. او پ نیکاب یبر رو یدراز یها هیها سا اجزار عبور کرده بود و ک شهیب یکامالً از رو دیورشخ

از ظهر  رت قبل یلیخ نیاش نشست. اونل یشانیپ یبر رو ی. اخمبعدازظهره اواسطبه حتم  زد، نیخودش تخم

دورتر و  نیرا از کاب یخطوط تله گذار رکه هر با قتیحق نیبه ا وجهبا ت یها را چک کند. حت رفته بود تا تله



 

 

                    

 

 یوقت کافبه کلبه ، چک کردنشان و برگشت ها به آن تله دنیرس یتا حاال برا نیرده بودند، اونلدورتر ک
 . شتریاحتماالً ب -شد که رفته بود یم یداشت. او به حتم حداقل سه ساعت

 در حالی که ل،ینکند. و داریگرفته بود تا او را ب میو تصم ،خواب است ویلبود که  دهیاو برگشته و د نکهیا مگر
برگشت  از یا نشانه چیرا چک کرد. ه نیو درون کاب ستادی، اکردند میاش اعتراض  شده خشک یها مفصل

ش ا یشانیپ یرو لیهنوز آنجا نبودند. اخم و نیاونل میضخ یشکار و شنل پشم ی سهیدر کار نبود. ک نیاونل
 دیبا یاو بود بداند چه کارکه کنجک یزار کوچک کرد، درحال شهیشد و او شروع به قدم زدن در آن ب عتریوس

 یو در دل خودش را برا ،رفته نلیندانست چند وقت است که او یم قاًیکاش دق یکرد که ا یانجام دهد. آرزو م
و کنجکاو بود بداند چه  د،یجوش یمبهم م یشیتشو نش،درو ی نقطه ترین قیکرد. در عم یسرزنش م دنیخواب

 کرد.  یررسبر سر همراهش آمده است. او احتماالت را ب

دارد تا  یو سع زند یدر برف و درهم قدم م دهیدرختان کاج پوش انیدر م حاال بود گم شده باشد، و ممکن
ختم شده به خطوط  یرهایمس لیبود. و دیکند. ممکن بود، اما بع دایرا پ نیراهش به سمت کاب

ها  دانست کجا به دنبال آن نشانه یم نیکرده بود و اونل یگذار نشان یواضح یها را با نشانه شانیها یگذار تله
آنجا  یرهایباشد. مس خورده چیپ شیقوزک پا ایسقوط کرده باشد.  ممکن بودشده بود؟  یزخم دیباشد. شا

دراز  یزخم ییمحتمل بود. حاال ممکن بود جا یامکان نیداشتند و ا یتند یها بیجاها شبعضی ناهموار و در 
که داشت به سمت  یبا بعد ازظهر ،افتاده باشد ریبرف گ انیو تنها در م ،باشد و قادر نباشد راه برود دهیکش

 رفت.  یشب م

کوهستان با او برخورد  نیدر ا نیکه اونل یشده بود. هر کس به رورو یبا کس نیسوم بدتر بود: اونل احتمال
طور که در  نیشده بود. هم ریها دوباره دستگ یتوسط اسکاند دیدشمن بود. شا کی به احتمال زیادکرد  یم

برده  کیبه  یرحم اندکتها  یدانست که اسکاند یم ویلتندتر شد.  یا کرد نبضش لحظه یمورد آن فکر م
انجام  یشتریبود که دوباره کار ب دیارک قبالً به آنها کمک کرده بود، بع نکهینشان خواهند داد. و با ا یفرار
 ورد.آ یبه دست م یتیاگر موقع یحت -دهد
 ییزهایکرده بود و چ نیکرد، شروع به حرکت به اطراف کاب یم یاحتماالت را بررس نیشت اطور که دا نیهم

آبشان را از سطل آب  یها از پوست یکیکرد. او  یم یجمع آور نیرفتن به دنبال اونل یبرا شدنماده آ یرا برا
 یها د. او بند چکمهتکه گوشت سرد کرچند را پر از  سهیک کیآورد پر کرد و  یم نیکه هر روز به کاب یرنه
روی و از  ،شیزانو یتا باال باًیتقر ،بست شیرا به دور پاها شانیاش را محکم کرد و به سرعت انتها یرو ادهیپ
 را برداشت.  نشیپشت در پوست خکوبیم

 ییجا نیکه اونل امکان نیبود. ا شتریاحتمال امکانش ب نیآنها دوم یتمام انیبا خودش فکر کرد، در م ویل
ها  یدوباره به دام اسکاند نلینکه اوامکان  نیدر واقع ااو متوجه شد شده بود و قادر نبود راه برود. مجروح 



 

 

                    

 

رفت و فصل در اطراف کوهستانها  نیدر ا مزود بود تا مرد یلیبود. هنوز خ زیناچ یلیخاحتمالش افتاده باشد 
 با خطرِکه مبارزه بود  دیبع یلیوز خرفتن به کوهستان فصل شکار بود. و هن یبرامناسب . تنها فصل شد کنند
کوهستان  یها از قسمت یلیکه در خارزش داشته باشد، برف سنگینی  برف نیسنگ یها توده انیگذر از م

 را مسدود کرده بود.  رهایمس
 نیاما ناتوان از حرکت. و ا ،در امان باشد نیمحتمل بود که اونل یلیخ نیتمام آن احتماالت ا انینه، در م

طور  نیو هم ،کند نیافسار زده و آن را ز یبه پون بایست می این بود که به طور منطقی ویل شیمعنا امکان
به  یاو را سوار بر پون ،کرد دایرا پنلین اوکه  یکند او را با خودش ببرد تا بتواند وقت یرا دنبال م نیکه رد اونل

اگر چه  ،ماهر بود ریردگ کیحاال هم  نیهم ویلخواهد کرد.  داینداشت که او را پ یشک چیبرگرداند. ه نیکاب
از برف  دهیپوش یا طقهندختر در م کی یریردگ لیو ،نبود لنیبه مهارت هلت و گ کیهرگز نزدمهارتش 

 بود.  یا ساده ی اساساً مسئله

شک  کیکرد و  یم جادیا یرضروریغ یرا با خودش ببرد. اسب کوچک صدا ینبود که پون لیهنوز ... او ما و
با  نیبود که اونل رمعمولیکار را انجام دهد. غ نیا طایبا احت دیگفت که با یم لیآزاردهنده به و یلو دود

 نبود.  رممکنیحالت غ نیاما ا ،ها روبه رو شده باشد بهیغر

طور که داشت  نیکه کامالً از موضوع سردرآورد. و هم یتا وقت ،سفر کند انهیتر باشد تا مخف بود عاقالنه ممکن
 شیها شانه یرا برداشت و آنها را لوله کرد و بست تا بتواند بر رو شانیها رختخواب یگرفت، پتوها یم میتصم

سنگ  کیده باشد. او اباز بگذراند و بهتر بود تا آم یکند. احتماالً الزم بود که شب را در فضا شان زانیآو
 انداخت.  شیها بیاز ج یکیها را در  برداشت و آن نهیفوالد از کنار شومتکه  کیچخماق و 

 یگرید زیچ ایآ ندیانداخت تا بب نیو نگاه آخر را به دور و بر کاب ستادیآماده بود تا برود. در کنار در ا سرانجام
داده  هیدر کنار چهارچوب در تک ها کانیپ ردانینه. کمان شکار کوچک و ت ای دیایهم ممکن است به کارش ب

کرد. بعد فکر  زانیپشتش آو یرو بر لوله شده یرا با پتوها ردانیت و تآن، او آنها را برداش کیشده بودند. به 
 نهیشوم یخاکسترها انیسوخته را از م میچوب ن کی .رفت نهیبه ذهنش خطور کرد و به سمت شوم یگرید

 . جا منتظر بمون نیرفتم دنبال تو. همنوشت:  یدر با حروف کج و معوج رونیب یبرداشت. بر رو

خواست مطمئن  یم ویلو  ،رفت به آنجا بگردد او میکه  نیبعد از ا نیار، ممکن بود که اونلبه کن نهایا ی همه
هم در تالش باشد  نیاونل ،کند دایرا پ نیداشت اونل یکه او سع یو زمان دیاین رونیفکرانه ب یب نیشود که اونل

 کند.  دایتا او را پ

کمان زه نشده  هی: دیچیپ شیها گوش انیر مهلت د یتا کمان را زه کرد. صدا دیطول کش یا هیثان چند
 اسلحه ست.  هیکمان زه شده  هی. لتهیاضافه در اسباب و وسا زیچ هیدرست مثل 



 

 

                    

 

اما آن کمان و  .یستاسلحه ن یهبه  هیشب یلیخشد. او با خودش فکر کرد  رهیبه کمان خ ریبا تحق لیو

واضح  یرفت و رد پا زار شهیب ی مت لبهبود که او داشت. به س یزیداخل کمربندش تمام چ کوچکِ یچاقو
بود.  دایپردشان اما هنوز  ،صبح محو شده بودند یبه خاطر آفتاب بهار ردپایشکرد.  دایبرف پ یرا بر رو نیاونل

 به داخل جنگل رفت. و سریع  محکم  راه رفتنیاو با 

کرد.  ین را دنبال مآ یبه راحت دیچیپ یکوهستان م ییباال یرهایبه سمت مس نیاونل ریطور که مس نیهم
او داشت قدم حاال و  ،را از دست داداولیه  سرعت و حالت محکمگام برداشتنش  حالتنگذشته بود که  یلیخ
است.  یبد طیمتوجه شد که هنوز در شراویل . دیکش ینفس م یرفت به سخت یطور که راه م نیزد و هم یم

به هن  قهیدق ستی. حاال بعد از کمتر از بادامه دهد ها ساعت یبرارا  عیآن حرکت سر روزگاری او می توانست
 سرش را تکان داد و به دنبال کردن ردپاها ادامه داد.  یزاریمد. با بآ یهن افتاده بود و داشت از پا در م

دنبال کرده بود  نیکه اونل یریاز مس یخوب ی حاال هم آسان بود چون او نقشه نیدنبال کردن ردپاها هم البته
 ادیدوباره جا به جا کنند. او به  اها ر کمک کرده بود تا تله نیبه اونل لیشت. در چند روز گذشته ودادر ذهن 

 نیا یبرا ند،استراحت کرده بود ریو مرتب در مس ،بودندبه آنجا رفته  یراحت تر به نحوورد که در آن زمان آ
کند، اما انجام آن  یرو ادهیآن قدر پ لیو دوست نداشت اجازه دهد که نی. اونلدیایکه او خسته نشود و از پا در ن

کار بگذارد که  ییها را جاها چطور تلهکه  در این مورد نداشت یواقع ی ایده چیه نیبود. اونل ریکار اجتناب ناپذ
 لیو یاز مهارتها یکی نی. ابه دست آورندکوچک  یبه دام انداختن شکارها یرا برا مکنم تیموقع نیبهتر

دادند  یدهد که به او نشان م صیرا تشخ یکوچک یها چطور به دنبالشان باشد و نشانه دانست که یبود. او م
را وارد  شانیسرها ینگرانهیچ بدون  حیوانات کنند و کجا آن یمد مآها رفت و  ها و پرنده کجا خرگوش

 کنند.  یتله م یها حلقه

 کیرا  ریآن مس لیبرسد. و یگذار هخطوط تل نیبه اول نیوقت برده بود تا اونل یا قهیچهل دق حدودآن صبح 
کرد تا نفسش باال  یتوقف م ، وگذاشت یاستراحت م یزمان برا در طی مسیر مرتبکرد و  یساعت و ربع ط

در  یسود چیارزند. اما ه یروز مو روشنایی  نور متیدانست آنها به ق یمو ها منزجر بود،  . او از آن توقفدیایب
تا نگه دارد  یطی. مجبور بود خودش را در شرادیآبکشاند تا کامالً از پا در شیپزور به نبود که خودش را به  نیا

 د. کناو کمک  ، بتواند بهداشت ازیکمک ن که به کرد یم دایپدر حالتی را نلین اواگر 

از  دیکرد خورش یرا مشخص م یگذار خطوط تله یکه شروع و ابتدا دیرس یا شده یبه درخت نشانه گذار یوقت
را لمس کرد، بعد برگشت تا درخت شده  دهیبر ی دست پوسته کیرفته بود. او با  نییها پا کوه ی قله یرو

که  یزی. چدید مانشچش ی را از گوشه یزیکه چ ادامه داشتها  کاج انیکه در م اندازدیب یریبه مس ینگاه
 یبر روت درسو  -برف بود یاسب بر رو کی یها از سم یخشک کرد. رد واضح شتپش انیقلبش را در م

را  شیها یکه خستگ لیکرده. و یاو را دنبال م یبرجا گذاشته بود قرار گرفته بود. کس نیکه اونل ییردپاها



 

 

                    

 

تله را آنجا  نیکند که اول دایرا پ یتا نقطه ا دیدرهم دو یکاج ها انیخم شده، در م باًیتقر ،فراموش کرده بود
که  یکرد داستان یفرو افتاد و سع شیزانوها یبر رو لیکرده بودند. برف دست خورده و درهم بود. و یجاگذار

 آنها آنجا نوشته بودند را بخواند. 

و  ،کمند را دوباره برپا کرده و برف دور آن را صاف کرده بود نیکه اونل ندیتوانست بب یبود: م یتله خال نیاول
 تله افتاده بوده.  در یوانیح دهینجا رسآبه  یبود. پس وقت دهیپاش نیزم یچند دانه غالت بر رو

 نیپشت سر اونل تیکه به سمت موقع دیاز ردپاها را د یگرید ی کرد و دسته عترینگاهش را وسمیدان  لیو بعد
 نیخوشحال از ا و احتماالً ،زانو زده و مشغول دوباره برپا کردن تله بوده نلینطور که او نیهم ،شد یم کینزد

آموزش  وانیآن طرفتر متوقف شده بودند. به وضوح آن ح یمتر ستیاسب ب یگرفته بودند. ردپا یزیکه چ
این د. به خاطر داشتنرنجرها  یها اسب رفتاری بود کهبه  هیشب یلیخ -بود تا در سکوت حرکت کند دهید

ها را در  از آن مهارت یکه نوع یدشمن از فکرناراحت کننده از ترس در درونش حس کرد.  یاسحسا موضوع،
 شکل روبه روست.  نیابه  یت که با دشمنسدان یو حاال م -مدآ یداشت خوشش نم اریاخت

مشهود بودند. او  لیو ی دهیدر مقابل چشمان آموزش د ماماًو آن دشمن ت نیاونل نیکشمش ب یها نشانه
کامالً آرام در  -مرد است کیگذاشته بود که آن دشمن  نیاو فرض را بر ا -ندین مرد ببآتوانست  یم باًیتقر

 بربرف  دیشد یبود. به هم خوردگ دهیبرف کش یاز پشت بر روو او را گرفته ، حرکت کرده نیلپشت سر اون
کرده. و بعد ناگهان تقالها متوقف شده  یزده و تقال م یچطور دست و پا م نیداد که اونل ینشان م نیزم یرو

شد،  آن متوجه لیرفته بود که آن اسب منتظر بود. و ییبرف به سمت جا یکم عمق بر رو اریبود و دو ش
با خودش فکر  لیشد. و یم دهیشبه عقب ک نیمز یبر رو شهوشیطور که بدن ب نیهم ،نیاونل یپاشنه ها

قلبش را فشرد. ناگهان مصممانه آن فکر را از ذهنش دور  یمرده؟ و با آن فکر دست سرد ایهوش؟  یکرد: ب

  .تشبا خودش ببرنداشت وجود  یلیدل چیه شدکشته بو اگهبا خودش گفت:  لیکرد. و

 یاصل ریاسب که به مس یردپا . اوانداخت یدر وجودش چنگ م نانیآن را باور کرد. اما هنوز عدم اطم باًیتقر و
گشت  یبرم نیکه به سمت کاب یریسمت مخالف مسبه درست  کرد. مسیر حرکتشان گشت را دنبال یبرم

 یامشب شب سرداو با خودش فکر کرد، وردن پتوها فکر کرده بود. آخوشحال بود که به  لیرفت. و یم
وردن کمان هم به ذهنش خطور کرده بود، اگر چه آرزو آطور خوشحال بود که فکر  نی. او همخواهد بود

از دست  کاین پل در کلتآ یکه بر رو یداشت، کمان اریاخت کرد که هنوز آن کمان دوبل قدرتمندش را در یم
 لیفوق قدرتمند بود. و و ی اسحله کیآن کمان  ،یرت اسکاندکم قد کمان شکارِ نیرفته بود. نسبت به ا

 خواهد داشت.  ازیاسلحه ن کیبه  کینزد یلیخ یا ندهیداشت که در آ یا حس مطمئن و ناراحت کننده
              

 



 

 

                    

 

 
 

 
 
 
 
وردند، او متوجه آ یتمرکزشان را به دست م نیطور که چشمان اونل نیشد. رفته رفته، هم یم نییباال و پا ایدن

اسب فاصله  کی ییجلو ی از شانه یمتر یبود و صورتش تنها چند سانت نییاست، سرش پا زانیشد که آو
که با چهارنعل  یتپش کوبد،در سرش ب یوارونه باعث شده بود که خون به طرز دردآور تیداشت. آن موقع

 یمتوجه شد که رنگ اسب شاه بلوط نیلتر شده بود. اون داد برجسته یکه اسب داشت انجام م ییمحکم و قو
 از بدن اسب یکوچک ی هیبه قشوکردن داشت. ناح ازین یو به طرز بد ،بود پوشش بدنش بلند و پشمالو ،است
داشت در  یکه اسب برم یسخت با هر گام یزیل خشک لک شده بود. چبا عرق و گِ ندیتوانست بب یکه م

کند تا از آن فشار رها شود و به خاطر تالشش با  ید حرکتکر یسع نیرفت.  اونل یگوشت نرم شکمش فرو م
ل خوردن برداشت. با ووو دست از  دیرا فهم ایششد. او معن ییرایدر پشت سرش پذ یمحکم ی ضربه

بلند کلوش کت خز  کیدر  دهیپوش -ندیاش را بب رکنندهیچپ اس یچرخاندن سرش به سمت عقب، توانست پا
گذشت. او  یبرف چرخ برداشته به سرعت از کنارشان م، نیاونل ریدر ز ،انرشیمس درچرم نرم. و چکمه های 

ا که ب یآمدگ شیشده است. آن پ زانیآو نیز کی یجلو یبر رو یبا حالت بد هوششیمتوجه شد که بدن ب
از پشت سرش،  یآرام یآورد: صدا یم ادیبود. او حاال به  نیحتم قاچ ز به رفت یش فرو ممدر شکحالت بدی 

و خز، به دور  بد عرق و دود یدست، با بو کیکه شروع به برگشت کرده بود.  یرکت محو وقتحو یک 

هم  یکس نکهینه ابا خودش فکر کرد:  یشود. او با افسردگ شو داد غیدهانش بسته شده بود تا مانع ج
 . و دادم رو بشنوه غیج یااونجا بود تا صد

 یکوتاه بود.  او سع شانیریدرگ ه بود،تعادل او را برهم زدکه  شکننده اش به پشت سر حمله یرویبا توجه به ن
مرد  می. اما دستکش ضخردیکرده بود تا لگد بزند و گاز بگ یسع ابد،یب ییرها یبرا یکرده بود تا با مبارزه راه



 

 

                    

 

اثر ماند.  یب شیشد لگدها دهیبا زور به عقب کش یکرد و وقت دهیفا یگاز گرفتن را ب یبراش یها کوشش
 فرود آمد.  یکیو کورکننده درست در پشت گوش چپش حس کرد و بعد تار یآن یدرد سرانجام

از تپش  یگریپشت گوش چپش منبع د ی هیکه ناح دیکرد فهم یطور که در مورد آن ضربه فکر م نیهم
در نگاه  یبد بود. اما ناتوان یگونه حمل شدن به اندازه کاف نیاز درد. حالت معذب ا یگریت، و منبع دسها
 یحت ینیو رو به زم زانیآو تیموقع نیبدتر بود. از چن قتاًیکرده بود، حق یرا زندان وکه ا یردن به مردک
 ،توانست فرار کند یم تی. چون اگر در نهاندیکردند را بب یکه داشتند از آن عبور م ییجا یتوانست طرح کل ینم
کرد سرش  یسع یواشکیکند.  دایگشت را پبر رینداشت که به او کمک کند تا مس ادیبه  یو عالمت ینشان چیه

را حس کرد و با  ش. اما سوار به وضوح حرکتاندازدیبود ب شکه پشت یبه سوار یرا از پهلو بچرخاند تا نگاه
با  نیپشت سرش حس کرد. اونل در یگرید ی انجام آن کار به خرج داد ضربه یبرا و تالشی که یسع نیکمتر

  داشتم. ازیکه ن یزیچدرست همون غم با خودش فکر کرد: 

و تالش  یاش وجود ندارد، دست از سع رکنندهیدر مخالفت کردن با اس یا هیآت چیکه متوجه شد ه یدر حال
با کمی  البتهاش را راحت کند.  یرا شل کرده و تا حد امکان سوار شیها کرد که عضله ی، و سعتبرداش

گرفته و عضالت  ردنشود گ زانیاد سرش آواجازه د یبود. اما حداقل وقت جهیبدون نت یکوشش ،انصاف
شد و  یاسب کنار زده م ییجلو یها کرد: برف با سم یاو حرکت م ریدر ز نیآرام و شل شدند. زم یاش کم شانه
 داد. یم شیقرار داشت را نما شانریکه در ز یسیخ یا قهوه یها علف

تا آن را  دیافسار اسب را کش ارسو و د،ونر یتپه میک  یها به سمت دامنهدر یک سراشیبی  کهاو متوجه شد 
طور که او به سمت جلو  نیحس کرد هم نیدارد. اونل وا رشانیمس یعیطب روندمحکمتر از  یبه حرکت

 شیپاها کشید، خودش را عقب می سوارطور که  نیهم دید . اوو از او دور شد هسوار به عقب خم شد د،یسر می
 تعادل اسب به او کمک کند.  یب را جبران کند و برایش یها به جلو هل داده شد تا تند در رکاب

برف قرار داشت که از   یتکه ا ن،یاونل نییرو به پا تیاز موقع هقابل مشاهدو البته فقط در مقابل آنها،  درست
هشدار سر  یبرا ییبتواند صدا نیاونل نیزده بود و قبل از ا خیزده بود. آنجا صاف و  خیذوب شده و دوباره 

قادر نبود  و د،سر خور نییاسب قفل شد و اسب به سمت پا جلویی یآن رفت. پاها یاسب بر رو یها دهد سم
به سمت  شتریبخودش را و سوار  دیرا از سمت سوار شن یخرخر ترسان یصدا نیرا کنترل کند. اونل رشیتا مس

 ند.تا اسب رم کرده را آرام ک دیمحکم کش یلیافسار اسب را خ در همین حال و دیعقب کش
 ،عبور کردند خی ی تکه یرواین که از وردند. بعد از آو بعد کنترلشان را به دست  آنها سر خوردند، تقال کردند

 قبل برگرداند.  ورتمهیاسب را به همان حرکت محکم  گریسوار بار د

ورد. او آت فرار به دس یبرا یافتاد، ممکن بود شانس یآن لحظه را به خاطر سپرد. اگر دوباره اتفاق م نیاونل
طرف اسب  کیکهنه از  یها از لباس یا بقچه هیمتوجه شده بود که به اسب بسته نشده است. کامالً شب



 

 

                    

 

 شیپاها یکه سوار بتواند بر رو نیبپرد و قبل از ا نییپا انستتو یکرد، م یشده بود. اگر اسب سقوط م زانیآو

  .یزیچ نیهمچ هی :بلند شود دور شود. او با خودش فکر کرد

که بر پشت سوار  یتوانست آن کمان ینم نیچون اونل ،بود که اسب سقوط نکردش از بخت بلند نیا دیاش
 یریسراز تیبود. چند موقع زانیرا که از سمت راست سوار آو کانیپر از پ ردانیآن ت ایو  ندیبود را بب زانیآو

اسب  ییجلو یپاها یبیمتر از سراش نیخوردند و در چند رسها،  از آن یمد، و در تعدادآهم به وجود  گریتند د
سوار کنترلش را از دست  شانکدام چیتقال کردند تا تعادل را حفظ کنند. اما در ه یعقب یها و سم هقفل شد
 ترس و تمرکز انجام نداد.  یاز رو یا ههیجز ش یشتریاسب حرکت ب اینداد و 

 یبر رو یو او دست ،ستادیسب سر خورد تا امتوجه آن شد که ا یوقتاولین بار . دندیسرانجام به مقصدشان رس
دست  نیکرد. اونل شرا پوشانده بود پرت نیکه زم یبرف مرطوب یروبر و  هاش حس کرد که او را بلند کرد قهی

افکارش را جمع و جور کند و  تسوقت برد تا توان یا هیخورد و چند ثان تاببه دور خودش  ،و پا زنان فرو افتاد
در  یبودند که کمپ کوچک یباز و مسطح ی. آنها در فضاندازدیبه دور و برش ب یتا نگاه از زمان استفاده کند

شد. مرد  یم ادهیاسبش پ نیز یکه داشت از رو ندیبب اش را رکنندهیتوانست اس یآن برپا شده بود. حاال م
نش را کلوش که قسمت اعظم بد نییکت خز بلند و پا کی -بود دهیبود که خز پوش یچهارشانه و کوتاه
بافته  یشکل یدامن کتش شلوار ب ریگذاشته بود. در ز یبیعج یسرش کاله خز مخروط یپوشانده بود. بر رو

 شده بود.  دهیکش الآن با یچرم نرمش تا حدود زانو بر رو یها بود و چکمهپوشیده نازک  شده از نمدِ

وقتش را  شتریکه ب بود یمردم زدن این حالت قد که از هم باز ییآمد، با پاها نیسمت اونل هبمرد  آن حاال
 میان چاک چشمانشکه از بودند  شکل یبادام شچشمان -زننده بود ی صورتشمایگذرانده بود. س نیز یرو
 ینیشدن به سرزم رهیخبه سرزمین های پهناور و وسیع بادخیز و سالها نگاه کردن  ندیده بود به جز چیه

فندق، و  یا به رنگ قهوه باًیتقر ،ره بودیپوستش ت دیمعرض نور خورشدر فتن رسخت. به خاطر قرار گ
 نازک بودند.  شیها و لب ،اش کوتاه و پهن ینیاش برجسته بودند. ب گونه یها استخوان

مشخصاً  آن صورتش را اصالح کرد. حرفظالم است. بعد  یصورت فرد نیبود که ا نیا نیفکر اونل نیاول
را گرفت و او را وادار کرد تا بر  اش قهیو  ر دست دراز کردطور که سوا نیبود. هم اساحس یب یصورت فرد

دادند. آن  یرا نشان نم نلینعالقه به او یحت ایو  یاز دلسوز یا نشانه چیبلند شود، چشمانش ه شیپاها یرو
 مرد گفت: 

 ستیبا . 

زبان  اً. اساسداد صیها تشخ یزبان اسکاند ازآن تک کلمه را  نیبود، اما اونل ییبم و کلفت و توگلو شیصدا
بود. او  هها گذراند یرا با اسکاند یچند ماه نلینبود و در هر صورت او هیشب یها به زبان آرالوئن یاسکاند

آن مرد است، اما  یدبه بلن باًیمتوجه شد که تقر نیاونل ،رتیحاندکی بلند کرد. با  شیپاها یخودش را بر رو



 

 

                    

 

به شدت  بازوانش انیقدرت م ،بلند کرد شیپاها یرا بر رو لیننکه او اما آن گونه ،بود زنقشیاگر چه آن مرد ر
 .  مشهود و آشکار بود

به  شیفرار برا یبرا یخوشحال بود که شانس یزین مرد شده و به طور غرآ ردانیمتوجه کمان و ت نیاونل حاال
ن دار با مهارت کما کیاو را به جلو پرتاب کرده بود  آن گونه  بود. شک نداشت که آن مرد که امدهیوجود ن

با  یلیدارد. آن مرد به نظر خ دوجوبه خصوص در حالت آن مرد کامالً  یزیمتوجه شد که چ نیاست. اونل
اما کند.  یمعرف یشکارچ کی هیاو را شب یآرام بود. آن کمان ممکن بود به سادگ یلیاعتماد به نفس، و خ

 جنگجوست.  کیت که او گف یسمت چپ کمرش م یدر غالف برنج ششکل یدراز و منحن ریشمش

که  دیتماشا داشت، د یبرا یاز سمت کمپ متوقف شد. حاال که وقت ییاز آن مرد با صداها نیاونل یها یبررس
بودند و  کوچک و پشمالو شانیها مشابه آنجا بودند. اسب یها ها و اسلحه درست با لباس گرید یپنج جنگجو

باز برپا  یبه دور آن فضا یچککو ی، و چادرهابودندبسته  درختها نیبسته شده بود که ب یافسارشان به طناب
ها ترق و تروق  کوچک از سنگ یا رهیدا انیدر م ی. آتشبه ظاهر نمدی بود یا پارچهجنس شده بود که از 

به  نلیناو یجمع شده بودند. وقت آتشبه دور  گریو مردان د برپاشده بودباز  یکرد که در مرکز آن فضا یم
 بلند شدند.  شانیاز جا رتیحآنها با  ،ده شدسمت آنها هل دا

او را به عنوان  ،شیدر صدا یو لحن فرمانده حرکت،جدا شد. آن  هیاز بق ینهاد و اندک شیپ یاز آنها گام یکی
کرده بود صحبت  ریرا دستگ نیکه اونل یبا مرد یدیکرد. او با لحن شد یم یگذار رهبر آن گروه کوچک نشانه

بود.  یبود. آن مرد عصبان ریخطاناپذ شیها کلمات را بفهمد اما لحن حرف ینست معناتوا ینم نیکرد. اونل
 نجایرا به ا نیکه اونل یکامالً واضح بود آن مرد ،بوداو رهبر آن گروه کوچک به وضوح درست همان طور که 

پر از خشم  و سر خم کردن در مقابل آن کلمات دنیفرد ارشد بود. او از ترس کیبه  هیشب یزیورده بود چآ
رو،  ربودند، رو د تادهسیا شانیاشاره کرد. هر دو نیجواب داد و به سمت اونل یگوشخراش صدایامتناع کرد و با 

 شد.  یو عدم تفاهمشان بلندتر و بلندتر م

به دور آتش نشسته بودند  نشیمنگاهشان یکرد. آنها حاال دوباره بر رو گریبه چهار مرد د یدزدک ینگاه نیاونل
جر و بحث  ،یظاهر یدلواپس چیاما بدون ه ،کنار زده شده بود. آنها با عالقه ریاسآن شان به  هیاول ی قهو عال

آتش  یبا گوشت تازه بر رودرخت که  ی شاخهسیخ از از آنها برگشت و چند  یکیکردند.  یمردان را تماشا م
از دود را به  ییو ابر خوشبو ختیر یها م زغال یو آب گوشت از گوشت روان بود و بر رو یبود را چرخاند. چرب

 فرستاد.  یهوا م

نخورده بود. دیگری  زیخورده بود چ لیکه با و یزیناچ ی صبحانهزمان غرغر کرد. او از  یرامآبه  نیاونل شکم
اسب  یبر رو یحساب کرد که حداقل سه ساعت نیحاال اواخر بعدازظهر بود. اونل د،یخورش تیبا توجه به موقع

 دند. سفر کرده بو



 

 

                    

 

را  شیحل و فصل شد. رهبرشان دستها -اش  رکنندهیو به نفع اس -آن جر و بحث  دیرس یبه نظر م سرانجام
 نشست و پاهایش را رویاش در کنار آتش برگشت و  یبه سمت مکان قبل د،یبلند کرد و عقب کش تیبا عصبان

ر هتکان داد. به ظا گریمرد د تسمدستش را به  یالقگع یشد و بعد با ب رهیخ نیاو به اونل هم انداخت.
برداشت و به سرعت دو  نشیز یاز طناب را از رو یا ن مرد بود. مرد سوار تکهآدر دستان  نیسرنوشت اونل

و طناب را به  دیزار کش شهیآن ب ی در لبه یکرد. بعد او را به سمت کاج بزرگ جادیا نیحلقه به دور گردن اونل
داد  شبا خشونت تکان ،داندررد او را برگم ناما نه آنقدرها دور. آ ،اشتحرکت فضا د یبرا نیدرخت بست. اونل

مقاومت  نیهم قرار داد. اونل یرا بر رو شیها برد و مچ نیرا به پشت سر اونل هاو با زور آن ،و دستانش را گرفت
 یها تکه با شیبه پشت سرش بود. بعد از آن اجازه داد که دستها یخشن ی مقاومتش ضربه ی جهیکرد. اما نت

 یها به طرز دردآور که گره یبا خشونت در پشت سرش به هم بسته شوند. او ناله کرد و وقت انهیاز تاز یکوتاه
 ادیبه پشت سرش به او  یگرید ی اشتباه بود. ضربه کی نیبه زبان آورد. ا یلب اعتراض ریشدند ز یمحکم م
 رام بماند. آداد که 

گردنش به درخت بسته شده بود. او سمت  ازبسته شده بودند و  شیاه دست ستاد،یا یبا حالت نامطمئن او
 اونلین یپاها یحل شد. مرد سوار با لگدش که مشکل چیستنشستن  یراه برا نیبهتر کرد که داشت فکر می

صورت  یلبخند بر رو یدن کار حداقل تعداآ. شد برف پهن یروبر  نلینو او دیکش رونیبدنش ب ریرا از ز
 نشاند.  مردان دور آتش

حس شدند. به  یها ب به خاطر فشار گره جیآنجا نشست، دستانش به تدر یبا بدبخت نیچند ساعت بعد اونل در
میان از و  دند،ی. آنها خوردند و نوشرندیبگ دهیاند تا او را ناد شده یتش راضآشش مرد دور  دیرس ینظر م

 دند،ینوش یم شتریب چه. هردندینوش یوالنبود را به مدت ط یکه به وضوح شراب قو  یزیچ یچرم یها یبطر
و  اطیاند اما احت آنها مست شده دیرس ین متوجه شده بود که اگر چه به نظر میشدند. اما اونل یتر م خشن

نور و روشنایی از  رونیو ب. امراقب و نگهبان بود شهینها همآاز  یکیاز دست نرفت.  یا هیثان یشان برا یاریهش
 به کمپ در هر یورود یها راه یکرد تا تمام یو دائم به اطراف حرکت م یو به آرام بود ستادهیتش کوچک اآ

اختالف و  چیهبدون این کار متوجه شد  نلیناو .کرد رییمنظم تغ یزمان یها در بازه یجهت را رصد کند. نگهبان
بر عهده  ای نگهبانیبر یآنها نوبت و مدت زمان مساو ی همه دیرس ی. به نظر مانجام شد اجبار یبرا یازین ای

 داشتند. 

شکل  یدبکوچک رفتند. چادرها گن ینمد یت، مردان به درون چادرهاسنش یطور که شب کامالً فرو م نیهم
کوتاه به درون آنها بخزند. اما  یورود کیساکنشان مجبور بودند از  نیهم یداشتند، برا یکم طولبودند و 

 بود.   نشسته رونیب نیکه ا خواهد بود، اوگرمتر از او  ایشانج با غطبه فکر کرد که احتماالً آنها نیاونل



 

 

                    

 

باز  یبا پاها حالت راه رفتنبا همان  -کرده بود ریکه او را اس یکینه آن  -از مردان یکیخاموش شد و  تشآ
 ،اسبانشان را داشت یبو هیشب ییاو پرت کرد. پتو زبر بود و بو یبر رو ینیسنگ یرفت و پتو نیبه سمت اونل

نبود. او خودش را  یاش کاف یراحت یبرا تاًقیحال آن پتو حق نیآن سپاسگذار بود. با ا یبه خاطر گرما نیاونل اما
بکشد و آماده شد تا شب کامالً باال  شیبه دور شانه ها شتریکنار درخت جمع کرد و تقال کرد تا پتو را ب

 را بگذارند.    یا ناراحت کننده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 



 

 

                    

 

 

 
 
 
 

 از نظر گذراند. او گفت:  تیاز سر رضا یو کار دستش را با آه دیعقب کشخودش را هلت 

 کارساز بشه.  دین بایا ،اونجا 

رفت  یهلت به سمت آن سند به ظاهر رسم یشد و نگاهش از نگاه راض رهیبه او خ یبا شک و دودل هوراس
بزرگ  یفرمانروامتعلق به یک هر مُ یجاآن کرده بود. هوراس به  حاال هلت کار جعل آن را تمام نیکه هم

 ، وگرفته بود یسمت راست طومار جا یدر انتها یدوده مانند و موم بزرگ ر رویکه ب، مهری اشاره کرد
 : دیسرانجام پرس

 آخر نامه؟  هیمهر ک اون 

 دیینه. او تا ایکامالً سفت شده است آن مهر  ایآ ندیتا بب آن را بررسی کردمهر را لمس کرد، و  یبه آرام هلت
 کرد: 

 مون فک کنن که  یاسکاند یکه رفقا دوارمیهم باشه مال منه. اما ام یفک کنم اگه مال کس خب
 باشه.  کایاز گل یاون متعلق به شاه هنر

 : دیپرس هوراس

 هست؟  یمهر سلطنت هیکه  هیهمون طور اون 

 کرد. او جواب داد:  یشده بود را بررس مهر مومآن  یرو ینما یانتقاد یهلت با نگاه و



 

 

                    

 

 که  یاما جاعل ؛داشته باشه شیاصل ی در بدنه زیناچ یکج هیممکنه  ی. فک کنم مهر واقعادیز یلیخ
 کار کنه.  این مهر یتا رو و غیرمشخص داشت کامل یه ایده دمیخر شرو از نیا

 گفت:  یشنودخبا نا هوراس

 اما  ... 

 باال رفت. او تکرار کرد:  یسوال یبا حالت شیاز ابروها یکیشد و  رهیبه او خ هلتمکث کرد.  ناگهان

 اما؟  

دانست که هلت  یهوراس کامالً سرش را به عالمت نه تکان داد. او م کرد. انیب یسوال یآن کلمه را با حالت و
 گفت:  تی. او در نهادیورد خواهد خندبیاکه او به زبان  یزیاحتماالً به چ

 ِستیمهم ن ه،ا . 

 متوجه شد که رنجر سابق هنوز منتظر است که او صحبت کند، موضوع را عوض کرد. او گفت: چون  بعدو 

 ستین کایدر گل ییفرمانروا یشورا چیکه ه یکنم گفت فک . 

 سرش را به عالمت نه تکان داد. او به مرد جوان گفت:  هلت

 هاست اما  ییکایاز گل یشاه موروث کی یاونجا وجود نداره. شاه هنر یموثر یسلطنت یشورا چیه
کرده و اجازه داده که  فظبخش کشورش شورا رو ح نیتر ینداره. اون در جنوب یقدرت واقع چیه

 ببرن.  شیکه دوست دارن کار رو پ یهر جور یمحل یفرمانرواها

 گفت:  یا با حالت متفکرانه هوراس

 م. ه بودشد یشکل نیا زیچ هی. متوجه آره 

در حرکتشان از  ریکه موجب تاخ ، چیزیفکر کرد وهیپارنیشان با فرمانروا د ییارویحال در مورد رو نیدر هم و
 شده بود. هلت ادامه داد:  کایگل انیم

 کشورها  گریبه د یماموران ی. اما گهگاههیببر کاغذ هیمثل  یزیچ هی هیشب ریپ یشاه هنر خب
  ...نیفرسته. پس ا یم

داد تا جوهرش خشک شود و واکس  یدر هوا تکانش م یماشاره کرد که داشت به آرا یبه طومار کاغذ او
که بتواند  نیهوراس را به ذهنش برگرداند. او قبل از ا یها یبدگمان ی آن مهر همه دنیسفت شود. د شمهر
 گفت:  ردیخودش را بگ یجلو

 رسه!  یدرست به نظر نم نیا 

 گفت: یت کرد. او به آراممرطوب جوهر فو یبه تکه ها یبه او لبخند زد و به آرام یبا صبور هلت



 

 

                    

 

 نگهبان سطح متوسط  یه درست از آب در اومده. و شک دارم کهاین مهر توانستم  یکه م ییتا جا
که از  یرو بپوش ییکایمخصوصاً اگه تو اون زره کامل گل -نهیدر اون بب یتفاوت ایدر اسکاند یمرز

 .    میگرفت وهیپارنید
مده آبه زبان  شانیها یآن طرف تکان داد. حاال که دلواپس طرف نیبه ارا سگ سرش  کیاما هوراس مثل 

 او گفت:  رود. شیبودند مصمم شده بود تا پ

 ستین رم اینمنظو . 

 اضافه کرد:  و

 یدون یرو م نیتو هم خوب ا و . 

 گفت:  یجوان لبخند زد. او به آرام به صورت درهم مرد هلت

 یبرا یشانس میکه اگه بخوا یدون یده. م یمقرار  ریتحت تاث هم تو از اخالق من رو یحسها یگاه 
  م؟یعبور کن یمرز ینگهباناکنار اون که از  میمجبور میو شاهزاده خانم داشته باش لیکردن و دایپ

 کرد:  حیبه طور خودکار حرف او را تصح هوراس

 نیاونل . 

 آن حرف را با حرکت دستش کنار زد.  هلت

 یهر ک حاال . 

مورد خطاب  یمبا همان نارا دختر شاه آرالوئن،  ،ست تا شاهزاده خانم کساندرادانست هوراس مراقب ا یم او
 . هلت ادامه داد: از آن استفاده کرده بودو هوراس  لیوبا  در مواجهه بار نیاول یبرااو که  قرار دهد

 مگه نه؟  ،یدون یرو که م نیا 

 . دیکش یقیآه عم هوراس

 متقلبانه ست.  ییجورا هی...  یلیخ یجور نیا  ... فقط نیدونم. ا یم آره ... 

 بلند شد.  یهلت با کمان کامل یابروها

 متقلبانه؟  

 من من کنان ادامه داد:  هوراس

 ،دونم  ی... نم ییجورا هی یخانوادگ یها افراد و نشان یهرهادادند که مُ ادمی یطور نیا شهیهم خب
 که ....  نهی... مقدسن. منظورم ا

 قرمز اشاره کرد.  موم یرور بمهرشده  یبه سمت آن جا او

 شاهه.  هی یامضا اون 

 را برهم فشرد. او جواب داد: شیها متفکرانه لب هلت



 

 

                    

 

 از شاه بودن نداره.  یادیز زیچ شاه اون 

 که ...  نهیمثل ا نیا ؟یش یرو متوجه نم نیاصله، ا هی نی. استیمهم ن نیا 

 ورد. آ ادید و سرانجام آن را به فکر کن نآبه  هیشب یمنطق زیکرد به چ یمکث کرد و سع هوراس

 یمداخله کن 1پست و مرسوالت توی کار که نهیمثل ا نیا . 

 افرادیمنع  یبرا یو تاوان وحشتناک ،بود یتوسط پادشاه یا کنترل شده سیآرالوئن پست و مرسوالت سرو در
در ع هلت شده باشد تا مان که یآنچنان میکند وضع شده بود. البته نه جرا جادیا یآن خللداشتند در  یکه سع

گرفت که در  میخودش تصم شی. او پنکند یدر آن سمت و سو دستکار یکم ،بود ازیکه ن یوقتگذشته، هر 
 ینظام ی که در مدرسه اتیشود. واضح بود که  قانون اخالق ادآوریرا  کارها که آن ستیلحظه عاقالنه ن نیا

شده  رفتهیرنجرها پذ ی دسته نیبود در بز رفتاری تر ا سفت و سخت یشد اندک یقصر ردمونت آموزش داده م
بود که  یمنطق نیهم یشد، برا یشان سپرده م نیسرزم یها هیشوالبه  یسلطنتمحافظت از پست کار بود. البته 

او  تی. درنهادادند پرورش می شانرا در وجود یرفتار ذات نیموزششان چنآ هیاول یها از همان بخش دیآنها با
 : دیپرس

 ؟ید یما رو از کنار مرز عبور م یچطور ؟یمشکل دار نیمواجهه با ا یبرا یشنهادیه پتو چ خب  

 کرد:  شنهادیپ یداد. او با شانه باال انداختن یم حیساده را ترج یها راه حل هوراس

 میبا مبارزه کردن راهمون رو باز کن میتون یم . 

 رد: چشمانش را به خاطر آن فکر تاب داد. او شروع به صحبت ک هلت

 یسند رسم هی زدن اونم با با بلوف ،میبده تا با بلوف راه مون رو باز کن یلیخ نیخب ا  ... 

 کرد:  حیحرفش را تصح هوراس

 شدر انتهاجعلی مهر  هی. با یسند قالب هی . 

 کرد:  دییحرف او را تا هلت

 و سزاوار  یهبدواقعاً کار  نی. ایقالب ی سند مهر شده هی یدوست دار یطور نیاگه ا .خب.. یلیخ
و هر  میحمله کنبه اونجا  ،یپست مرزیه عبور از  یکامالً خوبه که براین کار برامون . اما اهسرزنش

  ؟قبولش داریکه  هیراه نیا م؟یبکش دهیرو که تو د یکس

اش  دهیدر ا یناهنجارنوعی کند که  دییکرده بود هوراس مجبور بود که تا انیگونه ب نیکه هلت آن را ا حاال
 وده. او گفت:ب
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 باز  نشونیفقط راهمون رو از ب میتون ی. ممیبکش هدمونیرو که تو د یهر کس دینگفتم که با من
انجام  دیها با هیکه شوال هیکار نیکنم ا یو من فک م اتره،یر یتر و ب صادقانه نی. انیهمش هم م،یکن

 بدن. 

 لب گفت:  ریز هلت

 رها نه. اما رنج ،کار رو بکنند نیا دیبا هیشوال دیشا 

کرد که  یورآادین را بشنود. هلت به خودش آهوراس نتوانست  نیهم یبرا ،گفت یلب ریحرف را ز نیاما ا
از افتخار و اخالق و آن  یواضح و شفاف نیها با قوان هیاست. شوال ستیآل دهیجوان و ا یلیهوراس خ

فقط گذر زمان در  نید. اردنک یم یگزند ،شدند یم دییتا هیشوال کیآموزش  یها سال نیکه در اول ییفاکتورها
کنند. هلت با لحن  لیزمان تعد یبا اقتضا یرا اندک شانیها آل دهیدهد که ا یم ادیاست که به آنها  یزندگطول 

 گفت:  یزیمآمصالحه 

 یها نگهبان م،یو به سمت هلشام بر میوارد مرز بش این طوریراه فکر کن: اگه  نی. در مورد انیبب 
ره و ما خودمون  یکامالً از دست م یریواهند فرستاد. عنصر غافلگشت سرمون خپ ور خبرش یمرز
ها نت م،یباز کن دنیکه راهمون رو با جنگ میریبگ می. اگه تصممیکن یگرفتار م یدردسر بزرگتر تورو 

  ؟یدیورودمون رو پخش کنه. فهم خبرتا  میرو زنده نذار یکس چیکه ه نهیراه ممکن ا

. ندیکرد بب یم انیآنچه که هلت ب نیتوانست منطق را در ب یتکان داد. او م دییبه تا یرس یبا ناخشنود هوراس
 ادامه داد:  یرنجر با همان لحن منطق

 با  ،یریگ یها ژست م ییکایمامور از بارگاه گل کی. تو مثل نهیب ینم بیآس یکس چیه یطور نیا
که مشخصاً در همان -یپوش یرو م وهینپارید اهی. تو زره سیاز جانب شاه هنر یعیسر یارسال ی نامه

 ،و حرف زدن رو به من یدار یو دماغت رو باال نگه م -هاست ییکایگلزره  لیشکل و شما
انتظار  ییکایخودمختار گل ی زاده بینج هی ازکه  هیهمون نوع رفتار نی. ایکن یواگذار م ،خدمتکارت

 یبرا ینامه و حرف چیکنن ه یرز عبور مدارن از م یدو تا خارج در این مورد که ستین یازیدارن. ن
 . میتا اون رو مالقات کن میچون بهرحال ما قراره که بر -فرستاده بشه  اکیمطلع کردن رن

 : دیپرس هوراس

 اون رو درخواست کنم؟  دینامه هست که من با نیا یتو یچ و 

 . ردیرا بگ ششیباز شدن ن ینتوانست جلو هلت

 ،مرسوالت رو نقض کنم، مگه نه؟   ستمیس یکه من رازدار یارمحرمانه ست. انتظار ند متاسفم 

 به او کرد و هلت دلش نرم شد:  ینگاه پر از درد هوراس



 

 

                    

 

 خواد در مورد اجاره سه تا  یم یساده ست. شاه هنر یموضوع تجار هی نیا قتیخب. در حق یلیخ
 . نیها مذاکره کنه. همش هم یاز اسکاند پیولف ش

 : دیکرد. او پرس رتیح هوراس

 ست؟یمعمول ن ریغ یکم هی نیا  

 هلت سرش را تکان داد.  و

 شن. ما  یاجاره م گریطرف د ایطرف و  ایناز  شهیها مزدورن. اونها هم یذره. اسکاند هی یحت نه
و ملوانانشان  یکشت یتعداد یبرا یداد فرعرقرا کیخواد  یم یکه شاه هنر میکن یفقط تظاهر م

 گفت:  نانیاز سر عدم اطم یده. هوراس با اخمببن 1یادیتهاجم به سمت آر یبرا

 ؟یادیار  

 سرش را تکان داد.  یختگاس یدیبا ناام هلت

 هابه شما اتیاخالق دادن ادی یبرا یوقت کمتر یباشه که سرردن دتریمف یکم هی دیشا یدون یم 
سمت  نینش نباایمردم ب ها، یادیبزاره. ار یدادن جغراف ادی یوقت رو شتریب یکم هیو  صرف کنه

 جنوب هستن. 

 رهیبه او خ یخال ی. هوراس همچنان با نگاهدیاز فهم در آن مرد جوان ند یا نشانه چیکرد و ه یمکث هلت
 شده بود. هلت اضافه کرد: 

 ؟  2کانستنت یایدر گهیطرف د در 

 گفت:  یعالقگ یداد. او با ب بروزن اآن مک ییاز شناسا ییها و در همان حال هوراس نشانه

 ُا. اون ه،ا 

 لحنش گفت:  دیبا تقل هلت

 ،از اون آدما اونجا هستن.  یونیلیچند م هی. فقط یفکر کن ادیاونا. اما انتظار ندارم که در مورد اونا ز آره 

 رامش گفت:آبا  هوراس

 نشدن، مگه نه؟  موناونا هرگز مزاحم اما 

 موافق بود:  اوسرداد.  یکوتاه ی خنده هلت

 رنیرو نگ میتصم نیاونا ا اون قدرا. و فقط دعا کن که نه . 
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ست. ا یپلماسیو د یللالم نیب یها یدر مورد استراتژبه نطقی  کیتوانست حس کند که هلت نزد یم هوراس
با  یکرد سر درآورد که چه کس یم یسع که هوراس یوقت، درست اول ی قهیکه معموالً بعد از چند دق یزیچ

و آنها  ،است گانشانیبر ضد همسا ینیوطئه چت الدر ح یو چه کس است مانیمتحد و هم پ یچه کس
 یها . او نطقدرآید سر هوراس به دوران باعث می شد  ند،ورآبه دست  یزیچه چاز آن اوضاع  دوارندیام

 . نیو ضربه بزن نیحمله کن ده،یکش رهایشمش ده،یسف ه،هایداد: درسته، اشتباهه، س یم حیرا ترج یسرردن
 یراه برا نیهلت گرفته شود. بهترابتدایی   یسخنران یجلواز همین ابتدا  استاو با خودش فکر کرد که بهتر 

 کرد:  دییتا هوراس. دیبود که با او موافقت کن نی، ااش یقبل اتیبا توجه به تجرب ،انجام آن

 ،رو  ییکایمهر گل هیما تنها  ،به کنار نایا یفک کنم در مورد اون جعل سند حق با تو باشه. همه  خب
مطمئناً . یسند از شاه دانکن رو جعل کرده باش هیکه تو  ستین نیمثل ا نیمگه نه؟ ا م،یجعل کرد

 مگه نه؟  توی این کار پیش نمی ری، قدر ینتو ا

 جواب داد:  یبه نرم هلت

 که نه.  البته 

 ی مهر جعل شده آن ابزار جعل سندش کرد. خوشحال بود که گریها و جوهر و د قلم یورآشروع به جمع  هلت
 ی همه شدخوب بود که او مجبور ن یلیخ نی. ادهداش قرار  کوله انیدر مرا توانست به آسانی  ییاکیگل

مهر  به اصلِ کینزد یکپ شاننیدر ب کند که هوراس سکیر نیا یبکشد و بر رو رونیرا ب اش محتویات کوله
 . داشتکه او همراه خودش  ندیشاه دانکن را بب

 میر یو ما م نیو سوار اسبتون بش نیتون رو بپوش یباوقار حلب لباساون ممکنه خواهش کنم که  حاال 
 . میداشته باش ایاسکاند یمرز یبا نگهبانا ینیریتا گپ ش

که چند  یزیچ -به ذهن هلت خطور کرد یگریو برگشت. اما فکر د دیکش یخرناس یبا اوقات تلخ هوراس
 ذهنش را مشغول کرده بود. او شروع به حرف زدن کرد:  بود یمدت

 هوراس  ... 

رنجر آن لحن آرام و شاد سابقش را از دست داده بود و او حس کرد که هلت  یهوراس برگشت. صدا و
 . دیرا به او بگو یمهم زیخواهد چ یم

 ،هلت؟  بله 

 یلیمن و شاه نگو، خ نیناجور ب یها یدر مورد ... شوخ یزیچ چیبهش ه م،یکرد دایرو پ لیو یوقت 
 خب؟

 یاز رو را ینکرده بود، نقشه ا افتیدر یا اجازه لیو افتنی یترک آرالوئن برا یکه برا هلتماهها قبل 
سال از آرالوئن  کیمدت  یبرا جهیبه اجرا درآورده بود. او در مالعام شاه را مسخره کرده بود و در نت یچارگیب



 

 

                    

 

 کید. به عنوان شده بو یغم درون و ردهلت در چند ماه گذشته باعث د یبرا یحقه باز نیشده بود. ا دیتبع
ش احتماالً یا و از دست دادن برگ بلوط نقره رنجرها هم اخراج شده بود ی به طور خودکار از دسته ،یدیفرد تبع

نقشه را اجرا  نیا با میل و اراده حال او به خاطر کارآموز از دست رفته اش نیبا ا .اش بود هیقسمت تنب نیبدتر
 : بودکرده بود. هوراس موافق 

 هلت.  یبگتو  یچ هر 

 الزم است.  یشتریب حیهلت در موردش فکر کرد و متوجه شد توض دیبه نظر رس یلحظه ا یبرا اما

 و زمان مناسب  -کنم دایروش خودم رو پ ویلموضوع به  نیگفتن ا یدم که برا یم حیمن فقط ترج
 خب؟  یلین کار رو. خیا

 باال انداخت. او تکرار کرد:  یشانه ا هوراس

 میها حرف بزن یو با اون اسکاند میبر ای. حاال بیگکه تو ب یچ هر . 

که  یریمس ازشدند،  یها دنبال م از اسب یکوچک ی در کار نبود. دو سوار که توسط دسته یگپ و گفت اما
مد. آ شاندیبه د یکه سرانجام پست مرز یا وقتگذشتند تکرد  یبلند عبور م یها کوهستان نیوار از ب گراگیز

از آنها ها بخواهند  بشنود، و نگهبان ییصدا یبرج و حصار چوب انیتا هر لحظه از مهلت انتظار داشت 
طور که آنها  نیروند معمول کار بود. اما هم نیشوند. ا کینزدمرزی به پست  ادهیو پ دهش ادهیپ شانیها اسب
ور که ط نیمحفوظ وجود نداشت. هلت هم یِدر آن پست مرز یاز زندگ یا نشانه چیشدند ه یم کترینزد
 لب گفت:  ریز ، اوسردرآورد یشتریب اتییشدند توانست از جز یم کترینزد

 ه. زپست با یورود 

 گفت:  هوراس

  دن؟  یم ینگهبان نجایمثل ا ییجا هیمعموالً چند تا مرد در 

 باال انداخت:  یشانه ا رنجر

 ًییده دوازده تا دی. شاییشش هفت تا معموال . 
 هوراس نگاه کرد و گفت:

  دور و بر باشن.  نیکدومشون ا چید هآ ینمبه نظر 

 هلت از پهلو به او نگاه کرد. او جواب داد:  و

 قسمتش شده بودم.  نیمتوجه ا خودم 

 تکان داد:  یسر بعد

 ه؟یچ اون  



 

 

                    

 

 کیقرار داشت. هر دو با  پست مرزی باز یدرون ورود ییها هیسا انیحاال درست در م ینامشخص شکل
. هلت مودندیو قلعه را پ انخودش نیب ی و به سرعت فاصله تاختندا چهارنعل ر شانیها مشخص اسب ی زهیغر
 نخواز  یمرده بود که در استخر یاسکاند کی. ستیحاال هم مطمئن بود که آن شکل نامشخص چ نیهم

به همان روش  یهم بودند، همگ گریبود. در درون آنجا ده نفر د ساندهیکه برف را خ ، خونیبود دهیدراز کش
 شانیها اسب ی. دو مسافر با دقت از روشانیها تنه و دنده مین یبر رو یادیز یها شده بودند، با زخمکشته 

 یکردند. هوراس با صدا یوحشتناک را بررس یاجساد حرکت کردند و آن صحنه  انیدر م ،آمدند نییپا
 گفت:  یترسان

 کرده باشه؟ اونا پشت سرهم خنجر خوردن.  یکار نیتونه همچ یم یک 

 به او گفت:  هلت

 رو از  هاشون کانیها پ هستن. و بعدش قاتل کانیشده. اونا زخم پ کینخوردن. بهشون شل خنجر
 . یکی نیاجساد جمع کردن. به جز ا

در تالش  یشده بود. احتماالً فرد اسکاند یها مخف از بدن یکیزیر را بلند کرد که در  یا شکسته مهین کانیاو پ
در رانش فرو رفته بود.  قیعم یلیهنوز خ گرید ی مهیش آن را شکسته بود. نآن از زخم دنیکش رونیب یبرا

 یرا بررس کانیپ گرید یشکاف انتها یشده بر رو یمشخص نقاش یها و نشانه پیکان یپرگذار قهیهلت  طر
 کردند.    یرا مشخص م شانیها کانیگونه پ نیکرد. کمان داران معموالً ا

 : دیپرس یهوراس به آرام

 کار رو کرده؟  نیا یک یبگ یتون یم 

چشمان رنجر  انیرا در م یدلواپس قیهلت سر بلند کرد تا به چشمان هوراس نگاه کند. هوراس آن حس عم و
را به  شیو تشو یاز ناراحت یموج ،شده در اطرافشان یاز آن اجساد سالخ شتریب ،ییبه تنها قتین حقآ. دید

 است. رنجر گفت: دهکه هلت را نگران کر ستیبزرگ زیچ نیدانست که ا یدرون هوراس فرستاد. او م

 ها دوباره حرکت کردن.     1یآد تموجا یآد. به نظر م یکنم. و ازش خوشم نم فک
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رفت. حداقل این سمت و سوی کلی بود که ویل توانست از روی آن ردپاها تشخیص  ردپاها به سمت شرق می
و باریک  پیچ در پیچمسیرهای  و رفت سوار ناشناس به سمت پایین کوهستان میدهد. همین طور که آن مرد 

داشت،  پیچید و بر روی خودش چرخ برمی ش میردپاهاید، بواگر نیاز  ،های درهم دنبال می کرد را در میان کاج
دریج او را کرد که به ت سوار مسیری را انتخاب می شد، مردِ چند راهه تبدیل مییک اما همیشه وقتی مسیر به 

 یک بار دیگر به سمت شرق ببرد. 
گاه روی برف تقال  رفت، گه با استقامت پیش میاما قبل از اینکه یک ساعت تمام شود از پا در آمده بود،  ویل
موندن ناله کنان کامالً روی برف درازکش شد. او با خودش فکر کرد:  ،کرد و بیشتر از آن که بتواند بشمارد می

این اجازه دهد  که اش به آرامی آرام بگیرند، این اینکه اجازه دهد عضله های از توان افتاده نه.اینجا خیلی آسو
 و فقط ... استراحت کند.  ودنبض کوبنده در گیجگاهش آرام ش

کرد: چطور اونلین او را به باالی  گرفت، به اونلین فکر می اما هر بار که این وسوسه او را در دست می
منتظر مرگ  در آنهای حیاط  د. چطور به ویل کمک کرده بود تا از زندانی که بردهکوهستان آورده بو

مواد مخدر  ی ذهن مختل کنندهدام اعتیادِ شان بودند فرار کنند. چطور از ویل پرستاری کرده بود و از  تدریجی
 شبرای نلیناو کرد و تمام آن چیزی که گیاه گرمابخش نجاتش داده بود. و همین طور که به اونلین فکر می

یافت. و دوباره  نش میوهر بار  به نحوی مخزنی پنهانی و کوچک از قدرت و هدف در در ،انجام داده بود
 داد.  به تعقیب آن ردپاها در برف ادامه می نکرد و تلوتلوخورا خودش را بلند می

بود. هیچ چیز دیگری  کشاند، نگاهش رو به پایین بر روی ردپاها ویل یک پایش را به دنبال پای دیگر می
در پشت کوهستان فرو  دیبرف. خورش یسم اسب بر رو یها به جاتن کرد. به چیز دیگری توجه نمی .دید نمی



 

 

                    

 

 شیکه با عرق حاصل از تقالها شیها لباس انیهمراه بود از م دیشدن خورش دیکه با ناپد یآن یرفت و لرزش
خوش  :با خودش فکر کرد درهم یبرد. با حالت لشیلدر درونش فرو رفت و تح قاًیبود عبور کرده و عم سیخ

 سشیخ یها لباس ،کرد میشب توقف  یکه سرانجام برا یوقت که به آوردن پتوها فکر کرده. استشانس 
ممکن  د،یچیپ می شانانیخشک و گرم که خودش را در م یشود. بدون پتوها یا مرگ بالقوه ی تله توانست یم

 . ردیزده و بم خی سِیخ یها آن لباس انیبود در م
حال به راه رفتن ادامه داد و تا  نی. با استیدور ن یلیشب خ مهیکه ن تدانس  یم ویل شدند و قتریعم ها هیسا
تر از آن بود که از  خسته .دهد ادامه داد صیبرف تشخ یسم اسب را بر رو شیسا توانست یکه م ییجا

، درست ییجلو یپاها ی شده لقف یها با سم قیعم یاه یآن فرورفتگ -ردپاها سردرآوردمیان آن ها در  تفاوت
به چشمش  یتندتر سرخورده بود. آن مناطق اکثراً تنها وقت بیبا ش ی از تپهیها بخش یبر رواسب که  یوقت

که  ییا و موشکافانه یمخف یها امیکدام از آن پ چیه توانست ی. نمافتاد یفرو م شانیآمدند که خودش بر رو یم
داشت که آن را دنبال  دواضح وجو یبود که رد یاندازه کاف نی. همندیبود را بب دهیوزش دآم نشاندید یبرا

ردپاها را  یریگردهوا گذشته بود و حاال  یکیاز تار یلیانجام دهد. خ توانست یبود که م یزیچ ی همه نیکند. ا
 انیرا م یریبور باشد مسدر کار نبود که مج یشدن هچند راه ایانحراف و  چیکه ه ییاز دست داد. اما تا جا

 دیباکه مجبور بود تا انتخاب کند به خودش گفت:  دیرس یبه مکان ی. وقتادانتخاب کند ادامه د رگید یرهایمس
  .نمشب اتراق ک یو برا متوقف کن

کرد تا بتواند  یم سکیآتش کوچک و کامالً پنهان ر کیروشن کردن  یرو دی. شادیچیاو خودش را در پتوها پ
 کند. و دود. دود؟  نیتام یتوانست گرما و راحت یتش مآ کیرا خشک کند.  شیها لباس

از حاکی  عیشا اریبس یبو  -دود را حس کند. دود چوب کاج یتوانست بو یبا فکر در مورد آتش م یحت او
ترق و  یآمد و با صدا یم رونیکاج که از چوب ب ی معطر صمغ سوخته ی حهیرا ا،یدر اسکاند یوجود زندگ

توقف کرد. در مورد آتش فکر  خورد، یتاب م شیپاها یطور که رو نیسوخت. هم یها م هشعل انیدر م یتروق
را ربط دهد، بعد متوجه شد  قتیداشت دو حق یاش سع دود را حس کرده بود. ذهن خسته یکرده بود و فوراً بو

در آن  ییکند چون جا دود را حس یتوانست بو یانطباق بود. م کیتنها  ست،یدر کار ن یارتباط چیکه ه
 روشن بود.  یآتش یکینزد

 این بود شیمعنا نیاکه بود  مطمئن باًیکمپ بود. و تقر کی شیکرد در موردش فکر کند. آتش معنا یسع لیو
شب  یبودند، و برا یکیدر آن نزد ییبود. آنها جا دهیکه او را گروگان گرفته بود رس یو کس نیکه به اونل

 کند و ...  دایبود که آنها را پ نیا داد یانجام م دیکه با یزیم چتوقف کرده بودند. و تما

  ؟یو چ   :دیاز خودش پرس یو فرسودگ یخستگ ازبم  ییبا صدا



 

 

                    

 

بود. سرش را تکان داد تا ذهنش را شفاف کند.  زانیکه از کمربندش آو دینوش یآب ی سهیاز ک یبزرگ ی جرعه
به آن  باًیبه آن مرد سوار ناشناس. حاال که تقر دنیرس -بود کار تمرکز کرده کی یتمام بدنش بر رو ها ساعت

بود: قادر نبود  یحتم زیچ کیکند ندارد.  چهکه بعد از آن  نیا یبرا یا نقشه چیبود، متوجه شد که ه دهیرس
به و ، بود غش کرده و از هوش رفته باًیتقر ،می خورد تلوتلو ینجات دهد. او از خستگ یرا با زور بدن نیاونل

  کرد؟ یکار م یچ لته :دیاز خودش پرس گنجشگ داشت. کیشدن با  زیگالو یبرا یقدرت یختس

خودش  انجام دادن کاری یکه برا یوقت ، درستبه تکه کالمش شده بود لیتبد نیگذشته ا یها طول ماه در
 یکه با نگاه هلتی آورد، ادیرا در کنار خودش به  رشیکرد تا استاد پ یم ی. سعافتی یرا نامطمئن و دودل م

بهش فک کند که آن مشکل را خودش به سرعت حل کند.  یشده و به او اشاره م رهیپرسشگر به او خ

. دیو به گوشش رس دیچیپ ی بیروندر ذهنش در فضا هلت کامل یبه نظر صدابعد عمل کن.  ،کن

  انجام بده. ی. بعد کارنیببخوب اول گفت:  یهلت داشت م

 و بعد انجامش بده.  نیببخوب  اول: کرد ارتکر یبم یبا صدا لیو

بار  کی یداد، بعد وقت هیکاج تک کیزبر  ی تنه یرو به خودش استراحت داد، دوال شد و بر یا قهیچند دق او
 یشتریب اطیرا ادامه داد و حاال با احت رشیتحت فشار ناله کردند. مس شیها عضله د،یخودش را باال کش گرید

 . کرد یحرکت م

را حس کرد. چند  گوشت کباب شده یبو لیمخلوط شد و و یگرید زیر شد. حاال آن بو با چت یدود قو یبو
دهد.  صیتشخ شیرا در جلو یرنگ یکرد توانست درخشش نارنج یکه با دقت حرکت م یبعدتر در حال قهیدق

شد  متوجه لی. ودش یم ادیو به شدت ز دیدرخش یشد، م یبرف در اطرافش منعکس م یدیسف ینور آتش بر رو
 یزد که در پنجاه متر نیتخم یادامه داد. وقت ریدر مقابلش هست و به دنبال کردن مس ای فاصلهکه هنوز 

باالتر هم  یکه تا زانو و حت ینیبرف سنگ انیها رفت و راهش را در م به پشت درخت یمنبع نور است، به آرام
 مد باز کرد. آ یم

به دور آتش برپا که  یکمپبه همراه و  یکوچکو سطح بازم یشروع کردن به دور شدن از هم و فضا ها درخت
طور در  نیشد، و هم کیبه آنجا نزد نچیا نچیو ا دیشکمش کش یودش را بر روخشده بود را نشانش دادند. 

نها آسه تا از  ند،یبشکل را ب یگنبد یکاج پنهان ماند. حاال توانست آن چادرها یها درخت ریز یها هیسا انیم
 یکباب شده در هوا گوشت ی. بودیاز حرکت ند یا نشانه چیبه دور آتش برپا شده بودند. ه یا رهیدا میکه در ن
 . گذشته است که خورده شده بود ییغذا ی از وعدهخیلی او متوجه شد  .حرکت مانده بود یپاک و ب

ک شده شد. خشکش زد، کامالً خش رهیخ کمپ ییجلو ی به لبه ،کرد شقفودر پشت چادرها مت یحرکت یوقت
 ی هیسا انیاش در م خزدار، چهره یها و با لباس انه،. کوتاه و چهارشآمد شیآتش پروشنایی  ی لبه تامرد  کی



 

 

                    

 

که در کمر  یشکل یمنحن ریتوانست آن شمش لیشده بود. اما مسلح بود. و نکه بر سر داشت پنها یکاله خز
در برف فرو رفته بود را را داشته و ته آن  دست راستش نگهدر که  یکیکوتاه و بار ی زهیبود و ن انزیمرد آو

 . ندیبب

 کمپ طرف کیها، شش تا از آنها، در  ورد. اسبآسر در  یشتریب اتییکرد، از جز یتماشا م لیطور که و نیهم
اخم کرد،  لیاش شش مرد است. و یمعن نیگذاشت که ا نیها بسته شده بودند. فرض را بر ا درخت انیدر م

است. او  هدیرا ند نیکه او اونل شددور کند، و بعد متوجه آن  نجایرا از ا نین داد که اونلدانست چطور امکا ینم
نه. بعد  ایاز چادرها باشد  یکیممکن است او در داخل  اینگاهش را به دور کمپ گرداند و کنجکاو بود که آ

آن  کتریاز نزد یبود. وقتشده  دهیکش شیشانه ها یتا باال ییدرخت، پتو کی ری. جمع شده در زدیرا د نیاونل
سوخت و او پشت دستانش  یم لیبست. چشمان و یرا به آن جا م نیکه اونل دش ییها زد متوجه گره دیجا را د
کرد تا چشمانش را وادار  یدو انگشتش گرفت و فشرد، و سع نیاش را ب ینیب یبعد باال د،ینها مالآ یرا بر رو

 آن صحنه متمرکز بمانند.  یکند تا بر رو
 زگشتاکرم وار به درون جنگل ب یبود. او از پا در آمده بود. با حرکت شکست خورده شیاز پ ی مبارزه کی نیا

 ییجا چیاونا امروز هگشت که بتواند پنهان شود و استراحت کند. با خودش فکر کرد،  یو به دنبال مکان
داشت. آنگونه که  ازیقدرتش ن یابیانجام دهد به استراحت و باز یکه بتواند کار نیقبل از ا و او رن، ینم

 کند.  یزیر هیمنسجم را در ذهنش پا ینقشه  کیتوانست  ینم یمده بود، حتآخسته و از پا در 

دور باشد تا او را پنهان کند اما نه آنقدر  یکاف ی که به اندازه افتی یرا م یا نقطه دیکرد، با یاستراحت م دیبا
 یها متوجه شد که نقشه یش افراد کمپ را نشنود. با افسردگجنب و جو یدور که نتواند در صبح صدا

 یزیهم کم چ نیرا داشت؛ و ا شیپتوها حال نی. با استین یشدن گریبرپاکردن آتش حاال د یاش برا هیاول
 نبود. 

بود که  دواری. امدیکرد و به درون آن خز دایپ میعظ اریکاج بس کی ی گسترده یها شاخه ریدر ز یسوراخ
 چیبعد متوجه شد که ه .نکنند دایرا پ شینکنند و ردپاها یزن سوار صبح دور و بر کمپ گشت مردان اسب

لوله شده را از هم باز کرد و آنها را محکم به دور  یوجود ندارد که بتواند مانع انجام آن کار شود. پتوها یزیچ
 داد.  هیتک یبزرگ اریدرخت بس ی و به تنه دیچیخودش پ

و اگر اینگونه . یا نه به خواب رفته است ودکه واقعاً چشمانش بسته ش نیقبل از ا یامطمئن نشد که آهرگز 
 ای بود.  یک پیروزی نود دقیقهمطمئناً  نیا نبود،

 انیمحکم جر یها شد. گره داریاز خواب ب دینال یرد و مک یکه از درد تقال م یدر حال نیاونل ،شب مهیبعد از ن
منقبض شده و گرفته بود. نگهبان که از سر و  یاش به طرز بد شانه یها خونش را کند کرده بود و عضله

 مانعرا در جلو بست تا  نیها را شل کرد و بعد دستان اونل گره یا قهیچند دق یشده بود برا نیخشمگ یشصدا



 

 

                    

 

بد  طیکرد تا با آن شرا یسع نیبود و اونل یکوچک اریبس رییتغ نی. ای اونلین شودها عضالت شانه یدگیکش
 بلند شده او را از جا پراند.   یکه آن صداها یوابد، تا وقتبخ

ا و ه آن جنگجو را حس کرده بود. اما در صبح آن جر و بحث نیو عدوات در ب یدر شب قبل دشمن نیاونل
 نیبخش از جر و بحث ها ب نیآخر نیاما ا ،دانست ینماین را  نیبود. اونل دهیرس یبحران ی ها به نقطه یدشمن

 بود.  آن دو مرد
هفته  نیگذر کرده بودند. چند ایبود که از مرز اسکاند بیشماری یهاگروهاز  یکیکوچک  یآن گروه نگهبان

را  مستانز لیوکه او و  ییجا ،کلبه یکیرا در نزد هیاول یها گروه یاز اعضا یکی قتاًیحق نیقبل، اونل
 بود.  دهید ،گذراندند یم

از رسوم  یکی نیبود. ا یتموجا ی بلند رتبه یها از خانواده یکیپسر  ،1رونیچ ،کرده بود ریکه او را دستگ یمرد
به عنوان  یسال کی کنند دایپ عیترف یافسر ی که به رتبه نیشان قبل از ا زاده بیبود که جوانان نج یتموجا

ا ستوان با ساله کیار بود، ک کهنه سرباز کی ،یرهبر گروه نگهبان،  2خدمت کنند. آتالن یسربازان معمول
 نیاش باالتر نخواهد رفت. ا یکنون ی دانست که هرگز از رتبه یم یراشرافیشخص غ کیتجربه. اما به عنوان 

 رونیچ  .تر از او خواهد بود سرسخت و متکبر باال رتبه رونیچ نیا یکرد که به زود یکامش را تلخ م واقعیت
شهروند  کیبه عنوان اش  در جامعهه ک کرد می افتیدر یدستوراتش را از مرد دیبا بود چون تلخ کامش هم

ها تاخته بود تا آن ستوان را بر  شد. روز قبل خودسرانه به سمت کوهستان یدرجه دو و پست در نظر گرفته م
بهتر بود که  یلیکه به عواقب آن فکر کند. خ نیبدون ا ،گرفت یرا بر سر هوس زندان نیورد. او اونلآسر لج 
داشت  یحیو تجسس دستورات صر یراه خودش را برود. گروه نگهبان نیکه اونل داد یه مزماند و اجا یپنهان م
نگه داشتن و  یبرا یراتمقر چیه نینداشت. همچن ریگرفتن اس یبرا یدستورآنها شدن حذر کند و  دهیتا از د

 دیترک بابود که دخ نیآتالن آن را اتخاذ کرده بود ا کهراه  نیتر وجود نداشت. ساده اسرامراقبت کردن از  ای
امکان وجود داشت تا فرار کند و حرف و سخن حضورشان را  نیزنده بود ا آن دخترکه  یشد. تا وقت یکشته م

 چیاش خواهد پرداخت. او ه یرا با زندگ شیفتد، بهابیاتفاق  نیدانست اگر ا یدر همه جا پخش کند. اتالن م
نسبت  یا نهیو ک از او یحس دشمن چیطور ه نیکرد. هم یآن دختر در درونش حس نم یبرا یحس همدرد

به  نیانسان نبود و بنابرا کی نیطرفانه بود. اونل یو ب یخنث نیبه او در دل نداشت. احساساتش نسبت به اونل
  کنند.  رفتاراو  با انسان کیمانند که را داشت آن  یستگیشا یسخت

مراقبت و  لینه به دل -متناع کرده بودا رونیچ -را بکشد نیدستور داده بود تا اونل رونیبه چ اتالن  حاال
 کردن آن ستوان.  نیبلکه تنها به خاطر خشمگ ،نیاز اونل تیحما
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کامالً  نیکرد. درست مانند شب قبل ا میآنها را تماشا  یکردند با دلواپس یطور که آنها بحث م نیهم نیاونل
طور که بحث شان پر نفرت تر و پر  نیکامالً واضح بود هم .است شانیبحث ها لیروشن بود که او دل شیبرا

فرد بزرگتر دستش را عقب  سرانجام. گشت یتر م پر مخاطره یاو به طرز قابل توجه تیشد موقع ینفرت تر م
تلوتلوخوران به عقب راند. بعد برگشت  یو او را چند گام د،یتر کوب بر صورت مرد جوان یا جانانه یلیو س دیکش

 .  دیکش رونیشکلش را ب یبلند منحن ریشد شمش یم کیکه نزد طور نیرفت و هم نیو به سمت اولن

 ایخشم و  اینفرت  چیشد. ه رهین مرد و بعد به حالت کامالً واضح صورتش خآدستان  انیم ریبه شمش نیاونل
در راه  ،یو دودل دیترد چیکه بدون ه یمصمم از انسان یاز عدوات در آن چشمان نبود. تنها نگاه یحالت چیه

 شی. اما ترس آن لحظه صدا را در گلوشدبک غیدهانش را باز کرد تا ج نیدهد. اونل انیاو پا یه زندگبود تا ب
شد خودش را جمع کرد. او با خودش فکر  یم کیکه به او نزد یباز در مقابل مرگ یخشک کرد و او با دهان

 مین و بعدش تصمدار یام م کشونن تمام شب زنده نگه یم نجایکه اونا منو به ا بهیعج یلیخکرد، 
 .بکشندم رنیگ یم

 مردن بود.   یبرا یا هودهینظر روند ب به
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 

 
 
 

طور که  نیکرد و هم هنظم و درهم را مشاهد یب یآن برف نرم ردپاها انیبه اطراف کرد و در م یهلت نگاه
سوخت منتظر  یم یاز کنجکاوآنجا سر در آورد با خودش اخم کرد. هوراس که  یاهکرد از سرنخ  یم یسع

به هم خورده و  که نیزمبرف روی از  خاص یکه زانو زده بود بلند شد و تکه ا ییماند. سرانجام هلت از جا
 لب گفت:  ریکرد. او ز یرا بررسشکافته شده بود 

 شتریب دمیتا از اونا. شا یس حداقل . 

 : دیپرس یشیبه طور آزما هوراس

 هلت؟  

از آن  شتریتوانست ب ینه اما نم ایوجود دارد که هلت از آنها سر در آورد  یشتریب اتییجز ایت آسدان ینم
کرد که به  یاز ردپاها را دنبال م یگرید ی شد و البته دسته یمنتظر بماند. حاال رنجر داشت از کنار پست دور م

 رفتند.  یپشت آن گذر م یها کوهستان

 که اومدن  یشون از همون راه هیرفتن. بق ایل اسکاندشش تا، به داخ ایپنج و  دیشا ک،یگروه کوچ هی
 برگشتن. 

از آن که با هوراس صحبت کند داشت با  شتریآن را نشان داد. او ب یبا نوک کمان بلندش سمت و سو او
کرد.  یم دییخودش تا اتیذهنبه او گفته بودند را در  نیزم یرو یها نشانهآنچه  زد. و داشت یخودش حرف م

 : دیپرس یمهوراس به آرا

 ان، هلت؟  یک اونا 

که گروه  یدر جهت یبکشد. هلت چند گام رونیرنجرها ب ی تمرکز مصممانه انیم هلت را ازبود تا  دواریام
 گفت:  یا اش به طور خالصه شانه یرفت. او از ورا شیگرفته بودند پ شیکوچکتر در پ

 یتموجا   . 

 کرد:  یادآوریهلت  آن حرف چشمانش را تاب داد. او به دنیهوراس با شن



 

 

                    

 

 ان؟  یک قاًیها دق یتموجا نی. اما ایرو که گفته بود اون 

در مورد غم  یگریهوراس مطمئن بود که نظر د یا لحظه یمتوقف شد و برگشت تا به او نگاه کند. برا هلت
 یصورت رنجر عبور کرد و هلت با لحنروی متفکرانه از  ی. بعد نگاهدیخواهد شن التشیبودن تحص زیانگ
 تر از لحن معمولش گفت:  میمال

 ،مگه نه؟   ،یباش دهیشن یزیوجود نداره که از اونا چ یلیفک کنم دل بله 

تکان داد.  نه کند فقط سرش را به عالمت جادیا یا هلت وقفه یها تا در صحبت دوست نداشتهوراس که  
 رنجر گفت: 

 هستن.  1استپپز سترنیاز ا ییسوارها اونا 

 ه بود اخم کرد. او تکرار کرد:که متوجه نشد هوراس

 ؟2استپس  

 کند. او به هوراس گفت:  یگر لبخند کمرنگ اجازه داد تا بر صورتش جلوه یک هلت به و

 یکس چیدر سمت شرق. ه ییها و چمنزارها دشت -راه رفتن. بلکه استپپز یاستپس به معن نه 
ساده و بدون  ییها لهیونا فقط قبا یوقت هیگرده.  یبه کجا برم یاصل و نسب تموجا قاًیدونه دق ینم

 شد.  4شاشان نیکرد و اول یکیآنها را متحد و  3که تمگال یبودن تا وقت التیتشک

 حرف هلت آمد.  انیبه م دیبا ترد هوراس

 شاشان؟  

آن  حیتوض یتکان داد. برا یتواند داشته باشد. هلت سر یم یداند آن کلمه چه معن یکه نم ودبمشخص  کامالً
 دامه داد: به حرفش ا

 شان شد او لقب شاشان را  تمگال ارباب همه یشد. وقت یشناخته م 5با عنوان شان لهیهر قب رهبر
 رهبر رهبرها.      ایشان ها  شانِ یبه معن -کرد جادیا

 : دیتکان داد. او پرس یسر یهوراس به آرام

 بود؟  یتمگال ک اما 

 با شتاب اضافه کرد:  و

 سر بلند کرد؟ که اون از کجا  نهیا منظورم 
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 باال انداخت.  یبار هلت شانه ا نیا

 او رهبر  یپسر گله چران ساده بود. اما به نحو هیکه اون  گهیدونه. افسانه م ینم قاًیدق یکس چیه
به  ور یتموجااون بود که  نیمتحد کرد. خالصه اش ا یکی یکی وها ر لهیشد. بعدش قب لهیقب کی

 تیدر موقع ینا وقتاوسبک در کل جهان.  سواره نظامِ نیبهتر احتماالً -از جنگجوها مبدل کرد یملت
که  یی. تا جادرحمن یو مطلقاً ب افتهی، کامالً سازمان ی هستندترس چیبدون ه ،رندیگبقرار  یجنگ

 ان.  وقت شکست نخورده چیدونم ه یم

 : دیپرس هوراس

 کار دارن؟  یجا چ نیاونا ا خب 

اش را با  ینییکرد لب پا یکه به جواب ممکن فکر م یوقت واز کرد هوراس را براند یهلت با حالت درهم و
 : دیخاراند. هلت پرس یم شیها دندان

 میکن یم دایپ یچ مینیو بب میرو دنبال کن کیگروه کوچ نیبهتر باشه ا دیسواله، مگه نه؟ شا هی نیا .
 . میبر میخوا یرن که ما م یم یکه اونا به همون جهت یحداقل تا وقت

بود رفت، افسار  ستادهیمنتظر ا ییبایکه ابالرد با شک ییکرد و به جا زانیچپش آو ی شانه یرا بر رو کمانش و
 ،وار شدس یرنگ یمشک یرفت و بر اسب جنگ هلتبود. هوراس با شتاب به دنبال  زانیآو نیزم یابالرد بر رو

که  یورآالتیها و ز تمام لباس کبارهیقرار دهد.  به  ریرا تحت تاث یکه سوارش بود تا نگهبانان مرز یهمان اسب
به  یا اش سقلمه ن بود.  او با پاشنهوناجور و ناموز یکند اندک یرا باز ییکایقاصد گل کیبود تا نقش  دهیپوش

 تیهدا یبا افسار یدنبالشان کردند، اسب جنگ گریاسب د دوزد و به دنبال هلت به راه افتاد.  یاسب مشک
 سوار.    ایبه راهنما و  یازین چیتاخت بدون ه یرشان مدر کنا یشونده و تاگ به آرام

 
****** 

 
 کرد گفت:  یبرف اشاره م یکه به رد رو یرد. او در حالک یم یرا بررس نیخم شده بود و زم نیز یهلت بر رو

 کن اون برگشته.  نگاه 

در  یو آشکار یهیدب زیچ چیاو ه یرا کاوش کرد. برا نیزم یکرد و با دقت بر رو کتریاسبش را نزد هوراس
برف مرطوب و نرم  انیرا در م شیاسب درهم برهم که به سرعت داشت معنا یردپا یسر کیکار نبود به جز 

 : دیداد. او سرانجام پرس یاز دست م

 ه؟یچ نیا  

 آن ردپا بردارد جواب داد:  یاز رو ش راکه نگاه نیبدون ا هلت



 

 

                    

 

 ه. رفته بود دوباره برگشت ییسوار تنها که تنها اون 

رفته بود در  ایسوار تنها گروه را ترک کرده بود و به سمت اسکاند کیوقت قبل، ردپا چند دسته شده بود،  چند
تنها  کردند. حاال ظاهراً سوار یشان را از مرز حفظ م که گروه کوچکتر به سمت شمال رفته بودند و فاصله یحال

 برگشته بود تا دوباره به گروه ملحق شود. هلت گفت:

 در  میکن یرو دنبال م هیبق میکه دار یوقت ستیکنه. حاال الزم ن یرو راحتتر م یهمه چ نیا خب
 . مینگران باش رهیبرگرده و پشت سرمون قرار بگ نکه او نیمورد ا

 . او گفت:دیدرخش یتمرکز م ازد و بعد متوقف شد، چشمانش نرا شیابالرد را به پ او

 بهیعج . 

 که سوار یکرد و بعد جهت یرا بررس نیزم کیبرف زانو زد. از نزد یمد و بر روآ نییسرخورد و پا نیز یاز رو و
و بعد بلند شد و برف مرطوب  دیکرد. هلت نال یتنها از آنجا برگشته بود تا به گروه ملحق شود را به دقت بررس

 : دیزانوانش تکاند. هوراس پرس یرا از رو

 شده؟  یچ 

کرد. او در  یم تیاو را اذ نیو ا ند،یب یرا م یزیئن نبود دارد چه چ. کامالً مطمشددرهم  یبا اخم هلتصورت 
 مد. سرانجام گفت: آ یها خوشش نم نانیاز عدم اطم ینیچن نیا ییها تیموقع

 عبور کنه از  نجایکه اون از ا نیروز قبل از ا هیبه گروهش ملحق نشده. اونا حداقل  نجایا تنها سوار
 ان.  گذشته نجایا

او  وجود داره. یمنطق لیدل هی سوار اون یبراباال انداخت. او با خودش فکر کرد:  راش شانه ا هوراس

 کرد:  شنهادیپ

 محل مالقات رفته.  هیپس اون دنبالشون به سمت  خب 

 تکان داد.  یریبا موافقت س هلت

 سوال . یبان دهین و اون ممکنه خودش رفته باشه دا ییگروه شناسا هیاونه. واضحه که اونا  هیشب یلیخ
 کرده؟  یم شداشته دنبال یگشته ک یکه داشته برم یکه وقت نهیا

 : دیهوراس باال رود. او پرس یحرف باعث شد ابروها نیا

 کرده؟  یداشته اون رو دنبال م یکس 

 کوتاه گفت:  یلی. او خدیکش یقینفس عم یدیمانا یاز رو هلت

 و ردپاها کامالً  شهیره به سرعت آب مآد. برف دا یبه نظر م یطور نیتونم مطمئن باشم. اما ا ینم
 ست... ادهیپ یپا دیجد کنیباز نیاما ا ،یاسبها رو بخون ی. کامالً راحته که ردپاستنیواضح ن



 

 

                    

 

 اضافه کرد:  یبا حالت نامطمئن او

 جا بوده. یناگه واقعاً ا 

 شروع به حرف زدن کرد:  هوراس

 م؟یکار کن ی... حاال چ خب  

 شد گفت:  یدوباره سوار اسبش م را گرفت. او که مشیتصم هلت

 تونم راحت بخوابم. از معماها خوشم  یچه خبره نم نجایکه نفهمم ا ی. تا وقتمیکن یم دنبالشون
 د. آ ینم

مد، ناگهان سرش آ یداشت از پشت دو سوار م یکه به آرام ،که تاگ یادامه داشت تا وقت یساعت کیمعما  آن
دور از انتظار بود.  یلیخ یلیخ ،شان یهر دو ،هلت و هوراس یکار برا نیسر داد. ا یبلند ی ههیرا بلند کرد و ش

. تاگ دوباره در کنارشان شدند رهیبه اسب کوچک خ رتیو با ح دندیچرخ شانیها نیز یبه سرعت بر رو آنها
ر هوراس در مقابل افسا یدکی یِ. اسب جنگدیکش ههیدر آن بود ش یاز دلواپس یرو به باال که رد ییبا تن صدا

از جناب  اولین جواب. هوراس توانست دیکش ههیور و آن ور شد و او هم با ترس ش نیکننده اش ا تیهدا
 حرکت ماند.  یآرام و ب یعیکه ابالرد به طور طب یدر حال ،اندکه بر آن سوار بود را فرونش یاهیاسب س

هم به  هیطع شد. بقتاگ در وسطش ق ههیسکوت صادر کرد و ش یبرا یالمت رنجرع کی تیهلت با عصبان
باال و  یاز هم باز شده، سر ییجلو یساکت شدند. اما تاگ همچنان به آن حالت ادامه داد، با پاها یآرام

. او در لبه دیلرز ی. بدنش مدیکش یشان را بو مو اطراف  سرد دور یطور که هوا نیهم زانلر ینیب یسوراخ ها
 یها اسب یرب بود و تنها نظم و انضباط و آموزش عالنگران و مضط یها ههیاز آن ش گرید یکیسر دادن  ی

 شد. هلت شروع به حرف زدن کرد:  یرنجرمانع از انجام آن م

 یمرگ چه  ... 

 ریگردن تاگ را نوازش کرد. او ز یبه سمت اسب نگران رفت و به آرام یبه آرام د،یپر نییپا نیز یاز رو بعد
 لب گفت: 

 برات افتاده؟  یتفاقساکت باش پسر. آروم باش . چه ا حاال 

آورد و  نییاسب کوچک را آرام کرد. تاگ سرش را پا میمال یها آرام و نوازش دست یصدا آنبه نظر 
اسب را نوازش کرد و همچنان با  یها گوش ی. رنجر به آرامدیهلت مال نهیس یبر رو یاش را به آرام یشانیپ

 آرام با او صحبت کرد.   یا زمزمه

  درسته؟         ،یحس کرد یزی. چیدون یم یزی؟ تو چمگه نه ،یحرف بزن یتونست ی... اگه فقط مبفرما 



 

 

                    

 

اسب  یها رفت. اما متوجه شد که گوش نیاز ب یتماشا کرد و لرزش بدن تاگ به آرام یهوراس با کنجکاو   
آسوده  آرام شده اما هنوزبا این که تاگ  دانست میکارآموز جنگجو  کوچک هنوز بلند و در حالت هشدار است.

 گفت:  یخاطر نشده. او به آرام

 رفتار کنه.  یاسب رنجر اون شکل هی دمیقبالً ند هرگز 

 کرد:  دییتا او مضطرب. ینگاه کرد، با نگاه ،به او ،هلت به باال و

 کنه.  یکه نگرانم م هیزیچ نی. ادمیند منم 

 کرد. او با جسارت گفت:  یبا دقت تاگ را بررس هوراس

 آروم شده.  یکم هیآد  یبه نظر م حاال 

 . دیاسب کش یپهلو یهلت  دستش را بر رو و

تا  شتریب یکم ایساعت  هی. تنها میادامه بد میکمان محکم و سفته، اما فک کنم بتون کیهنوز مثل زه  اون
 شب کجا اتراق کردن.   یمون برا دوستان نیا نمیخوام بب یو من م میوقت دار یکیتار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 

  

 
 
 
 
را گذارند، در مدت  یدو پتو، شب بد یناکاف یشده در گرما دهیچیو پ ،درخت کاج عظیم آنپناه  انیدر م لیو

قسمت  نیشتریشد. ب یم داریزد و مدام از سرما و افکار هجوم آورده به ذهنش ب یکوتاه چرت م یها زمان
از دست  نیاونل نجاتبا موضوع ه افکارش متعلق به حسش در مورد نامناسب بودن مطلق اوضاع بود. او ک

بتواند آن کار را انجام دهد. آنها شش  ای برای آن که ، نقشهروبرو بود کامالً بدون نقشه بود شانیها رکنندهیاس
خنجر  کیمان شکار کوچک و ک کیصرفاً با پسر بچه بود که  کیمرد کامالً مسلح و توانا بودند. او تنها 

آتش  کیدر  هایش پیکاننوک  -بودند مناسبکوچک  یشکارها یها براتن شیها کانیکوچک مسلح بود. پ
که او به عنوان  نبودند یا دو لبه زینوک ت یها کانیآن پ هیکرده بودند. آنها اصالً شب زشانیسخت شده و بعد ت

 یرنجر زندگ کیگفت:  یم یمیقد یآرالوئنمثل   کی. به همراه داشت ردانشیموز رنجر در تآکار کی
 داده است.  یرا در کمربندش جا انسان هارو چ ستیب

 :با خودش فکر کرد یو دوباره به ذهنش فشار آورد. او با تلخ دوباره ،یخواب یب یطوالن یها وقفهآن  انیدر م
 کی ختنیر یاش برا یحس کرد با ناتوان لیداشته. و زیبرنامه ر کیمتفکر و  کیبه عنوان  یشهرت یگارزور

خواب  مهین یرا. در مقابل چشم ذهنش، ذهن گرانیطور د نیخواهد کرد. و هم وسیرا ما نیطرح و نقشه اونل
. بعد آن زدیبر یکرد تا طرح یم شقیزد و تشو یکه به او لبخند م دیهلت را د یشویصورت ر دار،یب مهیو ن

بدل  یدیاز ناامپر  یبه نگاه مبعد سرانجا ت،یاز عصبان پر یشد، ابتدا به نگاه یلبخند از صورتش محو م
 یپل مرگارث. آن کارآموز جنگجو یروتا  کایسفر کلتطی کرد، همراهش در  ربه هوراس فک لیشد. و یم

انجام دهد.   شانیهردو یفکر کردن را به جا لیخرسند بود تا اجازه دهد و شهیوزن هم نیو سنگ کلیدرشت ه
 یبا ناخشنود ،شده است یگذار هیاسرم یچطور در مکان بد نانیکرد آن اعتماد و اطم یطور که فکر م نیهم
مغز معتاد را  مخدر مواد دیگرمابخش بود که او به آن معتاد شده بود. شا اهیگ هیاثر ثانو نیا دی. شادیکش یآه



 

 

                    

 

با فکر در مورد موقعیت کرد.  یم شمورد ناتوان نیگرفت و در ا یرا م لیرد، و از او حس تفکر اصک یفاسد م
 : دیاز خودش آن سوال را پرس ،که آن شب چقدر بد است نیرد ادر مو یا و فکر دوباره اش کنونی

 کرد؟  یچه م هلت

اثر بود.  یو ب هودهیبود حاال ب دیسوالش آن قدر مف یبرا یفراهم کردن جواب یکه در گذشته برا وهیآن ش اما
بود که  نیا قتیحق ،کرده و اندرز دهد. گرچه تیکه او را  نصح دیدر عمق حالت ناخودآگاهش نشن یجواب چیه

 دیایاش برب بتواند از عهده لیکه و یا هشد نیحرکت تمر چیه شیروبه رو شامدیداده و پ خر تیآن موقع یبرا
ناآشنا و به طور  ینیتعداد نفرات در مخصمه افتاده، در سرزم ثیاز ح رمسلح،یغ یواقع یوجود نداشت. به معنا

ها بود  بهیغر یاردو یانجام دهد ادامه دادن به نگهبان ستتوان یکه م یزیچ از توان افتاده، تمام آن یزیغم انگ
برسد. او  نیفراهم کند تا به اونل یتیموقع شیکه برا یدادیرخ دهد، رو تیموقع نیدر ا یرییتغ نکهیبه ا دیو ام

 را به درون جنگل بکشاند و دور کند. 

و  دیکش رونیت کاج بخدر ریخودش را از ز زیخ نهیاستراحت دست برداشت، س یبرا شاز تال سرانجام
ساعت  کیاز  شتریب یکه اندک گفت یها در آسمان به او م ستاره تیهم جمع کرد. موقع را با زشیناچ زاتیتجه

شاخ و برگ  لتریف انیکه از م، پرتوهایی دم را داشته باشد دهیسپ یپرتوها نیاول دیدن انتظاربتواند مانده تا 
 به خودش گفت: یچارگی. او با بکردند یدرختان عبور م

 ادیم ادمیه که ییاز مهارتها یکی نیا حداقل . 

 شب عادتش شده بود.  یطور که در ط ناکرد، هم ابلند ادرا  و آن کلمات 

شانس  نیا شهیدرختان به سمت محل اردوگاه رفت. هم انیرا گرفت و از م مشیکرد، بعد تصم یمکث لیو
جنگل رفته باشد تا  انیبه م ای ،نگهبان به خواب رفته باشدکرده باشد. ممکن بود  رییتغ یزیوجود داشت که چ

 باز گذاشته باشد.  نینجات اونل یکند، و راه را برا یدگیرس یمشکوک یصدابه 

حاضر باشد تا  لیبود که و بسیار مهممد، آ یبه وجود م یتیموقع نیمحتمل نبود اما ممکن بود. و اگر چن یلیخ
که  ییتا جا نیهم یبرا .بود تا دنبال کند اتیعمل یبرا یمورد مشخص نیسود برد. حداقل ا تیاز آن موقع

وقت  یا قهیانداخت. ده دق شیها انهشنل به دور ش کیاز پتوها را مثل  یکیو  حرکت کرد یممکن بود به آرام
نوز رفت. ه بر باد شیدهایام ی کار را انجام داد همه نیا یکند. وقت دایبرد تا راه برگشت به کمپ کوچک را پ

 ،مرد سر حال کینگهبان با فهمید کرد  یتماشا م لیطور که و نیرفت و هم یدر سر پستش رژه م ینگهبان
گرفته بود. او به دور محوطه کمپ با  لیو آن مرد پست را تحو ودو استراحت کرده عوض شده ب داریکامالً ب

دراز  شده و  درخت پنهان کیشت که آن پسر در پ یا نقطه یمتر ستیرفت، و به ب یمنظم قدم رو م یرژه ا
را مدام  دشید ی در کار نبود. آن مرد نقطه یتوجه یاز غفلت و ب یا نشانه چی. هرفت و می آمد یبود م دهیکش

با حسادت به  لیکرد. و یجستجو م یمعمول ریغ ی هر نشانه دنیجنگل را بر د وطهداد و مدام مح یحرکت م



 

 

                    

 

 هیشب یلیکمان خ نیبود. ا زانیآو شراست ی شانه ینگاه کرد که بر رو ی آن مرد مادهآکمان دوبل زه کرده و 
آن رنجر ترشرو  ااش را ب یکارآموز یروزها نیکه اول زمانیدرست  ،بود که هلت به او داده بود یآن کمان

 استپپز سترنیا انیمورد گفته بود که چطور از جنگجو نیدر ا یزیآورد هلت چ ادیگذراند. به طور مبهم به  یم
 .  یا نه هستند انیآن جنگجو ی مردان هم از دسته نیا ایکنجکاو بود که آ لیبسازد. و یکمان نیگرفته تا چن ادی
که او به همراه داشت.  یواقع یبرعکس اسباب باز ،هیواقع ی اسلحه هیکمان نگهبان  :با خودش فکر کرد لیو

 ردانیپردارشان در ت یها که نوک ییرهایتکه آن  یدر دستانش داشت، و تعداد نیمانند ا یحاال اگر کمان
 . هدانجام د یپشت سر نگهبان سربلند کرده بودند، ممکن بود بتواند کار

کرد، اما مجبور شد  یو گرفتن کمانش باز ش،شدن با نگهبان و سرنگون کردن زیگالو ی دهیبا ا یا لحظه یبرا
اگر  یشدن به آن مرد برسد. و حت دهیشن ای دهیدنبود تا بتواند بدون  یراه چیرا دور اندازد. ه دهیکه آن ا

مسلح غالب شود وجود  یجنگجو کیکه بتواند بر  نیا یبرا یشانس اندک د،یآن برآ یتوانست از عهده  یم
 یتوانست خودکش یآن مرد م ریکه همراهش داشت در مقابله با شمش یداشت. رودرروکردن خنجر کوچک

 و بود یتعادل یکامالً ب ی اب چاقو را امتحان کند، اما آن چاقو اسلحهتوانست شانسش در پرت یباشد. البته م
 نیهم یهدف بنشاند اصالً مناسب پرتاب نبود. برا انیرا در م غهیبتواند ت کهاش  وزن مناسب در دسته بدون
ه هرگز شد ک یتیادامه داد و منتظر موقع یبان دهیو به د هبرف پنهان کرد انیخودش را در کنار درخت در مویل 

به آن بسته  نلینوکه ا ی. درختندیطرف کمپ بب کیرا در  نیجمع شده اونل کریتوانست پ ی. مامدیبه وجود ن
شدن توسط نگهبان  دهیبتواند بدون د لیوجود نداشت تا و یراه چیاحاطه شده بود. ه یباز یشده بود با فضا

 کننده بود.  دیناام نهایبرسد. تمام ا نیبه اونل

 یاو با صداو ، بودچرتش برده  ، احتماالًکه گذرانده بود یشب ناآرام با توجه به در دستان سرما وآرام گرفته 
 شد.  داریب ادهایآن داد و فر

زد و  یم رونیها ب درخت نیب یدرزها انیاز م لیصبح به طور ما لیادم بود و نور او دهیبعد از سپ درست
 یبود و اندک ستادهیگروه آنجا ا انیداخت. دو تا از جنگجوان یمسطح م ی آن محوطه یبر رو یدراز یها هیسا

 بحث بودند.      جر و در حال  بقیهجدا شده از 
، کرد یاشاره م نیاز آنها مدام به سمت اونل یکیناآشنا بودند، اما موضوع بحثشان واضح بود،  لیو یکلمات برا

و حاال ، به او داده شده بود خودش را جمع کردهکه  ییپتو انیکه هنوز به درخت بسته شده بود و در م اونلینی
 . ردک یم شانیبود و تماشا داریکامالً ب

. سرانجام به شد یبلندتر م شانیشدند و صداها یتر م یمردان عصبان گرفت، یطور که آن بحث باال م نیهم
و او را   دیکوب یلیس گرینظر کرد. بر صورت مرد د صرف شتریب یمرد مسنتر از خوددار دیرس ینظر م



 

 

                    

 

 دیچرخ نیبود، بعد به سمت اونل یاضاز کارش ر ایتکان داد، گو دییبه تا یپرت کرد. سر یتلوتلوخوران به کنار
 افتاد.  رشیشمش ی دسته یو دستانش بر رو

شد رفتارش  کیو به آن دختر نزد دیکش ریطور که آن جنگجو شمش نید. همز شخشک لیو یا لحظه یبرا
 ویبه آن دختر برساند. در مورد کل آن سنار یبیخواهد آس یکه او م یباور کننبود  نممکبه نظر  ؛بود یرجدیغ

 یخصمانه را منتف تیدر رفتار و حرکاتش وجود داشت که به نظر هر گونه قصد و ن یعدم همدردیک نوع 
به  لیرشدکننده از ترس را در و یدر رفتار بود که حس یو آسودگ یعدم همدرد نیهم حال نی. با اکرد یم

 شیاز گلو ییصدا چیباز بود اما ه نیسر دختر باال برد. دهان اونل یرا بر باال رشیوجود آورد. آن مرد شمش
شکل  یکمان یبا آن پاها زنقشیر یآن جنگجو یبرا نلیناومتوجه شد که کشته شدن  لیشد و و یخارج نم

 ندارد.     ییمعنا چیه قتاًیحق ؛ندارد ییمعنا چیه
که دست جنگجو به دنبال  نیشدند و هم دهیکردند کش یخودشان عمل م ی اراده که تحت لیدستان و

خودش را در برف جمع  نیلنرفت و او البا دهیخم ی غهینشاندند. ت نرا در کما یکانیرفت پ رشیشمش ی دسته
 رونیدرخت ب ناراز ک لیکشنده بلند شد. و ی آن ضربه سد کردن یبرا هودهیب یدستش در تالش کی و کرد

 . دیکمان را کش زه کرد یم نیرا سبک و سنگ تیذهنش موقعدر طور که  نیمد و همآ

در آتش سخت  کانشینوک پ یشده بود، حت زیچوب ت کیبهتر از  یتنها کم آن پیکانکشت.  ینم کانشیپ
که آن  یچرم نیو پوست میضخ یخزها گرفت تنها نتیجه اش این بود: یم هدفشده بود. اگر بدن جنگجو را 

. تنها کردند می توقفرا م کانیبگذرد پ آنها انیبتواند از م کانشیپ یکه حت نیبود به حتم قبل از ا دهیپوشمرد 
بود که  یمرد بدون حفاظ بود و اتفاقاً آن نقطه همانبدن که در آن نقطه  وجود داشت ریپذ بیآس ی نقطه کی

 د. دا یم ریرا بر متوقف کردن ضربه شمش تیموقع نیبهتر لیبه پرتاب و
خزپوش  نیآست یرا بلند کرده بود برهنه شده بود و گوشت برهنه در انتها شیکه بازو نیمرد هم مچ دستِ

به  کانیبه سمت مچ دست مرد رفت، نوک پ یاش به آرام یریگ هدفی  نقطهدرآمده بود.  شیبه نما میضخ
را رها  کانیرا کنترل کرد و بعد پ به طور خودکار تنفسش لیباال آمد تا اجازه داشته باشد پرتاب شود. و یآرام

 کرد. 

و  مودیرا پ نشانیب ی هلو به سرعت فاص د،یجه رونیباز زه سبک  کانِیکرد و پ یا دنگ خفه یصدا کمانزه 
 در گوشت نرم مچ دستش جنگجو فرو نشست. 

 کانیپ ،حرکت کرد یدستانش با حرکت دنباله دار خوب ،دیخفه شده را شن یدرد یاز رو ادیفر یصدا لیو
 سر چیاز دست مرد رها شده بود بدون ه یریفرستاد. شمش یو آن را به دنبال اول ددر چله کمان نشان یگرید

عبور کرد باعث شد  نیاونل یدرست از کنار بازوکه  غهیت زیو نوک ت ؛افتاد فرو نیبرف سنگ یبر رو ییو صدا
شد، و  زانیآنجا آو یبیآس چیآمد و بدون همرد فرود  میضخ نیآست یرو دوم بر کانیسر دهد. پ یغیج نیاونل



 

 

                    

 

شده بود، به طور  ریکه شوکه و غافلگ نی.  با اودب یدستش جار یگرفت، خون بر رو مرد مچ راستش را
کرد  کیبار شل نیمدو برای لیکه و یمده بود برگشت و حاال وقتآاز آنجا  کانیکه پ یسمت هبناخودآگاه 

از خشم، مچ  یداد. با خرناس صیباز تشخ یفضا یآن سو قش را درن زیر کریآن پ آن مرد .دیحرکتش را د
 نیاونل یا لحظه یبرا  و دیکش رونیکمربندش ب انیم از درازش را با دست چپش خنجراش را رها کرد،  یزخم

و بعد شروع به  ،درون شتا آنها دنبال دیکش ادیاشاره کرد و فر لیفراموش شد و آن مرد به مردانش به سمت و
 به سمت مهاجمش کرد.  دنیدو

را کند کرد و باعث شد که آن مرد  مردطور که با سرعت از کنار صورت آن مرد گذشت حرکت  نیسوم هم ریت
بودند.  شدر راه بود و دو نفر از مردانش به دنبال آن مردحذر کند. اما بعد دوباره  کانیبپرد تا از آن پ یبه کنار

شکست خورده است  دیکه فهم یرود و وقت یم نیه به سمت اونلک دیرا د یمرد چهارم لیدر همان لحظه و
آن  ریدانست تاث یکه م یبه سمت آن مرد فرستاد در حال یگرید کانی. او به سرعت پستادیقلبش از کار ا

 یمد رو در رو شود کمان بآ یم شیکه پ ییگشت تا با جنگجو یکه برم یو پوچ است. در حال چیه کانیپ
 . دیکش رونیکمربندش ب از ار شیت و چاقوانداخکنار را  دهیفا
که  ییها ساعت انیاز م ؛ صداییآشنا بود یکه به طور ترسناک ییصدا د،یها شن گذشته انیاز م ییصدا ناگهانو 

پشت سرش به گوش  ییاز جا یتپ تپ خفه و بم یصدا .اطراف قصر ردمونت گذرانده بود یها در جنگل
که در  یمیعظ رویبا ن و یباورنکردن یکه با سرعت نیسنگ یکانیاز پ یشکافت دهنده ا سیه یبعد صدا د،یرس

 یصدا، جا گرفتهدفش در  کانیآن پهمین که مد. سرانجام، آ یم شیشکافت و پ یپشت آن بود هوا را م
 . دیرا شن یشترق محکم

رو ظاهر شیپ یجنگجو ی نهیدر مرکز س ،یخاکستر یو پرها ،یکمش یا لهیبا م کان،یپ آن دیرس یبه نظر م
و مرد دوم  ،و شترق س،یتپ تپ، هترکیبی دیگری از  یاز پشت در برف سقوط کرد. صدا آن مرد شده است. 

 یها سم ی. صدادیکمپ دو گرید یبسته شده در انتها یها به سمت اسب و دیمرد چرخ نیهم فرو افتاد. سوم
 یعیرطبیخواهند با قدرت و دقت غ یاند و نم گفت که همکنون دو مرد فرار کرده یم لیچهارنعل اسب به و

 کمان بلند روبه رو شوند. 

 چیه یافتاده است. اما به طور منطق یدانست چه اتفاق یم زهیغر یکرد، ذهنش آشفته بود. از رو یمکث لیو
را  دیو کامالً در د یشنل پوش خاکستر کریآن اتفاق رخ داده است. برگشت و آن پ ینداشت که چطور یا دهیا

 دهیآن کش ی در چله یگرید کانیو پ ودبزرگ هنوز آماده ب اریبس کمان بلندِ د،یدپشت سرش  یمتر یدر س
 : دیکش ادیفر لیشده بود. و

 هلت؟  



 

 

                    

 

! او هنوز در خطر بود. نیبعد به خاطر آورد. اونل ،شروع کرد که به سمت آن مرد بدود لی. ودیلرز یم شیصدا
برف  یدراز افتاده بر رو رِیشمش نیکه اونل دیو د دیرا شن فوالد یفوالد بر رو شیسا یکه برگشت، صدا نیهم

و زودگذر باشد چون  یآن یرصتتوانست ف یتنها محرکت  حمله را رد کرده است. اما آن نیو اول هرا برداشت
اشاره کرد و با  شبه سمت لیمحکم به درخت بسته شده بود. و یلیهنوز از جلو بسته شده بود و او خ شدستان
رنجر از آن صحنه  دیکند، بعد متوجه شد که د کیخواست تا شل یاز هلت م یدیناام یمرده و از روناش یکلمات

 ها مسدود شده است.  توسط درخت
مرد چهارشانه و بلند قامت، که به طرز  کی. دیدر حال تقال و مهاجمش دو به سمت دخترِ یگریبعد مرد د

 هیشب یلیکه خ یبیبا  نشان غرکه بود  دهیرنگ پوش دیفشنل س کیباف به همراه ریآشنا بود و زره رنج یبیغر
آن  بلند و راست ریشمش ،مدآ نییپا دهیخم ریطور که آن شمش نی. همتزیین شده بود برگ بلوط کیاز  ینماد
ک یرا بکشد قرار داد و با  نلینداشت او یکه سع یو آن مرد نیاونل نیخودش را باو آن را گرفت. بعد  مرد
داشت، آن مرد را از آن دختر دور کرد. به وضوح در آن  یکه سر را به دوران وا م ریشمش عیسر ی ضربه یسر

کننده  دیناام تیها موقع ها و ضربه کرد، سد کردن ینینش در مقابلش عقب بشیو رق از آن او بود یبرتر تیموقع
رو  یاش حرکت النژ دهیخم ریبا شمش اوکامالً مغلوب شده است.  دیفهم مرد تموجایکه  یرا رشد داد تا وقت

از  شکامالً تعادل ،راند شیپبه او را  که خاطر حرکتشبه  .دفع شد یانجام داد و آن حرکت به آسانبه جلو 
حاال هم در  نیکه هم قرار گرفت ییا انهیجو یدر مقابل برش بک هند تالف یگارد کامالً بازبا دست رفت و 

  -راه بود

 : دیکش ادیدرست سر وقت فر هلت

 شنکش! 

آن، به کنار سر آن مرد برخورد  زیت ی اش، نه لبه غهیخاطر سطح صاف ت نیبه هم .هوراس مچش را چرخاند و
 پت و پهن شد.  نیمز یرو ،خوش شانس یلیخ البته و ،هوشیو ب دیاش چرخ کرد. چشمان مرد در کاسه

 با آرامش حرفش را تمام کرد: رنجر

 میالزم دار یزندان هی ما . 

 شجفت دست به دور مچ کیبود، و  دهیبا کله به سمت او دو یکوچک کریپ ،شد دهیعقب کشبعد توجهش به 
کرد و بدون توجه  یهق هق م ،دیطور که معلم، مرشد و دوستش را در آغوش کش نیهم لیشد و و دهیچیپ

 یبر رو یقطره اشک دیفهم یو شگفت زده شد وقت درا نوازش کر شیها شانه یکرد. هلت به آرام یم یوراج
به او کمک کرد  یو به آرام دیرا بر نیدست اونل یها گره رشیشمش ی . هوراس با لبهدیلغز نییاش به پا گونه

 : دیپرس یبلند شود. او با دلواپس شیپاها یتا بر رو

 خوبه؟  حالت 



 

 

                    

 

 یبر رو یآسودگ یکه از رو یمیلبخند عظ یخوب است، نتواست جلو نیمطمئن شد که حال اونل یو بعد وقت
 . ردیش نشست را بگصورت

 دختر هق هق کنان گفت: آن

 ،یینجایهوراس، خدا رو شکر که ا اُه ! 

 یا لحظه یاو فرو کرد. برا ی نهیرا به دور گردن هوراس انداخت، و صورتش را در س شیبازوها نیاونل و
در دست  را رشیکه متوجه شد هنوز شمش رد،یرا در آغوش گ نیهوراس مبهوت بود. او رفت تا در جواب اونل

 نیاز نوک در زم یمرا با حالت محک رشیرا گرفت، شمش مشیمکث کرد. بعد تصم یدارد و با دستپاچگ
 معطر موها و پوست او را حس کرد.  یو بو نیبدن اونل یو نرم دیچیپ نیرا به دور اونل شیکاشت و بازوها

گرفت که در قهرمان بودن  میمخودش تص شیممکن باشد. او پ نیکرد ا یکه او فکر نم نیبازتر شد، ا ششین
 مشخص و بارز وجود دارد. ییها تیمز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 
 

 
 
 
  :دیپرس یرباوریبا د لیو

 ًقهرمان بوده؟  هی ییجورا هی کایگل یکه هوراس تو نهیمنظورت ا واقعا 

 دیبا تاک یر مو خاکسترنباشند. اما رنج میعظ یجک نمطمئن نبود که هلت و هوراس در حال راه انداخت کامالً
 تکان داد. او گفت:  دییتا یرا برا شسر

 از احترام و عزت.  یواقع نماد هی 

. او ردیدستش را در دست گ یخم شد تا به آرام شبه سمت ،جوان و تنومند برگشت یبه سمت جنگجو نیاونل
 گفت: 

 براومد؟ و بکشه خواست من یکه م یاز پس اون سرباز تموجا یچطور یدیتونم باور کنم. ند یم 

را از حسادت  یناگهان یا ضربه ،که متوجه آن شد ،لیو و دیدرخش یم یرمعمولیغ یبا گرما نیاونل چشمان
 ارزش را کنار راند.  یاش در دل حس کرد. بعد آن فکر ب یمیقد قینسبت به رف

 یروین کهبینی کرد  پیش شد به هیچ وجه نمیها بماند.  یکمپ تموجا کینزد یلیخواست خ یهلت نم
را به آن  هیکه فرار کرده بودند بق یآن دو مرد :امکان وجود داشت نیا شهیدور است و هم درشان چق یاصل

 نقطه برگردانند. 

رفتند که آنها  یپست مرز تکه هلت و هوراس دنبال کرده بودند برگشتند، و به سم یریمسبر روی  آنها
 یبر رو یخوب اریبس دِیبا د یا اواسط روز، تپه یدند. حوالکرده بو هها را مشاهد یشواهد هجوم تموجا نیاول

پنهان  دیداشت و آنها را از معرض د یتو رفتگ ینعلبک کی هیکردند که شب دایدور و اطرافشان پ یاراض
 او  که یگرفت در آنجا اتراق کنند تا وقت میو هلت تصم نند،یشدن بب دهیتوانستند بدون د یم نجایکرد. ا یم



 

 

                    

 

از  یا درست کردند که توسط دسته ید. آتش کوچکرک میشان جمع و جور  یحرکت بعد یبراافکارش را 
 آماده کردند. شان را ییو وعده غذا شد از دید پنهان میبه هم  کینزد اریبس انِکاج جودرختان 

 
ت سکو یمدت یبردند و برا ورشیماده کرده بود آکه رنجر  یطعم به تاس کباب خوش صانهیحر لیو و نیاونل

 شکست.  یمختص خوردن م یِبرقرار بود و تنها با صدا

ها  مواجهه ارتش ورگال نیکردند که از آخر گرید یماجراها بازگو کردنشروع به  یمیبعد از آن دوستان قد و
 اوکه چطور  ، اینکرد یم فیتوصی هوراس را  مبارزهطور که هلت  نیاوثال اتفاق افتاده بود. هم یها در دشت

به طور  وراسباز ماند. ه رتیاز ح لیفک و ،تن به تن لرد ترسناک مرگارث را شکسته داده ی همبارز کیدر 
 یمبارزه را با لحن شاد ، آنرا حس کرد شرم و خجالت اوو هلت که  ،بود نیخجالت زده و شرمگ یا ستهیشا

اسب  یها سم ریر زتلوتلوخورده و د خیلی ناشیانهپسر آن وار ادامه داد که  یشوخ یکرد و با حالت فیتوص
 یرا از رو بشیتا رق ادهآن کار را انجام د اریبا اختشانسش،  نیآخر نوانبه ع نه این که،مرگارث افتاده،   یجنگ

 -دفاع دو چاقو -آورد ادیراهکارش را در آن صحنه به  نی. کارآموز جنگجو قرمز شد و آخرندازدیب نییاسبش پا
ها  ساعت کایدر طول سفرشان در کلت لیکه او و و نیشده بود و ا به او آموزش داده لنیکه توسط گتکنیکی 

 یوار قسمتاسز ستهیشا یبه نحو لیو ییادا کرد که گو یپرداخته بودند. آن را طور مهارتکردن آن  نیبه تمر
 ی به تنه یتحبا حالت را لیکرد، و یکه هوراس صحبت م نیهوراس است. و هم یروزیاز شهرت و اعتبار پ

اش بود،  دشمن قسم خورده یروزگار .کرده است رییفکر کرد که چقدر هوراس تغ نیکرد و به ا هیتک یدرخت
شدند، و بعد از آن هوراس  یقصر ردمونت بزرگ م یها هیالحما به عنوان تحت شانیکه هردو یدر زمان

خودش فکر ،  با را لمس کرداش  مصرانه شانه ییطور که سر پشمالو نیدوستش شده بود. و هم نیتر کینزد

 یو فضا ردیتاگ را بگ یها تا گوش د، او برگشت، دست دراز کردوستان نیکتریاز نزد یکیخب، کرد: 

مد.  تاگ به خاطر حس کردن آ یکه اسب کوچک از آن خوشش م یا وهیبه آن ش ، درسترا بخاراندشان نیب
بودند، اسب   وستهیه هم پکه دوباره ب یسر داد. از وقت یخوشسراز  یخس یکوتاه و خس یدست اربابش صدا

 امتناع کرده بود.  لیدو متر از کنار و ای کیاز  شتریب نِاز دور شد

 یاز آسودگ میعظ یزد. حس یشده بود، و در درون لبخند م رهیخ شانیبه هردو آتش کمپ یهلت از رو حاال
 یاه ماه نیاً در اکثرکه ا ییزهایاست. به خاطر چ افتهیکرد که سرانجام کارآموزش را  یحس م شدر درون

که  یاز وقتدرست کرد،  یم ینیسنگ شیها شانه یبر رو که یاز خودسرزنش یوزن ،کرده بود لتحم یطوالن
پسر کرد که آن  یاش از ساحل آرالوئن دور شده بود. حس م عرشه یبر رو لیبا و پیولف ش یبود کشت دهید

 ریرده است. حاال آن پسر به سالمت به زک انتیخ لیبه و یکه به نحو نیجوان را از دست داده است، ا
بود.  مسلماً حوادث چند روز  زیلبر یو آسودگ یق از خوشیعم یاو با حسو آمده بود،  شتیامن و حما ی هیسا



 

 

                    

 

که داشت  یبرد، اما وقت یم لیافکارش او را تحل تدر درونش رها کرده بود که در پش یدیجد یگذشته نگران
 توانستند منتظر بمانند.  یکننده م آن افکار نگران مدتی یبرد برا یملذت  وستنیاز دوباره به هم پ

 گفت:  یساختگ یریگ هلت با سخت

 نیا ریاسبا بمونه؟ در غ هیبا بق یا قهیدو دق هی یکه برا یکن بیاون اسبت رو ترغ یبتون یکن یم فک 
 از ماهاست.  یکیکنه که  یصورت آخرش باور م

  خودش را وارد ماجرا کرد: هوراس

 کرد. به حتم بوت رو حس کرده  یم وونهیاون داشت هلت رو د میکرد دایردپاهات رو پ نیاول یوقت از
 موضوع نشد.  نیاما هلت متوجه ا م،یکن یردش رو دنبال م میکه دار یتو هست نیدونست ا یبود و م

 را باال برد. او تکرار کرد:  شیابرو کیبه خاطر آن حرف، هلت  و

 ؟یاون شد ی؟ و فک کنم تو متوجه معنمتوجه اون نشد هلت  

 باال انداخت. او جواب داد:  یا شانه هوراس

 متفکر باشم. اون کار رو به شما رنجرا واگذار کردم.  هی ستیجنگجوام. قرار ن هیفقط  من 

 هلت گفت: 

 یترفتار کنه. ح یطور نیاسب رنجر ا هیبودم  دهیو سردرگم کرده بود. هرگز ندمنکنم که  دییتا دیبا 
 یتو ذهنشه. وقت یزیچ هیتونستم بگم که  یبهش دستور دادم تا آروم باشه و ساکت بمونه، م یوقت
 دنبالت.  ادیخواست به سرعت ب یفک کنم م ،یکن کیتا شل یاومد رونیدرختا ب نیبار از ب نیاول یبرا

 به دور و اطراف محل خم شده بود به نوازش آن ادامه داد. کامالًیش طور که آن سر پشمالو بر رو نیهم لیو
احساس  گریدوستانش محاصره شده بود بار د نیتر کیبود و با نزد نجایزد. حاال که هلت ا یاتراقشان لبخند م

 نبرده بود.  یا از آن بهره گذشتهسال  کیکه  یحس -کرد یو در امان بودن م تیامن
سفرشان بر ماجرای  نیرسند است. اونلو خ یاو به رنجر لبخند زد، خرسند بود که هلت به خاطر اعمالش راض

 یکرد. وقت فیتعررا به هلشام رخ داده بود  شانندیرس ی که تا لحظه یو تمام اتفاقات تیاستورم وا یایدر یرو
به در  اندینمور و پر از دود از م نیرا در آن کاب ،اسلگور ،پیولف ش تانیچطور آن کاپ لیکرد و فیتعر نیاونل

 تیاستورم وا یایدر های یاعتدال یب نیکه به خاطر بدترقرار داشت  یبرهورت ی رهیر جزد ، کابینی کهکرده بود
و  زیکامالً ت یشده بود. هلت با نگاه رهیخ لیبه و دییتا ازگشاده و پر  یهوراس با صورت ،در آن پناه گرفته بود

 یمعنا لیو یت کوچک براتکان داد. همان حرک دییبه تا یسر گریکرد و بار د یکارآموزش را بررس نیب نکته
به طور  به خصوص در زمانی که -داشت یگریاز جانب شخص د قیو تشو نیتحس یاز انبوه یشتریب

افتخار  ،خشگرماب اهیبه گ ادشیاعت آن، یکه در هلشام بر سرش آمده بود و عواقب بعد ییبه بالها یوحشتناک
 لیکه و یوقت ، ازاش گفت یدیاز ناام نیاونل یقتکه هلت موافق آن حالت نباشد، اما و دیترس یم لیکرد. و ینم



 

 

                    

 

 دییبه تا یسر گریبار د کیرنجر فقط  ،تفکر ی ازحس چیبدون ه ،بود افتهی اطیح یها را در محل اقامت برده
کنند فحش داد. چشمانش نگاه نگران  یوارد م گرانیرا به د یا ضربه نیکه چن یلب به مردم ریتکان داد و ز

 ی. استادش به آرامدید قیعم اریبس اریبس یچشمان هلت غم انیدر م لیدر برگرفت و وآتش  یرا از رو لیو
 گفت:

 یرو تحمل کن زایچ نیا یکه مجبور شد متاسفم . 

را مطلع کردند.  گریدیک زیصحبت کردند و از همه چ جیرو به راه خواهد بود. به تدر زیکه همه چ دیفهم لیو و
بودند که فراموششان کرده  ییزهایگفته شود و چآینده چند هفته  توانست در یوجود داشت که م یاتییجز

داستان هلت وجود داشت که  یها از جنبه یکیچه  گررا به روز کردند. ا گریکدی یکل مسائلبودند. اما در مورد 
 . دندینشن یزیاخراج شدنش از گروه رنجرها چ ایهلت و  دیدر مورد تبع نیو نه اونل لینشد. نه و ییرونما

شان دست و پا بسته  یرفت که زندان یا به نقطه گریبار د کیشدند، هلت  یها بلندتر م هیطور که سا نیمه
ها را  که دوباره دست یدر حال ،ها و بعد پاها را دست ولها را باز کرد، ا گره یا قهیچند دق ی. براآنجا بود

 یاز آسودگ یکوتاه یبا ناله قدردان یاتموج یها را باز کند. جنگجو دوم از گره ی بست قبل از که دسته یم
داده بود، و مطمئن شده بود  جامکار را ان نیظهر ا از بعد یبار در ط نیموقت به زبان آورد. هلت تاکنون چند
 تیموقع نیمعلول نشود. ا یبه طور دائم شیها و پاها خون در دست انیکه آن مرد به خاطر محدود شدن جر

آنها را  یقیبه طر اوآن مرد محکم بودند و  یدست و پا یها شود که گره ئنمبود تا مط یطور فرصت نیهم
 را رها کرده باشد.  دشوخ شیبا حرکت دست و پا ایشل نکرده 

. اگر چه دیاش پرس ینخواهد کرد، از آن مرد در مورد نام و واحد ارتش افتیدر یدانست جواب یکه م نیهلت با ا

گذرانده  ،کردند یطور صدا م نیطور که خودشان را ا نیهم شان، ومق انیکه در م یسال نیهلت به خاطر چند

آگاه کند.  قتیرا از آن حق یآن زندان  هک دیند یلیدل اماصحبت کند،  یرا به روان یتوانست زبان تموجا یبود م
از  یبیزبان ترک کی -استفاده کرد م آن بخشتمام مرد نیب جیرا یخاطر هلت از زبان تجار نیبه هم

 یقاعده و گرامر چیدست و پا شکسته که ه ، وساده یدر ساختار زبان یتئوتون و کلمات تموجا ،ییکایگل
باال  یا گرفت. هلت شانه دهیرا نادش یها حرف یتموج به سادگمرد  ،نداشت. همان طور که انتظار داشت

 تفکراتش دور شد.  انیفرو رفته در م قیانداخت و به طور عم
تپه در  یدر باال نیزد. اونل یکرد و روغن م یم زیرا تم رشیبود و با دقت شمش هوراس در کنار آتش نشسته

داد.  هلت با خودش  یادامه م شانیپا ریز یها پهت یها دامنه یبر رو ینشسته بود و به نگهبان ینگهبان تیموقع
 . میشهاش تمام  ینگهبان ندهیساعت آ میتا ن نیفکر کرد: اونل

پرداخت که در ذهنش فرود آمده  یم یا رفت، و داشت  به مسئله یعقب و جلو مطور که هلت قدم زنان  نیهم
 یکه در شنل خاکستر دیدرا  لیو ،کرد و لبخند زد ینگاه اوآگاه شد.  شدر کنار یگریبود از حضور فرد د



 

 

                    

 

ساخته  شیکه هلت برا یکمانهمین طور  ،شده بود دهیچیبه همراه آورده بود پش یرنجرها که هلت برا مات
از  ای لهی. غالف دوبل چاقو وسبودبا او در حال قدم زدن  را به همراه داشت. ویل ساکس یچاقو کیبود و 

آن پسر  یبرا یگریرنجرها اخراج شده بود، قادر نبود تا غالف د هکه از دست ،رنجرها بود و هلت زاتیتجه
 : دیبه آن نکرده بود. حاال مرد جوان پرس یا اشاره لیو حال، نی. با اابدیب

 هلت؟    ه،یچ مشکل 
آشنا بود بلند شد. هلت  لیو یکه برا یبا حالت شیروبرو شود و ابرو لیهلت از قدم زدن دست برداشت تا با و

 تکرار کرد: 

 مشکل؟  

منحرف شود سرباز زد.  یمقصود اصلاین که از از  اوامتناع کرد،  که کنار زده شود نیبه او لبخند زد، و از ا لیو
با  ،کرد یو دست پاچه م جیچطور پسرک را گ یورد آن گونه جواب دادن روزگارآ یم ادیکه به  یدر حال ،هلت

 گفت:  لی. ورشد کرده نایاز ا شتریب یلیسال گذشته خ این یه توخودش فکر کرد: 

 یمشکل هی در مورد یکه دار نهیا شیمعموالً معن ،یر یقفس عقب و جلو م یتو ببرِ هیمثل  یوقت 
  ؟یکن یفک م یزیچ

 : دیمتفکرانه لبانش را بر هم فشرد. او پرس یبا حالت هلت

 قفس باشه چه نباشه؟  یحاال چه تو ؟یدیببر د ادیز یلیخ تیفک کنم تو زندگ و 

 اضافه کرد:   لیتر شد. و پهن یاندک لیو لبخند

 در  یدونم که دار یم ،یمنو از سوالم دور کن ،در جواب سوالم دنیبا سوال پرس یدار یسع یوقت و
 .  یکن یمشکل فک م هیمورد 

 ادداشتیشوند. در ذهنش  یم ریو تفس ریآسان تعب نقدریدانست چطور عاداتش ا یشد. نم میتسل تیدر نها هلت
 ای دیبرآ یکار نیتواند از عهده چننشده تا  ریآنقدر پ ایدانست آ ینم و ناگهاندهد،  رییرا تغ زهایچ نیکرد که ا

 نه. هلت جواب داد: 

 ،نگران اون موضوع یبه اون مهم یزیذهنم هست. نه چ یتو یزیچ هیکنم  دییتا دیه. بابل خب .
 نباش. 

 کارآموزش بدون تعارف گفت:  

 ه؟یچ اون  

 داد: حیطرف خم کرد. او توض کیهلت سرش را از  و

 اون  یرو میکه بخوا ستین یازین: نهیمنظورم ا "نگران اون موضوع نباش"گم  یم یوقت دونی یم
 . میبحث کنع وموض



 

 

                    

 

 کارآموزش گفت:

 ه؟یحال اون موضوع چ نیدونم. اما با ا یم  

 باشد گفت:  یبه شخص خاص نکهی. بدون اسر داد یبعد آه د،یکش یقینفس عم هلت

 آد قدرت و تسلط داشتم.  یروزاها به نظر م نیکه ا یزیاز اون چ شتریب یروزگار هیآد  ینظر م به 

 دلش به رحم آمد. او گفت: و است،  در انتظارمنتظر  یهنوز با حالت لیمتوجه شد که و بعد

 هیشون چ ها هستن. دوست دارم بدونم نقشه یتموجا نیا ،موضوع . 

 انداخت.  یدست و پا بسته نشسته بود نگاه مطمئنکامالً تموج  مرد که آن ییاز کنار کمپ به جا او

 جنگل  هی انیدر م یتوپ برف هی ی اندازه هبدوستمون در اونجا  قیع از طروموض نیا دنیفهم یبرا و
 شانس دارم.  گرفته آتشکامالً 

 :دیباال انداخت. او پرس یا شانه لیو

 رها  نجایها رو ا یاونا و اسکاند مینتو یمطمئناً م ،به کنار نایا ی داره؟ همه یتیواقعاً برامون اهم نیا
 مبارزه کنن.  دنشیفهم یتا برا  میکن

 اش چانه اش را خاراند. او گفت:  و با انگشت شصت و سبابهکرد  یابیرا ارز لیحرف و هلت

 دشمن دشمنم دوست منه؟: یکرد یفک م یمیقد یها بر طبق اون گفته یتکنم تو داش فک   

 باال انداخت. او گفت: یا شانه گریبار د کی لیو

 طور فک  نیا نه،یکامالً هم جیا و نتاتیمجموع تمام موقع قاًیکردم. اما دق یبه اون کلمات فک نم قاًیدق
تونن با  ی، بعدش نمهها مشغول بش یتموجا نیبا ا دنیبا جنگسرشون ها  یاگه اسکاند ؟یکن ینم

 شون مزاحممون بشن، مگه نه؟  یساحل یتهاجما

 کرد: دییتا هلت

 رو که  یدشمن و مزدور"م وجود داره: ه  گهید یمیقد ی گفته هیدرسته. اما  نجاشیا تا
  ؟یبود دهیرو شن نیحاال ا تا "بده حیترج یشناس یم

 باشن؟  یترگها مشکل بزر یتونن از اسکاند یها م یتموجا نیا یگ یم یبله. پس دار 

 ،یوجود نداره تا جلو یزیچ چیها رو شکست بدن، ه یطوره. اگه اونا اسکاند نیبله در واقع هم اُه 
 . رهیو سرانجام آرالوئن رو بگ کا،یبه سمت تئوتلند، گل شونحرکت

 ت: گف لیو

 ها رو شکست بدن، مگه نه؟  یاونا اولش مجبورن که اسکاند اما 



 

 

                    

 

توانست  یهستند. م یباک و وحش یب یانیوگجها جن یدانست که اسکاند یدست اولش م اتِیبر طبق تجرب لیو
خواهند ساخت،  و  یغرب یها ملت گریمهاجم و د یها یتموجا نیبستر موثر و جدا کننده ب کیکه آنها  ندیبب

 یبرا یخطر کینزد یا ندهیآکدامشان در  چیاند و ه از پا در آمده یجنگ به سخت انیطرف در پاهر دو 

 یکلمات بعد. هرینظ یب کیاستراتژ تیموقع یه نیا :به خودش گفت ینخواهند بود. او به راحت گرانید

 خاطرش کاست.  یاز احساس آرامش و آسودگ یهلت به طرز قابل توجه

 ،رحمانه  یو ب نیجنگ خون هی نی. در موردش شک نکن. اقاًیدن، دق یو شکست مها ر یاونا اسکاند اُه
 شن.   یم روزیها پ یخواهد بود اما تموجا

                 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 
 

 

 
 
 

ود و ، هلت گروه کوچک را به دور هم فراخواند. وزش باد با شروع شب تندتر شده بشامشان خوردن بعد از
بود و  شفاف ییکرد. شب آرام با هوا یدرخت کاج حرکت م یها شاخه انیدر م یسوت کشان به طرز ترسناک

آتش جمع کرده  یایدور بقا هب شانیها را در شنل انخودشآنها و  دیدرخش یسرشان م یکامالً در باال همین ماهِ
 بودند. هلت به آنها گفت:

 به  ونگرفتم که چون بحثم یمیتصم هی حرفا مورد اون و من در م،یزد یحرف م میو من داشت لیو
 کردم.  یفک م یکه بهتون بگم داشتم در مورد چ اینه اش منصفانه شه،یمربوط م مون همه

ساده فکر کرده بودند که استاد و شاگرد  خیلی ،هر دو ،رد و بدل کردند. آنها یجیگ یها نگاه نیو اونل هوراس
در کار بود. هلت که  یگرید زی. حاال ظاهراً چندگذران یبا هم وقت م شان هزمان از دست رفت ه خاطرند بردا

 ادامه داد:  شتدا اریرا در اخت ناشی کپارچهیتوجه 

 و شاهز....  لیکه شماها، و نهیاز همه و مهمتر از همه، هدفم ا اول 

اتفاق نظر  نیا یر روب یخودش را گرفت. همگ یرا استفاده کند جلو نیکه لقب اونل نیکرد و قبل از ا یمکث
که اتخاذ کرده  یاسم ی لفافهامنتر خواهد بود تا در  نلیناو یبرا دنگردن یکه به خانه برم یداشتند که تا وقت

 کرد:  حیاو حرف خودش را تصح. بود سفرش را ادامه دهد

 یها یان. با توجه به زندنیخارج بش ایو از اسکاند نیو البته هوراس، از مرز عبور کن نیو اونل لیو 
طور که  . و هموننیهست یخطر بزرگ یکنن تو رتونیها دوباره دستگ یبودن، اگه اسکاند یفرار
 بزرگتر هم هست.  یحت نیاونل یخطر برا نیا میدون یم مون همه

کرد گفته  یم دیرا تهد نیاونلکه  یبه هلت و هوراس در مورد خطر لیتکان دادند. و دییبه تا یشنونده سر سه
 یاو را به عنوان دختر شاه دانکن کشف کند. ابرجارل قسم یواقع تیهو اکیرنخطر که  نیرد ادر مو ،بود



 

 

                    

 

هر  کردند،  ادا کرده و در آن به مرگ یم یها حکمران یکه بر مذهب اسکاند رحم بی یبه ولز، سه خدا نیخون
 کرده بود. هلت گفت:  ادیآرالوئن قسم  هشا شانیاز خو کی

 دلواپس  ،ها یاسکاند یدر مرزها ،نجایها در ا یدر مورد حضور تموجا قاًیمن عم گه،یسمت د از
کار  نیکه ا یبار نیبودن و آخر ومدهیقدر دور به سمت غرب ن نیسال گذشته ا ستیهستم. اونا در ب

 غرب رو در مخاطره قرار دادن.  یایرو انجام دادن، کل دن

تر نشسته بودند و خم شدند تا به  راست نیهوراس و اونلدارد.  اریتوجه آنها را در اخت قتاًیکه حق دید هلت حاال
 :دی. هوراس پرسدیصورت جنگاور جوان د یتر شوند. او در نور آتش آن نگاه معماگونه را بر رو کیاو نزد

 ؟یکن  یمبالغه نم که یمطمئن هلت  

 گفت: یبه دوستش نگاه کرد. او به آرام لیو

 ستیطور ن نیاهراً ااما ظ ؛کردم یفکر مبهش که منم  هیزیچ نیا . 

 سرش را به عالمت نه تکان داد. او گفت: یبا حالت راسخ هلت

 یتمام یبرا نیا دن، یحرکت م شون روها دارن ارتش یطور بود. اما اگه تموجا نیکاش ا یا 
 . شهیآد، که شامل آرالوئنم م یخطر به حساب م هیما  یکشورها

 افتاد هلت؟  یبار چه اتفاق نیآخر 

 زد.  یبه وضوح در آن موج م یواپسلنامطمئن بود و د شیبود که صحبت کرده بود، صدا نیاونل نیا

 ؟یدیبا اونا جنگ ؟یاونجا بود تو  

 گفت: یهلت به طور سطح

 و  میریبگ ادیاز اونا  میخواست یبود که م ییزای. چشوندر مقابل تیو در نها دمیجنگ در کنارشون من
 بدم.  من فرستاده شدم تا اون کار رو  انجام

 :دیاخم کرد. او پرس هوراس

 رن؟یبگ ادی یدسته سوار وحش هیاز  یزیداشتن چه چ دیرنجرها ام ؟یچ مثل  

رنجرها در ذهن  ی مغرورانه در مورد توسعه و بسط دانش دسته یا دهیهوراس ا یکه به نحو میکن دییتا دیبا
داشته  ش راکه ارزش یزیچ در مورد هر او فکر کرده بود آنها باید بگوییم کردن آن انیراحت ب یداشت. برا

 ناگهان گفت: لیباشد اطالعات دارند. و

 سازن، مگه نه؟  یهاشون رو م که اونا چطور کمان یریبگ ادی یخواست یم تو 

 نیبه ادر آن موقع آن اسب سواران به همراه داشتند و  ، کمانهایی کهوردآبه خاطر  دهیدکه را  ییکمانها او
تکان  دییبه تا یشد و سر رهیهستند. هلت به او خ هیبشچقدر به کمان خودش  ها کمان فکر کرده بود که آن

 داد:  حیداد. او توض



 

 

                    

 

 در کار بود. من فرستاده شدم تا با اونا در مورد  یتر تیبا اهم زیبود. اما چ کار از اون یقسمت هی نیا
 ی اصالتاً  از دسته میش یکه امروزه سوار م یرنجر یها اسب نر و ماده معامله کنم. اسب یتعداد
که  یفهم یم یاما وقت میدید یجالب یزایدوبل رو هم چ یها کمان اومدن. ایبه دن یتموجا یها اسب

بلند نداشتن. اما  یبر کمانا یمشخص رتریب چیچقدر سخت و زمانبره، اونا در ظاهر ه شونساختن
 بودن.  یاسبا موضوع متفاوت

 :دیپرس لیو

 تد خوشحال بودن؟ اونا از اون داد و س و 

تر از خودش  کند که چند گام عقب یرا بررس ییزد برگشت تا اسب کوچک و پشمالو یطور که حرف م نیهم و
. حاال که هلت دیآرام کش یا ههیش ییخوشامدگو یکند برا هبرگشته تا او را نگا لیو دیبود. تاگ که د ستادهیا

بود وجود داشت.  دهید ها یتموجا اردوگاهدر  لیکه و ییاه او و اسب نیبارز ب یبه آن اشاره کرده بود شباهت
 جواب داد:  یمیصم یلیهلت با تکان سرش خ

 کردن.  یشون محافظت م دهید میو تعل افتهیخوشحال نبودن! اونا با حسادت تمام از گله پروش  اونا
 . بمیاسب دزد تحت تعق هیهنوز به عنوان  یاحتماالً در ملل تموجا

 :دیپرس ،شیمخالفت در لحن صدا یبا اندک ،هوراس

 ؟یدیرو دزد اونا 

 را پنهان کرد. او به آنها گفت: یداد لبخند یطور که جواب م نیهم هلت

 ها در اون مورد  یرو براشون گذاشتم. تموجا رسید به نظر میعادالنه  متیق هیکه  یقدر اون
 و فروش کنن.  دیرخ یمتینبودن که با هر ق رکیداشتن. اونا اون قدر ز یا گهید یها دهیا

 گفت: ییبایبا ناشک لیو

 یهر چ حاال . 

 اند را کنار زد.  شده دهیدزد ایاند  شده دهیها خر که اسب نیاموضوع  و

 اومدن؟  شیافتاد؟ اونا چقدر پ یارتششون حمله کرد چه اتفاق یوقت 

که چند شعله در  یتا وقترا به هم زد  شان نیب یها  از زغال یا  سوخته دسته مین ی شاخه کی یبا انتها هلت
 . او گفت: دیسرخ شده زبانه کش یزغال ها نیب

 چشم بهم  کیرو در  انهیم یو پادشاه 1الیبه سمت جنوب رفتن. اونا کشور اورس شتریبار اونا ب اون
 رزبه ط ع،یسر -بودن یبزرگ یشون نبود. اونا جنگاورا مانع یزیچ چیکردن. ه ریزدن تسخ
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نظم و و کامالً با  دهیحد ممکن آموزش د نیدر باالتر نایا یباالتر از همه شجاع، و اما  یباورنکردن
 که ارتش ییجا دن،یجنگ یبزرگ م یلیگردان خ کیمثل  شهی. هماومدن ت کامل پیش مییمدیر

به  اده دوازده نفر در اون جنگ دیشا یکوچک یها گروه توی شهیهم ومبارزه ر باًیتقر شونروبرو یها
 رسوندن.  یاتمام م

 :دیپرس نیاونل

 کار رو انجام بدن؟  نیتونن ا یم یچطور 

د وش میشروع  یکه جنگ یکرده بود تا بداند وقت یپدرش زندگ یها در دور و اطراف ارتش یکاف ی به اندازه او
داشته باشد  اریدر اخت یاست که بتواند کنترل موثر نیبا آن روبه روست ا یا که هر فرمانده یمشکل نیبزرگتر

پشت  یا حرفه اقیشد، و اشت رهیخ نیدستش حفظ کند. هلت به اونل ریز یها گانیارتباطش را با  و بتواند
 گفت:  نیحس کرد. او به اونل ش راسوال

 رو  هاش گانیده تمام  یشون اجازه م یاصل ی کردن که به فرمانده جادیا یده عالمت ستمیس هی اونا
 کنه. تیهماهنگ هدابه طور  یو مانور نظام نیتمر هیدر 

 اضافه کرد: هلت

 یست. اونا حت متفاوت اونا وابسته یابیو ترک یرنگ یپرچما بهست که  دهیچیپ ستمیس هی ستمیاون س 
به کار  یرنگ یپرچما یرو به جا یرنگ یفانوسا هیرو در شب اجرا کنن. کاف ستمیس نیتونن ا یم

رو  شونمتوقف کردن تیفظر یارتش چیاومدن ه ایسمت در به یببرن. رک و پوست کنده بگم، وقت
که باهاشون  یرفتن. هر ارتش کایاومدن و بعد به گل رونیتئوتلند ب ی گوشه نیتر ینداشت. اونا از شمال

 ریناپذ شون اونا رو شکست ینظام یا و روشاکیتاکت نیتر شرفتهیخورد. پ یشد، شکست م یروبه رو م
 ن که سرانجام متوقف شدن. داد امرو انج ورشیتنها سه روز  کایساحل گل درکرده بود. 

 :دیپرس لیو

 شون کرد؟  متوقف یچ 

 ی سه شنونده یقابل توجه بر رو ای هلرز داد یرا شرح م یارتش تموجا ی رحمانهیب ییشرویهلت آن پ یوقت
 سر داد. او گفت: یکوتاه ی جوان فرو افتاده بود. رنجر در مقابل آن پرسش خنده

 فاسد نیریآب ش ظرف صدفِ هیو  است،یس . 

 : دیکش یبا انزجار خرناس هوراس

 است؟یس  

 در دل داشت.  میعظ یخفت پلماتهایو د استیجنگاور، از س کیعنوان  به



 

 

                    

 

 مثل  یمردم انیشون. در م همون رهبر بزرگ ایبود،  شون شاشان 1کیون موقع ماتلا. درسته
 شهیم تصاحب صبمن یِمدع نیتر یتوسط قو تیموقع نیکامالً متزلزله.  ا تیموقع هی نیا ،یتموجا

 .رنیم یها در رختخواباشون م از شاشان یکم یلیو تعداد خ

 اضافه کرد:  یآن فکر کی با او

 رختخوابش مرد.  یتو کیماتل چی برعکس شد و گرچه در این مورد همه 

 و سپس ادامه داد:

  ییکارها به انجام طبیعیه که به مبارزه بپردازه تیموقع نیا یکه ممکنه برادر نتیجه، برای هرکسی 
برادرزاده و  ک،یر ماتلدامورد، بر نیدر ا داشته بشه. از خونه دور نگه در مسافت زیادی بشه تاگماشته 

اون مطمئن شد که اونا  نیهم یبودن، برا تیموقع نیا یبرا داهایکاند نیاش باالتر عموزاده نیدوم
ن دور و برش شرارت به پا تونست ینه تنها نم ،یمشغول نگه داره. اون جور شفیرو با ارتش و وظا

 بودن.  عتمادا یاونا کامالً به هم ب عتاًیهم بودن. طب گهیمراقب همد یطور نیکنن، بلکه ا

 :دیپرس لیو

 ؟یبد شونخطرناک نبود که کنترل ارتش رو به دست نیا  

 در نظر گرفت.    یآن سوال را به عنوان سوال خوب هلت

 کدوم از اونا  چیه که شده بود یطراح یطور یر فرماندهباشه. اما ساختا یطور نیا هممکن عتاًیطب
بود. اما  کیاستراتژ ی فرمانده هی ،2کیولیت ،کیادر ماتلرکنترل مطلق رو در دست نداشت. ب

از اونا  یکی نیهم یارتش بود. برا یکل کارپرداز سیاش رئ دار بود و عموزاده خزانه هیاش  برادرزاده
دستمزد پرداخت  سربازا از اونا به گهید یکیکرد، و  یم رشونیونا ساز ا یکیکرد،  یم تیارتش رو هدا

نستن هم تو یم یسربازان بودن. اون طور یدر رتبه وفادار یمساو یاتیدر موقع یکرد. اونا همگ یم
 تحت کنترل داشته باشن.  هم رو گهید

 :دیپرس هوراس

 پس اون صدفا کجا وارد ماجرا شدن؟  خب 

 ی بود. هلت خودش را در کنار آتش جا به جا کرد و از پشت به تنه شا هموضوع مورد عالق شهیغذا هم 
 داد. او به آنها گفت:  هیتک یدرخت

 همسرش رو مجبور کرد  منطقی ریغ یلیکه خ ادیبود. اون قدر ز نیریآب ش یصدفا عاشق کیماتل
 یتعداد هید آ یظرف بزرگ از اونا براش آماده کنه. به نظر م هینبود  نیریش یفصل صدفا که یوقت

                                                 
1

 - Mat‟lik 
2

 - Twu‟lik 



 

 

                    

 

 ،هدیکش یم غیدرد وحشتناک دچار شد. اون ج هیاونا رو خورد به  یاز اون صدفا فاسد بودن و وقت
. واضح بود که اون به مرگ هفرو رفت قیعم یکما کیو به  هفرو افتادبعدش ، هداد یگلوش رو جر م

اون شغل رده باال  یراب یاحتمال یِاصل یسه مدع د،یاخبارش به ارتش رس یوقت عتاًی. طبکهینزد یلیخ
انتخابات در  هیتوسط  نیجانشانتخاب به بارگاه شاشان برگردن.  عیسر یتونستن به اندازه کاف ینم
بدن و  هدونستن اگه به اونجا برنگردن تا رشو یم سه نفر شد و اون یم انجامارشد  یها شان نیب

 خواهد بود.    زهیبرنده اون جا یا گهیها رو بخرن کس د یرا

 : دیپرس لیو

 اومده بودن.  شیقده پ نیا نکهیاونا تهاجمشون رو رها کردن. بعد از ا پس 

 رد آن کرد. او گفت: یبرا یا اشاره هلت

 راهشون رو باز کرده  دنیبار با جنگ هیبره. اونا  ییقرار نبود جا کایهستن. گل ییگرا تیگروه واقع  اونا
گرفتن اون  یبرا یبار شانس کیم بدن. اما تنها تونستن دوباره اون کار رو انجا یم شهیبودن و هم

 شغل رده باال وجود داشت. 

 گفت: نیاونل

 ظرف صدف فاسد نجات داده شد؟  هیتوسط  یغرب ی مکرهین پس 

 گفت: نیدرهم لبخند زد. او به اونل یبا صورت یموخاکستر رنجر

 شهیم زده مصدف فاسد رق یبه سادگ یزیبا چچطور  خیکه تار زهیانگ رتیواقعاً ح نیا . 

 : دیاز استادش پرس لیو

 ؟یافتاد تو کجا بود یاتفاقا داشت م نیا ی همه یوقت هلت  

 گفت: اوآن خاطره لبخند زد. به خاطر آوردن  دوباره به خاطر هلت

 کنم. من داشتم به  ینم شوقت فراموش چیباشه که ه ییها از اون لحظه یکی لحظه کنم اون فک
 از ...  یکوچک ی کردم با دسته یم ینیسرعت به سمت ساحل عقب نش

 به هوراس انداخت.  یکرد، و نگاه یمکث او

درست پشت  یتموجا یجنگ گانی کیمنصفانه، و   یمتیبه ق  شده یداریخر یک از اسبایگله کوچ هی.... با 
ن که و منو تماشا کرد دنیصبح، اونا افسارشون رو کش هیکه انداختن.  یم ری. اونام داشتن منو گنبود رمس

رو برگردوندن و به تاخت به سمت شرق  اشونراحت سر اسب یلیچهار نعل به تاخت دور شدم. بعدش اونا خ
 شون.  یمادر نیبه سمت سرزم -برگشتن

 لیو نیتوانست شرط ببندد که ا یشد. هلت م جادیا یکوتاه سکوت آن قصه را تمام کرد هلتکه  نیهم
 : دیپرس لینشد. و دیو او ناام د،یرا خواهد پرس یخواهد بود که سوال بعد



 

 

                    

 

 ؟ هعموزاده ای، هشاشان شد؟ برادره، برادرزاده یک خب 

 جواب داد: هلت

 یبود که بر رو نییپا اریشخص با شانس برد بس هیاون انتخابات  ی کدومشون. برنده چیه 
که  نیا یاعدام شدن برا گهید یتسلط داشت. اون سه تا یتموجا یانیشرق سرزم یکشورها

 رو در غرب رها کرده بودن.  تشونیمامور

که  یآورد، وقت یم ادیبه آن را  یفکر کرد که به خوب یزرو آن دوباره آتش را به هم زد، در مورد هلت
 یبودند و اجازه داده بودند فرار کند. او با حالت دهیدست کش بیاش ناگهان از تعق کننده بیتعق یسوارها

 متفکرانه گفت: 

 گشتن.   حاال اونا دوباره بر و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 
 

 
 
 
 

آنها را از  گریبار د کیکردند که  ییروشیشروع به پ یزود کمپ را جمع کردند و به سمت گذر یلیصبح بعد خ
 نیاونل یکرد. وقت شکشیپ نیبود را به اونل وهیپارنیکه متعلق به د یداد. هوراس اسب مشک یمرز عبور م

 راند، هوراس با خجالت لبخند زد.  یاست که هوراس م یانیبهتر از ماد یلیخ وانیاعتراض کرد که آن ح

 شناسه.  یعادت کردم. اون راه و روشم رو م کریطور باشه. اما من به ک نیا دیشا 

گرفته  متینغبه ها  یراند که آنها در اردوگاه تموجا یرا م ییها از اسب یکیشان  ینماجرا بود. زندا انیپا نیا و
کرد.  یم شانکه تا آن زمان تاگ حمل ، اسبابیکرد یبارها و اسباب اتراقشان را حمل م گریاسب د کید. بودن
 اش.   شده گمارباب  -پر افتخارتر بود یا اسب رنجر کوچک حاال حامل محموله عتاًیطب

 شینماو سرورش را  یشاد گریبار د کیشدند، تاگ  یم کیتپه نزد کی یانتها یطور که به خط جنگل نیهم
 برگشت و لبخند زد. او گفت: نیز ی. هلت بر رودیکش ههیسرش را تکان داد و ش ، اوداد

 م راه خونه وحالت رو در تم نیباشه که ا ختهینقشه نر دوارمیخوشحاله. اما ام نقدهیکه اون ا خوشحالم
 انجام بده. 

 زش کند. او گفت:اسب کوچک را نوا یدر جواب لبخند زد و به جلو خم شد تا گردن پشمالو لیو

 شهیزود آروم م یلیاون خ . 

ابالرد  ،یورآ رتیو دوباره سرش را تکان داد. به طرز ح دیرا رقص یتاگ چند گام ل،یلمس کردن دست و با
 گفت: رتیح یبا اندک هلت هم حرکات تاگ را تکرار کرد.

 اون باعث شده اسب منم همون کارا رو بکنه.  حاال 

 برگشت. لیرا آرام کرد، بعد دوباره به سمت و ابالرد یآرام ی با کلمه او



 

 

                    

 

 فک کنم .یدار یادیز تیاسبا محبوب نیب ایدن نیا یتو ادیبه نظر م، بهرحال.... 
 

تمرکز سفت شد و رنجر شنل  در اثر که بدن هلت دید لیاش را ناتمام رها کرد. و فرو نشست و جمله شیصدا
 کیختان را نگاه کرد که حاال از هر طرف به آنها نزددر انیو با دقت در م د،یچرخ نیز یبر رو یخاکستر

 لب گفت:  ریز یبودند. او به آرام

 یلعنت ! 

 ؛کردند یم تیرا هدا یمدند و اسب زندانآ یبرگشت، که داشتند در پشت سرشان م نیبه سمت هوراس و اونل او
گروه از  کیمد و آوجود درختان به  انیدر م یکه بتواند حرف بزند، غوغا و جنب و جوش نیاما قبل از ا

به  گریبار د کیشان را بستند. هلت  ینیمسلح به سمت راه باز پشت سرشان آمدند و راه عقب نش انیجنگجو
 هو همه طرف را پوشش داد دندیدو رونیدرختان به سرعت ب انیاز م یگروه دوم ؛دیسرعت به سمت جلو چرخ

گرد و  یچوب یپرهاسشاخ دار و  یها که آن کاله ،لیوو حرکت کردند تا از همه طرف آنها را محاصره کنند. 
 : دیکش ادیهمراه داشتند را شناخت، فر هب ساکت انیکه جنگجو یبزرگ

 ها!  یاسکاند 

 هلت به خاطر نفرت از خودش فرو افتاد.  یها شانه 

 اش نشدم.  داشتن در موردشون بهمون هشدار بدن، فقط من متوجه ی. اسبا سعبله 

بر  یالیخ یکه با ب یا دو لبه یجنگ نیبر سر داشت و تبرز یبزرگ شاخدار اریکه کاله بسمرد تنومند،  کی
را از غالفش  رشیطور که هوراس از پشت سرشان شمش نیراستش گذاشته بود جلو آمد. هم ی شانه یرو
 برگردد گفت:  که نی. بدون ادیچرم را شن یسوت بدشگون فوالد بر رو یهلت صدا د،یکش رونیب

 تو.  یبرا یحت نجان،یاز اونا ا یادیکنار بزار هوراس. فک کنم تعداد ز رو اون 

آن  یباش در آمده بود. اسکاند بزرگ فوراً به حالت آماده اریبس نیطور که هوراس حرکت کرده بود، تبرز نیهم
آشنا  یداصآن به خاطر  لیمد و وآبه حرف  یبود. حاال اسکاند یاسباب باز کی ایکرد گو یاداره م یرا به خوب
 . دیاز جا پر

 ستین یاگه مشکل ،نییپا نیایماها از اسباتون بم بهتره شکن فک . 

 : دیکش ادیفر رد،یخودش را بگ یکه قادر نبود جوا لیو

 ارک ! 

را  لیمقابلش را از نظر گذراند. کاله شنل صورت و شنل پوشِ نیجلوتر آمد و با دقت دوم یمرد قدمآن 
را بازشناسد. او  لیو یارل نتوانسته بود او را بشناسد. حاال توانست ظاهر آشناخاطر ج نیپوشانده بود به هم

بود. اگر چه حاال ارک  دهیچیکه خودش را در مقابل سرما در شنلش پاونلینی را هم نشناخته بود،  نیاونل



 

 

                    

 

رد. او داد و بعد خودش را جمع و جور ک یلب فحش ریز یاست. ارک به آرام نیمطمئن بود که آن سوار اونل
 فرمان داد: 

 همه تون! نییپا ! 

عالقه  یدند. ارک با اندکرشدند عقب برگ یم ادهیکه چهار سوار پ نطوریمردانش هم ی رهیاشاره کرد که دا او
تواند خواسته او را اجابت کند. او به دو نفر  یبه اسبش بسته شده و نم شاندر گروه نفر نیکه پنجم متوجه شد

 . اورندیب نییپا نشیز یرا از رو یزندان از مردانش اشاره کرد تا

شده بود،  ادهیکرد. حاال که از اسب پ یو عبوس او را بررس شویرا عقب راند و ارک صورت ر شکاله شنل هلت
هم رفت تا  لیخود ارک. و ی مند و چهار شانهوتن کرینقش بود، مخصوصاً در مقابل پ زیر یآور رتیبه طور ح

 گفت:  یآرام ی. او با صداگرفترا  شیدست جلو ی د، اما ارک با اشارهکاله شنل خودش را عقب بران

 بزار همون جا باشه.  یا لحظه هی 

ها قبل از هلشام فرار کرده  را به خاطر خواهند آورد که ماه یسابق ی دانست چند تا از مردانش برده ینم ارک
ارتباط را برقرار کند  نیاز آنها ا یعداد کمت چه قدرگفت که هر یبه او مدر درونش  یزیچ در زمان حالبود، اما 

 شد. او دستور داد:  رهیخ نیبه اونل یا بهتر خواهد بود. او با نگاه محتاطانه

 طور. نیهم هم تو 
 هلت چرخاند. او گفت: یقت سرش را خم کرد. ارک نگاهش را بر روفموا رایب نیو اونل

 ًدمتید قبال . 

  به موافقت تکان داد. او گفت: یسر هلت

 میدیها د در ساحل کنار مرداب کوتاهخیلی رو  گهیهمد ،یتو جارل ارک هست اگه . 

 انیصورت آن مرد نبود که آن خاطره را به ماین مربوط به مد. آهلت در چشمان ارک به چشم  ییبازشناسا و
 آن گونه که شد به حالت آن مرد، این مربوط می بلکه -بود دهیپوش هایی که لباس آن ینه حت د،یذهنش کش

 که هنوز به همراه داشت. هلت ادامه داد:  یبزرگ اریان بلند بسمو آن ک ،خودش را نگه داشته بود

 ماها بود.  نیب یا فاصله هی اد،یم ادمیکه  یطور اون 

 . او گفت:دیغر ارک

 میبود کاتیشلبُرد در  یکه به خوب ادیم ادمینظرم  به . 

 کیدرهم رفت و  تیبا عصبان یتکان داد. صورت اسکاند دییه تاب یکرد سر یم قیکه آن نکته را تصد هلت
 بود نگاه کرد. او گفت: زانیکه از کمربند هلت آو ها کانیاز پ یردانیبه کمان و ت گریبار د

 کنی رو دنبال میو پست  عیشن یحاال تو همون کارا و . 

 اش را اضافه کرد:  جمله نیآخر یا هکرد با لحن معماگون یاشاره م نیو اونل لیطور که با شصتش به و نیهم و



 

 

                    

 

 رسه.  یبه ذهنم نم یزیبا اون کارا مربوطن چ یدو تا چطور نیکه ا نیادر مورد چه  اگر 

 . دیحاال نوبت هلت بود که سردرگم به نظر آ 

 ؟یو پست عیشن یکارا چه  

 . دینفرت کشروی از  یخرناس ارک

 نی. و من درست همیبکن یتون یم یایچه کاردونم  یم دم؟یمن تو رو با اون کمانت د اد،یم ادتی 
 . دمیرپنت دگذر سِ یحاال دسته گل هات رو تو

کوچک  یاز جسدها را در آن پست مرز ای متروکه ی و درک موضوع در نگاه هلت طلوع کرد. او منظره فهم
افراد آن پادگان کرد. چون  یداشت به آن اشاره م یاسکاند نیبود که ا ییآن جا به حتم همانجا به خاطر آورد.

 یریگ جهینت یک داران کشته شده بودند و ارک در مورد مهارت هلت با کمان آشنا بود، او به کمان لهیبه وس
 گفت:  ددا یکه سرش را تکان م یدست زده بود. هلت در حال ،یشتاب زده، اما نه آنقدرها منطق

 کار ما نبود.  نه 

 شد.  کتریبه او نزد یگام ارک

 میدنبال کرد نجایشده بود. و ما ردپاتون رو تا ا کیشون شل همهبه . دمیو اونجا دمن اونا ر نه؟ . 

 گفت:  یبه آرام هلت

 نیدونست یم نیبود یبا هر مهارت ،ریردگ هیممکنه ردپاها رو دنبال کرده باشن، اما اگه شماها  خب 
 کی ی. و ردپاهامیکرد دایاز ما اونجا بودن. ما در اون گذر افراد پادگان رو مرده پ نفرکه تنها دو 

 که اون افراد رو کشته بودن.  ییاونا -میه بزرگتر رو دنبال کردوگر

 کیکه با او آمده بود  یاز مردان یکیبود. اما  ناخدا و کاپیتان کشتی کینبود. او  ریکرد. او ردگ یمکث ارک
در اختیار دقت رنجرها را  و با یعیرطبیغ یریردگ یها مهارتکه آن مرد  با اینبود.  ای غیرحرفه یشکارچ
 ردگیرش هورد کآ ادیبه اما ارک حاال کرده بودند،  جادیکردن ردپاها ا ریو تفس ریدر تعب ، دقتی که آنهانداشت

مورد گفته بود که ممکن است دو گروه از آنجا گذر کرده باشند. ارک که از چرخش حوداث و  نیدر ا یزیچ
 شده بود گفت: جیماجراها گ

 ،کرده؟  یک ،یاون کار رو نکرداگه تو  پس 

 دست و پا بسته اشاره کرد. او گفت:  یبا انگشت شصت به زندان هلت

 هی. اونا میدیبهشون رس روزیکه د یبود وقت یتموجا یبان دهیگروه د هیتوی ... و دوستانش. اون  اون 
 شدن.  ایاندو بعدش شش نفر از اونا وارد اسک نحمله کرد یکه به پادگان مرز نگروه بزرگتر بود

 :دیاز او پرس ارک

 ؟یتموجا یگفت تو 



 

 

                    

 

آمده بودند  نجایبه ا ،یدر هر تعداد ،گونه نیکه آنها ا یشناخت، اما از وقت یم را شرق یمردم رزمجو رکالبته ا
 گذشت. هلت به او گفت:  یها م دهه

 میکرد ریرو دستگ یکی نی. دوتاشون در رفتن و ما امیاز اونا رو کشت یتعداد هی ما . 

 یها یپر از نفرت به شمال یده بود و با نگاهشبود، دستانش از جلو بسته  ستادهیا یرفت که زندان ییبه جا رکا
که آن  یو خز ،رنگش رهیت شده بود که او را محاصره کرده بودند. ارک صورت صاف و رهیخ یکلیدرشت ه
 :دیکرد. او پرس یبود را بررس دهیمرد پوش

 کار دارن؟  یچ نجایا اونا اخب... ام یلی، خهتموج هی اون 

 جواب داد: هلتبا خودش بود.  شتریب

 که منم دارم.  هیهمون سوال نیا 

ئله صاف و ساده را سل و مکمش کیشدن متنفر بود. او  جیبه او زل زد. او از گ یتیاز عصبان یبا رد ارک
 : دیکش ادیفرآن را حل کند. او  نشیتوانست با تبرز یماز آن مسائل که  ینوع -داد یم حیترج

 ؟یکن یکار م یچ نجایحال، تو ا نیا با  

 جواب داد:  ی. او به آرامیترس چیبا آرامش به او نگاه کرد، بدون ه هلت

 دنبال پسره.  اومدم 

از صورتش  یبود و هنوز قسمت اعظم ستادهیتر که در کنار او ا زنقشیر کریشد و پس به آن پ رهیارک به او خ
که شعله ور شده بود محو شد. او با  یبه همان سرعت تینل پنهان بود. عصبانش یتوسط کاله رنگ خاکستر

 گفت:  یلحن آرامتر

 یآ ی. اون گفته بود که تو مبله . 

که او  یزیچ -خطور کرد شبه ذهن یگریداد. فکر د یجاعت بها مشو  یها، ارک به وفادار یاکثر اسکاند مثل
 : در مورد دانستن آن کنجکاو بود. او گفت یزمان

 ؟یکن دایما رو اونجا پ یتون یکه م یدونست یم یاون ساحل، چطور یتو     
 هلت گفت: 

  اون بهم گفت. یاز مردانت رو پشت سرت رها کرد یکیتو . 

 به صورت ارک نشست.  یمیعظ یناباور

 کرد.  یصورتت تف م یتو بهت بگه، یزیکه چ نیاون قبل از ا نوردال؟ 

 گفت:  یبه آرام هلت

 از دستش رها شده بود، خوب  رشیمرد و شمش یکرد بهم بدهکاره. اون داشت م یفک مکنم  یم فک
 اون رو بهش برگردوندم.  ممن



 

 

                    

 

در دستانش  یا بدون اسلحه یها معتقد بودند که اگر مرد یبزند، اما مکث کرد. اسکاند یخواست حرف ارک
دانست.  یمچیزی مورد آن اعتقادات که رنجر در  دیرس یروحش تا ابد سرگردان خواهد شد. به نظر م رد،یبم

 گفت:  رکسرانجام ا

 من بهت بدهکارم.  پس 

 گفت:  گرید یبعد از مکث سپس

 د. بیابه کار  یکنون تیدر موقع یاون بده ستمیچه مطمئن ن اگر 

 کی هیشب ناًیشد، که ع رهینقش خزیر یبه نگاه پر از نفرت تموجا د،یمال ار ششیر یا با حالت متفکرانه او
 در بند بود.  نِیشاه

 ان.  یاش مشغول چه کار پسر کوچولو و دار و دسته نیمن هنوز دوست دارم بدونم ا و 

 به او گفت:  هلت

 از مرز به  نجایم رو اهاکه همرا ختمیر ی. داشتم نقشه مکردم بهش فکر میبود که منم  یزیچ نیا
ها  یتموجا ی هیو بق نجایبه ا سمت تئوتلند عبور بدم. بعدش فک کردم که بهتره با دوستمون برگردم

 هستن.  نجایچند تا از اونا ا نمیو بب -کنم دایرو پ

 : دی. او پرسدیکش یخرناس ارک

 دونم:  یقدر رو م نیدونم اما ا یها نم یدر مورد تموجا یادیز زیگه؟ من چ یاون بهت م یکن یم فک
 گن.  یبهت نم یزیچ چیوان هکه نخ یو اونا هرگز تا وقت یمرگ شکنجه بد یاون رو تا پا یتون یم

 هلت گفت: 

 باشه.  یراه هی ه. اما ممکندمیرو هم شن نیبله، ا 

 : دیبا تمسخر پرس جارل

 ،ه؟یممکنه؟ و اون راه ممکن چ اُه  

با دانست که او  یکرد. هلت م یبه جنگاور سوار انداخت. او داشت با عالقه بحث آنها را دنبال م ینگاه هلت
از  یکیدانست چقدر از زبان مشترک را ممکن است بفهمد. به عنوان  یزند اما نمبحرف تواند  می یزبان تجار

جارل را گرفت و او را  یبازو هلت. اشدزبان بلد ب یو تجسس، احتمال داشت که تعداد یبان دهیگروه د یاعضا
 گفت:  یبرد. او به آرام یتموجا ییشنوا ی به دور از حوزه یچند قدم

 تره بزارم فرار کنه.کردم به یفک م داشتم 
 
 
 



 

 

                    

 

 

 

 
 
 
 

را برهم  شیها بودند. ارک لب ستادهیبرف ا یشده و افتاده بر رو دهیبر یاه از طناب یا دسته یدو مرد بر باال
 فشرد، بعد به سمت هلت برگشت. او گفت: 

 یت نگهبانتظاهر کرد سر پس 1الکاُ یگدا کوچولومون وقت نیحق با تو بود.  ا نجاشیخب، تا ا یلیخ 
 خوابش برده فرار کرد. 

گماشته شده بود انداخت. او با اضافه  یپست نگهبان نیآخر یکه برا یکلیدرشت ه یبه اسکاند ینگاه او
 اضافه کرد:  به لحن صدایش طعنه یکردن اندک

 مگه نه؟  ،که خوابت برده یتظاهر کرد تو 

 باز شد. او گفت:  ششین جنگاور

 خواب  مردِ هیاز  یواقع کردنِ ینقش باز نیهمچ هیهرگز  .ارک بودم، جارل زیانگ رتیح من
 شدم.  یگرد م دوره رگیباز هی دی. بانیدیند

 : دی. او از هلت پرسدینال یارک با شک و دودل  

 ؟یحاال چ خب  

 گفت:  رنجر

 کنم. همون  یبرسونه دنبالش م یارتش تموجا یاصل ی منو به سمت بدنه تموج که اون یتا وقت حاال
 . میش در موردش بحث کردیر که شب پطو

 جواب داد:  ارک

 امی. باهات ممیانجام بد یرییتغ هیگرفتم  میمکردم و تص یدر موردش فک م داشتم . 
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ها  یو برگشت تا با رهبر اسکاند ستادیها بسته شده بودند. او ا رفت که اسب یم ییداشت به سمت جا هلت
 بود.  بستهچشمانش نقش مصممانه در  یروبرو شود، نگاه

 ی و به اندازه عتریبرم سر ییکه اگه من تنها میتوافق کرد نیا ی. رومیبحث کرد نیا یشب قبل رو 
 به چشم خواهم اومد.  یکم اریبس

 کرد:  حیحرف او را تصح ارک

 یکم هی دیفقط باتو اگه حق با تو باشه،  ی. و حتی. تو موافق اون بودمیاون توافق نکرد ی. ما رونه 
 .یپرداخت کن قتیحقفهمیدن  یبرا یا نهیو هز ،یا سر و صداتر حرکت کنکندتر و ب

 کرد. او گفت:  یدست شیاما ارک بر او پ ،دیبه درون کش یاعتراض نفس یهلت برا 

 گهیهمد مانیهم پما رو به طور موقت  دادهایرو نیا که میتوافق کرد نیا یباش. ما رو یمنطق 
 کنه...  یم

 : دیف ارک پرحر انیبا طعنه به م هلت

 یدار ینگه م نجایخاطر تو سه همراه منو به عنوان گروگان ا نیبه هم که . 

 باال انداخت.  یشانه ا یالیخ یارک با ب و

 هی یارتش تموجا هیمن بزار. اگه  ی. اما خودت رو جایگرد یمنه که تو برم یبرا ینیتضم نی. االبته 
با چشم خوام اون رو  یابرجارلم ببرم. م یدوم براگزارش دست  هیخوام  ینم هرونیاونجا اون ب ییجا

تونم  یاما خودم م ،یریگرو ب یدارم تا رد اون زندان ازیآم. تو رو ن یباهات م نیهم ینم. برایخودم بب
 رو انجام بدم.   یبان دهینقش د

 اد: خاطر ارک ادامه د نیبه هم ،نگفت چی. رنجر هندیکرد و منتظر شد تا واکنش هلت را بب یمکث او

 یبرا ینیتضم چی. اما اونا هیگرد یها ممکنه دلگرممون کنه که تو برم به کنار، گروگان نایا ی همه 
 گزراش راست و درست.  هی یحت ای...  ید یبهم م قیگزارش دق هیکه تو  ستنین نیا

. او موافق دیددر آن را  یممکن برتریکرد. بعد  نیسبک سنگ یا هیهلت آن جمله را چند ثان دیرس ینظر م به
 بود: 

 بازگشتم  نیتضم یکه همراهام رو برا ستین یازین چیه ،یایباهام ب یخوا یخب. اما اگه م یلیخ
رد اونا برگردن و از مرز  میکن دایها رو پ یتا تموجا میر یکه من و تو م ی. بزار وقتیریگروگان بگ

 . بشن

 اد: تکان داد. او جواب د یبه او لبخند زد و سرش را به آرام ارک

 کار  نیا دیکه با نیا یبرا یلیتونم بهت اعتماد کنم، اما واقعاً دل ینکنم. دوست دارم فک کنم م فک
بعد از  قهیدق هیدارن، ن اریکه مردانم دوستانت رو در اخت یرو بکنم وجود نداره، مگه نه؟ اگه تو بدون



 

 

                    

 

بدن از اون چاقوهات رو در  یکیداره  احتمال یلیخ ،میدور شد شونها از نظر اون تپه یکه باال نیا
 . یمن فرو کن

 مظلومانه دستانش را از هم گشود.  یبا اشاره ا هلت

 یایگرگ در هیاز  تونه بهتر یمثل من م زنقشیر یکوچولو یکبوتر خونگ هی یکن یواقعاً فک م تو 
 مثل تو عمل کنه؟  کلیدرشت ه

 درهم لبخند زد. او گفت:  یبا حالت ارک

 پشتم رو بهت بکنم.  ینگران چیتونم شبا بخوابم و بدون ه یم یطور نی. اما اهیثان هی یبرا یحت نه 

 موافق بود:  هلت

 که  یتا وقت ید یم حیترج ایست،  که اون ردپاها تازه یتا وقت میفتیراه ب میتون یست. حاال م عادالنه
  م؟یبرفا آب بشن با هم بحث کن

 باال انداخت. او به هلت گفت:  یشانه ا ارک

 میبر ایکنه. ب یاش داره بحث م که همه یهست یونا تو . 

 یاز رو یگذاشت نگاه یتند تپه م بیش یبر رو یتر را با حالت محکم شیها طور که ابالرد سم نیهم هلت
خورد.  یتاب م یبر پشت اسب تموجا یاش به عقب انداخت. پشت سرش، ارک داشت به طور نامطمئن شانه

محکم و پشمالو و  یاهاعلفزار با آن پ یپونآن گرفته بود که  میود، و هلت تصمفرار کرده ب ادهیپ یپا رشانیاس
هوراس. جنگاوران  یجنگ یها از هر کدام از آن اسب ، خیلی بهترارک خواهد بود یبرا یکوچک اسب بهتر

 یپشمالو الیطور که جارل  نیکردند. هم یسفر م ادهیپ یطور که رسم و عادتشان بود پا نیهم یاسکاند
 یذات یاز هرگونه حس شتریب ،وانیدر دست گرفته بود و خودش را توسط قدرت ح یعصب یرا با حالت بشاس

 : گفت زیبحث انگ یهلت با حالت ،نگه داشته بود نیز یبر رو برای تعادل بر روی اسب،

 ؟یکن یسوار یتون یم یکنم گفت فک  

 شده جواب داد:  دیکل ییها دندان انیارک از م

 کنم.  یخوب سوار یلیتونم خ یفتم م. من که نگبلدم 

عبور کردند،  نتیکه از گذر سرپ نیرا دنبال کردند. بعد از ا یفرار یتموجا یتمام روز رد جنگجو آنها
در درون حوزه  یلومتریک یس گریبار د کیخورد و آنها  شکل پیچ یاز مرز تئوتلند به صورت کمان رشانیمس

 یکند و دنبال رد یبررس راشان  مقابل نیو بعد برگشت تا به دقت زمبودند. هلت سرش را تکان داد  ایاسکاند
 گفت:  یبه جا گذاشته بود. او به آرام نیزم یآنها بر رو یپشت سرش برا یفرار یبگردد که آن تموجا

 خوبه.  یلیخ اون 

 : دیپرس ارک



 

 

                    

 

 ه؟یک اون  

از دهانش خارج شد. هلت  یا هکلمه با نال نیسر خورد آخر یو چند گام دیکه اسب به ناگهان چرخ نیهم 
. هلت ادامه ندیبب یزیتوانست چ ینگاه کرد اما نم یکرد نشان ارک داد. اسکاند یرا که داشت دنبال م یریمس

 داد: 

 ن اون رو دنبال ستتون میپوشونه. فک نکنم مردانت  یره ردش رو م یطور که م نیهم ،مرد تموج اون
 کنن.

 نیرا متحد کنند، ا شانیروهایشب قبل هلت و ارک توافق کردند تا ن یجا بود. وقت نیمهم ماجرا هم قسمت
دارند.  یا ها چه نقشه یبفهمد تموجا مند آن بود کهازیهلت ن باطنیدوجانبه بود. سرشت  ازهین کی ی جهینت

 یها تی. او کامالً از محدودتداش ازیهلت ن یریردگ یها طور به مهارت نیرا داشت. اما او هم ازیارک همان ن
 گفت:  یمردانش آگاه بود. او با کله شق

 ،مگه نه؟     ،یینجایخاطر ا نیبه هم خب 
  .هلت با اخم لبخند زد

 ؟یینجایکه چرا تو ا نهیبله. اما سوال ا  

داشت راندن آن اسب پشمالو تمرکز کرد که  یفشار و کنترلش برا ینگفت. او بر رو چیعاقالنه ه خیلی ارک
 یکرد. آنها با حرکت یتقال م کلیدرشت ه یاسکاند یمعمول ناخدا ریوزن غ ریدر ز وتند  یِبیآن سراش یبر رو

برف آب شده دست و پا  انیکه اسبانشان چند متر آخر را در م یدر حال دند،یتپه رس ی به قله عیتند و سر
و در پشت آن کردند  ینگاه م نییدر پا قیو عم ضیعر یا که به دره افتندی یزدند. آنها خودشان را در حال می

آتش کمپ  یشماریتعداد ب ض،یعر ی در آن دره شانیپا ریشده بودند. ز فیها رد از تپه یگرید ی دره دسته
 ندیتوانست بب یکه چشم م ییو آن را تا جا دتاسفر یبه درون آسمان اواخر عصر م چانیاز دود را پ ییها ستون

دود  یشکل محاصره شده بودند. حاال بو یگنبد ینمداز هزار چادر  شیران آتش، که با با، هزکرد یپراکنده م
و تند. ارک  یدیاس ییکاج، بلکه بوچوب کننده، مثل دود  خوش و مست یی. نه بودیبه مشام هلت و ارک رس

 : دیداد. او پرس نیا با انزجار چاش ر ینیب

 سوزونن؟  یم یدارن چ اونا 

 کوتاه جواب داد:  یلیخ هلت

 نیبرن. بب یشون م شون رو همراه سوخت عبخشک شده اسب. اونا منا پهن . 

آنجا بودند، نظم  یب اسب خیلی یشماریشد اشاره کرد، تعداد ب یم دهید یاسب تموجا ی که گله ییاو به جا
. ارک هستند انیدر کف دره در جر دیرس یکردند به نظر م یتازه را جستجو م ی علوفهها  همین طور که اسب

 : دیکش ادیفر



 

 

                    

 

 1گورلگ! دندون   

 شده بود.  مهیکرده و سرآس رتیخاطر تعدادشان ح به

 تا اونجان؟ چند 
 کوتاه جواب داد:  یلیهلت خ

 تا. هزار دوازده  دیهزار تا، شا ده 

 . دیکش یسوت کوتاه یاسکاند

 ؟یرو بگ نیا یتون یم یچطور ؟یمطمئن  

 یبرا شتریسوال را ب ، آنشده بود مهیآن تعداد اسب سرآس دنینبود اما ارک که با د یسوال ضرور کی نیا
 به او زل زد. او گفت:  ی. هلت با حالت خشکیگرید لیدلبرای تا  دیپرس دیبگو یزیکه چ نیا

 یکن میو به چهار تقس یرو بشمر ی اسباپاها یتون ی. مهیمیسواره نظام قد ی حقه هی نیا . 

 به او کرد. او گفت:  عبوس یدر جواب نگاه ارک

 رنجر.  زدم، یفقط داشتم حرف م من 

 کوتاه جواب داد:  یلیقرار نگرفته است. او خ ریهلت به خاطر آن جمله تحت تاث یبیبه طرز غر دیرس ینظر م به

 حرف نزن.  پس 

 : دیمد. ارک سرانجام پرسآبه وجود  یکردند سکوت یم یطور که اردوگاه دشمن را بررس نیهم

 هست؟  نییده تا دوازده هزار جنگجو اون پا یگ یم یدار 

پانصد جنگاور در و از هزار  ییرویتوانستند ن یها م یحالت اسکاند نیترسناک بود. در بهتر یا عدد شماره آن
 اینفراتشان شش  رتیدو هزار تا. عدم مغا دیشا تیجنگ جمع کنند تا با آنها روبرو شوند. در نها دانیم کی

 د: ز نیبود. اما هلت سرش را به عالمت نه تکان داد. او تخم کیهفت به 

 پنج هزار  ایتا. هر جنگجو مجبوره دو تا اسب داشته باشه. احتماالً چهار  شش هزار ایباشه پنج  یلیخ
 جنگن.  یاما اونا نم ،ن وجود دارهوسفرش ی بار و بنه  ی تدارکات و سلسله یها در ستون نیتا کارگز

کاهش  کیچهار به  ایبه سه در تعداد نفرات  شان رتی. عدم مغابهتر شد یکم هیبا خودش فکر کرد:  ارک

.   برای مدت خیلی زیادی ادیز یلی. نه خادیز یلیبهتر، نه خ یکم هی.  او با خودش فکر کرد: افتی
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 کوتاه گفت:  یلیهلت خ

 نییخوام برم اون پا یم کیاز نزد یانب دهید هی یمنتظر بمون. برا نجایهم. 

 ارک به او گفت: 

 امیبره به جهنم. باهات م نجایموندن ا رمنتظ . 

حال  نیاست. با ا دهیفا یدانست بحث کردن ب یکه م ینگاه کرد، در حال کلیدرشت ه یبه اسکاند هلت
 تالشش را کرد. 

 باشه و  رمحسوسیکه ممکنه غ ییتا جا دیکنم رفتن من با یادآورینکنه که  یتفاوت چیکنم ه فک
 ؟ دیده بمونهنا

 عالمت نه تکان داد.  سرش را به ارک

 هی کیخوام از نزد یابرجارلم برگردم. م پیشگزارش دسته دوم  هیخوام با  یذره. نم هی یحت نه 
 . میروبرو هست یبا چ  ادیدما بندازم، و دستم بآ نیبه ا ینگاه

 با اخم گفت:  هلت

 نیتونم بهت بگم با چه رو در رو هست یم . 

 گفت:  یبا کله شق جارل

 نمیبب خوام یم خودم . 

 باال انداخت.  یا شده شانه میتلس تیهلت در نها و



 

 

                    

 

 که  یدون ی. میکن اونقده سر و صدا راه ننداز یبا دقت حرکت کن، و سع یلیخب. اما خ یلیخ
طور در هر  نیگذاشتن و هم کیدور کمپ کش یاون درختا ی. اونا روستنیها احمق ن یتموجا
 نگهبان گذاشتن.  یا منطقه

 گفت:  شیرارت در لحن صداح یبا اندک ارک

 ،یدزدک هست ازیکه ن یتونم تا وقت یشم. م یاز اونا دور م ممن ،تو فقط بهم بگو اونا کجان خب 
 حرکت کنم. 

 لب به خودش گفت:  ریز هلت

  یکن یسوار یونت یکه مموضوع  نیمثل ا درست فک کنم .  

 باال انداخت.  یا شد. هلت شانه رهیبه او خ یگرفت، و با خودسر دهیهلت را ناد ی جمله یاسکاند

 نشونیب میبر ایخب، ب یلیخ . 

درختان به  انیرا بستند، بعد شروع کردند به باز کردن راهشان در م شانیا در جهت معکوس قله اسب آنها
برگشت. او  یرفته بودند که هلت به سمت اسکاند ی. چند صدمترشانیپا ریقرار گرفته در ز ی سمت دره

 : دیپرس

 کوهستانا خرس هم هست؟  نیا یتو 

 تکان داد.  دییبه تا یسر همراهش

 نن. چرا؟ کاطراف حرکت  نیموقع سال ا نیزوده که اونا ا یکم هی. اما البته 

 . دیکش یه بلندآ هلت

 ،تن درختا توسط سشک یصدا یتموجا یکه وقت نیا یبود برا یو مبهم بود. شانس یواه دیام هی فقط
 . یخرس هینن فک ک بود ممکن دن،یشنرو تو 

 برف بودند. او به هلت گفت:  یلبخند زد، تنها دهانش. چشمانش به سرد ارک

 با تبرم بکشمت دوست خواهم داشت که یلیروزا خ نیاز ا یکی. یشوخ طبع هست یلیخ قیرف هی تو . 

 هلت گفت: 

 شم.  یازش خوشحالم م باًیتقر ،یروم انجام بدآ یلیاون کار رو خ یبتون اگه 

روح حرکت  کیدرختان مثل  نیتپه ادامه داد، در ب نییکردنشان در راه به سمت پا تیو به هدا بعد برگشت
 یجوان ی ترکه ایکم شاخه  یلیخ یلیو خ د،یخز یها م هیاز سا یگرید ی ها به تکه هیاز سا یا کرد، و از تکه یم

 شکست.  یرا در هنگام عبورش م

بر  شیکند. با هر لغزش پا دیرنجر را تقل یسر و صدا یرام و بآ کرد تا حرکت یسع ای ناامیدکنندهبه طور  ارک
شد.  یم زتریو لبر زتریکرد، صبر هلت لبر یکه از کنارشان عبور م ییها هر حرکت شالق وار شاخه ایبرف،  یرو



 

 

                    

 

را پشت سرش  یاسکاند دندیرس یاز کمپ یشخصم ی که به فاصله یکه مجبور خواهد شد وقت مطمئن بوداو 
ارک باال  ی. به سرعت دستش را برادیها د درخت انیشان درم در سمت چپ یزیچ یاتفاق یلیکه خرها کند 

آن اشاره نشده بود، به  یعیم طبوکه متوجه معنا و مفه کل،یدرشت ه یآورد تا او را متوقف کند. اسکاند
 : دی. او پرسدیحرکت ادامه داد تا در کنار هلت رس

 ؟ هشد یچ 

درختان انعکاس کرد. او دهان  انیبود که در م یغیج هیشب شیهلت صدا یاما برا را آرام کرده بود شیصدا
 بود گفت:  دنیقابل شن یکه به سخت ییو با صدا د،یقرار داد و نفس کش یخودش را در کنار گوش اسکاند

 درختان.  نیشنود. در ب پست 

 یها کرد، آنها پست یاق ماتر ییشب در جا یارتش برا کی یها بود: وقت یتموجا یآشنا کیتکن کی نیا
د. او و نهشدار ده عیسر یلیپاتک زدن به آنها خ در یهر تالش یکردند تا برا یبرپا م یمخف ی شنود دو نفره

در سمت چپشان قرار پست شنود خاطر حاال  نیگذشته بودند، به هم یپست نیارک درست در آن لحظه از چن
 . شاندر پشت سرمتمایل داشت و 

کرد، بعد آن را دور انداخت. پوشش  یباز در ذهنش رفتن از تپه نییپا ی ادامه ی دهیلت با اه یا لحظه یبرا
 نیا شیاز آنها گذر کرده بودند معنا یکیشد. فقط چون از کنار  یم جادیاستتار پست شنود معموالً در عمق ا

ه وقت را تلف نکند و تا است ک نیکار ا نیگرفت که بهتر میآنها در مقابلشان نباشند. تصم ی هیبق هنبود ک
فروافتاده اعتماد کنند که آنها را در  یکیبکشند، و به تار رونیخودشان را از آنجا ب یتوانند به آرام یکه م ییجا

بود اما  "یبه ارتش تموجا کینگاه از نزد" ی دهیدور انداختن ا شیمعنا نیکند. ا یپوشش خودش مخف
شدن  دهیبا بودن ارک در کنارش، ممکن نبود که بتوانند بدون د یرفکار را انجام ندهد. از ط نیتوانست ا ینم
به  گریشد و بار د کینزد گریشدن. او خم شد و به مرد د دهیاز آن بدون شن شتریب ای -روند کینزد یلیخ

 صحبت کرد:  یآرام

 یذار  یپات رو کجا م نی. و ببای. آروم بایدنبالم ب . 

بار که به سمت  نیشده بود. چند ختهیر دهیخشک یها کاج و شاخه یها درختان مخروط ریز برفِ یبر رو
نها آخشک و فرو افتاده رفته بود و  یها اخهش یبر رو نیسنگ یبا آن پاها ککه ار نیرفتند،  هم یتپه م نییپا

 بود.  دهیاز جا پر رسشکسته بود هلت از ت یخراش گوش باًیترق و تروق تقر یرا با صدا
دور شد  یکه پنجاه گام نیکرد، و هم یروح حرکت م کی هیرفت، و شب یم شیها پ تدرخ نیب یهلت به آرام

 یبا هراس یا لحظه یتکان داد و برا یدست یاسکاند ی. او به عقب نگاه کرد و برادیلغز یدر درون پوشش
 یا را با دقت مبالغه شده شیطور که پاها نیمحرکت کرد، و ه کلیبه تماشا نشست که مرد درشت ه ندهیفزا

او این از  شتریوانست بت یمد. سرانجام هلت که نمآ شیتلوتلوخوران پ یاچگپ داد با دست یقرار م بر روی زمین



 

 

                    

 

 یزیهست که مردان پست شنود چ یا نشانه چیه ایآ ندیبه سمت چپ نگاه کرد، تا بب یرا تماشا کند، با دلواپس
که با  دیرا شن یبلند ی دار شکستن شاخه زنگ یادص شیپا ریز ی نه. و از تپه ایاند  دهیشن ای دهینها دآاز 

از  شدر مقابل دهیخشک یا گام برداشتنش خشکش زده بود، شاخه ی انهیخفه شده دنبال شد.  ارک در م یفحش
 لب به خودش گفت:  ری. هلت زافتاده بود برف یدر رووشکسته  طوس

 حرکت بمون.  یب 

آن  یحرکت بماند.  به جا یبتواند آن را حس کند و ب کلیکه آن مرد درشت هبا این امید از روی بیچارگی 
رسیدن به  یدهند. او برا یانجامش م شهیهم باًیتقر دهیآموزش ند یها یکرد که شکارچ یاتیح یارک اشتباه

حرکت  کیو  د،کن یکار یمخف نیگزیبود سرعت را جا دواریکه ام یکرد، در حال دنیتار شروع به دوتاس کی
 دور کند.  یاکنار پست شنود تموجاو را از  یناگهان

آنجا سنگر گرفته  یکه اسکاند یدرخت ریها به ز کانیاز پ یا سرشان بلند شد و دسته یاز باال یدایفر یصدا
. ندیبب ییرا در روشنا کریتوانست دو پ یزد. م دیرا د پست شنود بود روان شد. هلت به دقت دور و بر درخت

 یگریرا به صدا در آورده بود. د یبوق شاخ کیرفت  یطور که م نیمشد، و ه یاز آنها داشت دور م یکی
 اگاه ارک قفل شده بود. منتظر بود ت یمخف یچشمانش بر رو ر زه کمانش بود ود یکانیخشکش زده بود، پ

هلت  ،یمرگبار به سمت او پرواز کند. به نحو کانیحرکت کند. منتظر بود تا اجازه دهد تا آن پ یاسکاند
 : به اسکاندی گفت یدور شدن بدهد. او به آرام یبرا یتا به ارک شانسمجبور بود 

 کار رو کردم به سمت درخت  نیکه ا نیکنم. به محض ا یرم و حواس اون رو پرت م یم رونیب من
 برو. یبعد

 رآن کار را انجام دهد. هلت با دنیقوز کرد، و آماده شد تا با دو یتکان داد. او اندک دییبه تا یسر یاسکاند
 او گفت:  .کرد شیصدا گرید

 هدفی  نقطهکه اون دوباره  نیقبل از ا ،یکه دار هیاون وقت ی مهه نی. نه دورتر. ایدرخت بعد فقط 
 روت برگرده. باور کن.  شیریگ

 یراندازیبار اول ت یبرا یکه با آن نگهبان تموجا یتکان داد. او سرعت و دقت دییبه تا یسر یدوباره اسکاند
پرت کردن  یدورتر شود. اقدام هلت برا یاز درخت بعد یحت دتوان یانست چطور مد یبود. نم دهیدکرده بود را 

در ذهن داشته باشد.  یگرید زیبود که رنجر چ دواریبار کارگر شود. او ام کیتوانست  یحواس نگهبان تنها م
 نییتپه پا ی از دامنه گریطور که نگهبان د نیرا بشنود که حاال هم یبوق شاخ یها نت یتوانست صدا یارک م

هرچه که هلت  :با خودش فکر کرد رکشد. ا یکرد، داشت محو م یدرخواست م یکمک یروین یو برا دیدو یم
 ده. بزود انجام  یلیخ ور اونکه ه ده بهتربانجام  دخوا یم



 

 

                    

 

ر ماند و بعد منتظ یتپش قلب ی باز آمد. ارک به اندازه یکه از پشت درخت به فضا دیمحو رنجر را د پیکر ارک
 سیه سیه یکانیکه پ نیرفت و هم رجهیدر برف فرو رفت، و سرانجام تمام طول راه را ش شیپاها د،یدو

اش  نهیدرخت کاج سر خورد. قلبش در س کیاز  یمیضخ ی سرش رد شد به پشت کنده یکنان درست از باال
از ده متر را به سمت  شتریب یافتاش مس یخوران و سرعت یسکندر دنِیدر آن دو نکهیبا ا د،یتپ یبه شدت م

تر به پوشش خودش  که در پنج متر عقبدیبه هلت کرد و رنجر را د یتپه پوشش نداده بود. نگاه یباال
از  یدر زه کمانش نشانده بود. صورتش با اخم یکانیده کرده بود و پابرگشته بود. حاال کمان بلندش را آم

  .کرد شیبود صدا نشانیکه ب یا ودش حس کرد و از فاصلهرا بر خ یتمرکز درهم بود. او نگاه اسکاند

 تیهمون موقع یاون تو نیکنه. بب کینده که بخواد شل یبا دقت... به او هدف یلیبکن. خ ینگاه هی 
 نه.  ای هیقبل

 ییهنوز جا یتموجا یآورد. جنگجو رونیدرخت ب ی چشمش را از کنار تنه کیتکان داد و  دییبه تا یسر ارک
اش را  ییبود، دست باال ستادهیطور که ا نیبود. هم دهیکش مهیبود، کمانش آماده و ن ستادهیالً ابود که قب

از طرف دیگر  ی کرد شلیک کند. شان حرکت هر کدام ، برای اینکه اگربود ستادهیا کیشل یو آماده برا دهیکش
پس شلیک کند. قبل از این هلت مجبور بود که به فضای مسطح بیاید، آن مرد را ببیند، هدف گیری کند و س

 مرد. ارک به رنجر گفت:  ی، مکار اول را به اتمام برسانددو  که بتواند آن

 حرکت نکرده.  اون 

 گفت: یدر جواب به آرام هلت

 حرکت کرد بهم بگو.  اگه 

به  یآمده بود سر رونیاز صورتش از کنار درخت ب یبود و فقط قسمت دهیبرف دراز کش یارک که با شکم رو
ت و به سکرد و چشمانش را ب هیزمخت تک ی تهسپو یتکان داد. هلت در پشت درختش از پشت بر رو دییتا

مرد تموج را در  ی رهیت کریانجام دهد. دوباره پ یزیغر کیشل کی. مجبور بود تا دینفس کش یقیطور عم
خاطر آورد، آن را در آن مرد را به  تیتر برف. موقع روشن ی نهیدر پشت زم رهیت کریپ کیکرد،  ریذهنش تصو

 یا بر طبق دنبالهخودش و با اراده  رد،یداد، و اجازه داد که ذهنش کنترل دستانش را بر عهده بگ یذهنش جا
 چیکند و بدون ه ،رامآ یتمیکند. خودش را وادار کرد تا تنفسش را به ر کیو شل یریگ هدف یزیاز حرکات غر

در مقابل چشم ذهنش،  .ستیعجله کردن ن در راز سرعتدر آورد. او با خودش گفت:  یشتاب

 دیرس یکه به نظر م ی. او آن را دوباره و دوباره مجسم کرد تا وقتدیکرده بود را د کیکه شل یکانیپرواز پ
. یناخودآگاه حرکت کرد. به آرام یبا حرکت باًیاز بدن خودش. بعد تقر یعیطب یا هسعتو -از وجود اوست یبخش

چپش به سمت هدف بود، و  ی شانه نیهم یبرا دیچرخ الیس یباز آمد، با حرکت یکامل. به فضا یبا هماهنگ
کامل  یدگیکه زه کمان در کش یدستش چپش کمان را دور کرد تا وقت د،یدست راستش زه کمان را عقب کش



 

 

                    

 

 کانیکه پ یتا وقت دیند درخت یرا بر رو رهیت کریآن پ یکرد. او حت کیلو بعد ش یریبود. در ذهنش هدف گ
 به سمت هدف از هم شکافت.  رشیا شد و هوا را در مسره

خوب بوده  کشیدانست که شل یم د،ید ، با چشمانش،خودآگاه اش دیسرانجام آن مرد کماندار را با د یوقت و
 است. 

 میکه ن مرد تموج کیبرف سقوط کرد، شل یبه هدف نشست. مرد تموج از پشت بر رو نیسنگ کانیپ آن
 باالتر به سمت نوک درختان پرواز کرد.  یلیو خ یبیآس چیه نه بود، بدوانجام شد رید یا هیثان

از  به احترامِ کینزد یزیرا با چ ینقش و شنل خاکستر زیبلند شد و آن مرد ر شیپاها یتقالکنان بر رو ارک
 در زه کمان بلندش نشانده شده است. او یدوم کانیحاال هم پ نیکرد. او متوجه شد که هم یترس بررس یرو
مرد  ی شانه یرا بر رو نشیکه دست سنگ یبود که رنجر آن کار را انجام دهد. ارک در حال دهیند یحت

 گفت: با صدای آرامی من من کنان انداخت  یکوچکتر م

 یخوشحالم که طرف من یلی. خانیخدا . 

درشت  یکاندبه اس تیکوتاه سرش را تکان داد و دوباره حواسش را جمع و جور کرد. او با عصبان یلیخ هلت
 گفت:  زیاتهام آم یشد. او با لحن رهیخ کلیه

 یذار یکنم بهت گفتم نگاه کن پات رو کجا م فک . 

 شرمسار گفت:  یباال انداخت. او با حالت یا شانه ارک

 رو با سرم شکستم. درست از  یا شاخه هیبود،  نیسرم گرم نگاه کردن به زم یبودم. اما وقت مراقب
 وسط دو نصفش کردم.  

 را باال برد. او غرولند کرد:  شیابروها هلت

 یزن یکنم در مورد سرت حرف نم فک . 

 به خاطر آن حرف اخم کرد. او جواب داد:  ارک

 که نه.  البته 

 به او گفت:  هلت

 شد.  فیح چقدر 

 تپه اشاره کرد.  یبعد به سمت باال و

 رونیب میبر نجایاز ا ایب حاال   .  

 
 
 



 

 

                    

 

 

 

 
 

. ارک در کنارش متوقف شد، اما هلت اندازدیب یکرد تا به عقب نگاه یهلت مکث دند،یتپه رس یباال هب یوقت
 : دیکش ادیبسته شد راند. او فر یها مرد بزرگتر را گرفت و او را با خشونت به سمت اسب یبازو

 برو ! 

 یهم صدای کمی  اندازهبه را بشنود و  یشاخ یها اخطار بوق یتوانست صدا یهلت م شان،یپا ریز ی دره در
و جنبشی  توانست حرکت یم ک،ینزد اریبسای  از فاصله ش،یپا ریز ی تپه یبیسراش یها را. بر رو  دنیکش ادیفر
را  ششنود در اطراف تپه مستقر شده بودند پوش یها که در پست ییها یآن تموجا .ندیدرختان بب انیدر م را

 لب به خودش گفت:  ریکنند. هلت ز بیتا آن دو تجاوزگر را تعق دندیدو یتپه م یو به سمت باال هکنار گذاشت

 یزنبور لعنت ی لونه . 

مدند. به آ یبه سمت باال م شیپا ریتپه در ز یزد که به حتم حداقل شش هفت سوار بر رو یم نیتخم او
را دور تپه  نییصورت که پا نیبه ا یا بود، با نقشه یریدر خود کمپ در حال شکل گ یوضوح گروه بزرگتر

 . ندازندیب ریتجسس گ یرویدو ن نیبزنند و ارک و او را ب

مثل  ینی. اما با توجه به بار سنگردیبگ یشیتواند بر آنها پ یو سوار بر ابالرد، هلت مطمئن بود که م ییتنها به
 یعواق یکه به معنا -بود دهیسوار د کیهلت چندان مطمئن نبود. او مهارت آن مرد را به عنوان  ،یاسکاند

 یبر رو گرید یمتیق یزهایچ یاراده و اندک یادیزمقدار  توسطفقط وجود نداشت. به نظر ارک  یمهارت نیچن
را کند  گرانشان بیتا تعق کند یزیر پی یریتاخ کیتاکت یه مجبور است تعدادکدانست  یماند. هلت م یم نیز

اگر چه تا حاال  یبیبه طرز غر برگردند. یدبتوانند به سمت گروه بزرگتر اسکانکه به او و ارک وقت دهد  تاکند 
هرگز به ذهن هلت خطور  یکننده تموجا بیسواران تعق یبرا یبودند، فکر رها کردن اسکاند یصور یدشمنان

 یینداشت که افسارش به جا یازین ابالرد البته -کرد یکه اسب ارک را بسته بودند نگاه یینکرد. او به جا
اسبش باال رفته و با  نیاز ز ،اش را کرده یسع پیولف ش ی فرمانده هک دیلب دقوت ق یبسته شود. او با اندک



 

 

                    

 

دستش  یدست کامالً مفهوم ی سوار پشمالو و کوچکش نشسته است. حاال هلت با اشاره یبر رو انهیناش یحالت
 : دیکش ادیرا حرکت داد. او فر

 برو! برو! برو! فتیب راه ! 

داد از  کار را انجام  نیا یتپه چرخاند، وقت نییر اسبش را به سمت پانداشت. او س ازین یگریبه فرمان د ارک
تنها با گرفتن  ، البتهنگه دارد نیز یکرد دوباره خودش را بر رو یتاب خورد و سع یسمت به طور خطرناک کی
 مهیبه طور نصفه نکه . بعد او چکتنومند اسب کو ی قدرتمندش به دور بدنه یل اسبش و قالب کردن پاهاای

برف نرم  یکه بر رواسبی راند،  نییتپه به سمت پا بیش یسابق را از رو ی، اسب تموجابود نشسته نیز یرو
 یکرد. برا یحرکت م چیوا پ چیدرختان پ انیدر م یرفت، و به طور خطرناک یم شیخورد و پ یو آب شده سر م

کرد ارک  یو پر از برف عبور مبزرگ  اریکاج بس کی ینییپا یها شاخه ریطور که اسب از ز نیهم ،یا لحظه
 و دیهم سوار و هم اسب با برف سف شانیاز برف و هر دو ی. انفجارداسب خم شو یوسوسه شد بر رو

 شدند.  دهیپوش ینیسنگ

قبل از  باًیتقر یو با چهارنعل مرگبار دیراحت چرخ یلیاسب کوچک خ ،دیابالرد پر نیز یبر رو یآرام هب هلت
سر بر روی طور که ابالرد  نیهم یکشد شروع به حرکت کرد. هلت به آسانکه هلت بتواند نفس ب نیا
ابالرد نشست، و با  نیز یبر رو ،آورد یرا دوباره به دست م شیپا یکرد و جا یکنترل مخودش را خورد،  یم

خوش شانسه اگه  یلیاون خ شدند. هلت با خودش فکر کرد: یم کترینزد گریهر گام به آن اسب و سوار د
 کنه.  داینجات پ یمتر بعدپنجاه 

رفت. به  شیدرختان سرخورد و پ انیدر م، ، منحرف شدشخارج از کنترل یا مهیبه طور نصفه ن ،اسب ارک و
از آن  یکی ی با کله به تنه ،چه اسب و چه سوار ،آنها یهر دوچه وقت که فقط موضوع زمان بود نظر 
 برخورد کنند.  میعظ اریبس یها کاج

 اش فتهر رجهیسوار و اسب شبه کنار راند و اسب فوراً پاسخ داد. آنها  شیبه پ یشتریا فشار بب راابالرد  هلت
وقت بود که ارک آنها را رها  یلی. خردیفروافتاده را بگ یسمت خم شد تا بتواند افسارها کیو هلت از  دندیرس

کردند. حداقل  یصدا م نگیریج نگیریو ج دندیچرخ یم نیقاچ ز یخودشان بر رو یکرده بود و آنها داشتند برا
 ییها داشته باشد. ابالرد با گام گریاسب د یبا کله  ی رجهیش یبر رو یتوانست اندک تسلط یحاال هلت م

و از  دیچیکننده پ تیکامل را به او داد. افسار هدا اریبرد، و هلت اخت شیدرختان پ انیمطمئن و فرز آنها را از م
ابالرد را دنبال  ریرا مجبور کرد تا مس گریو اسب د دیبسبه آن چ یدیناامهلت با  اشد ام دهیدستش کش انیم

را انتخاب کرد و همان زمان  ریمس نیتر بود، سر راست دهیآن آموزش د یکند. ابالرد همان طور که برا
 کرد.  اریکوهستان اخت نییرا به سمت پا ریمس نیبازتر



 

 

                    

 

فرار  یدر مورد شانسشان برا یهلت در درونش حس مثبتو  ،بودندرفته  نییآنها دو سوم راه را به سمت پا
. او به دیپشت سرشان شن ی تپه یرا از باال یلعنت یها یبوق شاخ یو صدا دیشن یکیشل یحس کرد که صدا

 نحالیرا گرفته بودند. با ا دشید یدرختان جلو میبه عقب انداخت اما پوشش درهم و ضخ ینگاه یآرام
 است.  بشانیدر تعق و کوهستان یها در باال یبر حضور تموجا یلیها دل یا جارچصد یناگهان موجدانست که  یم

به آنها بتوانند به او برسند، درست مثل او که چه وقت  کهفقط مربوط به زمان است  نیدانست که ا یم و
سوت کشان از کنار صورتش رد شد  یفیظر ی  شاخه رسیده بود.اسب کوچک  یبر رو کلیدرشت ه یاسکاند

 کرد توجه کند.  یکه داشت حرکت م یکه او به جهت نیا یبود برا یمجازات . اینبه چشمانش اشک نشاندو 
باز است،  شیروبرو ریمس دیکه همراه شاخه بود راحت شود که د یبرف سرش را تکان داد تا از شر دوشِ هلت

 : دیکش ادیاو فر .دهد یبرگشت تا ارک را دلگرم یو به طور کوتاه

 دامه بده! طور ا نیهم 

 یرها کرد تا بتواند برا الی یاز دستانش را بر رو یکیخالفش را انجام داد و  قاًیدق یمعطل یب یاسکاند و
 : دیکش ادیتکان دهد. او فر یآن دست دنیفهم

 م! آ یمن نباش! از پسش برم نگران 

بهتر از ارک  یلینستند ختوا یم ینیزم بیس یها سهیبود که ک دهید یا سرش را تکان داد. به طور مسخره هلت
پر تالطم  یها آن عرشه یبر رو  ی. کنجکاو بود بداند چطور اسکاندرندیاسب قرار گ کی نیز یبر رو
 ماند.  یسرپا م بیولف ش یها یکشت

در سمت  را یتموجا یها یاز بوق شاخ یکی یشدند. بعد صدا یدرختان دورشان کمتر م حاال او متوجه شد
تپه را دور زده بودند  ،و از سمت دامنه ،گروه گشت که از محل ارودگاه نیکه اول و متوجه شد دیچپشان شن

  زود اتفاق افتاد. یلیخ نیاآمدند. هلت با خودش فکر کرد:  یشان م شده و داشتند به سمت کینزد
ز از ترس ا یادیفر یاز قبل شد. از پشت سرش صدا شتریب یحترا سرعت ابالرد  شیاندک زانو اریبا فشار بس

به پشت سرش به او گفت که  یگرید عیافتد. نگاه سر فرو نیز یبود از رو کیکه دوباره نزد دیارک شن جانب
 ها شتافتند.  تپه نیمسطح ب زمینبه  اهنوز سوار بر اسب است، و آنه یاسکاند

 یها نیزم یبر رو یگروه گشت تموجا شتازیپ ینود بود. سوارها ی قهیرقابت دق کی نیبا هلت بود. ا حق
اسب   رحمانه یب یمتر با آنها فاصله داشتند. هلت با حالت ستیآمدند. کمتر از دو دشانیها به د تپه نیمسطح ب

 انیکرد و دو اسب را چهارنعل به تاخت از م سلم شیها ابالرد را با پاشنه د،یکش یارک را به دنبال خودش م
توانست پشت سرش را  یمسطح، م یها نیزم انیراند. حاال در مپیش کرده بودند  یصبح ط لیکه اوا یریمس

 یرنجر مو خاکستر یا لحظه ی. براندشان هست بی. متوجه شد که حداقل ده دوازده سوار در تعقندیتر بب راحت
 ییاه سال یدرونش حس کرد، افکارش به سرعت بر رو دریادآوری روزگار گذشته از  زیمشخص و متما یحس



 

 

                    

 

ها درست در  یاز تموجا یگریکه گروه د یوقتآن هم  ،راند یرا م یزداسبان د ی که داشت گلهمرور کرد 
لبخند زد. البته که آن  یسرخوش چیکردند. هلت بدون ه یخونش داد و هورا م دنیسر کش یپشت سرش برا

گفته بود  یاش با سواران شرق یقبل ییارویدر مورد رو هوراسکه به  یتوانست وقت یبودند. او نم یها دزد اسب
روز  کی یبرا یزمان حس کرده بود که آن پسر به اندازه کافدر آن را در آن مورد تاب آورد. او  شتریب یدیناام
 شده است.  دیناام

اسب را به  یو افسارها ردیدر کنارشان قرار گ گریابالرد را آرام کرد و اجازه داد تا اسب د ییبه طور جز حاال
سو به آن سو  نیشد و از ا یم نییباال و پا نیز یبر رو شکه در کنارمردی پرت کرد،  یسمت جارل اسکاند

 شاه واکنش یسرعت چی: در هکردارک آنها را گرفت. هلت با خودش فکر  یآور تری. به طرز حدیچرخ یم
 : دیداد کش ی. او به سمت اسکاندشن یدچار اشتباه نم

 بده!  ادامه 

 : دیاحمقانه پرس یبا حالت ارک

 ؟یدار... ذهنت ...  ی... تو یچ  

 رونیکلمات از دهانش ب دیپر یم نییباال و پا وشد  یور و آن ور م نیا نیز یطور که داشت بر رو نیهم
 کوتاه گفت:  یلیمد. هلت خآ یم

 تندتر به راهت ادامه  یتون ی. هر چه قدر میکه تماشا کن نستایشون رو کندتر کنم. وا رم حرکت یم
 بده! 

 . او جواب داد: دییرا به هم سا شیها آمد دندان یم نییپا نیز یبر رو یطور که به سخت نیارک هم

 از پسش بربیامتونم  یکه م هیسرعت نیآخر نیا ! 

ورد و آن را آ نییاش پا شانه یداد. رنجر کمانش را از رو یهلت داشت سرش را به عالمت مخالفت تکان م اما
 چیاز آن که بتواند ه رترید یا در راه است، لحظه یزیچه چ دیدست راستش بلند کرد. ارک فهم با

 انجام دهد. او شروع کرد به حرف زدن:  یعمللا عکس

 نکن....نه ! 

 یی. ناسزادیپشت اسب فرود آمد و جانور زخم خورده به جلو پر یبر رو یشترق بلند یناگهان کمان با صدا اما
تا خودش را بر  دیرا قاپ نیقاچ ز گریداد و هوراش گم شد و او بار د انیماده کرده بود در مآهلت  یکه ارک برا

 نیز یبود. بعد متوجه شد که هنوز بر رو دهش یکفر تیاز عصبان هیدو ثان یکی ینگه دارد. برا نیز یرو
که  ینگه داد. پس، وقت نیز یسرعت سرسام آور خودش را بر رو نیتواند در ا یم یکه حتاین اسبش است، 

بار دست بزرگش را بر پشت اسبش  نیاو چند اورد،یب نییپا یتر شان را تا حد راحت اسب شروع کرد که سرعت
 راند.  شیو آن را به پ دیکوب



 

 

                    

 

 یشتریاسب را با فشار باو دید که ارک کرد،  شیتماشا تیرفت با رضا یم شیطور که همراهش پ نیهم هلت
خارج  دیو از د دیچید پشده بو لیدو تپه تشک نیکه در ب چیپ کیارک از کنار  ه،یتازاند. در چند ثان یم شیبه پ

 شد. 

و در  ،بلند شد شیپاها یداده شده به عقب برگشت و بر رو میخوب تعل یِزانو عالمتِ کیابالرد در جواب  بعد
داشتند ها  تموجایکه  ینسبت به سمت یدرست ی هیدر زاو نیهم یبرا ،دیبه دور خودش چرخ یا رهیدا مهین

 مدند قرار گرفت.   آ یدنبالشان م
 یبر رو ، کهتوقف کامل در آمده بود. حاال او همچون اربابش کیبه  یمرگبار یاز حالت دو ای لحظه دراسب 

نشسته بود. هلت  هلتدر زه کمان بزرگ  یکانیپ ستاد،یا شیسنگ سرجا کی یبه سخت بود، ستادهیرکاب ها ا
دارد. او اجازه داد که  یشتریها برد ب یکوچک و دوبل تموجا یها دانست که کمان بزرگش در مقابل کمان یم

شان را  او فاصله ،مودندیپ یاو و خودشان را م نیطور که به سرعت فاصله ب نیشوند، هم کترینزد یآنها اندک
 نیمعای  نشسته در نقطه یکانیرا رها کند تا پ کانیزد، و محاسبه کرد که چه وقت الزم است تا پ نیتخم

 داد.  یم اماشت انجدنیز  ییسوار جلو کاری که نیداشته باشد، هم
 یها سال یو عاداتش در ط نهیرید زیداد، اجازه داد تا غرا یانجام م یتفکر چیه نبدو یکار برا نیا هلت 

با سرعت  کانیپ ،را رها کرد کانیکه متوجه آن شود، پ نیبدون ا باًی. تقررندیاو را در دست بگ نیتمر انیپا یب
دورتر  یکنندگان هلت پرواز کرد. آنها صد و پنجاه متر بیقبه سمت تع یسطح یدور شد و در کمان ییباال

از پهلو سر خورد، و  نیزم یبر رو سوارپرت کرد.  نییپا نشیز یرا از رو شرویسوار پ هلت کانیپ یبودند وقت
 یشد سع یم دهیطور که داشت به دنبال اسب کش نیافسار را حفظ کرده و هم یکرد تا دستش بر رو یسع

اجتناب از برخورد با رهبر  یبرا یپشت سرش، کامالً دست پاچه شد، و شانس ارم کند. سوکرد اسبش را آرا
ها اضافه کردند  دستها و پاها و بدن یخوردند، و به تقال نیفروافتاده از اسبش نداشت. او و اسبش هم به زم

 . دندیغلت یدرهم برهم م ی برف فرو آمده یکه بر رو

رحمانه افسارها را تاب  یب یکه با حالت یفرو افتادند، سواران یلقمط یپشت سرشان در سردرگم سواران
و  دند،یکش یرفته و عقب م رجهیها ش دور کنند. اسب شانیها را از اوضاع درهم برهم روبه رو دادند تا اسب یم

 خوردند، و یبرف سر م یرو رب یشان شده سفت یپاها یکردند، و تا توقف کامل بر رو یرا سد م گریراه همد
زدند، هلت  یدست و پا م یطور که آنها در سردرگم نیرفتند تا از برخورد اجتناب کنند. هم یم یبه هر طرف

 رد شده و به دنبال ارک رفت.    چیاز پ ،چهار نعل به تاخت دور شد
به دور  یا رهیپا بلند شد و در دا یشان را به دست آوردند. اسب رهبرشان بر رو نظم ها، یتموجا یبه آرام

سرخ  یاز رنگ ضیعر یا رهی. سوارش در مرکز دادیکش یخرناس م انهیوحش یو با حالت دیغر یم د،یخودش لنگ
و  نیسنگ یکانیدردسر شده است: پ هباعث آن هم یزیکه چه چ نندیتوانستند بب یم هیبود. حاال بق دهیدراز کش



 

 

                    

 

مرگبار  یکمان با مهارتاز به استفاده  مده بود و بر او نشسته بود. آنها که خودشانآکه با سرعت  یمشکل لهیم
 دیآنها متوجه شدند شا -ناآشنا بودند باالیی،با چنان برد  ،خط یبه انتها دنیعادت داشتند، با احساس رس

نها احمق هم نبودند. آنها آها ترسو نبودند. اما  ینبوده است. تموجا یخوب ی دهیا یفرار ارآن دو سو بیتعق
بودند. آنها مرتب شدند و دوباره به  دهیشکارشان د یعیرطبیمورد دقت و سرعت غدر  یشواهد واضح و آشکار

 سرعت باال. چنان و نه کامالً با  ،مشتاقبار نه کامالً  نیادامه دادند، اما ا بیتعق

رها شد تا اسب رهبرشان را  هودهیب یسرشان، سوار دوم، که با رهبر فروافتاده تصادم کرده بود، در تالش پشت
داشته باشد تا دوباره به  یآمد عجله ا ی. اسب خودش در آن سقوط گردنش شکسته بود. به نظر نمردیبگ
 برگردد.    بشانیتعق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 

 
 
 
 

شد،  ادهیند کند. هر دو بار او از اسبش پسواران پشت سرشان را کُحرکت هم توقف کرد تا  گریبار د هلت دو
. بعد هلت شد می یمخف دیاز د نیهم یبرا ،چهارنعل برود یبعد چیتا پ رشانیالرد در مسداد تا اب میاجازه 

ماتش  یو خاکستر سبزشنل  انیدر م باًیتقرو  ستاد،یا یکاج م یها درخت قیعم یها هیماند، در سا یمنتظر م
برد و با  نیباالتردر  کانیشدند، هلت دو پ یم داریپشت سرشان پد چیاز پ یسواران تموجا یبود. وقت یینامر

 کیشان شل شدند که به سمت یمتوجه نم یفرستاد. هر بار سواران حت یشان م به سمت یوار بلند یپرواز سهم
برف سقوط  یبر رو شانیها نیز یکردند و از رو یم لندشان را ب که دو تا از نفراتشان دستان یشده تا وقت

 یواضح دیکرد که د یرا انتخاب م ییها کرد. او مکان یمرا انتخاب  نیکم یها تیکردند. هلت با دقت موقع یم
کرد. بعد از حمله سوم، هر بار  یرا انتخاب نم یتیموقع نیاز چن یپشت سرشان داشت، اما هر بخش ریاز مس
 ی به سمت دسته دندیترس یکه م یکاستند، در حال یشان را م سرعت ،نددیرس یم ریدر مس یچیبه پ ها یتموجا

 روند.  دیبار یکه از آسمان بر سرشان فرو م یمشک لهیم یها کانیاز پ یگرید

بودند. آنها  دهیرا ند او یحت ،حرکت کند تا دوباره سوار ابالرد شود هلتکه  نیآن دو بار آخر آنها قبل از ا در
 کردن آن ریدستگ یبرا یواقع ازین چیکردند که ه یمورد بحث م نیزود شروع به استدالل کردند، و در ا یلیخ

وجود  یشانس کم ،ها به کنار نیا ی . همهردکردند وجود ندا یاردوگاهشان را م یکه داشتند جاسوس یدو مرد
ها خبر  یاسکاند یروهایبرسانند و اگر آنها به ن یبیانجام دهند تا به آنها آس یداشت که آن دو مرد بتوانند کار

بود که هلت به دنبال  یا جهینت نیجنگ شوند. ا یایآمده بودند تا مه نجایها بهر حال ا یدادند، خب، تموجا یم
که  دیزود به ارک رس یلیبرد، و خ شیمداوم به تاخت پ یاو ابالرد را با چهارنعل ستادن،یاز دوبار ا دآن بود. بع

 نییخورد و باال و پا یسو و آن سو تاب م نیبه ا نیز یرفت بر رو یم ورتمهیاسب خودش که حاال  یبر رو
 یدر حال د،یچرخ نشیز یبر رو یپاچگ و با دست دیخفه سم اسب را در پشت سرش شن یداشد. ارک ص یم

شنل پوش  کریکه پ یمدند. او وقتآ یم شیسرش پ تکه پش ندیرا بب یاز تموجا یکه انتظار داشت تا گروه
 ییشرویپ ی که او را به ادامه یداد، آسوده خاطر شد. اسبش، بدون نظارت کس صیآن رنجر را تشخ یخاکستر



 

 

                    

 

 ی او را کنترل کرد، و با نحوه یا هیمد. هلت چند ثانآمجبور کند، حرکتش را آهسته کرد تا ابالرد به کنارشان 
 : دیپرس حالت سرکشید. ارک با کرهماهنگ او را  یوجاگام برداشتن اسب تم

 ؟ی... کجا بود تو  

 پشت سرشان اشاره کرد. او جواب داد:  ریبه مس هلت

 ؟ین برونیتندتر از ا یکم کیرو  رتیاون اسب پ یتون ی. نمدمیخر یوقت م یکم هی  

خوب انجام داده است. او با حالت  یلیباشد. او فکر کرده بود که کارش را خ دهیآمد ارک رنج ینظر م به
 گفت:  یخشک

 رمینظ یسوارکار ب هیدم  ینشون م بهت . 

در کار نبود، اما  یبیتعق چیاز ه یا نشانه چیاش به پشت سرشان انداخت. ه شانه یاز رو ینگاه هلت
منتظرشان نخواهد بود.  یچیها متوجه شوند که او در سر هر پ یکه تموجا دیدانست چقدر طول خواهد کش ینم

توانستند در چشم برهم  یم اندادند، سواران پشت سرش یحرکت آرام و سالنه سالنه را ادامه م نیاگر آنها ا
 زد:  ادیردارند. او فرب انیرا از م نشانیفاصله ب یزدن

 یها یتموجا یاز اون برا شتریب یزیچ ایرکود  هیاما  ،یرینظ یسوارکار ب هی یباور داشته باش ممکنه 
 ! میبر ایان. حاال ب یرینظ یب یسوارکارا قتاًیحق اونا که ، اینهست ،اون پشت  ،اونجا

بار ارک نفسش را  نیت اسب فرود آمد. اپش یبر رو گریبار د کیکه دوباره کمان بلند باال رفت، و  دید ارک
  الیاز  یا دسته . اوهدر نداد کار را انجام ندهد نیبر سر هلت که ا دنیادکشیفر یوقتش را برا ایحرام نکرد، و 

به  زشینجات جان عز یبرا دیبدنش از جا جه ریدر ز یکه اسب چون آذرخش نیاسب را در چنگ گرفت و هم
فکر  نیاو خودش را با ا د،یشد یبا درد نیز یبر رو ها شدن نییباال و پاآن  در. تلوتلوخوران و ختیآن آو

 را از بدنش جدا کند.  رتواند سر رنج یبرطرف شد، م نهایا یهمه  یداد که وقت یتسل

به جلو  یشتریکرد آن را با فشار ب یشروع به سست شدن م یتاختند و هلت هر بار که اسب تموجا آنها
آشناتر، بعد آنها چهارنعل به سمت گذر سرپنت  یشان شروع کرد به گرفتن ظاهر اطراف یها نیتازاند. زم یم

و دو کارآموز  نیو اونل یاسکاند یجنگجو ستیشده باال رفتند. آنجا، ب رانیو یپست مرزآن رفتند و به سمت 
به سرعت بلند ها  یبودند. اسکاند شانپادگان کوچک اتراق کرده بودند و منتظر یچوب یوارهاید رونیدر ب

مرگبار به درون گذرگاه وارد شدند دستشان به سمت  یبا چهارنعل گریطور که دو اسب د نیهمو شدند، 
کرد تا آن  یکنار سه همراهش توقف کند. ارک سع در برف سراند تا یرفت. هلت ابالرد را رو شانیها اسلحه

سر اسب را  یرک مجبور شد با دستپاچگبه راهش ادامه داد و ا یمتر ستیکند، اما اسبش ب دیکار را تقل
که  نیآن سر خورد و به ناچار هم یو بر رو هتلوتلو خورد نیز یاو بر رو دیطور که اسب چرخ نیبچرخاند، هم

 از برف سقوط کرد.  یا کپه یاو بر رو ستادیبا تاگرفت  میاسب تصم



 

 

                    

 

 یدایفر یا نهعاقال ریا به طرز غه یاسکاند نفر ازسه  دو ،کرد یطور که ارک خودش را جمع و جور م نیهم
حساب  هیآنها تصفبه و  ،یا شهیش خی یبه سرد د،یچرخشان  یکوتاه از خنده سر دادند. چشمان جارل بر رو

 که بلند شده بود در نطفه خفه شد.  یخنده به همان سرعت ی. صدارا خاطرنشان کرد یبعد یها

گردن ابالرد را  یقدردان ی فرود آمد. او به نشانه نیزم یرد کرد و رو نیقاچ ز یرا از رو شیاز پاها یکی هلت
توانست  میبود که اگر الزم بود  افتهیپرورش  یبود. او طور یتنفسش هم عاد ینوازش کرد. اسب کوچک حت
 : دیپرس مسرانجا لی. ودیرا به دور خودش د گرانیکنجکاو د یها تمام روز را بدود. رنجر نگاه

 ن؟یکرد دایرو پ یاصل گروه  

 تکان داد.  یعبوس سر یبا حالت هلت

 میکرد دایرو پ اونا . 

 اضافه کرد: ارک

 نفر از اونا.  هزاران 

 آنها را ساکت کرد.  یدست ی آن خبر واکنش نشان دادند. ارک با اشاره به رتیها با ح یاسکاند و

 ًن. نجایدر راه ا محاال نیشش هزار نفر از اونا اونجا هست، احتماالً هم ایپنج  احتماال 

مد. آو بهت به وجود  رتیاز سر ح ییها پچ پچ گرید بار را ذکر کرد یتعداد افراد تموجا رکطور که ا نیهم
 : دینهاد. او پرس شیپ یها گام یاز اسکاند یکی

 کنن؟  یکار م یچ نجایخوان ارک؟ اونا ا یم یچ اونا 

 : درهم گفت یرنجر بود که جواب آن سوال را داد. او با حالت نیا اما

 تا  ننجایخوان. و اونا ا یرو م توننیکنن. اونا سرزم یخواستن طلب م یرو که م زییاونچ شهیهم اونا
 . رنیاون رو از شماها بگ

را به  تیموقع یوقت آن بود تا فرمانده ،را گرفت شیمینگاه کردند. بعد ارک تصم گریبه همد شنودگانش
 . او گفت: ردیدست بگ

 بشکنندش. به راحتی که بخوان  میهست یسفت یدوکه ما گر دیخواهند فهم اونا 

 کوچک چرخاند تا به پادگان کوچک در پشت سرش اشاره کند. او گفت:  یاش را در کمان یجنگ نیتبرز او

 ریاز ماها خبرش رو به هلشام برسونه باعث تاخ یکیکه  یو تا وقت میکن یپادگان رو حفظ م نجایا ما 
از سمت گذر به  های کوچکی در دستهتونن  یباشن، اما اونا تنها م . ممکنه پنج هزار نفرمیش یاونا م
 . مینگه دار نجایپنج روز اونا رو ا ایحداقل چهار  میبتون دی. باانیب مونسمت

 نیمتفاوت تبرز یینفر از آنها با الگوها نیها به پا خواست، و چند یاسکاند یاز سر توافق از سو یغرش
اعتماد به نفس جارل داشت رشد  ،داشت اتیعمل یبرا ینیمع ی حاال که نقشهرا در هوا تاب دادند.  شانیها



 

 

                    

 

 ،یدگیچیپ چیکرد: ساده، بدون ه یخطور م یاسکاند کیاز طرح و نقشه بود که به ذهن  ینوع نیکرد. و ا یم
شد که در  رهیشد. او به هلت خ یاز ضرب و شتم و زخم را هم شامل م یا و درجه ،شدن ییاجرا یراحت برا

 داده بود. او گفت:  هیکرد و به کمان بلندش تک یکوت داشت او را نگاه مس

 از مردانم رو سوار بر اون به هلشام  یکیخوام  ی. ممیش یاستفاده از اسب مزاحم شما م یدوباره برا ما
 جنگن.  یمونن و م یم نجایا مون هیبفرستم تا اعالم خطر کنه. بق

 در جواب حرف ارک به هوا خاست. جارل ادامه داد:  ها یاز جانب اسکاند بلند یغرش دوباره

 نداره.  یتیبرام اهم نی. انیبه راه خودتون بر ای نیو با ما بجنگ نیبمون نجایا نیتون یشماها، م و 

 ساده گفت:  یلیتکان داد. او خ به عالمت نهسرش را  یدیاز ناامپر  یبا نگاه هلت

 میشده که بر ریماها د یبرا حاال . 

 باال انداخت.  یا شانه یت سه همراه جوانش برگشت و با عذرخواهاو به سم

 به جز موندن  یا چاره چیمون به تئوتلند قرار داره. ما ه برگشت ریدرست در مس یتموجا یاصل یروین
 . میندار نجایدر ا

ه فرار و در درونش حس کرد. آنها چقدر ب ختنیاز فرور یو هوراس رد و بدل کرد. او حس نیبا اونل ینگاه لیو
 بودند. هلت ادامه داد:  کیبودند، چقدر به رفتن به خانه نزد کیآزاد شدن نزد

 من بود.  ریتقص نیا 

 سابق بود.  یخطاب به دو زندان کلماتش

 از  شماها رو میانجام بدن مستق یکاره خوان چ یها م یکه تموجا نیا دنیرفتن و د یبه جا دیبا
و تجسسه.  ییشناسا یروین هی نیکردم ا یت ممکنش فک محال نیبردم. در بدتر یم رونیب نجایا

 باشه.  یتهاجم یروین هی نیکردم که ا یفک نم

 به هلت گفت:  لیو

 اهه، هلت. روبه ر یچ همه 

توانست  یهلت نم ،لی. در افکار وندیسرزنش کردن خودش بب ایو  یکه استادش را در حال عذرخواه بود نفرمت
 شتاب کرد تا با او موافقت کند. او گفت:  انجام دهد. هوراس یکار اشتباه

 میدار یها اونا رو عقب نگه م یو با اسکاند میمون یم نجایا ما . 

 . او گفت: دیبه پشتش کوب یا ضربه مانهیصم یلیاو خ یکیدر نزد ایگرگ در از جنگاورانِ یکی و

 شجاعته، پسر!  نیا 

 کردند. اما هلت سرش را به عالمت نه تکان داد.  ییآوا موافقت با قصد هوراس هم یبرا گرینفر د نیچند و

 ستین کار اون انجام در ای فایده چیبمونه. ه نجایا دینبا یک چیه . 



 

 

                    

 

ها به راه انداخت. ارک آنها را آرام کرد و  یاسکاند نیو تمسخر در ب تیعصبان یاز رو یراحرف داد و هو نیا
 گفت: یشد. او با لحن کامالً شوم رهیخ یدر شنل خاکستر زنقشیالغر و ر کریمد، و به پآ شیپ

 یاصل یرویبتونه ن اکیکه رن یتا وقت میدار ینگه م نجایدر اون کار هست. ما اونا رو ا یا دهی. فابله 
 شتریب یکاف یمدت یبرا دیبا نیهستن. ا نجایتا از ما ا ستی. بانیکنه  تا به کمک ما ب یورآرو جمع 
 یمثل اون موقع نیباشه. ا در اینجا کوچولو یاون گداهانگه داشتن  یکه الزمه برا یزیاز اونچ

بوده. ما اونا رو دور  نجاین. اون موقع تنها ده دوازده مرد اکل پادگان رو کشت نجایادر که اونا  ستین
چهار روز  ایسه  یکه اونا رو برا ی. تا وقتمیریم یانجام اون کار م یدر تالش برا ای میدار ینگه م

 برامون نداره.  یتیاهم چیه نیا میمطلع کن

 آرام گفت:  یلیهلت خ

 آورد.  دیدووم نخواه شتریچهار ساعت ب ایآخرش سه سر  شماها 

ها به خاطر عظمت تمسخر هلت چنان شوکه بودند  یگروه کوچک فرو افتاد. اسکاند یبر رو یسکوت شوم و
 عبوس گفت:  یکرد. او با حالتبود که خودش را جمع و جور  ینفر نیبدهند. ارک اول یتوانست جواب یکه نم

 دوست من.  ،یدیها رو ند یوقت مبارزه اسکاند چیپس ه ،یرو باور دار نیا اگه 

 شانیها صداها یاسکاند گریاز تمسخر و عدم توافق را به همراه داشت. حاال که د یمیخر موج عظآ ی کلمه دو
خاموش شود. او به خاطر  ادهایفر یا صدا. رنجر منتظر شد تافتیرشد  تیعصبان یاز رو ییِواآهم  افتندیرا 

 نیها ساکت شدند. او بدون ا یسکاندخودش را نباخت. سرانجام ا شیها ها به خاطر حرف یاسکاند تیعصبان
 گفت:  ردیکه نگاهش را از نگاه ارک برگ

 دارم.  هایی ه مهارتکه من چ یدون یم تو 

یک فرمانده مرد جنگاور و  کیبه عنوان  ،بود دهینهلت را ش ی ها اخم کرد. او شهره و آوازه یاسکاند رهبر
شناخت  رنجر ها ی در مورد دسته یکاف ی رنجر بود، و ارک به اندازه کی. باالخره آن مرد یجنگاستراتژیک 

 کنند. هلت ادامه داد:  ارائهفکرانه  یتذکرات ب ایو  دهیفا یب یندارند تا تمسخرها یلیتا بداند که آنها تما داشت

 ن؟یدیها رو د یکه شماها مبارزه تموجا نهیا سوال  

ها به وجود  یاسکاند نیاز سکوت در ب یا معلق بماند. لحظه نشانیسرد ب یاجازه داد آن سوال در هوا هلت
 دارد ادامه داد:  اریتوجهشان را در اخت دیبود. هلت که د دهیرا ند یکدامشان مبارزه تموجا چیمد. البته که هآ

 کردم.  یکار م یبودم چ یگم اگه ژنرال تموجا یون م. و بهتدمیمن د چون 

که بر  زیت یِسنگ یاه شان کرده بودند باال برد، کنارهی گذر که احاطه زیت اریبس یاه را به سمت کناره شیبازو او
 یاه کنارهبه  باًیها آنجا رشد کرده بودند،  تقر سر بلند کرده بودند. کاج یکوچک چون برج نپادگا یباال
 . ابندیسنگها و برفها ب نیثابت در ب یگاهیداشتند تا جا یبودند و سع دهیبسگذر چ یدعمو



 

 

                    

 

 سرمون،  یگذر، اونجا درست باال یبر رو وارهایاون د یگروه از مردانم رو به باال هی من
مرگبار  کیشل هی تادادم  یتا. و از اونجا، بهشون دستور م ستیحدود دو یزیچ هیفرستادم، مثالً  یم

 . انجام بدنبازپادگان نشون بده  یفضاداخل اش رو  که کله ییپروا یاحمق ب هر سربر 

  .دیکش یها با تمسخر خرناس یاز اسکاند یکیاو را دنبال کرد.  یبازو یگروه مردان سمت و سو چشمان

 قابل عبورن!  ریغ اواریتونن برن اون باال. اون د یمهرگز ن اونا 

که را  حرفهایشخواست آن مرد  یدرست در چشمان آن مرد نگاه کرد، م به رو شود، و برگشت تا با او رو هلت
 را درک کرده و آن را باور کند.   آمد به زبان می مشیعظ نانیاطم ی و برنده زیت یرویبا ن

 مردان و اون  نیکنن. باور کن، من ا یکار رو م نیمشکل. اما اونا ا یلیخ یلیقابل عبور. خ ریغ نه
انجام اون کار براشون حدود  ی. ممکنه تالش برادمیرو د ارنیه دست بتونن ب یرو که م یزیچ

 کنن.  یپرداخت م یرو به راحت متیاما اونا اون ق ارزه،یب پنجاه نفر زندگی

 ی کرد تا بتواند در نور به سرعت مات شده کیکرد، چشمانش را بار یپادگان را بررس یباال یها صخره ارک

ارک متوجه شد که  حق با رنجر باشه. دیشا. او با خودش فکر کرد: ندیتر بب حاواخر بعد از ظهر آنها را واض

که  ییآنها -شده از ملوان نیگروه کوچک دست چ کیو  قرهممکن است بتواند دست و پا زنان با طناب و قر
 زمین بر روی راه رفتن یتوانستند به راحت یمکه  ییبودند، آنها پیولف ش یها یکشت یمربع یاه مراقب بادبان

. او ها سواره نظام هستن یاما تموجااز آنجا باال رود، او با خودش فکر کرد:  -ندیآ نییاز دکل باال روند و پا
 فکرش را به زبان آورد. 

 تونن اسباشون رو اون باال ببرن.  یهرگز نم اونا 

 در جواب گفت:  هلت

 از  میمستق شیآت هیو  ننیش ی مراحت اون باال یلیبه اسباشون ندارن. اونا خ یازیاون باال ن اونا
 یاونجا رو یاه یگذر مشرف باشه، اما بلند یباره. اون پادگان ممکنه بر رو یبر سرتون م ها کانیپ

 دارن.  یپادگان مشرفن و برتر

 یمنطق یگذرگاه در آن باال نگاه کرد. او با حالت یوارهایساکت بود. او دوباره به د یمدت طوالن یبرا ارک
اون   -تونن یکنن، خب اون سربازام م دایپ یثابت ینجا جااودرختان تونستن  هاستدالل کرد: اگخودش  یبرا

 مصمم و راسخ هستند. هلت ادامه  داد:  یتموجامردان  نیمصمم. و او آماده بود تا باور کند که ا یاسرباز

 پادگان  هیهمه اش نداشته.  ییکارا یواقع یدفاع تیموقع هیپادگان هرگز به عنوان  نیا ن،یکن باور
بنا نشده تا  اینشده  یساده بگم اون طراح یلیکردن. خ یبوده که از مرز عبور م یمردم یبرا یبررس
 .  رهیارتش سواره مهاجم رو بگ هی یجلو



 

 

                    

 

کرد را  یم انیآنچه را که هلت داشت ب شتریکرد ب یدر مورد آن فکر م شتریکرد. هرچه ب یرنجر را بررس ارک
دار که بر  در داخل پادگان آن هم در محاصره حدود صد کمان رافتادنیگ یتوانست خطرها یمکرد. او  یدرک م

جواب حمله آنها در کار  یبرا یراه چیو ه -اند را تصور کند شده دهیسرتان چ یباال یها صخره یباال یرو
 گفت:  ینبود. او به آرام

 کنم حق با تو باشه.  فک 

از مال  شتریب یلیخ یلیخ یشرق انسوار نیا انیکه تجارب هلت در مکند  دییاو آن قدر صادق بود تا تا 
 : دیهلت بگذارد. او پرس یکه کنترل را به عهده  نیا -را گرفت یینها میخودش بود. با اکراه تصم

 ؟یکن یم شنهادیپ یتو چ  

کان داد، او ت دییبه تا یبار سر کیشدند و او در سکوت به آنها زل زد. هلت  رهیبه او خ رتیبا ح مردانش
 کرد. او گفت:  یم ریکه جارل اتخاذ کرده بود را تقد یمیتصم یسخت

 نجایا رو وقتمونفایده ای نداره  چیهشدار داده بشه. ه اکیبه رن دیحق با توه. با یزیچ هیمورد  در 
 ی. حتارنیها کل ارتششون رو به حرکت در ب یکشه تا تموجا ی. حداقل نصف روز طول مکنیمتلف 

استفاده  میکه دار یاز وقت نیایعبور کنن. ب کیگذرگاه بار نیا ونیکه بتونن از منیا یز اون براا شتریب
 . میمثل باد بدو ای و -میها رو مثل برق بتازون برگشتن به هلشام اسببرای  دی. بامیکن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 
 

 

 
 
 
 

اه افتادند شب کامالً فرو افتاد. اما آنها به ربه برگشت به سمت هلشام  یکه برا نیعد از اب یکوتاهزمان مدت 
کرد  یسرشان سفر م یکه در آسمان بدون ابر بر باال رینظ یب ی نیمه شان با ماه راهشان ادامه دادند و راه

 شد.  یروشن م

دادند که توسط  یاستقامت را ادامه م یدو کیها  یاسکاند وتاختند،  یها را م و دو کارآموز اسب نیاونل هلت،
با رک را براند، اما اشان  یزندان یکرده بود که ارک دوباره اسب تموجا شنهادیشد. هلت پ یم تیارل هداج

محکم بر  یلیخ شیپاهادوباره حاال که  دیرس یرا کنار زده بود. به نظر م شنهادشیپو اطمینان  ادیز اقیاشت
 یها ها و ساق رانهای  کشاله. نگه دارد در همین وضعیتبرگشته است، مصمم است که آنها را  نیمز یرو
 کیبه نظر   و کمرش پشت کل کرد و یگذرانده بود درد م نیز یکه آن روز بر رو ییها به خاطر ساعت شیپا

 خوشحال بود.  شیها چهیرفع انقباض ماه یبرا ییرو ادهیپ تیموقع او به خاطر. بود میعظ اریبس یدگیکوب

که آنها  یشتنگام بردا و سرعت کنند، هلت از نحوه یسفر م ادهیها پ یکه اسکاند موضوع نیا انستنبا د یحت
 های استراحتبا تنها  ،بودند. آنها یآل دهیا طیدر شرا ایدر یها بود. گرگ یها ادامه دهند راض توانستند ساعت یم
هلت کنار در را راند تا  کریاستقامتشان را در تمام شب حفظ کردند. هوراس ک یدو ،کوتاه در هر ساعت یلیخ

 کرد:  شنهادی. او پردیقرار گ

 م؟یایب ادهیمام پ ستین بهتر  

 : دیرا باال برد. او پرس شیاز ابروها یکی هلت

 چرا؟  

 گفت:  تیکند. در نها انیئن نبود تا چطور افکارش را بمباال انداخت، کامالً مط یا شانه کلیدرشت ه جوان

 ده.  یم یاز رفاقت و همراه یبه اونا حس کار نیو رفاقت. ا یهمراه رای حسب یا به عنوان اشاره 



 

 

                    

 

مدرسه  یها آموزش ییابتدا یها بود که در سال یهایزیچیکی از  یو همدل یدانست که همراه یم هلت
هلت آرزو  یبود. گاه یگر هیشوال نییناجور آ یها بخشآن از  یکی نیشد. ا یم دیآن تاک یبر رو ینظام

 یعملمورد کوتاه در  یدرس ردستانشینت، به زوقصر ردم ینظاممدرسه  سیرئ ،یکاش سر ردن یکرد که ا یم
 جواب داد:  تیداد. در نها یم بعضی کارها بودن

 ،چیاون کار ه یتاول زده و آبله بسته رو به همراه داره. تو یپاهاحسی از من  یکار برا نیا خب 
 ی. و وقتمیکن یسوار ای میدن که ماها راه بر ینم یتیاهم چیها ه ی، هوراس. اسکاندنیست یا دهیفا
 . یکه انجامش ند نهیا دهیا نیبهتر ست،ین یدر انجام کار یا دهیفا چیه

 شنهادشیشده بود که هلت پ نیا میاو تسل م،ییراستش را بگو دیتکان داد. با دییبه تا یبار سر نیچند هوراس
برف. و حاال که در مورد آن  انیکرد تا قدم زدن در م یم یحس راحت شتریب نشیز یرا رد کرده بود. او بر رو

داده باشند، نشان  حس تنفر و انزجار از خودشان موضوع نیها از ا یاسکاند دیرس یکرد، به نظر نم یفکر م
در  یکس چیهلت متوجه شد که ه یکنند. وقت یم یسوار ددارن یچهار آرالوئن ندیآ یم ادهیکه آنها پ یقتو اینکه
 انداخت. او گفت:  لیو ی شانه یکرد و دستش را بر رو کترینزدرا به خودش  لیو ست،یشنود ن ی حوزه

 ؟یکن یفکر م یارک، درموردش چ قمونیرف نیا  
 بر رویکه آنها را  یاز وقت ، درستفکر کرد که چطور ارک با آنها رفتار کرده بود ییاخم کرد. او به روزها لیو

رشان شده بود و امتناع کرده بود تا آنها را به بار، در مقابل مرگارث سپ نیکرده بود. اول ریدستگ کایپل کلت
 ل،یاقامتشان در اسکورک یو در ط ت،یوا تورماس یایدر یبدهد. بعد در سفرشان بر رو تحویل یاغی ی فرمانده
احترام نسبت به او و  ینوع یو حت ،نشان داده بودهمیشگی نسبت به آنها  یسرسختانه ول یمهربان یاو نوع

فراهم کرده  یپون کیلباس، غذا، و  شانیکارآمد بود، برا اریدر فرارشان از هلشام بس نهایت،در ،البتهو . نیاونل
پاسخ  کیرفت. تنها  یها م شکار در کوهستان ی داده بود که به کلبه نرا نشا ییبود و به آنها سمت و سو

 ممکن وجود داشت. او جواب داد: 

 ادیخوشم م ازش . 

 گفت:  اوتکان داد.  دییبه تا یسر هلت

 آد.  ی. منم خوشم مبله 

 اش را با انگشت اشاره و شصت خاراند.  چانه هلت

 بگم، باهات موافقم.  دیبا 

 کرد:  یادآوری لیو

 ،هلت.  م،یکه اون بهمون کمک کرد تا فرار کن یدون یم خب 

 آن نکته تکان داد. او گفت:  دییتا رایب یرنجر سر و



 

 

                    

 

 کردم.  یدونم. داشتم در موردش فک م یم 

 ریگروه کوچک مس یطور که اعضا نینگفت. هم یشتریب زیو کنجکاو پسر آگاه بود اما چ رهیو از نگاه خا
که   یکرد که چطور وقت یمشکل دست و پنجه نرم م نیشان به سمت ساحل را ادامه دادند، هلت با ا ییشرویپ

مورد احترام باشند، که  یمدت نمایپ محافظت کند. ممکن بود به عنوان هم نیو اونل لیبه هلشام برگشتند از و
 زیگشتند همه چ یها برم یاسکاند ینظام گاهیبه پا یبود. اما وقت تیکامالً تحت فشار موقعآن احترام 

توانست بدتر شود  یم زیهمه چ نیاولن یبرا یرود. حت شیپ یبه طرز بد یبرده فرار ای آن دوتوانست بر یم
 . رفت میلو  اه یابرجارل اسکاند یاش برا یواقع تیهو اگر

جنوب توسط  مسیر. ابدیشان ب یکنون طیشرا یبرا یراه ممکن چیهر چه تالش کرد نتوانست ه حال، نیا با
ها  یبتواند به همراه آن سه جوان از خطوط تموجا نکهیا یبرا یشانس چیبسته شده بود و ه یهزاران تموجا

بزرگ بود.  یلیاحتمال خ کی نی. اما اندیایآن بر ب ی د از عهدهنبتوان لیوجود نداشت. ممکن بود او و و بگذرد
از  دتوانستن ین، هرگز نمیهوراس و اونل یاند با همراهها شناخت داشت که بد یاز تموجا یو او به اندازه کاف

 حذر کنند.  ها توسط تموجای شدن ییشناسا

افکارش  یند. در انتهابه جز رفتن به سمت هلشام نداشت یانتخاب چیخاطر حداقل تا آن زمان ه نیهم به
ممکن بود بتوانند  یحت ایبدزدند.  یقیکه ممکن بود بتوانند قا نیا ،بود یریگ در حال شکل مهینصفه ن یا دهیا

ها  یارتش تموجا یشرویاز خطوط پ گونه نیببرد، و ا نییپا دریا جنوبسمت بر ارک غالب شده تا آنها را از 
 برسد.  یتوافق با جارل اسکاند یمجبور خواهد شد تا به نوع ،یمانز کی ،یقیدانست به طر یزنند. او م زیگر

توسط خود جارل هم به وجود آمد.   تیموقع نیاستراحت به وجود آمد. ا یبرا شانیدر توقف بعد آن تیموقع
رفت  یا به نقطه اط،یارک، ظاهراً با احت دند،یکش یها دراز م کاج ریز نیمز یها بر رو یاسکاند که طور نیهم
. اسب با سر و ختیر یابالرد آب م یبرا یکرباس یا سطل پارچه کیاش در درون  ه هلت داشت از قمقمهک

آگاه بود، به کارش  شاز حضور امالًکه ک هلتو تماشا کرد.  ستادیکنار ا پیو فرمانده ولف ش دیصدا آب را نوش
 اال نگاه کند گفت: که به ب نیهلت بدون ا ،دیاسب از خوردن آب دست کش یادامه داد. بعد وقت

 ذهنته؟  یتو یزیچ 

 پا آن پا شد. سرانجام گفت:  نیا یبا دستپاچگ جارل

 میصحبت کن دیبا . 

 نگه داشت گفت:  یعیرا به همان لحن و حالت طب شیباال انداخت. او که صدا یا هلت شانه و

 میکن یکار رو م نیهم میدار منظر به . 

  یتیموقعامکان وجود کرد  میخواهد و او حس  یاز او م یزیها چ یتوانست حس کند که رهبر اسکاند یم هلت
 . بینابین وجود دارد توافق کیدر  یبرتر یگرفتن نوع یبرا



 

 

                    

 

ت سدان ید. منباش شان ییشنوا ی از مردانش در حوزه کی چیبه اطراف کرد تا مطمئن شود که ه ینگاه ارک
دانست  یم ال،حنیشد خوششان نخواهد آمد. اما، با ا یپشنهادش آماده م یکه داشت برا یا دهیاز ا مردانشکه 
 : تگف تی. در نهایالزم و ضرور یا ه دی. و اتس یخوب ی دهیاش ا دهیکه ا

 ؟یجنگ تورنتر یمگه نه، تو ،یتو بود اون  

 برگشت تا به او نگاه کند. او گفت:  هلت

 هم اونجا بودن.  یا گهید یصدتا هیبودم و  اونجا 

 انجام داد. او گفن:  ییبایناشک یرو از یا اشاره یاسکاند

 مگه نه؟  -شون یجنگ زیطرح ر -ی. بله. اما تو رهبرشون بودبله 

 باال انداخت. او با دقت گفت:  یا شانه یتفاوت یهلت با ب 

 درست باشه. میکن فرض 
به ارک ممکن است حاال  ایها بود. هلت کنجکاو بود که آ یاسکاند یبرا یشکست یرونترت یها جنگ جنگل

به نظر با آنچه از  .کرد یم تیرا هدا یآرالوئن یروهایباشد که ن یانتقام در رابطه با مرد یدنبال نوع
 دییتا ی. اگرچه ارک داشت برادیورا بگ نیتوانست ا یآمد، اما او هرگز نم یدانست جور در نم یها م یاسکاند

از کاج برداشت و با آن بر  دهیخشک یا شد، شاخه زانوبرف  یداد. او بر رو یکان مخودش سر ت یبراموضوع 
 . او گفت: دیمعنا کش یو ب یتصادف ییها نشانه نیزم یرو

 چطور ارتششون رو  -جنگن یاونا چطور م یدون یمگه نه؟ م ،یشناس یها رو م یتموجا نیتو ا و
 کنن؟  یم یسازمانده

 تکان دهد.  دییبه تا یبار نوبت هلت بود که سر نیا

 کردم.  یاونا زندگ ونیم یمدت یه .گفتم بهت 

 خب .... 

 اند.  دهیرس شانیگو و گفت یبحران ی دانست که به نقطه یکرد و هلت م یمکث ارک

 و نقاط ضعفشون رو؟  ،یشناس ینقاط قوتشون رو م تو 

 سر داد. او گفت:  یحس شوخ طبع چیکوتاه و بدون ه یا خنده رنجر

 وجود نداره.  یادیضعف ز نقاط 

 کرد.  یتر در درون برف فرو م قیعم یلیزد ترکه را خ یطور که حرف م نیو هم ارک  اصرار کرد اما

 شون داد؟  شکست شهیم یجنگن؟ چطور یم یکه چطور یدون یتو م اما 



 

 

                    

 

از  یفیدرک، موج خف نیکرد. و با ا دایشود پ یبه کجا ختم م شانیگو و که گفت نیا یبرا یهلت سرنخ حاال
که الزم  ، توافقیفق باشداتو یبرا لهیوس یبه نوع یابیدست  کینزددر درونش حس کرد. ممکن بود  دیام

 گفت: یمحافظت کند. جارل به آرام نیو اونل لیداشت تا با آن از و

 میجنگ یم تک نفره ما . 

 با خودش است.  شتریمد بآ ینظر م به

 میندار جنگی زیاستاد طرح ر چی. همیندار یکیتاکت چی. همیستیشده ن یسازمانده ما . 

 خاطر نشان کرد:  یبه آرام لته

 نیها بود جنگ روزیها به سهم خودتون پ یاسکاند شما . 

کرد  می انیکه ب یزیچقدر از چ ایکه گرگ در ندیسرش را بلند کرد و به هلت نگاه کرد و هلت توانست بب ارک
 . و تنفر دارد منزجر است

  چیجنگ سرراست بدون ه هی. کیبه ها دو  یدر نابرابر یحت ایجنگ رو در رو. تن به تن. و  هیدر 
بار ...  نی. اما امیایاش برب از عهده میتون یکه م هیزیاون چ نیها. ا ساده از ارتش راه هی. فقط یدگیچیپ
 متفاوته.  نیا

 به ارک گفت:  هلت

 یها ابانیها در ب یرادِمبارز در جهانن. بدون در نظر گرفتن اِ یروین نیها احتماالً موثرتر یتموجا 
 . یبجنو

را بردارد. او فرو  بودکه در مقابلش  یگام نیآخر یکرد که اسکاند یمد. هلت آرزو مآ دیپد نشانیب یسکوت
 و بعد ارک گفت:  دیرفتن نفس را د

 میبد شونشکست یچطور یبهمون نشون بد یتون یم تو . 

که با  یقت، مانند مردداشت. به د دیآمدنش ام یبرا هلتکه  یزیهمان چ -آن خواسته به زبان آمده بود حاال
که در  یاقیاز اشت یرد چیشد ه یکه مطمئن م یکند، در حال یم یکه به قالبش افتاده باز ییآال قزل یماه

که ممکن  ییکرد تا جا یم یسع که. او ، جواب ارک را دادنگذارد شیبه نما شیکرد را در صدا یدرون حس م
 گفت:  دیآالقه به نظر ع یبود ب

 بهم داده بشه.     تیک دارم اون موقعاگه بتونم، ش یحت 
 . او گفت: دیدرخش یدر چشمانش م تیاز عصبان یاخگر ،به یکباره باال آمدسر ارک  

 تونم اون رو بهت بدم.  یم 

در آن چشمان اجتناب کرد. او  تیشد، و از مرعوب شدن توسط خشم و عصبان رهیخ گریبه چشمان مرد د هلت
 گفت:  یبه آرام



 

 

                    

 

 یستیرجارل نبا تو . 

 کرد سرش را تکان داد. او گفت:  یم دییکه آن جمله را تا یدر حال ارک

 مون رو  یجنگ یاز تعهد در شورا نیمع یتونم مقدار یارشد هستم. م یرهبر جنگ هی. اما من درسته
  متعهد بشم.

 ظاهراً قانع نشده بود.  هلت

 رن؟یعنوان رهبرشون بپذرو به  یاجنب هیتا  یرو متقاعد کن هیبق یکه بتون یقدر کاف اون  

 سرش را تکان داد. او گفت:  یقطع یارک با حالت 

 کنن. نه مال تو نه مال  یرو دنبال نم متیها هرگز دستورات مستق یرهبر. اسکاند هیبه عنوان  نه
شورا  یهم تو یا گهید یبله. کسا ،یجنگ زیطرح ر هی -مشاور هیرو. اما به عنوان  هگید یخارج چیه

 مثلکنن که الزمه  یکه درک م یی.  کسامیدار ازین یدونن ما به طرح و نقشه جنگ یهستن که م
تک تک. به عنوان مثال، بورسا با من  ینه مثل هزاران جنگجو م،یمبارزه کن دهیبسبه هم چ گانی هی

 کنه.  یموافقت م

 را باال برد.  شیابرو هلت

  بورسا؟ 

 ناآشنا بود. ارک به او گفت:  یکی نی. اانستد یها را م یاسکاند یرهبرها یاز اسام یتعداد او

 اون و به  ذکاوتش  یها دهیبه ا اکیاما رن ست،یجنگجو ن هی. اون خودش اکیرن شکاریپ -لفمنیه
 ذاره.  یاحترام م

 گفت:  یبه آرام هلت

 به  یمشاور جنگ هیکه به عنوان  یخوا یاز من م ی. تو دارمیموضوع رو سرراستش کن نیا بذار
که  یکن ی. و تو فک منیکن دایها پ یت تموجاسشک یبرا یبه شماها کمک کنم تا راه و امیب دونیم
من رو در جا  یبه راحت به جای اینکه -همراه بشه دهیا نیکه با ا یرو متقاعد کن اکیرن یتون یم
 کشه. ب

 شد. هلت ادامه داد:  رهیسردرگم به او خ ارک

 یبه کنار پسرش در ترونتر نایا ی ها نداره. همه ینسبت به آرالوئنمحبتی  چیدونم که اون ه یم 
 رد. مُ

 ارک گفت:  سرانجام



 

 

                    

 

 کنم  یبا من بجنگه. و فک نم ایمجبوره به اون احترام بذاره،  اکی. رنیمن هست تیحما ریدر ز تو
و باور دارم  -کنم چه نتونم یاون کامالً آماده باشه تا اون کار رو انجام بده. چه بتونم شورا رو راض

 . بود یدر امان خواه یهلشام هست یکه تو یتا وقت -تونم اون کار رو انجام بدم یمکه 

 : دی. او پرسبه دست آمد که هلت منتظرش بود یتیهمان موقع کباره،یبه  ،آنجا ناگهان و

 ان.  یفرار یها و دختره برده لیو ؟یمورد همراهام چ در 

 د. او جواب داد:آن موضوع را با حرکت دستش کنار ز یعالقگ یبا ب ارک

 دوستانت هیکیکوچ یلیموضوع خ میتهاجم هست هی رویارویی با که در موضوع نیبا ا سهیدر مقا نیا .
 . یقول من رو دار توهم در امون خواهند بود. 

 هلت اصرار کرد: 

 افته؟  یم ینداره که چه اتفاق یتیاهم 

 یجارل هرگز از قسمش برا کیدانست که  یبه طور کامل به قولش متعهد شود. م یخواست که اسکاند یم او
 گردد. ارک جواب داد:  یمحافظت و در امان بودن برنم

 افته.  یم ینداره چه اتفاق یتیاهم چیه 

محکم دست هم را فشردند و آن توافق را مهر کردند. هلت  یلیدستش را به سمت رنجر دراز کرد. آنها خ و
 گفت: 

 دایسوارکار پ یمزدورا نیشکست ا یبرا یکه راه نهیبدم اکه مبجورم انجام  یاون کار یهمه  حاال 
 کنم. 

 ارک به او لبخند زد. او گفت:   

 اکهینه باشه. قسمت سختش متقاعد کردن رنوبچگ یباز هی دیاون با . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 
 

 

 
 
 
 
 

د انجام شد. که هلت و ارک فکر کرده بودن یزیآسانتر از چ یلیخ یلیخ فهیبرعکس شد و آن وظ زیچ همه
شش  باًیگروه کوچک به هلشام برگشت، و خبر آن ارتش تقر یاما احمق نبود. وقت ،بود زهایچ یلیخ اکیرن

بود،  شتهاجم به کشور یبرا ییشرویکه در حال پ ند، ارتشیآوردبا خودشان را  یاز سواران تموجا یهزار نفر
دانست که  یارک م یه بود. او هم به خوبرا انجام داد که ارک انجام داد یاو همان حساب و کتاب ذهن

 یو در نظر گرفت که احتماالً تعداد -احتماالً کمتر -از هزار و پانصد جنگاور جمع کند شتریب یتواند ارتش ینم
اند. مثل  حاال شکست خورده نیقرار گرفته و هم زمرز مورد تاخت و تا کینزد ی دور افتاده یها از سکونتگاه
 یبدون تالش برا فردیطور اعتقاد نداشت که  نی. اما همدیترس یاز مردن در جنگ نم اکیها رن یاکثر اسکاند

شکست مهاجمان وجود داشت، او آن را  یبرا ی. اگر راهندیرا برگز یانیپا نیممکن چن یها راه گریدامتحان 
د توافقش در مورد ها و در مور یارک به او در مورد دانش هلت در مورد تموجا یوقت هجینتدر کرد.  یامتحان م

 توافقشاناستقبال کردند، او  دهیا نیشورا از ا گریعضو د نیبورسا و چند یوام گرفتن خدمات هلت گفت، و وقت
موضوع را  آنها، او کامالً  مجدد برده یریموضوع دستگ در مورد. و رفتیپذ یا اضافه یسرسخت چیرا بدون ه

 یبرا یها را مد نظر قرار دهد، به عنوان راه یفرار هید تنبو نرمال، ممکن بو یعیطب طیگرفت. در شرا دهیناد
مهاجم در پشت  یمراتب با وجود ارتش ینرمال نبود، و در منتها طی. اما حاال شرایبعد یها یترساندن فرار

نداشت. اگر چه او درخواست کرد  شیبرا یا عالقه نیشده کوچکتر ریدرگاه کشورش، موضوع دو برده دستگ
در مورد  ی. او به اندازه کافیگریشخص د چیبدون حضور ه ند،یاش بب یخصوص یها بخشتا هلت را در 

را طلب  موقعیتیگروه احترام بگذارد. اما او  کیبه عنوان  شانیها ییدانست تا به شجاعت و توانا یرنجرها م
 یابیارز نیچن عیینت یبرا اکیرن ییکند. توانا یتک نفر از آن گروه بررس کیمرد را به عنوان  نیکرد تا ا یم



 

 

                    

 

 قتیحق نیا ،مهارت نیبر ا شاهدیها بود.  یاو به عنوان رهبر اسکاند یو اصل هیاول یها تیاز قابل یکیمردان 
که با  ، فردیکند سیکارها را راست و ر نیتر کرد تا سخت یبود که بر حست عادت ارک را انتخاب م

 آمد.  یلب جور در مط از جنگاوران استقالل طلب و جدل یبر ملت ییفرمانروا

و  -گذراند یاش را م یدر آن ساعات خصوص اکینشان داده شد که رن یو سقف کوتاه یهلت اتاق چوب به
تمام  هیوجود دارد. اتاق شب ساعات خصوصی از آن یاندک اریساعات بس ،روزها نیابرجارل با غم متوجه شد ا

که مبلمان چوب  ییشد، با پوست خرس ها یم ماز چوب کاج گر یبا آتش -ارشد بود های یاسکاند  یها بخش
 گریو د یساحل یها از سالها تاراج دهکده و چندفرهنگی چندگانه جیا نتابپوشاند، و  یشکل را م یکاج منحن

 یا که سالها قبل از صومعه قرار داشت یرینظ یب یستالیکر یشده بود. در مرکز اتاق چلچراغ نییها تز یکشت
بود تا  گذاشته اکی، رنشکردن زانیآو یبلند برا یسقف جودربوده شده بود. بدون وکانستنت  یایدر ساحل در

 و هنر کار کیاز  شتریبود و ب رهی. چلچراغ بر کل اتاق چبماند یچوب کاج زیم یآن چلچراغ همانجا بر رو
  یطراح ی دهیا شینما تیکامالً قابل زشیم یباال تیدر موقع یسربسته بود. وانگه یفضا کیدر  راستادانهیغ

 نندکامل روشن ک تید در امننرا بتوان یوجود نداشت تا آن پنجاه المپ روغن یراه چیرا داشت. هبی نظیرش 
حدش به  نیهنر را در باالترش یچلچراغ براآن تکه بود.  نیعاشق ا اکی. اما رنرندو آن را روشن نگه دا

 جانس به نظر آید،نامت یگاهیجا نیچنبود در ممکن بود،  ییبایاز ز ابینا ییش راغگذاشت. آن چلچ یم شینما
 قرار داد.  آنجا آن را نیهم یبرا اما

اجازه  اکیطور که رن نیخواند نگاه کرد. و هم یکه داشت م یطومار یاو از باال ،زد یا در ضربه یهلت بر رو
 یبدن یها و اندازه ینبرد را با قدرت جسمان ی در صحنه یاخم کرد. او دالور اکی، هلت وارد اتاق شد. رنداد

 ستادندیا یاما اگر هر دو م د،یرس یمپر طاقت به نظر  یکاف ی دانست. مرد مقابلش به اندازه یم و معادل یمساو
 کیدر مورد آن ممکن نبود. آن مرد  یگرینظر د چیرفت. ه یابرجارل باالتر م یها سر آن مرد به زور از شانه

 نشان دهد گفت: یا عالقه قتیحق نیبه ا یلیکه خ نین ابدو رنیاکو کوتاه قامت بود.  زنقشیمرد ر

 ،یپس تو هلت خب . 

 همان لحن تکرار کرد:  قاًیباال رفت. بعد آن مرد با دق ینقش به طور آن زیراست مرد ر یکه ابرو دید او

 یاکیپس تو رن خب . 

از احترام نسبت  یو آن عیسر یدر هم فرو رفت. اما در درون، حس تیعصبان انیب یبرا اکیپر پشت رن یابروها
از ترس نشان  یا نشانه چیکه رنجر ه نیهلت خوشش آمد، از ا یحاضرجواباز  به مرد مقابلش حس کرد. او

 گفت:  ینداده بود خوشش آمده بود. او با لحن شوم و بدشگون

 دن.  یمنو با لقب ابرجارل مورد خطاب قرار م مردم 

 واب داد: باال انداخت. او ج یا کوتاه شانه یلیخ هلت



 

 

                    

 

 کنم.     یل. منم همون کار رو مرخب، ابرجا یلیخ 
ها کامالً  یاسکاند یبرا نیبود، اما ا کلیدرشت ه اریکرد. او بس یابیارز نیزبیت یهلت ابرجارل را با نگاه 

که  ،کیبار یچهارشانه و کمر حالتیبا  ،رینظ یتراش خورده و ب یها بود. او صاحب عضله یعینرمال و طب
 در سرتاسرها او  یاسکاند ی آن مثل همه یاورد نبود. به جآ یبه دست م ندهیل هوراس در چند سال آمث یفرد

بود،  شویو صورتش ر ،عضله دار بودند شمیعظ اریبس یخرس. بازوان و پاها کیمثل  بدنیبدنش تنومند بود، 
اش قرمز بود، اما   یاصل یوشده بود. رنگ م میجدا از هم تقس ی با عالقه به دو دسته اریکه بس لیطو یشیر

زخم  یشده بود. جا لیسرد تبد یا نهیدرون شوم یهارنگشان به رنگ خاکستر یریپ نیحاال با شروع سن
شد. هلت  یم دهیاش کش از چانه یا چشم چپش به نقطه ریاش وجود داشت که درست از ز گونه یبر رو ییمحو
 آن وجود داشت.  یبر رو مالحظه یاندک نحال،یبود. با ا یمیقد یزد که آن زخم زخم سحد

هلت  یگرید زیاز هرچ شتریکردند. ب یانتخاب م ،رانیو نه مد ،جنگاوران یها را از رتبه هبرشانها ر یاسکاند
. اما چشمان ندی. انتظار داشت که آن را ببدیداد که در آنجا د صیرا تشخ یتوجه کرد. او تنفر شبه چشمان

شکرگزار بود.  صفات . او به خاطر آنندیدر آنجا بب زیرا ن یو مکار یرکیت زبودند و او توانس قیعم یا منطقه
در مورد تنفر هلت باشد. اما  ینیب شیپ رقابلیغ نجایهلت ممکن در ا تیبود، موقع یمرد احمق اکیاگر رن

کاوت رهبر با ذ کیدانست. اما  یپشت آن تنفر را م لیداشت و دال یابرجارل از رنجرها شناخت کاف ی نهیرید
مصلحت  ه خاطراش را ب یشود تا تنفر شخص ایداشت و ممکن بود تا مه یهلت آگاه و استفاده یاز سودمند

 کنار بگذارد. ابرجارل گفت:  ،مردمش، به خاطر یبزرگتر

 نسبت به امثال تو ندارم، رنجر.  یمحبت چیمن ه 

 گذشت. هلت موافق بود:  یخطوط مشابه هلت م یبه وضوح بر رو افکارش

 نیابیمن ب یبرا یا اما ممکنه استفاده ن،یبراش دار یاندک لیدل . 

 ها جواب داد:  یرهبراسکاند

 ه باشمگفت خب . 

بار در  نیاول یبرا یکرد. وقت یم نیرنجر را تحس ییپروا یکه ب افتی یخودش را در حال اکیرن گریبار د کی و
 نسبت بهحد  یغم و اندوه و خشم ب در چنگالبود،  دهینش یترونتر یها در جنگل پسرش مورد خبر مرگ

 یو فور اریتاخ یب یآرالوئن، رنجرها و مخصوصاً نسبت به شاه دانکن مغلوب شده بود. اما آن واکنش واکنش
به  وستنیپ دردانست که پسرش  یم نیفرد واقع ب کینسبت به حزن و اندوهش بود. به عنوان 

 دانیکرده بود و در واقع مرگ در م سکیاش ر یزندگ یمرگارث بر رو یروهاین ی مارگونهیب یها ییماجراجو
در  کرد. یم یها و تاخت و تازها زندگ متهاج انیکه در م یکسبرای بود،  یها معمول یاسکاند انیجنگ در م

رفته بود. پسرش با افتخار مرده  نیاگر چه نه حزن و اندوهش، از ب اک،یرن تیعصبان ،ها با گذشت ماه جهینت



 

 

                    

 

نبود  نیا شیمعنا نیاالبته کرد.  یطلب م یبود که هر اسکاند یزیتمام چ نیدر دستانش. ا یبود، با اسلحه ا
شان احترام  ها و شجاعت ییتوانست به توانا یرنجرها در درونش داشت، اما م هنسبت ب یحس محبت چیه که او

  .مانیهم پیک احتماالً به عنوان  ،یحت ای. بیرق کیو به ارزششان به عنوان  ،بگذارد
بودند که او منتظرشان  ییها تیبود. موقع یگریاش موضوع د نسبت به شاه دانکن و خانواده اکیاگرچه قسم رن
 یلیتر ممکن بود غالب شده باشد. اما او که خ یمنطق یممکن بود فرو نشسته باشد و رفتار رشمانده بود، تنف

کردند، و  یم ییها فرمانروا یذهب اسکاندکه بر م ییکرده بود، سه خدا ادیبه ولز  یعمل کرده بود قسم یآن
. ممکن بود بتواند ردیبپذ مانیهم پ کیممکن بود بتواند هلت را به عنوان  اکیرن قسم مقدس بود. نیا

طور او را به  نیتواند هم یکرد م یخطرناک مبدل م یبیکه رنجر را به رق ییها تیدهد که همان قابل صیتشخ
. دبو یانتخاب شخص کی نی. اتبدیل کند یدر مقابل مهاجمان تموجا نشایرو شیر جنگ پد دیمف یمانیهمپ

 گفت:  یبا لحن تند اکیفسخ بود. رن رقابلیو غ یدانکن قطع هیاما ولزواو عل

 ،؟یکمکمون کن یتون یتو م خب  

 جواب داد. او گفت:  یدیمکث و ترد چیبدون ه هلت

 در  یا نقشه چیتونه باشه، هنوز ه یم یچانجام بدم. اون  از دستم برمی آد روکه هرچه  نهیقصدم ا
 موردش ندارم. 

 با استهزا گفت:  اکیرن

 ان.  و طرح و نقشه دهیپر از ا شهی! بهم گفتن که رنجها همیا نقشه چیه 

 سرش را تکان داد. او گفت:   هلت

 نمیکشور رو بب یمحدودها یها رو بدونم. و بعدش الزمه نقشهتون نقاط قوت و ضعف دیبا اول .
که ممکنه جبران کنه. بعدش  ییتا جا واونا در نفرات ر یکه برتر میکن دایرو پ یا نقطه میورمجب

 نیبند ا مالًکا مدست دم،یکه اونا رو د یبار نیها بندازم. آخر یتموجاارتش به  یا گهیرم تا نگاه د یم
جام شد، ممکنه کارا ان نیا ی که همه نیبود که جارل ارشدتون رو زنده نگه دارم. بعدش، بعد از ا

 بتونم به سوالتون جواب بدم. 

قرار  ریتحت تاث لش،یرغم م یرا خاراند، و آنچه که رنجر گفته بود را از نظر گذارند. عل لشیبس یانتها اکیرن
 تیرا هدا شگامیارتش پ ورشیکه  نیقبل از ا ،جنگ کیدر مورد  یزیر نقشه یبرا اکیرن ییگرفته بود. توانا

 "به دنبال من! ن؟یا آماده"شد:  ید مدوکلمات مح نیمعموالً به ا ،کند

 باشه.  دیرنجر مف نیماجراها ا نیا ی بعد از همه دی: شااو با خودش فکر کرد 
 هلت ادامه داد: 

 بهتره باخبر باشی یزیچ هیاز  اگرچه . 



 

 

                    

 

 هلت شوکه شده بود.  یدر صدا یقطع از لحن فرمانِ ، اوبه باال نگاه کرد اکیرن

 بپرسم. اونا  یتون و تعدادتون سواالت یو مردان جنگ التیو تشک ساتیدر مورد تاس ونخوام ازت یم
 رو بده.  یدو کشورمون به من هر نوع برتر نیب ی ندهیهستن که ممکنه در عدم توافقات آ ییسواال

 گفت:  یبه آرام اکیرن

 دونم...  یم 

 مد. آ یگو به خود گرفته بود خوشش نم و که آن گفت ییاز سمت و سو او

 اون کار رو نیهاتون غلو کن یی. در مورد تعدادتون و توانانیبهم دروغ بگ نیوسوسه بش ممکنه .
 . نینکن

 شد. اما نگاه هلت راسخ و استوار بود.  ریهلت غافلگ دهی فرمان ریخاطر لحن انکار ناپذ به گریبار د ابرجارل

 هاتون.  طور جارل نیو هم. نیالزمه شماها با من صادق باش ،بخوام بهتون کمک کنم اگه 

 تکان داد. او گفت:  دییبه تا یمدنظر قرار داد و بعد با کسالت سر یا دو لحظه یکیآن جمله را  اکیرن

 موافقم . 

 اضافه کرد:  او

 و  یکن یفکر م یکه چطور دی یره. تو هم به ما نشون مبُ یاز هر دو طرف م نیباشه اون تبرز ادتی
 . یزیر یجنگ نقشه م هی یبرا

 کرد. او گفت:  دییمد و او حرف ابرجارل را تاآدر شیلبخند در اطراف دهان هلت به نما کیاز  یرد گریو بار د 

 ،میبباز یاندک دیهر دوتامون با م،یبرنده بش میخوا یکه اگه م نهیحدسم ا درسته . 

چه که در چشمان گرفت از آن میخودش تصم شیشان پ کردند. هر کدام یابیرا ارز گریهمد گرید دو مرد بار
بزرگ اشاره  اریدسته دار چوب کاج بس یها یاز صندل یکیبه ناگاه به  اکی. رندیآ یخوشش م ندیب یم یگرید

 کرد. او گفت: 

 نیبش ! 

 ستالیدرخشش کر انیدر م باًیقرار داشت اشاره کرد که تقر شان نیب زیم یکه بر رو ییکایبه تنگ شراب گل و
 چلچراغ گم شده بود.  یها

 ها انتخاب  یتموجا نیا چی فک می کنی در مورد این که چرارو بهم بگو.  نیبنوش و ا یزیچ هی
اونا حرکت  یبه زحمت بندازن؟ مطمئناً راه آسونتر برا ایاسکاندجنگ توی  کردن که خودشون رو با

 . کایبه سمت جنوبه، از وسط تئوتلند و گل



 

 

                    

 

 یقدردان یرا برا شی. او ابرودیبزرگ نوش یا و جرعه پر کرد رینظ یاز شراب قرمز ب یوانیخودش ل یبرا هلت
 تی. او در نهاهشناسیمرو  شدن دهیدزد یخوب برا یها شراب اکیمطمئناً رنباال برد. با خودش فکر کرد: 

 گفت: 

 هم کنجکاو بودم.  خودم 

 کینسبت به  یتر زنقشیشخص ر یبرا ودبآن نشسته  یکه بر رو یکاش صندل یکرد که ا یآرزو م او
به کف  یبه سخت شیآن نشست پاها یکه بر رو نیساخته شده بود. هم یاسکاند کلیدرشت ه یاسکاند
 است در اتاق مطالعه پدرش.  یکوچک ی کرد پسر بچه یو او حس م د،یرس یاتاق م

 شکستن  یبرا یسخت یبدونن که شماها گردو دیبشن، اونا مطمئناً با روزیپ نجایاگه اونا ا یتح
 سخت تر از ساکنان تئوتلند.  یلیخ. مطمئناً نیهست

جنوب با تسمخر سمت ه با درگیری کمتر بنشده و  یسازمانده ،بدون مکث یبه خاطر تهاجم فوررنیاک 
نسبت به  گر،یحاصل از کشتار همد یها یاعتماد یب با ها و شده از فرقه جی. ساکنان تئوتلند گدیکش یخرناس

قرار گرفته بود  یها در آن سمت و سو یاسکاند یها ر تهاجماگ قتیدر امان بودند. در حق ییهر کشورگشا
 از جنگاورانش آن کشور را تحت تسلطش در آورد.  یتواند با ارتش کوچک یکامالً مطمئن بود که م اکیرن

 هلت ادامه داد: 

 کسیرا دارن اریرهبر تمام ع هیتوافق با  تیقابل باًیتقر آنهاهستن.  یها هم به همون بد ییکایو گل ، 
ها رو به سمت شمال  یتموجا یزیکنجکاو بودم چه چ نیهم ی. براردیدر دست گ وامور ر انیکه جر

 کشونده.  ،ایدر اسکاند ،نجایدر ا نیجنگ خون هی یبر رو سکیو ر

 : دیپرس ابرجارل

 و؟ 

 لبانش را برهم فشرد. او گفت:  ای متفکرانه یو با حالت دیاز شراب نوش یگریجرعه د هلت

 و خطر ارزشش رو داشته باشه و  سکیر نیکه باعث شده ا نیدار یکه شماها چ دمیخودم پرس از
 تونم بهش فک کنم.  یهست که م زیچ هیتنها 

توانست در مقابلش مقاومت کند. و همان  یاست، اما نم یشینما یلیکار خ نیدانست انجام ا یکرد. م یمکث او
 و خم شد. ، ابرجارل به جلافتد یطور که مطمئن بود که اتفاق م

 ان؟  یاونا دنبال چ ه؟یچ اون 

 جواب داد:  هلت

 ن وکه تهاجمش نهیا شیمعن نی. و ارنیبگ اریرو در اخت اهایخوان کنترل در یها م یها. تموجا یکشت
 ببرن.    ورشی. اونا نقشه دارن که به آرالوئن هم شهیتموم نم نجایا



 

 

                    

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 یامن نسب تیوضع کی به یکرد. وقت یم نیبا کمان را تمر کیکه داشت شل بود لیو در حال تماشای نیاونل
تر از آن  نییبه شدت به پا لی. سرعت و دقت وکرداصرار  انجام تمرینات ویل یهلت بر رو رسیدند،در هلشام 

کارآموزش را از آن ه و را هدر نداد قتو هلتو  دانست یکه هلت آن را قابل قبول م رسیده بود یسطوح
 کیمتفاوت شل یها را در هدف کانیدوازده پ را تماشا کرده بود که لیکه و نیبعد از ااو د. کرآگاه  تقیحق

متر قرار  ستیمتفاوت از پنجاه متر گرفته تا دو یدر مقابلش برپا شده و در بردها یا رهیدا میکرده بود که در ن
 گفته بود:  گرفته بودند،

 اد؟یم ادتیرو  ییطال قانون  

 ی آن دسته کیو شل ه و دور شده بودنددار پرواز کرد فاصله یها تر از هدفاالب یلیخ لیو یها انکیپ شتریب
کرده  کیدانست که چقدر بد شل یبه استادش نگاه کرده بود و م لی. وخیلی وقت بردها  کانیپاز  ییتا دوازده

که  ه بودرا بدتر کرد اوضاع نیا .ه بودداد کانت یتیکوتاه به نشانه نارضا یلیاست. هلت اخم کرده و سرش را خ
 و تماشا کنند. او با غم جواب داده بود:  تصمیم گرفته بودند که بیایندآن ساعت  نیهوراس و اونل

 ن؟یتمر  

 کرده بود:  قیتکان داده بود. او تصد دییبه تا یهلت سر و

 نیتمر . 

  رایرا ب شیجمع کنند، هلت بازورا کرده بود  کیکه شل ییها کانیطور که قدم زنان رفته بودند تا پ نیهم و
 : ه بودگفت لی. او به وه بودچاندیپسر پ یها دادن به دور شانه یتسل



 

 

                    

 

 که  یانتظار داشته باش بایدهنوز خوبن. اما ن کهاتینداشته باش. تکن یاحساس بد ین وضعبه ا نسبت
 .  یرو حفظ کن لهاتآ ایدهو ساختن باشی  یو آدم برف یمشغول برف باز کل زمستون رو تو کوهستانا

 جواب داد:  یبا اوقات تلخ لیو

 وهستانا کامالً ناجور و سخت اون ک یکه اوضاع تو یخوام بدون یساختن؟ م یو آدم برف یباز برف
 بود ... 

کند که حق با رنجر بود. تنها راه  دییکرد. البته مجبور بود تا یمکث شتهگذا رنجر سر به سرش  دیفهم یوقت
 نیتمر ،رنجر باشد کی یارهایکه در ع ،با کمان اش یزیسرعت و دقت ناخودآگاه و غر ،برگرداندن قدرت

 به طور دائم و با پشتکار.  .کردن بود

 برای شیها مهارتباال بردن  ی فهیرفت و خودش را با وظ یم نیتمر ی منطقه به ویل نده،یآ یروزها یط در
اش،  یو تناسب جسم یمانسدر کنار قدرت ج ،اش یطور که مهارت قبل نیکرد. هم یبار مشغول م گرید
در  ستتوان ینم لیکه و نیبا ا یکردند. حت یتماشا مکارش را کردند و  یدنبالش م یگشت، گروه کوچک میبر

 بود و یمعمول یدارها باالتر از کمان یلیخ شیها ییتوانااما کند،  ییتاسرنجر کامل خود کی یها سطح مهارت
 شد.  یاز احترام رفتار م ییها ها با بارقه از برده یا و دستهها  یاسکانددر میان او  با

 یسوار -اند یافته شانی پر کردن اوقات روزانه یبرا های زیاد دیگریو هوراس کار نیاونل رسید می به نظر
خواسته  لیبه خارج از ساحل. البته از و یکوچک یردن کرجبُ یگاه ایو  ک،ینزد یها در جنگل یکردن و اسک

بود که  یبپردازد. اوقات ناتشیاست به تمر راما هر بار، او جواب داده بود که مجبو وندد،یتا به آنها بپبودند 
را رد کرده و  شانشنهادیپ دار شده، با احساساتی جریحه گاه و بی گاه،اوقات  نیدر ا یاما حت ،توانست برود یم
 را بهانه کرده بود.  تمریناتش ی جلسات اضافه یبرا ازین

 ها شان توسط اسکاندی ، همان غالفی که زمان دستگیریپس داد را لیو یکه ارک غالف دو چاقو یوقت
ها را نگه داشته بود و حاال مناسب  اسلحه ،یمحتکر واقع کیتر شد. ارک،  سخت نشیتمر اوقات ،بود دهیپوش

 یبرا یماند که به زودفه لیاز جانب هلت به و سخنانیشان برگرداند. و  یقیکه آنها را به صاحب حق دید یم
 یطوالن یها آموخته بود که ماه لیهم امتحان خواهد شد. تا حاال تجربه به و شیچاقوکار با  یها مهارت

خاطر مصمم شد که آنها را  نیکرده است. به همو تباه را هم فرسوده  هایش با چاقوهاارتمه ،نیبدون تمر
 یبرخورد چاقو صدایپرتاب و  یچاقو تامپ رر تامپمک یصدابا هلشام  یشهر ساحل یکند. به زود یابیباز

 چوب کاج نرم پر شد.  یها ساکس در هدف

 یِابیشد. او شروع به باز یبهتر م ،هم با کمان و هم با چاقو ش،قدرت و سرعت، گذشت، مهارت یکه م یروز هر
قصر  رونیب یها در جنگل اریبس یها ساعت یکرد که هلت در ط یالینرم و س یها همان واکنش ی  دوباره

 یهدف بعد ی هدف به صفحه ی صفحه نیهدفش از ا ی نقطه یردمونت به او آموزش داده بود. حاال به راحت



 

 

                    

 

لحاظ کند، چشمانش کامالً باز  کشیمسافت را در شل رییشد تا تغ یم نییان باال و پامرفت، بازوانش با ک یم
شد. او خوشحال بود که امروز  یاش م یاحتمال و هدف کانیپ ،که شامل کمان دید یکامل را م ریبود و تصو

تامپ در درون  یبا صدا کانیپشت پ کانیپ یرا تماشا کند. وقت شنیو تمر دیایگرفته بود تا ب میتصم نیاونل
در  یتفاوت چیبه آن که ه کینزد یا به اندازه کافیرفت و  یفرو م نشست، و هر کدامشان به مرکز یها م هدف

دو  یتمحتاطانه وق یلیکرد. خ یاز شوق و سرور در درونش حس م انیپا یب یحس ،کرد ینم جادیا کشیشل
 در دو هدف متفاوت نشاند گفت:  یآن یتیقفرا با مو کانیپ

 ،هوراس امروز کجاست؟  خب 

 دییبه تا یخودش سر یبرا لینشستند و و شانیها در درون هدف یتامپ یبا صدا یگریبعد از د یکی ها کانیپ
رها کند. رها  کترینزد های هدفای از تخته  به سمت دسته یگرید کانیتا پ دیچرخ یا درجهتکان داد، نود 

 باال انداخت. او جواب داد:  یا . دختر شانهگرید یتامپ ی. صداگرید یکانیشدن پ

 کنه. داره با  نیتمر یبهش دست بده. فک کرد بهتره بره و کم یحس بد یکنم باعث شد فک
 کنه.  یار مارک ک یاز ملوانا یتعداد

 جواب داد:  لیو

 کنم.  یم درک 

را هوا  انیدر م کانیکمان وار پ ریها نشاند، و مس هدف نیاز دورتر یکیدر درون  یکانیکرد و پ یمکث بعد
 هدف فرو رود.  یمرکز ی رهیدر دا کانیکه نوک پ نیقبل از اتماشا کرد، 

 ؟یکارش رو تماشا کن یچرا نرفت و  

که او چقدر دارد  ندیو بب دیایتا ب تصمیم گرفته بود تیدر نها نیکرد که اونل یم یاحساس شادمان یاندک لیو
. اگر چه کلمات دیده استرا  نیاونل یدائم که در چند روز گذشته همراهِناراحت نشده  این که و ،شود یم ماهر
 برد. او جواب داد:  نیرا شست و از ب یآن پرتو شادمان نیاونل یبعد

 هیکوبن، درونت  یتو سر و کله هم م قهیدق نیکه چند ینیب میکه دو تا آدم رو  نیا . اما بعد ازرفتم 
 . یا نه یکرد یشرفتیتو از روز قبل پ نمیو بب امی. فک کردم بشه یم جادیا بدی حس

 در لحنش جواب داد:  یخشک یبا اندک لیو

 ،یکه وقتت رو هدر داد یکه حس نکن دوارمیواقعاً؟ خب ام اُه . 

 -کرد یم کیدف شلهها را در سه  کانیاز پ یا کرد و داشت دسته یبه او نگاه نم لیه او نگاه کرد. وب نیاونل
 ی. او توانست لحن خشک را در صدایدر صد متر یکیو  یهفتاد و پنج متر در یکی ،یدر پنجاه متر یکی
تا جواب آن  رفتگ میتصم نید. اولنکن یم تیرا اذ لیو یزیچه چبداند و کنجکاو بود که  تشخیص دهد لیو



 

 

                    

 

سه  ی که همه دسته دیسه گانه پرس یها کانیپ کیشل ی ن در مورد آن دنبالهیلنآن او یسوال را ندهد. به جا
 : دیپرس او رفتند. یفرو م شانیها در جا کانیپ ییتا

 ؟یکن یاون کار رو م یچطور  

 بود.  نیاونل یدر لحن صدا یخالص از کنجکاو یبرگشت. رد نیکرد و به سمت اونل یمکث لیو

 کار رو؟  کدوم 

 : دیبه سمت آن سه هدف اشاره کرد. او پرس نیاونل

 ؟یهر فاصله بکش یه چقدر زه کمانت رو براک یفهم یم یچطور   

 نامطمئن جواب داد:  یباال انداخت. او با حالت یرا مبهوت کرد. سرانجام شانه ا لیآن سوال و یا لحظه یبرا

 کنم.  یفقط ... حسش م من 

 دهد.  حیرا با دقت توض اتییکرد تا جز یبا اخم سع دبع

 ییجورا هیاون  ،یاون کار رو بارها و بارها تکرار کن یکردن مربوطه. فک کنم وقت نیبه تمر نیا  ...
 شه.  یناخودآگاه م

 : دیپرس نیاونل

 ،هدف رو اون رو چقدر باال نگه دارم تا وسط  یبهم بگ یتون یکمان بردارم، م هیمثالً اگه من  خب
 نشانه برم؟ 

 طرف خم کرد و در مورد آن پرسش فکر کرد.  کیسرش را از  لیو و

 گذارن.  ریهم تاث یا گهید یها . فک کنم بتونم، اما ... عاملستیمربوط به اون ن... ... اون فقط  خب 

 ادامه داد:  لیپرسشگر به جلو خم شد، و و یبا حالت نیاونل

 کانیپ یا یدفعه رهاش کن هی یتون یآروم و هموار باشه. نم دین با... او کانینحوه رها کردن پ مثل 
 متفاوت باشه؟  دی. و احتماالً وزن کشش زهت باشهیج مرخا شاز خط کانتیپ ای یرو از جا بپرون

 کشش زه؟  وزن 

 اشاره کرد.  نبه کشش زه کما دیبه عقب کش یکامل را با کشش زه کمان یوقت لیو

 که من انجامش  یهمون طور قاًیده. اگه دق یقرار م کانتیپشت پ یشتریزهت، وزن ب شتریب کشش
 .   شهیهامون متفاوت م پرتاب جهینت ش،یفواصل مختلف نکش یدم برا یم

 یکیلبانش را برهم فشرد و  یا بود. او به طور افسرده یفکر کرد. به نظر منطق لیدر مورد جواب و نیاونل
  تکان داد. او گفت: دییبه تا یسر یدوبار

 فهمم. یم 

 : دیپرس لیبود. و شیدر صدا یو دلسرد یدیناام حس یاندک



 

 

                    

 

 ؟هست یزیچ یمشکل  

 غم جواب داد: ی. او با اندکدیآه کش قیعم یلیخ نیاونل و

 یبتونم واقعاً وقت نکهیکنم تا ا کیچطور شل یبهم نشون بد یبودم که ممکنه بتون دواریام ییجورا هی 
 انجام بدم.   یکار دنیرس نجایها به ا یکه تموجا

 . دیخند لیو

 ،وقت داشتیم یسال هیاگه  -تونستم یم دیشا خب . 

 گفت:  نیاونل 

 تا  یبد یادرو  یاساس زیدو تا چ یکیفقط بهم  یبتون دیخوام توش خبره بشم. فک کردم شا ینم
 که ...  یدون یبتونم ... خودت م

 نامطمئن حرفش را ناتمام رها کرد.  یبا حالت نیاونل

 بود. او گفت:  مانیخنده بود پش نیموضوع که به اونل نیعذرخواهانه سرش را تکان داد و از ا یحالت با لیو

 یزیرو بگم، چ یات اساسکاگه بهت ن یباشه. حت ادیز نیلش تمرکُ یفک کنم راز واقع متاسفم 
 . یریبگ ادیدو هفته  یکی یاون رو تو یکه بتون ستین

 دوباره شانه باال انداخت.  نیاونل

 نکنم.  فک 

استفاده کرد  تیکرد و از موقع یبوده. حاال احساس حماقت م انهیگرا واقع ریغ  متوجه شده بود که درخواستش او
 تا موضوع را عوض کند. 

 دو هفته؟  یکی -رسن یم نجایکنه اونا به ا یکه هلت فک م هیوقت نیا 

 آورد.  نییکرد و کمانش را پا کیرا شل ها کانیدر دسته پ کانشیپ نیآخر لیو

 کنن.  یزمان صرف م شتریب یکم هیکنه اونا  یباشن. اما فک م نجایتونن هر لحظه ا یاون گفت اونا م
 . و همین جا هستن رن ینم ییها جا یدکانسه اکدونن  یبه کنار اونا م نایا ی همه

 گریکند و آنها باهمد یهمراه کندرا جمع  شیها کانیپ رفت تا می طور که نیاشاره کرد تا او را هم نیبه اونل او
 : دیپرس لیاز و نیکردند. اونل نیتمر ی شروع به عبور از منطقه

 خوان؟  یها رو م یاسکاند یها یچون اونا کشت نجایدر مورد حمله به ا ؟یدیهلت رو شن ی دهیا 

 تکان داد.  دییبه تا یسر لیو

 به تئوتلند و می تونن تن که خواس یآد. اونا  هر وقت یبه نظر م یمنطق یدر موردش فک کن یوقت
دشمن خطرناک رو پشت سرشون رها  هیاونا این جوری کنن. اما  ریمسلط بشن و اونا رو تسخ کایگل



 

 

                    

 

 ییببرن، و هر جا ورشیکه خواستن به اونا  ییهر جا ،ساحل یتونن در ط یها م یکاندکنن. و اس یم
 که خواستن به اونا حمله کنن.  یوقتو هر 

 جواب داد:  نیاونل

 فهمم.  یرو م نیا 

 . دیکش رونیب یهدف پنجاه متر انیرا از م ها کانیاز پ یکی

 ده؟یبع یکم هیبه آرالوئن  ورشیهلت در مورد  ی دهیا یکن یفک نم اما  

 جواب داد:  لیو

 اصالً.  نه 

 گفت:  و کرد دست دراز کرده بود اشاره  شیبرا نیکه اونل یکانیبه پ او

 تاب  ای ،یشکن یرو م لهیم وگرنهرشون نگه دار. س کینزداز اونا رو  یکش یم رونیکه اونا رو ب نیهم
ها توقف کنه وجود نداره.  ییکایدر ساحل گل دیبا یچرا تموجا نکهیا یبرا یلیدل چی. هیکن یدارش م

ها  یکاندسکه اولش به حساب ا نیبدون ا ،حمل کنن یکنن ارتششون رو با کشت یاما اگه اونا سع
 . دردسر بزرگی بیفتنتوی تونن  یمن، سبر

 گفت:  تیساکت بود. در نها یا هیچند ثان نیاونل

 کنم.  فک 
 جواب داد:  لیو  

 که به تئوتلند برن  نیخوان قبل از ا یاونا فقط م دیممکنه. شا ی دهیتنها ا نیبه کنار ا نایا ی همه
 ویسنار نیبدتر یبرا شهیهم دیگه با یکاملن. اما هلت م تیارتششون در امن یها مطمئن بشن جناح

 . یش ینم دیدلسرد و ناام یطور . اونیزینقشه بر

 جواب داد:  نیاونل

 دمشیشه ند یم یزنم در مورد اون حق با هلت باشه. حاال اون کجاست؟ چند روز یم سحد . 

 سرش را به سمت جنوب شرق چرخاند. او گفت:  لیو

 شونکه حرکت هیک کنم اون دنبال راهکنن. ف یبان دهیرو د ها یتموجا ییشرویاون و ارک رفتن تا پ 
 رو کند کنه.  

و آنها را  دیداد. بعد بازوها و انگشتانش را کش یجا ردانشیرا جمع کرد و آنها را در ت شیها کانیپ نیآخر لیو
 شل کرد. او گفت: 

 ؟یتماشا کن یمون یکنم. م کیرو شل یبعد ی دسته دیفک کنم با خب  

 د سرش را به عالمت نه تکان داد. او گفت:  فکر کرد بع یا لحظه یبرا نیاونل



 

 

                    

 

 منتقل کنم به اطرافم یکنم حس دلگرم یم ی. سعهینم هوراس در چه حالیبب برم . 

گذشت و به سمت  نیداد و قدم زنان از منطقه تمر تکان یخداحافظ اینش را برالبخند زد و انگشت لیبه و او
شد تماشا کرد. او  یطور که قدم زنان دور م نیرا هماو  قامت تسالغر و را کریپ لیحصار برگشت. و نیپرچ

 . یکن یکار رو م همین لب به خودش گفت: ریز

کمرنگ و سوسوزن از حسادت در درونش  یهوراس فکر کرد حس در حال تماشای نیاونل یوقت گریبار د کی
 یپاشد. او با سر یکه با تکاندن خودش آب را به اطراف م یاردک هیحس کرد. بعد آن حس را دور انداخت، شب

جز  یچیاونا ه زنها،گفت:  شلب به خود ریبرگشت. ز کشیو شل یریقدم زنان به سمت خط هدفگ نییاپ
 .    ستنین یگرفتار

ممکن  نیکرد که اونل یفکر م یا عبور کرد و او سرش را باال آورد، لحظه شکناراز  نیزم یبر رو یا هیسا
 ور گریکه همد یدو غول عضالن یشااتم یبهر حال نما ،فکر کرد داده باشد. او با خودش دهیعق رییاست تغ

 -بود 1لهیرینبود، ت نی. اما آن شخص اونلست خسته کننده یه کمی کنن یو کبود م اهیس ینیتمر یها با اسلحه
 یل. ولبخند زد لیارک. او با شرم به و اریدست نیاول نگالیاسو ی و بلوند و برادرزاده بایپانزده ساله، ز یدختر

 : دیپرس تیریلههستند.  یآب یآور رتیمتوجه شد که چشمانش به طرز ح

 رنجر؟  ارم،یرو برات ب هات کانیتونم پ یم 

 اش در آورد و آن را به دست دخترک داد. او گفت:  شانه یرا از رو ردانیباال انداخت، ت یا با نجابت شانه لیو و

 که نه؟  چرا 

 بزرگتر شد.  لهیریلبخند ت و

 اش امتناع کنم.   که از خواسته هیادب یودش فکر کرد: بهر حال ببا خ لیو
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 ی شدن مرکز تنه دهیبا پوسو  ش،یها شاخه یدرخت کاج چند سال قبل افتاده بود و سرانجام با وزن برف بر رو
مده بود. اگر چه آا در از پ ،یزمستان یشمار فصول تندبادها یاز آن ب یکیبا توجه به بزرگش و  اریبس

را در  نآ . آنهاکنند شافتادن حفظ نیزم به یاز بدنام کنند و تیکرده بودند آن را حما یسع شیها هیهمسا
افق  بادرجه  یس یا هیخاطر درخت با زاو نیبه هم اشته بودند،در هم فرو رفته نگه د یها شاخه ی قبضه

 شود.  یم یدار نگه قشیفش یاز رفقا یا توسط دسته نیآسمان و زم نیمد بآ یبه نظر م و درازکش شده بود

بود خم شد و با دقت به درون  دهیپوش ای مرده ی که هنوز با پوستهآن درخت کاج زبر  ی تنه یهلت بر رو حاال
 گفت: ش در حال گذر بودند. ارک در کنار یبه آرام یتموجا یها گانیکه  ییجا ست،ینگر شیپا ریز ی دره

 آن.    یآهسته م یلیدارن خ اونا 

 باال رفت. او جواب داد:  یپرسش یبا حالت شیبرگشت تا به او نگاه کند و ابرو رنجر

 تدارکاتشون رو از  یوقت داشته باشن تا واگن هاشون و قطارها شهیباعث م نیندارن. ا یعجله ا اونا
ها  سترده جلگهباز و گ یشتادبسته رو دوست ندارن. اونا به  یگذرها عبور بدن. اسبهاشون فضاها

 عادت دارن.   
 کمی نظممیاد به نظر  :با خودش فکر کرد ،اخم کرده ،کندش ادامه داد. هلت ییشرویارتش سواره نظام به پ

 ییها ها و واگن انبوه مردان، اسبلشکر که جناح  یبان دهید چیدر کار نبود، ه ییشرویپفرد  چیه شونه.در رژه 
 کند.  یرا بررس مودندیپ یمرا سمت شمال  یلومتریکه راهشان به سمت هلشام در نود ک



 

 

                    

 

مهاجمان را  ییشرویآمده بودند تا پ یقها به سمت جنوب شر یاز اسکاند یهلت و ارک و گروه کوچک
که  ندحرکت کرده بود یتند بیو با ش کیتنگ و بار یرهایمس انیها در م از فراز کوهستان .کنند یبان دهید

کرد  یم شانطور که هلت نگاه نیبود. حاال هم افتهیصعب العبور  یلیخحرکتش  یسواره نظام آن را برا
 گفت:  یخطور کرد. او به آرام شبه ذهن یفکر

 تر سفر کنند.  هستهآ یکه اندک میمطمئن بش میتون یباشه م ادتی 

 تعارف گفت:  یب او .باال انداخت یا شانه دهین اآنسبت به  یصبر یبا ب ارک

 شهیموضوع رفع و رجوع م نیزودتر ا م،یوارد عمل بش باهاشونزودتر هرچه  م؟یکن تشونیاذ چرا . 

 به او گفت:  هلت

 متیاذ نیا  ،ی. از طرفمیدار یآماده ساز یبرا یشتریشون طول بکشه وقت ب ییشرویپ شتریب هرچه 
با نظم حرکت یا کنن و  ینم یاطیاحت چیآن، ه یم شیاونا قدم زنان دارن پ نمیب یکنه که م یم

 . از حده ادیز یتکبر لعنت هی نین. اکن ینم

 : دیپرس دیبا ترد یاسکاند  

 باهوشن.  ه بودیکنم گفت فک 

 داد:  شنهادیباال اندازد. او پ یا بار نوبت هلت بود تا شانه نیا و

 سرانجام به هلشام  یسرراست وقت یلیخ و راحت یلیکه انتظار دارن شماها خ نهیبه خاطر ا دیشا
 . نیوم ببربه سمتشون هج دندیرس

 .دیرس یخاطر به نظر م دهیبه خاطر آن رنج یکرد و اندک یآن فکر را بررس یاسکاند یجنگ رهبر

 ؟ شن قائل نمی یزیو طرح ر یاعتبار استراتژ رامونب 

 کرد لبخندش را پنهان کند.  یسع هلت

 ؟یبجنگهاشون که با یزیر ینقشه م یچطور  

 داد:  مد و بعد ارک با اکراه جوابآبه وجود  یمکث

 کنم.  یو با کله بهشون حمله م شم... یبرسن منتظر م تمونیبه موقع یراحت تا وقت یلیکنم خ فک 

. سرانجام ارک با لحن دینگو یشتریب زیچ چیتر نگاه کرد، اما هلت مصمم بود که ه با دقت به مرد کوتاه او
 اضافه کرد:  یخاطر دهیرنج

 فرضش کنن رو درست رضاین فراحت اونا اینقدر که  ستین یازین اما . 

 جواب داد:  هلت

 از تعادل  یه کمیکه  یزیکه دربارش فک کنن. چ میبد یزیچشون بهتر باشه به دیشا ب. خقاًیدق
 شک به ذهن و افکارشون بندازه.  یاندک دیو شا -کنه شونخارج



 

 

                    

 

 : دیپرس ارک

 نقشه خوبه؟  نیا 

 به او لبخند زد. او جواب داد:  رنجر

 ذهنش  یشک که توجنس از  یرمدشمن با کِ هی ی. و از طرفستما یخوب براراه عالج  هی نیا
اونا رو  میبتون شتریکنه. هرچه ب یو دالورانه اجرا م رانهیکمتر حرکات غافلگ یلیخوره خ یوول وول م
 بهتره. مون برا م،یدلسرد کن رانهیغافلگ یاز انجام کارا

 : دیاو پرس. دیرس یم یدر مورد آن فکر کرد. به نظر منطق ارک

 م؟یکار کن یچ یخوا یم خب  

 گفت:  و اشاره کرد گانیانداخت. او به رهبر آن  یکه به همراهشان آمده بودند نگاه یجنگاور ستیبه ب هلت

 ه؟جنگ ی وونهید یمعمول یاسکاند هیاونم  ایاز دستورات رو داره  یرویپ تی، قابل1اکلگاو نیا  

  لبانش را برهم فشرد. او جواب داد: ارک

 اک دستورات لگدرست و مسلم. اما او یها تیجنگن، در موقع ی وونهیها عاشق و د یاسکاند ی همه
 کنه اگه من اونا رو بهش بدم.    یاجرا م رو

 تکان داد. او گفت: دییبه تا یدرک آن مطلب سر یهلت برا

 میباهاش بکن یصحبت هی ایب پس . 

 د،یاک، که اشاره ارک را دگخواند تا به آنها ملحق شود. اولدست مرد جوانتر چهارشانه را فرا ی با اشاره ارک
چپش بود.  یبازو یبزرگش بر رو یا رهیخورد و سپر دا یتاب م تشدر دست راس یبه راحت نشیمد، تبرزآ شیپ

 هلت اشاره کرد. او دستور داد:  تکرد اما جارل به سم یمنتظر به ارک نگاه م یاو با حالت

 گه گوش کن.  یکه رنجر م یزیچ اون به 

و  ریتزو یروشنش ب یکرد. چشمان آب یاو را بررس یا . رنجر چند لحظهدینگاه مرد جوان به سمت هلت چرخ و
تکان داد و  دییبه تا یخودش سر ی. هلت برادیاز هوش و ذکاوت را آنجا د ییبودند. اما هلت پرتو شیآال یب

 : دیاشاره کرد. او پرس شانیپا ریدر ز یبعد به ارتش تموجا

 ؟ینیب یم نییاون اراذل رو اون پا  

 تکان داد، هلت ادامه داد:  دییبه تا یمرد جوان سر یوقت و
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 یها و با واگن ،یبان پوشش دهید چیکنن، بدون ه یحرکت م ینظام شیآرا چیدارن بدون ه اونا 
حرکت  یشدن. اونا معموالً اونطور قاطیکه با جنگجوهاشون  یبانیشتتدارکات و کارکنان پ

 کنن؟  یچرا حاال دارن اون کار رو م یدون یکنن. م ینم

دانست بلکه  یرا نم نیاخم کرد. نه تنها ا یکرد، بعد سرش را با حالت نه تکان داد و اندک یمکث اکگاول
 را بداند. هلت ادامه داد:  یزیچ نیچن یدانست چرا مهم است که کس ینم

 راحت  یلیها خ یچون معتقدن که شما اسکاندکنن.  یم تیکنن چون احساس امن یکار رو م نیا اونا
 .  نیکن یشون مقابله ماو رو در رو باه نیمون یمنتظرشون م

 کرد.  یبودند که آن را درک م دهیرس یا تکان داد. آنها به نقطه دییبه تا یاک سرگحاال اول

 مگه نه؟  میهست یطور نیا ما ... 

ها و اطرافشان  به اتفاق یا ها نگاه ساده یال انداخت. اسکاندبا یا با ارک رد و بدل کرد. جارل شانه ینگاه هلت
 کرد:  دییداشتند. هلت تا

 ،دشونیاریدر ب یراحت نیو از ا نیکن شونتیاذ یکم هی. اما حاال بهتره نیهست یطور نیبله. ا خب، 
  ست؟یبهتر ن

 افزود:  شیطعنه در لحن صدا یکرد و سپس با اندک یمکث

 الت؟یکه اومدن تعط نیمثل ا ،کنن یکشورت گشت و گذار م یه توک شونینیبب یدوست دار ای  

ور شده بود، او با آ ادینگاه کرد. حاال که رنجر آن را  ،به مهاجمان ،نییلبانش را بر هم فشرد و به پا اکگاول
 اک جواب داد: گگذرون. اول یرو م یهم رفته اوقات راحت یخودش فکر کرد: ظاهراً رو

 م؟کنی کار یموضوع چ نیا یبرا میخوا یبرم. خب م یلذت م دنشید تونم بگم از ی. نمنه  

 به او گفت:  هلت

 میبه هلشام برگرد میخوا یو من م ارک . 

. واضح بود که ستادیشق و رق ا یکم ها در کنارش یحرف را زد رهبر اسکاند نیا یکه حس کرد وقت یحال در
قرار است آن را از دست دهد  نکهیا دنیاز شن کشمش و زد و خورد انجام شود و یجارل منتظر بود اندک

 . دیرس یخوشحال به نظر نم

 نیهاشون رو بسوزون و واگن نیحمله کن شونتو و مردانت قراره امشب به خطوط اما. 

خطوط  یدر انتها یحفاظت چیبدون ه کهکمان بلندش به هفت هشت واگن تدارکات اشاره کرد  یاو با انتها
تکان داد. او  دییبه تا یسر دهیموافقت با آن ا یباز شد و برا ششیاک نگ. اولدر حال حرکت بودند یارتش

 : فتگ

 نظرم فکر خوبه.  به 



 

 

                    

 

اک را محکم در دست گرفت، مرد جوان را وادار کرد تا به گاول یعضالن یبازو یدست دراز کرد و باال هلت
 گفت:  یجد ینگاه کند. او به طرز شراسخ چشمانش و نگاه

 جنگ  هی ی. خودتون رو تونیکن یو فرار م نیزن یاک. شماها فقط ضربه مگ، اولبهم گوش کن اما
 مفهومه؟       ن،یداز ینم ریگ ریفراگ

تکان داد. او تکرار  دیتاک یاو را برا یجوان به خاطر آن دستور خشنود نبود. هلت با خشونت بازو یاسکاند
 کرد: 

 از  ییدر پرتو نیواگن رو سوزوند ستیاون ب یمرد وقت ستیب نیکه تو و ا میخوا یمفهومه؟ ما نم
 چرا؟  یدون ی. و منیریشکوه و افتخار بم

 اکراه.  هلت ادامه داد:  یکوتاه از رو یسرش را به عالمت نه تکان داد، حرکت اکگاول

 و  نیرو بسوزون یشتریب یها و واگن نیخوام با ستون ارتششون حرکت کن یفردا شب، م چون
 . نیبکشکار ر خالل اون رو هم د یتموجا یتعداد

 : دیکرد. رنجر از او پرس یداشت توجه مرد جوانتر را جذب م دهیا آن حاال

 نداره که در اون لحظه چقدر با شکوه بوده،  یتیاهم ن،یتالشتون کشته بش نیاول یاگر شماها تو و
 دن، مگه نه؟  یکه هستن به کارشون ادامه م یطور نیحت همرا یلیها خ یفردا تموجا

 تکان داد.  دییبه تا یهلت سر یها فهم حرف یبرا اکگلاو

 نیشون رو بسوزون . تداراکتنیشون حمله کن از ستون یخوام به بخش متفاوت یهر شب، م پس .
شما رو  نیو اجازه ند رونیب نیایب عیتو و سر نی. برنیهاشون رو بکش بان دهی. دنیشون رو رم بدااسب

  ؟ی. گرفتنیشون کن حمالتتون خسته و با نیجنگ کنن. زنده بمون هیوارد 

معقول وجود  یزیمتقاعد شده بود که پشت آن نقشه چ شتریحاال ب .تکان داد دییبه تا یدوباره سر اکگاول
 دارد. او با شوق و ذوق گفت: 

 میبه کجا حمله کن میخوا یم یشن که ما دفعه بعد یوقت متوجه نم چیه اونا . 

 گفت:  هلت

 یهر شب نگهبانا دیشون نگهبان بذارن. اونا با شن در کل ستون یکه مجبور م نهیا شی. که معنقاًیدق 
 کنه.    یشون رو کند م حرکت نایا ی قرار بدن. و همه ینگهبان یبرا یشتریب

 جوان گفت:  یاسکاند

 مگه نه؟  ه،یساحل یمثل تهاجما نیا 

 یشون بر فراز افق ساحل یحلبه دشمن سا یهشدار چیها بدون ه پیکرد چطور ولف ش یکه فکر م یحال در
 شوند. او افزود:  یحمله ور م غافل و بی خبر یشوند و به مناطق مسکون یظاهر م



 

 

                    

 

 م؟یانجامش بد ها کار رو شب نیا یخوا یازمون م تنها  

 فکر کرد.  یا قهیدق یبرا هلت

 یو باالبه سرعت به داخل درختها  یرو انتخاب کن که بتون یا چند روز اول بله. بعد نقطه یبرا 
در  دیو به اونا در روز حمله کن. شا -نتونن دنبالتون کنن یکه اسبا به راحت ییجا -یها عقب بکش تپه

 روز.  یاوال ای –روز  یانتها

 گفت:  اکگاول

 ذارم اونا حدس بزنن؟ن 

 زد گفت:  یتر لبخند م که به مرد جوان یاو را نوازش کرد. او در حال یهلت با موافقت بازو و

 ستنیحمله کن که ن ییجااونباشه: به  ادتی یی. و قانون طالیام رو گرفت دهیا تو . 

 : دیپرس دیرس ینامطمئن به نظر م در حالی که با آن حرف به فکر فرو رفت. او سرانجام اکگاول

 ستن؟یحمله کن که ن ییاونجا به  

 بعدش قبل از انیپراکنده هستن. بذار به سمتتون ب یلیخ هاشون گانیحمله کن که  ییاونجاها به .
قسمتشه. زنده  نیباشه. اون مهمتر ادتی. اون قسمتش نیمحو ش رنیبگ یکه واقعاً بتونن تماس نیا

 . نیبمون

خودش تکرار کرد.  یبرارا کلمه آن اک گ. اولدیفهماش را  حرف و نقشهکه مرد جوانتر  ندیبتوانست ب یم هلت
 گفت:  اوزنده بمون. 

 دمیفهم. 
 : دیبلند شد. او پرس شیشد و ابرو رهیخهلت برگشت و به ارک 

 گرفتار  یریجنگ و درگ هی یکه اون خودش رو تو نیاک بدگبه اول یداره که شما دستور یلیدل چیه
 نکنه، جارل؟ 

 تر برگشت. او گفت:  با آن سوال به سمت مرد جوان ارک

 کار رو بکنم؟  نیاک الزمه اگاول خب 

 داد. او گفت: سرش را با عالمت نه تکان  گانیرهبر  و

 هیخوب ی دهیا نی. ا نی. بهم اعتماد کندمیذهنش داره رو فهم یکه رنجر تو یزیاونچ . 

 آرام گفت:  یلیخ هلت

 خوب.  پسر 

 : دیدانست از جناب ارک در راه است. جارل پرس یروبرو شود که م یبرگشت تا با سوال بعد



 

 

                    

 

 م؟یکار کن یچ میقصد دار کنن یم یاک و مرداش اون قدر خوش گذرونگکه اول یما وقت و  

 به او گفت:  هلت

  ی. و وقتمیماده بشآ نییبه اون دوستانمون در اون پا ییخوشآمدگو یتا برا میگرد یلشام بر مهبه 
که  یتا ستون ارتش رو به روش میبفرست گهیشش هفت گروه د هیممکنه  میکن یاون کار رو م میدار
حرکتشون رو کند  ات میکه انجام بد یبدن. هر کار یرارببرن و ف نیخواد انجام بده از ب یک مگااول
 کنه.  یبهمون کمک م میکن

بچه به نظر  هی هیشب ی. هلت با خودش فکر کرد: به طرز قابل توجهحرکت داد نیزم یرا بر رو شیپا ارک
 بده. ارک سرانجام گفت:  یا گهیبه کس د رو اش مورد عالقه یرسه که بهش گفته باشن اسباب باز یم

 برسونم.  یکمک هیاک و مردانش گبهتر باشه بمونم و به اول دی. شایناون کار رو بک یتون یم وت 

 ساده گفت:  یلیلبش را لمس کرد. او خ یوار کناره ها روح یت نه تکان داد و لبخندمهلت سرش را به عال اما

 ازیدر پشت سرم ن تتارایسر و سامون بدم به اخت یخوام به همه چ یرو اون عقب الزم دارم. اگه م تو 
 دارم. 

 گفت:  او. دیحرفش پر انیاک به مگبدهد، اما اول یارک دهانش را باز کرد تا جواب  

 ریپ یکم هی یشکل نیا یکارا یبرا ،یتره، و از طرف هلشام با ارزش یبا رنجره، ارک. وجودت تو حق 
 مگه نه؟  ،یشد

باز بود و متوجه  ششیاک کامالً نگکه اول دید اما دیبگو یزیخواست چ یارک از خشم گشاد شد و م چشمان
 ینگاه نشیهشدار دهنده سرش را تکان داد و به تبرز یکرد. او با حالت یم یشد که مرد جوانتر داشت شوخ

 هشدار دهنده گفت:  یانداخت. او با حالت

 شدم.  ریدم که چقده پ یروزا بهت نشون م نیاز ا یکی 

 ی شانه یکرد، بعد کمان بلندش را بر رو یابیآن دو مرد را ار یا ظهلح یاک بازتر شد. هلت براگاول شین
که ارک با  ، همان پونیافسار شده بود یپونیک رفت که ابالرد در کنار  ییبرگشت و به جا ،راستش انداخت

دست جمع  کی رآمده بودند سوارش شده بود. او افسار ابالرد را د یبان دهیگشت و د یبرا که یه از وقتااکر
 برگشت. او گفت:  گانیرد و به سمت فرمانده ک

 اک. گاول ید یکه کارت رو خوب انجام م مطمئنم 

 اضافه کرد:  یت و به آرامخاندا نیاز پهلو به جارل همچنان خشمگ ینگاه بعد

 یهست یشجاع یلیجوان خکه  واضحه  . 

 
 



 

 

                    

 

 
 

 

 
 
   

 شیغذا یائم مقامش وارد چادر شد نگاهش را از روق یوقت ،یمهاجم تموجا یرویرهبر ن 1ژنرال هازکام
 ورود به آن  به هنگامبود شده نبود، مجبور  قامتیاصالً مرد بلند 2تزاکیبرگرفت و به باال نگاه کرد. اگر چه ن

 ندقرار گرفته بود چادرزمخت کف  ینمد شفر یکه بر رو ییاه سقف کوتاه دوال شود. ژنرال به مخده یفضا
ورد. پنج ساعت گذشته را آبر  یاز سر آسودگ یو آه ندینها بنشآاز  یکی یتا بر رو شدخم  زاکتیاشاره کرد و ن

 . ه بودردکرا کنترل  یتموجاارتش ستون  نییو باال و پا گذرانده،اسب  نیز یبر رو

هل داد و به او  گریخورد را به سمت مرد د یماز آن که داشت  خوشبویی کباب گوشت تاس ی کاسه هازکام
فرش  یاز رو یکوچکتر ی تکان داد، کاسه یتشکر سر یبرا تزاکیکند. ن ییرایره کرد تا از خودش پذاشا

از اندکی کرد  دایپ اسداغ تم یکه دستش با غذا نیو هم خت،یپر در داخل آن ر مشتبرداشت و چند  نشانیب
انداخت و با عالقه آن را آن را داخل دهانش ، انتخاب کردغذایش را از  یبزرگ ی . او تکهدیدرد به خود لرز

 تکان داد. سرانجام گفت:  دییبه تا یسر یقدردان یو برا دیجو

 خوبه . 

 رینظ یب یآشپز -وردآ یاز سه همسرش را در جنگ همراهش نم چکدامهی هرگز ژنرال –هازکام  یمعشوقه 
دانست. ژنرال حاال  یم یکیزیف یها ییبایمهمتر از ز یلیجنگ خ کی یرا در ط هایی ییتوانا نیبود. ژنرال چن

مد تا آ شیزن به سرعت پ نکنار گذاشت. آ خودش را ی زد و کاسه یآروغ یبه آرام ،تکان داد دییبه تا یسر
 : دیشکل چادر برگشت. ژنرال پرس یمنحن ینمد واریخودش در کنار د تیآن را بردارد بعد به سمت موقع

 ؟یکرد دایپ یچ ،بخ  

                                                 
1

 - Haz‟kam 
2

 - Nit‟zak 



 

 

                    

 

چپانده شده در دهانش، بلکه به  یبعد یغذا ی تکه ینه برا -دیدرهم کشصورت  راز انزجا یحالت اب تزاکین
 د. او جواب داد: دهگزارش در موردش خواست  یکه م یخاطر موضوع

 یه ستون سربازا. اونجا  یبار در انتها هیبار در دو جا.  نیدوباره امروز غروب بهمون حمله کردن. ا اونا
گروه یه . بعدش میتا اونا رو جمع کن کشه یردا طول مرم دادند. نصف ف وک از اسبا ریدسته کوچ

 ساحل اومدن و شش هفت تا واگن تدارکات رو سوزوندن.  جناح سمتاز  گهید

 : دیسر بلند کرد. او پرس رتیبا ح هازکام

 ساحل؟  از 

ر از پ یها تپهسمت ها از  یاسکاندی  آزاردهنده یها تهاجمتاکنون تکان داد.  دییبه تا یقائم مقامش سر و
بودند، به  دهیدو رونیانجام شده بود. مهاجمان ب و مسطح کیبارهای  داخل اسکاندیا در میان دشتدرخت 

کرده بودند  ینیشعقب ن ییها ها و تپه برده بودند، بعد به پوشش جنگل ورشیدفاع از ستون  رقابلیغ یبخش
کرده بود. قائم مقام به او  دهیچیرا پ زیهمه چ دیحوادث جد نی. اکرد می زیمخاطره آم یلیخرا  بشانیکه تعق
 گفت: 

 بعد از  ،مونن یپنهون م دیروز از د توی طولاونا  .انیدر یهاشون تو یآد چند تا از کشت ینظر م به
کنن تا بهمون حمله کنن. بعدش به سمت  یم ادهیرو پ گانهاشونیکنن و  یحرکت م یواشکی یکیتار
 کنن.   یم ینیعقب نش ایدر

 کرد. او گفت:  یکرده بود را با زبان بررس ریاش گ یدان عقبندو د نیاز گوشت را که ب یتکه ا هازکام

 میکن بشونیتعق میتون ینم هاکه البته ما ییجا به      . 
 تکان داد. او گفت:  دییبه تا یسر تزاکین

 میهر دو طرف ستونمون رو پوشش بد میکه مجبور نهیا شیمعن نیا . 

 ا زمزمه کرد. او گفت: آرام ر یلب فحش ریز هازکام

 کنه.  یحرکتمون رو کند م نیا 

. و البته ردیروزانه اش شکل بگ ی رژه یبزرگ با نظم برا اریشد تا آن ارتش بس یصبح، ساعتها وقت تلف م هر
که  ییجاها -شد یمهم سواره نظامشان کندتر  یها بخش نیتر شد، حرکتشان با آهسته یرژه شروع م یوقت
 کاروان کیتر از  عیسر یلیخ دیبا رکتشاندر حرکت بود. ح شانیها بنه و بار یها و واگنتدارکات  یها یگار
 موافق بود.  تزاکیبود. ن یدرهم برهم م میعظ

 بذاریم گهبانندر اردوگاه  شب هر طولدر  باید نیهم یبرا . 

را به دست  یدنیها عاشقش بودن، بعد پوست نوش یکه تموجا دیش را نوشیبزرگ از آبجو یا جرعه هازکام
 داد. او گفت:  تزاکین



 

 

                    

 

 شن و ما باورگفت بهمونکه جاسوسا  یزیچ از اون شترینبود که انتظارش رو داشتم. اونا ب یزیچ نیا 
 ان.  شده یسازمانده میکرد

جاسوسها  اتش،یباال انداخت. با توجه به تجرب یا . او شانهدیبزرگ نوش یلیخ ای جرعه یبا خشنود تزاکین
 اشتباه بود. او گفت:  یبه طور مرگبار التح نیو در بدتر قیحالت اخبارشان نادق نیترمعموالً در به

 توی ساده و راحت  یلیکه اونا خ مباعث شد باور کن میدیآدما شن نیدر مورد ا که یزیدونم. هرچ یم
 انتظار داشتم که تا حاال باًی. تقریکل یاستراتژ چیکنن، بدون ه یحمله مبهمون جنگ رو در رو  هی

 شده باشه.  مکارمون با اونا تمو

 به فکر فرو رفت.  هازکام

 که  نیبه جز ا میندار یا چاره چیکنن. فک کنم ه یشون رو جمع م یاصل یرویاونا هنوز دارن ن دیشا
 اماکنن.  یمقاومت م میدیرس تختشونیبه پادر نهایت که  یوقت دونستم می. میطور ادامه بد نیهم

 . رهیگ یازمون م یشتریوقت بش حاال انجام

 مکث کرد. بعد گفت:  یا لحظه یبعد شنهادیپ یبرا تزاکین

 هاشون باعث  که تهاجم یو خسارات میادامه بد هکه بود یهمون طور میتون یم یژنرال، به راحت البته
 کامالً قابل تحملن.  خسارات که اون نیدون ی. ممیریشن رو بپذ یم

در توانست  یبود. اگر از دست دادن افراد و تدارکات م یمعمول ی نهگو یتموجا ی عاطفه یب شنهادیپ کی نیا  
به عالمت آن مرحله بود. هازکام سرش را  یارزشمند برا یانتخاب نیبرقرار کند، ا یتعادل شتریسرعت ب مقابل

 : دش ادآوریاش در قبال افراد تحت فرمانش. او  یتیتکان داد. اما نه به خاطر حس حمانه 

 بهمون ضربه  شون یاصلنیروی اونا با خواهیم فهمید که آیا نوجه  چیبه ه م،ین ندنشو یواکنش اگه
کوچک و  یها اون کوهها باشن و اگه روش حمله تویاز اون مردا  تن تونه صدها ی. میا نه زنن می

از  یلیکه خ یدون ی. ممیافت یم یبزرگ ی مخمصه یبدن تو رییتغ یاصل یا رو به حمله زشونیتتند و 
 م. یدور شد وطنمون

 ادآوریداشت. او  دیدتر یحال اندک نیبه ذهنش خطور نکرده بود. با ا دهیا نیتکان داد. ا دییبه تا یسر تزاکین 
 شد: 

 شته باشندا ش روتیقابلکه  ستین یزیچ نیاهامون  با توجه به دانسته . 

 گفت:  یآرام چشمان او قفل شد. او به یرا در برگرفت و بر رو تزاکیچشمان هازکام نگاه ن و

 معلومم نیست که نداشته باشن . 

 نگاه او فرو افتاد، هازکام اضافه کرد:  یکه چشمان مرد جوانتر از رو یوقت و



 

 

                    

 

 ی قرار بده. و فک کنم حاال بهتره شبا در کناره ییشصتا یستونا یهر روزه تو ی رژه یرو برا سربازا 
 . میم نگهبان بذارایدر یساحل

از آن  یکیهم  نیا ایکرد، کنجکاو بود که آ یمکث یا هیچند ثان یکرد. برا یمن موافقت من یبرا تزاکین
رد و بدل کنند.  یاعتسرا بر چند  یدنیخواهد به صحبت ادامه دهد و پوست نوش یاش م ست که فرمانده یاوقات

رسد.  ینظر م فکر کرد که ژنرال خسته به نیبه ا تزاکیکوتاه دستش او را مرخص کرد. ن ی اما هازکام با اشاره
در جنگ گذرانده بودند فکر کرد و متوجه شد که هازکام  گریکدیکه در کنار  ییها در مورد سال یا لحظه یبرا
 یکرد. او با ادا قیحرفش را تصد شیو درد زانوها ستم،یمنم ن :. با خودش فکر کردستین یمرد جوان گرید

که  ینمد انیپا بلند شد و قوز کرده از مروی بر  یگرید ی کرد، با آه فرونشانده شده مسرش را خ یاحترام
 رفت.  رونیپوشاند گذر کرده و ب یچادر را م یدرگاه ورود

مد، آ یکه صدا از آنجا م یی. با نگاه کردن به سمت و سودیو داد مردان را شن غیج یدور، صدا یا فاصله در
دوباره  یلعنت یها یاسکاندفکر کرد: داد. با خودش  یفحش ی. به نرمدیاز آتش را در آسمان شب د یا شعله

 حمله کردن. 

 یا لحظه یش گذشتند و به سمت مکان حمله رفتند. او رفتنشان را تماشا کرد، براراز سواره نظام از کنا یگانی
 یلیدشمن خ رسند که میتهاجم  ی نقطه هنگامی بهمتوجه شد وقتی وسوسه شد تا به آنها ملحق شوند، اما 

 وسوسه مقاومت کرد.     آن در مقابل ،رفتهوقت خواهد بود که 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 
 

 

 
 
 

طور که هلت  نینشسته بود و هم یکنار لیبزرگ جلسه داشت. و یها در سرسرا یاسکاند ینظام یشورا
 ر،گیارک و دو جارل ارشد د ،کرد. بورسا یداد گوش م یاش را خطاب قرار م یها و مشاوران اصل یرهبر اسکاند

آن گسترده  یرا بر رو ایپهناور از اسکاند یا بودند که هلت نقشه دهجمع ش یزی، به دور م2و اولفاک 1لوراک
از نقشه ضربه زد. او  یا ساکسش به نقطه ید. رنجر با نوک چاقوه بودندر دو طرف ابرجارل قرار گرفتو بود 

 گفت: 

 قاًیدقمون یها ورشیتر از هلشام. دور یلومتریشصت ک دیبودن. شا نجایا یشب تموجا نیآخر در 
در روز به  لومتریک یشون از س ییشرویگذاشتن. پ در تاخیرشون میرو که مدنظر داشت یرین تاثوهم

 کرده.  دایدر روز کاهش پ لومتریکمتر از دوازده ک

 : دیپرس اولفاک

  حرکت کنه؟  نیاز ا عتریسر دینباسواره نظام 

 گذاشت و سرش را به عالمت نه تکان داد. او به آنها گفت:  زینار مدر ک یمکتین یرا بر رو شیپا کیهلت 

 اسبهاشون رو حفظ  انرژیکنن. اما حاال،  یحرکت م عیسر یدر حال جنگ باشن به اندازه کاف یوقت
رو با شش  اولگاکحاال که مردان  ،یحرکت کنن. از طرف یدن بچرن و به آروم یکنن و اجازه م یم

سواره نظامشون  بره تا ستون یراحت نصف روز وقت م یلیخ م،یکرد تیوتق گهیهفت گروه مهاجم د
 اردو بزنن.  امنظم کنن، بعد دوباره غروب رو

 نگاهش را به سمت ارک برد و افزود:  او

                                                 
1

 - Lorak  
2

 - Ulfak 



 

 

                    

 

 یبه ارتششون از جناج ساحل ورشی یبرا پیولف ش یکشت یتعداد هیات در مورد فرستادن  دهیا 
 بود.  یخوب ی دهیا

 او جواب داد:  .تکان داد دییبه تا یسر جارل

 میکه توش مهارت دار هیزیچ نی. بهرحال ادیرس یبه نظر م یمنطق. 

 او اعالن کرد:  .دیکوب زیچوب کاج سطح م ی تخته یرا بر رو مشیمشت عظ اکیرن

 مون  یاصل یرویندارن! وقتشه با ن یچی! اونا هیسر شکستگ هیتهاجم و زد و خورد، چه حمالت ما
 . میببر نیاز ب شهیهم یبار برا هیو اونا رو  میبهشون حمله کن

 ادامه داد:  اطیتکردند. هلت با اح یحرفش غرولند دییتا یبرا شیسه عضو شورا و

 که برامون  میبنداز ریگ یمکان یکه اونا رو تو نهیا زیچ نی. مهمترمیدار یادیاون کار وقت ز یبرا
 . میکن یکه ما انتخابش م ییجا -مناسبه

 یها مهاجم نیهلت گوش دهد. اما ا حیدانست موافقت کرده تا به نصا ی. او مدیکش یارل خرناسابرج دوباره
بود و او  یبه او و هر اسکاند یآشکار نیتوه نیدادند. ا یشد که در کشورش جوالن م یم یا چند هفته یلعنت

 او گفت: . ردیبم رکا نیا یدر تالش برا ایرا پاک کند، ی ننگ این توهین  لکهخواست تا  یم

 از  یادیتعداد ز م،ی. اما اگه ببازمیباز یم ای میبر یم ایجنگ جنگه.  م؟یکنه کجا بجنگ یم یفرق چه
 ! میبر یاونا رو با خودمون م

اش را به درون غالفش برگرداند. او با  ساکس یو چاقو ستاد،یبرداشت و راست ا زیم یرا از رو شیپا هلت
 گفت:  یلحن سرد

 ،که تا حد امکان  میمطمئن بش ینتمون هست. اما بذارسشک یبرا یادیشانس ز .ینان نباشرنگ اُه
 باشه؟  م،یاز اونا رو با خودمون ببر یادتریتعداد زتونیم  می

سرد هلت در مورد شانسشان  نیبا تخماین حالتشان  که -عادت داشتند یو رجزخوان یها، به قلدر یاسکاند
 همان طور که هلت قصد آن را داشت. او ادامه داد:  درست -زنده ماندن کنار زده شده بود یبرا

  رن،یسبقت بگ ونتونن ازم یاز ماست. م شتریتعدادشون ب کیاونا سواره نظام هستن. حداقل چهار به 
بندازن. اون  ریهستن تا مارو توش گ احتمال و مکان نیتر جلو بزنن. و به دنبال ممکن ونو ازم
و اگه بتونن  رنیگ یکنن، دور و برمون رو م یمون م ا محاصرهاوناست. اون مالها  یهمه برتر یطور

 کشن.  یم رونمونیباز سوراخی که توش گیرمون انداختن 

ده بودند تا گوش اخوشحال نبودند اما حداقل آم تشانیدارد. آنها در مورد موقع اریکه توجه شان را در اخت دید او
 : دیکنند. ارک پرس

 کنن؟  یکار رو م نیا یچطور 



 

 

                    

 

 یخواست تا سواالت مشخص یمورد با هم بحث کرده بودند. هلت م نیکوتاه در ا یلیو هلت روز قبل خ او
آماده نبود تا آن کار را انجام دهد آن سواالت را  گریاز افراد د چکدامیشود، و ارک موظف بود اگر ه دهیپرس

 آن گروه اعالم کرد. او گفت:  ی هبه ارک کرد، اما جوابش را خطاب به هم یبه سرعت نگاه کوتاه بپرسد. رنجر

 ای از جناح مقابل و رو به روشون به صورت گستردههاست. اونا  یاستاندارد تموجا کیتاکت هی نیا 
دو تا نقطه  یکیکنن. بعدش ظاهراً در  یم ینیزنن، و عقب نش ی، ضربه مپیش میانکنن،  یحمله م
ک جنگ یزارن و در  یشون رو کنار م "ر کنضربه بزن و فرا" یاکیتیافتن. اونا تاک یم ریکامالً گ

 -رودر رو مبارزه خواهند کرد

 کرد و افزود:  اکیبه رن یاو نگاه

 که مردان شما براش مناسبن.   یمثل اون یزیچ هی 

 تکان داد. هلت ادامه داد:  دییبه تا یسر ابرجارل

 ،ده و اونا  یدست م رو از و نظمش  یشون همبستگ . حملهباخت و شکستشون شروع میشهاونا  بعدش
 کنن.  ینیکنن عقب نش یم یسع

 بورسا گفت: 

 هیعال ! 

در راه است. او  یشتریب زیحس کرد چ اکیموافقتشان را اعالم کردند. اگر چه رن یبا غرولند گریدو جارل د و
 نکرد، اما به هلت اشاره کرد تا ادامه دهد. رنجر ادامه داد:  یاظهار نظر  لحظهیک  یبرا

  شروع  شونکه به نظر ترس نیته، بعدش همسهآ یلی. اولش خکنن ن رو جمع و جور میخودشواونا
که مردانتون تماس  یاز اون عتریهرگز سر یبه نحواما کنن.  یکار رو م نیا عتریو سر عتریشد سر

 رونیتون بطجنگاورتون از خطو شترِیو ب شتریب ج،یکنن. به تدر یحرکت نم ،باهاشون رو از دست بدن
 بیطور که دشمن رو تعق نیمون. هم یشن، و از خطوط دفاع یدور م یدفاع واریاز د شن، یم دهیکش

آد. بعدش،  یبه نظر م یطور نی. حداقل انشیم و مستاصل دیشتر ناامیو ب شتریها ب یکنن، تموجا یم
 چرخن.  ی، اونا ممناسب ی درست در لحظه

 گفت:  ابرجارل

 ه؟یچرخن؟ منظورت چ یم  

 نیتر یقو –دارن  یبرم ینیعقب نش زدست ا باز بودن یفضا یاومدن و تو رونیب که مردانتون یوقت 
فهمن که پاتک خوردن، و توسط سواره نظام  می ناگهان، – قاشونیگردآب در مقابل رف نیتر عیو سر
دار ماهره. اونا به خودشون  کمان هیباشه، هر سواره نظامشون  ادتونیمحاصره شدن. و  یتموجا

از صحنه  یکی یکیو فراغ بال مردانتون رو  یتونن با آسودگ ی. مانیب کیه نزددن ک یزحمت نم



 

 

                    

 

 یهستن رو عصبان شروهایکه پشت سر پ ییرو بکشن، اونا شرویپ یربازاس شتریب یمحو کنند. و هرچ
. رنیرو بگ شونانتقام ای -دون تا دوستانشون رو نجات بدن یم رونیباز خطوط دفاعی کنن. اونا  یم

 رن.  یم نیشن. و بعد از ب یره ماونام محاص

 ییویتوانستند سنار یشده بودند، و در هجوم سکوت بودند. م رهیبه او خ یهمگ یکرد. پنج اسکاند یمکث هلت
که  ندیتوانستند بب یشناختند و م یمردانشان را م یکرده بود را تصور کنند. آنها خلق و خو فیکه هلت توص
 : دیپرس اکیشود. سرانجام رن کارساز شانتوانست در مقابل یم یجنگ ی هلیح نیچن یچطور به راحت

 جنگن؟  یم ینجوریا اونا 

 دن.   ینم یتینبرد اهم ی . اونا به افتخار در صحنهدمیابرجارل. بارها و بارها اون رو د دم،یرو د نیا من
 این اما با ده کن یمبارزه تن به تن دعوت م هیونا جنگجوهامون رو به اکشتار موثر و کارآمد.  هیتنها 

 کیبکشن، شل پیکان اونا رو کی. اگه نتونن فوراً با شلننیش یم شوننیکم توباره  هیدوازده جنگجو 
 توی کانیم پختونن با ده پونزده تا ز یجنگجوهاتون نم نیتر یقو یکنن تا فلجتون کنن. حت یم

 . شونکشن یم ها یجنگجوهاتون ناتوان شدن تموجا یبدن. بعد وقت مهپاهاشون به جنگ ادا

که با آن روبرو بودند را  یتوانستند خطر یشان م یچرخاند. خشنود بود که همگ زینگاهش را به دور م هلت
را  یآن سکوت طوالنکه بود  لفمنیه یبورسا نیقرار داد. سرانجام ا شیدو پا نیرا ب زیاو نشست، و م نند،یبب

 : دیرسانداخته بود. او پ هیاتاق سا یکه بر رو ، سکوتیشکست

 ؟یبنداز ریاونا رو گ یخوا ی... کجا مخب  

 : دیاز هم باز کرد. او پرس یدستانش را با حالت سوال هلت

 ها  به تپه میتون ی. ممیکن ینینش که عقب میکه برسن وقت دار نیقبل از ا م؟یبنداز رشونیاصالً گ چرا
شن مدام بهشون ضربه  یورتر مدورتر و د نجایا یِطور که اونا از دشت ساحل نیو هم میبر ها و جنگل

 . میبزن

 : دیپرس یبا لحن عصبان اکیرن

 م؟یکه فرار کن نهیا منظورت  

 تکان داد.  دییبه تا یبار سر نیچند هلت

 ی پنجاه نقطه ای ،یس ای ست،ی. اما به ضربه زدن به ستون سواره نظامشون در بنی. فرار کنبله 
 رقابلیغیه چیز شون رو  ی. زندگنیشون کن خسته. نی. تدارکاتشون رو بسوزوننیمختلف ضربه بزن

 عدشبوده. ب یبد ی دهیتهاجم ا نیکه بفهمن ا یتا وقت نیکن لیتبد یبدبختپر از و  یتحمل و طوالن
 که برن.  یتا وقت نیاونا رو به سمت مرز عقب برون



 

 

                    

 

اش را  یبود سعوجود دارد. اما مجبور  بحث نیدر ا یروزیپ یبرا یدانست شانس کم یکرد. م یهلت مکث 
سرش را به عالمت نه تکان  اکیکه رن نیبود. هم پیش رویشان  ترین راه سرراستو روش  نیبهتر نیبکند. ا

به ناموافق حالتی و تبدیل شده بود  کیبار یبه خطبا فشار زیاد ارک هم  یها لب ی. حتختیداد قلبش فرو ر
 : دیپرس اکی. رنخود گرفته بود

 م؟یکن میتسل شونرو به هلشام  

 باال انداخت.  یا شانه هلت

 نیاونا رو دوباره بساز نیتون یم شهیالزم باشه. هم اگه . 

 نیدانست که ا یم هلتدادند و  یتکان می مخالفت  نشانهرا به  شانیها داشتند سرها یاسکاند ی حاال همه اما
 اصرار کرد:  اکی. رنستیاو ن اریدر اختبیش از این  تیموقع

 م؟یو بر میست رو براشون بذارهلشام ه یتو یچ هر  

 : دیپرس اکیبود. رن اتیهیبد نینداد. او منتظر ا یبار هلت جواب نیا

 م؟یو بر میبزار نجایا براشوناونا رو  -صدها سال تاخت و تازهامون ی جهینت -ممونیغنا  

 یه در طاش را ک یو اموال چپاولگر نایمغ یاسکاند چیست. هاشان بحثقسمت دشوار  نیدانست ا یم هلت
 کیها، و هزار و  زربافت، و چلچراغ یها ها و پرده چهیطال، زره، قال -کرده رها نخواهد کرد یسالها جمع آور

را  لیکردند. او نگاه و یم ینگه دار ناشیبارهاعاشقانه آنها را در ان یو با حالتبودند که جمع کرده  گریاسباب د
به سمت  گریبار د کی اواش را کرده بود.  یسع هلتاخت. باال اند یا شانه یجلب کرد و به آرامبه خودش 

 هلشام اشاره کرد. او گفت:  رونیمسطح ب یها نیبه زم شینقشه رفت و با نوک چاقو

 شه.  یم لیقسمت خودش تبد نیتر کیبه بار یساحل یکه دشتا ییجا م،یمتوقف کن نجایاونا رو ا ای 

 یاتمام محتوو  بهتر است هلشام"که  شنهادیآن پاز که هلت  ها خم شدند تا دوباره نگاه کنند. حاال یاسکاند
به  یسربرای این پیشنهاد موافق و محتاط  یبا حالت ، آنهاکرده بود ینیعقب نش "نندرا رها ک شانیها تهاجم

  .تکان دادند دییتا

 دود حمله کنن. اونا محبهمون شون مقابلدر  عیباز وس یفضا هیتونن با استفاده از  ینم یطور نیا
دور  یانوساختم توی یو حت -مین کنوپنه نجایا یختارد رویمردانمون رو  میتون یشن. و ما م یم

 کنار ساحل.  ی افتاده

 اخم کرد.  شنهادیپ با شنیدن آنها،  جارل دیسف شیر لوراک،

 کنه؟  ینم فیمون رو ضع یسپر دفاع کار اون 

 سرش را به عالمت نه تکان داد.  هلت



 

 

                    

 

 یدرست و حساب یدفاع تیموقع هیتا  میسرباز دار تیاز حد کفا شتری. ما بیوجهبه طور قابل ت نه 
 ینیعقب نش ی کنه حقه یم یسع یتموجا ی. بعدش، وقتمیشه بساز یم کیکه دشت بار ییجا نجایا

 که بایدیکه اون همون طور میکن یرو به دنبال خودش بکشه، ما تظاهر م تونرو اجرا کنه و مردان
 افته.  یاتفاق م

 : دیکند. او پرس یکه هلت مشخص کرده بود را بررس یکیبار ی به جلو آمد تا گردنه ارک

 خوان؟  یکه اونا م میرو بکن یکه ما همون کار نهیا منظورت 

 کرد:  دییسمت خم کرد. او تا کیاش را جلو داد و سرش را از  ینییلب پا هلت

 تا ضدحمله شون رو اجرا کنن، ما ایان دادن پشون  ینیعقب نشبه اونا  ی. اما وقتمیکن یتظاهر م بهش
. اگه میکن یو از پشت بهشون حمله م میآر یم رونیگاهشون ب یمون رو از مخف کرده نیکم یهاروین

 . میرو براشون جهنم کن یزندگ میتون یمون درست باشه، م یبند زمان

داشتند آن حمله و  یسع یخال ییها نگاهاولفاک با  و شدند. بورسا، لوراک رهیو به نقشه خ ستادند،یها ا یاسکاند
را  دهیطور که آن ا نیهم د،ید یهلت خوشحال بود که آن را م اک،یرا تجسم کنند. ارک و رن یحرکت نظام

 تکان دادند. هلت ادامه داد:  دییبه تا یسر یکردند به آرام یدرک م

 داشته  تونمردان تیبا قابل تناسب رو نیکه بهتر میبنداز رشونیگ یطور هیکه  نهیشانسمون ا نیبهتر
 ریگ یطور نیاونا رو ا میخودش. اگه بتون یبرا یرو در رو، و هر مرد ک،ینزد موقعیتای -باشه
 یها ها به سرعت و حرکت ینه. تموجازبهشون ب ینیسنگ ی ضربهتونه  یمتون ها نیتبرز م،یبنداز
 هستن. سبک زره و سبک اسلحه یسواره نظامیه ان. اونا تنها  یمتک یتیحما

 افزود: او

 جادیبرامون ا یبزرگ یلیتونست تفاوت خ یم نیا م،یدارها داشت از کمان کیکوچ یروین هی یاگه حت 
 . میداشته باش اریرو در اخت زیچمه ه میکنه. اما فک نکنم بتون

که  ییزهایچ یدر آرزو ای فایده چینبود. ه  اسلحهیک ها  یاسکاند انیدانست که کمان در م یم هلت
 دارِ گروه کمان کیکه  یخسارتتوانست  یوجود ندارد. اما در مقابل چشمان ذهنش م ابندیتوانند تحقق ب ینم

 باال انداخت و آن فکر را کنار زد.  یا . او شانهبندیتوانست باعث شود را ب یشده م یسازمانده

 ناو انیخدا اما ،کهیکوچ یلیاون خنگاه کرد. او با خودش فکر کرد،  یبه رنجر شنل خاکستر ارک
 . او گفت: شه روش حساب کرد یکه م هییجنگجو

 تا درست سر  میزیبرنامه بر دیکه مراقب خودشون باشن. بعدش با میمون اتکا کنابه سرباز میمجبور
دور  یجنگل و ساختمونا سمت ازکه  صورت سربازانمون نیا ریدر غ -میمون رو پهن کن وقتش تله

 . سکهیر هی نیاو دن.  یآن خودشون رو لو م یساحل م



 

 

                    

 

 باال انداخت. او جواب داد:  یا شانه هلت

 یکن یرو قبول م یچه خطر یکه بدون نهیاش ا حقه جنگه. هی نیا . 

 : دیاز او پرس بورسا

 ؟یش یتو چطور متوجه اون م و  

اش را به دست آورده  یجنگ یابرجارل و شورا رشیپذو  اعتماد شوینقش ر زیر یحس کرد آن خارج بورسا
 بورسا داد. او گفت:  لیگرگ وار تحو ی. هلت لبخنداست

 که چه  یفهم یه. بعدش ممیشبرنده  یک ینیو بب یمنتظر بمون میشهجنگ تموم  یتا وقت دیبا
 درست بوده.  رششونیپذ ییها سکیر

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 
 
 

 

 
  

 
 متفکرانه گفت:  یحالت آمد با یم رونیجنگ ب یکه به همراه هلت و ارک از شورا لیو

 ،بود؟  یمنظورت چ یزد یدر مورد کمان دارا حرف م یوقت هلت 
 گفت:  او. دیکش یبه کارآموزش انداخت و آه ینگاه هلت

 دارن. اما  ها خودشون کمان ی. تموجاارهیآد به وجود ب یم شینچه پاودر  یتونست تفاوت بزرگ یم اون
کمان روبه رو  در استفاده ازبه خصوص  نوع مهارتِبا هر  یبا دشمن شدن به ندرت مجبور یلیخ

 بشن. 
 رهیجز یبه خاطر انزوا دیبود. شا یآرالوئن یسنت ی اسلحه کیتکان داد. کمان بلند  دییبه تا یسر لیو

کشورها  ی هیمانده بود. بق یاسلحه مخصوص آرالوئن باق نیا ،یشرق یها نیسرزمو کشورها  گریاز د یپادشاه
 یبزرگ یها گروه دیتوانست یم لوئنآرا یها ارتشدر . اما تنها دکردن یشکار و ورزش استفاده م یها برا از کمان
 گفت:  هلت. ختندیر یمهاجم فرو م یروهاین سرها را بر  کانیاز پ رانگریو یکه باران دینیدارها را بب از کمان

 با اون قرار  ییارویرودر ز دونن. اما هرگ یم کیاستراتژ ی اسلحه هیبه عنوان  وکمان ر هیارزش  اونا
شدم.  یزیچ نیمتوجه همچ میکرد یمرز از دستشون فرار م کینزد میمن و ارک داشت ینگرفتن. وقت

 ی هر نقطه کیکه نزد داکراه داشتن انهفرستادم، اونا کامالً مصمم کشونینزد کانیچند تا پ هی یوقت
 . انیب یکور

 موافق بود. . او دیصدا خند یآن خاطره ب یادآوریبا  جارل

 ًکند کردن.  رو کامالً حرکتشون یکرد یرو خال نیچند تا ز هی یدرسته. وقت کامال 
 گفت:  پسر



 

 

                    

 

 کردم ...  یداشتم فکر م یدون یم 
 کرد.  یمکث و

 گفت:  ی. او به آرامدخودش لبخند ز یآرام برا یلیخ هلت

 خطرناک.  تیمشغول هی شهیهم 
 ادامه داد:  لیو اما

 نیا ای ییصدتا گروه هی ی. حتجور کنیمهم  دارها رو از کمان گانی هی میکن یبهتر باشه سع دیشا 
 کنه، مگه نه؟  جادیجنگ انتیجه در  یتونه تفاوت یحدود م

 تکان داد. او جواب داد:  به عالمت نه سرش را هلت

 نیا یدارا رو تو کمان میتون یرسن. نم یم ونبهم گهید ی . اونا حدود دو هفتهلیو میوقت ندار ما 
 کمان ندارن که با اوناستفاده از در  یمهارت چیها ه ی. بعدشم، اسکاندمیمدت کوتاه آموزش بد

 هدر ز کانیگذاشتن پ -میرو به اونا آموزش بد هیو اول یاساس ی هر نکته می. مجبورمیشروع کن اصول
 ره. ب یها وقت م کار هفته نیا یدون ی. همون طور که مکانیزه، رها کردن پ دنیکش ،کمان

 اصرار کرد:  لیو

 کار با کمان رو بلد باشن. بعدش  یاساس یها نکته دیبا هاشون یهست. بعض نجایبرده ا یادیز تعداد
 . میکه برد پرتابشون رو کنترل کن نهیا میانجام بد دیکه با یکار ی همه

به آن  لیر که وطو نیاست. هم یکه پسرک کامالً جد ندیتوانست بب یشد. م رهیدوباره به کارآموزش خ هلت
 : دیپرس رنجراش نشسته بود.  یشانیپ یبر رو یکرد اخم کوچک یمسئله فکر م

 ؟یکار رو انجام بد نیا یخوا یم یچطور و  
 تر شد. او گفت:  قیصورتش عم یرو کرد اخمِ یافکارش را جمع و جور م لیطور که و نیهم

 کردنم رو  کی. اون داشت شلرسیدش رو داد و ازم در موردش پشنهادیپ نیبود که اونل یزیچ نیا
رو  یخاص کیتا شل رمیکمان رو بگ دیبا یچه ارتفاعتوی دونم  یچطور م دیکرد و پرس یتماشا م

بهش نشون  تونمب دیافته. بعد فک کردم شا یاتفاق م نیا نیبهش گفتم فقط با تمر مانجام بدم و من
 ....  نیرو درست کن ای یهپا تیکردم که اگه مثالً چهار تا موقع یداشتم فکر م وبدم 

 یفرض تیدر دست داشت، بعد آن را در چهار موقع یکه کمان نیو دست چپش را بلند کرد مثل ا ستادیا او
 ادامه داد:  او بلند کرد. ممیماکس چهل و پنجِ ی هیزاو کیو سرانجام آن را در  یدر ابتدا افق -حرکت داد

 ها رو  تیموقع نیتا ا نیبد نیدارها رو تمر وه از کمانگر هی نیتون ی. منیدو، سه، چهار، مثل ا ،کی
گه که  یکنه و به اونها م یم یریگ میتصم کانهایبرد پ یرو یا گهیکس د همین موقع و رنیبگ ادی

 به کجا بره.  دیبا کانیکدوم پ



 

 

                    

 

  :تمام کرداینگونه حرفش را  او

 ستین یازین رد کمان نظر بدهب یرو یکنه بتونه به درست یکه کنترلشون م یکه اون شخص یتا وقت 
 کردن با کمان خوب باشن.  کیشل یتو یلیخ

 متفکرانه گفت:  یبا حالت هلت

  برن،  شیپ یمتر ستیتونن دو یدو م تیموقع یتو یها کانیکه پ ی. اگه مثالً بدونپیکانو انحراف
که  یا ن نقطهوروت درست در هم شیکه دشمن پ یکن یبند رها کردن زه کمان رو زمان یتون یم
  ؟هسرببهش  یرها کردبه سمتش رو  کانیپ

 کرد:  دییتا لیو

 ،که  نیو ا کیبرد شل نییرم. فقط داشتم در مورد تع ینم شیپتوی این کار بله. من اون قدرام  خب
 یشخصم یها هدف یرو ستین یازیکردم. اونا ن یرو رها کنن فک م کانهایزمان پ هیهمه در 

 کنن.  کیبزرگ شل ی دسته هی رتبه صو هیکنن. فقط کاف یریگ هدف
 گفت:  هلت

 یدار ازیهم ن ینیب شیبه پ تو . 

 یکنم. درست مثل وقت کیخودم رو شل یها کانیاز پ یکیمونه که  یم نیمثل اکار  نیا در کل اما 
 هم بگم که همون کار رو انجام بدن.  گهیتونم به صد نفر د یکنم م یکه خودم زه رو رها م

 کرد.  یبه اسکاند ی. او نگاهدیدست کش ششیبر ر هلت

 ارک؟  ،یکن یفک م یچ تو 
 کرد:  دییتا یبزرگش را باال انداخت. او با سرخوش یها راحت شانه یلیخ جارل

 فهمم. برد، انحارف ...  یرو نم نیگ یکه دارن م ییکلمه هم از حرفا هی یحت 
 کرد:  حیحرف او را تصح لیو

 انحراف . 
 باال انداخت.  یا ارک شانه و

 ممکن باشه، خب، من انجامش کنه ممکنه  ینامفهومه. اما اگه پسره فک مم . اونا همش برایچ هر
 کنم ممکنه حق با اون باشه.  یفک م

. نگه داردرا ساده و راحت  زیداد. ارک دوست داشت همه چ لیتحو کلیدرشت ه یبه جارل جنگ یلبخند لیو
 گفت:  یبه آرام هلتکند.  یکنجکاو شداد تا در مورد ینماش را هدر  یآورد، انرژ یسر در نم یاگر از موضوع

 کنم.  یفک م یهمون طور منم 



 

 

                    

 

کند. حاال  دایپ حرفهایشرا در  یاساس و یدرز منطقیک شد. منتظر بود تا استادش  رهیبه او خ رتیل با حیو و
 یشد که بر رو ینظر قرار داده است. بعد متوجه نگاه غضبناکمدرا  ششنهادیپتمام  تیکه هلت با جد دید

 گفت:  یا دانهیکرد. رنجر با لحن ناام دایکه هلت آن درز را پ یوقتدرست  ،کرد دایصورت هلت رشد پ

 کنن؟ احتماالً در کل  نیافراد باهاش تمربدیم که  میکن دایصد تا کمان پ میتون یها. کجا م کمان
 . ستیتا کمان هم ن ستیب ایاسکاند

خم کردن و شکل ، کمان بلند کیدر کار بود. شکل دادن و درست کردن  ی. البته. مشکلختیفرو ر لیو قلب
 کی کارِ نیا. برد یها وقت م هفته ،در هر دو طرف آن انحنا از  یدرست یزانفراهم کردن م و دادن چوب کمان

ا داشتند را به دست آورند. ب ازیکه ن یاندرست کردن صد کم امکان نداشت وقتِ یروش چیاستادکار بود و به ه
کار را نکرده بود. فراموش کرده بود  نیکاش ا یبعد آرزو کرد که ا .لگد زد رشیدر مس یبه سنگ ،یدلشکستگ

که به دنبال حرف هلت به وجود  یا سکوت غم آلوده انیاست. ارک در م دهینرمش را پوش یکه چکمه ها
 آمده بود گفت: 

 تونم صد تا کمان بهت بدم.  یم من 

 : دیو به او زل زدند. هلت از او پرس برگشتند گریهر دو نفر د

 ؟یکن دایصد تا کمان بزرگ پ یتون یاز کجا م تو  
 شانه باال انداخت. او به آنها گفت:  ارک

 دو دکله رو در ساحل آرالوئن گرفتم.  یکشت هی یتا فصل قبل سه 
 است. و تاراج تاختمنظورش فصل  دیگو یبه آن فصل م یاسکاند کیکه  اوقاتیدهد  حیتوض دیند یازین او

 دایبراشون پ یا استفاده یروز هی ینگه داشتم تا وقت میانبار یپر از کمان بود. اونا رو تو یاون کشت 
 کنم. 

 ادامه داد: او

 انعطاف یلیاون کار خ ایبر یکم هی منرده حصار استفاده کنم، اما به نظر یداشتم ازشون به جا قصد 
 .  دارن

 گفت:  یهلت به آرام

 باشن.  یاون طور دیبا کمانها 
 : اضافه کردشد  رهیعدم درک به او خ یاز رو یارک با نگاه یوقت و

 میکمان به دنبالش هست هی یکه تو ییها تیاز قابل یکی نیحصار. ا ی از نرده رتریپذ انعطاف . 
 ناگهان گفت:  هب ارک



 

 

                    

 

 کردم  ی. فک مباشه کانیهم پ ییهزارتا هی دی. به هرحال هنوز دارمشون. بافهمم میفک کنم  خب
 آن.  یبه کار م یروز هی

 او گفت:  بزرگ جارل گذاشت. ی شانه یدستش را بلند کرد و آن را بر رو هلت

 شکر.   زیهمه چ احتکارِ یها برا یاسکاند یسرگرم یرو برا انیچقده هم حق باهات بوده. خدا و 
 داد:  حیتوض ارک

 ،مکان  یرو تو یتا همه چ مینداز یبه خطر م هامون رو ی. ما زندگمیکن یالبته که ما احتکار م خب
 یتون یم ینیبب یخوا ی. بهرحال ممیرو دور بنداز اکه اون ستین یمنطق چی. همیقرار بد اصلیش

 ؟ نه ای یازشون استفاده کن
 برد گفت:  یباال م لیو یرا برا شیابرو کیداد و  یسرش را تکان م یکه با شگفت یدر حال هلت

 ارک.  رو نشون بده جارل راه 
 میکه قسمت عظ ییجا ،ها رفت در کنار لنگرگاه شبزرگ یلویبه س هیشب یبه سمت انبار ارک

 گفت:  دیمال یدستانش را به هم م یکه با خوشحال اوکرد.  یم یرا نگه دار شیها یچپاولگر

 رمیبگ اکیتونم پولش رو از رن یم یازشون استفاده کن یداشته باش می. اگه تصمهیعال . 
 اض کرد: اعتر لیو

 دفاع از هلشام موثر باشه  یتونه تو یکه م یبه خاطر کار اکیاز رن یتون یجنگه. مطمئناً نم هی نیا اما
 . یریپول بگ

 اش را به سمت رنجر جوان برگرداند.  لبخند سرخوشانه ارک

  ،جنگها تجارتن.  ی همه یاسکاند هی یبراپسرم 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 

                    

 

 
 

 

 
 
 
 
 

شنل پوش به  کریکه آن دو پ نیرا ترک کنند. هم اکیرن یجنگ یشورا لیتظر شده بود تا هلت و ومن نیاونل
 سرسرا که در مقابل ییباز یفضا ازآمدند و قدم زنان  رونیبزرگ ب یاز سرسرا کریهمراه جارل ارک غول پ

آن کار را چطور انجام دهد. که  بودکرد، مطمئن ن یبه جلو رفت تا به آنها برسد. بعد مکث نیاونل بود گذر کردند
 رود.  لیخواست که در مقابل ارک و هلت به سمت و ی. نمدیایب رونیاز آنجا ب ییبه تنها لیبود که و دواریام

دفاع برای نبود که بتواند  یخاص زیکرد. چ یم یدگیفا یخسته و درمانده شده بود. بدتر از آن احساس ب نیاونل
از محفل  یقسمت لیود نداشت تا ذهنش را مشغول کند. به وضوح ووج یزیچ چیاز هلشام انجام دهد، ه

با کمانش  نیبا هلت و ارک در جلسه نبود در حال تمر یوقت یها شده بود، و حت یاسکاند یرهبر گروهِ یداخل
واکنش  یوقت نیاجتناب کند. اونل نلینکرد تا از او یاش استفاده م ینیتمر یها تیآمد از موقع یبود. به نظر م

خواسته بود تا  ویلاز وقتی که  ، همانحس کردرا در درونش  تیاز عصبان یفیآورد موج خف ادیرا به  لیو
 بود!  دهیبه او خند لیآموزش دهد. و به او با کمان را یراندازیت

 ل،یمداوم و ناتیتمر دنیکند. اما بعد با د یهمراه نیخوشحال بود تا با اونل لیهم بهتر نبود. اوا هوراس
 در تمرین با گروهرا  شیکرده بود و مهارتها نیتمر دانیدر م یکرده و شروع به وقت گذران یمانیپش احساس

 ریاش تقص همهبا خودش فکر کرد:  نی. اونلداشت در سطح مطلوب نگه می یاز جنگاوران اسکاند یکوچک
 . لهیو

و گوش  ندبود  ستادهیا دیگری دو تا زد و او حرف میت، سدر حال صحبت با معلم سابقش ا لیو دید یمحاال 
از آن محروم  شهیوجود دارد که هم لیو یزندگ قسمتی درمتوجه شد  یغم و افسردگحسی از با  کردند. می



 

 

                    

 

رنجرها خواهد  زیاسرارآم و وستهیبه هم پ ی از دسته یقسمت شهیجوان بود، اما هم ویل که نیخواهد بود. با ا
 بود.  

 یپدرش هم گهگاه ی. حتگرم بود خودشانسرشان به او گفته شده بود،  به یهمان طور که از بچگ ،و رنجرها
که آن فکر در  نیبود. هم و به ستوه آمده شده یرنجرها به شدت عصبان ی حرف دسته یساکت و ب عتیطب با

 تنها گذاشت.  یبا غم برگشت، و دو رنجر، استاد و کارآموز، را با بحثشان با جارل اسکاند دیذهنش النه گز
 مانده بود تا انجام دهد! باقی بود که  یتنها کار نیلگد زد. اگر چه ا نیزم بر روی یبه سنگ ییترشرو با

 ییو هلت هنوز همانجا لیو ایآ ندیدانست که به کجا برود. به ناگاه برگشت تا بب ینم ستاد،ینامطمئن ا یبا حالت
ای  به گونهاو را  ،نیاونل یرکت ناگهان. آنها حرکت کرده بود اما حیا نه بود دهیبار د نیهستند که آخر

 . ردآشنا چشم در چشم ک یبا مرد ،ندیناخوشا و البته غافلگیرانه،
 ی رهیبار در جز نیاول یبرا نلینکه اوی بود پیولف ش تانیکاپ گر حیله انو چشم کیبار انلب با آن ،اسلگور

کنار  کوچک یها از ساختمان یکی درست همان موقع از . اسلگوربود دهید لیکاسکور یا و صخره زیبادخ
او حاال ایستاده بود و به اونلین زل زده بود. چیزی در نگاهش بود که  .ه بودآمد رونیب اکیبزرگ رن یسرسرا

. بعد به تالطم واداشت نیاونلنگرانی را در وجود که  یزیچ هشداردهنده، یزیچاونلین را معذب و ناراحت کرد. 
 انیدر م ،کیتار یها کوچه انیاست، برگشت و به سرعت در م هدیاو را د نیلن که اسلگور متوجه شد اونیهم
در حرکات اون  یمشکوک زیچکرد. او با خودش فکر کرد:  یاخم نیرفت. اونل ، فرودو ساختمان نیها در ب هیسا

که  نیبه خاطر ا بخشیسر در آورد، و  اوضاع خواست از آن یکه م نیبه خاطر ا بخشی وجود داره. یاسکاند
 به دنبال اسلگور به راه افتاد.     ،انجام دادن نداشت یبرا یبدرد بخور کارکه  نیاز ا خستگی و کسالت

کند.  یم بشیفهماند بهتر است که اسلگور نفهمد دارد تعق نیآنگونه که اسلگور به او نگاه کرده بود به اونل 
که  دیرا د سلگورنگاه کرد، و درست به موقع ا و اطرافش را ردو اطیکوچه رفت و با احت یبه سمت انتها نیاونل
دنبال کرد، و با  یرا به صورت مواز او ریمس نی. اونلدیچیبه سمت راست پ خیابان یعقب ساختمانِ آخردر 
خیلی کوتاه  گریبار د کیکرد.  یکرد، بعد دوباره دور و اطرافش را بررس یرفت، مکث یبعد ی به کوچه اطیاحت

که  ییجا ،رود یبارانداز م یاسلگور حدس زد که او به سو ریمس یکل یسمت و سو یوو از ر دیدرا اسلگور 
 بودند.  ختهها لنگر اندا پیولف ش
را موجب شود، به سرعت به  یبد یها که متوجه شد حرکات خودش هم ممکن است سوظن یدر حالاونلین 

 نی. با استیطور ن نیتوجه شد ظاهراً انه. م ای و هستا یدر حال تماشا یکس ایآ ندیکرد تا بب یاطرافش نگاه
طور  نیرفت. هم ابانیخ گرید یادامه دهد به انتها پیولف ش رلیاسک زیرو گ بیکه به تعق نیحال قبل از ا
که حدس  د،یاسلگور را د گریبار د نیرفت، چند یم یگریبه سمت ساختمان د یساختمان زا یکه با کنجکاو

اش در  یبود. احتماالً کشت یکرد. منطق یم دییرود را تا یسمت لنگرگاه م بهاسلگور که  نیدر مورد ا اش هیاول



 

 

                    

 

که  رهاش دا یکشت یکار بر رو یاحتماالً اسلگور کم :بود. او با خودش فکر کرد نداختهناوگان آنجا لنگر ا انیم
از رفتار  شتریب یزیمتوجه آن شده بود احتماالً چ نیکه اونل یزیبرانگ . و رفتار شککنه یدگین رساوبه  دیبا

در  یگرید زیرا کنار گذاشت. چ شیها شک نینل. بعد اوه استگرش نبود لهیچشمان حآن با  اسلگور یمعمول
اش در هلشام آگاه بود.  پر مخاطره تیاز موقع کامالً نیاونل عتاًی. طبمنطقی یزی، چخودآگاه یزیکار بود: چ

 شا یقیحق تیاما اگر هو ،شده نداشته باشد ریدستگ یِبرده فرار کی هیبه تنب یا عالقه اکیممکن بود که رن
 یخورده بود تا هر عضو از خانواده سلطنت سمق اکیبود. رن یو قطع یحتم رنیاک شد، واکنش یشناخته م

پشت در چیزی مهم بود که بفهمد چه  نیاونل یبرا نیا رسید می به نظرحاال در این زمان آرالوئن را بکشد. 
تنگ رفت، و از  یارتباط یها کوچهآن از  یکیتر برداشت و به سمت  را تند شیها قدم نینگاه اسلگور بود. اونل

 رفته بود.  اسلگوررفت که  یریآب به سمت مس یرو ی اسلکه یرو
ساختمان را  کی یدور و اطراف انتها اطیبا دقت و احت نیاونل کهبود  نیجلوتر از اونل یمتر ستیب اسلگور

ست. در ش ابیاست که او در تعق دهیمتوجه شد که اسلگور نفهم نیبه او بود و اونلبرانداز کرد. پشت اسلگور 
داده بودند که با  لیلخت را تشک یها رکیاز ت یلنگر انداخته جنگل یها پیولف ش یها سمت چپشان دکل
  هخانیم یسر کی ابانیخوردند. در سمت راست خ یتاب مبه این سو و آن سو شده و  نییحرکت آب باال و پا

 یورود هب رلیاسک یرود. وقت یاز آنها م یکیمتوجه شد که اسلگور با شتاب به سمت  نیقرار داشت. اونل
به  نیکه اونل نیرود. همب ای ورودی خانه یبه سمت درگاه نیناخودآگاه باعث شد که اونل یزیچ دیرس خانهیم

 ایکرد که آ یخت، ظاهراً کنترل ماندا یکه آمده بود نگاه یریو به مس تاسلگور برگش رفت، یدرون درگاه
 شیپ دیکش یم یدرگاه یها هیسا انیطور که خودش را در م نیهم نینه. اونل ایبوده است  بشیدر تعق یکس

 وسط هلشام؟  نجایباشه، اونم ا گرانن دیخودش اخم کرد. چرا اسلگور با
به او  قتاًیبخواهد حق ینبود که کس طور هم نیبود اما ا پیولف ش یها تانیکاپ نیطرفدارترکم از  یکیمطمئناً 

و او مطمئن بود که درست در مرکز آن قرار  ه،ییخبرا هیبا خودش فکر کرد: واضحه که  نیبزند. اونل یبیآس
 گرفته است. 

 ی. آن کشتدینگ، را دااسلگور، ولف ف ی لنگر شده یکشت ،یچوب یاز اسلکه ها یکیبه  شا یکیدنزدر درست 
 ی سر حکاکی شدهدو  یدارا یپیدو ولف ش چیداد. ه صیتشخ شیجلو زیمتما ی دهش یسر حکاک یرا از رو

نگ لنگ لنگان اکه ولف ف یاز زمان ، درستوردآ یم ادیخوب به  یلیرا خ یکی نیا نینبودند و اونل انسکی
، به او و پدرش آمده بود هیبر عل اکیاخبار ولزواو رن کشتی شده بود. به همراه آن لیکورکوارد لنگرگاه اس

 ورد. آ ادیرا به  بیو غر بیعج یداشت تا آن حکاک یخوب لیخاطر دل نیهم
که آمدند  رونیب یباز شد و دو زن اسکاند شپشت سر درِ انهگاکرد. ن یمکث یدر کنار درگاه یا لحظه یبرا

ت به سرع نیشدند و اونل رهیشان خ خانه یدر درگاه بهیغرآن در دستانشان بود. آنها به  دیخر یسبدها



 

 

                    

 

و آنها به سمت  دیشن ااز سمت آن زنه یبا لحن عصبان ییکرد و دور شد. در پشت سرش حرفها یعذرخواه
به چشم خواهد آمد. هر لحظه ممکن بود که اسلگور  یلیجا خ نیمتوجه شد که در ا نیبازار رفتند. اونل دانیم

و با  گرفت یمیانداخت و تصم ینگاه یتنامطمئن به کش یبا حالت نی. اونلندیو او را بب دیایب رونیب خانهیاز م
بود  یکه ولف فانگ لنگر انداخته بود. منطق ییجا ،بارانداز رفت ییجلو ی به سمت اسلکه ای آهسته یحالت دو

ر در حال انجام وو بعد ممکن است بفهمد که اسلگ د،یایب نجایبه ا تیکه فرض کند اسلگور ممکن است در نها
 . ستیچه کار

 یو بر رو. ابود ینفر بود و در عقب کشت کی. اما آن نگهبان فقط بودلنگر انداخته  یِدر کشت نگهبان کی البته
 ییباال ی عرشه پشتِ بهقوز کرده  نیشده بود. اونل رهیپشت آن خ یایموج شکن خم شده و به ساحل و در

 یبر رو ییصدا چیه یواقع یبه معنا شنرم یها فشو ک دیآن باال پر ی نرده یاز رو یو به سبک دیرس یکشت
که  دیپاروزنان پرقسمت سطح  ریفوراً به ز نی. اونلاوردیفرود آمد به وجود ن شانیبر رو یعرشه وقت یها تخته
 نیسنگ ینشستند تا پاروها یآن جا م عتاًیکه ملوانان پاروزن طب ییجا ،برپا شده بود یاصل ی عرشه ریدر ز

تنها در عقب  نگهبانِ دیاز د را بود و او خودش یآنجا خالاداره کنند. در آن لحظه  را دشانیچوب بلوط سف
 بود.  یگریحاال به دنبال مکان بهتر د نیبود و اونل هیاول یمکان مخف کیتنها  نیپنهان کرد. اما ا یکشت

 دهیکرباس پوش ی مثلث شکل کوچک قرار داشت که با پارچه یفضا کی یشکن کشت موج یرو بر درست
فضا داشت تا او را در خود جا دهد و حاال به سرعت به درون  ،کرد یقوز م یکاف ی اندازه اگر به ،شده بود. آنجا

یک سری  ی. متوجه شد بر روردیقرار گ شیدر پشت سرش دوباره سرجا یکرباس ی آن رفت و اجازه داد پارچه
. او که دنز یخنجر م شیبه پهلو تیز یزینشسته و چ ربز یطناب ها از سفت و سخت یها شکل یچیپ میس
 نیسنگ یها طنابی  جمع شده ی قالب لنگر و دسته نیجابه جا شد، متوجه شد ا شیبهتر کردن جا یبرا

با خودش  نیبه آنها نبود. اونل یازیلنگر انداخته بود ن سلکهدر کنار ا یکه کشت نیکابل لنگر بود. با توجه به ا
در حال تلف کردن وقتش  ایآ گران شداگهان نشدنه. ن یمخف یبرا یا گهید یهر جا یبه خوب نجایفکر کرد: ا

آن شراب از برود و بعد از آن که کامالً  خانهیراه را آمده باشد تا به م نیا یممکن بود اسلگور به راحت؟ ستین
 اش برگردد.  راست به کلبه کیها عاشقش بودند خورد، احتماالً  یکه اسکاند یتند
 نجایا یساعتک یوقتش نداشت. بهتر بود  نگذراند یبرا یکار بهترباال انداخت.  یا شانه ییبا ترشرو نیاونل
در موردش  یا دهیا قتاًیحق ،توانست باشد یاتفاق چه م که این نینه. ا ایافتد  یم یاتفاق ایآ ددی میماند و  می

وز کرده ق نجایبا دنبال کردن آن فکر ناخودآگاه، ا کرده بود. حاال بیاش تعق زهیغر یاسلگور را از رو نداشت.
 .یا نه دیخواهد شن یزیچ دیایبه عرشه ب سلگوراگر ا ایبود و منتظر بود که آ

جا کرده بود، مکان نسبتاً  ها را جابه از طناب یا دسته یگرم بود و وقت گاهش مخفی یبه خاطر مخازن کشت 
اش را بر  د و چانهکشان یبهتر تیرا به موقع خودبا زحمت  نیاستراحت به وجود آمده بود. اونل یبرا یمناسب



 

 

                    

 

اتفاق  رونیدر ب یزیچ ندینگاه کرد تا بب رونیکرباس به ب انیگذاشت و با دقت از درز کوچک م ساعدش یرو
 نه.  ایافتد  یم

عبور کرد و نگاه جستجوگرش را بر  یکشت یخشکقسمت رو به  یاز رو که دینگهبان را شن یها گام یصدا
داد اما کلمات  به او یجواب ییرا در ساحل صدا کرد. صدا یه کسک دیاو را شن یو صدا ؛نداختاسکله ا یرو
 هیخودش فکر کرد: احتماالً فقط  شیپ نی. اونلاوردیبتواند از آن سر در ب نیکه اونل ندددرهم برهم بو یلیخ

 . گرما باعث شده بود خوابآلو شود. شبدیکش یا ازهیخم نیدوست در حال گذر بوده. اونل هیبا  یعاد یاحوالپرس
شان به  یکه چطور با گذر هر روز دوست نیدر مورد ا ؛فکر کرده بود لیو در مورد و دهیخوب نخواب یلیقبل خ

 نیب یو ناگهان بیغر یِگانگیکرده بود از هلت متنفر باشد، و به خاطر ب یشود. سع ینظر کمرنگتر و کمرنگتر م
را دوست داشت.  زنقشیزمخت و ر یشویر توانست. آن رنجرِ ینم نیسرزنش کند. اما اونلاو را  لیو و خودش

هلت او را از  ،به کنار نهایا ی کرد. و همه یرا جذب م نیکه اونل بوددر وجود هلت  یخشک از شوخ طبع یحس
هم  لیو ریتقص یهلت نبود. حت ریتقص نی. ادیکش یآه نینجات داده بود. اونل یتموجا ییدست گروه شناسا

شاهزاده با  یآدمها متفاوت بودند. حت ی هی. رنجرها با بقوریه که باید باشهط همان نیحدس زد ا نینبود. اونل
 ها.  شاهزاده خانمها. به خصوص با  خانم
 نجای. متوجه نشده بود که به خواب رفته، و ادیکرد در حال سقوط است از خواب پر یکه فکر م یدر حال نیاونل

 ریزکشتی در  ی کرده است. عرشهش داریب یزیت چه چدانس یاست. اما م دهیطناب دراز کش یا دسته انیدر م
. حاال دیکش یم ایدر کیبار خودش را به درون سرِ یولف فانگ به آرام وشده بود  نییبدنش ناگهان باال پا

 یو با حس دندیخچر یم شانیها لوق و تامپ تامپ پاروها را بشنود که در قفلوتلق و ت یتوانست صدا یم
عرشه آن به تله  یرود و او بر رو یم ایلبش متوجه شد که ولف فانگ به سمت درق ختنیوحشتناک از فرو ر

 فتاده است.    ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 

 کی شان کردن دایدر کار با کمان دارند. پ یکردند مهارت یکه ادعا م افتندیآنها صد برده  نیدر ب لیهلت و و
بود.  یگرید زیند تا در دفاع از هلشام کمک کنند چوطلب شداو برای این که شان موضوع بود. متقاعد کردن

داشت به آن دو رنجر گفت:  هرا بر عهد شان یکه به نظر نقش سخنگو ،یبان تئوتلند مرد جنگل کیکه  یوقت
کتکمون زدن و  ،که ما رو برده گرفتن نینکردن به جز ا یکار چیاونا ه م؟یکمک کن ها یبه اسکاند دیبا اچر"

انداخت. او با خودش فکر  یسرسر یهلت به کمر فراخ آن مرد نگاه "خوردن بهمون دادن یابر یکم یغذا
 نی. با ااز اونا بوده یکیادعا کنه  بتونهسخت  یلیخ یکی نیها کم غذا داده شده ا از برده یتعداد هباگه کرد: 

 پرده به آنها گفت:  ینکند. او ب یریگیگرفت که آن موضوع را پ میحال تصم

 ها شدنه.  یاز گرفتار تموجا رتریدلپذ یلیها بودن خ یکه برده اسکاند یمتوجه بش یوقت هی ممکنه 

شد  یاش باعث م یخارج ی بود و لهجه یجنوب ییکایگل کی یکی نیاز جمع مردان صحبت کرد. ا یگریمرد د
اد تا بفهمد که آن مرد مناسب در کنار هم قرار د بیسرانجام آواها را با ترت لینامفهوم شود. و باًیتقر شیحرفها
 بود:  دهیپرس یزیچه چ

 ؟کنن یکار م یهاشون چ ها با برده یتموجا  

  گفت:  یچرخاند. او به آرام ییکایمرد گل یرا بر رو نشیهلت نگاه پوالد  

 دارن.  یبرده نگه نم اونا 

 یشیدوباره با ن کلیهدرشت  یِمردان جمع شده به وجود آمد. مرد تئوتلند انیانتظار در م سراز  یا و همهمه 
 : دیباز به جلو آمد. او پرس

 کنن.  یشکست بدن ما رو آزاد م وها ر یاگه اسکاند م؟یبجنگ شونکه در مقابل یچرا انتظار دار پس 



 

 

                    

 

افراد در پشت سر آن مرد بلند شد. هلت دستش را بلند کرد و با  ی هیبق نیاز موافقت ب یلب ریز یا همهمه
شدند وکنجکاو بودند  رهیمنتظر به او خ یها با حالت رفت و برده نیاز ب اهویآن همنتظر شد. سرانجام  یصبور

 یآزاد ینمادورتر از  جذاب تستوان یمکه  یزیچ -کند یم شنهادیپ یزیچه چ شانشتریب زشیانگ یکه برا
 را بشنود گفت:  شیبتواند حرفها یکه هر کس یبلند و واضح یباشد. هلت با صدا

 کنن.  یدارن. نگفتم اونا رو آزاد م ینماونا برده نگه  گفتم 

 ادامه داد:  شیها کوتاه شانه نکرد بعد با باال اندخت یمکث او

 کنن.  ریتعب و نهایی ییغا یآزاد هیشما ممکنه مرگ رو به  انیدر م یچه افراد مذهب اگر 

مد و با اندک آ شیبلندتر بود. سرانجام مرد سخنگو دوباره پ یها حت برده انیم ی و همهمه بار غوغا نیا
 : دیپرس ینیخودب

 مرگ؟  ؟یآرالوئن هیچ منظورت 

 کرد.  یا اشاره هلت

 شادتر.  یمکان سمت اون. حرکت به انی. کالً پایزندگ یگهاناتوقف ن میشه به طور معمول فک کنم
 . تون یداره به اعتقادات شخص یبستگ ،یستیعدم و ن ارید دمیشا ای

داشت تا  یکرد و سع یابیهلت را ارز کیاز نزد یبه راه افتاد. مرد تئوتلند تیجمع انیدر م یا همهمه دوباره
 . استکه رنجر در حال بلوف زدن  نیبر ا دستگیرش شود، مدرکی دال یزیچ

 اما  ... 

 داندخواهد جواب آن را ب یم ای، مطمئن نبود که آیا نه اش را بپرسد یسوال بعد ایکرد، مطمئن نبود آ یمکث او
 ا اصرار همراهانش ادامه داد: . بعد بیا نه

 میربا اونا ندا یکار چیها ما رو بکشن؟ ما ه یتموجا نیا دیبا چرا. 

 آنها گفت:  ی هلت به همه

 واال  لهیقب هیها خودشون رو  ی. تموجانیهم ندار یا استفاده جیکه شما براشون ه نهیامر ا قتیحق
اما اگه  -نیبراشون داشته باش یا فادهاست نیتون ینم هاامکشن چون ش یدونن. اونا شما رو م یم

 .نیکن یسازمانده شون بر علیه رو دیتهدیه خطر و  هی نیتون یم بذارنشماها رو پشت سرشون زنده 

گفته بود هضم که فرو افتاد. هلت اجازه داد آنچه را  تیجمع یبر رو یترس و نگرانجنس از  یسکوت حاال
 کنند و بعد دوباره صحبت کرد. 

 تونن باشن.  یم یآدما چه شکل نیکه ا دمید نیکن باور 

 کرد.  ینگاه تیبه چشمان افراد جمع او



 

 

                    

 

 دم در حال بلوف  یقول م تونرنجر به هی. به عنوان نمیشماها بب ونیدر م یآرالوئن یتونم تعداد یم
 هی. نیها بجنگ یمقابل تموجادر ها  یکه با اسکاند نهینجات ا یشانستون برا ین. بهترستمیزدن ن

 . نیکه گفتم فک کن ییزایدم تا به اون چ یبهتون وقت م یساعت مین

 افزود:  او

 تونه داشته باشه. یم ییرنجر چه معنا هی یحرفا نیبگ هیها ممکنه بهتر باشه به بق یآرالوئن شما 

 و قدم زنان از حوزه دیچرخ شیپا ی پاشنه یبرود، بر رو شاشاره کرد تا به دنبال لیکه به و یبعد در حال  
 را بشنوند گفت: شیها توانستند حرف ینم هیبق یشان دور شد. وقت ییشنوا

 مرد اگه بخواد  هی آن. یبه کارمون نم باًیتقر لیم یب ی. سربازامیکن شکشیبهشون پ یشتریب زیچ دیبا
که از  هیزیچ نیداشته باشه. و ا همبارز یبا ارزش برا یزیچ دیهاش رو نشون بده با تیقابل نیبهتر

 شون رو.      یسع یتقال و منتها نیبهتر -توقع داریمه گرو نیا

 : دیپرس، معلمش گام بردارد عیسر یها تا همگام با گام دیدو یداشت م باًیکه تقر ،لیو

 ؟یبکن یخوا یکار م یچ خب  

 به او گفت:  هلت

 کنه. هلشام بجنگه رو آزاد  یکه برا یا . مجبوره قول بده هر بردهمینیرو بب اکیرن میر یم  

 با شک سرش را تکان داد. او گفت:  لیو

 د. آ یخوشش نم این ایده از اون 

 کرد.  یم یلبش باز یها در گوشه یشد، لبخند کمرنگ رهیخ لیبرگشت و به و هلت

 
***** 

 
 منفجر شد:  اکیرن

 صد تا برده؟  م؟یبدپیشنهاد شون رو  یبهشون آزاد ؟یآزاد 

 اب داد: باال انداخت. او جو یا شانه ریبا تحق هلت

 ًخوان اونا رو با خودشون ببرن.  یاز اونا زن و بچه دارن و م یلیصد نفر. خیس کینزد احتماال 

 : دیسر داد. او از رنجر پرس یرباوریدسر از  گونه خرناس یا خنده ابرجارل

 ؟ کار کنم یمونه. بعدش چ ینم یباق یا برده یواقع یصد برده رو آزاد کنم، به معنایاگه س ؟یا نهووید 

 جواب داد:  هلت



 

 

                    

 

 اینه: یبکن دیکه با یکار بعدجنگ نمونه. بعد از اون  یباق یکشور چیممکنه ه ،یکار رو نکن نیا اگه 
 کن. خودت برده خدمتکار  ی. اونا رو به جایبهشون دستمزد بد یکن یسع یتون یم

 گفت:  یبا اوقات تلخ اکیرن

 دن؟  یکه حاال دارن انجام م یکار یبدم؟ برا دستمزد بهشون 

 به  یشتریب زی. اگه چیایاش بر ب هم خوب از عهده یلیخ یتون یدونن که م یم انیکه نه؟ خدا چرا
 بهتر یلیکه کارشون رو خ ینیب می ننیروز در مقابلشون بب هی یدر انتهامفصل دست کتک  هیجز 
 دن.  یانجام م هم

 گفت:  اکیرن

 نین موافقت کردم به حرفات گوش کنم اما اشون برو به جهنم. مااونا برو به جهنم! رنجر باه با 
که  یخوا ی. اولش ازم میکن یآخرش من رو گدا م یادامه بد کارتست. اگه اجازه بدم به  خرهسم

هام رو به  برده ی همه یخوا ی. حاال ازم مجا بذارم و فرار کنماسب سوار  ایاون اوباش یهلشام رو برا
 با تو.  ، اونمبرن به جهنم بفرستم. گفتم کههستن  که اهل اونجا ییجا

با آنها  یاز تماس چشم یدستش برگشت و حت زیآم ریبه رنجر چشم غره رفت، بعد، با حرکت تحق یا هیچند ثان 
بود صحبت  ستادهیدر کنار ابرجارل ا یمکث کرد، بعد به ارک که با نگاه نگران یا امتناع کرد. هلت چند لحظه

 قدرت مابانه گفت: یبا لحن هلتکرد. 

 اما با میهنوز ممکنه شکست بخورم با وجود اونا ی. حتیدار ازیمردا ن نیگم که به ا یبهت م دارم .
 داشت.  میخواه یشانس هیجنگن،  یخودشون برامون م میکه با تصم ،وجود اونا

 با انگشت شصتش به سمت ابرجارل اشاره کرد. سرانجام گفت:  او

 کن.  یحال بهش 

رفت پشت  یطور که هلت م نیبا عجله هم لیشت و اتاق شورا را ترک کرد، وبرگ شیها پاشنه یبر رو بعد
، آن را بشنود لیاما آنقدر بلند که و ،با خودش باًیتقر ،طور که شورا را ترک کردند نیسرش روان شد. هلت هم

 گفت: 

 که کننها با زور مجبور بشن موافقت  برده اگه کهیا نه، این بدونم به ذهنشون خطور کرده  کنجکاوم 
 یها برا جلودار برده یزیچ چیه نده شدیم،وار بر وانهید یبدشانس یبا کم اگهبراشون مبارزه کنن و 

 . ستیها ن یهاشون به سمت اسکاند اسلحه گرفتن

 ادامه داد:  هلتتکان داد.  دییبه تا یخطور کرده بود. او سر لیفکر به ذهن و آن

 تا براش بجنگن.  میر بدت با ارزش یزیبه اونا چ میمجبور نیهم یبرا 



 

 

                    

 

 هیرا گرفته و موافق مبارزه عل شان میها تصم منتظر ماندند. برده نیتمر دانیساعت در م کیاز  شتریب یآنها برا
جنگ تمام شد آن  یگفت که وقت یم لیگر به هلت و و لهیح یچشم با نگاه یها بودند. اگر چه تعداد یتموجا

 دیکه ارک رس نید. همرگردنخانه ب به برده میتسل یتاشت دوباره با حالمسلح شده قصد نخواهند د تازه سربازان
بودند.  ستادهیجدا از کماندارها ا یرفت که اندک لیمد. او به سمت هلت و وآر به وجود اانتظ یاز رو یا همهمه

 گفت:  یاو به آرام

 کنه.  یموافقت کرد. اگه بجنگن، اونا رو آزاد م اکیرن 

از کجا آمده است. او  اکیرن میتصم یبرا یواقع زهیدانست که انگ یتکان داد. او م یسرش را با قدردان هلت
 به ارک گفت: خیلی صمیمانه 

 ممنون . 

 برگشت.  لیباال انداخت و هلت به سمت و یا شانه یاسکاند

 عمل کنن. بهشون بگو.  تکه به دستورات رنیبگ ادی دیمردان تو هستن. با اونا 

دلگرم  یا را انجام خواهد داد. بعد با اشاره یسخنران فکر کرده بود که هلت کارد. کر یمکث، شوکه شده ،لیو
 زد:  ادیرا بلند کرد. او فر شینهاد و صدا شیپ یاستادش، گام یکننده از سو

 مردان ! 

منتظر ماند تا مطمئن شود که توجه  یا هیدو ثان یکیرفت. او  نیآن گروه فوراً از ب انیآهسته در م ی زمزمه و
 دارد، بعد ادامه داد.  اریکاملشان را در اخت

 کنه.  یشماها رو آزاد م ن،یبجنگ ایاسکاند یگرفته. اگه برا رو مشیتصم اکیرن 

 کی نجایبرده بودند. و حاال، ا شتریب ایده سال  یاز آن مردان برا یشد. بعض جادیدر فضا ا نیسهمگ یسکوت
و  یروزیاز پ نیسهمگ ی. بعد غرشاست کینزد دنشانیکش رنج انیگفت که پا یداشت به آنها م زنقشیجوان ر

 کیتمیشاد و ر ی، اما به سرعت به آوازبود تمام مهیمعنا و ن یب یا در ابتدا هلهله د،یچیپ شان انیدر م یشاد

  !ی! آزااااااااااااااااااادیآزااااااااااااااااادمد: آ یم رونیکه از صد گلو ب ای کلمهتبدیل شد، 

 ی رفت تا بتواند همه یدرخت ی کنده یکنند. بعد بر رو یتر شادمان یطوالن یمدت یزه داد تا براااجبه آنها  لیو
رفت و آنها به او  نیاز ب شان ییهم آوا جیتکان داد. به تدر شان ساکت کردن یو بازوانش را برا ندیآنها را بب

 گفت:  لیساکت شدند و ی. وقتدیبگوبه آنها  دیبا یگرید زیتر شدند، مشتاق بودند تا بشنوند چه چ کینزد

 میبر نیایوجود داره. ب یدر مورد جنگ با تموجا کیموضوع کوچ هیاش خوبه اما اولش  همه نایا 
 سرکارمون. 

 شانیکرد. ناخودآگاه هر دو یمردان نظارت م نیبدر  ها کانیپ میتقسبر را تماشا کردند که  لیو ارک و هلت
 گفت:   ید. بعد ارک به سمت هلت برگشت. او با شادمانتکان دادن یپسر سر آن دییتا یبرا



 

 

                    

 

 ینجنگ رو ببازه و هم نیم برات داره. اون گفت که اگه اا گهید غامیپ هی اکیبره، رن مادیبود  کینزد 
 کشه.  یتو رو مکار ن یا یطور برده هاش رو از دست بده، برا

 عبوس لبخند زد.  یبا حالت هلت

 چند  هی. یصف طوالن هی یانجام اون کار بره تو یبرا دیاب م،یجنگ شکست بخور نیا یتو اگه
 اون صف جلوتر از اون واستادن.   یتو یسواره نظام تموجا ییهزارتا

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 

 

 
 
 
 
به سمت  شروی. گروه پندیآ شیپ کیاز مردان به سمت خط شل ییتا گروه ده نیکه آخر دیکش ادیفر لیو

 یها داشت در گروه لیمرحله و نیدر حال انتظار حرکت کردند و نشستند تا تماشا کنند. در ا صفوفِ یانتها
کرد و  یداشت که با آنها کار م اریشده را در اخت تیریمد یگونه گروه نیکرد. ا یکوچک با مردانش کار م

 ادیآزمود. او فر یمرا شده  نییتع شیاز پ کردن در ارتفاعِ کیدر دنبال کردن دستوراتش و شل شانیها ییتوانا
 زد: 

 آماده ! 

کمانش نشاند. آنها  ی و آن را در چله دیکش رونیب یکانیپ شاز سطل مقابل ان روبروی ویلمردکدام از  هر
 گفت:  اواو بودند.  یو منتظر دستور بعد دیبه سمت او چرخ شانیو سرها ستادندیآماده ا

 یتی. فقط به اون موقعنیریبگ میودتون تصمبه هدف خ کیشلدر مورد که  نینکن یباشه سع ادتونی 
   .نیآروم رهاش کن یلیزدم خ ادیفر یو وقت نیتون رو کامل بکش و زه نیگم بر یکه من م

مثل  یتوسط فرد جوان نشا کیمد که شلآ یخوششان نم دهیا نیتکان دادند. در ابتدا از ا دییبه تا یسر مردان
 یشینما شیسرعت باال و قیدق کیشلبا کرد تا  قیزش را تشوکه هلت کارآمو نیکنترل شود. بعد از ا لیو

 .دیکش یقینفس عم لیکردند. و وافقتابداع کرده بود م لیکه و یستمیسانجام آنها به اکراه با  ند،یتدارک بب
 زد:  ادیفر یبعد با حالت محکم

 نیسه! بکش تیموقع ! 

به صف مردان  یبه سرعت نگاه لیه با افق رفتند. ودرج چهل باًیتقر تیها را بلند کرده و به موقع بازو کمان ده
 تیداشت چهار موقع در تمام روز . اوبه خود گرفته است یا نهرا  یحیصح تیموقع یهر مرد ندیانداخت تا بب
 نیو قبل از ا از این که همه موقعیت صحیحی را انجام داده، مطمئن شده ،کرد. او یم نیآنها تمر امتفاوت را ب

 زد:  ادیفر ،شود ادیز یلیخ زه ها در کشش کامل اشتن کماند نگهکه فشار 



 

 

                    

 

 نیکن کیشل! 

 ها کانیسوت موزون پ یصدااز آن د عمد و بآبه وجود ها  کمان ی رها شده یها زه سیه یبا هم، صدا باًیتقر
، دنگاه کر ی در حال پروازها کانیکوچک پ ی به دسته لی. وبه وجود آمد رفتند یم شیوار در هوا پ که کمان

مرغزار  ینشان را در خاک چم ی از میلهمیرفتند تا ن رجهیش نییپابه سمت شده و  یبعد افق ،رفتند به باال  آنها
 : دیکش ادیبه سمت صف منتظر مردان فر لیند. دوباره وردفرو ک

 آماده!  ،سه تیموقع 

 شدند.  لیو ید و منتظر دستور بعددنها نشان ها را در زه کمان کانیمقابلش ده مرد پ در

 نیکن کی.... شلنیبکش ! 

و بعد  ،شد دهیشد شن یم دهیدارها کش محافظ دستان کمان یها که بر رو رها شدن زه کمان یصدا دوباره
که  نیبار هم نیشدند. ا یکردند و با شتاب به هوا پرتاب م یها عبور م که از کمان یچوب یها کانیپ یصدا

 داد.  رییغدستورش را ت لینشستند و نیبه زم ها کانیپ

 دو... آماده!  تیموقع 

 یکه داشتند با حالت یده مرد یبرا دییبه تا یسر لیدر راه بودند. و ها کانیاز پ یگرید ییده تا ی دسته و
 گفت:  لیکردند تکان داد. و یمنتظر او را تماشا م

 نیکار کرد یچ مینیبب میخب. بر یلیخ . 

کرده بودند دنبالش رفتند.  کیکه تازه شل یو ده مردکرد  نیتمر دانیقدم زنان شروع به گذر از م او
کرد.  یم یگذار متر را نشانه 211و  151و  111برپا شده بود که فواصل تمرین  دانیم ی انهیدر م ییها نشانه
که به آن نشانه  نیبود. هم یمتر 151 ی چهل درجه با افق، معادل با نشانه ی هیدر زاو یبا کمان ،سه تیموقع
در کنار آن نشانه به خاک  یده متر یاکندگپر کیبا  کانیتکان داد. شانزده پ یسر دییبا حالت تا لیو دند،یرس

اند. او  مودهیرا پ یکوتاه ی فاصله گرید کانیدورتر رفته و دو پ کانیفرو رفته بودند. او متوجه شد که دو پ
توانست بفهمد  یخاطر م نیبه هم ،ودشده ب یگذار شماره اه کانیپ ی لهیکرد. م یدور رفته را بررس یها کانیپ

دور رفته متعلق به دو  کانیکه آن دو پ دیچطور کارش را انجام داده است. د کشیشل طخ یهر کدام از اعضا
 یبرگشت و اندک به خاک نشسته بودندتر از هدف  که عقب ییها کانیدار متفاوت بودند. او به سمت پ کمان

دار در هر دو  بود که همان کمان نیا شیمعنا نیشده بودند. ا یگذار رهعدد شما کیبا  کانیاخم کرد. هر دو پ
 جیبعد برگشت تا نتا ،از شماره برداشت یاداشتی لیمربوط انجام داده است. و ی تر از نشانه را کوتاه کشیبار شل

 کید و با هم هماهنگ شده بودن یبه خوب کانیه پکه نُ دید یشد وقت قتری. اخمش عمندیپرتاب را بب نیآخر
نبود تا آن را  یزاینشسته بود. واقعاً ن ی مورد نظر به درون خاک کوتاهتر از نشانه یبا همان شماره قبل کانیپ



 

 

                    

 

را نشانده  کانشیپ یکوتاهتر ی دار در فاصله به او نشان داد که دوباره همان کمان یعیکنترل کند اما نگاه سر
 زد:  ادیکرد. او فر یمتفکرانه غرولند یبا حالت لی. وبود

 نیرو بردار کانهاتونیخب، پ یلیخ . 

 : دیکردند. او پرس یبرگشت و ده مرد در پشت سرش او را دنبال م کیبه خط شل بعد

 شماره چهار بود؟  تیموقع یتو یک 
نگران در  یا شاگرد مدرسه کی هیکرد و دستش را بلند کرد و شب یمکث ،نهاد شیپ یاز کماندارها گام یکی

رفتارش نشان  نحالیو با ا است یو چهار شانه در حدود چهل سالگ شویر یمتوجه شد او مرد لیمدرسه بود. و
 ترسد. او گفت:  یکه در مقابل اوست م یداد که کامالً از رنجر جوان یم

 بودم، سرورم.  من 

 : دیتر شود. او پرس کیبه او اشاره کرد که نزد لیو 

 اریب کانیو دو سه تا پ کمانت . 

از  بودن رونیاو به خاطر ب .برداشت کشیشل تیاز داخل سطل کنار موقع کانیرداشت و دو تا پکمانش را ب مرد
خم شد تا آنها  یانداخت و با دستپاچگ نیزم یرا رو ها کانیپ یمعطل یو ب ،بود یو تنها بودن عصب گروه مردان
 به او گفت:  لیرا بردارد. و

 هات رو کنترل کنم.  کیخوام تکن یباش. فقط م آروم 

ی   هیاو بودند که کمتر از بق یها کانیپ ها پیکان بود که آن دهیبزند. او د یجواب لبخنددر کرد تا  یمرد سع آن
برده در هلشام  کی یبرا یشود. زندگ هیخواهد به خاطر آنها تنب یکرد م یرفته بودند و فکر م شیپ ها پیکان

 هیتنب د،یداد ینم شو شما انجام دیم دهانجا یگفت کار یبه شما م یشد. اگر کس یم یگونه سپر نیهم
گفت تا  یزد و به او م یکرد داشت به او لبخند م یرا اداره م ناتیکه تمر یا جوان مو قهوهآن . حاال دیشد یم

 به او گفت:  لیبود. و یینو ی تجربه نیباشد. ا آسوده

 ریبگ تیموقع.  

 کمرش نگه داشته بود.  راستایکمان را  چپش تچپش جلو بود و دس یپا ستاد،یا کیشل تیمرد در موقع و

 گفت:  یبه آرام لیو

 سه.  تیموقع 

چهل درجه باال  یا هیچپش با زاو یکرده بود را به خود گرفت و بازو نیکه تمام روز تمر یتیمرد همان موقع و
 فاصله بود.   نیشتریب باًیتقر -آمد

 گفت:  لیمرد وجود دارد. و یریگ قرار تیموقعدر  خطا یمد که اندکآ یکرد. به نظر م یابیمرد را ارز لیو 

 خب، بکشش، لطفاً یلیخ. 



 

 

                    

 

از عضله  ینه به اندازه کاف نه،ک یاستفاده م شبازو یها از عضله داره شتریمرد ب این :با خودش فکر کرد لیو
 یبرا یروش چیسالها عادت بود. ه ی جهیبود و نت یاشکال کوچک نی. اما اهبکش وکمان رزه تا  ،پشتش یها
 داشتند وجود نداشت.  اریکه در اخت یآن در مدت زمان رییتغ

 کن.  کی... شل و 

اندک  یلیرا رها کند، خ کانشیکه پ نیقبل از ا ، درستهیاز ثان یبا خودش فکر کرد، خودشه. کسر لیو
 کانیپسر انگشتانش زه کمان را رها کنند  قتاًیکه حق نیداد قبل از ا یو اجازه م -کرد یرا کم مزه کشش 

 کیکمتر از  یتیدر موقع کانیپبود که  نیا شیمعناکار  نیا ،کانیرها کردن پ ی . در لحظهداییب نییپا یاندک
کامل کشش  یرویاز ن یکمتر یروین کانیبود که آن پ نیا شیمعناکار  نیا نیهم یو برا اشدب کاملکشش 

 د. رک یم افتیوارش در کمان را در پشت پرواز کمانزه 
هم  هیکشش زه کمان شب و قدرت ها را آزموده بودند تا مطمئن شوند در مورد وزن کمان یامتم لیهلت و و

کارشان تا حد امکان ثابت باشد.  جیند که نتاطول مشابه هم هستند تا مطمئن شو از لحاظ ها کانیهستند و پ
نگاه کرد   د پرتاببه بر لیبود. و یکی نیمثل ا یکوچک یکیتکن یکارشان خطاها جیدر نتا رییتغ یاصل لیدل

بود.  هقابل مشاهد یبهاری  هبرف ذوب شددر میان  یا و قهوه سیرنگ شده در مقابل چمن خ کانیکه پ
 کوتاه بود.  کانیبار هم برد پرتاب پ نیهمان طور که انتظار داشت ا

داند که  یمتوجه شد نم اش  زده رتیحالت ح یداد و از رو حیمشکل پرتابش را توض لیآن مرد دل یبرا لیو
 به او گفت:  لیو کند. یحساس پرتاب کم م تیکشش زه کمانش را در موقع

 کار کن.  روش 

 یکه اندکتوضیح داده بود را  قتیحق نیا ویل ی. هلت برادیاو کوب ی شانه یدلگرم کننده بر رو یدست و
 لیبرداشته باشد. و سوزان در یا از طعنه یشتریب ریتواند تاث یم نیبه ا هیشب یدر مواقع قیو تشو یدلگرم

جنگ  یدانست در ط یکه م نیبا ا یکمانداران قرار داده بود. حت نیکرده بود که هلت او را مسئول تمر رتیح
نظارت خواهد کرد.  شاننیگذاشته بود که هلت بر تمر نیخواهد کرد، باز هم فرض را بر ا تیکمانداران را هدا

  .ه بوداش را تکرار کرد هیاما رنجر مقصود اول

 اول به  نیکرد. خوبه که از هم یخواه تیجنگن هدا یکه م یکه اونا رو وقت یهست یاون کس تو
 ت عادت کنن. تاطاعت کردن از دستورا

 آورد. او به رنجر جوان گفت:  ادیبه را ه بود کردکه رنجر به او  یگرید تحینص لیو

 که  یی. پس مطمئن شو تا جادن یکارشون رو بهتر انجام م یدار یا بدونن چه نقشه یوقت سربازا
 . یرو بهشون بگ یممکنه همه چ



 

 

                    

 

بلند  یکل گروه در آنجا قرار داده شده بود. با صدادادن  خطاب قرار یرفت که برا یسکوی یبر رو لیو
 گفت:  یا شده

 پس میکن یم کیرو شل هامون کانیپکامل  گروه هی توی. فردا میکن یم لشیتعط گهیامروز د یبرا .
کردن  نیقبل از خوردن شام با تمر ،کردم دایکردن امروزتون پ کیشل یتو یکیتکناگه اشکاالت 

 . نیاستراحت خوب داشته باش هی . بعدش شبنیکن شونرفع

 . او گفت: دیچرخ شیدوباره بر سر جاو آورد  ادیرا به  یگرید زیبرگشت که برود اما چ لیو

 ریغافلگ یها رو به طرز بد یون تموجاا نیادامه بد یطور نیتون. اگه هم خوب بود. همه کارتون 
 . میکن یم

ها  سرسراها و کلبه یصد مرد بلند شد. بعد آنها پخش شدند و به سمت گرماسوی از  یشاد یاز رو یغرش 
پشت  یها تپه یباال دیاست. خورش گذشتهکرده  یکه فکر م یزیاز آن چزمان سریعتر متوجه شد  لیرفتند. و

دستش را  د،یلرز یداشت م اوسرد بود و  یعصرگاه میها درازتر شده بودند. نس هیاکرده بود و س سهلشام را لم
کرده  زانشیسکو آو ی نرده یمردانش بر رو کیکردن شل تیهدا یبرداشتن شنلش دراز کرد که در ط یبرا

 بود. 

را  نهاکایپ یو سطل حاو کانهایاز جانب او پ یدستور چیکمک کرده بودند و بدون ه شنهادیهفت پسر پ شش
 نیبود. هم نیتمر نیقرار دادند که در مقابل زم یانبار یها از آلونک یکیپوشش  ریجمع کردند و آنها را در ز

کردند  یاو م هکه ب پر از توجهیو  ستایشگر یاه توانست به نگاه ینم لیود، دادن یطور که کارشان را انجام م
دار را  مردان کماناز صد نفره  ییرویحاال داشت ن نیااز آنها بزرگتر بود و با  یتنها چند سال .ندهد یمحل
 ییآشنا یصدا. 1انسان نبود، برد یلذت نم شان ی گونه قهرمانه شیلبخند زد. اگر از ستا لیکرد. و یم تیهدا

 گفت: 

 یهست یاز خودت راض یلیخ . 

از راه  کرده یش صحبت مبا مردان در حین این که اواحتماالً  ،بود آمده برگشت و متوجه شد که هوراس لیو
 گفت:  لی. ودیکرد متواضع به نظر آ یباال انداخت و سع یا شانه لیورسیده بود. 

 خوب بود.  یلیخ یروز کار هیکنن. امروز  یم شرفتیدارن پ یعال یلیخ اونا 

 تکان داد. او گفت:  دییبه تا یسر هوراس

                                                 
 کاترینا:  - 1
ه بگه هر انسانی از ستایش و تحسین لذت می بره! شتاحساس می کنم جمله گویا نیست. اما نمی خوام زیاد تغییرش بدم تا مفهوم بشه. نویسنده قصد دا 

چه معنایی می  مخصوص ویراستار و تحسین و هر کسی که این نیاز رو در درونش نداشته باشه انسان نیست! )حاال به نظرتون تشکر از مترجم، ستایش
 تونه داشته باشه؟ }نیشخند{(



 

 

                    

 

 اش شدم.  متوجه خب 

 ادامه داد:  یبا لحن نگران بعد

 هست؟  ست،یتو ن شیپ نجایا نیاونل 

 : دیپرس ،بود دهیخز شیکه در صدا زیبحث برانگ یبا لحن ،گرفت. او یشد و فوراً حالت دفاع رهیبه او خ لیو

 باشه؟  نجایاگه ا شهیم یچ 
سوال دوستش را به  لیصورت هوراس پاک شد و متوجه شد که دل یفوراً متوجه شد که آن نگاه نگران از رو

 است. هوراس گفت:  کرده ریغلط تفس

 آرامشه. حاال کجاست؟  ی هیمااین بوده؟  نجایاون ا پس 

 گذاشت گفت:  یهوراس م یعضالنساعد  یدستش را بر رو کیکه  یبود که اخم کند. در حال لیحاال نوبت و 

 شده؟  یزیآرامشه؟ چ ی هیبودنش ما نجایا چرا 

 : دیپرس هوراس

 نبوده؟  نجایاون ا پس 

 . ختیصورت هوراس دوباره فرو ر ،به عالمت نه تکان داد سرش را لیو یوقت و

 که ...  یدون ی. فک کردم تو ... منه 

 یزیکه هوراس چ نیا ی دهی. ااوردیتوانست آن را به زبان ب یاما نم "...یکن یم یحسود"گفت  یداشت م لیو
ه در مورد آن داشت یناز الف زدن و رجز خوا یحس شد در اختیار داشته باشد، باعث می حسادت کردن یبرا

 اصالًکارآموز جنگاور  آمد می هوراس دور بودند. به نظر اتیاز ذهن یلیخ یتفکرات نیکه چن دیفوراً د لی. وباشد
 گفت:  یپر از نگران نشد. او با همان لحنِ لیمتوجه مکث و

 گم شده.  اون 

 یکه انتظار داشت به نحو نیا نگاه کرد، مثل نیتمر نیو به دور و اطراف زم کنارش آویختدستانش را  او
 شود.  یدر آنجا ظاهر مکه  ندیببرا  نیاونل

 نبود.  یا نشونه چی. همه جا رو دنبالش گشتم اما هدهیند روزیرو از اواسط صبح د ناو یکس چیه 

 تکرار کرد:  ،که کامالً متوجه موضوع نشده بود ،لیو

 شده؟ کجا گم شده؟  گم 

 ه او نگاه کرد. از خشم ب یگهانان یبا موج هوراس

 گم نشده بود، شده بود؟  گهیکه د میدونست یم اگه 

 آرام کردنش باال آورد. او گفت:  یدستانش را برا لیو 



 

 

                    

 

 کماندارا سرم شلوغ شده بوده.  نینظم دادن به ابه خاطر  یکم هی اش نبودم. با توه! متوجه حق
 اتاقش؟  ی. مثالً خدمتکارادهیاون رو شب قبل د یمطمئنم کس

 با غم سرش را به عالمت نه تکان داد. او گفت:  راسهو

 نظر  ریها رو ز یشدن تموجا کیبودم و نزد یزن گشت تویرو  روزید شترِیم به . خودمدمیاونا پرس از
دور  نیا ونلینمتوجه نشدم که ا نیهم یبرا میداشتم. خب تا بعد از زمان شام به هلشام برنگشته بود

 تاقشا یاون شب گذشته تو دمیکنم که فهم داشیح بود که رفتم پ. تازه امروز صبستیراف نطو ا
 تو ...  دیبود که شا دواریام نیهم ی. برادهیاون رو امروز ند یکس چینبوده و ه

 سرش را به عالمت نه تکان داد. او به دوستش گفت:  لیاش ناتمام ماند و و جمله

  دمیندیه مدتیه منم اون رو.  

 داد:  حیضتو یبعد از سکوت کوتاه او

 م ه یا گهید یجا چیتوش گم بشه. و ه یکه کس ستیمسخره ست! هلشام اونقدرام بزرگ ن نیا اما
... آب بشه بره زیرِ زمینتونسته  یکه بتونه به اونجا بره. رک و پوست کنده بگم، نم ستین
 تونسته؟  یم

 گفت:  ییباال انداخت. او با ترشرو یا شانه هوراس

 تونسته.   میکه  آد یبه نظر م ییجورا هیگم. اما  یم دارم به خودم مکه مدا هیزیهمون چ نیا 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 ی به سمت بخش هلت رفتند. همه ،متحد شده بودند نیدر مورد اونل ینگرانموضوع دو کارآموز که حاال با 
کوچک  تیسوئیک ون هلت رهبرشان بود به او کرده بودند. چ افتیدر یاصل یدر سرسرا ییها ها اتاق یآرالوئن

 ییهلت را با صدا بو جوا دیبر در کوب یا ضربه یبا سرسر لیو ب سوئیت،با سه اتاق داده شده بود. در کنار در
 : دیخشن شن

 تو.  ایب 

 یسخت بود که آن اسکاند یلیشد که ارک با هلت در اتاق بود. خ قتیحق نیکه وارد شدند متوجه ا نیهم
از آن  یکی یآنجا را اشغال کرده. بر رو یتمام فضا دیرس ی. به نظر میریبگ دهیرا ناد کلیدرشت ه

از  دیدتر یبآن صندلی  -بود لمیدهکرد  ین مییکه اتاق را تز یراحت ی شده یکار منبت دارِ دسته یها یصندل
نور  یجلوبدنش بود و  هستادیها به دست آمده بود. هلت کنار پنجره ا پیولف ش یساحل یها از آن تهاجم یکی

نگاه  یپرسشگر به درگاه ورود یکه آن دو پسر با شتاب وارد شدند با نگاه نیگرفت. هم یاواخر بعدازظهر را م
 به حرف زدن کرد:  شروعپر از اضطرار  یبا لحن لیکرد. و

 ،شده. اون ...  دیناپد نیگه اونل یهوراس م هلت 

 و سالم به هلشام برگشته.  حیصح اون 

 ستادهیاتاق ای  گوشه یها هیسادر برگشتند. او که  شاش را تمام کرد. هر دو پسر به سمت جمله ییآشنا یصدا
 زد:  ادیبود. هوراس با تعجب فر امدهیوارد شده بودند به چشمشان ن یوقت ،بود

 تو حالت خوبه! نیاونل ! 



 

 

                    

 

توانست صورت و  ،ه بودتر اتاق خو گرفت کیتار یها که حاال چشمانش با بخش ،لیلبخند زد. و دختر
 یتالق لیبا نگاه و نیشده بود. نگاه اونللکه و خاک  سیکه با روغن گر ندیبب ین را به خوبیلناو یها لباس
 صانهیرا که در دستش داشت بلند کرد و حر یا وهیلبخند زد. بعد فالکس آبم ویلبه  اقیاشت یا اندکو او ب کرد

 ورد گفت: آ یم نییکه فالکس را پا یاز آن خورد. او در حال

 ًساعت  جدهیه یکه تو یزیدارم که شک دارم اصالً برطرف بشه. تمام اون چ یعطش هی ظاهرا
 ...  داخلِ ومدیم یآب بارون بوده که از اون پوشش کرباس یکم هی دمیگذشته نوش

 و گفت: را که به دنبالش بود فراهم کند. جارل لطف کرد  یا کرد و به ارک نگاه کرد تا کلمه یمکث او

 یکشت ییِمخزن جلو . 

 آن کلمه را تکرار کرد.  نیاونل و

 قاًیاسلگور، دق یکشت ییجلو مخزن . 

 : دیپرس لیرد و بدل کردند. و یپر از سردرگم یو هوراس نگاه لیو

  ؟یکرد یکار م یاونجا چ یداشت توبگو  

 جواب داد. او گفت:  نیاونل یبه جا هلت

  و اون قصد داره به  -کنه یم معاملهها  یتموجا اون اسلگور داره بستمود ادیحق داشته. به نظر ماون
 کنه.  انتیهلشام خ

 : دیپرس لیو

 ؟یچ  

 شد.  رهیخ نیبم شده بود. او به اونل یو شگفت رتیاز ح شیصدا

 ؟یدیفهم یچطور  

 الغرش را باال انداخت.  یها شانه دختر

 متر ازم فاصله داشتن.  کمتر از دو .کرد یها بحث م یکه داشت در موردش با رهبر تموجا دمیشن چون 

 : دیحرفش پر انیبه م حیتوض یبرا هلت

 رفته تا با شانِ نییاز سمت ساحل پا اش یبا کشت روزیمون اسلگور د یمیدوست قد نیا ادینظر م به 
 دشیجد یدستامهبه  یلیاسمش هازکامه. و چون خائنمون به وضوح خ -ها مالقات کنه یتموجا

 یتا خدمتکارا -انجام بشه شیکشت ی عرشه یکرده تمام مذاکرات تو یپافشار ،اعتماد نداشته
 هازکام رو دور نگه داره. 

 حرف او را تمام کرد:  نیاونل

 من تونستم حرفاشون رو بشنوم.  نیهم یبرا 



 

 

                    

 

 خاراند. او گفت:  یسرش را م یحاال هوراس داشت با سردرگم اما

 ؟یکرد یکار م یچ یاون کشت ی... تو رواما  

 جواب داد:  نیاونل

 ها یگفتم که استراق سمع حرفا و مذاکرات اسلگور و تموجا بهتون . 

 انجام داد.  یصبر یب یاز رو یا اشاره هوراس

 ؟یاولش اونجا بودچرا از . اما ی. بله، اون رو گفتبله  

او بود و  یاال بر روها در اتاق ح نگاه ی کرد، بعد کامالً متوقف شد. همه یخواست جواب دهد، مکث یم نیاولن
 آن سوال ندارد. سرانجام گفت:  یبرا یمنطق یجواب قتاًیمتوجه شد که حق

 یزیکردم. دنبال چ یم یهودگیدونم. فک کنم خسته و کسل شده بودم. و احساس ب ی... نم من 
 گرانه بهم نگاه کرد.  لهی... ح ییجورا هیاسلگور  یگشتم که انجام بدم. و از طرف یم

 حرف او آمد:  نایبه م ارک

 گرانه ست.  لهینگاهش ح شهیهم اسلگور 

دش ردرمو نیبرداشت. اونل یا وهیمقابلش م زیم یبر رو یا کرد و از کاسه ییرایحال از خودش پذ نیدر هم و
  :کرد. او گفت قیفکر کرد و بعد آن را تصد

 ،میتصم نیهم یتر بود. برا گر لهیاز حالت معمولش هم ح یحت نگاهشدرسته، فک کنم. اما  خب 
 کار کنه.  یخواد چ یم نهیرو بده و بب شینگهبان یکس هیگرفتم که بهتره 

و  یهودگیب آن حسبرد. او از  یلذت ماز آن در آن زمان کامالً سرخوش بود و  نیاونل م،ییرا بگو قتیحق دیبا
شده بود.  لیهلت و ارک تبد رایب ،یاتیح یو حت ،تیاهماب اریبس ییبودن به حامل خبرها یرضروریغ
بود که  یزیهمان چ قاًیهوراس دق ی. واکنش بعدیدست بردارد، فقط اندک به خودش دنیتوانست از بال ینم

 داشت. او گفت: ش رادیمنتظرش بود و ام

 کشتن.  یمتو رو کردن؟ اونا  یم داتیشد اگه پ یم ی! چیبش دهیاما ... ممکن بود د 

ولف  ینمور در جلو یدر آن فضا که یاش مشهود بود. وقت یواپسدر لحن پر از دل نیاونل یاش برا ینگران دل
 یخطور کرده بود. وقت نیبه ذهن اونل به دفعات بیشماریقوز کرده و خودش را جمع کرده بود آن فکر  پیش

به خارش افتاده بود. اما حاال در  لحظه هردر  شاحساس لو رفتن، پوستش با ه بودآگاه شد شتیکامالً از موقع
 کرد.  یتظاهر م و آسان سهل یکاربه احساسی شبیه به آن ماجرا  مورد کل

 داد.  یانجامش م دیبا یکس هی م،یواقع گرا باش نیایکنم. اما ب فک 



 

 

                    

 

 لیبه و یبه سرعت نگاه نیکرد. اونل ینو به او نگاه م یاحترام از سر یسرخوش بود که هوراس با نگاه نیاونل
و آرزوها را شست و از  دیتمام آن ام لیو ی. کلمات بعدندیرا آنجا بب زیآم نیبود همان نگاه تحس دواریام ،کرد

 گفت:  یقدردانحسی از  چیبدون ه ویل برد. نیب

 ن. اوزهیر یبه ما نقشه م انتیخ یکه اسلگور داره برا نهیا زیچ نیخوبه، اما مهمتر یلیخ نایا ی همه 
 کار رو انجام بده؟  نیا یقصد داره چطور

 موافق بود.  هلت

 نهیکه نکته مهم ا البته . 

 ترده بودند. سگ زیم یخودشان بر رو نیها اشاره کرد که او و ارک در ب ییایاز سواحل اسکاند یا به نقشه او

 ًمالقات و  ی وعده هی یبره و برا ایآروم به در یلیستمون اسلگور نقشه داره که پس فردا خود ظاهرا
منتظرشن. اونا  یو پنجاه جنگاور تموجا صدبار  نیال اح نیساحل بره. با ا نییبه پا گهید ی مذاکره

 آره.  یم ،به هلشام ،نجایده و به ا یآب عبور م یو از رو ارهیم اش ی کشتی رو به عرشه

 : دیحرفش پر انیبه م لیو

 بکنه!  پیولف ش هیتونه صد و پنجاه مرد رو وارد  یوقت نم چیه اون 

 به موافقت تکان داد.  یسر هلت

 ًراه محل  مهی، در ننمنتظرشون ،رهیجز نیپشت ا ،رونیهم داره که اون ب گهید یدوتا کشت اون ظاهرا
 مالقات. 

 مد. آحرف هلت  انیبه م ارک

 ها حمله کنن. به  یرفتن که به پشت خطوط تموجا یرو ترک کردن. ظاهراً م نجایهفته قبل ا هی اونا
 یا شده نییتع شیاز پ مالقاتِ ی نقطه ها با اسلگور متحدن و در یاون کشت یها رلیاسک ادینظر م

 منتظرشن. 

کاغذ  یبر رو بینقشه ضربه زد. چند قطره از آب س یکند به رو یاش را پوست م وهیبا خنجرش که با آن م او
 یرا از رو بیطور که جارل ادامه داد آب س نیباال برد و هم به سمت ارکرا  شی. هلت ابروختیر یپوست

 نقشه پاک کرد. 

 راحت حمل خواهند کرد.  یلیاونا صد و پنجاه مرد رو خ یا کشتسه ت با 

 : دیپرس هوراس

 ؟یچ بعدش  

کرده بود را  دیکه او را تهد یخطر لیکه و نیو ا ،که توجه جمع از او منحرف شده بود نیاز ا دهیرنج نیاونل 
 داد:  حیشان برگشت. او توض گرفته بود به مکالمه دهیناد



 

 

                    

 

 با عنصر  ،حمله کنن. بهش فک کن، صد و پنجاه تا مردمون روهایبه ن تونن از پشت سر یم اونا
 شن!  یناگهان پشت سر خطوطمون ظاهر م ،یریگ غافل

 گفت:  یا با حالت متفکرانه هوراس

 م؟یکار کن یچ میخوا یتونه بشه. خب م یم یتیبد وضع یلیخ قتاًیحق  

 به او گفت:  ارک

 فالکورک در  ی رهیهام به جز یرو با دو تا از کشت نگالی. اسومیگام رو برداشت نیلاو محاال نیهم
  ...نجایا

 باال برد.  برایشرا  شیزد و دوباره هلت ابرو یا نقشه ضربه یبر رو بیآغشته به آب س یبا چاقو دوباره

 دن.  یرو انجام نم یمالقات ی وعده چیاسلگور ه ی گهید یمطمئن بشم که اون دو تا کشت تا فرستادم 

  :دیپرس لیو

 کنه؟  یم تیکفا نیدر مقابل دو؟ ا دو 

 خم کرد و به او لبخند زد.  از یک سو سرش را جارل

 رو بشنوه. اون  یکه گفت یزیتا اون چ ستین نجایا نگالیرو خوش شانس بدون که اسو خودت
ور اسلگ ملوانایپر از  یدو تا کشت با سادهیه رویارویی از  باالتر یلیخ ییملوانهاش رو به تنهاقابلیت 

 یرو یفضا اون. اونا به تمام تاسلگور تنها پاروزن خواهند داش یها یکشت قتیدونه. اما در حق یم
 .دارن ازین بچپوننرو   یتموجا همه اونن توش که مجبور یعرشه کشت

 : دیپرس لیو

 م؟یکن یکار م یدر مورد اسلگور چ اما  

 هلت بود که جواب داد.  نیبار ا نیا و

 اش  راحت نقشه یلیرو داره، خ یقصد چه کار میدون یبه گوشش برسه که م. اگه نجاستیهم مشکل
سابق  ی برده هی . حرف اون در مقابل حرفِمیرو اثبات کن یزیچ چیه تونیم و ما نمیکنه.  یرو رها م

 . یفرار یها از اون برده یکیتازه و  -خواهد بود

 یبرا نیکرد. اونل یم انیرا ب قیکامالً داشت حقااما  ،ندارد نیلبخند زد تا نشان دهد قصد توه نیبه اونل او
 تکان داد. هوراس مداخله کرد:  دییبه تا یسر حرفهایشدرک 

 یبرا یاثبات نیکنه، مطمئناً ا دایرو پ گهید یدو تا کشتاون  رهیجز نیا یتووینگال اگه اس اما 
 اونه؟  یها نقشه

 گفت:  اوسرش را به عالمت نه تکان داد.  هلت

 عبور بدن.    ایها رو از در یکنن که منتظر بودن تا تموجا ینم دییملوانا اصالً تا ؟یچ یبرا یاثبات 



 

 

                    

 

 : دیپرس لیشد. و یم دهیچیپ یلیاو خ یماجرا داشت برا نیداد. ا هیاش تک یصندل یبه پشت ،اخم کرده ،هوراس

 ؟میبکن میخوا یکار م یچ پس 

مشروعیت به هم نگاه کردند.  رتیآنها با ح ی مه. هخورددر  یبر رو نیسنگ یا لحظه ضربه نیدر هم اما
شان را با  یهمگ یناگهان ی آرام صحبت کنند و آن وقفه ییشان مجبورشان کرده بود که با صدا بحثنامقبول 

 : دیکه لو رفته باشند. هلت پرس نیگناهکارانه از جا پراند، مثل ا یحالت

 بوده؟  یا کننده منتظر مالقات یکس 

 بلند گفت:  یبا صدا گریبار د کیاو  ،ان را به عالمت نه تکان دادندسرش هیبق یوقت و

 تو.  ایب 

 یزیبه دور و بر اتاق کرد، نه چ یاز ملوانان جوان ارک. او نگاه یکیکند،  یبردار داک پردهوباز شد تا از ه در
. او به ارک دیرس یشد به نظر معذب م نیکه متوجه اونل نیشان حاضر هستند. هم یهمگببیند که  نیاز ا شتریب

 گفت: 

 یدر سرسرا یخصوص یشورابرگزاری  یبرا اکیکنم. رن دایپ نجایکردم ممکنه شما رو ا یم فک 
 خواد جارل.  یدرخواست کرده. شما رو اونجا م هی بزرگ

 اشاره کرد.  نیبه اونل داکوه

 نیاریشما بهتره اون دختر رو با خودتون ب و . 

 : دیپرس هلت

 اد؟یب دیچرا اون با ن؟یاونل  

در مورد آن  یهم احساس خطر نیاونل دی. شادیجوان عقب کش یاسکانددست که دختر خودش را از  دید او
 گفت:  یبا دستپاچگ هوداک بود داشت. شانیچه که روبرو

 قتاًیدختر حق نیگه که ا یرو درخواست کرده. اون م اکیبه ولزواو رنتعهد در مورد اونه. اسلگور  شورا 
 دختر شاه دانکنه.      ،کساندرا شاهزاده خانم

          
 

              
        
 
  

    



 

 

                    

 

 

 

 
 
 

با  ،بود تیاستورم وا یتندبادهاهای مهیب  صدایبر  افتنیسلطه  یبرا یعادتکه  اکیرن ی غرش گونه یصدا
 سقف کوتاه پژواک کرد.  یسرسراآن در  یچون بمبهمدردناک  یحالت

 جلو!  ارشیب 

دلگرم  یرا لمس کرد و با لبخند شیهلت بازووقتی بعد  د،یناخودآگاه خودش را عقب کش یبا حالت نیاونل
 نیهم لی. وصاف ایستادرا راست کرد و  شیها کننده به چشمانش زل زد خودش را جمع و جور کرد. او شانه

. هلت، ارک، و دو کارآموز تساو نش یبه تماشا نیباز در مرکز سرسرا رفت با تحس یبه فضا نیکه اونل طور
 رونیرا از غالفش ب رشیمتوجه شد که هوراس مرتباً شمش لیبه دنبالش رفتند. ونلین به او کینزد یلیخ

غالفش  انیبه م غهیدهد که ت یبعد دوباره اجازه م و را از غالف رها کند غهیتا ت کشد میو آن را باال  کشیده
که از آن  یه همان بدبپرتابش سرگردان بود. اگر اوضاع  یچاقو ی هتهم در کنار دس لیبرگردد. دست خود و

که  یگرفته بود که آن چاقو سهم اسلگور باشد، کس میخودش تصم شیپ لیرفت و یم شیپ دندیستر یم
 لیو ل،یکاسکور ی رهیجز ی، بر روگذشتهبار در  کیبود.  ستادهیا او،تر از  عقب یاندک ،اکیدرست در کنار رن

 آن گرید یاتاق به سو یسو کیرا از  شیملوانان ارک و اسلگور ثابت کرده و چاقو هو را بمهارتش با چاق
 در کار نبود.  یچوب ی  بار بشکه نیبود. ا دهیکش خیدر کنار دست اسلگور را به س یچوب یا پرتاب کرده و بشکه

. او با ستادیا اکیرن ی ال رفتهبا سکویدر مقابل  نیمطلق به تماشا نشستند و اونل یاتاق با سکوت حاضر در افراد
که با  افتی یخودش را در حال لی. دوباره ونگاه کرد اکیرن نیخشمگ به چشمانآرام و خونسرد  یحالت

سرسرا  یکنار بدر مقابلدر  ملوانانشاز  یا بود. اسلگور به دسته رتیغرق در ح نیاونل یشجاعت و خونسرد
  زد: ادیاشاره کرد. او فر

 نیاریاون برده رو ب . 

از  یلیاون خبا خودش فکر کرد:  لیبود. و اکیپرقدرت رن ی بود و کامالً خالف نعره یشمینرم و ابر شیصدا
 بره.  یچرخش اوضاع لذت م



 

 

                    

 

 ی. زندندیرا داخل کش کرد که تقال می انیگر یکریاز ملوانان اسلگور، در را باز کردند و پ ییها دو مرد، پاروزن
برده در  کی یکه برا -هیتنب یدائم دیو تهد یناکاف یغذا ،انیپا یرنج کار بو  توجه به دردسال بود، با انیم

چروک افتاده  شو صورت دهش یقبل از موعد خاکستر شیمو -وجود داشت تمام اینهااز  یادیز یهلشام مقدار
فرو افتاده  یگاهکف سرسرا انداختند. آن زن با ن یبر رو نیدر مقابل اونل و او را دندیکش شیبود. ملوانان او را پ

 آرام به آن زن گفت:  یبا همان صدا اسلگورآنجا جمع کرد. در غم خودش را و با 

 رو نگاه کن برده.  باال 

کف سرسرا بود.  یاو سرش را به عالمت نه تکان داد و نگاهش همچنان بر رو ،افتیزن ادامه  یها هق هق
 رونینرم و آرام ب یرا با حرکت شساکس یود و چاقآم نییسکو پا یاز رو ه،اسلگور به سرعت حرکت کرد

 یرویالبته نه با ن ،فشار داد شنرم گردن تزن قرار داد و آن را در گوش ی چانه ریرا در ز زینوک ت ی غهی. تدیکش
  :که پوستش را پاره کند. او تکرار کرد کافی

 باال رو نگاه کن.  گفتم 

که آن دختر را  نید. همننگاه ک نیکه به اونل جاییتا  اوردیزن را باال ب صورتچاقو استفاده کرد تا  یرویاز ن و
 به زن گفت:  اسلگور .سر دادهق را  از قبل بلندتر هق یحت دید

 بگو.  هم به ابرجارل یرو که به من گفت ییزایچ ر و اونبُشو. صدات رو بِ خفه 

هم از چند  اش کهنهلباس  اواخر کتک خورده بود. نیقرمز رنگ بر صورت زن بود. واضح بود که هم یینوارها
بدنش قابل مشاهده بود. در چند جا  ین درزها بر روآ انیاز م یشتریب قرمز رنگِ یها جا پاره شده بود و نشانه

کرد. او با  یش مشالتماس بخ نینازک خشک شده بود. چشمان پر از اشکش از اونل ی ن پارچهآ انیخون در م
 شکسته گفت:  ییصدا

 گفتم کتکم زدن. نکه بهشون  ینا تا وقتمن. او یبانو متاسفم 

 مانعقرار گرفت و  شیاسلگور تاب خورد و جلو یآن زن برداشت. اما چاقو یبه سو یگام اریاخت یب نیاونل
و  دیهوراس شناز جانب را در کنار خودش  نفس عیسرفرو بردن  یصدا لی. وشد آن زن نزدیک شدن او به

دست هوراس  یدست خودش را بر رو لیرفت. و رشیشمش ی دسته یبر رو شدست گریبار د کیکه  دید
 لیشد. و رهیخ لیبه و رتیبا ح کلینکشد. کارآموز درشت ه رونیرا ب رشیگذاشت و جلو او را گرفت تا شمش

و  است یواکنش آن کیحرکت هوراس  بود متوجه شده ویلآرام سرش را به عالمت نه تکان داد.  یلیخ
 ی کار همه انیپا شیتوانست معنا یم دیکش یمرا  ری، اگر دوستش آن شمشآور خفقان یفضا نیدانست در ا یم

  هنوز نه.آنها باشد. او با حرکت لبانش گفت: 



 

 

                    

 

اما  . او با خودش فکر کرد:دوندیبه هوراس بپ اکیقصد داشت در حمله به اسلگور و رن لیو دیرس یوقتش م اگر
 ای و نجاتمون بده باز کنه تیموقع نیا توی ون رومه راهتونه با حرف و مذاکر یکه هلت م مینیاولش بهتره بب

 . نه
 که آپارتمانش را ترک کنند به آنها گفته بود:  نیرنجر قبل از ا

  واضحه؟نینکن یکار چیکه نگفتم ه ی. و تا وقتنیمن بذار ی به عهده روحرف زدن . 

 هلت اضافه کرده بود: تکان داده بودند. بعد دییبه تا یدو پسر سر و

 ذاره.  میسلگور تاثیر متفاوت و اساسی روی اتهاممون به ا هی ماجراها نیبته اال  

 به سرعت گفته بود:  لیو

 م؟یبگ اکیکه به رن نهیمطمئناً هنوز قصدمون ا اما     
 هلت با شک سرش را به عالمت نه تکان داده بود. 

 مونه که  یم نیمثل ا میبزن تتهم بهش حرکت رو انجام داده. اگه در مقابله نیاون اول نه،یمشکل هم
 دهیموضوع رو ناد نیکامالً ا اکی. ممکنه که رنمیرو نجات بد نیتا اونل میکن یکار رو م نیا میدار
 .  رهیبگ

 شروع به حرف زدن کرد:  لیو

 یکه کار یاجازه بدش به یونت ینم اما  ... 

 ئن کرده بود. هلت دستش را بلند کرده بود تا او را ساکت کند. او آنها را مطم اما

 زمان درست برای رو کردن اون موضوع  میانجام بده. فقط مجبور یکار چیدم اون ه یاجازه نم من
 . نیهمش هم م،یرو انتخاب کن

 کف سرسرا برگشت. او تکرار کرد:  یور اسلگور به سمت زنِ حاال

 ابرجارل بگو.  به 

 داد:  حیتوض برگشت. او اکینگفت و اسلگور با غضب به سمت رن یزیچ چیه زن

 که  یو اون گفته دختر هیزن اصالتاً آرالوئن نی. ادهیشن هیزن رو با بق نیا یم حرفاسرکارگر
 ... نجاستیا

 اشاره کرد:  نیبا انگشت شصت به سمت اونل اسلگور 

 ه و اون این دختر رو شناخته دختر دانکن ،ندرااشاهزاده خانم کس... 

 ریباال رفت و او در ز نیکند. چانه اونل یابیرا ارز نیتا اونل دیچرخ یشدند و او به آرام کیبار اکیرن چشمان
 گفت:  یبا بدگمان اکیرن. ستادیتر ا راست یاندک اکینگاه رن

 دانکن رو داره.  لیاز شکل و شما ییزایچ هی اون 



 

 

                    

 

 گفت:  یناگهان یلیخ برده

 نه! من اشتباه کردم! نه ! 

التماس و تضرع به سمت اسلگور  یکف اتاق برا یرا بر رودستانش  یش،زانو یبر رودر همان حالتِ  او 
 . دیکش

 لرد اسلگور. من اشتباه کردم! مکه اشتباه کرد دمیفهم دمید کیکه اون رو از نزد حاال ، 

 آن زن آورد:  ادیاسلگور به 

 یمن خطاب کرد یاون رو بانو تو. 

 اصرار کرد:  زن

 تونم بگم که اون شاهزاده  یم دمش،یکه کامالً داشتباه. حاال  هی. نیاشتباه بود، همش هم هی اون
 . ستیخانم ن

 برگشت. او گفت:  اکیدردآور آن زن را از نظر گذراند. او دوباره به سمت رن یبا حالت اسلگور

 بکشن.  رونیرو با شالق ازش ب قتیدم مردانم حق یگه، ابرجارل. م یزن داره دروغ م نیا 

شالق  کیشد  یم کیطور که نزد نیرفت و هم شیاز آنها پ یکیو داد  یدوباره به آن دو مرد عالمت او
 کرد. زن با جمع کردن خودش از او دور شد.  یرا باز مجمع شده  و کوتاهِ میضخ

 ،لطفاً سرورم! لطفاً!  نه 

آن  یاز مو یا اسلگور دستهملوان داشت خودش را از آن مرد دور کند.  یشده بود و سع زیبا ترس ت شیصدا
هم از درد. مرد ستمکارانه شالقش را و هم از ترس  د،یکش غیاو را متوقف کرد و آن زن دوباره ج ،تزن را گرف

 زد:  غیج نی. اونلاوردیب نییسرش برد و آماده شد تا آن را پا یبر باال

 کن!  ولش 

 تانیپاما کا ،به سمت اسلگور نگاه کرد یبا حالت نامطمئن آن مردخشک کرد.  شیملوان را در سرجا شیصدا و
 گفت:  یبه آرام نی. اونلدیبگو یشتریب زیکرد و منتظر بود تا او چ یرا نگاه م نیداشت اونل پیولف ش

 من کساندرا هستم. نیشکنجه کن نیاز ا شتریکه اون زن رو ب ستین یازیخب. ن یلیخ . 

مد. آوجود  به تیآن جمع انیزده در م جانیه یا بود. بعد همهمه یکیزیفشار ف کی همچون قدر اتا سکوت
 : دیغر اکی. رندیجهت متفاوت شن نیولزواو را از چند ی واضح کلمه یلیخ لیو

 ساکت     ! 
 شد.  رهیمواجهه شود و به او خ نیجلو رفت تا با اونل ،. او بلند شددیو فوراً آن سرو صداها خواب 

 ؟یدختر دانکن تو  

 درش گفت: بر لقب پ یدییکرد و بعد جواب داد. با اندک تا یمکث نیاونل



 

 

                    

 

 آرالوئن.  ی دختر شاه دانکنم. کساندرا، شاهزاده من 

 فرستاد گفت:  یم رونیکه کلمات را با آب دهانش ب اکیرن

 یری. و من قسم خوردم که تو بمیتو دشمن من پس . 

 نهاد. او گفت:  شیبه پ یگام ارک

 رنجر خواستم تا  که از یدر امان باشه، ابرجارل. من وقت نجایمن قسم خوردم که اون دختر ا و
 دادم.  رو قولاین کمکمون کنه بهش 

 انیمد. ارک در مآافراد اتاق به وجود  نیدر ب یا سرش را بلند کرد. دوباره همهمه تیبا عصبان اکیرن
موضوع با او مجادله و رقابت داشته باشد.  نیا یقصد نداشت تا بر رو اکیبود و رن یها جارل محبوب یاسکاند

 یتواند موجب گسستگ یدانست که نم یم او فاصله داشت، گاهیتنها چند روز از پاکه  یمهاجمارتش توجه به با 
 . او گفت: شودارشد جنگش  یها جارل نیب

 داره.  یشتریب تیابرجارلم. قسم من اهم من 

 اش درهم فرو برد. او گفت:  نهیس یدستانش را بر رو ارک

 .با توجه به حرف خودم، نه نیست  

 اسلگور مداخله کرد:  ناگهان. به وجود آمد تیجمع انیسر توافق با او در ماز  ییآوا هم و

 اون نیکن ی! اون رو زندوننیشما رو به مبارزه بطلبه! شما ابرجارل هست یطور نیتونه ا یارک نم !
 ز رو به چالش کشونده! قسم شما به والِ

 به اسلگور گفت:  ،شوم یو لحن ،آرام یبا صدا ارک

 شو اسلگور.  خفه 

 را مورد خطاب قرار داد. او گفت:  اکیدوباره رن بعد

 یاون قسم مرگ رو اجرا کن یخوا ی. اما اگه میمن از تو نخواستم که قسم مرگ بخور اکیرن 
 . یانجام اون از سد من بگذر یبرا یمتاسفانه مجبور

قدشان هم تر شد.  کیبود نزد ستادهیکه ارک ا ییمد و قدم زنان به جاآ نییپا شیسکو یاز رو اکیرن حاال
و همراه  اب ،که در نگاهش بود یسوزان تیبا عصبان ،بودند. او کلیدرشت ه اریو هر دو بسی هم بود  اندازه

 اش روبرو شد.  یمیقددوست 

 ،ه؟یاون ک یدونست یم یوردآ یم نجایرو به ا دختر اون یوقت ؟یدونست یتو م ارک  

 : دیکش ادی. او فردیکش یانزجار خرناسسرش را به عالمت نه تکان داد. اسلگور با  ارک

 دونسته!  یکه م البته 

 دماغش ظاهر شد ناگهان حرفش را ناتمام گذاشت. ارک به او گفت:  ریکه نوک خنجر ارک در ز یوقت بعد



 

 

                    

 

 میری میرو دوباره بگو و بعدش حرف دم. اون  یبهت فرصت م گهیبار د هی . 

قرار داد. ارک  خنجرخودش و نوک  نیامن ب یا و فاصله دور شد  کلیالل شده، از مرد درشت ه اسلگور،
 برگشت. او گفت:  اکیخنجرش را غالف کرد و به سمت رن

 جا نیاطالع داشتم هرگز اون رو به ا سوگندتکه از  یصورت در حال نیا ریدونستم، در غ ینم
 تیاهم یلیکردم و حرفم برام خ نیاون دختر رو تضم تیسرجاشه، من امن قتیم. اما حقدورآ ینم

 . تهیبااهم یلیخودت خ یمثل حرف تو که برا -داره

 : دیکش ادیفر اکیرن

 توی این جا فاصله دارن!  نیها تنها سه چهار روز از ا یارک لعنتش کن و اون رو رها کن! تموجا
 ! میخودمون بش نیجنگ و جدل بباعث  میتون ینمموقعیت 

 : دیحرفشان پر انیبا آرامش به م هلت

 از  ،ممکنه دو تا کی، یایحداقل  که نیروبرو بشدر حالی ها  یبا تموجا نیکه مجبور بش فهیح یلیخ
 هاتون مردن.  جارل نیبهتر

 . دیابرجارل با خشم و غضب به سمت او چرخ و

 معامله  در یخوب زیچ چیوقت ه چیسر توه! ه ریز نایا ی که همه اطمینان دارم باًیشو، رنجر! تقر خفه
 آد!  یست نمتو بد آدمایی مثلبا 

 باال انداخت. او گفت:  یا قرار نگرفته بود شانه یخشم اسکاند ریکه تحت تاث تله

 مشکلت وجود  یبرا ی. به ذهنت خطور کرده که ممکنه راه حلره همون طوریه که احتمالش می
 زمان حال.  یحداقل برا -داشته باشه

 ی. او با چشمانق از بین رفتافراد اتا انیم ی همهمه به دور اتاق گرداند تینگاهش را با عصبان اکیرن یوقت
 بود. او گفت: دیگری  لهیمکر و ح ایمنتظر حقه  وشده هلت را نگاه کرد  کیبار

 قسم من الزم اجراست.  ؟یزن یحرف م یدر مورد چ یدار 

 : دیتکان داد. او پرس یبا موافقت سر هلت

 شه؟یهم م یعامل زمان چیشامل هسوگندت اون هستم. اما  متوجه  

 . دیرس یهمان طور که بدگمان بود سردرگم هم به نظر م حاال اکیرن

 ه؟یمنظورت چ ؟یزمان عامل  

 یدون یکه م یدر حال -رو بکشی نیاونل و در هر صورتی داری با تمام توانت قصدبپذیریم که  اگه 
د، من کار رو نکر نیکه اگه اون ا میکن یادآوری ستیالزم ن -رهیرو بگ تجلو کنه می یارک سع
 -کنم یکار رو م نیمطمئناً ا



 

 

                    

 

 ادامه داد:   هلت

 ؟یانجام بد یرو در زمان خاصکار که اون  آیا قسم خوردی   

 شد. او سرانجام گفت:  شتریو ب شتریب اکیرن ی چهرهدر  یحالت سردرگم

 رو مد نظر نگرفتم. فقط قسم خوردم.  ی. زمان خاصنه 

 تکان داد.  دییتا ی بار سرش را به نشانه نیهلت چند و

 ت رو امروز سوگندق یکن یسع کهدن  ینم یتیاونا اهم مربوط میشه،ز والِ جایی که به. خب، تا خوبه
منتظر  رفتن میها رو روانه کرد یکه تموجا نیکه تا، مثالً بعد از ا یریبگ میتصم ای یانجام بد

  ؟یبمون

 گفت:  یرامکرد. او به آ دایپ یهلت در صورت ابرجارل تجل یها و درک حرف فهم

 خواهد بود. و قانع ز خشنود ، والِمصمم هستمکه  ی. تا وقتدرسته 

 نه ! 

 نیاز ب شیصدا نیشمیاسلگور بود که حاال لحن مطمئن و ابر نیانداز شد. ا نیبر فراز اتاق طن یزیت یصدا
 رفته بود. 

 دیو با رهیبم دیاداره. دختره ب یا نقشه هیداره بهت حقه بزنه؟  یاون سع ینیبب یتون ینم ابرجارل 
 ! و دروغه ارزش یب ت حرفت و سوگندتصور نیا ری! درغرهیحاال بم نیهم

رخ داده  لیاسکورک یکه بر رو یبه خاطر حوادث نیانتقام از اونل یبرا شدور و دراز یو آرزو ،اسلگور تیعصبان
که در نگاهش  مخشاز  یا با شعله اکیدرازتر کند. حاال رن مشیرا از گل شیباعث شده بود که پا ،بود

 گفت:  رنیاک سوخت به سمت او برگشت. یم

 رفقات دروغگو هستن.  یگ یکه م نیا ...یارزش رو دور بنداز یعادت ب نیکنم ا یم شنهادیپ اسلگور 

 کرد.  ینینش از اتهامش عقب پیولف ش تانیو فوراً کاپ

 ،نبود ...  نیابرجارل. منظورم ا البته 

 حرفش را قطع کرد.  اکیرن

 مون،  خونه ی پاشنه یها تو یتموجااین  حضورست. با توجه به ایاسکاند تیمن امن یدل نگران نیاول
اختالفاتمون رو تا  که . اگه اون موافق باشهمیبشداخلی  یجنگ و دعوا وجبم میتون ینم ارک و من

 کنم.  یکار رو م نیمنم ا م،یبنداز قیبه تعو ها این تموجایبعد از جنگ با 

 تکان داد.  دییبه تا یفوراً سر ارک

 رسه.  یبه نظر م یتوافق خوب یلیخ نیا 



 

 

                    

 

که با اخم درهم گره خورده  شپرپشت یپا برجا بود. او با ابروها اکیظن در ذهن رن از سو یحال هنوز رد نیبا ا
 بودند به سمت هلت برگشت. 

 ی رنجر. همه ،ادیتو م ریماجرا چه گ نیا یتوو نپرسم  رمیخودم رو بگ یکنجکاو یتونم جلو ینم 
 بود.  قیتعو هی دربُ چیزی که به دست آوردی،

 سو خم کرد. او جواب داد:  کیسرش را از  یکرد اندک یم یطور که آن حرف را بررس نیهم هلت

 ارک.  ای. یجنگ کشته بش ی. ممکنه تو توفتهیممکنه ب یادیز یاتفاقا ندهیچند روز آ ی. اما تودرسته
که  نیا دنیشماست: د تیواول منم همون اول تیاولو گهیاز طرف دمون.  ییهر سه تا ایمن.  ای

طول  یلیخباشن،  دانیم روزیپ نجایادر اگه اونا  ،به کنار نایا ی شن. همه یها عقب رونده م یوجاتم
 ادی کار در مانع شدن اون یسع یبرا یکار سوگند هیببرن. من  ورشیکشه که به آرالوئن هم  ینم

 کردم. 

 لبخند زد.  یا وسانهبا حالت عب او

 اش تا به عهده میما عجله دار ی همه ادیکه به نظر مه ییهاسوگنداز اون  یکیهم  سوگند نیا 
 مگه نه؟  ،یا آزاردهنده ی. چه بالهامیریبگ

 قدم گذاشت. او گفت:  مشیعظ یشورا یصندل یسکو یبرگشت و بر رو اکیرن

 نیاحل  یرو میگرد ی. بعدش برممیرس یها م ی. اول به مسئله تموجامیپس روش توافق کرد خب 
 مسئله. 

تنها  دیرس یبه توافق تکان دادند. به نظر م یسر شانیرد و بدل کردند و بعد هردو ییها و هلت نگاه ارک
را گرفت و شروع کرد تا او را  نیاونل یداد. هلت بازو یلب فحش ری. او زستیموافق ن یتوافق نیاسلگور با چن

 یکند، و به دنبال دو کارآموز و ارک روان شد. آنها هنوز شش هفت گام تیهدا رونیبزرگ به ب یاز سرسرا
 برگشت. او گفت:  اکیدور نشده بودند که هلت به سمت رن

 هم هست که دوست دارم جواب اسلگور رو در موردش بشنوم.  گهیسوال د هی البته 

به اسلگور نگاه کرد. بعد  اریاخت یاسم اسلگور بدر آن اتاق با به زبان آمدن  یبود هر فرد دواریطور که ام نیهم
 اسلگور بود هلت ادامه داد:  یها بر رو نگاه ی که همه یوقت

 کنن؟   یکار م یفالکورک چ ی رهیجز یهاش تو یبتونه بگه که کشت دیشا 
 
 
 



 

 

                    

 

 

 
 
 

در صورت اسلگور را  آثار حیرت احساس گناه و ی افراد اتاق ورد همهآرا به زبان  رهیکه هلت اسم آن جز یوقت
خودش را جمع و جور کرد اما آن حس و آن لحظه در آن اتاق وجود داشت و در  عیسر یلی. اسلگور خدندید

 جواب داد:  تیصورتش مشاهده شده بود. او با عصبان

 یشورا ندار نیا یتو یاراتیاخت چیتا به تو جواب پس بدم، رنجر! تو ه ستمین نجایا من ! 

متر با  یو تنها صورتش چند سانترفت  هایش این سو و آن سو می ، بر روی پاشنهگذاشت شیپ یگام ارک
 صورت اسلگور فاصله داشت. او به آن مرد گفت: 

 من دارم. و دوست دارم جوابت رو بشنوم.  اما 

 : دیحرفشان پر انیبدهد به م یکه اسلگور بتواند جواب نیقبل از ا اکیرن

 ارک؟  ه،یچ ماجرا 

 اسلگور ثابت نگه داشت. او جواب داد:  ینگاهش را بر رو ارک

 فالکورک هستن. فردا قصد داره با اونا مالقات  ی رهیجز یوتحاال  نیاسلگور هم یها یتا از کشت دو
 بره.  1کیسندکر از سمت ساحل به سمت ساحلِ یکنه و با کشت

همین که لو رفته است.  شیها نقشه دیکه فهم نیهم ،که رنگ از صورت اسلگور رخت بربست دید ارک
کار نگذاشت  نیرا بلندتر کرد و با ا شیصداو  ادامه داد یشفقت چیارک بدون ه حرف بزنداسلگور خواست 

 شود.  دهیشن گریمرد د یصدا

  کنه و اونا رو پشت خطوط کشتی رو سوار  یقصد داره صد و پنجاه جنگاور تموجا اونجاتوی
 حمله کنن. ونر بهمکنه تا از پشت س ادهیپ ونم یدفاع

به  یهودگیزدن کردند. اسلگور به ب ادیشروع به فر کبارهیوش و خروش آمد و افراد داخل اتاق به جبه  اتاق
کرد. ملوانانش در سرسرا، که تعدادشان کم هم نبود، با داد و هورا  یگناهیگفت و تظاهر به ب راهیارک بد و ب
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قطع  یو برا دندیکش ادیدر جوابشان فر ندبه ارک عالقه داشت که یافراد ی هیکه بق یاعتراض کردند، در حال
از  اکیکه رن اینکامل ادامه داشت تا  قهیدق کی یها برا یباز وانهیسر دادند. آن د ادیسر اسلگور فر کردن

 : دیکش ادیاش بلند شد. او فر یصندل یرو

 ساکت ! 

 : دی. ابرجارل پرسدیبشنو سوزن را هم کیافتادن  یصدا دیتوانست یم ادشیپشت فر سکوتِ در

 ؟یدون یرو م زایچ نیا یچطور  

 بر طبق یانتیخ نیطور بودند. اما مفهوم چن نیها هم هم یاز اسکاند یلیمد. خآ یاز اسلگور خوشش نم اکیرن
خیانت است آن  رممکنیمتوجه شد غ اکیداشت که رن یواضحی زشتچنان ها  یاسکاند ی ساده یاصول رفتار

 باور کند. ارک به او گفت:  ،از جانب اسلگور یحت ،یصرا از جانب هر شخ

 اکیاون استراق سمع شده رن یها نقشه . 

 و داد سر داد.  غیاش را با ج یگناه یاسلگور ب فوراً

 نیکنه من خائنم؟ بزار یادعا م یک ده؟یمن رو شن یحرفا ی! کفهیمشت دروغ کث هی نایدروغه! ا نایا 
 ! حاال با من روبرو بشن نیاونا هم

 شود گفت:  دهیاتاق به وضوح شن ی کرد که در هر گوشه یرا بلند م شیکه صدا یدر حال هلت

 با ماست.  نجایمون ا نیخبرچ اکیرن ایق،از حق قسمتیعنوان  به 

رنجر  نیکه ا یبه رنجر نگاه کرد. از وقت یلیم یبا ب اکیاسلگور را خاموش کرد. رن یها خبر فوراً اعتراض آن
شد. ابرجارل  یتر م ختهیبه همر وستهیبه طور پ زیهمه چدر بنا شده  ی ساده بِیترتنظم و بود،  دهیبه هلشام رس

 گفت: 

 میبزار خبرا رو از خود اون مرد بشنو پس . 

 مشتاق بود  یلیخاطره که اسلگور خ نیبه هم دی. شانهیمون اونل نیزن. خبرچ هی. اکیمرد، رن هی نه
    اون رو بدنام کنه و به کشتن بده.  

کرده است.  یمتوجه شد که هلت چقدر هوشمندانه دستش را باز لیاتاق را پر کرد و و ییغوغا گریبار د کی 
 فهمیده باشه کهتونسته  ی: اسلگور چطور مدیسوال واضح را نپرساین  یکس چیو آشوب، ه یدر آن سردرگم

ن دختر او هکن یسع تانداشت  یلیلنست دود ینم وموضوع ر نیا سلگورا هچون اگ ده؟یاش رو فهم نقشه نیاونل
 . هاعتبار کن یب ور

 ه خاطرباور کرده بودند که اعمال و رفتار اسلگور ب باًیها تقر یشک را کاشته بود و اسکاند ی اما حاال هلت دانه
 نیدر کار بوده باشد. در آن اوضاع، اتهامات اونل یگرید لیکه دل نیا نه ،بوده نیاونلو سد شدن بر سر راه  مانع



 

 

                    

 

 ادی. حاال اسلگور داشت فرکنند یبررسرا اتهاماتش  ندخارج شود. مجبور بود دانیم زراحت ا یلیتوانست خ ینم
 : دیکش یم

 کن!  اثباتش 

 ادیاست داشتند فر کیبه تبر جالد نزدنیز ان خودش یها که متوجه شدند گردن شناز ملوانا یتعداد و
 . دندیکش یم

 اما مدرکتون کجاست؟  تونه من رو متهم کنه! یم یکس هر 

 : دیرا ساکت کرد. او از هلت پرس ادهایآن داد و فر یا با اشاره اکیرن

 ؟یاتهامات ارائه کن نیا یبرا یبه ماها مدرک یتون یرنجر م خب  

 بدهد جواب داد. او گفت:  یکه هلت مجبور شود جواب نیکرد و قبل از ا یدست شیبه سرعت پ ارک

 اسلکه باشه.  تویفردا  دیآره. او با یک مراز فالکو رو یشتداره اون دو تا ک نگالیاسو 

بار  کی. او که ستیاش در دست ن از نقشه یمدرک مشخص چیه دیو فهم دیحاال اسلگور راه خروج را د اما
 : دیکش ادیشده بود فر زیت شیصدا گرید

 نیا ی؟ چطورکنه یرو ثابت م یچ نی؟ ا، که چیک منتظرنرفالکو یمن تو یها یدو تا از کشت خب 
 کنه، مگه نه، ارک؟  یرو ثابت نم یچ چیه نیخائنم؟ ا هیکنه من  یثابت م

خود اسلگور نبودند. همان انان و آنها فقط ملو -از افراد داخل سرسرا شروع به تکرار آن افکار کردند یتعداد 
اسلگور  انتیبر خ دال یمدرک چیها در محل مالقات ه یشده بود حضور محض کشت ادآوریطور که هلت قبالً 

مورد خطاب  ،و نه ابرجارل را ،را هابرداشت و آن تیبه سمت جمع ینبود. اسلگور که حاال شجاع شده بود گام
 قرار داد. 

 کشور  نیا یاز دشمنا یکیزنن! اونا حرف  یکنن! اونا به من تهمت م یمتهم م انتیمن رو به خ اونا
  یروش چیتونن به ه یحال اونا نم نیرو! با ا مون ابرجارل ی ، دشمن قسم خوردهباور کردنرو 

 میبد ازهگم بهشون اج یهاست؟ من که م یعدالت اسکاند نیآورشون رو اثبات کنن! ا شرم یادعاها
 کنن.  دایاثبات اون پ یبرا یراه

 یعالمت باشدگروه کر  کی تیکه در حال هدا نی. بعد مثل ابلند شدو در موافقت با ا افتهیرشد  ییآوا هم کی
 گفت:  اوبه آنها داد تا ساکت شوند و به سمت هلت برگشت. 

 رنجر؟  ،یتون یم 

 و تمسخر ادا کرد.  نیتوه کیکلمه را مانند  نیآخر

 ؟یئه کناهم ار یبهمون مدرک یتون یم  



 

 

                    

 

دانست که  یاند. م حاضر را از دست داده تیو احساسات جمع یدانست برتر یکه م یکرد، در حال یمکث هلت
 . او گفت: ستادیو در کنار دوست و استادش ا دیخودش را جلو کش لی. بعد واند باخته

 هست.  یراه 

توانست آن   لیو ی ها را ساکت کند، اما جمله یاسکاند یسر و صداپر  تِیالزم بود که آن جمع یقدرتمند زیچ
آن  یها بر رو نگاه یباشد و تمام دهیبرنده آنها را بر یچاقویک که  نیکند. صداها فرو نشست مثل ا یرا عمل

 اکیخود رن نیزد ا یحدس م لیبود. همان طور که و ستادهیهلت و ارک ا نینقش برگشت که حاال ب زیر کریپ
 : دیساده پرس یلیاو خ بود که سکوت را شکست.

 ؟یچطور  

 با دقت گفت:  لیو

 ،گرفت،  رو به عهده حضورشون توی اون جزیرهکه خودش  ره،یجز نیا یاسلگور تو یها یکشت خب
 ها نباشه.  یداد و ستد با تموجا در مورد شاتین یبرا یمدرک دیشا

به  شانتیامن یدانست که تمام یکرد و م یکه کلمات را بلند ادا کند در موردشان فکر م نیقبل از ا لیو
قبل تا صحبت کند و  دیکش ینفس اکیکه رن دیکند. او د انیاش را ب دهیکه چطور ا نیبه ا ،بسته شده ییتارمو

 : ادبا عجله ادامه د دپرب شحرف انیکه ابرجارل بتواند به م نیاز ا

 بشه که مثالً اونا  یطور نیو اگه ا ،بره کیرو برداره و به ساحل سندکر ندی... اگه ارک ولف وا اما
 هی نیعبورشون بدن، ا ایدر یکنن که منتظرن تا از رو دایرو اونجا پ یتموجا یو پنجاه جنگجو دص
 نه؟  هکنه، مگ انتیتا به شما خ ختهیر یداشته نقشه م یکه کس نهیا یشخص برام ی نهونش

کرد  یفکر م دهیطور که در مورد آن ا نیهم اکیمد. رنآاتاق به وجود  تیجمع انیتوافق در مسر از  یا همهمه
 لب گفت:  ریارک ز لیاخم کرده بود. در کنار و

 بود پسر.  یفکر خوب 

 گفت:  اکیرن سرانجام

 اسلگور پای بگه که  تونه یم یبوده. اما ک یزیدر حال طرح ر یانتیده که خ ینشون م نی. ادرسته
 ؟ توی این ماجرا گیره

 . اما حاال هلت صحبت کرد. دیکرد لبش را گز یحرف فکر م نیطور که در مورد ا نیهم لیو

 با  یکه سه کشتبل یکشت کینه  ،ارک نیوجود داره. اجازه بد دنشیفهم یراه ساده برا هی ابرجارل
با  تونه ی. بعد ارک مش رو دارنها انتظار یکه تموجا هیهمون تعداد نیا یطور نیخودش ببره. ا

و اون رو  دهو به اونا بگه که اسلگور بازداشت ش صحبت کنه ،که ممکنه اونجا باشه ،ها یرهبر تموجا
واکنش نشون بده،  یرطو نیارک ا یها ها به حرف ی. اگه رهبر تموجارهیفرستاده تا جاش رو بگ



 

 

                    

 

کنه  یکه ادعا م یا اندازه به همون نجاستیمون که ا دوست نیا "ه؟یچه خر گهیاسلگور د نیا "که
 گناهه.       یب

دهد. بعد  یتکان م دییبه تا یکند سر یاش فکر م دهیطور که در مورد ا نیهم اکیکه رن دیکرد و د یاو مکث 
 تر افزود:  با تامل یلیخ

 ازیکه ن هیتمام مدرک نیدشمن آشنا باشه، بعدش ا ی.. اگه اسم اسلگور به نظر برا. گهیطرف د از 
 . نیدار

 با خشم گفت:  اسلگور

 نیاتوسط که  هیا توطئه نی! استمین ایمن خائن به اسکاند ،خورم ابرجارل یست! قسم م مسخره نیا 
 شده.  یزیها طرح ر یآرالوئن

 شاره کرد. ا لیبه هلت و و یزیاو به طور اهانت آم  

 به ارک حقه زدن که اون حرفا رو باور کنه.  یطور هی ادیبه نظر م و 

 گفت:  ینیبا لحن سنگ اکیرن

 مگه نه؟  ،یکه ازش بترس وجود نداره یزیچ چیه یگناه باش یب اگه 

آن  یشانیپ یبود که بر رو یشده بود و متوجه درخشش قطرات عرق رهیبه اسلگور خ یحاال با حالت محکم او
اسلگور کرد. او با خودش فکر کرد:  یرسوخ م شجمالت یکه حاال در تمام یزید نشسته بود، متوجه لحن تمر

. اسلگور استخائن  کیکند که آن مرد  اورشد تا ب یآماده م شتریکرد، ب یاو را تماشا م شتری. هر چه بدهیترس
 شروع به صحبت کرد: 

 که ....  نمیب ینم یلیدل چیه من 

 : دیکش ادیصحبت او را قطع کرد. او فر یا هراشابا  اکیرن اما

 که  یزیببر و همون چ کیبه ساحل سندکر ی! ارک فوراً سه تا کشتاین کار رو الزم می دونم من
نه به  ای رهیماجرا گ نیا یکه اسلگور پاش تو یمتوجه شد یداد رو انجام بده. وقت شنهادیرنجر پ

 تو ...  یبرگرد و گزارش بده. و برا نجایا

 . برود اتاق ییه سمت در پهلوتا ببه سمت اسلگور برگشت که شروع کرده بود  او

 کار  نیفاک ال. اونمتیکه بب یباش ییخوام جا یگرده م یکه ارک برم ی. تا وقتیبر یینکن جا یسع
 رو انجام بده!

داد و رفت تا تکان  دییبه تا یارشدش گفته بود که سر یها از جارل یکیاش را خطاب به  جمله نیآخررنیاک 
 ارک گفت: . چاندیاسلگور پ یدستش را به دور بازو کیو  ستدیاسلگور با در کنار

 ابرجارل.  یزیچ هی 



 

 

                    

 

 دوباره به سمت او برگشت.  یرهبر اسکاند و

 ها کم  یتعداد اون تموجااز  یکم هیکه  ستین یمشکل ره،یاسلگور گ یمتوجه شدم که پا یوقت
 شه.  یکم م میبجنگ باهاشون نجایا در میکه مجبور یاداز اون تعد یکم هیحداقلش  م؟یکن

 گفت:  اکیرن

 ت دها بکشن یخائن رو بدونم و اگه اون تموجا تینکن. الزمه که هو یسکیر چی. اما ههیخوب ی دهیا
 . یاون رو بهم بگ یتون ینم

 گفت:  ردیخودش را بگ یکه بتواند جلو نیقبل از ا لیو

 م؟یرو دارن عمل نکن که انتظارش یا نقشه نیبه هم چرا  

 است. او گفت:  وانهید ایکرد گو یبه او نگاه م یها طور یاسکاند رهبر

 نجایبه ا یها رو به عنوان زندان یارک واقعاً اون تموجا یکن یم شنهادیپ یدار ؟یشد وونهید تو 
از  یسر هی کار نیو ا بزاریم نگهبان براشونو  میکن اسیرم که اونا رو یش یبرگردونه؟ مجبور م

 کنه.  یمون کم م یسربازها رو از خطوط جنگ

 تا از ارک درخواست کند گفت:  دیچرخ یکه م یدر حال لیو

 بعدش  -یکن ادهیفالکورک پ رهیجز نیا تویتا اونا رو  یکن دایپ یا بهونه یتون ی. اما تو نمنجایبه ا نه
  ؟یاونا رو اونجا رها کن

 از جانب ارک شکسته شد. او گفت: قیو عم ییتو گلو یا بار با خنده نیا سکوتی که ،سکوت دوباره

 ،یرینظ یب ی دهیچه ا اُه ! 

 لبخند زد.  لیبا عالقه به و و

 ن شوالتماس به مجبور میتون یمطمئنم م میرد کن 1والترو یها کهی... سوارا رو از وسط بار نیما ا اگه
 -وحشتناکن یلیوقت سال خ نیا ااونج یاهای. درمیکن  ادهیساحل پ یتو یچند ساعتاونا رو که  نیمک

 کنن!  ازدهیرو در یا تجربه یکه هر ملوان ب نیا یبرا ینیو تضم

 : دیمتفکرانه خاراند. او از هلت پرس یاش را با حالت چانه اکیرن

 آب بودن عادت ندارن، درسته؟  یها به رو یتموجا نیفک کنم ا 

 به موافقت تکان داد.  یسر رنجر

 ًابرجارل.  کامال 

 شد.  رهیاز هلت به کارآموز جوانش خ کایرن

                                                 
1

 - Vulture Narrows 



 

 

                    

 

 داره.  میکه از شما رنجرا انتظار دار یچیدر پ چیپ یفکرا یبرا یپسر استعداد مشخص نیا 

 گفت:  یکامالً واضح و شفاف یگذاشت و با صدا لیو ی شانه یبر رو یدستش را به سبک کی هلت

 ره.  یم شیپ نایاز ا شتریب یلیاون خ میکن یابرجارل. ما فک م میکن یبهش افتخار م یلیخ ما 

. او باالتر از حد توان او بود یها همگ ها و ضد توطئه تکان داد. آن نوع از توطئه یسرش را با خستگ اکیرن
 از دستانش را به سمت ارک تکان داد تا او را مرخص کند. او گفت:  یکی

 نجایلکورک رها کن و به افا ی رهیجز یها رو تو یتموجا نیهات رو آماده کن و برو. بعد ا یکشت 
 برگرد. 

برای گفتن را  حرف نیتر دانهیو ناام نیکه نگران آن بود حل شده بود، اما اسلگور آخر ییموضوع تا جا آن
 داشت. 

 اونا  یتون یکاسه است! شما نم هی یشون دستشون تو آدما به من تهمت زدن! اونا همه نی! اابرجارل
 کنن!  دییاخودشون رو ت یکه ادعاها یرو بفرست

 کرد.  یمکث اکیرن

 حرفت منطقیه . 

 برگشت.  لفمنشیبه سمت ه او

 ،طرف با اونا برو.  یشاهد ب هیتو به عنوان  بورسا 

 گرفت:  جهینگاهش را به سمت اسلگور برگرداند و نت بعد

 نباشه.    کیدر ساحل سندکر ییتموجا چیکه اونجا ه یباش دواریبه خاطر خودت بهتره ام و 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 

 
 
 
 

بار قادر نبود تا  نیصدم یانداخت و برا یبود نگاه ستادهیا پیدر عقب ولف ش شکه در کنار یارک به مرد
شد و با لحن  ،و لبخندش ش،نشست. هلت متوجه نگاه یصورتش م یشود که بر رو یمانع لبخند پت و پهن

 گفت:  تلخی

 بشه؟  عادی یمدت هیبعد از  دیمطمئناً با 
 جواب داد:  یبازتر شد. او با شادمان ششیرا به عالمت نه تکان داد و ن سرش جارل

 بار اوله.  خوشمزگیمن هر بار به همون  ی. برانه من یبرا 
 گفت:  ،اخم کرده ،رنجر

 دارن.  یشمزگوو خ یاز شوخ یا حس سرزنده نیها چن یخوشحالم که اسکاند یلیخ 
او  قتی. در حقدندیخند یهم داشتند به او م گرید یاسکاندچند  دید یبهتر نکرد وقت چیرا هش بد حالِ نیا

یک  -ها را گرفته و به تن کرده بود یبود. او شنل رنجرش را در آورده بود و لباس اسکانددار  و خندهمضحک 
 دهیچیبه دور آن پ یچرم یپا بندها تا مچِزانو  رکه از س یشلوار پشم مین کیخز کوتاه و  شنلِ کی، پوستین

چون هلت به طرز قابل  قتیاما در حق ،شدند یبسته مبه سمت مچ پایش  شیاز سر زانو دیحداقل با. شد می
تا مچ  شیها ران یها از رو چیبود، آن ساق پ یبزرگسال یتر از هر اسکاند نقش زیاز نظر قد و قامت ر یتوجه
 نیجمع شده بود. پوست شیرانها نیب ی در فاصله طرز بدیبه  یپشم یشلوار مینبسته شده بودند و  پایش

خودش را  یها در حد و اندازه یگریفرد د یبرا یکاف یآمد فضا یزد و به نظر م یزار م به تنشبزرگ  اریبس
 دارد. ارک جواب داد: 

 یاز ماها جا بزن یکی یجابه خودت رو تا  یکنب ت رویسع یخواست یخودته. چون م ریتقص . 
 گفت:  یلب ریز هلت



 

 

                    

 

 کردن خوب من رو برانداز  یمرز دنبال م کیکه داشتند ما رو تا نزد یها وقت یتموجا  ،گفتم که بهت
 چیه دهیرنجر لباس پوش هیکه مثل  یدوست داشتن هر کس یاونا برا هم، بدون اون یو حت -کردن

 ندارن.  یلیدل

 باز بود گفت:  ششیارک که هنوز ن

 دمیاون رو شن خب . 
 ی آب را کنترل کرد و حلقه انیجر یها دانیم تیشد و موقعدر مقابلش خم  بانی ی دیده حلقه یروبر  او
کرد. او با  یرا بررس یبعد ی شان به سمت دماغه تا با آن مطابقتش دهد. بعد جهت تنظیم کردرا  بانی دهید

 خودش گفت: 

 از شرق به سمت جنوب شرق. یکم هی 
 زد:  ادیرا بلند کرد و رو به مردانش فر شیصدا بعد

 ه. یبعد ی پشت دماغه کیسندکر! ساحل نیکن عجله 
 شانیها ها مطمئن شدند اسلحه یمد و اسکاندآبه وجود  پیولف ش یکشت یها عرشه یآشفته رو  یانتظار

 مدند. آ میم ناگر چه آن قدر به چش -دستانشان است کینزد
و به  انش یکیکه در نزد دیگر پیرا به دو ولف ش امغیدکل پ سرِ بانِ دهیاز جانب ارک، د یبا حرکت سر

 ششیزند تا ن یزور م یلیکه واضح بود خ ،پیولف ش تانیبودند منتقل کرد. کاپ شناورآب  یهمراهشان بر رو
 رنجر کرد. او به رنجر گفت:  یها دنده ی لهانه چندان آرام حو یا آرنجش سقلمه اب باز نشود،

 یکالهخودت رو سرت بذار بهتره . 
آن کالهخود برداشتن  یدستش را برا هلتکرد و  رهیاز قبل ت ترشیبحتی درهم رنجر را  یمایساین حرف  که

 ی تکه نیتر انهیجنگجو نیگذاشت دراز کرد. ا یبر سر م یبزرگ که هر جنگاور اسکاند اریدار بس شاخ
هیچ شود و  یدر جمع ظاهر نم یکالهخود حت کیبدون  یاسکاند چیبود. ارک گفته بود که ه شان زاتیتجه
اندازه  یبآنها در مقام مقایسه که  نی. با ابر سر نگذارداز آنها را  یکیر کار نبود که از جانب هلت د یبحث

 گرفت.  یدر نظر م کامل و یعیطب سرِ ی اندازهآن را یک هلت  ند کهبود یزیبزرگتر از آن چ
هخود حال کال نیبا ا ،کند دایبود که ارک توانسته بود پ یکالهخود نیکه آن کالهخود کوچکتر نیبا ا یحت

 هیمده بود. با چپاندن الآ نییپا شیها ها و گوش چشم یتا رو و خورد یو تاب م دیچرخ یسر هلت م یبر رو
 یسر هلت جا گرفته و تکان یبر رو شیکنند که کالهخود کم و ب یاز پارچه سرانجام توانسته بودند کار ییها

و  حیبا تفر ی. اسکانددیچرخ یرش مس یبر رو ،بیعجخیلی و  ،راحت یلیحال هنوز خ نینخورد. اما با ا
به هلت نگاه کردند که با دقت کالهخود را بر سرش گذاشت. بورسا که  کاری، پنهان چیبدون ه ،یسرگرم

 ،جنگجو ریغ لفمنیزد. آن ه یتکان داد و پوزخند فبود، سرش را با تاس وستهیبه آنها پ اکیطبق دستورات رن



 

 

                    

 

خیلی بهتر از هلت، بخشی از  ،دانست یم نگذرانده بود، مبارزهان هم در میدروز  کیاش  یکه هرگز در زندگ
  گفت: یاو با شادمان شود.  آن جنگاوران محسوب می

 بشه ارزشش رو داشته که  یزیر خون و خونپر از  زیو گر بیتعق هیبه  لیماجراها تبد نیا گها یحت
 . نمیرو بب تیموقع نیا

خود  یسرش، کالهخود از جا عیاشتباه بود. با حرکت سر کی نیاو اند. ردسرش را برگ تیبا عصبان هلت
آرام به خودش فحش داد و آن کاله مسخره را صاف کرد و  یلیشد. او خ زانیچشمانش آو یدرآمد و بر رو

 را در دل نگه دارد.  یاسکاند ی شد تا خنده میتسل
شد تا ولف  یکه ارک آماده م طور نیاما حاال هم ،کردند یحرکت م زیبخش بادخ کیآنها داشتند در مقابل 

آن     ،عرشه وجود داشت یآشفته وار بر رو یتیباد عبور کند، فعال ریرا به سمت دماغه بچرخاند و از مس ندیوا
و دراز در  نیسنگ یهاپارو. شد ستون افقی دکل پیچیده می یشد و بر رو یبادبان مربع بزرگ داشت جمع م

وقت  یکه کشت نیو قبل از ا دندیکش رونیکردند و ملوانان آنها را ب یلوق موتلق و ت هایشان قفل سوراخ انیم
 و آرام کردند.     کیتمیحرکت ریک منحرف شود آنها شروع به  رشیه باشد تا از مستداش

با کالهخود  گریبار د کیها همان حالت را دنبال کردند.  یکشت گریکه د دیبه پشت سرش د یبا نگاه هلت
نفرت کالهخود را برداشت و آن را بر  یاز رو یا و با اشارها .سرش کج شد یبر رون این سو و آن سو تابید

بزند.  یحرف اجرات کند ت کلیدرشت ه یکرد اسکاند یشد و آرزو م رهیعرشه پرت کرد. هلت به ارک خ یرو
 باال انداخت و لبخند زد.  یا جارل فقط شانه

آن در حرکت  ظو حف یکشتدادن حرکت  یبرا یکار چیهکه  ییدماغه بودند و آنها نیآخر یکیحاال در نزد 
 این که ایخواهد بود  یساحل خال ایآ ندیپا بلند شده بودند تا بب یبر رو اقیبر عهده نداشتند با اشت ریمس

 آنجا منتظرشان خواهند بود.  یاز جنگاوران تموجا ارتشی یگروه
در پشت آن  یساحل شنیک از  ینوار جیه تدردماغه عبور کرد و باز  ای هبا حرکتِ کند آزار دهند کشتی

 چیاز ه یا نشانه چیبود ه مقابل چشمانش ساحل که در یها قسمت نیاول دید طور که نیشد. هلت هم انینما
 یجنوب یدر درونش حس کرد. اما آنها فقط داشتند به انتها ختنیاز فرور احساسی داد یرا نشان نم ییتموجا

کردند برآمد و آن  یکه تماشا م ییآنها یاز سو یآه آرام دندیچرخ شتریور که بط نیکردند و هم یساحل نگاه م
 بدل شد.  یاز شادمان زیتند و ت یا در درون هلت به شعله ختنیحس فرور

شکلشان در  یگنبد ینمد یادرهاچقرار داشت.  یاز سواره نظام تموجا گانیدر مرکز ساحل، سه  آنجا
در حال چرا بودند.  ،شد یکه ساحل تمام م ییجا ،چمنزار یها بر رو اسبمنظم برپا شده بودند.  ییها فیرد

گان ده مرد را خواهد یداد که هر  یسواره نظام شصت سرباز بود. احتمال م گانِیدانست در هر  یهلت م



 

 

                    

 

 یها مسافرت کنند. صدا پیتوانستند با ولف ش ینم ده نفر آن یطور نیقبت کنند و ااها مر گماشت تا از اسب
 اند.         شده دهیگفت که د یساحل به آنها م یاز رو یتموجا ناموزونِ یِشاخ پورِیش

 گفت:  یاسلگور تکان داد. او به تلخ انتیشواهد خمقابل در  تاسفسرش را با  بورسا

 تر از  ها خائن شده تلخ یاز اسکاند یکیکه  نیباشه. فکر ا یپوشال تیمامور هی نیبودم که ا دواریام
 . یاهاش روبرو بشاونه که ب

 یلیمزاج خ رکباال انداخت. ا یا رد و بدل کردند. ارک شانه ییها از کنار هلت و ارک دور شد و دو مرد نگاه او
 گفت:  یاسلگور داشت. او به آرام تیاز شخص یو او شناخت بهتر تداش لفمنیاز ه یتندتر

 میکه کامالً مطمئن بش وقتشه . 
کار  نیکه ا نیداند. همررا درست به سمت ساحل برگ ندیولف وا ی رد تا دماغهکننده را بلند ک تیهدا یپارو و

آرام و کند را ادامه دادند  یساحل حرکت یمتر ستیشدند و پاروها تا دو هم جابه جا گرید یانجام شد، دو کشت
 را در مقابل باد و جرز و مد حفظ کنند.  تشانیا موقعت

در مقابل موج شکن قرار داده ها  یبزرگ و گرد اسکاند یدند اما سپرهاکمانداران بو ررسیکه آنجا در ت نیبا ا
 ملوانان باشند.  فظِها حا یتموجا ی با هر نوع حمله هشده بودند تا در مقابل

رفتند و هر حرکت پاروها  یبه سمت ساحل م میچنان خوش شانس نبودند. آنها مسق ندیولف وا یرو مردانِ
داد. ارک به سمت  یقرار م یتموجا یها کانیاز پ یناگهان یا ض خطر دستهدر معرو بیشتر  شتریآنها را ب

 پاروزنانش غرولند کرد: 

 نیریبگ نییرو پا سرتون . 
 یو سع ند،که ممکن بود خودشان را جمع کرده و قوز کرده بود ییبود. آنها تا جا یرضروریغ یهشدار نیا

شود. هلت متوجه شد که دست  داریپد یچوب یسپرها یشان بر باال مانع شوند که هر قسمت از بدن کردند می
 یجنگ نیتبرز ی سمت دسته بهکننده جدا شده و ناخودآگاه  تیهدا یپارو یگاه از رویراست جارل گاه و ب

 رود.         یداشت م هیکه در کنارش تک یبزرگ
ها به  یه از تموجاشش هفت نفر یشد و گروه یم شتریو ب شتریو آمد و شد در ساحل داشت ب ،تیحاال فعال
طور که  نیهمی سواره نظام، ها گانیشدند و  یزده م ادیآب آمده بودند. پشت سرشان دستورها فر ی سمت لبه

شوند، آماده  پیآن سه ولف ش یسوار شدن بر رو ایبردادند تا  نظم میها مردانشان را  گانی یها فرمانده
 . گرفتند شکل می

به عمق  یساحل یها آب یها برا پیادامه داشت. البته ولف ش احلس به کینزد یلیخ ی آب تا فاصله عمق
موضوع توافق  نیا یرو آگاه نبودند و هلت و ارک بر قتیها از آن حق یشده بودند اما تموجا یمتر طراح کی

آب ارک دستور  ی مانده به لبه متر ستیشان با دشمن را حفظ کنند. ب تر است فاصله یکرده بودند که منطق



 

 

                    

 

را  کیبار یکشتتا جلو رفتند  گریدر طرف د هیو بق به عقب رفتند، یطرف کشت کیداد و پاروها در  یکوتاه
معاون  رایب ی. ارک سربچرخانندطولش امتداد در کشتی را  یواقع یو به معنا اندهنود درجه چرخای  زاویهدر 

رفت  یکشت رو به ساحلِ جارل به سمتِ عدرفت. ب یکشت تیدومش تکان داد که با شتاب به سمت سکان هدا
 : دیکش ادیو فر باال برد شگر طوفان سرکوب یِآشنا را با همان غرشِ شیو صدا

 نیساحل یکه تو ییاونا یآها ! 
که در مرکز گروه  ییتموجامرد از او فاصله گرفت.  یبود با شتاب چند گام ستادهیکنارش ادر هلت که  و

 . او گفت: دیکش ادیانش جمع کرد و در جواب فربود دستانش را دور ده ستادهیکوچک در ساحل ا

 اسلگور کجاست؟ گانی نیا ی ، فرمانده1کاممراُ من . 
داد  یکه بورسا سرش را با تاسف تکان م و دیدو برگشت  دیرا شن یفرو بردن نفس یدر پشت سرش صدا هلت

 نیکه اسلگور در ا نیا رینکار ناپذمسلم و ا دییها هم به خاطر تا یافتاده بود. چند تا از اسکاند ریو نگاهش به ز
 رد و بدل کردند. هلت به آنها هشدار داد:  یداشته نگاه ینقشه دست

 نیباش آروم ! 
با همان  ،داد یزدند و آن را پنهان کردند. ارک حاال داشت جواب م یماسک شانیها مردان با عجله به واکنش و

 ودند. آن توافق کرده ب یبورسا و هلت بر رو ،که او یداستان

 نیخطرناک بود که به ا یلیاسلگور خ یشده. برا شتریب ونسوظنش نسبت به حرکاتم اکیرن ابرجارل 
 شه.  یملحق م مونکورک بهلفا ی رهیجز ی. اون توادیسفر ب
 یلب ریسمت دهانش ز کی. ارک از به وجود آمد یفرماندهان تموجا نیدر ب و عجله با شتاب شور و مشورتی

 گفت: 

 آد.  ینم ونخوشش نیاز ا اونا 
 به او گفت: یلب ریبا همان لحن ز هلت

 باورش کنن.  دی. فقط باخوششون بیاد ستنیمجبور ن 
 . دیکش ادیبحث ارکام از گروهش جدا شد و دوباره فر قهیاز چند دق بعد

 یغامیپ چیه م؟یبه شماها اعتماد کن میتون یم میمطمئن ش دیبا ی. چطورمیمنتظر اسلگور بود ما 
  ؟یرمز عبور چیداده؟ ه

. اگر اسلگور دندیترس یبود که از آن م یهمان احتمال نیرد و بدل کردند. ا یگراننمردان نگاه  ،یکشت یرو بر
سفرشان  یشد. البته هدف اصل یشان نقش بر آب می ها گذاشته بود آن وقت نقشه یبا تموجا یرمز عبورقرارِ 
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بودند، و شانس  نجای. اما حاال که ابودندشه را اثبات کرده نق نیاسلگور در ا یمده بود. آنها همدستآبه دست 
وسوسه شده  ،خودشان یروهاین تلفاتی از چیبدون ه ، آنهمگرفتن صد و پنجاه مرد از خطوط دشمن را داشتند

 گفت:  عیسر یلیبودند که تا آخر خط بروند. هلت خ

 نداشتن.     یرمز عبور چیبه ه یازیگفت که منتظر اسلگور بوده پس اونا ناالن  نیبزن. اون هم بلوف 
 : دیکش ادیمد. ارک دوباره فرآ یبه نظر م یتکان داد. منطق دییبه تا یسر ارک

 انجام  یتا شماها رو سوار کنم. و برا منجایبه رمز عبور ندارم، دارم؟ من ا یازیمرد سوار. من ن نیبب
 هم باال. اگه نیایپس ب ن،یوار شسکه  نیدار میکردم! حاال اگه تصم سکیام ر یزندگ یرو ین کارا

. حاال ارمرو با جنگ کوچولوتون تنها بز اکیو شماها و رن ،خوام برم سفر یمن م نیندار میتصم
 ! نیانتخاب کن

کام را در را یلیم یتوانستند ب یبا سرعت و با اضطرار در ساحل انجام شد. م شور و مشورتی گریبار د کی
کند و بعد از  یم نیرا سبک و سنگ شیها که او انتخاب نندیتوانستند بب یاما همان طور م ،ندیحرکاتش بب

 تشکیالت از جانب یترس چیه هگرفت ک میبه وضوح تصم پیولف ش یو جستجوگر بر رو یطوالن ینگاه
 زد:  ادیندارد. او فر یملوانان پاروزن سه کشت

 میش یو ما سوار م نیاریهاتون رو جلو ب یخب! کشت یلیخ . 
 : دیکش ادیداد. او فر یارک بود که سرش را به عالمت نه تکان محاال  اما

 به ساحل.  میایب میتون ینم نجای. امیآر یها شما رو به عرشه م یبا کرج ما 
 شبر طبق آمال قاًیاوضاع و احوال دقاز آن اوقاتی که انجام داد. واضح بود  تیعصبان یاز رو یا اشاره ارکام

 : دیکش ادیو فر. ادیآ یرود خوشش نم ینم شیپ

 نیکه ا دمیش رو به ساحل آورد. دا یجا کشت نیاسلگور درست هم ؟یزن یحرف م یدر مورد چ یدار 
 کار رو کرد! 

ساحل قرار  یاز سو کانیپ کیو کامالً در معرض هر گونه شل ستادیآن ا یبر رو ،موج شکن رفت یبر رو ارک
 لب گفت:  ریز ،کرد نگذارد لبانش تکان بخورد یم یکه سع ،گرفت. هلت

 باش.  مراقب 

 بود گفت:  بم شدهطعنه آلود  یخندشیبا ن شیارک که صدا

 اش کرد و از ساحل دور شد؟  یبعدش اسلگور پنجاه مرد رو سوار کشت ایبهم بگو مرد سوار آ و 
ک مد. ارآبه وجود  یکرد سکوت یکه ارک ارائه کرده بود فکر م یلیها در مورد دل یطور که رهبر تموجا نیهم
 فشار آورد.  شتریو ب دیرا د شدیترد



 

 

                    

 

 ایرو دوباره به در یکشت میتون یکنم هرگز نم یساحل و مردانت رو سوار کشت امیحاال ب اگه 
 . شهیجرز و مد داره کم م نجایا یتو ی. به خصوص وقتمیبرگردون

 : دیشک ادیداد. او فر یموافقتش عالمت ی. ارکام به اکراه براکرد ریگ شمد قالبآ ینظر م به

 ؟نیسوار کن یتون یبار چند تا م هرخب!  یلیخ  
 : دیکش ادیشد. او فر یاز سر آسودگ یبر آوردن آه ی مانع وسوسه ارک

 و چهار تا در هر بار.  ستیهر کدام هشت نفر. ب ،یتا کرج سه 
 تکان داد.  دییبه تا یسر ارکام

 ها رو بفرست.    ی. کرجیخوب اسکاند یلیخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 

 
 
 
 : دیکش ادیفر لیو

 نیکن کیدو... شل تیموقع ! 

 یرا رها کرد. صدا کانیزمان پ کیدر  باًیو تقر ،دیزه را کش ،بلند شد هیصدکماندار در همان زاو یبازو و
کننده  قیتصد یو هوراس با حالت لیو و ،شده بود ییحفاظ بازوها صد بار بزرگ نما یشدن زه رو دهیکش

ورده بود پرواز آ رونیکه ناگهان سر ب یباز به سمت هدففضای از فراز  ها کانیاز پ رهیت ید که ابرتماشا کردن
 کرد. 

چند متر آن طرفتر در پشت خطوط کماندارها نشسته بود و با عالقه آن  یا شکسته یگار یبر رو نیاونل
 کرد.  یصحنه را تماشا م

یا رفتند و  یهدف فرو م دور یِکه در درون خاک چمن ییها کانیپ برخورد آرام تامپ یتوانستند صدا یم آنها
 نشستند را بشنوند.  یهدف م ی صفحه یبر رو قتاًیکه حق ییها کانیتر آن پ شترق محکمتر و واضح یصدا

 : فریاد کشید هوراس

 سپرها ! 

 شیاشت پچپش قرار د یبازو یکه بر رو یشکل لیمستط یبا سپر چوب ادهیسرباز پ کیدار  کنار هر کمان در
 نینشاند. ا یم کانیکمانش پدر  که داشت دوباره  یخودش و هم کماندار یکرد هم برا محافظیمد و آن را آ
به این ایده کرد  یرا تماشا مویل و مردانش تر  قبل ناتیکه تمر یوقت . اواز جانب کارآموز جنگجو بود یا دهیا

صد وجود . تنها با رفتیپذ در روند کارشان راو بهبود  رییو رغبت آن تغ لیبا م لیبود. و دهیذهنش رس
ریسک کند،  ها یجاوتم های در مقابل پیکانشان  کدام یچهروی از دست دادن توانست  ینمویل  ،دار کمان
به  ،دندید می اتیمردانش را در حال عملآنها که  یوقتها،  از سوی تموجایکه مطمئن بود ها  ای از پیکان دسته

 آمد.   سویشان می

اند. بعد  آماده یپرتاب بعد یبه سرعت سرش را به دور و اطراف چرخاند تا مطمئن شود که مردانش برا لیو
 شد.  یگشت که ظاهر م یگریو به دنبال هدف د رداندبرگ نیتمر دانیبه سمت مسرش را 



 

 

                    

 

رد. چمن سر بلند کروی از  یگریمسطح د ی تخته ،طنابی را کشیدندطور که مردان پشت سرش  نی! هماونجا
را از دست دهد.  هدفبود که  کینزد ،نه ایش آماده هستند انکماندار ایکه آ ندییکه منتظر بود تا ب یاما در حال
کرد  یکه آرزو م یافتاد. او در حال یاتفاق م عیسر یلیخ زیاز ترس در درونش حس کرد. همه چ یدرد اندک

 زد:  ادینلرزد فر شیصدا

 کنار!  نیبر 

 رفتند. حامالن سپرها کنار  و

 نیکن کیسه ... شل تیبه راست! موقع یکم ! 

 یرو اززودگذرشان  یها هیساو  ها کانیاز پ ی. دوباره ابردندیشدن زه کمان را شن دهیکش سیه یصدا دوباره
 یداشت از رو یگریحاال هم هدف د نیهدف را سوراخ سوراخ کردند. هم ی عبور کردند و دور منطقه دانیم

 زد:  ادیبود. هوراس دوباره فر کتریبار نزد نیشد و ا یچمن بلند م

 سپرها ! 

که او دستور داد تا مردانش  نیشدند. هم یشان مخفپیکانهای روبروی مقابل آتشِ کماندارها از گریبار د کی و
بزرگ  یاز آن سپرها یکیرا در پشت  لیکار را انجام دهند هوراس خودش همان عمل را انجام داد و و نیا

 گفت:  یلب ریز لیوپوشش داد. 

 نیبجنب ...نیبجنب . 

پا  نینشانند ا یکنند و در زه کمانشان م یانتخاب م دیجد کانیکرد که پ یطور که مردانش را تماشا م نیهم و
در زه بنشانند.  عتریرا سر ها کانیکردند تا پسعی و آن پا شد. کماندارها عجله و شتاب او را حس کردند و 

 ،دادند یدر زه کمان قرار مآنها را  داشتندکه یشان، ها کانیپ کماندارهاورد. سه تا از آبه بار  یخراب ادیز ی عجله
 زدند.  یها دست و پا م یمثل مبتد هیاز دستشان رها شد. بق

ادامه دهد. او نگاهش را به  ندکه آماده بود یمتوجه شد که مجبور است با مردان ،شده وانهیاز خشم د ،لیو
خاطر هدف  نیو به هم ،دندیکش یرا به داخل مهدف ها داشتند آن  مردان کنار طنابسمت هدف برگرداند. اما 

را به خود  یدشمنواقعی  ییشرویسرعت پ و مدآ یمشان مانندش به سمت سورتمه یها قرقره یداشت بر رو
 یتوق مسافتش چنان با سرعت کم شد که او نتوانست فوراً ارزیابی دقیقی برای شلیک انجام دهد. گرفت. یم

از  تیمبارزه را از دست داده بود. او با عصبان دانیاز م اش توجهتمرکز و  کرد کنترل می مردانش راکه داشت 
کماندارها ساخته شده  کیخط شل یکه در انتها یکوتاه یسکومد، آ نییخودش پا یفرمانده تیموقع یرو

 زد:  ادیبود. او فر

  نیبکن یاستراحت هیآزاد باش! همه . 



 

 

                    

 

اش را پاک کرد. هوراس سپر  یشانیشنلش پ ی عرق کرده و با گوشه تیخاطر تنش آن موقع شد به متوجه
 : دی. او پرسوستیبزرگش را کنار گذاشت و به آنها پ

 ه؟یچ مشکل  

 سرش را تکان داد. او گفت:  ،شکست خورده ،لیو

 دم.  یو از دست مرها و کنترل مردانم رو انجام بدم. هدف  رد هدفزمان تونم هم یست. نم دکنندهیناام
 . شلیکن ی مادهآ یکه کِ یو بهم بگ یمردا رو کنترل کناون  یتو مجبور

 اخم کرد. او موافق بود.  هوراس

 مراقبت از تو از  ه خاطرب ، اونم سرم شلوغ باشه یکم هیفک کنم  یاصل موقعیت یتونم. اما تو یم
که  نیم باشم. مگه اه منالزمه مراقب دش قتشی. حقمونمقابلسمت از  شده کیشلپیکانِ هر 
 . یبش لیتبد یجاسوزن هیبه  یبخوا

 گفت:  تیبا عصبان لیو

  هم رو شروع 1ه با کایجینمقابل برای اموننیتمر یمجبوره اون کار رو انجام بده! ما حت یکس هیخب 
 ! شهیحاالم داره درهم برهم م نیهم یو همه چ مینکرد

بودند و هر گروه شصت نفره از  یمتخصص و ماهر یراندازهایت گفته بود. آنهابرایشان  نیجیدر مورد کا هلت
 نیببرند. ا نیبودند تا رهبران هر گروه از دشمن را از ب آنجا نهایجیاز آنها داشت. کا یکی یسواره نظام تموجا

با افزودن آن هم کند،  نیآن تمر یتا برا داشتکند و او در نظر  یبود که عمل آنها را خنث لیو ی فهیوظ
داخل میدان  به یا منتظره ریتا به طور غ شده بودندو آماده بود برپا شده  دانیکه در م یکوچکتر یها هدف

 یبرا شیها تیکرد موقع یم میکمانداران خودش و دشمن تقس نیاش را ب توجه لی. اما اگر ودنیایبتمرین 
از  یکیشدن برای هدف انسِ ش گریشد. از طرف د یم کم یلیخ قتاًیدشمن حق ی خبره راندازانیکردن ت یخنث

 گفت:  نی. اونلیافت یم افزایش یآنها در مورد او به طرز قابل توجه یرهایت

 تونم اون کار رو انجام بدم.  یم من 

 د. یرا در حالتشان د ی. او شک و دودلدندیچرخ شهر دو پسر به سمت و

 خبر بدم.  تن بهده بودامآ یتونم مراقب کماندارا باشم و وقت یتونم انجامش بدم. م یم 

 فوراً گفت:  هوراس

 خطرناکه!  نیده! ا یخطوط جنگ قرار م یکار تو رو تو نیا اما 
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که  ندیتوانست بب ینزده است. م یحرف نجایتا ا لیسرش را به عالمت نه تکان داد. متوجه شد که و نیاونل
را کنار بزند با عجله ادامه  شنهادشیبتواند پ لیکه و نیکند. قبل از ا یفکر م شا دهیدارد در مورد ا لیحداقل و

 داد: 

 ی تپه هیچاله و یه و با  ن،ی. شماها پشت خط اول جنگستنیخط اول جنگ ن یواقعاً تو کماندارا 
 تیموقع ریپناهگاه موقت در انتها و ز هیبرام  نینتو ی. شماها منیش یم تیمانند حما زیخاکر

 ،نمیکه دشمن رو بب ستین یازیر امونم. بعدشم ند ی دشمنکانهایا از پج. اوننیتون بساز یفرمانده
 .     نمیمردان خودمون رو بب دیبا فقط
 هوراس گفت: 

 رو در هم بکشن و از اونا رد بشن؟ اون وقت تو درست  مونها خطوط یاگه تموجا شهیم یاما چ
 ! یوسط جنگ

 باال انداخت.  یا شانه نیاونل

 مون  همه ینداره که کجا باشم. اون طور یتی، اهمناز خطوطمون رد بش یتموجامردای  اگه
 کرده چرا من نکنم؟  یسکیر هی یحاال که هر کس ی. از طرفمیریم یم

حق  نیکند که اونل دییو او مجبور بود تا ".یدختر هیچون تو " دیآن قدر عاقل بود که در جواب نگو هوراس
  برگشت. او گفت: لیداشت. اما هوراس متقاعد نشده بود. او به سمت و

 ؟یکن یفکر م یتو چ لیو  

به سرعت جوابش را  لیو یکرد وقت رتیح یموز رنجر با او موافقت کند و اندکآانتظار داشت که کار هوراس
 آرام گفت:  یلیخ لینداد. و

 میامتحانش کن نیایباشه. ب نیکنم، حق با اونل فک . 

 
***** 

 
 با آرامش گفت:  نیاونل

 آماده . 

 بودند قوز کرده بود.  ستادهیابر رویش هوراس و  لیکه و ییسکو ریدر ز او

 کنار!  نیبر 

 زانو نشستند.  کی یبر رو نهوراس بود. سپرداران در کنار کماندارا نیا

 نیکن کی... شلک ی تیچپ! موقع چپ ! 



 

 

                    

 

 هیاز ثان یرا تنها کسر کشی. او دستور شلستاو ریتقص نیدانست که ا یم لیپراکنده بود و و ها کانیپ ی دسته
در دل خودش  لیبودند. و دهیاز مردان کامالً زه کمانشان را نکش یبود و بعض تر از موعد مقرر صادر کردهزود

 یکه بر رو دیرا د کانهاید و پیکش ادیسپرها فر ییبرپا یکه دوباره برا دیهوراس را شن یرا لعنت کرد. او صدا
 .  مودندیرا پ رشانیکه به هدف نخوردند و کوتاهتر مس ییها طور آن نیهم -هدف نشستند

بلند شد و به سمتشان حرکت  ،تاب خورد یکه هدف بعد نیجوالن داد. هم ذهنشدر  یگریاما حاال خطر د 
 کی یها اندازه درتاب خورد. آن هدف  رونیبه ب باال آمده بودکه  یاز کنار هدف یگریکوچکتر د کرد هدف

 ی با ضربه کانشیکه پ دیو د دآن را رها کر، دیکشبود. او زه کمانش را  لیو تیمسئول زدن آنبود و  انسان
 زد:  ادیفر گریبار د یبرا نیبه درون هدف نشست، و در همان موقع اونل ینیسنگ

 آماده . 

 . اورندیب نییهوراس دستور داد که سپرداران سپرها را پا وبرگرداند  یاش را به هدف اصل به سرعت توجه او

 سه...  تی! موقعچپ 

 به دستورش افزود:  یا هیو بعد اصالحمنتظر ماند  او

 چپ ... سمتبه  نییپا یکم هی 

 زد:  ادیکشش کامل زه منتظر بماند و بعد فر یخودش را مجبور کرد تا برا او

 نیکن کیشل ! 

 نیآن. اگر ا یکیا در نزدی ،هدف فرو رفتند یبر رو شانپرواز کرد و و اکثر یبه خوب کانهایپ ی بار دسته نیا
 : دیکش ادیکرد. هوراس فر یبه آن وارد م یادیتلفات ز کانهایپ ی بود دسته اره نظامسو یهدف گروه

 سپرها ! 
 دستش را تکان داد. او گفت:  یحاال با خستگویل دوباره تکرار شود. اما  رفت تاو آن الگو 

 آزاد باش .  

با اوقات اعت گذشته تنها دو سدر دستورش را تکرار کرد. کمانداران و سپرداران که  یبلند یهوراس با صدا و
 لیافتادند تا استراحت کنند. هوراس به و نیزم یبر رو یبودند، با خشنود نیدر حال تمر یکوتاه  استراحت

 لبخند زد. او گفت: 

 ی . و تو همهکردین ربارونیت یعال یلیخ رو و پنج تا هدف ستیباون تا از  ستینبود. فک کنم ب بد 
 . یها رو زد نیجیاون کا

که از  لیبودند. و نیجیااز ک یشیبزرگتر وصل شده بودند نما یها تهختر که به هر کدام از ت کوچک یاه هدف
نظر  در جوابِ لیآنها بر آمده بود. و ی از عهده یمردانش و دشمن رها شده بود به راحت زمانهمکنترل  مشکلِ

 هوراس گفت: 



 

 

                    

 

 کنن.  ینم یراندازی. اما اونا در جواب بهمون تدرسته 

زدن برد و  نیمثل تخم ییها یرغم تمام حواس پرت یو خشنود بود. او عل یراض ناتشیدرون از تمر در ویل
خوب  یلیلبخند زد. خ نیکرده بود. او به هوراس و اونل کیشل یگروه بزرگتر به خوب یبرا کانیپ کیشل ریمس

 کرد گفت:  یمبلند  ار شیکه صدا یشان برگشته بود. در حال نیب یمیبود که آن حس رفاقت قد

 میاستراحت کن یساعت مین نیایتون. ب خوب بود، همه کارتون . 

 یها که بشکه ییجا ،رفتند نیتمر ی کمانداران به پا شد و آنها به کنار منطقه یاز سو یخوشسرِ از  یا همههم
 شد.  دهیشن ییآشنا یصدا لیآب قرار داشتند. در پشت سر و

 نیکرد نیتمر یکاف ی مروز به اندازها ی. برانیروز رو استراحت کن ی هیبق . 

کرد فوراً با  یدر درونش حس م یینو یکه انرژ لیهلت برگشتند. و یجوان به سمت صدا یآرالوئن سه
 زد:  ادیفر اشتیاقبا  او. سواالتش را شروع کرد کیدر مورد حوادث ساحل سندکر یکنجکاو

 ؟یبد بیاونا رو فر یها اونجا بودن؟ تونست یشد؟ تموجا ی! چهلت  

. ردیبگ ست رادانست در حال مواجهه با آنها یکه م یطوفان سواالت یجلو تادستش را بلند کرد  کیهلت  اما
 : دیبود ناراحت بود. او پرس دهیه دک یزیشد به خاطر چ یم کیطور که نزد نیهم

 ل؟یو یماجراها کرد نیا یرو قاط نیاونل چرا  

 . محکم شدمصمم  یحالت چانه ی ویل باکه  دید دو بع دیرا در چشمان مرد جوان د دیترد او

 اونا آماده بودن بهم خبر  یمراقبت خط سربازا باشه و وقت یدارم کس ازیدارم هلت. ن ازیبهش ن چون
 ه.کن یکار نم ستممونیبده. بدون اون س

 تونه اون کار رو انجام بده؟  ینم یا گهیکس د 

 باشه که نترس  یخوام کس یداشته باشم. م فک کنم که بهش اعتماد یا گهیتونم به کس د ینم
 رو حفظ کنه.  شیکه بتونه خونسرد یباشه. کس

 را خاراند.  ششیمتفکرانه ر یبا حالت هلت

 ؟ترسه نمی نیاونل یدون یکجا م از  

 فوراً در راه بود.  جواب

 دیپل نترساون  یرو کایکلت یاون تو چون . 

به  ویلاست.  لیدانست حق با و ی. ممطمئن یمم. همگشد. همه مص رهیبه صورت سه جوان مقابلش خ هلت
 گفت:  هلتداشت که بتواند به او اعتماد کند.  ازین یشخص

 خوب.  یلیخ 

 زدند افزود:  یطور که آن سه نفر به او لبخند م نیهم و



 

 

                    

 

 مجبوره به که هستم  یمن اون کس ،خورد ریکه ت یوقت .نیقدر در موردش خوشحال نباش نیا اما
 پس بده. پدرش جواب 

 : دیپرس لیو

 ن؟یکرد دایپ کیساحل سندکر یشدن؟ اونا رو تو یها چ یتموجا حاال  

داد.  یپر از دلواپس یرا به نگاه شیمحو شد و جا نیصورت اونل یرواز اسلگور لبخند  ی مدن نقشهآبه زبان  با
 هلت به سرعت گفت: 

 بودن.  اونجا 

 را برطرف کرد.  نیاونل یها ترس نیبدتر و

 اسلگور بودن.  دنیواضح و شفاف گفتن که منتظر د یلینا خاو و 

 . هلت گفت: بیرون داد یاش را با آسودگ حبس شده نفسِ نیدخترک تکان داد و اونل یبرا دییبه تا یسر او

  شاهزاده خانم.  ،ده یم زیبه همه چ یا گهیرنگ د نیبه هم ربط دارن  اکه  ییجااز اون 

 درهم گفت:  یبا حالت نیاونل

 هنوز قسمش رو داره.   اکیحال رن نیا اب 
 تکان داد.  دییبه تا یهلت سر

 انجام نده.  یکار میها رو عقب نروند یکه تموجا زمانی. اما حداقل اون موافقه که تا درسته 

 کوتاه با دستانش انجام داد.  یا اشاره نیاونل

 انداختن مشکالته.  قیتعوبه فقط  نیا 

 به او گفت:  هلت

 ِاغلب در کنن،  یعادت رو دارن که خودشون خودشون رو حل م نیانداخته شده ا قیتعوبه  مشکالت
 موارد. 

لبخند  کیبه او لبخند زد. اما آن لبخند چندان به  نیگذاشت و اونل نیالغر اونل یها را به دور شانه شیبازو او
 نبود. او جواب داد:  هیشب

 نیدر ا یا دهیفا چیاسم شاهزاده خانم صدا نکن. هباشه. اما هلت اگه ممکنه من رو با  یگ یتو م اگه 
 .میکن یادآوریمن رو  یماجرا اکیبه رن یتیکه در هر موقع ستین

 تکان داد. او گفت:  دییبه تا یرنجر سر 

 کنم.  یم درستش 

 توانست آن را بشنود اضافه کرد:  یم نیکه تنها اونل یآرام یبا صدا بعد



 

 

                    

 

 ینیبب وارک ر ینکن اگه کشت رتیح یلیاما خ م،یبگ اکیه رنب این رو هم که ستین یازین بهرحال 
 یها یتموجا نیا میدیکه د یا قهیدرست در همون دق ،ببره رونیجا ب نیکه واستاده تا تو رو از ا

 رفتن.  رونیب یلعنت

 یسر یشد و با حالت معنادار رهیخ شچشمانش به او نگاه کرد. هلت به چشمان انیم در یدیامنور با  نیاونل
 دانینگاه کرد که حاال داشت از سمت م کلیدرشت ه یاز هلت به جارل اسکاند نیتکان داد. اونل دییبه تا
 آرام گفت:  یلی. او خدیسبو راهلت  ی هنآرام گو یلیشد و بعد به جلو خم شد و خ یم کیبه آنها نزد نیتمر

 هم وجود داره.  گهیراه د هیدونم که  یهلت. حاال حداقل م ممنون 

 باال انداخت و به او لبخند زد. او گفت:  یا شانه رنجر

 نجامیکه من ا نهیهم یبرا . 

و  دیو خودش را عقب کش، لبخند زددوباره به هلت  نیبرگشته بود. اونل نیبه نگاه اونل دیبود که نور ام خشنود
وضع  یبرا یکه هلت راه ممکن نیا ،غرق شده بود یحس آسودگ درناگهان او که  به سمت اتاقش رفت.

 با خودش تنها باشد.  یدارد اندک زمان ازیحس کرد ن بود،کرده  یشیچاره اند شنامساعد

ارک را  دادند ، آنها را بلند کرده و در میدان حرکت میکردند یها کار م هدف یکه بر رو ییها یاسکاندآن  حاال
رخ داده است.  کیر ساحل سندکرد یخواستند بدانند چه اتفاقات یشد صدا کردند و م یم کتریطور که نزد نیهم
داد و  یرخ م تیعصبان یاز رو یلب ریز یا کرد همهمه یم دییاسلگور را تا انتیجارل خآن طور که  نیهم

 لیکه اسلگور تحت نظر قرار گرفته بود. و شد، همانجایی اسلگور  روان می  به سمت کلبه شومی یها نگاه
 : دیپرس

 فالکورک به ساحل برن؟  ی رهیجز یکه تو یکرد شونعدتقام یشدن، ارک؟ چطور یها چ یتموجا 

 گرد آمده به دورش گفت:  یها انداز شد. او به شنونده نیطن نیتمر دانیدرون م درارک  ی خنده

  سفت و سخت.  نیزم یرفتن تا برگردن رو یمکول هم باال سر و  ازاونا 

 یشان خنده ارک را منعکس کردند.  خندهبا صدای دور و اطرافش  یها یداد اسکاند یطور که ادامه م نیهم

 در سمت  ایدر توی یبیسراش هی م،یباد داشته باش یکردم که از سمت عقب کشت دایپ یا نقطه هی
بود و بعد  یاون طور ی. چند ساعتی دریاها کیبار انیجرز و مد در م یروینهمزمان راستمون و 

 . ضیمر یبره کوچولوها -مزدورمون مثل بره کوچولوها شده بودن ی سواره یسربازا

 با همان حس جواب داد:  هلت

 چیبودم اما هرگز ه یبد یاهایدر یتو میطول زندگ درحال نبودن. حس و با اون  افرادتنها  اونا 
 حس نکرده بودم.  یکه تو سرمون آورد ییها شدن نییباال پا نیا هیشب یزیچ

 گفت: لیارک با خنده منفجر شد. او به و گریبار د کی



 

 

                    

 

 به همون رنگ سبز شنلش در اومده بود. باًیاستادت تقر نیا 
 را باال برد. او گفت:  شیاز ابروها یکیهلت 

 کردم.  دایپ یاون کالهخود لعنت یبرا یا استفاده هی حداقلش 

 لبخند از صورت ارک رخت بربست.  و

 ودش بگم. اون ازم قول گرفت که مراقب کالهخ 1خوام در موردش به گوردوف یم یچ دونم نمی
  .یخانوادگ یواقع ی هیارث هی -اشه باشم. اون کالهخود مورد عالقه

 به او گفت:  هلت

 دادهبه اون کالهخود  امروزی بودنحس  هی اونمطمئناً  خب . 

گروه  یبرا دییبه تا یدر نگاه هلت است. رنجر سر زیمآ طنتیش یاز خشنود یمتوجه شد که رد لیو و
 بودند تکان داد. او گفت:  دهستایکمانداران که حاال کنارشان ا

 خوب انجام داده.  یلیگروه کارش رو خ نیا ادینظر م به 

 دیکرد فروتن به نظر آ یم یکرد. او که سع یم یرخوشساستادش احساس  نیو تحس دییاندازه از تا یب لیو
 گفت: 

 ،میستیبد ن یلیخ اُه . 

 هلت به او گفت:  

 دمیکه د ییزایبا توجه به اون چ .از اون بهتر . 

 اش را تکرار کرد.  ییابتدا شنهادیپ او

 روز رو بهشون استراحت بده. به خودت هم  ی هیبودم. بق یکه گفتم جد یزیدر مورد اون چ لیو
، در این زده باشمنکه درست حدس  نی. و مگر ارو دارین اون استراحتاستحقاق طور. شماها  نیهم

 دایپ ازین میداشته باش ندهیچند روز آ نیا یتو میونت یکه م یاستراحتاوقات م اون وماها به تمصورت 
 کرد.   میخواه
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 - Gordoff 



 

 

                    

 

 

 

 
 
 
 
یه  دیشا ای،  دوردست یساحال یرو باشه آبش زیخ : می تونهبا خودش فکر کرد لیو -خفه بود یصدا کی

 دیرس یرگز به نظر نمصدا نبود. ه نیا هیشب شیتندر هم صدا یکه حت نیافقط . هغر یتندر که در دوردست م
، ادامه داشت و ادامه داشت، شتتمام شود. فقط ادامه دا دیرس یمنشروع شود و هرگز به نظر از جایی صدا  نیا

 یهزار اسب بود که به آرامپای  یصدا نیو ا شد یبلندتر و بلندتر م جیکرد. به تدر یو خودش را مدام تکرار م
 یمانش را چک کرد و کشش آن را امتحان کرد. چشمانش بر روزه ک یچند بار لیآمدند. و یبه سمتشان م

دورتر،  لومتریک کی -از آنجا ظاهر خواهد شد یتند ارتش تموجاسدان یشان م یثابت شده بود که همگ یا نقطه
که به طور موقت سد راه  یا دماغه ،به سمت دماغه رفته بود ،ایها و در تپهوسط  ،یکیبار یِکه نوار ساحل ییجا
 در راه بود.  ارتشِ برای دیدن ندشاید
کرد آب دهانش را فرو دهد.  یسع آوری بدون موفقیت به طرز تاسفت و سمتوجه شد که دهانش خشک ا لیو

 ،یسواران تموجا یها نشانه نیبود دراز کرد و و اول زانیآو ردانشیآب که در کنار ت سهیک یدستش را برا
 ز دست داد. را ا دندیچیپ چیکه آنها از کنار آن پ نیهم

دراز و  اریبس اریخط بس کیراندند، در  ی. سواران رکاب به رکاب مدندیکش ادیفراختیار  بیدور و اطرافش  مردان
 داد.  یاش مطابقت م یگام برداشتنش را با اسب کنار ی رفت و نحوه یم ورتمهی یبه راحت یهر اسب

 از کمانداران گفت:  یکی

 اشه! هزاران نفر از اونا ب دیبا اونجا 

خط  هم در میان گرید یدوازده جاده دهد. در  صیآن فرد تشخ یصدا انیتوانست ترس را در م یم لیو و
 آمد.  یدر نم ییدر پشت سرشان صدا یجنگاوران اسکاند فیدکمانداران آن جمله تکرار شد. از ر

آن  ند،را هم بشنو افسار اسبها نگیو جر نگیجر یتوانستند صدا یمبهم سم اسبها م یصدا یحاال بر باال
 سبک بود.   یصدا کیکوبش سم اسبها  یدر تقابل با صداصدا 



 

 

                    

 

 پوریش کیاز  یا شدند. با عالمت ساده کترینزد یمردان منتظر و ساکت اسکاند فیآمدند و به رد شیسواران پ
 و متوقف شدند.  دندیافسارها را کش

از  میعظ یقابل لمس بود. بعد غرش باًیتقر ،شدنشان کینزدی  گونهغرش  یصداآن بعد از  ، درستسکوتآن 
از سر  یبودند بلند شد.  غرش ستادهیا شان پشت استحکامات دفاعیجنگجو که در  یها یاسکاند یگلو انیم

 شد کوبیده می سپرها یبر روکه  ییها ها و قداره نیخراش تبرز گوش یکه با صدا یو جنگ طلب یمبارزه طلب
نشسته و به  شانیها اسب یها در سکوت بر رو یصدا فرو نشست. تموجاآن  جیبود. به تدر ختهیدرهم آم
 ش گفت: انبه کماندار لیشان زل زده بودند. و دشمنان

 آروم بمونین ! 

. آن تعداد به دیرس یاندک به نظر م یخودش به طرز مضحک یروین دید یرا م یتموجا یکه جناح روبرو حاال
 شیدشمن سوار بر اسب پ یهم در جناح جلو یپهلو به پهلو صد جنگاور سواره بودند که هفت ایحتم شش 

که رهبرشان  ییشش برابر آن تعداد در راه بودند. در مرکز ارتش جا ایپنج  یتیجمع شانآمدند. و پشت سر یم
 شانیها تیاز موقع هیدر هوا موج برداشت. بق یرنگ یده عالمت یها از پرچم یا بود دسته ستادهیاسب ا یبر رو

زش یخ یو صدا -متفاوت یبار در نت نیا -بلند شد پوریس انیاز م یگریبوق د سواران جواب دادند.در خطوط 
منعکس  دندیکش رونیباز غالف که  شمشیر درازصدها  یبر رو دیخورشنور فلز هوا را پر کرد و  یفلز بر رو

 گفت:  لیدر کنار و یشد. هوراس به آرام

 ن. کوتاه مبارزه کن فواصلخوان در  یم اونا 

 تکان داد.  یسر لیو

 ینینش عقب هی حمله و بعدش هی -کلکه هیحرکتشون  نیگفت؟ اول ونبهم یهلت چ ادیم ادتی 
 رونیها رو ب یکه اسکاند یبکشه. اونا تا وقت رونیها رو از پشت سنگرهاشون ب یکه اسکاند یدروغ

 کنن.  یشون رو شروع نم یواقع ی نکشن و به دنبال خودشون نکشن حمله

 ستادهیا ،کاج پوش یها و تپه ایدر میان ،از جلگه یکینوار بار یبر رو فیدر سه رد یهشتصد اسکاندو  رهزا
 یکه رو به رو سنگرها بیساخته شده منتظر بودند. ش به دقت یِخاک یبودند. آنها به دقت در پشت سنگرها

 یها شده بود که اسب یاحطر یمتفاوت پر شده و طور یها شده با طول زیت یها رکیبود با ت ها یتموجا
 بکشد.  خیدشمن را به س

قسمتش  نیتر کیبه بار ساحلی نوارآن قرار داده بود که  یا شان را در نقطه یاصل یدفاع تیموقع هلت
در سمت  ایو در ،شان دار در سمت چپ بیو ش یجنگل یها که توسط کوهستان ییها با جناح د،یرس یم

 شد.  یراستشان محافظت م



 

 

                    

 

در  زیخاکر کی یبر رو لیو کماندارانِ یرویشان قرار داشت. ن متر در پشت خطوط ستیاز دو کمتر هلشام
با  یچوب حصارهای ،شان قرار گرفته بود. در آن لحظه یدفاع یمتر در پشت سر خط اصل نیسمت راست چند

 اکیت و ارک و رن. هلودندکرد و کمانداران در پشت آنها قوز کرده ب یشده کمانداران را پنهان م دهیخاک پوش
 کوچک قرار گرفته بودند.  ای تپه یها بر رو یدر مرکز خط اسکاند شیبودند و کم و ب یفرمانده تیدر موقع

حرکت کرد و شروع به  یورتمهبه حالت  شرویشد و سواره نظام پ دهید یشتریب یپرچم یها عالمت حاال
 ها کرد.  یبه سمت جناح چپ اسکاند دنیچرخ

 یها تن از آنها به سمت سطل نیمد. چندآبه وجود  زیمانداران پنهان در پشت خاکرک نیب جنب و جوشی
 : دیکش ادیفر لیمسلح شوند.  و دیشان دست دراز کردند و به طور ناخودآگاه حس کردند که با در مقابل کانیپ

 نیبمون نییپا ! 

ها چند حمله  یکه اسکاند یتخواست تا وق ینلرزد. هلت نم شیصداای کاش کرد که  یدر همان حال آرزو م و
 کند. او به کارآموزش گفته بود:  یبردار پرده ناز حضور کماندارا اند هدادنشان را انجام  یشیآزما یها از آن حمله

 کن.  شونریگ کردن منتظر بمون و بعدش غافلنکامل رو شروع  ی که اونا حمله یوقت تا 

خودش را وادار کرد تا به آنها لبخند زد و بعد  لیگاه کنند. وکمانداران برگشتند تا به رهبر جوانشان ن خطحاال 
حرکت  نیداد و با ا هیمقابلش تک زیکرد، کمانش را به خاکر یرا حس نمآن تظاهر کرد که مطمئناً  یبه آرامش

 دیرا تقل شاز مردان حرکت ی. بعضستیاز جانب کمانداران ن یحرکت چیه به یازیبه آنها فهماند که هنوز ن
 در کنار او گفت:  یبه آرام هوراس .کردند

 ؟یقده آروم باش نیا یتون یم ی. چطورهیلاع کارت  

 داد گفت:  یلبش جواب م ی که از گوشه یدر حال لیو

 کنه.  یم تکمک حالت نیا یباش دهیاگه ترس 

آرام کلمه واقعی  یآمد خود هوراس به معنا یموز جنگاور شوکه شده بود. به نظر مآبه خاطر سوال کار لیو
 برد. او گفت:  نیرا از ب دهیهوراس آن ا یبعد ی . جملهیدلواپس چیو بدون ه ینگران چیبدون ه ،است

 فتهیاز دستم ب رمیبود شمش کیگذشتن نزد چیاونا از اون پ ی. وقتهیدونم منظورت چ یم . 

 یو بعد حرکت عیسر یا ورتمهیدادند و به  رییرا تغ اسبهایشان گام برداشتنی  نحوهور  حمله یها یتموجا حاال
برگشتند و  شانیرویشدند، قسمت اعظم ن یم کیها نزد یطور که به خطوط اسکاند نیچهارنعل در آمدند. هم

را  شانیها نها سر اسبآ اند. دهیشده ترس زیت یمد که از استحکامات و سنگرها و چوب هاآ یدور شدند به نظر م
شکل به سمت ارتش  یکمان یبعد در حالت و ها حرکت کردند یدر امتداد خط اسکاند یا هیچرخاندند و چند ثان
 خودشان برگشتند. 



 

 

                    

 

 یاز خط اسکاند گرید یها سنگ و پرتابه ،زهین یا . دستهدندیکش ادیفر رشانیتمسخر و تحق یبرا ها یاسکاند
 . دندیرو نرس ورتمهیکوتاه پرتاب شدند و به سواران  یلیخ نهابه هوا برخاست. اکثر آ

ها. بر  یبه سمت جناح چپ اسکاند ، درستشان ادامه دادند به حرکت ،کمتر از صد نفر دیشا ،یرکوچکت گروه
به  ییرو شیرا وادار به پ شانیپشمالو یها و اسب ،جنگ سر دادند ادیبه جلو خم شدند و فر شانیها رکاب یرو

گرفتند.  دهیردند را نادک خوردشده بر زیت یها رکیکه با ت ییآن اسبها ادیکردند و فر یخاک یسمت سنگرها
خم شدند و از چپ و راست با  شانیها نیز یبر رو ،دندیها رس یحدود دو سوم نفراتشان به خط اسکاند

 درازشان ضربه زدند.  یرهایشمش

 یها و اسب ،و فرود آمدند هبلند شد میعظ یها نیرزیجنگ شتافتند. تسمت به  اقیبا اشت یاسکاند مدافعان
در  یها اسب یصدا یروبر را  شیها کرد گوش یسع لیافتادند. و نیزم یدردآور بر رو ییها غیبا ج یشتریب

راحت بود  یلیو خ دبه تاگ و ابالرد شباهت داشتن یلیخ یپشمالو و کوچک تموجا یها حال مرگ ببندد. اسب
که واضح بود  .بودند دهیشده و ترس یزخم ،یتموجا یها درست مثل اسب ،خودشان یها تصور کند اسب که

به آنها داشتند و  یکم ی عالقه، کردند یمصرف دار نگاه م خیتار لهیوس کیمثل  شانیها به اسب ها یتموجا
 نسبت به آنها در دل داشتند.   یمحبت کم

از آنچه که  یواضح ریبه نظر تصو قهیچند دق ی. برادیها جوش یخطوط اسکاند زا یا جنگ در گوشه شورِ
کردند  ینیها شروع به عقب نش یتموجا ،ترس یاز رو یدایبا فر ،جیشت. به تدرافتاد وجود ندا یداشت اتفاق م

ها  یرا چرخاندند و دور شدند، و اجازه دادند اسکاند شانیها سر اسب ،مدندآ نییدار پا بیش یسنگرها یو از رو
 به دنبالشان روند.  ندهیفزا یاقیبا اشت

به آن  ینیدر حال عقب نش بود که دشمنِ نیواضح بود اشاهدان در فواصل دورتر  یکه برا یزیحال، چ نیبا ا
 یفشار واقع چیکه هنوز بر اسبانشان سوار بودند ه ییآنها یدر حال دور شدن نبود. حت امکانش بودکه  یسرعت

 یشروهایشان با پ کردند، تماس یم ینیعقب نش جیآن به تدر یدادند. به جا یواضح انجام نم یچهارنعل یبرا
که در آن جمع شده بودند  یدفاع یها تیاز موقع شتریو ب شتریکردند و آنها را ب یشان را حفظ مکنندگان بیتعق

 کردند. هوراس به ناگهان گفت:  یباز م ی و وارد محوطه دندیکش یم رونیب

 نیبب ! 

 ،از چشم مدافعان جناح چپ دهیپوشالبته  و ،شتریب یپرچم یها اشاره کرد. در جواب به عالمت رشیبا شمش و
ها را  اسب ،دادند لیکامل را تشک یا رهیمدند و داآ شیبه پ یتموجا یحاال چند صد سوار از ارتش اصل

 لب گفت:  ریکمک کنند. هوراس ز شاننبرد ی حاضر در صحنه یا به رفقاتدند نچرخا

 که هلت گفت.  یهمون طور درست 

 تکان داد.  دییبه تا یسر یا بدون گفتن کلمه لیو و



 

 

                    

 

او  .گفت یرا م نیبه همشبیه  یزیها ارک هم داشت چ یمرکز خطوط اسکاند کینزد یندهفرما تیموقع در
 لب گفت:  ریز

 یکه تو گفت یطور نیهلت، درست هم ،همون کار رو کردن اونا. 

اش  و با دلواپسی از روی سنگرها به مردانِ بیرون از خطوط دفاعیبود حاال با دقت  ستادهیا شکه کنار اکیرن
او حاال نزدیک صد مرد به بیرون از خطوط دفاعی دویده بودند و با نیروی تموجای درگیر بودند. کرد.  نگاه می

 موافق بود. 

 رنجر.  یگفت یدرست م تو 

 تی. اگر در موقعندیشد را بب یکه داشت پهن م یا توانست تله یدورتر، م یا در فاصله تشیموقع یرو از
 : دیماند. هلت از ابرجارل پرس یم خبریب یکیتاکت نیکامالً از چنو شلوغ مبارزه بود  رهیت یاش در فضا یشگیهم

 پاچه نشه و اجازه نده که مردانش از کنترل خارج  که اونجا دست میاعتماد کن 1به کورمک میتون یم
 بشن؟ 

 راحت گفت:  یلیبه آن سوال اخم کرد. او خ اکیرن

 کشمش.  یکار رو نکنه م نیا اگه 

 د. او گفت: را باال بر شیابرو کی رنجر

 یش یبه انجام اون کار نم مجبور . 

 ستادهیشان ا یکیدر دستش در نزد یشاخ پوریش کیکه با  اکیرن یها از عالمت دهنده یکیبرگشت و به  بعد
 کرد. او گفت:  یا بود اشاره

 باش مادهآ. 

 زیانگ نافذ و غم ینت تننواخ یدرست را برا را تا لبانش باال آورد و دهانش را غنچه کرد تا شکلِ پوریش مردآن 
 کند. جادیا
کردند و در همان حال  یم ینیها تظاهر به عقب نش یموش و گربه بود. گروه کوچکتر از تموجا یباز کی نیا

به  ها اسکاندیارتباطشان را حفظ کنند.  یاسکاند ی دهکنن بیتعق یروین یشرویکردند تا با افراد پ یم یسع
کردند و از خطوط خودشان دورتر و  یم یساز هیفته و درهم برهم را شبآش یزیب و گریخودشان تعق ی نوبه

قرار  یها یاسکاند سرساخت تا بر  یم یا داشت حلقه یتموجا ی هیاول یروین حال شدند. و در همان یدورتر م
 شوند.  آوارباز  یفضاگرفته در 
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ناشناخته مانده بود. قبل از ها  یرهبران تموجا یوجود داشت که برا یباز نیهم در ا یگریعنصر د تنها
آن  یجنگل دارِ بیش یمرزها ی لبه کرده بود تا در تیبه دست را هدا نیتبرز یِدم هلت صد مرد اسکاند دهیسپ

درختان افتاده پنهان  یها دهنبا شتاب کنده شده و در پشت کُ یِسطح یدره مستقر شوند. آنها که در سنگرها
که داشتند نقشه  ییها ییبه تموجا رانهیغافلگ یا گفت حمله یه آنها مبودند که ب یشده بودند، منتظر عالمت

 کنند انجام دهند.     ریگ را غافل شانیتا رفقا ختندیر یم
 گفت:  یهلت به آرام

 کیشماره  عالمت . 

در حال  یها یاسکاند انداز شد. فوراً نیرا نواخت که در سرتاسر دره طن افتهیک و گسترش تَ ینت پوریو ش 
پخش شدند، تماسشان با  ینیدر حال عقب نش یِدر پشت سواران تموجا لیطو یها در خط یتموجا بیتعق

نفوذ  یواریگرد و بزرگشان د یدهند، و سپرها لیتشک یدفاع یا رهیتا دا دندیخط دشمن را شکستند و دو
 د. اد لیتشک ریناپذ

طور که  نیشدند. هم  کیبه آنها نزد یجاموج از سواران تمو نی، دومبه محض این که این کار را انجام دادند
که در همان لحظه هم در حالت  دندیرا مقابلشان د یدشمن چونشدند  ریمدند غافگآ یم شیپ یسواران شرق

و  شفتهآ یخورد کرد و دوباره زد و خوردرب یدفاع واریشان به د . حملهندبود و به وضوح منتظرشان بود یدفاع
در مقابل حداقل پنج برابر  در آن موقعیت یبه سختکه  ید اسکاندص با ،به پا شد شپر جوش و خرو

 کردند.  یتعدادشان از سوار نظام  دفاع م

 یرا از سو یا شده نیچنان حرکت هماهنگ و تمر یوقت ،یمهاجم تموجا یروین ی فرمانده ،هازکام ژنرال
به آن  خودش یفرمانده تیموقع دادند از لیشان را تشک یدفاع واریآنها ددید که  یوقتو  دیها د یاسکاند

 لب به معاونش گفت:  ریاخم کرد. او زوضعیت 

 دادن.  یواکنش نشون م یطور نیا دینبا ایوحش نیآد. ا یخوشم نم وضع نیا دنید از 

منقطع که به نظر  ییها بار سه نت کوتاه نواخته شد، نت نیو ا د،یچیدر فضا پ یبوق شاخ یدوباره صدا و
  ؟چه کسانی یو برا ؟ه چیزیچ ی. اما برااست عالمت یکنند. او متوجه شد نوع یاخ مهوا را سور دیرس یم

از  یها بلند شد و گروه یاسکاند یاصل یها فیاز رد یغرش یدر راه بود. صدا جواب و دیطول نکش یلیخ
ها حمله  یاتموج یعقبجناح حلقه زده در  انتا به سوار دندیو دو آمدند رونیاز پوشش درختان ب ادهیسربازان پ
شوکه شده ستاند، آنها که خودشان را به  یها یاز تموجا ینیها باج و خراج سنگ یاسکاند یجنگ نیبرند. تبرز

. دندید یم یقبل یدفاع وارید و سندانِ دیجد یروین چکشِ نیدر ب رافتادهیگ ،یا رمنتظرهیو به طرز غ ه،ناگا
 یبرا یآسان یها مردان سوار هدف ،شان ینطوال ی از حمله یآن یو با حرکت ،شوکه شده و سر درگم



 

 

                    

 

را از دست  شیرویچهارم ن کیزد که حداقل  نیهازکام تخم هیبودند. در عرض چند ثان یوحش یها یشمال
 اش برگشت. به سرعت گفت:  یپورچیبرساند. او به سمت ش انیکه وقتش است تلفات را به پا دیداده. او فهم

 نیکن ینیعقب نش و نی. خودتون رو آزاد کنینینش عقب . 

 افتهینظم  اریبس ذهن ناخودآگاه سواره نظامِ واردجنگ گسترده شد، و  دانیبر فراز م پوریواضح ش یها نت
 یرویتظاهر نکردند که بخواهند با ن چیکردند، ه یم ینیطور که عقب نش نیبار هم نیشد. ا یتموجا

شان  یقبل تصنعی ینینش داد که عقب یم نشان سریعشان ینیها تماسشان را حفظ کنند. عقب نش یاسکاند
 سمت خطوط خودشان برگشتند. هبسواران چون برق و باد  ،قهیبوده است. بعد از چند دق یعیرطبیچقدر غ

 آن  در .متوجه آن شد اکیها از دست رفت. رن یاسکاند یکه نظم و سازمانده دیرس یبه نظر م یا لحظه یبرا
خطوط سمت به داشتند که بودند  ینیدر حال عقب نش یِها یتموجا بیتعقخط  ی حساس آنها بر لبه ی لحظه

 دیسنگر پری  لبه یها. او به سرعت بر رو یاسکاند یمطمئن برا یبه سمت مرگالبته گشتند و  یشان برمخود
 : دیکش ادیفر ،سرکوبگر طوفانش تن صدای نیبا بلندتر ،نیسهمگ یو با غرش

 حاال! نجای! برگرد اکورمک ! 

 و دیها رس یاسکاند گوش واضح به یلیابرجارل خ ینبود تا دستورش را صادر کند. صدا یبوق شاخ به یازین
در حال  یها که متوجه شده بودند چه اتفاق یاز تموجا ی. بعضدندیسنگرها دو آنها به سمت سرپناهِ کبارهیبه 

ها روان  یرا پشت سر اسکاند ها کانیاز پ یا و برگشتند تا دسته غالف کردندرا  شانیرهایرخ دادن است شمش
کوچک و کم عمق  یلیوارد عمل شده بودند. به جز چند زخم خ رید یلیکم بود و خ یلیتعدادشان خ اماکنند. 

تماماً مثل آنچه هلت  زیجا همه چ نیرد و بدل کردند. تا ا یو هوراس نگاه لیدر کار نبود. و جراحتی چیه
 ی حقه نید که انکن یعدوباره س ها یکردند که تموجا یا فکر نمرفته بود. اما آنه شیکرده بود پ ینیب شیپ

 گفت:  لیخاص را اجرا کند. و

 نوبت ماست.                      یبعد ی دفعه    
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 

 
 
 
 

 گروه جنگاوران به نیطور که اول نیبرد و هم ورتمهیارتش  ییجلو فیژنرال هازکام اسبش را در مقابل رد
 نیاز دست داده بود که در اول یمرد ستیزد احتماالً دو نیکرد. او تخم شانیطوطشان برگشتند تماشاخسمت 
 یتش. البته آن تعداد با اراز دست داده بود اسب ،از آن تعداد یمین دیشده بودند. و شا یزخم ایشان کشته  حمله

 ها بود. یدار بود رفتار اسکاند ینمعکه  یزیچو معنا بودند.  یب فجیعیمبارز به طرز  نفرشامل شش هزار 
نه مال  ،کاهش دهد ییتا ها را حدود چند صد یاسکاندارتش شده بود که تعداد  یطراح یطور اش حمله نیاول

 رونیشان ب یدفاع یها تیها از موقع ینداسکا تیوجود داشت که اکثر یاندک دیام یحت قتیخودش را. در حق
 کمانداران سواره نظامش بودند.  یبرا یراحت یها که خوراک ییجا ،ندیایب باز یشوند و به داخل فضا دهیکش

گروه  سیرئ ،1نزاکیآنها سرهنگ ب نی. در بدیاز افسرشان رس یگروه فیو به رد دیاو افسار اسبش را کش
 زکامبود. حاال ها یم دیهم با یطور نیبود. هم شانیکه سرهنگ ناراحت و پرمتوجه شد . دیجاسوسان را د

 ها اشاره کرد. او گفت:  یاسکاند یرا به خود جلب کرد و با سرش به سمت استحکامات دفاعنگاه او 

 انتظارش رو داشته باشم.  نکه به من گفت ستین یزیچ نیا 

ر که به سمت طو نیراند و هم شیپ یند گامچآرام بود. سرهنگ اسبش را  یا بکارانهیبه طرز فر شیصدا
 داد. او جواب داد:  یمرفت سالم نظا یاش م فرمانده اهگیجا

 نین. انتظار نداشتم ادیاون تله رو د ادیبه نظر م یجور هیهازکام.  نشا ،افتاده یدونم چه اتفاق ینم 
 ...  نیواکنش نشون بدن. ا یطور

 آن را گفت:  یکلمات مناسب جستجو کرد و سرانجام به آرام یاو برا

 واره.  یاسکاند ریرفتار غ هیکامالً  اون 
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موقرانه  یرهبر تموجا کی یکرد. برا یرا کنترل م تشیسرش را تکان داد. به زور عصبانبار  نیچند هازکام
را  شیصدالحن تواند  یکه مطمئن شد م یوقت تیمبارزه نشان دهد. او در نها دانیتش را در مانبود که احساس

 کنترل کند گفت: 

 ونم داشته باشن که روش مبارزهرو با خودشون  یها کس یاسکاند دیبه ذهنت خطور کرده که شا نیا 
 شناسه؟  یرو م

خطور نکرده بود. اما حاال که ش به ذهن نیا قتیفکر تعمق کرد اخم کرد. در حق نیا یبر رو یوقت نزاکیب
متفکرانه  یعامل. او با حالت کیبود. به جز در نظر گرفتن  یمنطق یریگ جهینتیک شان آن را گفته بود به نظر 

 گفت: 

 بدن.  یخارج کیرا به  شون یو رهبر یفرمانده دانیهاست که م یتار اسکاندبرخالف رف نیا 

داشت. او به همراه  ار یرد ممکن از شوخ طبع نیکمتربود که  یند لبخندخبه او لبخند زد. اما آن لب هازکام
 متذکر شد: 

 هیشم با بعد ،دنب لیتشک یدفاع وارید هی و کردن رو رها کنن بیکه تعق سبرخالف عادات اونا نیا 
 جنگل به ما حمله ور بشن. سمت از  رانهیحمله غافلگ

 بود. شان ادامه داد:  یهیو بد دایآن جمله هو قتِیدر جواب آن حرف نگفت. حق یزیچ سرهنگ

 شده.  نینفر یها1 یاز اون آتاب یکیشده ...  دهیها د یاسکاند ونیم یخارج هیکه  میدار ییها گزارش 

که هلت  یرنجرها بود. از وقت یبرا ییتموجا یا بود کلمه "ها سبزپوش"اش  ینمع یلغو یکه در معنا یآتاب
در  یاطالعات توانند یکه م ییکرده بودند تا جا یسع یغارت اسب را با موافقت انجام داده بود رهبران تموجا

ها آب  نگلج انیو به نظر در م دندیپوش یم یسبز خاکستر یها از مردان که شنل زیآم اسرار یروین نیمورد ا
جنگ،  نیا یبرا یساز کنند. در چند سال گذشته، در مراحل آماده یآور جمع فتندر یم نیشده و به زم
بودند و به دنبال جواب ها بودند.  دهیپرس یسواالت ،آرالوئن رفته بودند دستیبه دور یبه مناطق یجاسوسان حت

 یعاد یها یکردند و آرالوئن یمحافظت م شانیازهاحسودانه از ر یبودند. رنجرها با حالت افتهی یاندک زیآنها چ
ها  یآرالوئن انیدر م یو قو یپنهان یها بحث کنند. اعتقاد یرنجرها با خارج ی اکراه داشتند که در مورد دسته

کس مشتاق نبود تا در مورد  چیسرکار دارند. ه اهیس یجادو یبا جادو و هنرها یحیتفر وربود که رنجرها به ط
 بحث و گفتگو کند.    یموضوعات نیچن

باال انداخت. او  یا نزاک شانهیدشمن سرهنگ ب یروهاین انیدر م یآتاب کیوجود  به میان آمدن حرفِبا  حاال
 گفت:  زیآم اعتراض یبا لحن

                                                 
1

 - Atabi 



 

 

                    

 

 کنن.  دییرو تا قتیکدوم از مردانم نتونستن اون حق چیشان. ه عاتنیتنها شا اونا 

 گفت:سرهنگ قفل شد. او  یژنرال بر رو نگاه

 میکرد دییحاال اون رو تا نیکنم ما هم فک . 

انداخت و نگاهش را از نگاه  ریسرهنگ نگه داشت که سرهنگ سرش را به ز ینگاهش را آن قدر بر رو و
 گفت:  یبرگرفت. او به تلخ شان

 ،شان.  بله 

جمع شده به افسران  گریرا بلند کرد و د شیدانست که کارش تمام شده است. هازکام حاال صدا یم سرهنگ
 سرهنگ جاسوس را کنار راند. او گفت:   ییآبرو یدورش را مورد خطاب قرار داد و موضوع ب

 حین در  انوسیاز اق رانهیحمله غافلگ یبرا ونم ده که چرا نقشه یم حیطور توض نیهمموضوع  نیا
 شدن شکست خورده.   یعمل

شده بود. حاال به نظر  یزیر نزاک طرحیتوسط باسلگور هم  ی مد. نقشهآبه وجود  دییاز سر تا ییغرولندها و
راحت  یلیگذر کرده بودند خ ایها از در یاسکاند یچهار روز قبل سوار کشت که یمد صد و پنجاه مردآ یم

 را گرفت.  مشیشده بودند. ژنرال تصم دیناپد

 حاالم سه  نی. هممیوقت تلف کرد یکاف ی به اندازه نجای. استیمکارانه ن یها به نقشه یازین گهید
نقطه  هیکه  یتا وقت کانین وار پاطوف کیاستاندارد: شل یها . از حاال به بعد حملهمیدار ریهفته تاخ

 . میو بعدش از خطوطشون عبور کن میکن جادیضعف ا

آنها گرداند و حالت مصمم و اعتماد به نفس  یتکان دادند. او نگاهش را بر رو یسر دییدر تا هانش فرمانده
و  ایپو یروین بودند، از نیرا انجام دهند که در آن بهتر یخواستند همان کار یها م ی. تموجادیرا د قشانیعم
 ی که لحظه یکنند. بعد وقت فیتضع راروند و خط دشمن  شیکمانداران سوارشان استفاده کنند تا پ رانگریو

مردان  نیا یکردند. از سو یم بردند و کار را تمام یم شانیها زهیو ن ریآنها دست به شمش د،یرس یمناسب فرا م
آنها بود. هازکام به آنها  یبرا یعاد یکار روزیک  نیدر کار نبود. ا یو رجزخوان یادکشیفر چیه ،شینما چیه

 گفت: 

 فرمان من باشینو منتظر  نیریرو بگ ونتدستورات . 

برپا کرده در آنجا را خودش  یفرمانده تیرود که موقع یا ماده شد تا به سمت تپهآسر اسبش را چرخاند و  او
در  ییاستاندارد کرده بودند. صدا یها شروع به صادر کردن دستور حمله یپرچم یها حاال عالمت نیبود. هم

 پشت سر او را متوقف کرد.

  !ژنرال 



 

 

                    

 

او را با لقب  که شدرا ناگفته گذاشته بود. هازکام متوجه  شانلقبِ  ،شان بود. او لقب پر افتخار جامعه نزاکیب

  او منتظر ماند. یکلمات بعد یاش صدا کرده بود. حاال ژنرال به سرهنگ جاسوسانش رو کرد و برا یارتش
 که باال نگه داشته بود گفت:  یبا سر نزاکیب

 ها برم، قربان. 1 از اوالن یکی ایخوام که  یم اجازه 

 سواره نظام یروهاین یبرا یواحد اصل کیسواران بود که  ی ساختار شصت نفره یبرا ییتموجا یا کلمه اوالن
با  کینزد یلیرتبه از تماس خ االب یافسرها طور طبیعیکرد. به  یبود. هازکام آن درخواست را بررس یتموجا

شان را اثبات کنند.  ینداشتند تا شجاعت و فداکار یازیشدند. آنها ن یجنگ دور نگه داشته م یها دانیم
 سرانجام ژنرال گفت: 

  .موافقت شد 

 اش برگرداند. یفرمانده تیبه سمت موقع زشیمهم ی ضربهو اسبش را با 
 

***** 
  

 یهستند با تند شانیها گروه لیدر حال تشک یکرد که سواره نظام تموجا یطور که تماشا م نیهم اکیرن
 گفت: 

 ؟یچ حاال  

 کرد.  یم انشیشده تماشا کیبار یهم با چشمان هلت

 بهمون حمله  ینیبازه. حاال اونا به طور سهمگ یافدا کردن سربازان در فض انیپا نیفک کنم ا حاال
 کنن.  یم

 که مقابلشان بودند حرکت داد.  یخط سواران یبا کمانش اشاره کرد و آن را در ط او

 بهمون  مون یدر تمام نقاط خط جنگ گان،یکنن، شصت مرد در هر  یاوالنها مبارزه مساختار در  اونا
که به  نیقبل از ا :نهیگردن. نقشه ا یبرم میبهش بد یابجو میکه بتون نیکنن و قبل از ا یحمله م

از  ها کانیپاستفاده از  تونن با یکه م ییکنن تا جا قدامانتخاب شده ا یا متمرکز در نقطه یا حمله
 مردانتون کم کنن. 

 : دیپرس ارک

 اون نقطه کجاست؟  که 
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در  یتموجا ییاست ده دوازده تاخو یکه م یزیخلق کرده بود. تمام چ او را کج یکیتکتا یگفتگوها نیا
ادامه دهد.  یاحتمال نیچن دنیرس یاش برا یاش بود. و حاال ظاهراً مجبور بود به صبور یجنگ نیدسترس تبرز

 او گفت:  برگشت. پوریهلت به سمت عالمت دهنده با ش

 کماندارا بفرست.  یعالمت آماده باش برا 

 و هلت به سوال ارک جواب داد:  د،یدم پوریدر ش بلند و کوتاهنت  یسر کیمرد و  

 کردن.  جادیا یضعف ی نقطه ونم خطوط یکه اونا تو رهیبگ میشون تصملکه ژنرا یوقت 

 : دیبا غضب پرس اکیرن

 م؟ینبک دیکار با یچ رهیگرو ب مشیتا اون تصم میکه منتظر یتا وقت خب  

ها  یاسکاند اتیخصوص ستیر لمطمئناً د ییبایخودش لبخند زد. او با خودش فکر کرد صبر و شک شیپ هلت
  :. او گفترهندا ییباال گاهیجا

 میرو بکش روهاشونیاز ن میتون یهر چه قدر م میکن یم یو سع میکن یم شونریبا کماندارامون غافلگ 
 کنه.  یم کیداره در جواب بهشون شل یکس که بفهمن نیقبل از ا

تش را بلند سد لیبه راه افتاد. و شان نیب یو جوشو جنب  دندیرا شن پوریعالمت ش لیو صد مرد کماندارِ یتمام
 کرد تا آنها را آرام کند. او گفت: 

 نیباش آروم ! 

این به خاطر تمرینات بود و  دیلرزد. او با خودش فکر کرد شا ینم شیشتاب نکرد و خوشحال بود که صدا او
ساخته شده بود باال  شیبرا که یفرمانده تیموقع ازو  برداشت ی. او گامکاری سخت که در پیش رو داشتند

هنوز کمانداران را پنهان  یچوبمشبک  یهاحصار. ستادیا شرفت. هوراس که سپرش آماده بود در کنار
مراقبت از آنها در مقابل  فهیزدند و سپرداران وظ یها را کنار محصار دیرس یکه وقتش م یکردند اما وقت یم

 داشتند. بر عهده رستاد را ف یبه سمتشان م ها یکه تموجا ییها کانیطوفان پ

 ییو طاق نما یخاک یمحفوظ توسط سنگر یدر مکان نیو هوراس، اونل لیوواضح و در دیدترِ  تیموقع ریدر ز 
 خودش قوز کرده بود.  تیاز خط کمانداران در موقع یواضح دیبا د یچوب

فتند و بعد سرعتشان را ر ورتمهی یاول به آرام ،سواران حاال شروع به حرکت کرد ی منظم شده یها گانی
است. آنها تندروار به  سلحم یکه هر مرد با کمان دید ندیبتوانست آنها را ب یبار م نیکه ا لیدادند. و شیافزا

داده بودند، بلکه در دوازده  انجامکه قبالً  یخط گسترده مثل روش کینه در  -شتافتند ها یسمت خط اسکاند
و هر کدام به دوازده سمت مختلف به راه  دیها هر گروه چرخ یاسکاندگروه جدا از هم. بعد صدمتر دورتر از 

 مد. آها به پرواز در  یو بر فراز خط اسکاند دیبه هوا پر کانیپشت پ کانیافتادند و پ



 

 

                    

 

که با مردانش  نیخواست قبل از ا یسنگر مقابلش ضرب گرفت. م یبا دستانش بر رو یعصب یبا حالت لیو
آشفته کردن  یرا برا لیپتانس نیشتریب رانهیغافلگ حرکتِ ین. اولندیها را بب یتموجا یبرقرار کند الگو یارتباط

تق تق   یهدر ندهد. حاال صدا ار یلیپتانس ینیخواست مطمئن شود که چن یداشت و او م اریدشمن در اخت
به سمتشان  یکه تموجا ییها کانیها قسمت اعظم پ یاسکاند ی باال آمده یسپرها وشد  یم دهیشن یا وستهیپ

کردند و  یسقوط م یخطوط اسکاند انی. سربازان در مرا آنها ی پرتاب کرده بودند را گرفته بود. اما نه همه
که  یکسان ،شدند ه میدینبرد کش ی از صحنه رونیبودند به عقب و ب ستادهیکه پشت سرشان ا ییآنها توسط
را باال نگه داشته بودند  شانیها سپرها یم اسکانددوم و سو فیشدند. حاال رد ینها مآ نیگزیآمدند و جا یجلو م

را رو  شانیسپرها ییجلو فیرد نیح نیرو به باال محافظت کند، در هم یها کانیپ کیتا آنها را در مقابل شل
سربازان را دیدِ کار  نیموثر بود. اما ا یها. اقدام یتموجا میمستق یها کیبه سمت شل ،جلو نگه داشته بودند به

 کرد.  یها کور م یتموجا ییشروینسبت به پ
 ،ختندیوآرا بر شانه  شانیها گروه شصت نفره به سرعت کمان کیکرد،  یتماشا م لیطور که و نیهم

که  نیقبل از ا بردند، و ورشیها  یبرنده به سمت خطوط اسکاند یا و با حمله دندیرا کش شانیرهایشمش
ها دوباره  یطور که اسکاند نیرا کشتند. هم یدوازده نفر دهآنها آنجا هستند  که متوجه شوند یها حت یاسکاند
که  یگریکردند و اوالن د ینیها با سرعت عقب نش یضد حمله حرکت کردند تموجا یگرفتند و برا یفرم م

ی  از هم شکسته یدفاع وارید رونها را به د کانیمرگبار از پ یمنتظر بود، رگبار یمحض تیموقع نیچن یبرا
 لب گفت:  ری. هوراس زختندیفرو ر ها اسکاندی

 میبکن یکاریه  بهتره . 

 یا دهیچیپ یالگو قتاًیحق یتموجا یها اوالن یساکت کردنش بلند کرد. حرکت تصادف یدستش را برا لیو
 کنند.  ییشگویتوانست حرکتشان را پ یم کرد تماشا میکه او را  الو حا تداش شانیبرا

دوباره فرم  شانا چهار نعل دور شدند و برگشتند تا پشت سره یو از خط اسکاند دندیدوباره چرخ سواران
ها شده  یدراز تموجا یرهایضربات شمش ایها و  کانیپ یقربان ایمرده بودند،  یاز پنجاه اسکاند شتریب رند،یبگ

شان را انجام داده بودند  حمالت سبک شتریها ب که اوالن ییکنار سنگرها جا یبودند. شش هفت جسد تموجا
 بود. افتاده 

استراحت دادند و به آنها اجازه  شانیها گشتند. آنها به اسب یشان بر م داشتند به خطوط یسواران تموجا حاال
را آغاز کردند. همان الگو بود،  گرید یا حمله گریحال ده اوالن د نیکنند، و در هم یابیدادند تا تنفسشان را باز

 شانیرهایکور بود با شمش دشانید یوقت بعد، کردند می امجبور  به پنهان شدن در پشت سپرهرا ها  یاسکاند
پشت  کانیپ یا کردند دسته یم ینیکه مردان خودشان عقب نش یوقت تیکردند و در نها ینها حمله مآبه 



 

 

                    

 

کردند. ساده بود. موثر بود. و  یم جادیا یدفاع وارید انیدر م یا و فاصله ،ختندیر یبر سر آنها م گرید یا دسته
 بار در مورد آن وجود داشت. مرگ یضرورت

خط  وسطدر  گانی یتوجهش را بر رو لیچهارنعل رفتند. و گریها سر اسبان را چرخاندند و بار د اوالن حاال
. او آید یم شانبه سمت شکل یطرحرکت قُ کی با تیو در نها دهیچرخ گانیدانست آن  یم ،آنها متمرکز کرد

 لب به هوراس گفت:  ریز

 نیو کنار بکشر یچوب یراحصا اون . 

 . دیرا شن کلیموز درشت هآکار ادیفر یصدا او

 ها کنار!  ! پوششسپرها 

برای انجام  یکاف یِکمانداران را با فضابه این ترتیب ند و نزبرا کنار  یچوب یوارهایتا آن د دندیسپرداران دو 
 . ، قرار دادنددیرس یم شانیکه تا کمرها یکیبار زیدر خاکرکارشان 

 : دیکش دایفر نیاونل

 آماده ! 

بود. او  لیدر زه کمانش نشانده است. پس حاال نوبت و یکانیدر خط کمانداران پ یکه هر مرد گفت می داشت
 : دیکش ادیفر

 به چپ!  یاندک 

 . دندیکمانداران به آن سمت چرخ یو همگ

 دو!  تیموقع 

 یها یکرد و با چشم ذهنش تموجاسواران را تماشا  یشرویگروه پ لیباال آمد و و هیصد بازو در همان زاو هر
 کردند.  یکه در همان نقطه از زمان و مکان با هم مالقات مدید ها را  کانیدر حال تاخت و پرواز متقارب پ

 نی... بکش نییپا یاندک ! 

کرد و تا سه شمرد  یشدند. او مکث دهیکامل و قدرتمند به عقب کش یبا کشش کانیشد و صد پ حیارتفاع تصح
 : دیکش ادیدهد، بعد فر یزود آن کار را انجام نم یلید که ختا مطمئن شو

 نیکن کیشل ! 

 یحاال هم کمانداران برا نیدر حرکت بودند. هم رشانیها در مس کانیگفت که پ یبه او م سوت مانندی یصدا
آن  سپرداران منتظر ماند. آنها در یبرا ادشیفر انیدست دراز کرده بودند. هوراس در م شانیبعد یها کانیپ

ها و  کیشل ی لهدر دنبا یانداز به فاصله یاجیاحت حالتنبودند و در آن  یمیمستق ی حمله ریلحظه در ز
 ها به هدف نشستند.  کانیدسته از پ نیدوباره نبود. بعد اول یگذار کانیپ



 

 

                    

 

 ی دسته نیاول لیاما و ،بود نیاعت تمرسساعت پشت  و ها هفته ی جهینت دیشانس محض بود. شا دیشا
تا با  دندیجه نییپا کانیصد پ کیکرده بود.  تیبه سمت هدف هدا ینقص چیبدون ه باًیرا تقر شیها انکیپ

 . افتندیتا از آنها هدفشان را  ستیدر حال تاخت مالقات کنند و حداقل ب اوالنِ

مالً نظم . و فوراً حالت منظم و کادندیکش غیکردند با درد ج یسقوط م نیطور که به زم نیو اسبها هم سربازان
روبرو شدند که در  شانیها نشده بودند با رفقا و اسب یها زخم کانیتوسط پ که. آنها دیاوالن از هم پاش ی افتهی

 یافتاد، فرد یفرو م یا که هر مرد مورد هدف واقع شده نی. و همدندیغلت یم درهمافتادند و  یفرو م شانیجلو
افسار  ده،منحرف ش رشیاش با وحشت از مس یکناروار سشد  یباعث م ایبرد و  یبا خودش م زیرا ن یگرید

از اسب  گرفته آرام یآشفتگ کیکه آن حالت وحشتناک به  یاسبش را بکشد و سر اسب را بچرخاند تا وقت
 : دیکش ادیفر نیونلشود. ا لیفرو افتاده و سربازانشان تبد یها

 آماده ! 

را دارد که  شانس نیبه سرعت متوجه شد که ا لیو. ندیکار را بب ی جهیتوانست نت ینم خودش تیاو از موقع
 . وارد کند به دشمن مندقدرت یا ضربه

 نیدو. بکش تیهدف. موقع همون  ... 

تا  دندیشان را به عقب کش و مردان دستان راست دیها را شن کمان یها بر رو کانیشدن پ دهیکش یصدا او
 بود.  شانیاه ها درست در تماس با گونه کانیپردار پ یکه انتها یتوق

 نیکن کیشل ! 

 نیهم لیدور شدند. و سقوط کرده یها مردان و اسب ی توده کشان به سمت ها سوت کانیاز پ گرید یا دسته
از  یبعض ،شان شتابحرکت پرزه کمان بگذارند. در  درون کانیتا مردانش دوباره پ دیکش یم ادیحاال داشت فر

انداختند.  نیزم رها را ب ها را در زه کمان بنشانند آن کانیکردند تا پ یکه سع نیپاچه شده و هم آنها دست
 : دیکش ادیکنند. او فر یابیگرفت منتظر نشوند تا آنها خودشان را باز میتصم یا به طور معقوالنه نیاونل

 آماده ! 

 نیدو. بکش تیهدف. موقع نوهم ... 

اده و با تاف رینقطه گ کیده و در از حرکت باز مان یتموجا گانی ،همان برد و همان جهت را داشتند آنها
 : دیکش ادیفر لویرا از دست داده بود.  -و پویایی اش حرکت –اش یحام نیتر ارزش

 نیکن کیشل ! 

ها در راه بودند. هوراس  کانیاز پ ییتا یس ای ستهیک بار دیگر دو  دیلرز یم جانیاز ه شینداد که صدا یتیاهم
 : دیکش ادیفر

 سپرها ! 



 

 

                    

 

ها  از اوالن یبود که بعض دهیجلو هل داد تا خودش و دوستش را پوشش دهد. او د بهسپر خودش را  و
کنند. چند  کیشلبه آنها تاختند تا در جواب  ینچه در حال رخ دادن بود شده بودند و داشتند مآسرانجام متوجه 

خط  به سویها  کانیپطور که آن  نیو هم دیسپرها شن یها را بر رو کانیوار پ درام یبعدتر، او صدا هیثان
 یروش چیبه ه ها ی. تموجادیسپر را شن یترق ترق فرو رفتنشان بر رو یبردند صدا یم ورشیران اکماند

 کیو مردانش را در  لیو ،د. هلتنبه سمت کمانداران بفرست شان راریشمشمسلح به  گانی کی ندتوانست یمن
نها مجبور بودند در آبه  دنیرس یها برا یاها قرار داده بود. تموج یاسکاند یاصل یسمت و در پشت خط دفاع

 باز کنند.  شان راراه دنیتبر به دست با جنگ یمردان اسکاند انیم

در  -کانیصد پیس باًیتقر -قرار گرفتند کانیانتخاب کرده بود با دقت مورد هدف سه دسته پ لیکه و یگانی
بود.  ختهیر نیزم یبر رو هی. جسد بقزنده مانده بودند ی. کمتر از ده مرد از اوالن اصلعیسر یتوال کی

 گریطور که د نی. حاال همدندیشک یم ههیشدند و با ترس ش یبدون سوار داشتند با چهار نعل دور م یها اسب
 گری. دو اوالن ددیرا د تیموقع نیآخر لیچرخاندند و یشان مخود  طها را به سمت خطو سواران سر اسب

 بودند. او به هوراس گفت:  شانیها کانیدر برد پبه اندازه کافی وز گذشتند و هن یشان م یکیداشتند از نزد

 نییپا سپرها . 

 را در طول خط منتقل کرد.  غامیجنگجو پ و

 نیسه ... بکش تیموقع ... مستقیم اندکی به راست : هدف ...  

 مطمئن شود.  برای این کهاو خودش را وادار کرد تا صبر کند  دوباره

 نیکن کیشل ! 

 . دندیدو ینیدر حال عقب نش صاف پشت سر سواره نظامِ یآب در مقابل آسمانِ رهیت یا تودههمچون ها  کانیپ

 : دیکش ادیفر هوراس

 سپرها ! 

 یاز رو  یتموجاسربازان از  شتریب دیشا ایو از دوازده  گرید یا دسته ،ها به هدف نشستند کانیکه پ نیهم
موز رنجر آرد و بدل کردند. کار یلبخند لیاو و و ،بزرگ یلیفرو افتادند. در پشت پناه سپر مستط شانیها نیز

 گفت: 

 رفت.  شیخوب پ یلیکنم اونم خ فک 

 جنگجو با او موافق بود:  کارآموز

 کنم!  یفکر رو م نیمنم هم قتیحق در 
 : دیکش ادیفر گریبار د کی نیاونل 

 آماده ! 



 

 

                    

 

ثابت مانده  آنها یبر رو نگاهش ،نشاندند یم شانیها ها را در درون زه کمان کانیطور که کمانداران پ نیهم
بوده  زیمآ تیموفق اتشانیعمل نیداند چقدر اول ینم چیه نیآورد که اونل لیو ادیبه  ریتاخ یبا اندک ادیفر آن. بود

 است. 

 : دیکش ادیفر لیو

 باش!  آزاد 

ماده آمردانش را در حالت  نبود که نیدر ا یتیمز چیه ،کردند یم ییآرا ها داشتند دوباره صف یکه تموجا حاال
 اشاره کرد. به او گفت:  نینگه دارد. او به اونل

 نیاش رو بب هجیباال و نت ایب . 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 
 

 

 
 
 
 

 -ه استنقش بر آب شد یبه طرز بد شانیها ها متوجه شود که نقشه یوقت برد تا فرمانده تموجا قهیچند دق
در خطوطش وجود دارد. بعد  ضاهایی خالیگشتند متوجه شد که ف یم سوارانش بر یبار. او وقت نیدوم یبرا

او که و اخم کرد.  دیها را د مردان و اسب ختهیدر هم آم یها جنگ گذراند، جسد دانیم ینگاهش را بر رو
که اوالن را نابود کرده بودند را  عیسر یها کانیچهار دسته از پ ،کرد یرا تماشا مها  کل فعالیت اوالنداشت 

 : دیپرس شیها اش به آنها اشاره کرد. او از آجودان زهیگرفت. او با ن دهیناد

 افتاد؟ یچه اتفاق اونجا 

از درک  یخال یبود. سوالش با نگاه دهیکه به هدفش نشسته بود ند یرا تا وقت یرانیکدام از آنها آن و چیاما ه 
 تک سوار به سمتشان آمد و اسمش را صدا کرد:  کیفت. مورد استقبال قرار گر

 هازکام! ژنرال!  ژنرال 

شده بود.  زیزخم ل نیاش با خون چند یچرم ی قهیجل یخورد و جلو یاسبش تلوتلو م نیز یمرد داشت بر رو
ل که آن اسب حداق دندیشدند و د رهیخ یلکه کرده بود و فرماندهان تموجا را اسب یطور پهلوها نیخون هم
 مورد هدف قرار گرفته است.  کانیبا سه پ

تقال  نیخرآ نیاسب ا ی. براستندیاش با یفرمانده تیسر خوردند تا در مقابل موقع نیزم یو سوار بر رو اسب
پهلو  کیزانوانش فرو افتاد، بعد از  یبر رو یشده بود، به آرام فیبود. او که به خاطر از دست دادن خون ضع

 . ابدی ییرهاها از له شدن  لحظه نیتنها توانست در آخر اش یو سوار زخم دیچرخ
سابق  سینزاک رئیب ،متوجه شد او ناگهان ،کرد اخم کرد ینگاه م یطور که به مرد زخم نیهازکام هم

از  یکی نیها قرار گرفته بود. ا از اوالن یکی ییاش، سرهنگ در خط جلو جاسوسانش بود. درست بر طبق گفته



 

 

                    

 

 نابود شده بود. مردِ لیرا انتخاب کرده بود که توسط کمانداران و یگانیآور بود که او عجاب ا یها یبدشانس
 گفت:  یبم یدرحال مرگ با صدا

 ،اونا کماندار دارن....  ژنرال 

از   تا دو درون شکسته را در کانیدو پ یاتوانستند انته یو حاال م مودیرا به سمتشان پ یتلوتلوخوران چند گام
 و مرد. او تکرار کرد:  دیکش قیلرزان و عم یآه ش، اسبدر کنار نیزم یبر رو .نندیبب شیزخمها

 کمانداران  ... 

 زانوانش فرو افتاد.  یشد و او بر رو یم دهیشن یبه سخت شیصدا

از  یا نشانه چینجا هآدشمن را از نظر گذراند.  یها فیفت و ردربرگ ینگاهش را از سرهنگ زخم هازکام
در پشت  ، درستبودند ستادهیت دره امقس نیتر کیدر مقابل بار فیها در سه رد یندکمانداران نبود. اسکا

نها هم آ -دبودن ستادهیا یگریگروه د ،یاصل یرویدر پشت ن دورتر یکم کیو  ا،ی. در سمت درشانیسنگرها
از  یا توانست نشانه یرا راست نگه داشته بودند. اما او نم یبزرگ یلیمستط یپشت سنگرها بودند و سپرها

کردنشون وجود داره. او به ده اوالن  دایپ ین برائراه مطم هی. او با خودش فکر کرد: تنها ندیکمانداران بب
 خالصه گفت:  یلیاش اشاره کرد. او خ یبعد

 حمله  

دره پر شد از  گریبار د کی تاختند یم شیبه پ سوارانطور که  نین دستور را صادر کرد. همآ یپورچیو ش
 . هایشان وار سمرتند یافسار اسبها و صدا نگیجر نگیرج یصدا
 ،انجام دادرا  ها یتموجا ی. هازکام سالم نظامسیرو به چمن خ یدر مقابلش به جلو سقوط کرد، با صورتمرد 

باز کرد.  رونیبه سمت ب الیاستادانه و س یلبانش باال آورد، بعد دستش را با حرکت ناردست چپش را تا ک
او  نهایترها کرد. دراز ننگ بدنامی نزاک خودش را یب :جام دادند. او با خودش فکر کردافرادش همان کار را ان

 جانش تمام شده بود.  متیکار به ق نیکه ا نیبا ا یحت ،ر را آورده بوداخبابا ارزش از  یا ژنرالش تکهبرای 

ار کردند. هوراس در کنار و رهیدا یو حرکت دنیشروع به چرخ گریرا تماشا کرد که بار د شرویسواره نظام پ لیو
 گفت:  یقرار ندهد. او به آرام دیداد که هنوز مردانش را در معرض د به رنجر جوان هشدار  یاما حس دیاو جنب

 نیباش منتظر . 

. شان بردن نیاز ب یبرا یدر تالش ،شان تیبه سمت موقع ای ، حملهحمله متمرکز را داشت کی انتظار باًیتقر او
توانست داشته باشد:  یم یمعن کیشد. تنها  یانجام م ییط جلوخبود، و در طول کل  یقبل حمله مانند نیاما ا

بر  ختنیشروع به فرور ها کانیاز پ یا . دستهاشتندند اریکمانداران را در اختدقیق  تیها موقع یرهبران تموجا
 آمدهباال ییبا سپرهاخودشان را   یاسکانداز سربازان  فیسه رد گریبار د کیها کرد و  یسر خطوط اسکاند

 یا تا حمله دندیرا کش شانیرهایو شمش هها حرکتشان را ناتمام گذاشت یاز تموجا یگانیپوشش دادند. مثل قبل 



 

 

                    

 

 یرویتا ن ،دید یرا م شانداشت پشت سر لیبار و نیانجام دهند. اگر چه ا دید ازپنهان  یها یرعدوار به اسکاند
. او کردند شلیک می ها یاسکاند یکردند بر رو یم ینینش عقب شاننوقتی که همقطاراکه  ندیبب را یبانیپشت

. او به سمت دکن فتا توق دیکش یافسار م یاسکاند شرویاز خط پ یکه داشت در پنجاه متر ی: اوالندیآنها را د
 : دیکش ادیخط مردانش فر

 کمان!  یها تو کانیپ 

 کنار به هوراس گفت:  از بعد

 نگه دار رو باال سپرها . 

خواست  یم لیبکشد. اما و ادیفر یدستور بعد یتا برا هدیکش ینفس کلیحس کرد که جوان درشت ه او
 ادیدر زه کمان نشست فر کانیپ نیکه آخر نیهم نیپنهان بمانند. اونل دیکه ممکن بود از د ییمردانش تا جا

 : دیکش

 آماده! 

 : دیکش ادیفر لیو

 مستقیم به چپ، اندکی به چپ دوباره ! 

 لیکردند. و رو که او گفته بود یبا هم به سمت ینها همگآمتوجه منظور او شدند.  یان با خوش شانسکماندار و
 ادیند. او فرا هشد هخواست یمد متوجه آنچه که او مآ ی، اما به نظر مکرد را مشخص میجهت اول  شانتنایتمردر 
 : دیکش

 سه!  تیموقع 

 لب به هوراس گفت:  ریارتفاع باال آمد. او ز نیترشیدر ب ،کردند یصد بازو که با هم حرکت م ،بازوها

 نییپا سپرها . 

 که هوراس دستورش را تکرار کرد.  دیشن و

 نیبکش ! 

بعد بلند  "ه.کشحد ممکن ب نیرو به کاملتر کانیپ یتا هر دست ،سه بشمر تا"به خودش گفت:  یلب ریز او
 گفت: 

 نینک کیشل ! 

 : دیکش ادیفوراً فر و

 سپرا باال! سپرا ! 

در  یها کانیپ کیلشبرگشتند تا کمانداران را از آتش  یسپرها به محل قبل د،یکش ادیطور که هوراس فر نیهم
  .پنهان کنند -سواران دیاز د یا کننده دواریو به طور ام -جوابشان



 

 

                    

 

 ندای که داشت لحظهخراب شد، درست در همان  یبر سر اوالن تموجا ها کانیاز پ یا انتظار، بعد دسته دوباره
ایجاد کرده  ها اسکاندی یدفاع وارید یبر روبه زور  شیرفقاشدند که  ای آماده می برای شلیک بر روی رخنه

 در کنارکه  سربازان آن اوالن فرو افتادند. شکادیدرهم و فر یا ها در توده مردان و اسب گریبار د کی بودند.

 . ندها بود کانیاز پ میآن دسته عظ یبرا یرینظ ینداشتند هدف ب یو حرکت دندبوهم 

بر  داشتند شانیها شد. حاال سرگروهبان یم زین ننفر از آنها فرو افتاده بودند که شامل رهبرشا ستیب حداقل
آن حرکت روند. هازکام هرگز  رونیکشتار ب نیاز آن زم و حرکت کنند که دندیکش یم ادیها فر افتهیسر نجات 

بود،  دهیاش، آن را د گسترده یبان دهید تی. اما از موقعدیند برد را ورشیمردانش سوی که به  کانیدسته پ
 هید. چند ثانندر که باز و بسته شو یادیزمثل تعداد  ه بودند،حرکت هماهنگ صدها سپر که به عقب و جلو رفت

 شده بودند.  نابودده و بود که سقوط کر دهیرا د شیها اوالن نیاز بهتر یکیبعدتر 

که به  وجود دارد زد حداقل صد نفر از آنها نی. تخمدیحرکت کردند کمانداران را ددوباره سپرها  یبعد وقت و
که به  ،ینیدر حال عقب نش نِرا به سمت اوال ها کانیاز پ گرید یا و دسته ،کردند یکار م یو با هماهنگ یراحت

افتادند  یفرو م یاز تموجا یشتریب ارانطور که سو نیفرستادند. هم یم ،بودندها حمله ور شده  یخط اسکاند
 سپرها بسته شدند تا کمانداران را پوشش دهند. 

در مقابل  رهیت یا توده د،یها را د کانیاز پ نیسهمگ یبار او پرواز نیکنار رفتند، و ا یسپرها با هماهنگ دوباره
را به پسرش  نیبردند. برگشت و نگاه سوم ورشی شدر حال تاخت یها و به اوالن دندیآسمان، و آنها باال پر

 فیباالتر از رد یکه اندک ییاش به خط سپرها زهیهانش. او با ن از گروه فرمانده یتانیکاپ ،خود جلب کرد
 در پشت آن واقع شده بود اشاره کرد. او گفت: و درست ها  یاسکاند

 خوام.  یکن. اطالعات م قیتحق شاوالن بردار و در مورد هیکماندارانشون اونجان!  !اونجا 

 ادی. او فردیرا به بدن تنومند اسبش کوب شیزهایداد و مهم یسالم نظام ،تکان داد دییبه تا یسر تانیکاپ
ارتش  ییچهارنعل به سمت خط جلو ورا داد  شدستورات ییشصت تا گانی نیتر کینزد ی کشان به فرمانده

 تاخت.  یتموجا
 یا کردند، و دسته یبا هم کار م یو هوراس داشتند به راحت لیها، و یدر پشت سر اسکاند شانیباال تیدر موقع

دادند چون افراد  ی. حاال به ناچار داشتند تلفات مختندیر یسواران فرو م رویبه  گرید یا پشت دسته کانیپ
 هیکرد و روش تعب یکار م یکردند. اما سد سپرها به روان یم کیبودند و در جواب شل دهیآنها را د یتموجا
تنها آن هم  ،ها کانیپبه طور همزمانِ  کردنِ کیشل یبرادر فضای باز  انداراندر موردِ قرار دادن کم شانی شده

 بود. واقع شده سودمند  ،هیچند ثان یبرا



 

 

                    

 

 کیشل قینظم و ساختار دق ریتند تاثشها به مرور دا یبود که اسکاند نیمد اآ یبه چشم م شتریکه ب یزیچ
 که هر نیو هم آمد یم نییپا سوت کشان یکانیته پکه هر دس نی. همدندید یدشمنانشان را م یها بر رو کانیپ
 . دندیغر یم دییتا یدست برا به نیشد، مردان تبر ز یم یخال یتموجا یها نیو ز افتی یهدفش را م یکانیپ

یک  لیبار و نیاول یرند برایها بگ کانیآتش پ ریتالش کرده بودند او و هوراس را زها  که تموجای یوقت
نها مبارزه کرده بود و با آ. او تنها با دو تن از دیرا د ،که به هر اوالن ملحق شده بود رماه یراندازیت، نیجیکا

زد و اشاره کرد.  یا او سقلمه یازوسقوط کرد. هوراس به ب نشیز یاز پهلو از رو یبود که دوم دهید یخشنود
 او گفت: 

 نیبب . 

 شانبه سمت میچهارنعل مستقبا  یخطوط تموجا که از دیرا د یکرد اوالن یاو را دنبال م ی که خط اشاره لیو و
 میقتمرگبار مس یسرعت بادر کار نبود. آنها  یدنیچرخ دانیچرخ زدن و دور م چیآن سواران ه یتاخت. برا یم
 مدند. و واضح بود که قصد کجا را دارند. او گفت: آ یم شیپ

 میشد دهید ماها . 

 : دیکش ادیمردانش فر یبرا بعد

 نیبذار کانیبه راست. پ یروبرو اندک قاًیدق ! 

 ها را در زه کمان نشاندند.          کانیمحکم پ یها رفت و آنها با حالت کانیها به سمت پ دست

  !آماده 

 یبرا شازیفکر کرد که چطور هلت ن نیدر مورد ا یلبخند زد وقت لیبود. و نیاونل یصدا نیا گریبار د کی
آن  یجوگندم خوشحال بود که آن رنجر مو لیداده بود. به ناگاه ورا مورد سوال قرار  نجایدر ا نیبودن اونل

و  لیو از آنِ تهایمز ی زد. اما همه نیرا تخم شرویبحث را باخته بود. او آن فکر را کنار زد و سرعت سواران پ
هر دست باال را در  ، آنهاپوشش کیمحکم و از پشت  ،ثابت ،مرتفع یتیاز موقع کیشلبا توجه به مردانش بود. 

 : دیکش ادیداشتند. او فر اریدر اخت یداد و ستد

 نیدو! بکش تیموقع ! 

 : دیکش ادیفر هوراس

 نییپا سپرها ! 

 : دیکش ادیفر لیدرست همان مکث کوتاه و الزم را داد. و لیبه و و

 نیکن کیشل ! 

 : دیرغ هوراس

 باال!  سپرها 



 

 

                    

 

 خودش هم دوستش را از نظر پنهان کرد.  و

 نیبا ا یها بودند. حت یتموجا دیدر د هیچند ثانچیزی حدود  ها تنها تموجایمتقابل  کیشل یبرا ویل کمانداران
به  شانیها کانیپ ی تلفات داشتند. بعد دسته یآنها تعداد اندک ،یتموجا یها کانیرگبار دائم پ ریز ، درحال

کرد، و دوباره  یساز کارا کامالً پ گانیآن  یجلو ییدوازده تا فیبرخورد کرد و رد ییشرویاوالن در حال پ
کردند تا از برخورد با  یسع شانپشت سر یها هم فرو انداخت. سواران در رده یها را بر رو مردان و اسب

خوردند؛ سواران  نیزم یشتریب یها . اسبیا هودهیب ید، اما چه سعنشان اجتناب کن همراهان فرو افتاده
ها رد  جسد ی توده یرا از رو شانیها تا با پرش اسب کردند یسع یها سقوط کردند. بعض نیز یاز رو یشتریب

داشتند تا  یسع هیطور که بق نیرد شدند. همآشفته  یآن درهم برهم روی بودند که از یو آنها کسان کنند
 مد.   آبر سرشان فرود  دسته، نیبعد از اول هیده ثانپیکان،  یگرید ی کنند، دسته ییدوباره صف آرا

 ی اش، در کنار جنازه گردن و شانه نیدر گوشت نرم ب یگرید کانیدر ران راستش و پ یکانیپسر هازکام با پ 
 یمنظم و دائم یطوفانبه مانند شدند و  کیها شل کانی. او تماشا کرد که سپرها باز شدند و پدیاسبش دراز کش

 کردند.  یحرکت م نگربرج مانند س تیکه در موقع دیخط کمانداران دو سر را د ی. او در انتهاختندیر رونیب

 به میانکشان  که سوت دیها را د کانیاز پ گرید ی داشت تا بداند. دو دسته ازیبود که پدرش ن یزیچ نیا
 قتاًیحق .کرد یکه داشت چهارنعل عبور م رفتند یگریآنها به سمت اوالن د باعث خوشحالی کهمدند. آآسمان 

از  یکیشد.  یصادر م کمانداران یبرا یفرمانده تیقعآن دو مرد در مو یکه دستورات از سو ندیتوانست بب یم
 جوان بود.  غیرممکنیآن صداها به طرز 

 شتریب یلیتواند خ یمتوجه شد که زمان نم یشه، و بدون معطل یم کیزود داره تار یلیبا خودش فکر کرد، خ او
 یبود و با لرزش یرینظ یب یسط صبح باشد. با درد طاق باز شد تا به آسمان نگاه کند. اما آسمان آبااز او

به پدرش  ستیبا یکه م یضرور یبا اطالعات ،دمر یاز ترس متوجه شد در حال مرگ است. داشت م یناگهان
به سمت  ییشرویبلند کرد و تلوتلوخوران شروع به پ شیپا یخودش را بر رو دینال یرساند. او که از درد م یم

 کرد.  یسقوط کرده باز م یهم جسدهادر ی توده انیها کرد و راهش را از م یخط تموجا

شده بود. بعد  فیضع یلیاما خ ردیکرد آن را بگ یگذر کرد و او سع شبدون سوار چهار نعل از کنار اسبِ کی
را گرفت و او را باال  نشیاز پشت ژاکت پوست ییو دست قو دیها را در پشت سرش شن وار سم اسبرتند یصدا
 کرد.     یناله م شیو پا نزد و از درد گرد یفس نفس مگذاشت، او ن نیقاچ ز یو بر رو دیکش

قارقار  ییها بود. او با صدا از اوالن گریاز د یکیاز  یهبانو. او گرندیاش را بب یچشم نگاه کرد تا ناج ی از گوشه
 اش را کرد و گفت:  یمانند سع

 یضرور امی... ژنرال هازکام ببر.... پ شیرو .. پ من . 



 

 

                    

 

تکان داد و اسبش را به  دییبه تا یشناخت سر شیها سرشانه یروبر  یها نشانه یا از روگروهبان که افسر ر و
 چرخاند.  یفرمانده تیسمت موقع

بعد  قهیگفت. چهار دق را بود دهیکه د یزیمرگبار به پدرش تمام آن چ یها با آن زخم تانیبعدتر کاپ قهیدق سه
 او مرده بود.    ،از آن

               
 
 
 



 

 

                    

 

 

 
 
 
 

در  یرانیهلت و ارک تماشا کردند که حرکت نرم و هموار کمانداران باعث و ،یمرکز یفرمانده تیاز موقع
را نداشتند تا  نیا سشان لیآگاه بود، مردان و شانمهاجم از وجود یرویها شد. حاال که ن یتموجا فیرد نایم

که  ییها کانین پهمابود را تکرار کنند،  دهوجب شم شانیها کانیاول پ ی که سه دسته یرانگریآن تلفات و
 تیریصد کماندار و مد کیانبوه و منظم  کیبرده بود. اما شل نیاوالن کامل را از ب کی قسمت اعظم یهمگ

ها حاال متوجه شده بودند که  یشکست. به عالوه تموجا یداشت حمله پشت حمله را از هم م لیخوب و اریبس
در  گروه را به مبارزه تن به تن فرستاده بودند کیشده است. آنها  یفتال یور موثرشان به ط محبوب کیتاکت

 ینیعقب نش نیگروه اول در ح یبرا یپوشش یکیشل دتا بتوان ستادیا یگود م رونیب گرید یا دسته حالی که
مورد هدف  ینددانستند که گروه دوم فوراً از جانب کمانداران جناح راست اسکا ینها ماما حاال آفراهم کند، 

نظم و ساختار با  نیبا چن کشانیها بود. قبالً هرگز در جواب شل یتموجا ینو برا یا تجربه نی. ارندیگ یقرار م
 نکرده بودند.  افتیدر کانیپ یدقت

 نیگزیرا جا یخام ییخو حاال شجاعت و درنده نیاز فرماندهانشان هم یکیآنها ترسو و بزدل نبودند، و  اما
را دور  شانیها ها آمدند، کمان یبه سمت خط اسکاند یطوفان یورشیکرده بودند. آنها با  یکیتاکت یها نقشه

و مصمم  ردهگذر ک انشانیرو در رو از م یا کردند با مبارزه یو سع دندیدرازشان را کش یرهایانداختند و شمش
بامهارت و شجاع بودند و در مقابل  یمبارزان آنهاتا حد غایی بکاهند. ها  یاسکانداز تعداد بودند تا اگر الزم شد 

ها از  یبوده. اگر اسکاند زیمآ تیاحتماالً موفق شانیها روبرو شده بودند نقشه نآ اکه تا حاال ب ییهمآوردها شتریب



 

 

                    

 

روش  نیها ا یشمال یبراو  ،از مهارت بود یمبارزه نوع نیها ا یتموجا یبرا ،بردند یمبارزه تن به تن لذت م
  :دیکش ادیفر یشاد بود. ارک با یزندگ

  ادیخوشم م شتریب نیااز ! 

 یکند. هلت حس کرد که کنار یدگیمدند رسآ یباال م زیرککه تقالکنان از خا یبه جلو رفت تا به سه تموجا و
جنگاوران تنومند و  انیرا در م یوحشتناک یرانیکه و ینیبا تبرز ،ونددیبپ قشیتا به رف دیدو اکیرانده شد و رن

 شد.  یآوردند موجب م یهجوم م تشانیشتند به موقعکه دا یزنقشیر

کنند. با دل  یدگیرو در رو رس ی حملهها به آن  یبود که اجازه دهد اسکاند یراض ستاد،یعقب ا یاندک هلت
از  یکیآنچه که به دنبالش بود:  ،دیکه را د زمانیمحوطه را جستجو کرد تا  رونینگاهش ب یناگهان یمشغول
داشت انبوه و بود،  ییچپش قابل شناسا ی انهش یقرمز رنگ بر رو یها که با مدال یتموجا ماهر راندازانیآن ت

 کرد.  یجستجو م یرهبران اسکاند یمردان را برا
کرده بودند  جادیها ا یکه تموجا یا رخنهبه سمت از مردانش دستور داد تا  یشتریابرجارل به افراد ب یوقت

حاال هم داشت در  نیهم کانیبلند شد و پ یدوبل تموجا . کماندیخشدر اکیرن یبر رو آن مرد بروند چشمان
هلت بود، و رنجر قبل  مشابهتر از حرکت  عقب هیاو دو ثان اماشد.  یم دهیکشش کامل کش تیزه کمان به موقع

رنگش را  اهیس کانیپ بزرگش اریکمان بساز زه بتواند زه کمانش را به طور کامل بکشد  یکه تموجا نیاز ا
کتف اسبش به پشت برگشت و  یبه او ضربه زد و بر رو یزید. سوار هرگز متوجه نشد که چه چکرب پرتا

 سقوط کرد. 

سنگر  بیداشتند دست و پا زنان از ش افتهینجات  یها یکوچک تمام شده و تموجا ی انهیآن نبرد وحش ناگهان
و  اکی. رندندیکش یباال م نیز یبر روگرفتند و خودشان را  یمرا توانستند  یکه م یهر اسب ،رفتند یم نییپا

 کوفت و او را به تلوتلوخوردن واداشت. او گفت:  یا رد و بدل کردند. ارک بر پشت هلت ضربه یارک لبخند

 بهتره.   نیا 
 گفت:  ی. او به خشکدیخاک باال کش یکرد. هلت خودش را از رو یحرفش غرولند دییتا یو ابرجارل برا

 نیکرد ییرایون پذخوشحالم که از خودت یلیخ . 

 بهبا سرش به سمت جناح راست و گروه کوچک کمانداران که داشتند با استقامت  یو بعد وقت دیخند ارک
 شد. او گفت:  یجدحالت صورتش کردند اشاره کرد  یم کیمهاجمان شل

 هم کارش رو خوب انجام داده.  پسره 

 جواب داد:  ی. او به آرامدینش شیاز افتخار را در صدا یرد یزده شده بود وقت رتیح هلت

 دونم که خوب انجام داده.  یم 



 

 

                    

 

کاش  یکرد که ا یرگشت. آرزو مب ، هلتانداخت او یها را به دور شانه نشیسنگ یبازو اکیرن یقتو
 یکردند. با توجه به قد و قامت یاستفاده نم شانیقدر از دست و بازوها نیاحساساتشان ا انیب یها برا یاسکاند

 گفت:  رلدادند. ابرجا یقرار م یجد یها بیرا در خطر آس یفراد عادکه داشتند، ا

 کنم رنجر، حق با تو بود.  دییرو تا نیا دیبا 

 را به دور و اطراف استحکامات گرداند.  شیاو بازو

 صفتا  طونیکه هرگز در برابر اون ش نمیتونم بب یکردم الزم بشه. اما حاال م یفک نم ...نایا ی همه
 . مینداشت یباز شانس ی محوطهیه  جنگ در هی یتو

 کرد ادامه داد: یاشاره م لیو تیکه به موقع یدر حال

 یازش به خوب میکرد رشیکه دستگ یطور بدون اون پسرت و کمانداراش. خوشحالم وقت نیهم 
 . میمراقبت کرد

 لیشده بود که و یقابل توجه تیباعث عصبانکار برای او  نیرا باال برد. ا شیابرو کیبه خاطر آن حرف  ارک
بود. اگر  یمرگ قطع باًیتقر شیکه معنا یکار -منجمد کننده گماشته شده بود یطیبا شرا یبه کار اطیدر ح

دهد که  یمجوز را م نیامورد نظر بودن به فرد  یمقام فرمانده نیکرد باالتر ینگفت. فکر م چیچه ه
 بسپارد.  یگذشته را به فراموش ی ناراحت کننده یها تیموقع

کرد.  یکار م یکمانداران هنوز به خوب جلوی یکرد. خط دفاع یابیرا ارز لیو تیموقع یاز نگران یبا نگاه لته
اند. او با خودش  حد تلفات را داشته نیکمترآن جناح آمد  یبه نظر م ،یاسکاندهای  در مقایسه با دیگر جناح

آن  یبرا یبودند چه اتفاق دهی. آنها دنکن یم با اون نقطه اجتناب میاوالنها از مواجهه مستق ،فکر کرد: واضحه
ها اجازه  یدانست که ژنرال تموجا یم هلت کمانداران حمله برده بود. اماسمت به  ماًیبود که مستق افتاده یگانی

 یها هم با دسته -از سربازانش را از دست داده بود یادی. او تعداد زابدیادامه  تیموقع نیدهد که ا ینم
او مجبور بود مشکل  یها. به زود یسخت رو در رو با اسکاند اریبس یها در مبارزه مها و ه نکایوار پ طوفان

 کند.  یکه توسط کمانداران قد علم کرده بود را خنث یقابل انتظار ریغ
 

***** 
 

در همان خطوط  قاًیکه بداند افکار هازکام به سرعت دق ر،یگ شد، البته نه غافل یمند م هلت احتماالً عالقه
کرد  یانش را مطالعه منتلفات آورده شده توسط کارک یها ارشزطور که گ نی. ژنرال همودب انیدر جر او یفکر

اشاره  شدر دست یها و به ورقه برگشت ،ی، قائم مقام فرماندهتزاکیداد. او به سمت ن یلب فحش آرام ریز
 گفت:  یکرد. به آرام



 

 

                    

 

 میادامه بد یطور نیا میتون ینم . 

ند. او اکه آن را بتواند بخو نیا یبد خط را چرخاند برا تلفاتِآمار  ی خم شد، برگه شسمت مقامش به قائم
 باال انداخت. موافق بود:  یا شانه

 ایبا کمانداران و  م،یدار اریرو در اختالزم تعداد  شونشکست ی. هنوز براستیبار ن بتیبده. اما مص نیا 
 . ستنیبا تونن تا ابد در مقابلمون ین اونا. اونا نموبد

کرده بود که او  دییرا تا یزیآن چ قاًیدق تزاکیسرش را به عالمت نه تکان داد. ن ییبایهازکام با ناشک اما
که بود  الزم  یکل دیبود اما فاقد د یمبارزه رهبر قابل دانینسبت به آن شک داشت. قائم مقامش در م شهیهم
 . کرد می لیژنرال فرمانده تبد کیبه  را او

 باًیتقر نیشده. ا یزخم ایحاال کشته شده  -میما حداقل هزار و پونصد سرباز رو از دست داد تزاک،ین 
 نایاز ا شتریب یلیخ یبه راحت میکن یپافشار طیشرا نیا یموثرمون بوده. اگه رو یرویچهارم کل ن هی

 . مید یرو از دست م

 یکم تیاهم بود، ی جنگ می برندهکه  نیزماتا  یباال انداخت. مثل اکثر افسران ارشد تموجا یا شانه تزاکین
 نقش نی، ابمیرندر جنگ  یمبارزان تموجا هاگ :. او با خودش فکر کردقائل بود شده گزارش تلفاتِ آمار یبرا

افکار پشت آن را قطع کرد. او به قائم مقامش  یو به درست دیهازکام آن اشاره را د .بوده یشان در زندگو قسمت
 گفت: 

 منجمد از جهنم  ویکوچول ی گوشه نیکه ا می. فک کرده بودمیاز وطنمون دور یمترلویدو هزار ک ما

 یشنهادی. چه پمیاسب بتازون آرا نیمبه سرز ورشی یبرا میتون یبعدش مو  میدار یبرم ونیرو از م

  م؟یشد یکه باهاش راه یزیاون چ کمتر از نصفِ ییرویبا ن یانجام اون کار دار یبرا

 یزرویبعد از پ یروزی. او به پردیخواست آن مشکل را در نظر بگ ینم قتاًیباال انداخت. حق یا شانه تزاکین دوباره
 خطور نکرده بود. او اعتراض کرد: ش شکست هرگز به ذهن ی دهیخو گرفته بود و ا

 داشت.  میخواه یتلفات نجایکه ا میدونست یم 

 گفت:  تیاو با عصبان بر زبان راند. یعادریغ یاز فحش را در حالت یا هازکام رشته و

 بزرگ! دربارش فک کن  یمشغول دل هیباشه! نه  کیو کوچ ییکشمکش جز هی نیا میکرد یفک م
دوباره به  میممکنه نتون ید که حتآ یبرامون اون قده گرون در م نجایدر ا یروزیپ هی: تزاکین

 . میوطنمون برگرد

دو  دیبه وطنشان در دشتها برگردند با گریبار د کیکه  نیها قبل از ا یناراحت کننده بود. تموجا یقتیحق نیا
دشمن گذر کرده بود که به طور  یها نیاز سرزم لومتریدو هزار ک نیا طیدر آنها . و مودندیپ یرا م لومتریک

سربلند کردن در مقابل  تیبود از موقع مکنکه ساکنانشان م ییها نیسرزم -شده بودند روزیموقت در آنها پ



 

 

                    

 

اسبش نشست. او به خاطر لحن  یدر سکوت بر رو تزاکی. ندیایخوششان ب یوجاتم فیضع یروین کی
 آداب رفتاری ی شرمانه ینقض ب نیبود. ا یعصبان ،افسرها گریبه خصوص در مقابل د ،اش مالمتگر فرمانده

 : دیشکل صحبت کند. سرانجام پرس بدیناو  اهازکام بود که ب یها از سو یتموجا

 ه؟یچ شنهادتی...  پ خب  

 تیاز موقعکه ها انداخت  یدر خط اسکاند ی ایجاد شدهها به رخنه ینداد. او نگاه یجواب یمدت طوالن ژنرال
ها. او  یدر جناح راست اسکاند -شده بود دهیدر مرکز به سمت خط کمانداران در سمت چپ آن کش یفرمانده

را  مشیش برگشت و تصمجنگ هستند. سرانجام به سمت قائم مقام نیا دیکل تیدانست آن دو موقع یم
 گرفت. او دستور داد: 

 جمع کن.  نجایمخصوص ا یروین هیهاشون رو جدا کن و اونا رو مثل  نیجیاز پنجاه اوالن کا اول
    .         میبرس یکمانداران لعنت نیوقتشه به حساب ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 

 
 
 
 
 

 هوراس گفت: 

 نجانیاونا دوباره ا . 

 ورتمهینگاه کنند. سواران دوباره به سمت جلو  یتموجا یروهایهر دو برگشتند تا به سمت ن نیاونلو  لیو و
صورت از مردانش را به  نفر دو هزار باًیبود. هازکام تقر یاصل ی بار آن تاخت مثل حمله نیرفتند، و ا یم

سم اسبانشان در  یصداند، تاخت یم شیها فرستاده بود. آنها به پ یخطوط اسکاندسمت به  مستقیم یا حمله
که هلت  ییجا ،یفرهانده تیها و موقع یدادند تا مرکز اسکاند لیگوه مانند تشک یکرد و شکل یدره انعکاس م

 هدف قرار دهند. را کردند  یم تیها را هدا یو ارک دفاع اسکاند

 یورا از آب بنوشند. گلوگ یا جرعه بخورند و یاندک یاز آرامش در جنگ سود برده بودند تا غذا نیو اونل لیو
 نیهم هم نیزد که اونل یدستورات. حدس م انیپا یکردن ب ادیسوخت، هم از تنش اوضاع و هم از فر یم لیو

به  نیاو، اونل یداد. حاال با صدا یم یخورده بود نگهبانغذایش را حاال  نیحس را داشته باشد. هوراس که هم
بودند، با  دهیدر مقابل سنگرها دراز کش آسودگیران که با ر خورد و کماندامحفوظ خودش سُ تیدرون موقع

نها آدر کنار  شانیها تیکردند به موقع یهم که داشتند استراحت م در دست بلند شدند. سپرداران ییها کمان
 یها کانیدر مقابل هر کماندار دوباره با پ کانیپ سطلِاستراحت،  تیوقعبرگشتند. در سکوت منتظر بودند. در م

 دیجد یها کانیبزرگ جمع شده بودند و پ یحاال هم زنان هلشام در سرسرا نیهم یپر شده بود. حت دیجد
 ساختند.  ینبرد م ی صحنه یبرا

نفرشان  نیکرد. او هنوز هفتاد و پنج کماندار در خطش داشت، که چند یسواران را بررس میعظ ی توده لیو
کشته شده بودند  یتموجا یها کانیداده بودند که توسط پمرد را از دست  ازدهیشده بودند. آنها  یزخم یاندک
طور  نیتوانستند به مبارزه ادامه دهند. هم یشده بودند و نم یزخم یجد یلیکه خ از چهارده نفر از آنها شتریو ب

به خط  آنها که نیرا قبل از ا کیتواند چهار بار شل یزد که م نیتخم لیمد، وآ یم شیپ یتموجا یرویکه ن



 

 

                    

 

و زمخت از  وهانب ی آن دسته یبر رو کانیصد پیحرکت س نیپنج تا. ا دیها برسند انجام دهد. شا یاسکاند
مرکز انبوه سواران را هدف قرار  لیشد. اگر و یباال م یلیشان خ حمله جیآورد و در آن حالت نتا یم دسواران فرو

 : دیکش ادیفر شدند. او یهم موثر م شیباال یلیخ ای نییپا یلیخ ی کانهایپ یداد حت یم

 سه!  تیو جلو، موقع چپ 

 : دیکش ادیفر نیدوباره شروع به حرکت کرد. اونل ستمیآن س و

 آماده ! 

 : دیکش ادیفر لیو

 نیکن کی... شل نیبکش ! 

زمان آنها هنوز  نیندهد. در ا یدستور تشانیدر موقعبرای قرار گرفتن سپرها  یبه هوراس اشاره کرد تا برا او
وارد کند،  بیشتری ارتسخ یداشت تا به آن انبوه سواران تموجا یم اریهر چه زمان در اختحمله نبودند.  ریز

 : دیکش ادیها را دفع کنند. او فر یتموجا یاصل ی داد تا حمله یبه هلت و ارک م یشانس بهتر

 دوباره ! 

ها را به سمتشان  کانیاز پ یگرید یا شد، دسته دهیشن ادیآن فر یمنتظر ماند. وقت نیدوباره اونل ادیفر یبرا و
بار  کیرفتند و او  نییرا شروع کرد دسته اول پا شیرو به باال ریمس کانیطور که آن دسته پ نیفرستاد. و هم

 : دیکش ادیفر او. دیفرو افتادن سواران را د گرید

 به چپ!  یاندک ...چپ 

دف را چرخاند تا با ه ی نقطه ،رفتند یراست به سمت چپ مسمت از  شاز مقابل سواران طور که نیهم
و پنج  هفتاد ی بار کوتاهتر، و بعد دسته نیا د،یکش ادیرا فر کیمطابق شود. دوباره ارتفاع شل آنها ییرو شیپ
ها بر  کانپی  -بود آشنا حاالصدایی که  – قیژ قیژ یها در هوا اوج گرفت و با همان صدا کانیاز پ یگرید ییتا
 ادیکرد. فر میرا تنظ هیزاو گریو او بار د تاختند یداشتند چهار نعل م شدند. حاال سواران دهیها کش کمان یرو

 : دیکش

 دو.  تیبه چپ! موقع ...چپ 

 اند.  را پر کرده شانیها گفت که مردان کمان یبه او م نیاونل ادیفر

 نیکن کی... شل نیبکش ! 

ها برخورد  یخطوط اسکاندسواران با  ییجلو یها فیو رد دیرا شن رو در رومبارزه  یصداها نیحاال اول و
توانست  یاما هنوز م ،دکن کیها شل یتموجا ییجلو یها فیبه رد دکن یخطرناک بود که سع یلیکردند. حاال خ

 : دیکش ادیشود. فر شانپشت سر یها فیمانع رد

 چپ!  یاندک ...چپ 



 

 

                    

 

سوت  یان با صدااطرافش یهدفشان را به سمت راست بردند. ناگهان، هوا ی درجه نقطه ستیکمانداران با ب
از درد و  یکردند، بعض یداشتند سقوط م مردانش یها موج برداشت و در خط کمانداران همگ کانیپ مانند

 : دیکش یم ادیاکت بودند. هوراس داشت فرس یتر ئزکنندهشمبه طور م هیو بق دندیکش یم ادیشوک فر

 سپرها! سپرها ! 

 یچارگیبا ب لیند. وه بودکمانداران سقوط کرد شتریکه ب نیا اما نه قبل از -برگشتند تشانیسپرداران به موقع و
 شتیتا به موقع ندمدآ یم شیپ دکه داشتن یکترچبار گروه کو نیاول یو برا دیطرف و آن طرف چرخ نیبه ا

 کماندارزد حدود پنجاه  نیگرم بود. او تخم یاصل یرویکه او سرش با ن یوقت ، آن هم درستدید را دنحمله کن
انجام  شتیرا به سمت موقع پی در پی شانو  قیدق یها کی، و شلب بودندسوار بر اس یهمگ اشند کهب

 : دیکش ادیتاختند. او فر یاسب م ریو شمش زهیمسلح به ن یگریگروه بزرگتر د شان. پشت سردادند می

 جلو!  :هدف 

 لب به هوراس در کنارش گفت:  ریز و

 عمل کن.  عیسر میدار ازیسپرا ن نبه او یوقت 
دادند نگاه  یادامه م کشانیکه به شل یبه پنجاه سوار یتکان داد و با دلواپس دییبه تا یکارآموز جنگاور سر 

مقابلشان  زیتامپ تامپ به درون سپر خودش و در درون استحکامات خاکر یها داشتند با صدا کانیکرد. حاال پ
 : دیکش ادیفر لیرفتند. و یفرو م

 کی تیموقع ! 

 . شد انجام می بدون هدف یر سطحو د میبرد مستق کی

 نیبکش ! 

 : دیرا شن نیاونل ادیفر یصدا او

 آماده ! 

ها  کانیرها کردن پ یهوراس براپست سر دستور  باًیتقر لیتا سپرها دور شوند و و دیکش ادیهوراس فر بعد
 . دیکش ادیفر

 ادیفر تشانیه سپرها به موقعداندن دوبارربرگ یها سوت کشان در راه بود، هوراس برا کانیپ ی که دسته نیهم
 ها سقوط کردند.  یتموجا کانیاز مردانشان با پ گریدر آن زمان کوتاه هم شش هفت نفر د ی. اما حتدیکش

 یها شد و متوجه شد که چرا استانداردها یتموجا یها شانه یمتوجه نشان قرمز رنگ بر رو لیو حاال
 را داراست. او به هوراس گفت:  کانیپ کیدر شل یدقت و سرعت نیکمانداران دشمن چن

 ننیجیکا اونا ! 



 

 

                    

 

که  نیکرد و قبل از ا کیگفت، کمان خودش را بلند کرد و با سرعت شل یحرف را م نیطور که ا نیهم
او را به پناه سپر  هوراسکه  نیکرد. هم یاسب را خال نیهوراس دوباره او را به پناه سپرش بکشد سه ز

 رون سپر نشاندند. هوراس گفت: خودشان را د کانیشش هفت پ کشاند،

 ؟یشد وونهید  

بود. او جواب  تیپر از خشم و سبعو رنج  درد ، به خاطرکرد یطور که به دوستش نگاه م نیهم ،لینگاه و اما
 داد: 

 کشن!  یدارن مردانم رو م اونا 

از کشتن  کبارهیرا به  یکه متخصصان تموجا دهیا نیشده با ا ریباز بپرد، تسخ یبه فضا گریرفت تا بار د و
 : دیکش ادیاو را گرفت. او فر ی. دست بزرگ هوراس جلوبازداردمردانش 

 کنه!  یبه ماها نم یکمک نیتو رو بکشن ا اگه 

 : دیکش ادیفر نینفوذ کرد. اونل لیتماماً به درون ذهن و و یمنطق آن حرف به آرام و

 مادهآ ! 

داشت او را به عمل کردن  نیکرده بود. اونل ادیر را فروآن دست نلینبار بود که او نیسوم نیمتوجه شد که ا او
داران و  زهیرا انتخاب کرد. ن تیکه با سپر هوراس پوشش داده شده بود موقع ی. در حالختیانگ یبرم

داشتند به  را در مقابلشان نداشتند،کمانداران  ی آتش آزار دهنده کیشلحاال مانعی چون که  رزنانیشمش
. در دیپاش یشدند. مبارزه رو در رو داشت خط را از هم م یم کینزد تشیقابل موقعها در م یخطوط اسکاند

مشغول  یاسکاند یبا خط مرکز انهیو وحش نیسهمگ یدر جنگ یارتش تموجا یاصل ی سمت چپش بدنه
در  یا اگر برنده قتیاست، در حق دانیم روزیپ یچه کس دیمشد فه یچنان آشفته بود که نم تیبودند. آن موقع

 ر بود. کا

واحد مخصوص دور هم گرد  کیکه توسط هازکام در  یماهر تموجا راندازانیدر مقابلش، ت ،حاال نیهم در
تر از آن  دورتر  و پخش یلیتاختند و خ یها اسب م یاسکاند یبا خط دفاع یمده بودند داشتند به صورت موازآ

که  نیرا هم شکمانداران دقیقشان یریگ هدفاو باشند، و با  یها کانیپ یها دسته یبرا  یه هدف بزرگکبودند 
ها به  کانیاز پ یگرید ی دسته تیهدا یست که اگر براندا یدادند. م یمدند مورد هدف قرار مآ یبه چشم م

 کیاز مردانش را در مقابل آن از دست خواهد داد. او متوجه شد حاال تنها  یمیبکند، ن یتالش یسمت تموجا
که  یخط -دیکش ادیفر شیپا ریخط کمانداران در ز سمت نگرش خم شد و بهس یراه حل وجود داشت. از رو

کرد  یاشاره م یتموجا یها نیجیکا یکه به خطوط مرکز یشده. در حال یو خال یته یکه به سخت دیحاال د
 : دیکش ادیفر

 نیریو کماندارانشون رو هدف بگ نیکن کیشل نیکه آماده بود یتک نفره! وقت یاکیشل ! 



 

 

                    

 

 کیکه مردانش شل نیها هم یگونه تموجا نیتوانست انجام دهد. حداقل ا یبود که م یکار نیبهتر نیا 
تک  یاه کیبه شل ینظم چیشدند. آنها مجبور بودند بدون ه یاز سپرها مواجهه نم یکردند با خط روباز یم

دانست که از  یطور م نیداد. هم یزنده ماندن م یبرا یبهتر سبه مردانش شان نیو ا دننفره واکنش نشان ده
شد.  یدور انداخته مکردن به  کیدقتشان در شل ،متمرکز یتیریرد. بدون مدککردنشان کم خواهد  کیشل ریتاث

کرد تا مطمئن شود که سطل مقابلش  نییبه پا یتوانست انجام دهد. او نگاه یهم بود که م یگرید کار البته
را  گرید یاز آنها را در کمانش گذاشت و سه تا یکیو  دیکش رونیب کانیاست و به سرعت چهار پ کانیپر از پ

 قرار داد. او به هوراس گفت:  گرشیدر انگشتان دست د

 ماده نگه دار. آسپر رو باال و  اون 

 یقینفس عم .نهاد شیبه سمت سنگر پ یگام ،توسط سپر بزرگ دوستش از نظر پنهان بودکه همچنان  و
از پشت  بپرند و چرخان رونیب ریچشمگ یدر سرعت کانیچهار پو اجازه داد تا آن  ستادیبعد صاف ا ،دیکش

. هوراس در دندیسوت کش وششاندر اطراف گ شاندر جواب یتموجا یها کانیپ نیپوشش سپر دور شوند و اول
کماندار  سقوط کردند. وشان  اسب نیز یاز رو لیو یها کانیکنندگان با پ کیکه دو تا از شل دیحال تماشا د

 یکامالً هدفش را از دست داد. او برا کانیپ نیکرد و چهارم افتیرانش در یقسمت گوشت در یکانیپ یسوم
آن شلیک  ی جهینت یبرا یزیخواست چ یبود. م جهقابل تو یراندازیت کی نی. ادیکش یسوت لیو نیتحس
دوباره نفس  لی. ودینگو یزیچ کهگرفت  میو تصمد که متوجه تمرکز کامل در صورت دوستش ش دیبگو
باز رفت و دوباره آن را رها کرد و به  ی در زه کمان نشاند و به درون محوطه یگرید کانیو پ دیکش یقیعم

 . دیپوشش سپر پر سمت
 و اطراف ها و مزارع دور کرد که دوستش در جنگل یم نیرا تحس یکیشل یعیطبریحاال هوراس کامالً دقت غ

 شلیکرا  شیها کانیمد و پآ یرفت و م یشش سپر مو خارج پو رونیبه ب لیکرده بود و و نیقصر ردمونت تمر
 گرینشاند. د یهدف م یبر رو سر هم نها را پشتکایو پ -سه تا ایدو تا  یگاه ،یکی گاهی –کرد  یم

قدرت و دقت ، سرعت چکدامشانیاما ه ،ها سهم خودشان را هم اضافه کردند یاسکاند یرویکمانداران در ن
ها ضربه  نیجیمتقابل از جانب واحد کا کیاز آنها در شل یطور که تعداد نیموز رنجر را نداشتند. و همآکار

بدون  شتریشدند و ب یترسوتر م کانیو در پرتاب پشدند  می یعصب شتریو ب شتریها ب افتهیخوردند نجات  یم
به هوراس  یبه طور کوتاه لیرفتند. و یم رجهیبه پشت پوشش سپر شو سریع کردند  یم کیشل یریگ هدف
  :داد دستور

 میرو عوض کن جامون . 

رود. هوراس سپر را به دست ببود اشاره کرد تا به سمت راست  ستادهیا شبه هوراس که در سمت چپ و
 یبرا یمتنوع یسطوح سنگرشان خم شد و به سمت چپ هوراس رفت. او الگوها ریاز ز لیراستش داد و و



 

 

                    

 

 کانیاز پ عیسر یا داد تا دسته یموارد اجازه م هیکرد، و در بق یم کیشل کانیپ کیتنها  یگاه .داشت کیشل
در سمت راست سپر  شدنیها را در حدس و گمان نگه دارد. حاال متوجه شد که آنها به د یبفرستد تا تموجا

کرد.  کیباز آمد شل یکه به فضا نیبرداشت و به سمت چپش رفت و هم کانیاند. او چهار پ بزرگ عادت کرده
کارگر  شیسمت و سو برا رییپوشش سپر برگشت. تغ تبه سرعت دوباره به پش شد و او یخال گرید نیدو ز

 یکرد و بعد در حال یگرید کینشد. دوباره به چپ رفت، شل کیهم در جواب به او نزد کانیپ کی یشد. حت
 شیدست و زانو یبر رو زهایرا به انجام آن کار واداشت، فوراً در پشت خاکراو  شا زهیدانست چرا غر یکه نم

سرش را از هم شکافت و او حس کرد که از  یباال یهواشومی  سوت یصدا ،کار را کرد نیا یفرو افتاد. وقت
 شبود فک کرده بود مورد هدف قرار گرفته و در کنار دهیرا د شترس دهانش خشک شد. هوراس که سقوط

 : دیپرس یمد. او با لحن پر از اضطرارآبه زانو در 

 خوبه؟  حالت 

قار قار  یکرد آن لبخند بر صورتش نشسته باشد. او با صدا یبزند اما واقعاً فکر نم یفیخند ضعکرد لب یسع لیو
 اش را کرد و گفت:  یسع -دهانش یبه خاطر خشک -یمانند

 نیهمش هم ،. فقط ترس از مرگخوبم . 

ن حس کردند. آ یرا بر رو یتموجا یها کانیو در پشت سپر پناه گرفتند و تامپ تامپ پ ستادندیدوباره ا آنها
او تمرکز  تیموقع یبر رو یکرده و اکثر کمانداران تموجا رییتغ گریبار د یمتوجه شد که آن الگو برا لیو

ها را رها کنند. اما اگر  کانیاز پ گرید یا بود که دستهخواهد  شمردان یبرا یشانس نیاند. او متوجه شد ا کرده
آن حرکت از دست  یریکند، عنصر غافلگ یده مانها را آمکه دارد آ دیشن یرا م شیصدا ایو  دید یم یتموجا

 : دیکش ادیاش پناه گرفته بود فر دهیپوش تیموقع ریکه در ز یرفت. او به سمت دختر یم

 نیاونل ! 

 ادامه داد:  لیدر نگاهش به باال نگاه کرد، و و یسوال یبا حالت نیاونل

 میش یآماده م یا گهیپرتاب د یگم بهشون برسون! برا یرو که م ییجهتا ! 

 تیموقع یکه دشمن به اشتباه بر رو نیشده. هم شدستش را تکان داد تا مشخص کند که متوجه حرف نلیناو
آن  ریبه ز عیمد و سرآ یم رونیبسپر پوشش  ریکه از ز چابکیداشت آن مرد  یاو تمرکز کرده و سع

 انیکرد را از م یقمع م وچپ و راست قلع ها از  کانیمرگبار از پ یآنها را با بهمن نیح نیگشت و در هم یبرم
 یموثر از سو کیشد که روش شل یم یا قهیبردارد شروع به جمع شدن در کنار هم کرده بودند. حاال چند دق

 انیرا از م لیآمده بودند تا و یفرمانده تیبه سمت موقع یها همگ نیجیکاو کمانداران کم شده بود  گرید
 گفت:  یاو به آرام بردارند.

 و جلو!  سترا 



 

 

                    

 

که مردان دیرا شن نیاونل یبعد صدا فتادین یاتفاق چیه یا لحظه یدستور او را منتقل کرد. برا نیکه اونل دیشن و
 یگریبعد از د یکی جیداشت. به تدر یبه اطاعت وام یکرد و آنها را با سرافکندگ یرا سرزنش م موقعیتش ریز

 گفت:  نیرگشته بودند. اونلبه آنها گفته بود ب نیاونلکه  یآنها به سمت جهت

 مادهآ . 

در  ثابت و پایدارها در سطح افق باال آمد و بعد  . کمانکی تیبه او ارتفاع مورد نظر را گفت: موقع لیو و
 مورد نظر قرار گرفت. او گفت:  تیموقع

 نیبکش.  

 : دیشک ادیو فر دیکش یقینفس عم لیشد. بعد و تیتقو نیکه دستورش توسط اونل دیشن گریبار د و

 نیکن کی! شلنییپا سپرها ! 

 :دیهوراس را شن یدر راه بود و او صدا حالتی محکمبا پیکان  یا دسته هیاز ثان یبعد از گذشتن کسر و

 باال!  سپرها 

از پوشش سپر رفت  رونیخط کمانداران متمرکز خواهد شد به ب یتوجه بر رو یا که متوجه شد چند لحظه لیو
 او -کماندارانش به هدف نشست کانیپ ی ها پرتاب کرد. دسته یتموجا فیردبه سمت  کانیپشت پ کانیو پ

 یبه سواران تموجا ها کانیبزرگ پ ی دسته نحالیداشت، اما با ا کششلی خط در مرد هپنجا از کمتر حاال
که  ییها کانیبهمن پزیر در  گرید یپرتاب کرد. پنج تا نیمز یاز آنها را بر رو نفر برخورد کرد و ده دوازده

سطح  ریرفته و او را در ز رجهیش ویلکه هوراس به سمت  نیقبل از ا ،کرده بود فرو افتادند شلیک لیو
 او را کسب کنند.  یهدفشان بر رو ندبتوان یتموجا یها کانیکه پ نیقبل از ا ، درستسنگرها بکشاند

 یند. هوراس از رواستحکامات پشت سرشان فرو رفت یتامپ تامپ بر رو یها با صدا کانیاز پ یطوفان
 : دیدوستش کنار رفت و خاک بازوها و آرنجش را تکاند. او پرس

 ؟یمرگ دار یآرزو  

 به او لبخند زد. او جواب داد:  لیو

 ذهنم دنبال کنم.  یرو تو یتونم رد همه چ یتو اعتماد کرده بودم. نم حمایتبه  فقط 

. اند رفتهدورتر  یبرد به -مانده بود ینها باقآنچه از آ -ها نیجیکه کا دندیو د ستادندیدوباره در پشت سپر ا آنها
 از قبل.  یبه شدت کمتر ریاما با تاث ،کردند یم کیها شل ینها همچنان بر خطوط اسکاندآ
 ییجا ،ها اشاره کرد یاسکاند خطوطو بعد به سمت مرکز  ،کرد اخم کرد یها را بررس تیو موقع ایزوا یوقت لیو

 بود. او به هوراس گفت:  انیشنوت در جرهمچنان با خ یکه جنگ اصل

 اگه سپردارا سپرا رو به دست راستشون بدن و میرو شروع کن یدوباره پرتاب گروه میتون یم .
 اونا در امان باشن.  یکایتونن از شل یم ستنیکماندارامون سمت چپشون وا



 

 

                    

 

مانده درست در مقابلشان  یباق یها نیجیتکان داد. حاال کا یسر دییتا یکرد و برا یرا بررس تیموقع هوراس
 کیها شل یاسکاند یبه سمت عقب ارتش اصل بیتوانست به طور ار یخاطر خط کمانداران م نیبودند و به هم

گفتند  نیشان را به اونل دهیتاب اشبا  اهآنکه مجبور باشد تا به پشت پوشش سپرها حرکت کند.   نیکند بدون ا
 یجوانشان نگاه کرد و برا ی کمانداران به فرمانده ی شده تهیرد. خط ک یم تیمردان تقو یکه دستورات را برا

 : دیکش ادیخطور کرد. او فر لیبه ذهن و یتکان دادند. بعد فکر یفهم دستوراتش سرنشان دادن 

 نیاونل ! 

 پرسشگر به او نگاه کرد.  یبا نگاه نیاونل و

 نیسه قرار بده و فقط هم تیدر موقعها دستور بده، اونا رو  کانیپرتاب پ یبرا ،میشروع کرد یوقت 
 رسم.  یکار درست م یها نیجیاون کاحساب نگهشون دار. من به  کیطور در حالت شل

و ارتفاع  هیزاو رییبه تغ یازیکردند ن یشروع م یبه او لبخند زد و در جواب دستش را حرکت داد. وقت نیاونل
کار ممکن بود  نیرفت. ا یها م یتموجا یعقب یها فیبه سمت انبوه رد میها مستق کانیپ ی پرتاب نبود. دسته

 . بدهدداشتند  ازیرا که ن یفرصت اکیبه هلت و ارک و رن
 : دیکش ادیفر لیو 

 سه!  تیبه چپ! موقع یاندک روبرو 

 ارتفاع آوردند.  باالترینرا به  شانیها مانده از مردانش کمان یچهل نفره باق گروه

 نیکن کی... شلنیبکش ! 

و ارتفاع مردانش درست  هیرا برآورد کند و مطمئن شود زاو شانیها کانیپ ی دسته ریمنتظر شد تا تاث ربا نیا او
 یکه با طوفان دیرا د یور شدند و ترس حمله یتموجا یپشتبان یها فیکه به رد دیها را د کانیبوده است. او پ

 زد:  ادیفر نیاونل سمت شده بود. او به جادیها ا کانیاز پ دیجد

 نگه دار!  کیطور در حالت شل نیرو هم اونا 

مد. آدر جوابش  عیسر یها کانیاز پ یکرد، طوفان کیشل یاز کمانداران تموجا یکیبرگشت و به خط بار او
. او دیرفتند را شن یمبارزه م ین اصلدایبه سمت مکه ها  کانیاز پ یگرید ی دسته سوت یپشت سرش صدا

اش حس  نهیدر س جانیاز ه یوج. بعد مدیو افتادن آن هدف را دانتخاب کرد و فر یکرد، هدف کیدوباره شل
 : دیکش ادیفر جانیآن گروه کوچکتر از سواران شروع به حرکت کرد. او با ه یکرد وقت

 گردن!  ی! اونا دارن برمهوراس 

ز ا جیمانده بودند و به تدر ینفرشان باق ستیاشاره کرد. کمتر از ب تموجای به خط کمانداران یبا خوش او
 عتریرفتند، سر یطور که دورتر م نیهم ، ولیآهسته یلیخاگر چه در ابتدا کردند.  ینینش روبازشان عقب تیموقع



 

 

                    

 

از آن  یکی دفمورد هکه باشد  ینفر نیخواست آخر یکدامشان نم چیکردند و ه یحرکت م عتریو سر
 . گیرد قرار میها  یخطوط اسکاندسمت از  قیدق یها کیشل

 زد:  ادیاو را تکان داد. او فر جانیرا گرفت و با ه کلشیشت هدوست در یبازو لیو

 گردن!  یدارن برم اونا 

ها در  یفشار اسکاند ریز یِبه موافقت تکان داد، با شصتش به سمت خط دفاع یمعقوالنه سر یبا حالت هوراس
 گفت:  اواشاره کرد.  شانیپا ریز

 گردن!  یبرنم نای. چون ارن مثل اونا دارن می درستها هم  این اسکاندی 

 نیکه با فشار و زور ب یدرز انیداشتند از مو  شدند ادهیحاال از اسب پ یتموجا رزنانیشمش شان،یپا ریدر ز
 .  ختندیر یکرده بودند داخل م جادیها ا یخطوط اسکاند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 
 

 

 
 
 
    

پروا وارد جنگ  یب یمردانش را با روش ه بودحمله ور شد لیو تیبه موقع که یتموجا یروین ی فرمانده تزاکین
خودشان را به خط  شرزنانیداران و شمش زهی، نندانداخت یم ریکمانداران را گ ها نیجیطور که کا نیکرد. هم

حس کرده بود که  تزاکی. ندندیکوب یکردند م یدفاع م کمانداران ویلکه از  یمردان تبر به دست اسکاند
دانست  یعبور کنند، م شانانیتوانستند از م یبود. اگر نمخواهد اش  فرمانده یرتاب تاس براپ نیاش آخر حمله

جنگ نخواهد بود. فکر عقب  نیدر ا شتریبه تلفات ب لیدستور خواهد داد و ما یکل ینیعقب نش یهازکام برا
 بد و شوم بود.  تزاکین برایشکست،  کی ،ینینش

اما  ،کوچک یرویها را در هم بشکنند و آن ن یخواست آنها خط اسکاند یراند، و م شیاو حاال مردانش را به پ
 د. نگذار از کمانداران که پشت آن پناه گرفته بودند را نابود کنریتاث اریبس

طور که  نیهمو  جیبود. اما به تدرپر  یشانها و اسب شمردان ی نبوه جنازهها از ا یمقابل دفاع اسکاند نِیزم
ها  یرا عقب راندند. تموجا ، آنهاشد یتر م فیشان ضع یخط دفاعو شد  یکم م یوحش یها یآن اسکاند تعداد

درازشان ضربه  یرهایو با شمش دنددار هجوم بر بیآن سطح ش یشده بود، به باال ادهیکه حاال از اسب پ
سربازانش  زا یکی. دندیجنگ یور در مقابله با آنها مآوهم  یها با حالت یدند. اسکاندکر یم یدند و زخمز یم

 شدند اشاره کرد:  ینبرد دور م ی از سواران که داشتند از صحنه یاو را گرفت و به گروه کوچک یبازو

 کنن.  یم ینیها دارن عقب نش نیجی. کاژنرال 

ترسوها. او  ،ها دهورشدند فحش داد. او با خودش فکر کرد: نازپر یدور م ها کایجین طور که نیهم تزاکین
از خطر  نیجید. کمانداران کانندا یها م یتموجا یرویبرتر ن یخودشان را اعضا ها نیجیدانست کا یم

 یتیدشمن را در امن یها ندهو فرما نندیتوانستند عقب بنش یم نیهم یرو در رو معاف بودند برا یها مبارزه
 بردارند.    انیاز م ینسب



 

 

                    

 

و مرگبار روبرو شده بودند، از هم شکسته  کوبنده یشان با جواب یبار در زندگ نیاول یحاال که برا کایجین ها،
. اما آن قسم رندیم میشان  یبه خاطر بزدل شان یهمگ ندیکرده بودند. قسم خورد که بب بودند و او را تنها رها

به  کانیپشت پ کانیها داشتند پ یماند. او متوجه شد که حاال کمانداران اسکاند یمنتظر م ستیبا یم
پرتاب آن  یناگهان یریشدند. از سرگ یمتوقف م دیکردند. با یشان روانه م یاصل مهاجم یروین یعقب یها فیرد
 توانست تعادل جنگ را بهم بزند.  یمرگبار م یها کانیپ

 ینگر ندهیآ یبرا یمنطق و توان چیرود ه یبه صحنه جنگ م یبه قائم مقامش گوشزد کرده بود وقت هازکام
در مورد  یکرد. او استعداد یواالمقام مبدل م یکیرهبر تکن کیبه  داشت که او را ک استعدادیتزیندارد. اما ن

از  نیمشخص و مع فشاریو  بود نبرد در تعادل دانیدر م زیکه همه چ یتیموقع -جنگ داشت یمواقع بحران
کرد و  یرا حس م یا لحظه نیکند. او حاال چن جادیو شکست ا یروزیپ نیب یتوانست تفاوت یهر طرف م

را در دشمنشان  اننیبار عنصر عدم اطم نیاول یها هستند و برا یش با اسکاندکنش در کشمکه مردا دید یم
 -اوالننیمی از یک  ،خودش یشخص انو به سمت محافظ دیکش رونیرا از غالف ب رشی. او شمشدندید یم
 :دیکش ادیبرگشت. او فر -نفر از سواران ماهر یس

 نیبجنب ! 

 کرد.  تیها هدا یکاندا را در حمله به سمت خط اسهآن و

 نیبا آخر افته،یبا تعداد نفرات کاهش  ،یها، از پادر آمده و زخم یکامالً درست بودند. اسکاند تزاکین زیغرا
هر کدامشان که  یندارد. به ازا یانیها پا یمد نفرات تموجاآ یشان سرپا بودند. به نظر م هقدرت و اراد یها بارقه

او را پر  یو جا دنشو یبلند م گریمد دو نفر دآ یبه نظر م ،ندادافت یخاک م ها به یاسکاند یها نیدر مقابل تبرز
 . کنند ی میزنند و زخم یضربه م شانیرهایدهند و با شمش یسر م یجنگ یها کنند، نعره یم

شد و دست و  یم ادهیتاخت، از اسب پ یبه سمت خطشان م یگریتازه نفس د یرویطور که ن نیحاال هم
و بعد  یکیخورد. اول  یداشت به هم م جنگ لادمد، تعآ یباال م یرها و استحکامات جنگسنگ یپازنان از رو

 انیمبه  ها یکردند و تموجا یم ینیعقب نش گروه گروه. آنها داشتند مسیر را رها کرد یگرید یاسکاند
داشتند فرار  یسع ها یطور که اسکاند نیو هم ندکرده بود تاخت ایجاد آنکه باالخره آنها را مجبور به  یا فاصله

را به سمت خط کمانداران حرکت داد که هنوز داشتند  رشیشمش تزاکی. نندانداخت یم نیآنها را به زم کردند می
 داد:  ستورفرستادند. او به مردانش د یم یاصل ی حملهجناح عقبی به سمت  کانیپشت پ کانیپ

 نی! کماندارا رو بکشکماندارا ! 

 . دیدو شانبه سمت و



 

 

                    

 

انداخت و سپر  نیکرد را زم یکه داشت از آن استفاده م یبیسپر درشت و بدترک یفرمانده تیموقع در هوراس
 شیشد و او پاها دهیکش رونیغالف باز قابل انتظار  سیبا همان ه رشیگرد خودش را در دست گرفت. شمش

 گفت:  لیآمد. او به و ی سنگرباالبه تاب داد و را 

 جا بمون.  نیهم 

مدند. آ یم شمالقات کند که دست و پا زنان به سمت ییگروه تموجا نیرفت تا با اول نییپا سنگر بیاز ش بعد
را با  رشیرفت. هوراس شمش یکه به جنگ م ندیدوستش را ببو تحسین بود که با احترام  لیحاال نوبت و

، پشت دست ، با حرکتسر یبر باال ،خارج،که سوسوزنان به داخل یریداد، شمش یکننده حرکت م جیگ یحرکات
حمله به عقب رانده  نیانداخت. اول یم نیبه زم شمهاجم را با حرکتو کرد  یرو به جلو و تراست حرکت م یا

فوالد  ی ضربه یها به سمت جنگاور بلند قامت حرکت کردند. دوباره صدا یاز تموجا یشد و حاال گروه بزرگتر
به  لیکند. و ینینش ند و هوراس مجبور شد که عقبزد یاما حاال داشتند به دور هوراس حلقه م ،فوالد یبر رو

تا  دهیمحکم و سنج یلیکرد: خ کیمانده بود و او شروع به شل یباق کانینگاه کرد. پنج پ شیها کانیسطل پ
 بردارد.        انیاز مرا داشتند دوستش را محاصره کنند  یکه سع ییها یتموجا

کردند تا از  یت مکخودشان را به دست گرفته و حر یها اسلحهبه سمت کمانداران انداخت. سپرداران  یاو نگاه
ن اماندارک تیکرده دوباره در موقع ینیعقب نش یها یاز اسکاند یمحافظت کنند. به عالوه بعض کمانداران

 ادیفر ویل. دیکش یم ادیفر کانیپ تیاهد یهنوز برا نیشدند. او متوجه شد که اونل یهم جمع م دوربه داشتند 
 : دیکش

 طور ادامه بده!  نیمه 

 تکان داد و به سر کارش برگشت.  دییبه تا یبه اطراف کرد و سر ینگاه نیاونل

را  یتموجا ی مصممانه یها مرتفعشان بود و هنوز داشت حمله یفرمانده تیهوراس پشتش به موقع حاال
 ی سرانجام اندوخته که لیبود. و ریپذ بیکرد و از پشت سر آس یمبارزه م ییبه تنهاالبته راند.  یعقب م

 کند. محافظتدوستش از پشت سر از و رفت تا  دیرا کش شیبود، دو چاقو دهیرس انیبه پا کانشیپ
 

***** 
  

حس کرد.  برای برگرداندن اوضاع جنگی را موقعیتمشابه از  یتیارک موقع ، یاسکاند وطمرکز خط در
 یها فیردشان رخت بربسته بود.  روش حمله از تیاما شدت و سبع دند،یجنگ یداشتند م یها به سخت یتموجا

ها از جناح راست، در حال  کانیاز دست رفته به خاطر بارش منظم پ یا هیشده و با روح فیشان ضع یبانیپشت



 

 

                    

 

 یبانیپشت یروین چیبودند را بدون ه ریها در گ یکه با خط اسکاند یبودند و داشتند آن سواران ینینش عقب
 کردند.  یرها م -کنند حفظحمله شان را  تمیتا ر بود ازیکه ن-منظم 

بکند.  یکشان از سنگرها باال آمده بود را کشته و برگشت تا به هلت نگاه که نعره یتموجا تانیکاپ کی ارک
هر کدام از  یبود و به طور جالب ستادهیا زیخاکر ی لبه یبر رو ،گرفته بود تیموقع شرنجر در پشت سر

 داشت.    یبرم انیم مد ازآ یم شیها را که پ یتموجا
ها عمل  یتموجا هیداشت بر عل نجایا در جدا کردن کمانداران ماهرش از هر اوالن حاال یهازکام برا کیتاکت

دادند در  یو منظم از دست م  قیدق یها یریبار آنها بودند که داشتند فرماندهانشان را با هدف گ نیکرد. ا یم
شد ادامه  یچرخانشان وارد م یها نیتبرز بردکه به  یبردن هر کس نیها به از ب یکه فرماندهان اسکاند یحال

کرد که  خودشانبه جناح چپ  یا . او اشارهدیخودش را رها کرد و به باال کنار هلت پرموضع دادند. ارک  یم
 نداشتند. او گفت:  یخاص یگروه بند

 مینه کارشون رو تموم کنممک م،یاز اون جناح بهشون ضربه بزنبا استفاده کنم اگه ما  یفک م دارم . 

خطرها به  رشیها با پذ دانست که جنگ یبود. اما م سکیر کی نیکرد. ا یبررس یا لحظه ینظر او را برا هلت
 را گرفت. او موافق بود:  مشیبه شکست. اما تصم ایرسند.  یم یروزیپ

 بده.  انجامش 

لب فحش داد. رنجر برگشت تا  ریاخت و زبه پشت سر هلت اند یتکان داد. بعد او نگاه دییبه تا یارک سر و
نفوذ کردند. آنها هر دو  لیو تیموقع ریز خط انیها به م یکه تموجا دندیو با هم د ندازدیبه همان سمت نگاه ب

شان را  یوستگیممکن است پ یارتش تموجا یعقب یها فیها متوقف شود رد کانیدانستند که اگر بارش پ یم
 کوتاه گفت:  یلیدست برود. حاال وقت عمل بود. هلت خ ازشان تیکنند و موقع یابیباز

 چپ رو وارد کن.  جناح 

کرد. ارک  لیو یفرمانده تیبه سمت موقع دنیها برداشت و شروع به دو کانیاز پ یدکی ردانیت کی او
 یارگچیکند. او با ب جادیدر آن اوضاع ا یتواند تفاوت یمرد نم کیدانست  یکه م یرفتنش را تماشا کرد، در حال

بود  ستادهیمرده ا یها یتموجا زا یا رهیدا انیکه در م اکیرن ینگاهش بر رو و اطرافش نگاه کرد و به دور
را با دو دست  مشیعظ نیو سپرش را دور انداخته بود و داشت تبرزا بود. رهیو خ ی. نگاه ابرجارل وحشدیدرخش

دانست  یتوجه بود.  ارک م ینها بآنظر به زد اما به  یم رونیبدنش باز چرخاند. خون از شش هفت زخم  یم
تفاوت های  او ممکن بود بتواند تمام آنمثل  یدانست که مرد یطور م نیست. و همجنون ا ی ابرجارل در لبه
ها از  یتموجا یوقتو راهش را به سمت ابرجارل باز کرد،  نشیارک با تبرز ایجاد کند.را در جهان مورد نظرش 

او را شناخت و با  ،به او نگاه کرد اکیرا برنده شد. رن یمهلت کوتاه دندیمند عقب کشمقابل آن دو جنگاور تنو
 : زد ادیرا به او نشان داد. او فر شیها دندان روزمندانهیو پ یلبخند وحش



 

 

                    

 

 ارک!  م،یکن یم رونیرو و اونا 

را جلب کند. او  شداد تا توجه ا شاو را گرفت و تکان شیو پر از خشم بود. ارک با بازو یهنوز وحش نگاهش
 : دیکش ادیفر

 رم جناح چپ رو وارد جنگ کنم!  یم 

 : دیباال انداخت. او غر یا زد و شانه یابرجارل لبخند و

 ببرن!  ی! بذار اونام لذتخوبه 

 که جنگ با خشونت ادامه داشت اشاره کرد.  ییجا ایبه سمت در ارک

 داره.  ازیکمک ن راست در خطره. اونا ازش عبور کردن. رنجر اونجا به جناح 

 ی حمله یرهبر تیقابل اکیآمد که به فرمانده ارشدش دستور دهد. اما بعد متوجه شد رن یم بینظر عج به
گر و درهم کوبنده به هر  رانیو یا حمله -دخوب بو زیچ کی یمنطقه را ندارد. او تنها برا نیدر ا ح چپجنا
 .   فترگ میقرار  رشیاز دشمن که در مس یفرد

 تکان داد.  دییبه تا یبار سر نیچند اکیرن دیارک را شن یکه حرفها نیمحاال ه 

 من سرباز  اونم!  پس داره، آره؟ ازیدون به کمک ن یهمه چ طعنه زنِ یِاون کوچولو 

دنبال شد.  ،به دست نیمرد تبرز ، دوازدهاش یشگیتوسط دوازده همراه هم و دیبه دنبال هلت دو یا با نعره و
در مرز  اکینباشد اما با وجود رن ادیوالز خواند. دوازده مرد ممکن بود ز یبرا یعیکوتاه و سر یلب دعا ریارک ز

 یفراخوان یعقب راند و برا نشجناح راست را در ذه ی متوجه خطرِ ،باشد. بعد یتوانست کاف یجنون م
کرد. در زمان  یمخودش از خودش مراقبت  گرید ی قهیچند دق ستیبا ی. جناح راست مدیکش ادیفر یرسان امیپ

 به دشمن ضربه وارد کند.          نیداشت تا از طرف ازیحال او جناح چپ را ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 

 
 
 

را به عقب چرخاند و  رشیشمش، دیپا چرخ یرا درست در پشت سرش حس کرد و بر رو یهوراس حضور کس
 یدوستش در آنجا که با حالت یِنقش و الغر مردن زیر آن فرمِ دنیاز پهلو انجام دهد. با د یماده شد تا برشآ

وسعت داد  شمشیرش بهبه ضر بود، مورد هدف قرار داده شیرا با دو چاقو یتموجانیروی از  یزنریدرهم شمش
 ،صورتش یبر رو یدستانو با  دیرا کنار زد. سوار عقب کش یفورهد تموجا ی ضربهبا یک  رشیو با نوک شمش

 اد. زانوانش فرو افت یبر رو

 : دیکش دایفر روبرواز  گرید یا سد کردن حمله حین در سهورا

 ؟یکن یکار م یچ یدار یکن یم فک  

  :به او گفت لیو

 پشت سرت هستم.  مراقب 

داشت از عقب به هوراس ضربه بزند را سد  یکه سع یگرید یتموجاجانب ضربه تراست از یک طور  نیهم
 کرد. هوراس گفت: 

 بگو.  حتماً بهم یدفعه بعد خب 

 ی زهیصاحب ن ی را به درون جمجمه رشیشمش ی کرد و دسته یا برخورد کرد ناله ای زهیاز پهلو به نو وقتی 
 . دیکوب شده ریغافلگ

 کردم!  یداشتم از وسط نصفت م باًیتقر 

 جواب داد:  لیو

 ون نکردم. ممه نجای. من خودم رو استیدر کار ن یا گهید ی دفعه 

 ریکرد تا شمش یرنجرها استفاده م یاز دفاع دو چاقو لیبه او کرد. و یعینگاه سر شیها شانه یاز رو سهورا
داشته باشد. از  یمهارت خاصدر آن  از مبارزه نبود که یفرم نیدفع کند. اما اآن را و  هدررا سد ک یتموجا

کردند  یم نیآن ضربات را تمر کایکلت یکه او و هوراس در تپه ها یسال از زمان کیاز  شتریب یزیچ یطرف



 

 

                    

 

که  دیهوراس د عیداشت و با آن نگاه کوتاه و سر یبهتر تیوضع یتموجا رزنیشمش شگذشت. در مقابل یم
 تراوش کرده. هوراس گفت: به بیرون  لیراهن ویچپ پ روی آستینِخون از 

 نیزانوهات بش یبهت گفتم رو یوقت . 

 درهم جواب داد:  یبا حالت لیو

 انجامش بدم.  یکه دستورش رو بد نیممکنه قبل از ا یخب. حت یلیخ 

 : دیکش ادیاش فر شانه یلبخند زد. بعد او دو مهاجم را عقب راند و از رو لشیرغم م یعل هوراس

 حاال ! 

را  رو به پشت سرتراست یک داد و  گرشیرا به دست د ریافتاد و شمش نیمز یبر رو لیحس کرد که و او
 . او گفت: دیرا شن رتیاز سر ح یادیفر یانجام داد و صدا

 خوبه؟  حالت 

 یدار سمج پرداخت. برا زهیبه مبارزه با آن ن گریبرگرداند و بار دبه سمت جلو را  ریشحال دوباره شم نیهم در
 یدر درونش حس کرد که نکند دوستش را زخم یناگهان یترساز  یا در کار نبود و او ضربه یجواب یا لحظه

 به او جواب داد.  لیکرده باشد. بعد و

 ؟یگرفت ادی. کجا اون کار رو تحسین برانگیزه یلیخ  

 گفت:  هوراس

 رو درست کردم.  حرکت حاال اون نیهم 

گرفت.  یجا دار نیزه ی ش در شانهریو نوک شمش دیغر تیآمد با رضا کترینزد یدار اندک زهین یو بعد وقت 
، به یاورهند و چرخش یبرشبا  د،یرا عقب کش رشیافتاد هوراس شمش یم نیزم یطور که آن مرد به رو نیهم

با  ریشمش یرد سوار وقتمَ میضخ یحرکت داد. کاله نمد یگرید یتموجاسمت  هرعد آسا آن را ب صورتی
در  یکاف یرویهنوز ن نحالی. اما با اداد اترا نج شا یشد زندگ دهیکش نییآن به سمت پا یبر رو یا ضربه

 ورد. آبه زانو در  ،دهیحدقه چرخ در یبا چشمان ،دهیپشت آن ضربه بود تا او را صدمه د

کرد.  یوردند. هوراس به عقب رفت و وضع دوستش را بررسآکوتاه به دست  یآنها فرصت یا لحظه یبرا
 اشاره کرد.  لیو نیآست یخون آلود بزرگ شونده بر رو یِسیهوراس با سر به خ

 کنه؟  یم تتیاذ بازوت 

 گفت:  رتیح یبار متوجه آن شده بود. او با اندک نیاول یبه نظر برا ،انداخت نییبه پا ینگاه لیو 

 کنم.  یحسش نم یحت 

 گفت:  لیصورتش نشاند. او به و یبه رو یلبخند درهم هوراس

 ًیکن یحسش م بعدا . 



 

 

                    

 

. آنها با دندیرا شن کانیاز پ یگرید ی پرواز دسته سیکشش زه کمان و ه یاز پشت خطوط پشت سرشان صدا
 نگاه کردند.  گریکدیبه  رتیح

 کنه!  یم تیهدا کیشل ی! هنوز داره اونا رو برانهیاون اونل 

مدافعان را محاصره کرده بودند که آنها را  ی از کیها اشاره کرد که خط بار یبه گروه بزرگ تموجا هوراس
 داشتند. او گفت:  یاز استحکامات کمانداران نگه م رونیب

 تونه ادامه بده.  ینم نیاز ا شتریب 

 شکست. یحاال هم داشت از هم م نیها هم یاسکاند خط

 بکش.  ادیفر یدردسر افتاد یتو ی! مراقب پشت سر من باش و وقتبجنب 

 یرا به درون جناح عقب ورششیطور که  نیرفت و هم نییسنگر پا بیش یبا گفتن آن، هوراس از رو و
 ی شدت حملهها که به خاطر سرعت و  یمد. تموجاآباال رفت و فرود  رشیداد شمش یگسترش م یتموجا

د تنها شامل دو یجد ی کردند. بعد متوجه شدند که حمله ینیعقب نش یا هیشده بودند چند ثان ریهوراس غافلگ
آنها دوباره  -پسر بچه باشد کینقش بود که  زیاز آنها تنها با دو چاقو مسلح بود و آن قدر ر یکی -شود یمرد م

مانده از مدافعان به  یو تعداد اندک باق د،یجنگ یم درهم یمدند. هوراس با حالتآ شیو پ جمع شده گردهم
ها تک تک داشتند از کنار واحد  یشد و حاال تموجا یمدند. اما تعداد دشمنان داشت فاش مآگرد  شدور

 کانیپ یها که کمانداران هنوز داشتند دسته ییرفتند، جا یکردند و داخل خود خندق م یکوچک مدافعان گذر م
 کردند.   یم کیها شل یتموجا یاصل یرویرا به سمت ن
 یکیاز کمانداران را به شل یبلند شده بود و تعداد یکه با لحن پر از اضطرار دندیرا شن نیاونل یدو پسر صدا

 ها یتا تموجا دیطول خواهد کش گرید قهیدانستند تنها چند دق یکرد. آنها م تیهدف به سمت مهاجمان هدا یب
گرفته بود  شیکه راه سنگر را در پ یلدر حا لیدر داخل آن را بکشد. و یسنگر غالب شده و هر کس یبر رو

 گفت: 

 نیبجنب ! 

 یآن مرد با چاقوبه  لیسبز شد و و شبر سر راه ییدرست در پشت سرش بود. جنگاور تموجا هوراس
ف ضربه به هد ورا تا باال لرزاند  شیقدرت ضربه اش تماماً بازو وارد کرد و حس کرد که ای ساکسش ضربه

 یا به موقع برگشت تا ضربه رستاز جانب هوراس او را از خطر آگاه کرد و او د یا هشدار دهنده ادینشست. فر
اش سد کند. بعد هوراس درست در  در هم فرو رفته یرا با دو چاقو یدراز تموجا ریشمشاز  انهیوحشو  یبرش

کرد. دو دوست پهلو  یزخمرا او به همراه را هم  گرید یکه به او حمله کرده بود و سه تا یکنارش بود، و مرد
که متوجه شد آنها به موقع  نیهم لیوجود داشت. و یتموجا سرباز یادیاما آنجا تعداد ز دندیجنگ یبه پهلو م

تر،  متر آن طرف ستیکمتر از ب ند،یرا بب ینتوانست اونل ی. مختیقلبش از ترس فرو ر دیبه سنگر نخواهند رس



 

 

                    

 

 یکه داشتند به باال ، گروهیبودند ها روبرو یبزرگ از تموجا یبه دورش که با گروهاز کمانداران  یبا گروه
را عقب  انکردند و تنها به خاطر خطر کمانها خودش یت مکحر یبه آرام -کردند یم ییشرویسنگر پ

 . دندیکش یم

 مراقب باش!  لیو 

زنده  یبردند برا ورشیه سمتشان ها ب یاز تموجا یگروه بزرگ یآنها وقت گریبار د کیو  ودبهوراس  دوباره
 ماندن مبارزه کردند. 

 
***** 

 

بودند. مردان  یکرد که جان پناه کمانداران اسکاند یم تیاز مردان را به درون سنگرها هدا یگروه تزاکین
او  ی فهیکردند. وظ یبه آنها حمله م یکه داشتند به طور شگفت آور ودندب یش مراقب دو جنگاور جوانگرید
به داخل  ش. مردانش پشت سرردبردا انیساکت کرده و از م شهیهم یبار برا کید که کمانداران را بو نیا

 یمسلح حمله بردند. آنها خط سنگرها را کنار زدند، بعض ریغ یواقع یبه معنا و به کماندارانِ ختند،یسنگرها ر
عبوس دنبالشان کرد تا  یبا حالت کتزای. ندندیآن رفته و به سمت عقب آن دو یاز آنها دست و پا زنان بر باال

 ،در دستش یآنجا بود که با خنجر دراز یمتوقف شد. دختر جوان رتیو او با ح دیچیپ یا هیکه سنگر با زاو یوقت
به دور او جمع  یا گونه تیکمانداران با حالت حما یبا او روبرو شد. باق ،شنگاهدر  ینقص یب یو مبارزه طلب

 وردند. آباال  کیشل تیرا به موقع شانیخترک، آنها کمانهاشده بودند. بعد با فرمان د

کمتر از ده  یدر برد -شده یریاو هدف گ یکه حداقل ده کمان بر رو دید تزاکیشدند. ن روبوگروه با هم ر دو
حال  نیممکن نبود کمانداران هدفشان را از دست دهند. با ا یقیطر چیداد، به ه یمتر. اگر دخترک دستور م

 دفاع بودند.  یشد دخترک و کماندارانش کامالً ب یمشلیک   کانهایدسته پ نیولکه ا یوقت
در پشت سرش بودند.  یشتریاو نگاهش را به اطراف گرداند. مردانش درست هم سطح او بودند و تعداد ب

با به دنبال داشت آن کار را  یکار هدف نیاگر ا .ردیها بم یاسکاند کانیرگبار پ رینداشت که در ز یلیتما
که آن کار  نیقبل از ا ردیو حق نداشت بم اینجا بود یدادن کار جامان یداد. اما او برا یکامل انجام م تیرضا

اگر الزم بود تا  ،ا دوازده نفر از مردانشیکردن ده  یدر مورد قربان یشک چیه گریانجام شده باشد. از طرف د
 گفت:  یروند. به آرام شینداشت. او به آنها اشاره کرد که پ ،آن کار انجام شود

 حمله . 

 تزاکیبه وجود آمد و بعد ن یا هیثان کی یرفتند. مکث شیتنگ سنگر به پ یمردانش با حالت دو در فضا  
مردانش را تکه  ها کانی. پرا ها شدن زه کمان دهیکش یصدا و پشت سرش دیشن کیشل یفرمان دخترک را برا



 

 

                    

 

از پشت  یشتریبه راهشان ادامه دادند و مردان ب هیکردند. اما بق یپاره کردند و هفت تا از آنها را کشته و زخم
ند تا با او روبرو شود. دفرار کردند و دخترک را تنها رها کره و و کمانداران در هم شکست وستندیسر به آنها پ

ال را به دنب نینگاه اونل یرا با دو دست بلند کرد. او با کنجکاو رشیشمشنهاد، و  شیبه پ یگام تزاکین
 نیبه ا یکه فرد فی. او با خودش فکر کرد: چه حافتیآنجا ن یزیچ چیاز ترس جستجو کرد و ه یا نشانه
 کشته شود.  یشجاع

 جوان که با ترس و درد شکسته شده بود.  یمرد یصدا -دیرا شن یپر از درد یکنار صدا کی از

 نیاونل ! 

که از نگاه او گرفته شد و بعد  دینگاه دختر را د اسم دخترک باشد. او دیبا نیگذاشت که ا نیفرض را بر ا او
 بود.  یخداحافظ یبرا یلبخند نیلبخند زد. ا نیتزاک دید زاخارج  یبه کس زیغم انگ یبا حالت دخترک

هوراس  تیحما یدر حال مبارزه برا یدی، با ناامماجرا وامانده از مداخله در آن .بود دهیهمه آن ماجرا را د لیو
بود که  دهیاز سنگر باال رفته بودند و د ها یبود که تموجا دهیخودش، د یزندگ ی حفظبرا از پشت سر و

بود که  دهید انترس یلتکرده و بعد با حا دیتهد ،خاص یریبدون هدف گ ،کانیپ یا کمانداران آنها را با دسته
آنها  هیدو ثان یکی یبرا کانهایخر پآ ی رفته بودند. دسته شیپ شانیتوجه به خطر روبرو یب گرید رها با یتموجا

برداشته بودند. هشدار  انیو کمانداران مقابلشان را از م را متوقف کرده بود و بعد آنها حمله کرده بودند
بود تا از  دهیجه یکشانده بود و او به سرعت از پهلو به کنار شخود تیهوراس او را به موقع یاضطرار

هم خورده به  هب یرا با تعادل یتموجا یساکس چند گام یچاقو ی اجتناب کند و با ضربه یریشمش ی ضربه
را  رشیسر بلند کرده و شمش نیاونل کریکه بر فراز پ ندیرا بب یافسر تموجا کیعقب راند. او دوباره برگشت تا 

 .     بودر حال بلند کردن آن ددست گرفته و  ش دردست وبا د
 : دیکش ادیاو با درد و رنج فر 

 نیاونل ! 

 ی که همه یلبخند -به او زد یو لبخند دیرا د رنج و غمشنگاه پر از  ،برگشت دیرا شن شیصدا که نیاونل و
آن  ی که همه یآورد. لبخند ادشیماه گذشته با هم پشت سر گذاشته بودند را به  ازدهی نیآنها در اکه آنچه 

 نیتوانست بگذارد که اونل یکه نم تدانس یم لیورد. و در آن لحظه وآ ادشیهم داشتند را به  یکه برا ییمعنا
را  شیساکس را در دستش چرخاند، آن را از نوکش گرفت و تعادلش را حس کرد، بعد بازو ی. او چاقوردیبم

 آن را به جلو پرتاب کرد.  الینرم و س یو بعد با حرکت دیعقب کش

چپ او فرو رفت.  یبازو ریرا شروع کند در ز نشییبرش رو به پا تزاکیکه ن نیبزرگ درست قبل از ا یچاقو
سنگر سقوط کرد، بعد سر خورد و  یخاک وارید یطرف فرو افتاد، بر رو کیاز  یو به آرام دیچشمانش درخش

را  نیسنگ یلرزان چاقو یافتاد و با انگشتان نیمز یاز دستانش رو ریشممحکم سنگر افتاد. ش یکف خاک یرو



 

 

                    

 

ماجراها جنگ را  نیا ی تماالً هازکام بعد از همهبود که حاال اح نیا شفکر نی. آخردیکش رونیب شیاز پهلو
 بود.  یرها خواهد کرد و او به خاطر آن فکر عصبان

ها بود.  یتموجا ی حمله ریدر ز گریبار د کینداشت،  یگریپرتاب سالح د کوچکِ یکه حاال به جز چاقو لیو
 لیو و دندیفرو غلت یسنگر خاک بیش یشود و آنها با هم بر رو زیگالو یسرباز تموجا کیتا با  دیاو به جلو پر

 یها داشت از ضربه یخودش سع یجا رآن مرد تموج د وبود،  دهیبسمرد چ ریشمش دست حاویبه  یدیبا ناام
 داد اجتناب کند.  یکوچک انجام م یبا چاقو لیکه و یاثر یب

مشغول بود و  یسختور شده بودند به  به او حمله کبارهیکه به  ییکه توسط چهار جنگجو دیهوراس را د او
 تمام شده بود.       یسرانجام همه چ

کلمه  یواقع یبود و به معنا ستادهیا شسر یکه بر باال دیرا د میعظ یکریو پ دینشمنجمد کننده  یبعد غرش
سنگرها پرت کرد که سه مرد  بیتر از ش نییپا یده دوازده متر بلند کرد و آن را نیزم یرا از رو لیو بیرق
 پهن کرد.  نیزم یبا فشار برخوردش رورا هم  گرید

 ی به جززره چیپاره پاره شده بود و او ه راهنشیور بود. پآبود، که با خشم در حد جنونش وحشت  اکیرن
 ی دو لبه نیو تبرز دیپر یم یمهاجمان تموجا انیم وقتی که به. به همراه نداشتبزرگش  یکالهخود شاخ

شد و او  یخارج م شیورش دائماً از گلوآ غرش وحشت یصدا دیچرخ یم رگبز اریبس یریدر دوا مشیعظ
بارها  کرد تا از خودش محافظت کند و بارها و ینم یکوشش چیانداخت. ه یم نیدشمنانش را از هر سمت به زم

برده بودند  ورشیش نیمکه به سرز یگرفت و به مردان دهیرا ناد قتیآن حق یشد. به راحت یضربه خورد و زخم
آور  نکه جرات کرده بودند تا خشم جنو کرد حمله می یکسانبه  -زد یداد و ضربه م یو برش م شد یور م حمله

 کنند.  داریب را خونشنهفته در 

و قدرت  یها با سنگدلآنور بود. آوحشت  ارکردند و هر مرد در همان خشم کشت یاش دنبالش م یشخص گارد
 ی. کسانرندیبم ایدادند زنده بمانند  ینم یتیمرد که اهمده ز. دوادندیسنگر کش ی را به لبه یتموجا یرویتمام ن

که ممکن  ییآنها را بکشند. تا جا وشده  کی: به دشمنانشان نزدددادن یم تیاهم زیچ کیکه تنها و تنها به 
 که ممکن بود.  یبود. با هر سرعت

 گفت:  یا شکسته یبا صدا لیو

 هوراس ! 
هوراس که در محاصره چهار  ریتصو نیآخر یدیند شود و با ناامبل شیپاها یان بر رونکرد دست و پا ز یو سع

زه کمان بلند.  یکشش قو یآشنا. صدا ییبار صدا نیا -دیشن یگرید یورد. و بعد صداآ ادیبود را به  یتموجا
رفته و  نیاز ب دینور خورش ریدر ز برفِ هیمهاجمان هوراس شب دیرس یکرد به نظر م یطور که تماشا م نیو هم

 است.  دهیه هلت از راه رسکدانست  یشوند و او م یمحو م



 

 

                    

 

اش  تماشا کرد که حمله ،ها یژنرال ارتش و شان تموجا ،هازکام ،دورتر لومتریک کیتپه در  کی یرو بر
عقب کوبیده و ببرند، آنها را درهم  نیرا از ب شا یاصل یرویمدند تا نآ رونیشکست خورد. جناح چپ دشمن ب

سرانجام توانسته بودند کمانداران  دانشو مر تزاکیشوند. در جناح راست دشمن، ن دیشد یبرانند، و باعث تلفات
اش در انجام  یمیدانست که دوست قد یم شهیببرند. در درونش هم نیرا ساکت کرده و از ب یاسکاند

که  نیاز ا مده بود، بعدآبه دست  رید یلیخ تیبود. موفق دهین رسآبه  رید یلیاش موفق بوده است. اما خ فهیوظ
شان را از دست داده بودند. بعد از  شده و نظم هیروح فیتضع کانهایپ یوار دائم اناش با بارش طوف یاصل یروین
 به عقب رانده شده بودند.  یو آشفتگ یبا سردرگم نیجناح ی که آنها با حمله نیا

 نیا ستتوان یکرد هنوز م یب مدانست اگر آن راه را انتخا یالبته مو شکست خورده بود،  ی حمله کیفقط  نیا
به آن  ستازه نف یبانیپشت یها یرویکند و با ن یبند را گروه شیها توانست دوباره اوالن یجنگ را ببرد. او م

ها و درختان فرار داده  ها را به درون تپه و آن دحمله کن شانیها و پشت آن دفاع رونیدر ب یلعنت یها یاسکاند
افراد که  نیاز ا انهیوحش یتا انتقام -م دهداوسوسه شد که آن کار را انج یا لحظه یو پخش و پال کند. برا

حاال هم هزاران نفر از  نیگزاف بود. هم شیکار بها نی. اما اردیاو را نقش بر آب کرده بودند بگ یها نقشه
توانست  یم که یزیاز آن چ شتریب -زیمآ تیحمله موفق کی یحت -گرید یا از دست داده بود و حمله امردانش ر

خود  شیرا به پ یپورچیش ای و با اشاره دیچرخ نشیز یداشت. او بر رو یبرم نهیهز شیآن را تحمل کند برا
 گفت:  یخواند . او به آرام

 کامل عالمت بده.  ینیعقب نش یبرا 

به نمایش را  ،سوزاند یشکست که قلبش را م ی خشم گزنده ،از خشم پر از تالطم یا نشانه چیصورتش ه 
 .     دیدر آ شینبود که اجازه دهد احساساتش به نما یژنرال تموجا کی یبرا ی. رفتار با نزاکتگذاشتن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 
              

 

 

 
 
 
 
 
 

 ها یکه تموجا نیروز بعد از جنگ سوزانده شد. ابرجارل در لحظات آخر جنگ قبل از ا اکیجسد رن
دو تنها کشته شده بود.  یجنگاور تموجا جدهیه بود. او در حال مبارزه با هشان را شروع کنند مرد ینینش عقب

از آن مرد  زیخ نهیس تندتوانس یم یشده بودند که به سخت زخمی آنقدر –تا از آنها جان سالم به در برده بودند 
را وارد  ییضربه نها یکه چه کس یممکن نبود بفهم یروش چیدور شوند. به ه ،ها یرهبر اسکاند ،آور ترس
از پنجاه زخم پراکنده بر جسم ابرجارل را  شتریداشت. آنها ب یوجود م یا ضربه نیچن قتیاگر در حق ،کرده

 توانست سبب مرگ شود.  یم یعاد طیها در شرا شمرده بودند که شش هفت تا از آن زخم
خوابانده  یوزانجسد س یها چوب یبود بر رو به همان صورتی کهها بود جسد  یهمان طور که رسم اسکاند

دعوت  یآن. چهار آرالوئن یگل و کثافت جنگ از رو ،کردن خون زیتم یبرا یتالش چیبدون ه -شده بود
 یها از تکه چوب میعظ ی و آنها مقابل آن توده دارنداحتراماتشان را به ابرجارل مرده مبذول  نیشدند تا آخر

مودبانه اما با  یلیشدند. بعد خ رهیحرکت خ یب کریو به آن پ ستادندیبا سکوت ا یا نم خورده کاج چند لحظه
 یابرجارل و انتخابات بعد از آن برا کی یو خاک سپار یمطلع شدند که مراسم سوگوار رسمی یحالت

و آنها به آپارتمان هلت برگشتند تا منتظر اخبار  ستها یاسکاند خودمربوط فقط به  یاو موضوع ینیجانش
 باشند. 

مناطق دور افتاده  یها تا به جارل طرح ریزی شده بودسم ارم نی. اافتیروز ادامه  سه یمراسم برا فاتیتشر
ها از  از جارل یتعداد کم حشرکت کند. به وضو یداده شود تا به هلشام برسند و در انتخابات ابرجارل بعد یوقت



 

 

                    

 

هم به اینجا حاال  نیاز آنها هم یشتریآنها گذر کرده بودند و تعداد ب انیها از م یبودند که تموجا یمناطق
برای  هسه روز یا ها بر انجام برنامه آن تاخت و تاز کمک کنند. اما سنت در دفعتا احضار شده بودند 

 یها یدالور پر از شوق و شعف یو بازشمار اریبس دنیاز نوش یفرم ایدکه در اسکان -بنا شده بودند یخاکسپار
 یادیکه مقدار ز یمخصوصاً سنت -ها مقدس بود ینداسکا انیمرده در جنگ بود. و البته سنت در مفرد 
 اقشانیو درجه اشت یخور شد. قابل توجه بود که مقدار مشروب یاواخر شب را شامل م یگساریو م یدنینوش
 یبه خاطر صدا نیشب اونل نیمبودند. در دو میمستق یبه نظر در ارتباط اکیرن یها یدالور یبرشمار یبرا

قرار گرفته بود که به خاطر  شکست مبلمان یدر نقطه مقابل صداهاه و ند شدبل یمردان مست که با آهنگ
 کرد:  هرااخم کرد. او اش بلند شده بود، یا رزهبام

 ن. آ یاون ماجرا غصه دار به نظر نم یبرا یلیخ 

 باال انداخت. او گفت:  یا راحت شانه یلیهلت خ و

 نیجنون مرد، و ا حال جنگاور در یهدر جنگ و به عنوان  اکیرن یروش اوناست. از طرف نیا 
اونا در  یها مرتبه نیبه باالتر یکنه. او جواز ورود فور یآرزو م یواقع یکه هر اسکاند هیسرنوشت
 ورده. آشون رو به دست  بهشت

 ناموافق جمع کرد. او گفت:  یرا با حالت شیلبها نیاونل

 رو نجات داد.  ونون جون ما بهر حالادبانه است. و  یب یلیکار به نظر خ نیا نحالیا با 

که اگر  بگویدتا  ی مدبرانه بیابدتوانست روش یکدام از آن سه نفر نم چیمد. هآکوتاه در اتاق به وجود  یسکوت
 را بکشد.  نیقسم خورده بود تا اونل افت،ی ینجات م اکیرن

دند تا ابرجارل بزرگ دور هم جمع ش ید در سرسراشار یها و جارل افت،ی انیپا یگساریسرانجام موعد م
 گفت:  یدواریبا ام لیرا انتخاب کنند.  و دیجد

 ؟داره یارک شانس نیکن یم فک  

 داد.  هلت سرش را به عالمت نه تکان اما

 رو  موضوع نیا شپنج نفر اوناست. به ایاز چهار  یکیمحبوبه، اما اون تنها  یفرمانده جنگ هی اون
 نداره.  یتیریمدمهارت  چیاضافه کن که اون ه

 منطق اضافه کرد:  یبا اندک او

 یکپلماتیدانش د چیطور مطمئناً ه نیهم و . 

 : دیپرس هوراس

 گاهیکشور جا نیا یتو ازیمورد ن یمهارتها ستیدر ل یلماسپید دم،یکه د یزیبا توجه به چ مهمه؟ 
 داره.  ینییپا یلیخ یلیخ



 

 

                    

 

 کرد:  دییکرد. او تا دییآن نکته را با حرکت سرش تا هلت

 از  یمقدار مشخصحاال، درست مثل  ،شهیانجام م انیاع نیدر ب یکه انتخابات یقعاا در مو. امدرسته
. اونا یهست دایکاند نیده چون بهتر ینم تورو به  شیرا یکس چیکردن الزمه. ه یچاپلوس یبرااون 

 . نیبراشون انجام بد یکار نیتون یدن چون م یم یبهتون را

 : دیحرفش پر انیبه م لیو

 اکیرن اتیمال یورآجمع  سییچند سال آخر رو به عنوان ر نیکه ارک ا موضوع نیکنم ا فک 
 هیبا  نهستن که او ییدهنده اونا یاز را یادیافراد زبهرحال نکنه.  یکمکبهش گذرونده هم 

 کرده.  دشونیسرشون تهد یروبر  نیتبرز

 تکان داد.  دییبه تا یدوباره هلت سر و

 یابرجارل بش یروز هی یدار دیام هحرکت نه چندان جالب اگ هی . 

 خرافاتاز مهربانانه  یوردن شانس ارک در انتخابات در فرمآ نییپا با صحبت کردن و رنجر داشت  قتیحق در
و آرالوئن بود و او  ایاسکاند نیب ی. هنوز بحث و جدلکرد شوخی می اش یشخص و استداللت بدون اساس

صحبت  شتریهر چه ب نحالیها حل و فصل کند. با ا یرشد اسکاندداد آنها را با ارک به عنوان رهبر ا یم حیترج
 یحرف نزده بود در مورد جمع آور شدر مورد لیکه و یشد. او تا وقت یتر ممتر و کمکردند، شانس ارک ک یم

. هوراس ارک کشیدجارل  تیشانس و موقع ایرا بر یینها رمزست. به نظر آن حرف تندا ینم یزیچ اتیمال
 : را گرفت مشیتصم

 تویکه  نهیخواد ا یکه اون واقعاً م یزیاونچ ی . همهشهینم یحال احتماالً اون ابرجارل خوب بهر 
  یه جایی رو غارت کنه.برگرده و  ایبه در پشیش ولف

. رددا استیبا س یاندک ی و منطق رابطه لیو مستدل بود. اما دل یبا آن حرف موافق بودند. حرفش منطق هیبق
 انداخت و گفت:  یمد. او به آن چهار صورت منتظر نگاهآبه درون آپارتمان هلت  جیروز ارک گ نیدر پنجم

 دمیابرجارل جد من . 

 فوراً گفت:  هلت

 دونستم.  یم 

که هنوز  یو پوچ بود و چشمان جیکه گ ییشدند. ارک با صدا رهیبه او خ زیاتهام آم یبا نگاه گریسه نفر د و
 : دیگذاشت پرس یم شیرا به نما ایسکانددر ا یادار ی رتبه نیباالتر یاز انتخاب برا رتشیح

 ؟یدونست یم  

 انداخت گفت:  یکه شانه باال م رنجر



 

 

                    

 

 ،بهشون  ها یکه اسکاند یهالزم طیشرااینا  ادیو به نظر م ،یو زشت رکاهیآب ز ،کلیتو درشت ه البته
 دن.  یبها رو م نیشتریب

که حس  یاز شکوه و بزرگ یکرد نوع یو سع اندسقامت ر نیخودش را کامالً راست کرد و به بلندتر ارک
 : دیداشته باشد را در خود جمع کند. او پرس دیابرجارل با کیکرد  یم

 ن؟یکن یابرجارل صحبت م هیبا  یطور نیاها  یشما آرالوئن  

 هلت سرانجام لبخند زد.  و

 بنوش.        یزیچ هیداخل و  ای. بمیزن یبا دوستامون حرف م یطور نی. انه 
انجام داده است. ارک به سرعت حرکت  یا ها انتخاب عاقالنه جارل یشورا دیرس یبه نظر م ندهیر چند روز آد

با  ریگ اتیکه او در نقش مال ییبه خصوص آنها ،دهد انیها پا جارل گرید نیب یمیقد یها یکرد تا به دشمن
 گفت:  یبا سردرگم لینگه داشت. و لفمنیبورسا را در نقش ه و شگفتی، رتیمالقات کرده بود. و با حآنها 

 تونه بورسا رو تحمل کنه.  یکردم نم یم فک 

 انتخاب ارک تکان داد.  نیو تحس دییتا رایسرش را بهلت  اما

 که نقاط  هیرهبر خوب اون هیخواهد داشت.  ازیکه ارک بهش ن هیزیچ نیو ا ه،یخوب ریمد بورسا
اونا انجام به  ناو یاونا خوبن تا به جا یتو کنه که یرو استخدام م یشناسه و کسان یضعفش رو م

 بپردازن. 

که منطق آن حرف را درک کنند. در  نیفکر کنند قبل از ا یا هیمجبور بودند چند ثان نی، هوراس و اونللیو
دادند و رفتند تا به بحث در مورد موضوعات  یتکان م دییبه تا یسر گریدو نفر دآن که  یهوراس وقت قتیحق
 دهند در فکر بود. ادامه  گرید

ادامه  ندیاش در کنار سکان ولف وا تاخت و تاز ساالنه یاز آن به سفرها شتریعنوان ابرجارل ارک قادر نبود ب به
اش  ییایسفر در نیاش داد. اما او اعالم کرد که آخر یبه انتخاب ناگهان یمانیرنگ پش یاندک قتیدهد و آن حق

د انجام خواهد داد. او گذارب ،اش یمیقد قیدوست و رف نیولا ،نگالیاسو رایتاخ دراش را  یکه کشت نیقبل از ارا 
 اعالم کرد: 

 بودن  یکه برا مبود یچون من اون اد،یگردونم. به نظر عادالنه م یشما رفقا رو به آرالوئن برم من
 جا مسئول هستم.   نیبار در ا نیاول یشماها برا

بود متوجه شد که به خاطر  دهیبه خانه رس ن که وقت برگشتکامالً به خاطر آن اخبار خشنود بود. حاال لیو
شد  موضوع نیمتوجه ا رتیح یناراحت خواهد شد. و با اندک کلیو درشت ه یقو ییایدزد در آن با یخداحافظ

انداخت  یم ریکه لحظه جدا شدن را به تاخ یزیکند. هر چ یدوست خوب نگاه م کیکه او به ارک به عنوان 
 . رسید به نظر میلطف  کی یلو در مقابل نگاه



 

 

                    

 

 ین خاطر انبوهیبه هم وجود داشت.ها آهو  گشتند و در تپه یبود، غازها داشتند از جنوب برم دهیاز راه رس بهار
 لیدر هلشام را تشک یزمستان یتدارکات نمک سود شده و خشک که قسمت اعظم غذا یگوشت تازه به جا زا
برگشتند، به  ایاسکاند تختیداخل پا یها یها از بلند یروه شکارچگ نیاول دید ی. وقت، به وجود آمدداد یم

تاگ سوار شد و به  یبر رو یزود، به آرام یلیروز صبح خ کیبه گردن دارد.  یبده کیخاطر آورد که هنوز 
 بودند.  دهومیمنجمد کننده پ یکوالکچند ماه قبل در  نیرفت که او و اونل یریسمت مس

اش را  یکوچک و پشمالو و قانع که زندگ یپون ،زمستان پناه گرفته بودند انیر مکه د ییجا ،کوچک نیکاب در
ش در آن اصطبل موقتی در پشت سبک گاهآن جانور صبور پناه دیاز راه رس لیو ی. وقتافتینجات داده بود را 

. دیچر یباز م ی در محوطه دیفصل جد ی تازه روییده در علف یرا شکسته بود و حاال داشت به آرامکابین 
چپ چپ  یتاگ با نگاه ،است یپون یاز جو را باز کرد و اشاره کرد که آن جوها تنها برا یا سهیک لیو یوقت

 او به تاگ گفت: نوازش کرد.   یآرام بهاسب را  ی پوزه ویلشد.  رهیبه اربابش خ

 ن حق اونه. یا 

 یر به شانه باال انداختن است. پونقاد یکه هر اسب یدر همان حد و حدود -باال انداخت یا و اسب رنجر شانه
بزاق به  حترش یدهان تاگ برا یجلواین موضوع داشت اما  یجو را م سهیآن ک اقتیناشناس ممکن بود ل

 ها را نگرفت.  آن دنییو بو دنیخاطر د
ه ت بشرا در دست دا یپون تیکه افسار هدا یدوباره سوار تاگ شد و در حال لیجوها را تمام کرد، و یپون یوقت

 را به اصطبل ارک برگرداند.  یسروصدا پون یکه ب ییجا ،هلشام برگشت

 یلیها خ یبرگزار کرد. اسکاند شانبه افتخار یخداحافظ یکه آنجا را ترک کنند ارک جشن نیقبل از ا شب
در مقابل  نشانیدر دفاع از سرزم یشان در رابطه به نقش و تالش چهار آرالوئن یمشتاق بودند تا قدردان

برداشته شده بود، آنها  نیاونل یدگزن یولزواو که از رو ی هیگذارند. و با توجه به سا شیبه نمارا مان مهاج
کمانداران را  کیشل تیهدا ی او در ادامه یبه کرات شجاعت و کاردان -مبذول داشتند نیبه اونل یتوجه خاص

 مورد تاخت و تاز قرار گرفته بود ستودند.  تشانیموقع یوقتآن هم 

 رینظ ینشسته بودند و در مورد موضوعات مشخص یاصل زیمکنار اجتماع آرام در  کیو بورسا و ارک در  هلت
. به طور کردند بحث می نها خدمت کرده بودند به کشورشانآکمانداران به  ی دسته که در ییها برگشتن برده

تحت  فرادشامل ا یاما قول آزاد ،از جنگ جان سالم به در نبرده بودند کمانداراناز  یادیتعداد ز یزیغم انگ
ع وباالخره آن موض یشد. وقت یبحث م اتییدر مورد جز یادیبا دقت ز دیشد و با یشان هم م یسرپرست
 گفت:  یمناسب است و به آرام تیعگرفت که موق میخودش تصم شیاش بسته شد، هلت پ پرونده

 ن؟ین بکنیخوا یکار م یدن چرها برگ یاون تموجا یوقت خب  



 

 

                    

 

نقش  زیرا عقب راند و به صورت عبوس و ر مکتشیگرفت. ارک نرا در بر یاصل زیم سرد یاز سکوت یا هلحظ 
 شد.  رهیمرد کنارش خ

 مگه نه؟  م،یبرگردن؟ ما اونا رو شکست داد دیچرا با برگردن؟ 

 تکان داد. او گفت:  یمهلت سرش را به آرا اما

 که ادامه دادن براشون  میرسوند یا به نقطه. فقط اونا رو مینه نداد ،قتیاز حق ییعنوان جز به
 بار.  نیا -داشت یگزاف برم یلیخ یا نهیهز

 یبا اندک لفمنیانداخت. ه شنظر دنیشن یبه بورسا برا یدر مورد آن چه هلت گفت فکر کرد و نگاه ارک
 کرد:  دییتکان داد. او تا دییبه تا یاکراه سر

 میاریدووم ب ادیز یلیخ میتونست یکنم حق با رنجر باشه ابرجارل. نم فک . 

 : دیهلت انداخت و از او پرس ینگاهش را به رو بعد

 بگردن؟  دیچرا با اما 

 راحت جواب داد:  یلی. او خدیها نوش یبزرگ از شراب اسکاند یا که جواب بدهد جرعه نیقبل از ا هلت

 ایاونا به ده  کنن. یفصل و امسال و سال بعد فک نم نیها به ا یروش اوناست. تموجا نیا چون 
. اونا بشنبخش از جهان مسلط  نیبلند مدت دارن تا بر ا یا کنن و نقشه یفک م ندهیسال آ ستیب

 گردن. یدارن. پس برم ازیشما ن یها یبه کشت

 را چرخاند. او گفت:  بلشیس یاانته انشکرد و با دست یارک حرف او را بررس

 مید یم شوندوباره شکست پس . 

 : دیآرام پرس یلیخ هلت

 ؟یریبدون استفاده از عنصر غافلگ یبعد ی دفعه کماندارا؟ و بدون   
  :گفت دواریام مهین باًیبه پا شد. بعد ارک تقر یدوباره سکوت

 تو و اون پسره؟ نیکن یدر آموزش کماندارا به ما کمک م شماها . 

 مصمم. او گفت:  یلیهلت فوراً سرش را به عالمت نه تکان داد. و خ اما

 شماها اون مهارتها  یرو آماده کنم. وقت ییقو ی اسلحه نیچن ایاسکاند یکه برا ستمین نیا آماده من
 . نیبه سمت ماها برگردون ندهیممکنه اون اسلحه رو در آ یدونم ک یهرگز نم ن،یگرفت ادیرو 

دند. اما بو یمیقد یها و آرالوئن دشمن ایکند. اسکاند دییمنطق نهفته در جمالت رنجر را تا بود مجبور ارک
 گفت:  یرکی. او با زشنیدرا در امتناع هلت  یگریاش لحن د و آماده زیت یها بورسا با گوش

 ؟ یدار یشنهادیپ هیتو  اما 

 کشاند. او گفت:  یبفهمد او دارد بحث را به کجا م لفمنیبود ه دواریبه او زد. ام یهلت لبخند و



 

 

                    

 

 هیتونن به عنوان  یم دهیمانداران آموزش دنفره از ک صدیمثالً س یروین هیکردم که  یفک م داشتم 
 نجایرو ا تابستونبهار و  یتونن ماهها یساکن بشن. اونا م نجایا افتهیسازمان  یا هیپا یروین

 دونده بشن. رزمستون به وطنشون برگ یبگذرونن و بعدش در ط

 که شروع به گرفتن موضوع کرده بود گفت:  ارک

 ها؟  یآرالوئن 

 تکان داد.  دییبه تا یهلت سر و

 کشورهامون رخ داد  نیب ی. اما اگه خصومتمیکماندارا مجهز کن یرویشما رو با ن یاون جور میتون یم
 . نیریگ یدونم شماها اون کمانها رو به سمت ما نم یم وقتیدارم  یتر مطمئن اریساس بسحمن ا

 اضافه کرد:  اطیتبا اح او

 مینک انیب یحیمعاهده به طور صر هیاون رو در  الزمه . 

ظاهر شد  شانمقابل زیم بر رویکرد. به نظر کلمه معاهده  ینگاه م لفمنیمحتاط به ه یحاال داشت با حالت ارک
 شانه باال انداخت.     یا د. بورسا به او نگاه کرد و با حالت متفکرانهنباش دهیکه آمدنش را د نیبدون ا

 دت زمان ... م یبرا یدفاع ی دو جانبه ی معاهده هیکنم  یم شنهادیمن پ 

در درونش حس کرد که هلت هر  یکند و ناگهان ارک احساس مشخص یمد هلت دارد فکر مآ ینظر م به
 کند.  می نیسبک و سنگ یبه خوب گفت میلحظه  نیا شبردیرا که داشت در پ یا کلمه

 نیریگ یاز کمانداراها م یموثر یرویپنج سال. شما ن میبگ بذار ... 

. او به ردیبحث را در دست بگ یگریت که حاال زمان آن است که کس دگرف میخودش تصم شیپ ارک
 : دیسرعت پرس

 ن؟یآر یبه دست م یشماها چ و  

 به او لبخند زد.  هلت

 ی حمله چینخواهد بود ه زیجا ایگه اسکاند یکه م میرآ یصلح به دست م ی معاهده هی ما 
شد  ریجنگ اجتناب ناپذ یه وقتک نیانجام بده. و ا ونمدت به کشورم نیدر ا یا رانهیغافلگ

 جازه دارن آزادانه به وطنشون برگردن. اما  یکماندارا

 گفت:  یسرش را به سرعت تکان داد. او با اوقات تلخ ارک

 کنم از  شنهادیتاخت و تاز نکنن. اگه اون رو پ برای غارت تونم مردانم رو قانع کنم که ینم هرگز
 کنن.  یپرتم م رونیو ب نیریگ یگوشم م

 هلت دستش را بلند کرد تا او را آرام کند. او گفت:  اما



 

 

                    

 

 میایاز پس اونا برب میتون یزنم. م یحرف نم و گاه و بیگاه تک و توک یهادر مورد تاخت و تاز من .
 با مرگارث.  یکیگسترده مثل اون  یها گم بدون حمله یم ماما دار

در مورد آن فکر  شتریمد. هرچه بآاق به وجود در ات یطوالن یکرد مکث یم یرا بررس شنهادیارک آن پ یوقت
بوده توسط  کیدانست چقدر نزد یهر کدامشان م ی. به خوبدیرس یتر به نظر م جذاب دهیکرد آن ا یم

کرد به  یفراهم م ایاسکاند یبرا یقدرتمند یدفاع یروین دهیصد کماندار آموزش دیها مغلوب شوند. س یتموجا
 شدند.        یو خم در مرز مستقر م چیپر پ یرهایو مس کیارب یها خصوص اگر آنها در گذرگاه

رو  یادیزمان ز دیکند. او با خودش فکر کرد: شا یفکر م یجنگ زیبرنامه ر کیمتوجه شد دارد مثل  رتیبا ح
 : دیرنجر گذروندم. او پرساین دور و بر 

 ؟یرو دار نیمثل ا یا امضا معاهده یالزم برا اراتیاخت تو  

 ی دسته یاز اعضا یکینداشت. به عنوان  یاراتیاخت چیاو اصالً ه قتیکرد. در حق یبار هلت مکث نیاول یبرا و
رنجرها اخراج شده  ی کرده بود از دسته دیکن او را تبعندا یاما وقت ،معاهده را داشت یامضا اریرنجرها او اخت

 نیخود دانکن چن ایو  ین بود که کراولکرده و آن را انجام دهد. منطقاً مطمئ ییپروا یتوانست ب یبود. البته م
که او به دروغ عمل  شد یافتاد ارک متوجه م یاتفاق م نیا یخواهند رساند. اما وقت بیرا به تصو یا معاهده

 باشد.  یا رابطه چیه یبرا یشروع خوب نیکرد ا یکرده و هلت فکر نم

 دارم.  من 

از  نی. اونلدننیبتا او را ب ندبرگشت رتیحرف را گفت و سه مرد با ح نیاز پشت سرش ا یآرام یصدا
 یگفتگو رایبا عالقه ب یا گذشته شنونده قهیبود و در چند دق دهیکنار کشخودش را ها  شیها و ستا ینوش باده
 به آنها گفت:  او. بود آنها

 رو دارم که از طرف پدرم اون رو امضا کنم اریاخت نیآرالوئن ا یسلطنت ی عنوان شاهزاده به.  

 برآورد. او گفت:  یآهسته از سر آسودگ یآه هلت و

 تر از  شاهزاده خانم واالمقامبهرحال حالت ممکنه.  نیبهتر میانجامش بد یطور نیکنم اگه ا فک
 کوچولو.      هیمنن، فقط 

 
 
 
 
 
 



 

 

                    

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
قصر آرالوئن ادامه  ناروو و بعد به سمت خود یایرا تا در 1ماثرودخانه سِ ش مسیرریدر تمام مس ندیولف وا 

و با صلح و  یآزار چیبدون ه پیولف ش کی دندید یها بود که م یمحل یمبهوت کننده برا یا منظره نیداد. ا
در داخل کشور گذر  یا لهفاص نیدر چن شانیکرد و از کنار مزارع و روستاها یآب حرکت م یآرامش بر رو

 یکشت کی ییشرویپ نیاز چن یعیکه به طور طب کنار رودخانه یها گاهیها و پا پادگان شتریکرد. ب یم
 کینمادی از شاهزاده خانم کساندرا،  یکه پرچم شخص موضوع نیکردند به خاطر ا یم یریجلوگ ییایاسکاند

فرستاده شده بود تا  پیاز ولف ش شیپ یامی. پدندیکش یحاال کنار م بوددکل در اهتزار  یاز باال ،قرمز نیشاه
در صلح به  یکه مسافران کشت آگاهند قتیحق نیااز آن پرچم را شناخته و  یحلمطمئن شوند فرماندهان م

 کنند. یرودخانه سفر م یباال
رودخانه گذر کردند و در  چیپ نیآنها از آخر سرانجامبود.  یینو زیارک و ملوانانش هم چ یبرا ییشرویپ نیا

نفسش را  رتیآن از ح دنیدند. ارک با دبو ستادهیقصر آرالوئن اکشیده  سر به فلک یمقابلشان برج و باروها
محض قصر به او الهام شده،  نیکرد مطمئن بود، همان طور که تحس یفرو برد. هلت که او را تماشا م

تواند در  یزنند که چقدر طال و گنج م یم نیدر حال کار هستند و تخم زیارک ن یمیقد یگر غارت یها زهیغر
 گفت:  یشد و به آرام رکتیبه ابرجارل نزد یمقصر باشد. او قد

 یاز خندق عبور کن یتون ینم هرگز . 
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 : دیپرس اوشد.  رهیو به رنجر خ دیاز جا پر رتیبا ح ارک

 کنم؟  یفک م یدارم در مورد چ یدون یم یچطور 

 را باال برد. او گفت:  شیابرو کی هلت

 یهست ییایاسکاند هی تو       . 
 میعظ تیجمع کیبسته شده بود. و  نیذها و نوارها آ با پرچممده بود آ شیرودخانه پ یکه بر رو اسکله کی

 و سرور را آغاز کردند.  یو شاد پورهایآنها نواختن ش پیولف ش دنیبودند. با د شاندنیمنتظر رس

 گفت:  یبه آرام ارک

 شروعه.  هی اون 

 هم هست.  یا گهید زیو چ 

 اریبود و توسط تعداد بس ستادهیرودخانه ا ی کلهاستر از  عقب یکه اندک یبلند قامت یشویبه مرد ر ماًیمستق و
 محاصره شده بود.  اش در پوششی گران قیمت همراه همیشگی و بانوان  هیشوال یادیز

 خوده پادشاه، اومده تا به تو خوشآمد بگه، ارک.  اون 

 جواب داد:  یاسکاند

 نجاستیدخترش ا خاطر به شتریب . 

 خشنود است.  خودش شیپ یهلت متوجه شد که او اندک اما

دست تکان  جانیبود و با ه ستادهیا پیولف ش یکشت ی بود و در دماغه دهیمرد بلندقامت را د نیاونل حاال
و  آمد یبرابر شد و حاال دانکن داشت به سمت بارانداز م داخل ساحل دو یشور و غوغا شدنیداد. با د یم

اش  یو وقار سلطنت ستدیتا عقب با نداد تیو رضا دیدو یداشت م باًیتقر نیبنابرا ،داشت یرا بلندتر برم شیها گام
 : دیکش ادیفر ارکرا حفظ کند. 

 پاروها ! 

 . دیدر کنار برانداز سر یبه نرم پیآب چکان از داخل آب بلند کردند، و ولف ش یها پاروها پاروزن و

را با  گریگروه همدکه در ساحل بودند انداختند، دو  یلنگر را به سمت کسان یها طناب یملوانان اسکاند
ها بدون  یها و اسکاند یرالوئنآبار بود که  نیاول نیو خاطرات ا ادهای انیکردند. در م یبرانداز م یقیعم ی عالقه

 شان رو در رو بودند. ندر دستا یا اسلحه چیه
ه با شتاب ب نیو اونل دیپر پینرده ولف ش یبر رو د،یدرخش یو سرور آن لحظه م یکه صورتش از شاد لیو

رو به  ای فاصله انیآکنده از احساس، از م ییها رفت. او و پدرش، با قلب یدر وسط کشت یسمت درگاه ورود
را به سمت اسکله کشاندند. بعد  یطناب به دستان کشت و در همین حالزدند  یلبخند م گریکدیکاهش تنها به 

مد. آاسکله  ی سرعت به کنارهبه  یچ کردند و کشتوقرچ و قر، خوردند یدیتکان شد یچوب یرهایگ ضربه



 

 

                    

 

را باز  ینرده کشتروی  یدرگاه ورود قفل ،زد یلبخند م نیبه اونل صورتش یبه پهنا یکه با لبخند نگالیاسو
 پدرش پنهان کرد.  ی نهیس انیو صورتش را در م دیآغوش پدرش پر انیبه م نیکرد و اونل

 گفت:  ادیبار با فر کی او

 پدر ! 

 ریخفه شد. دانکن ز شیها پدر و هق هق راهنیپ انیدر م ،باال آمده بود شیگلو انیدر م یکه به خوب ،شیصدا
 لب گفت: 

 یکَس ! 

بود  ی. دانکن شاه محبوبافتی دیمردم تشد ینوزاد بود و شور و شاد کیکه او تنها  یزمان نیاونل ینام خودمان
ها هم به آن صحنه  یاسکاند یده بود. حتشدانستند از دست دادن دخترش باعث درد و رنج او  یو مردم م

 زدند.  یلبخند م

از درد  یبود. صورتش ماسک ستادهیا گرانیو جشن و سرور تنها هلت جدا از د یتمام آن شور و شاد ی انهیم در
با شور و شوق  هیکه بق یوقت ستادیا یکننده در عقب کشت تیهدا یدر کنار پارو یو غم بود و او به طور پنهان

 . دندیدو یم یکشت ی انهیبه م

در  گریتوجه به افراد د یدر آغوش هم ب -کرد یکساندرا، آن گونه که پدرش او را صدا م ای -نیو اونل دانکن
 یکلیکرد مرد چهارشانه و درشت ه یرا رصد م تیکه جمع یدر حال لیدور و اطرافشان در آغوش هم ماندند. و

داد و  یاو دست تکان م یبرا اقیت با شور و اشتسال که داش انیم ی: مرددیپشت سر شاه را د یها فیدر رد
 کرد.      یم ادیاسم او را فر

 ی! به خونه خوش اومدیبه خونه خوش اومد ل،یو ! 

 به خاطر جدی یا سالها چهره یکه برا یمرد -سردرگم بود بعد بارون ارالد را بازشناخت لیو یا لحظه یبرا
 ادیفر تالیپسر بچه در زمان تعط کی هیداد و شب یبود، دست تکان م نجای. و حاال او اداشت شمنصب

شاد و  تیآن جمع انیمبارون از  یو راهش را به سو دیاسکله پر یها تخته یبر رو یبه سبک لی. ودیکش یم
ادب به جا آورد که بارون دست او را گرفت و با شور و شوق  یاز رو یمی. او شروع کرد که تعظمودیخرم پ

 ردن آن کرد. ک نییشروع به باال و پا

 کردم  یمن هرگز فک نم ی! بارک اهلل! خدانیبه خونه پسر جون! و آفر ی! خوش اومدستین مهم
  ؟ی! مگه نه، ردننمتیدوباره بب

قصر  یمدرسه نظام سیرئ یسر ردن لیپوش کنارش ادا کرد و و زره هیجمله را خطاب به شوال نیآخر او
را جستجو  یعرشه کشت یصورت افراد بر رو یبا دلواپس هیردمونت را بازشناخت. او متوجه شد که آن شوال

 خاطر گفت:  شانیکند. او با پر یم



 

 

                    

 

 ،بله، سرورم.  بله 

 را گرفت و با اضطرار گفت:  لیو گریدست د بعد

 افتاده؟ ش برا یکردم هوراس با شماست. بهم نگو که اتفاق یفک م لیو 

که  نیاو داشت قبل از ا ،شد رهیداد خ یدست م یدکه هوراس داشت با ملوانان اسکان ییسردرگم به جا لیو
 . کرد. او به هوراس اشاره کرد یم یها خداحافظآن انیبا دوستانش در م دیایبه ساحل ب

 اونجاست.  اون 

 نفس نفس زنان گفت:  یافتاد. ردن رتیاز ح هیفک شوال دیخوشحال بود که د و

 غول شده!    هیبه  لیمن! اون تبد یخدا 
و سالم  ستادیشد و خبردار ا کشانینزد تیجمع انیرژه وار از م یتادش را شناخت و به چابکبعد هوراس اس

 گفت:  یراستش. او با حالت خشک نهیسروی داد، مشتش بر  ینظام

 برگشت به خدمت، قربان؟  ی. اجازه براسیهوراس، رئ موزآکار 

 . ستادیا یخود خبردار شد و به حالت سالم نظام یردن

 موز. آکار داده شد اجازه 

اش گرفت و او را در چند  گونه اش را در آغوش خرس یموز عضالنآاو کار ،یرسم یبا اتمام انجام کارها بعد
 : دیکش یم ادیبه اطراف چرخاند، و در تمام مدت فر ناموقرانه یگام

 ؟همه قد کشیدی نیا یک نمی! و بگو ببیما شد ی به من، پسر، تو باعث افتخار همه لعنت  

برگشت تا  لیآنها فرو افتاد و یبر رو یکوتس کبارهیبه  ی. وقتدندیکش ادیفر یحاضر با خوش تیه جمعدوبار و
 ها، به ساحل آمده بود.  یبرجارل اسکاندفلوور، ارآن را بفهمد. ارک استا لیدل

که  لیو روند. یم نیاز ب یبه سخت یمیت قدا. عاددندیخود را عقب کش یافراد به او اندک نیکترینزد ناخودآگاه
 تیجمع انیدر م زین یگریرفت، اما فرد د شیبدون اراده به پ ند،یرا در حال تمسخر نب شکرد دوست یآرزو م

خودش  یاسکاند یمد تا با همتاآ شیآرالوئن پ هکند. دانکن شا یرا خنث تیتا آن موقع تر از او بود عیبود که سر
 . او گفت: دراز کرده بود یدوست یدستش را برا و کند، ییخوشآمدگو

 و سالم به خونه  حیکه دخترم رو صح نیا یابرجارل. و ممنونم برا د،یآرالوئن خوش آمد به
 . نیبرگردوند

 حرف هر دو فرمانده دست هم را فشردند.  نیبا گفتن ا و

ها با  یکاندسخاطر ا نیبه هم ،ارک و ملوانانش یبار برا نیبلند شد، ا تیجمع یشور و غوغا یصدا دوباره
 کردند.        یبه آنها نگاه م یخرسند



 

 

                    

 

 یکنه که دوباره در سالها یتر م رو سخت زیهمه چ یکم هیاونا  یبرا تیموقع نیبا خودش فکر کرد، ا لیو و
 . ارنیب ورشیجا  نیرونمون به ا شیپ

کرد. بلند  تیساکت کردن جمع یبعد دستش را برا ابدیادامه  شتریب یدانکن اجازه داد که آن شور و غوغا اندک
 ینگاهش را بر رو د،یکه به دنبالش بود را ند یآن فرد یرا رصد کرد. بعد وقت اسکله یرو یها او چهره

در  ستادهیا ییشده در شنل رنجرش و به تنها دهیچیپ شهیمثل هم د،یسرانجام او را د یانداخت. وقت پیش ولف
 گفت:  یبه آرام ،کننده تیبزرگ هدا یکنار پارو

 هلت . 

 را بلند کرد و به بارانداز اشاره کرد.  دستش پادشاه

 یدیبه ساحل، هلت. تو به خونه رس ایب . 

بزند و آن را پنهان  یکرد ماسک یکه حس م یکه قادر نبود به غم یدر حال ستاد،یآنجا ا یهلت با دستپاچگ اما
کرد. او در و او خودش را جمع و جور کرد و دوباره شروع  د،یشروع به صحبت کرد لرز یوقت شیکند. صدا

 گفت:  تینها

 بشه.  یسپر دیهنوز سه هفته ازش مونده که با دمیسال تعب هیحضرت،  ی.. اعل یاعل 

کامل واکنش  رتیدر ح رد،یخودش را بگ یکه قادر نبود جلو لیافتاد. و تیجمع انیکوتاه در م یا همههم
 گفت:  یرباورید ینشان داد. او از رو

 چرا؟  ؟یشد دیتو تبع د؟یتبع 

 انکن سرش را تکان داد و آن موضوع را کنار راند. در هوا معلق ماند. د اتلمک آن

 که گفته  یرچما ه ی . اون مست بوده و همهنیهمه اش هم ،یمالحظگ یب یاز رو یحرفا یکم هی
 به ساحل.  ایپس به خاطر خدا مرد ب دمش،یو من بخش میرو فراموش کرد

 گفت:  یآرام یااو با صد .ستادیکه بود ا ییهلت همانجا اما

 تیبا اجرا قانون اون رو تقو دیکنه. اما شما با یمن رو اون قدر خوشحال نم یزیچ چیحضرت ه یاعل 
 .نیکن

 شاه. او گفت:  شکاریپ ،یمد: لرد آنتونآبه حرف  یگریکس د بعد

 حضرت.  یحق با هلته، اعل 

و دقت نظر  ینیب کیبه بار لید تماش یقانون م ریموضوع مربوط به تفس یبود اما وقت یتیمرد خوش ن یآنتون
 داشت. 

 نیبود یمحل یرقاص کول هیپدرتون با  و شیدایی ییارویگفته شما حاصل رو اون . 



 

 

                    

 

بر لب داشت از  یکه لبخند کمرنگ دانکنترس بلند شد.  یحبس کردن نفس از رو یصدا تیجمع انیم از
 شده گفت:  دیکل ییها دندان انیم

 یآنتون ،یآوردما  ی همه ادیکه به  ممنونم . 

 یشاهزاده خانم کساندرا خم شد و با خوش ،انداز شد نیدر آنجا طن یا گوش خراش و بلند خنده یبعد صدا اما
 یخودش را برا یاو برگشت و او به آرام یدر آن جمع به رو ی. هر نگاهدیخند یشاهانه مریغ یدر حالت

 صحبت کردن جمع و جور کرد. 

 چرا پدربزرگم  نیشد یمتوجه م ن،یشناخت یه شماها مادربزرگ من رو ممتاسفم از همه. اما اگ یلیخ
که با اون هماهنگ  ییو خلق و خو داشت 1 پلیس سگ هیمثل  یوسوسه شده! مامان بزرگ صورت

 بود! 

 گفت:  آمیزش تلحن مخالف نیدتریبا شد پدرش

 َیسک ! 

لبانش  یکه بر رو یلبخند یتوانست جلوو دانکن ن دیرا نگه داشته بود و دوباره خند شیپهلوها نیاونل اما
شد و خودش را جمع و جور کرد، به  یو شماتت بار لرد آنتون رهی. بعد متوجه نگاه خردیگرفت را بگ یشکل م

. اگر چه آن خنده مبدل شد رناسخس خس خفه و خ یسر کیاو به  ی که خنده یکساندارا سقلمه زد تا وقت
بر  یماجراها هلت به خشک نیا ی همه انیمده نظم گرفت. در مآرد گ تیوقت برد تا جمع یبود و مدت یمسر

 بود.  ستادهیا پیعرشه ولف ش یرو

 گفت:  شیلحن در صدا نیتر یبرگشت و با منطق شکارشیبه سمت پ دانکن

 ًرو تشیخر محکومآمن هست که به هلت سه هفته و اختیارات  تحت قدرت نیا یآنتون مطئمنا 
 ببخشم؟        

 گفت:  یبم یاخم کرد و سرش را به عالمت نه تکان داد. او با صدا ینتونآاما 

 جادیا یتاسف هیما ی قانون نمونه یتو یزیچ نیحضرت. چن یقاعده خواهد بود اعل یب یلیخ نیا 
 خواهد کرد. 

 مثل بمب منفجر شد:  ارک

 دانکن!  شاه 

                                                 
1

 - robber‟s dog 



 

 

                    

 

خواسته با  یکه م یزیاز آن چ شتریب یاندکرفت. او متوجه شد که بود در آنجا که  ینگاه هر فرد ریفوراً به ز و
کرد. او با  یدست و پنجه نرم م یرسم یها تیموقع نیچن یممفاهبا او هنوز داشت  -حرف زده است دیتاک

 ادامه داد:  یرتریلحن با تدب

 یبرا یتیاز خوش ن یا به عنوان اشاره -نیاون بخشش موافقت کنبا بتونم درخواست کنم شما  دیشا 
 دو کشورمون؟  نیرارداد ببستن اون ق

 لب گفت:  ریز دانکن

 یفکر خوب چه ! 

 برگشت. او گفت:  یبه سرعت به سمت لرد آنتون او

 خب؟  

خواست  یکه م یزیخواست شاه را از آن چ یلبانش را بر هم فشرد. او هرگز نم یا با حالت متفکرانه شکاریپ
کند. و  تیو تقو دییقانون آن را تا یو با اجرا انجام دهد یداشت تا شغلش را به خوب یمنصرف کند. تنها سع

 شمرد. او گفت:  متیآن را غن یو با خوشحال دیرا د زیحاال راه گر

 خاصه.  تیموقع هی نیا بهرحالحضرت، و  یاعل شهینم یچالش چیباعث ه یدرخواست نیچن 

 به سرعت گفت:  دانکن

 انجام شد!  پس 

  روبرو شود. پیولف ش یبرگشت تا با مرد رو و

 سرور جشن و  یکه برا ایو ب ،ایپس به خاطر خدا به ساحل ب -یشد دهیخب هلت تو بخش یلیخ
 ! میبنوش یزیچ

 نی. همدیپنج روز تبع وماه  ازدهیبه خاک آرالوئن پا گذاشت، بعد از  گریچشمانش، بار د انیهلت با اشک در م
بودند مرد  شکه دور و اطراف یساندوباره به پا شد، ک تیجمع یهورا و شاد یطور که به ساحل آمد صدا

فرمانده  یدست او گذاشت. کراول انیم رد یزیه جلو آمد و چک دندیرا د یمبلس به شنل سبز خاکستر یگرید
 رنجرها گفت:  ی دسته

 یداشته باش ازین نیممکنه به ا دوباره . 

در داخل  یا رگ بلوط نقرهنشان ب کیبه همراه  د،یرا در دستش د یفیظر ریهلت به آن نگاه کرد، زنج یوقت و
 . دهیدانست واقعاً به خانه رس یآن. و بعد از آن او م
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 یرااد اتییبا جز ،که ارک و مردانش نیها و بعد از ا است. بعد از دور اول جشن آنجا خبریدانست  یم لیو 
 ،به راه افتادند ایه اسکاندبرگشت ب یدوباره برا نده،یبهار آ یموافقت شده برا یار آرالوئنندکما یرویگرفتن ن

 یبارون ارالد و سر ردن ،یولکرا ،که شامل هلت ششاه و مشاوران نیب یادیز یها جلسات مشاوره و بحث
 شد انجام گرفته بود.  یم

که  ییها کننده نیتحسنظر از  یکمبود چیو هوراس کامالً عاطل و باطل رها شدند، اگر چه ه لیآن مدت و در
و جنگ خشونت بارشان در  ایداستان اوقاتشان در اسکاند یگفتند و وقت یا خوشامد مدوست به آنه کیمثل 

 ییها شیستا نیچن ینشستند. اما حت یممقابلشان افسون شده  یکردند با حالت یم فیها را تعر یمقابل تموجا
 شوند.  یکمرنگ م یبعد از مدت

بود، لباس عوض کرده و همان  دهیرس انیپا برگ بلوط به هیبه عنوان شوال شیها ییکه حاال ماجراجو هوراس
 بود.       دهیرا پوش شیموز جنگجوآکار دیکت سف

از  یکیاش به عنوان شاهزاده خانم کساندرا برگشته بود. او به  یواقع تیهم به همان هو نیالبته اونل 
با  دید میاو را  لیو یقصر آرالوئن رفته بود و هر وقت یها از برج یکیدر  یخانواده سلطنت یها آپارتمان

جوان  یبانو کی نیمتوجه شد که اونل لیمحاصره شده بود. ویش ها مهیملتزم و ند یها هیاز شوال یا دسته
اند  جوان که او را محاصره کرده یها و بانوها زاده بینج انیو در م دهیلباس پوش یشیآال یکه با ب باستیز

و خطرات  ییآن همه ماجراجو انید که همراهش در مواقف ش قتیحق نیبه ا یند. وقتک یم یاحساس آسودگ
همسرش، که و  یارتش یگروهبان میتی ی که او تنها بچه ییدر جا هبود یزن در پادشاه نیتر باالرتبه قتیدر حق

آن اوقات  یشود. در تمام یدارد بزرگتر م انشانیم ی حس کرد فاصله یبا افسردگ دختر یک کشاورز بود، بوده،
 نیکرد. او در حضور اونل یرفتار م یشد و رسم یزد دست پاچه م یبا کساندرا حرف م لیواندک که بسیار 

سرهم  ییها کنان جواب من گفتگو من یبرا نیاونل یها کوشش یکرد تا برا یم یشد و سع یزبانش بسته م
 کند. 

شان  یرد تا دوستک یم یوافر یورد. او سعآ یکرد و خونش را به جوش م یم یکساندرا را آتش لیو یها واکنش
و  یسابقش نگه دارد، اما او جوانتر از آن بود که متوجه شود تمام تجمالت سلطنت یسو را در همان سمت و

که انجام  یتنها کار -آن نبود یراب یحساب کتاب چیشده بود و ه نیاو تضم یکه برا ییزهایچ -ثروت
 : دیپرس نهیاز اوست. او با خشم از آ لیدهد دور کردن و یم

 ام؟  یشگیدم همآ ونکه من هم نهیب ینم ونا 

به هوش و  یا متکهماه ،یاش در خطر دائم یترسان بود، زندگ یدختر نیاو همان آدم نبود. اولن قتیدر حق اما
که  یشده بود، کس لیتبد یکامل. بعد او به ناج تینگه داشتن او در امن یذکاوت و شجاعت همراه جوانش برا

 شاهزاده کامالً کیکساندرا  گریکرده بود تا به سالمتش برگردد. از طرف د یتاررا پرس جیترسان و گ یپسر



 

 

                    

 

متوجه شد  لیبود. و یافتنیدور و دست ن اریبس لیو یکه برا یدر زندگ یتیو تحت مراقبت کامل بود، موقع بایز
کرده  ریینبود که تغ نیاونل تیشخص نیخواهد کرد. ا یعنوان ملکه حکمران هپدرش ب یبه جا نیاونل یروز

تر از آن بودند که با فشار  تجربه یتر و ب جوان ،نیو هم اونل لیهم و ،آنها یاو بود. و هر دو تیبود. موقع
 انداخته بود.  هیبر روابطه شان سا یطبقات یا فاصله نیکه چن، وقتی غلبه کنند یتیموقع نیچن بدیهی

با هوراس وفق ی زیادی  به اندازهکه  افتی یودش را در حالخ یبیو غر بیبه طرز عج نیهمان زمان اونل در
 یها ها و پروتکل یریو سخت گ هیشوال کیاش به عنوان  یدر زندگ یرسم یاست. بر طبق رفتارها افتهی

احترام  نیاونل بهزد. البته او  یکساندرا خشکش نم ی رتبه به خاطردر قصر ردمونت، هوراس  یدربار یزندگ
اده و بدون سکرد. راه و روش  یکار را م نیا شهیکرد. اما خب او هم یار مگذاشت و با احترام با او رفت یم
که  یرا به همان صورت زیکرد که همه چ یم تیسمت و سو هدا نیرا به ا ش، اوا یهوراس در زندگ یدگیچیپ

بود. دوست او بود. حاال شاهزاده خانم هم دوستش  نیلدر ماجراها نباشد. اون یدگیچیو به دنبال پ ردیهست بپذ
 شو مورد خطاب قرار دادن نیشدن به اونل کینزد ی که هوراس انتظار داشت در نحوه یمشخص یها تفاوت

روز  ی موضوع فاصله تیدر نها نیاونل یبود. وقت هوراساز آموزش  ییجز یرفتار رسم نیوجود داشت اما چن
 گفت:  نیجواب داد. او به اونل را مطرح کرد، هوراس با صبر تمام لیخودش و و نی بی به روز افزایش یافته

 روش شون ... و ... راه  ییجورا هیرنجره، و اونا  هیکنه. بهرحال اون  یاوضاع عادت م نیبه ا اون
 اوضاع بده.  نیوفق دادن خودش به ا یبرا ی. بهش فرصتهمتفاوت

در ذهنش ماند و او  خاطر کساندرا به کارش ادامه داد و تحمل کرد. اما نظر هوراس در مورد رنجرها نیبه هم
کار انجام آن  یبرا رینظ یب یتیدانست موقع یانجام دهد. و او م یکار تیموقع نیمصمم بود تا در رابطه با ا

 وجود دارد.  کینزد ندهیدر آ

جشن بازگشت به سالمت تنها دخترش برپا کنند، و  یبرا یرسم یاعالم کرده بود که مهمان دانکن
ماه طول  کیبود.  میعظ ییماجرا نیفرستاده شده بود. ا یپادشاهسرتاسر ن در ها به پنجاه بارو نامه دعوت

مدتها بعد از بعد از  ،قصر آرالوئن یمنتها یب یغذاخور یتا مهمانها به دور هم جمع شدند و بعد سرسرا دیکش
 . دیبه خود د رینظ یب یعصر ،سال قبل ستیدانکن در ب یگذار تاج

گوشت  های در حرکت بودند، سینی ها ینیس ریخدمتکاران قصر در ز و شتاجشن و سرور تا ساعتها ادامه د
شده بودند  یکه طراح ییها ینیریبخار پز و ش ی تازه جاتیخوش طمع بزرگ، سبز یها ینیریکباب شده، ش

 نیاز بهتر یکینت و وآشپزخانه قصر ردم سیکنند. استاد چاب رئ رهیخهم طمعشان چشمها را  ی اندازه بهکه 
 یکند. او در درگاه ورود و نظارت یدگیمده بود تا به امور آشپزخانه رسآ تختیبه پا یزان پادشاهآشپرس

گذشته  ی ها و بانوانشان حاصل کار هفته زاده بیکرد که نج یتماشا م تیستاده بود و با رضایآشپزخانه ا



 

 

                    

 

 رکارگ ایخبر و  یبه سر هر گارسون باش را  کردند، و به بطالت مالقه یو نابود م دندیبلع یکارکنان آشپزخانه را م
 .          دیکوب یم دیرس یم ررسشیآشپزخانه که به ت

 لب به خودش گفت:  ریاو ز

 ستیبدک ن ست،ین کدب . 

، لقبی ببرد "لیرنجر جوان و" مندی بهره یرا برا یگریرا روانه کرد تا ظرف مخصوص د یگریخدمتکار د بعد
 کرد.  یرا خطاب م لیوبا آن  که

 یعصب یشد. چنگ نواز پادشاه با حالت عشرو یانممه یمرتمام شد و بخش سرگ میعظ یآن مهمان جیتدر به
کش  یسر بسته باعث شده بود آنها به شکل ناجور یِغذاخور یسرسرا یگرما -زه چنگش را به صدا در آورد

ای که از   قصیدهکرد،  یکه خودش سروده بود مرور م یا قهرمانانه دهیقصبرای را  یهنگآو در ذهنش  -ندیایب
 لیتجل یقهرمانان پادشاه ترین چنگال مرگ توسط سه تن از با ارزش انیاز م ینجات شاهزاده خانم سلطنت

تا آنجا توانسته  که یزیچ نینوشته بود. بهتر یبهتر تمیهلت ر یکاش برا یکرد ا یرزو مآکرد. او هنوز  یم
1دیزار یش مکه نگه داشتن "بود  یبود که او مرد نیا ابدیب

دست کم نوعی آن ماجراها  مقابلبه نظر در  که "
اش بلند  یصندل یشده و شاه دانکن از رویش مستجاب چه از قبل دعا اگربود.  یا گرفتن ارزش رنجر افسانه

با  در دسترس بود، و گوش به زنگ یلرد آنتون شهیمده را مورد خطاب قرار داد. مثل همآگرد تیشد و جمع
. او دیکوب  یسنگفرش سالن غذاخور یرا بر رو یفوالد یاانتهش با آن یاصع ینتونآاش لرد  عالمت شاهانه

 : دیکش ادیفر

 دیبرابر شاه ساکت باش در ! 

منتظر به  یشد. تمام چشمها با حالت لیتبد چیحرف و خنده در آن اتاق بزرگ به ه ،صحبت ،و فوراً همهمه
 شروع کرد:  دانکنبرگشت.  زیم یسمت باال

 انیها و آقا خانم  ... 

 . دیرس یآن سرسرا م ی به هر گوشه یزحمت چیبمش بدون ه یصدا

 تا بازگشت  میهست نجایمنه. در ابتدا ما ا یبرا یبزرگ و پر از خشنود یتهایاز موقع یکی تیموقع نیا
فکرش  نیکه بتون یاز حد شتریاتفاق ب نیو ا -میریجشن بگ رو اده کساندرازشاه ،سالمت دخترم

 و سرور به همراه داشته.  یمن شاد یبرا دیبکنور

 انداز شد.  نیدر سرسرا طن یشاد یاز رو یو هلهله  "درسته! درسته! " یادهایبزرگ با فر یسرسرا

                                                 
1 - well worth his salt  عبارتWorth his salt نش می ارزد. به معنای به نگه داشت 



 

 

                    

 

 به سالمت به  نکه در بازگشت او ییبه اونا داشتن این موقعیته کهمن در امشب  یمنبع شاد نیدوم
 بودن پاداش بدم.  لیدخ نجایا

پدرش  پیش کساندرا که به سالمت به دنیها از د تر بود. شنونده یها بلندتر و طوالن ف زدنک یبار صدا نیا
پاداش دادن به آن سه  زیبا عصر نیدر ا یدانستند که کار اصل یبرگشته بودند سرخوش و شادمان بودند. اما م

 ورده بودند. آ نجایبود که شاهزاده خانم را به ا شا همراه

 گفت:  کنناد

 ،جلو.  یایر هلت ممکنه برنج اول 

بار بدون حضور شوم شنل سبز و  نیاول یبرا زنقشیافتاد و آن مرد ر تیجمع انیاز سر عالقه در م یا همهمه
داشته  یبهتر دیتا د ستادندیسرسرا ا یانان در انتهامنفر از مه نی. چندستادیاش، در مقابل پادشاه ا یخاکستر

او را  یاز افراد حاضر حت یتعداد اندک یبته شده بود اما به طور نسشناخ یپادشاه انیباشند. شهرت هلت در م
 یربطبه اندازه سر سوزنی  یحتحیرت و سرگشتگی در آن سرسرا به وجود آمد که بودند. البته  دهید کیاز نزد

 یها ها مربوط به اندازه ینظرها و سرگشتگآن اظهار شترینداشت. حاال ب یرنجر به خاطر جادوگر یبه برتر
 ،شاهانه یبا قد و قامت ،کماندار قهرمان کیاز  یذهن یریبود. اکثر افراد حاضر تصو یا رنجر افسانه ی رانهیقح

 . دیرس یکه قد و قامتش به دو متر مفردی  ،در ذهنشان ساخته بودند
 یکه موها افتی یخودش را در حال ،بار نیاول ینه برا ،حاال هلت سرش را در مقابل شاه خم کرد. دانکن

و آراسته  زیماجرا تم نیر ابه افتخا شیکند. به وضوح مو یم یآشفته و درهم برهم رنجر را بررس ی کوتاه شده
 ،ماه بود که در قصر آرالوئن بود کیاز  شتری. هلت بردیلبخندش را بگ یتوانست جلو یاما دانکن نم ،شده بود

 میحال ظاهراً تصم نیماهر. با ا یها یمانها سل نیها و باالتر از ا تخدم شیخدمتکاران، و پ ی در محاصره
 یعملکردها در حالی که اوساکس خودش کوتاه کند. دانکن متوجه شد  یخودش را با چاقو یگرفته بود تا مو

 گفت: دانکنمنتظر است. او افکارش را جمع و جور کرد و ادامه داد.  تیکند جمع یم یابیهلت را ارز یسلمان

 اوست.   یبرا یکاف یرنجرها پاداش ی دسته فیاش در رد دوباره یریگیگفته که جا هلت 

 بلند شد. رتیاز سر ح یپچ پچ گریبار د و

 هستم  میافسرها نیاز باوفاتر یکی ونیمن مد ،نیقبل از ا گرِید یها تیموقع ی ازاریمثل بس درست
 کیبه که  یپادشاههر از  شتریمن به تو ب ،دم. هلت یاو تن م یها موضوع به خواسته نیو در ا

 کنم.    یفراموش نم یرو که کرد ییبدهکارم. هرگز تمام اون کارا انسان بدهکاره

اش برگشت و چنان با سرعت و  یهلت سرش را خم کرد و به سمت صندل گریحرف بار د نیبا گفتن ا و
نطفه در  رتشانیاز سر ح دِیو تمج نیحرکت کرد که اکثر افراد حاضر متوجه رفتن او نشدند و تحس انهیمخف

 بود را آرام کند گفت:  هکه بلند شد ییکرد تا پچ پچ گفتگوها یرا بلند م شیصدا یخاموش شد. دانکن که اندک



 

 

                    

 

 ادیب شیموز جنگاور هوراس پآکار نی. اجازه بدبعد . 

رفت تا در مقابل  شیصورتش بلند شد و پ یبر رو مناکیب یو او با نگاه دیبر پشت هوراس کوب یدست لیو
 در چشمانش شروع کرد:  یاز شوخ طبع یردبا اما  یرسم ین با حالتکمنتظر بود. دان تی. جمعدستیپادشاه با

 یکرد یکامل سفر م هیشوال کیبا ماسک  کایکه تو در گل دهیبه گوش ما رس هوراس  ... 

 مقابل او نشان بدهد بعد اضافه کرد:  زیم یرا بر رو یاداشتیکرد تا  یا او اشاره

 برگ بلوط.  هیشوال -نهیدو چ لیویف ود ی زاده بینج 

 دواریاما ام ،گفته شده شیدانست که داستان شاهکارها یآب دهانش را فرو برد. البته م یعصب یبا حالت هوراس
 نداشته ببندند.  هیاحراز عنوان شوال یبرا یکه او حق قتیحق نیا یچشمشان را به رو یادار ستمیبود که س

 الزمه ...    طیکار در اون شرا نیکردم ا یحس م ییجورا هیحضرت، متاسفم ....  یاعل 
کرد و بعد متوجه شد که با  یباال رفته به او نگاه م یابرو کیشوخ با  یاو متوجه شد که دانکن داشت با حالت 

طور  نیمکرد و دوباره ه یدر آداب و رسوم انجام داده است. او مکث یقطع کردن حرف پادشاه نقض خطرناک
 . ستادیا از سرگرفت خبردار اکه پادشاه حرفش ر

 داشته  یموز نشان خاصآکار هیکه  رمعمولهیغ کامالً یرفتار نیا یدون یطور که مطمئنم م همون
معمول و  ریرفتار غ نیدر مالعام ظاهر بشه، پس حاال الزمه که ما چن هیشوال هیمثل  ایباشه و 

 . میرو جبران کن یقاعده ا یب

 نگفت.  یزیپرد و چ یکه متوجه شد دوباره دارد وسط حرف پادشاه م "نبله قربا"گفت:  یداشت م هوراس

 ادامه داد:  دانکن

 راه  نیاونا موافق بودن که بهتر ی ات و رنجر هلت مشورت کردم و همه مدرسه سیبا بارون و رئ من
 . میمند کن رو قاعده تیموقع نیکه ا نهیحل ا

 یداد و هوراس صدا ینداشت. دانکن عالمت یخوب اما حالت ستیآن حرف چ یمطمئن نبود که معن هوراس
مدرسه  سیرئکنارش انداخت و به  یشد. او نگاه یم کیاز پشت به او نزد که داشت دیرا شن ینیسنگ یپا

در مقابلش نگه داشته بود. هوراس با  یو سپر ریشمش در حالی که -ستادیا شکه در کنار دیرا د یردن ینظام
 یدانکن از رو ی. وقتدیسف نهیزم کی یبرگ بلوط سبز بر رو کی -دیرا دسپر  یرو ی نشانه یجیحالت گ

با احترام به هوراس را لمس کرد،  هوراس ی سبک شانه یلیرا گرفت و با آن خ ریمد، شمشآ نییپا شیسکو
 کنان گفت:  سیه سیدهانش ه ی از گوشه یتماشا نشست. ردن

  .زانو بزن 

 در گوشش زنگ زدند. که  دیشن را یهوراس آن کار را کرد، کلمات بعد یوقت و

 آرالوئن.  یبرگ بلوط، و سرباز گارد سلطنت ی هیر هوراس، شوالشو سِ بلند 



 

 

                    

 

 نیموز در دومآکار کیسابقه بود که  یکامالً ب نیفرو افتاد. ا تیبلند و پر هرج و مرج در جمع اریبس یهمهمه ا
 ییروین -گماشته شود یگارد سلطنت افسر در کیشود و بعد از آن هم به عنوان  هیاش شوال یموزآسال کار

 سیدوباره ه ی. ردندندیکش ادیفر یها و بانوانشان با خوش زاده بیممتاز که در خود قصر آرالوئن مستقر بود. نج
 کنان گفت: سیه

 شو.  ندبل 

را از دست شاه  ریبلند شد و شمش ،شد یصورتش گسترده م یکه بر رو یبا لبخند بزرگ یآرام به ،هوراس
 گفت:  یگرفت. شاه به آرام

 نهست تیموقع نیااز تر  ستهیشاهای تو  تواناییخب، هوراس.  یلیخ . 

اش بگردد. هوراس همان  یتواند به سمت صندل یاش دست داد و اشاره کرد که م هیشوال نیدتریاو با جد سپس
صورت  یبر رو ی کهو بزرگ. او تنها لبخند سرخوشانه نددور و اطرافش محو بود یها کار را انجام داد، صورت

بار  نیآرام شد و ا تیجمع اره. دوبدیبر پشتش کوب یدست کیتبر یدوستش برا و دید یرا منقش بسته بود  لیو
 : دندیشاه را شن یهر دو پسر صدا

 جلو؟  ییآ یم لیکارآموز رنجر و 

 نیعجله از جا بلند شد، و هم. با کامالً دستپاچه شد ،دادخواهد  رخ یاتفاق نیدانست چن یکه م نیبا ا یحت لیو
 . ستدیخورد و سرانجام تعادلش را به دست آورد تا در مقابل شاه با یم رفت تلو تلو یم شیطور که پ

 خاص خودشون رو دارن. من با استادت،  یها نامه نییشما راه و روش و آ یرنجرها ی دسته ل،یو
 ی تا دوره ستیتحت قدرت من ن نیرنجرها صحبت کردم و متاسفانه ا ی دسته ی هلت و فرمانده

 یاعالم کنم. هلت و کراول تیرنجر کامل و با کفا هیم شده اعالم کنم و تو رو وتو رو تم یآموزش
 . یات رو کامل کن یابیموزش و ارزآدوره  دیاصرار داشتند که تو با

دانست. استعداد  یا مموضوع ر نیتکان داد. او ا دییبه تا یآب دهانش را قورت داد و سر یعصب یبا حالت لیو
 نیدانست که هرگز ا یم لیکند. اما و یچشم پوش ششتریبود تا از آموزش ب یشاه کاف یهوراس برا یذات

 او رخ نخواهد داد. دانکن ادامه داد:  یحالت برا

 منه که تو رو به عنوان قائم مقام در  اراتیتحت اخت نیبدم. ا یگرید شنهادیتونم پ یچه م اگر
رو دارا  تیموقع نیا یالزم برا طیت موافق بودن که تو شرادیمنسوب کنم. اسات یرسدبان سلطنت

 کنن.  یگروهشون معاف م یموزآاونا تو رو از کار یرو درخواست کن نیو اگه تو ا یهست

 یروین یالل شده بود. رسدبان سلطنت لینفس نفس افتادند. وبه  کبارهیبه  رتیگرد آمده در تاالر از ح افراد
ارتش  شتازیپ یها بان دهیو د یآموزش کمانداران پادشاه فهیاز سواره نظام سبک بود که به وظ یممتاز

انتخاب  گانزاد بینج یها رسدبان و تازه سربازان آن عموماً از رتبه یپرداخت. افسرها یدر جنگ م یپادشاه



 

 

                    

 

و  ناتیاز تمر گریسه سال د با سهیمقام در مقا نیبود. ا هیمقام شوال کیکامالً معادل  تیشدند و آن موقع یم
 رتبه باال و شهرت بود.  ،منزلت ،افتخار شیمعنا ،کارآموز کیا به عنوان سمطالعات طاقت فر

 ...  نحالیبا ا و

اش در  یبود. اما او به آزاد زی. مطمئناً وسوسه انگستیاو ن از آنِ تیموقع نیدانست ا یم لیقلبش و یاانته در
 یها مهارت یریادگیکه با تاگ و هلت و ابالرد گذرانده بود، به افسون  ییروزهامزارع سبز فکر کرد، به  انیم

او آن را با  یرنجر بود، و وقت کی یزندگ نیفکر کرد. ا هااش در قلب ماجرا یشگیبودن هم ی و وسوسه دیجد
کرد  یم سهیمقادر قصر آرالوئن  یزندگ یها تیو خشک و محدود یرسم یها تیو رسوم، موقع ها نامه اساس

گرفتن  یخواهد. او برا یرا م یزیچه چ قتاًیدانست حق یکوتاهش م یبار در طول دوران زندگ نیدوم یبرا
ده بود آنجا نشسته بود و افرو افت زیم یکه بر رو ینگاههلت به او نگاه کرد اما استادش با  یاز سو یمشورت
در آن اتاق ساکت  یعیرطبیکه به طرز غ ییبود. بعد او با صدا هگون نیهم در چند مکان آن طرفتر هم یکراول

 جواب داد:  دیرس یو منتظر بلند به نظر م

 که به آموزشم به  نهیمن ا یحضرت. اما آرزو یاعل ن،یرو شامل حال من کرد یافتخار بزرگ شما
 کارآموز ادامه بدم.  کیعنوان 

آلود در اتاق مستقر شود.  تب یجانیاتاق بلند شد تا ه حاضر درافراد  از جانب رتیاز سر ح ی و حاال همهمه
بودند. و اکثر افراد حاضر به  یمتفاوت یها آن توافق داشتند رنجرها انسان یها رو همان طور که همه انسان

با  ییرا گرفت و به تنها لیو نهتوانست. او شا یرا درک کنند. اگر چه دانکن م لیستند انتخاب ونتوا ینم یراحت
 او صحبت کرد. 

 رو  نی. و تنها ایانجام داد یا کنم انتخاب عاقالنه یفک م ین انتخاب،تر کردن ارزشمندا یبرا لیو
رنجرها  نیاز بزرگتر یکیرو  شیپ یاستادانت بهم گفتن که معتقدن تو در سالها :گم یبه خودت م

 بود.  یخواه

 ت نه تکان داد. بود. او سرش را به عالم یکاف یموضوع پاداش نیاو دانستن ا یگشاد شد. برا لیو چشمان

 ًسرورم؟    ،هلت یبه بزرگ نه مطمئنا 
 پادشاه لبخند زد. 

 ؟یستیباشه، موافق ن یبزرگ نبه او تونهب یکس ستمیمطمئن ن  

 یو هلت داشتند به گرم یگرداند که کراولبر ییبود او را به سمت جا لیو ی شانه یبر رو زکه هنو یبا دست و
 کف مودبانه ینشست صدا یاو م یکردند. وقت یم جادیخودشان ا نیب ییاو فضا یزدند، و برا یبه او لبخند م

 رنجرها را درک کند.  انستتو یواقعاً نم یکس چیکه ه نیهمراه بود. خالصه ا یسردرگماندکی اما با  بلند بود،



 

 

                    

 

برگشت که دخترش نشسته بود.  ییدانکن وجود داشت و او به سمت جابسیار کوچک از غم در درون  یدرد
او به آن محل نگاه کرد  یفرم دهند اما وقت "ام رو کردم یمن سع"ماده شده بودند تا به جمله : آدانکن  لبان

 رفته بود.  رونیکساندرا از اتاق ب

شان در  کلبه یراندند و به سو یرا م شانیها قصر آرالوئن داشتند اسب رونیو هلت در ب لیدو روز بعد و یط در
انتخاب  لیدانست و یکرد. او م یبه دوست جوانش م ینگاه یبا مهربان یگاه رفتند. هلت گه ینت موقصر ردم

به شاهزاده  یربط یآشفتگ نیازد  یمغشوش و آشفته است. حدس م شدانست که افکار یکرده و م یبزرگ
دهد. اما  حیرا توض مشیتا علت تصم ندیبار بب نیکرده بود او را چند یسع لیو ،خانم داشته باشد. بعد از جشن

 وقت در دسترس نبود.  چیاو ه

به  .خواهد با افکارش تنها باشد یم لیکرد که و یحس م هلتراندند  یبه سمت جنوب غرب مکه طور  نیهم
سخت  ناتیو تمر یکار یها از برنامه یا گرفت پسرک را به رده میاش را حفظ کرد و تصم خاطر فاصله نیهم
 . دهداش را ن در مورد قلب شکستهکردن کر ف یبرا یوقت چیامان وارد کند که به او ه یو ب

بلند  اریبس یبودند که به خاطر برج و باروها ستادهیقصر بزرگ به تماشا ا سترا سوارها، دو نفر در سرِ پشت
آرام  یرا با حالت شیبلند کرد و هوراس بازو یخداحافظ یدستش را برا کی نیکردند. اونل یقصر کوتاه جلوه م

 او انداخت.     یانه هاشکننده به دور 
 گفت:  نیبه اونل یبا همدرد دیجد هیشوال

 از اونا  یقسمت هی شهیتونن رنجرها رو درک کنن. هم یمثل ما هرگز نم ییها رنجره و انسان هی اون
 کنن.  یخودشون حفظش م یهست که برا

افکنده بود به  یان شنلصبح که بر سر سوار لیاوا تکان داد. مهِ دییبه تا یکه قادر نبود حرف بزند سر نیاونل
را محو و تار  شچشمان دیمتوجه شد که اشک د وتر شد، بعد او به سرعت پلک زد  میضخ یا لحظه ینظر برا

از  یبارش انیآمد و قصر آرالوئن را در م باال دیباالخره خورش ندکرد یطور که آنها تماشا م نیکرده است. هم
 راند و متوجه آن نشد.                         یماسب ه سمت جنوب داشت ب لیکمرنگ احاطه کرد. اما و یینور طال
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