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 فصل اول

موجب  و کوفت خواهند ساحل ر رویب را دریا امواج راند، خواهند پیش مقابلشان در را باران زمستان، اوایل تندبادهای شمال، در که دانستمی او

 ابرِ زمستان، شدن نزدیک هاینشانه تنها پادشاهی، شرقی جنوب گوشه اینجا در اما خواهند شد. باالیی سطح تا هوا در آب پاشیده شدن قطرات

هایش شانه روی بر یدخورش و بود، کمرنگ آبی رنگ به دردناکی طرز به آسمان .ساختمی مشخص را دو اسبش نفس رد که بود مالیمی بخار

 در که هاییسال اما ببرد، ه پیشجاد میان در را راهش خودش تاگ که دهد اجازه و بزند چرت زین روی توانستمی .گذاشتبه جا می گرم اثری

 حرکت در مرتباً ویل چشمان .ددانمی را افراطی چنین اجازه او هرگز به بود گذرانده نشدنی، فراموش انضباط و نظم و سخت شرایط آموزش، حال

 حرکت چنین ای متوجهبیننده نبود ممکن کرد. به هیچ عنوانمی جستجو را مقابلش دور و نزدیک مناظر بسیار چپ، به راست راست، به چپ بود،

 اتمتوجه که این بدون باش مراقب بشی، دیده اینکه بدون ببین بود: هایشآموزش از یکی این دوباره، بود. و حرکتبی ویل سر –دائمی گردد 

 ن.بش

 

بود. به  شده گماشته 1کلیفبخش سی به که بود خاطر همین بود. به امان در و خطربی هانسبت به دیگر بخش پادشاهی بخش این که دانستمی

 در شد. ویلمی داده شده التحصیلفارغ تازه و کار تازه رنجر دست یک به پادشاهی اهمیت با و خطر پر نقاط آن از یکی ندرت به خیلی هرحال

 شورش و حمله از ناشی هاینگرانی بدون "اشانفرادی ماموریت اولین پذیرش" رویِ پیش نمای .زد لبخند خیالبی حالتی با افکار آن میان

 .دیدمی خطری از دور و آرام موقعیت چنین در را خودش که بود بود. خوشحال آوردلهره کافی به اندازه احتمالی

 دید از جاده کنار بلند هایعلف تقریبًا با که چیزی دید، دور چندان نه ایفاصله در را چیزی تیزش نگاه که وقتی مرد لبانش روی بر لبخند آن

 روی بر یا نکرد جمع زینش روی بر را خود است نداشت. او شده معمول غیر متوجه چیزی که این از اینشانه هیچ ویل ظاهری بود. نمای پنهان

 که اسب طور همین آن، خالف رد. بدهن انجام را کارها این بود ممکن مردم اکثر که گونه همان بیندازد، نزدیک نگاهی از تا نشد بلند یشهارکاب

                                                            
1 Seacliffe 
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سایه زیر در پنهان چشمانش، است. اما عالقهبی اطرافش دنیای به طوری که گویی –شود می خم زین روی بر بیشتر اندکی کرد تظاهر راند،می

 .کاویدمی را چیز همه کنجکاوی با شنلش، کاله عمیق های

 –ببیند  را سفید و سیاه رنگ از جاده، ردی طرف یک بلند هایعلف میان در تواندمی که شد متوجه بود. و حاال، مطمئن بود، کرده حرکت چیزی

 .بودند تناسب بی کامالً پاییز تازه فصل هاینشانه و پریده رنگ سبز هایچمن میان در که هاییرنگ

 تکان را یالش برد، راست و چپ به سرش را او و خورد تکانی بار یک تاگ هایبود. گوش کرده حس را معمول غیر چیزی که نبود کسی تنها او و

 آرامی به کرد. ویل حس تاگ ستبر سینه در را آن بشنود را صدا آن که از آن بیش ویل که شود؛ رها اشسینه در غران ایشیهه تا داد اجازه و داد

 :گفت

 دیدمش.  -
 گونه هشدار حالتی با همچنان هایی کهگوش با ویل، آرام صدای با اطمینان یافته تاگ،. است شده گرفته جدی هشدارش بداند اسب داد اجازه و

 اسب یک اسب آن نداد. اما نشان ماجرا به ایعالقه هیچ مد،آراه می سرشان پشت آرام حالتی با که بارکش اسب. گرفت آرام بود، شده سیخ

 گ.تا شبیه دیده آموزش اسب رنجر یک نه بود، کامالً ساده و بارکش

 تنفس بخار که طور همان –آن شود  موجب تا نبود کار در بادی اما بود، آرام بسیار حرکتی تنها حرکت خورد. این تکان دیگر بار یک بلند علف

 بسیار بلند است. کمان دسترس در تیردانش که شد مطمئن و برد را باال هایششانه آرامی به کرد. ویلمی اثبات را مطلب این وضوح به هااسب

کمان آنها کنند.نمی سفر باشد آویزان هایشانشانه روی بر که هایشانکمان با آماده. رنجرها و کشیده با زه داشت، قرار زانوانش روی بر بزرگش

 .دارند. همیشهمی نگه آماده فوری استفاده برای هایشان را

 یادش به هلت های آموزش بود. سی متر از دورتر کمی حاال هاعلف میان در حرکت تپید.می اشسینه درون در طبیعی حد از تندتر اندکی قلبش

 :آمد

 .بمونه دور نظرت از ایدیگه چیز بخوان اونا شاید .نکن تمرکز واضح و علنی چیزای روی

 کرد، کاوش را راست و چپ دوباره چشمانش آرامی است. به شده متمرکز جاده کنار بلند هایعلف روی بر کامالً  اشتوجه که شد متوجه ویل

 او به تا بودند آماده پنهان شده، هاسایه در مردانی برگشت. شاید به عقب جاده دیگر سوی از و رسید متر جلوترش چهل درختان خط به نگاهش

 مزدوران، ها،شکنقانون بود. دزدها، رفته بین از جاده لبه هایعلف میان در چیز دراز کشیده آن با و تمرکزش توجه او که وقتی آن هم کنند حمله

 ؟دانستمی کسی چه

 کند تقلید را حرکت آن که این از بارکش قبل اسب ایستاد، اسب و کرد لمس را تاگ زانوانش ندید. با هادرخت میان در مردان از اینشانه هیچ اما

 زه در ثانیه یک از کمتر در را آن و کرد انتخاب تیری رفت، تیردان به سمت خطایی هیچ بدون ویل راست داد. دست ادامه حرکتش به گامی چند

خاکستری  سبز شنل و پشمالو، کوچک اسب بلند، کمان دانستمی ویل شد. آشکار سرش گونه این و کنار راند را شنل داد. کاله قرار کمان

 :کشید کند. فریادمی معرفی رنجر یک عنوان به ایبیننده هر چشم به را او متمایزش

 کی اونجاست؟  -
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 دزدکی هاعلف میان در کسانی نکشیده بود. اگر عقب را زه کرد. هنوز آماده محکم جایش سر را پیکان و کرد بلند آرامی به را کمان حال همین در

باشند.  برداشته قدم دو آنها که این از قبل، بزند را اشنشانه و کند شلیک را بکشد، کمانش تواندمی رنجر یک که دانستندمی کردند،می حرکت

 بی حرکت سنگ یک مثل کند شلیک بود مجبور اربابش که موقعیتی در تا بود دیده آموزش بود، ایستاده حرکت هنوز بی جوابی در کار نبود. تاگ

 :کشید فریاد باشد. ویل

 .بده نشون رو پوشیدی. خودت سفید و سیاه که بده. تو نشون رو خودت  -
 با کرد. حاالمی خیالبافی خطر بی آرام و موقعیت این در بودنش مورد در که موقعی بود، گذشته ذهنش از قبل دقیقه چند تنها سرگردان فکر آن

 :کشید بود. فریادرو به رو  ناشناس دشمنی توسط احتمالی کمینی

 .کنممی شلیک سمتت به پیکان یه یا بده نشون رو خودت فرصت، آخرین  -
 .کشیدن درد حال در سگ یک آرام: صدای ناله صدای صدایش؛ یک به به عنوان پاسخی احتماالً شنید، را آن بعد

 .کشید خرناسی نامطمئن حالتی با و برگشت جلو و عقب به هایششنید. گوش را آن هم تاگ

انداخت.  دور را آن گرفت شکل ذهنش فکر در این که همین کنه؟ حمله تا کشیده دراز وحشی، سگ یه شاید سگ؟ یهکرد،  فکر خودش با ویل

 غرشی یا خرناس یک نه بود، درد روی از صدایی بود شنیده که صدایی دهد. به عالوه، هشدار او به که کردنمی صدایی هیچ وحشی سگ یک

 .گرفت تصمیمی بود. ویل ناله خشم. آن صدا روی از دهنده هشدار

 پیاده روش این پرید. با زمین سبکی روی به و داد عبور زین قاچ روی از را راستش پای کرد، آزاد رکاب بند از را چپش پای سیال، و نرم حرکتی با

 محض کردن. به شلیک برای آزاد دست دو هر با هم آن ماند،باقی می احتمالی خطر سوی و سمترو به روی  حال همه در اسب، روی از شدن

 .کند شلیک را تیرش اولین  بود نیاز که زمان هرتوانست می ،رسید زمین پایش به آنکه

 پاهای که جایی باشد، داشته روی زین بر کامل امنیت در را ویل دادمی ترجیح تاگ این، مثل نامطمئنی لحظات کشید. در خرناسی دوباره تاگ

 :گفت اسب به کوتاه ببرد. ویل خیلی خطر از دور به سرعت به را ویل کوچکش سریع و فرز و چابک

 .راهه به رو چی همه  -
 حاال و ببیند. خشک های علف در میان را سفید و سیاه چیز آن توانستمی متر. پنج... حاال متر. هشت رفت. ده پیش به آماده کمان با آرامی به و

 بزرگی هایلکه و ایقهوه شده خشک خون هایببیند: لکه سیاه و های سفیدرنگ آن در دیگری چیز توانستمی شدمی نزدیک که طور همین

 .دید را بود کرده متوقفشان که چیزی آن وضوح به ویل سرانجام و بلند شد دوباره ناله تازه. صدای خون از

 و نهاد، کناری را کمان بعد، داد. عالمت پاسخ آن به او به پیوستن و آمدن یورتمه با اسب و فرستاد، تاگ بر را "امن"عالمت  دست با و برگشت

 :آرامی گفت زد. به زانو بود کشیده دراز هاعلف میان در که زخمی سگ کنار

 چی شده، پسر؟  -
 خون به آغشته بزرگی زخم روی چشمان ویل داد. سر ناله دوباره کرد لمس را آن آرامی به ویل وقتی بعد برگرداند، صدا سمت به را سرش سگ

 تازه خون کرد، حرکت حیوان که بود. همین شده کشیده عقبی پای ماهیچهسمت  به راست شانه پشت از که زخمی کرد؛ حرکت سگ پهلوی در

 .تراوید بیرون زخم از بیشتری
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 درد از پر چشم، آن ببیند؛ را او از چشمان یکی بود کشیده دراز پهلویش یک روی بر آمده در پای از ظاهراً سگِ  که طور همین توانستمی ویل

 و باهوشی صفات به هاسگ آن و شمالی، مرزی نواحی در گله هایسگ آن از یکی است؛ چوپان سگ یک سگ آن که شد متوجه بود. ویل

و  پرپشت دم انتهای در سفیدی نوک اش، وسینه روی و گردن دور به خالص سفید وار دایره ایحلقه با مشکی بود، بودند. بدنش معروف وفاداری

 خاطر همین به باشد؛ گرفته آن قرار روی بر که شنلی کاله مثل شد،می ظاهر سگ سر روی بر مشکی خز دوباره و بودند سفید انبوهش. پاهایش

 داشت امکان و نبود کاری خیلی ظاهراً سگ پهلوی بود. زخم کشیده شده پوزه و چشمان بین درخشان سفید رنگ یک اما بودند، سیاه هاگوش

 بودند، صاف کرده آن خیلی باز دهان هایلبه و بود بزرگ ترسناکی طرز به زخم اماباشد.  کرده سگ محافظت حیاتی هایاندام از سینه قفسه که

 ضعیف است. سگ مشکل این بزرگترین که شد متوجه ویل داشت. زیادی ریزی خون زخم بودند. و شده ایجاد تیغ یا چاقو یک توسط که مثل این

 حد. از بیش شاید بود. داده دست از زیادی بود. خون

 مطمئن حاال شده بود؛ خیره او کنجکاوی به با کرد. تاگ باز را داشت همراه رنجری هر که پزشکی کیت آورد. در را زینش کیف و شد بلند ویل

 :گفت کرد. او اشاره کیت پزشکی سمت به و انداخت باال ایشانه ندارد. ویل خطری هیچ سگ آن که بود

 .باشه مفید هم سگ یک برای شه. بایدمی کارگر آدما برای این  -
 داشت نگه پایین را آن آرامی به کند، اما ویل بلند را سرش کرد سعی کرد. سگ نوازش نرمی به را او سر برگشت و زخمی حیوان سمت به ویل

 :گفت گفت. او سگ به کننده دلگرم لب کلمات زیر کردمی باز آزادش دست با را پزشکی کیت که طور همین و

 .پسر بندازم، زخمی که بهت زدن به نگاهی یه بذار حاال  -
 خمیری دقت با و کرد باز را ظرف کوچکی کرد. بعد تمیز اشقمقمه آب با توانستمی که جایی تا را آن ویل و بود شده لکه خون با زخم دور خز

 و کند تمیز را زخم توانستمی آن از بعد کرد.می حس بی را زخم بود که مسکن یک مرهم مالید. آن زخم هایلبه روی بر بود آن داخل را که

آماده  داروی یک مالیدن به شروع بعد کند، اثر مرهم تا کرد صبر ایدقیقه کند. چند بانداژش شود برای سگ بیشتری درد باعث این که بدون

 اقداماتش آمدمی نظر به و بود کرده عمل خوبی کرد. مسکن بهمی به بهبود زخم کمک و جلوگیری بدن داخل به عفونت ورود از که کرد گیاهی

 آن نامیدن با که دید کردمی کار که طور کرد. همینمی استفاده آن از آسودگی با همین ویل برای است، نشده سگ برای مشکلی هیچ باعث

 و گاه دراز کشید. حرکت بی کند.می کمک دارد ویل کرد حس که گله بود. سگ ماده سگ یک سگ است. آن کرده خطا "پسر"اسم  به سگ

 روی بر کردمی بررسی را شده تمیز زخم که همین طور بود. ویل قدردانی روی از ایناله بیشتر صدا درد. آن روی از نه کرد؛ امامی ایناله گاه بی

 پشت پر خز آن ببندد. با را آن است مجبور که دانستمی او و کردمی تراوش زخم هنوز از تازه خون کرد. خم پهلو از را سرش و نشست هایشران

 کند. به بخیه زخم را آن باید که شد متوجه و انداخت، باال ایشانه بود. ویل ناممکنی و سخت کارش کردن بانداژ نامناسب زخم، موقعیت و سگ

 :گفت حیوان

 .بدیم انجامش رو کار اون باقیه اثرش مرهم هنوز که وقتی تا بهتره  -
 کند. واضح تماشا را او بود کار در حال ویل که وقتی تا چرخید چشم یک همان اما بود، کشیده دراز بود گرفته قرار زمین روی که سری با سگ

 نظر به کرد. امامی حس را سوزن نوک گله سگ دوخت هم به را های زخملبه و زد نازک ابریشمی نخ از بخیه دوازده ده ویل که طور همین بود

 .دهد ادامه کارش به ویل داد اجازه و ماند حرکت بی سگ واکنش، یک عنوان به خودش کردن جمع از بعد نداشت و همراه به دردی هیچ آمدمی

 داده انجام عالی را کرد. کارش را حس پشت پر خز نرمی و کشید، سگ سفید و سیاه سر روی بر آرامی به را دستانش از یکی ویل شد، تمام وقتی

 :آرامی گفت به بیاید. ویل راه و شود بلند نیست قادر سگ که بود واضح اما بود،
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 .بمون. بمون جا همین  -
 زین طرف هر بچیند. در دیگر با نظمی و دوباره را بارهایش که کرد شروع و رفت بارکش اسب سمت به ویل و کشید دراز فرمانبرداری با سگ

 یک ویل و بود شده ایجاد یک تورفتگی هاخورجین این بین بود. اششخصی وسایل و هاکتاب حاوی که داشت دراز خورجین دو بارکش اسب

فضای  –بکشد  دراز آن در توانستمی سگ که ساخت نرم مانند النه فضایی و دهد قرار شده ایجاد فضای تا در کرد پیدا پتو چندین و اضافه شنل

 .گرفتمی بر در امن کامالً را او که دنج کافی اندازه به اما کند، حرکت اندکی آن در توانستمی که کوچکی

 آرامی صدای با مدت این تمام کرد، و بلند را آن آرامی به و داد قرار سگ گرم بدن زیر را دستانش برگشت، بود کشیده دراز سگ که جایی به

 ایناله بار یک کشید. سگ خواهد درد دوباره زودی به سگ که دانستمی ویل و آوردنمی دوام اینقدر اما بود بخش اثر کرد. مرهممی صحبت

آرامی  به و کرد، نوازش را سگ سر دوباره آورد. ویل دست به را خودش آرامش داد قرار بود کرده آماده فضایی که آن در را او ویل وقتی بعد کرد،

 آورد.می در پا از و کردمی خسته سگ را حرکتی بزند. کوچکترین لیس را ویل دست تا داد حرکت را سرش آرامی به خاراند. سگ را هایش گوش

 چشم تنها بود ویل کشیده دراز پهلویش یک بر سگ چون لحظه هستند. تا این متفاوت رنگ دو به سگ چشمان که شد متوجه عالقه با ویل

کرد  فکر است. ویل رنگ آبی راست چشم که ببیند توانستمی بود داده حرکت را او ویل که را. حاال ای رنگقهوه چشم بود، دیده را سگ چپ

 :گفت سگ به داد. ویلمی شرارت بار و شیطانی نگاهی سگ به خصوصیت بدی آن شرایط چنین یک در حتی

 دختر خوب.  -
 :گفت نگرد.می او به کنجکاوی با کوچک اسب که شد متوجه و برگشت تاگ سمت به بعد

 حاال یه سگ داریم.  -
 چرا؟تاگ سرش را تکان داد و خرناسی کشید. 
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ای بزرگ و برگ کلیف بر روی جزیرهشوند. قصر بخش سیدانست که به انتهای سفرشان نزدیک میاوایل بعد از ظهر به دریا رسیدند و ویل می

ای که توسط آب عمیق حدود صد متری از خشکی جدا شده بود. در هنگام پایین نشستن آب، راه باریکی اجازه دسترسی مانند قرار داشت، جزیره

ساخت. اسن دسترسی مشکل به عبور و مرور را ممکن میداد، اما در هنگام باال بودن آب، همان طور که حاال چنان بود، یک قایق به جزیره را می

رد  و یکی از دالیلی بود که آن بخش چیزی مثل یک محوطه آرام و بی خطر بود. کلیف را تضمین میهای متمادی بود که امنیت سیقصر سال

کرد، اما حاال چند سالی از زمانی و آرامی دور می شان همه چیز را از این رخوتشیپهای ولفها با کشتیهای پیشین هجوم اسکاندیالبته در سال

 گذشت.که گرگان دریای شمالی به ساحل آرالوئن یورش آورده بودند می

کرد که قصر باید جایی در زمینتوانست قصر را ببیند. فکر میجزیره حدود دوازده کیلومتر طول و هشت کیلومتر عرض داشت، و ویل هنوز نمی

این فکر استراتژی اساسی بود؛ اگرچه تا آن لحظه قصر از دید پنهان بود. ویل دودل بود که آیا ظهر برای خودن  –ه باشد ها بلند در وسط جزیر

ای در دهکده بود که در ناهار توقف کند یا نه، اما حاال که آنقدر به انتهای سفرش نزدیک بود تصمیم گرفت که ادامه دهد. احتماالً مسافرخانه

ها قصر به دست آورد. افسار هدایت کننده اسب بارکش جای گرفته باشد. یا حتی ممکن بود یک وعده غذایی در میان آشپزخانههای قصر نزدیکی

هایش اش را روی پنجهرا کشید تا او را در کنار خودشان بکشاند، و خم شد تا احوال سگ زخمی را بررسی کند. چشمان سگ بسته بود و بینی

های زخم بود، اما شد. خون خیلی کمی دور لبهانست پهلوی مشکی رنگش را ببیند که هنگام نفس کشیدن باال و پایین میتوگذاشته بود. ویل می

اش پهلوی تاگ را لمس کرد و آنها به سمت قایق جلوی خون ریزی اصلی گرفته شده بود. ویل که مطمئن بود سگ راحت و آسوده است، با پاشنه

 رگ که در کنار ساحل لنگر انداخته بود.رفتند؛ قایقی با کف صاف بز

هدایت کننده قایق، مردی عضالنی و درشت هیکل در حدود چهل سالگی، بر روی کف قایقش دراز کشیده بود و در زیر نور خورشید پاییزی گرم 

بیدار شد. بلند شد و نشست، خوابیده بود. البته همین که با حس ششمش صدای آهسته جیرینگ و جیرینگ افسار دهنه دو اسب را تشخیص داد 

 چشمانش را مالید، بعد به سرعت روی دو پایش بلند شد. ویل به مرد گفت:

 خوام به جزیره برم.می  -
 و مرد با دستپاچگی خبردار ایستاد.
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 بله الساعه قربان. البته. در خدمت شمام رنجر.  -
حتی  –ردی از ترس در صایش وجود داشت. ویل در درون آه کشید. هنوز به این فکر که مردم در برابر رنجرها محتاط بودند عادت نکرده بود 

 رنجرهایی به جوانی او. ویل به طور ذاتی مرد جوان خوش مشربی بود و اغلب تمایل به همراهی و هم صحبتی با مردم دیگر داشت. اما این روش

ای از رمز و راز در مورد گروه کرد. هالهنبود. این راه و روش خاص، هدفشان برای دور ماندن و کناره گیری از مردم عادی را برآورده می رنجرها

شان به هایشان برای حرکت بدون دیده شدن و طبیعت رازگونه سازمانهایشان، تواناییای آنها با اسلحههای افسانهرنجرها وجود داشت. مهارت

 این جذبه رازآلود افزوده بود.

جا کرد.  های بزرگی در ابتدا و انتهای قایق رد شده بود را جا بهمرد قایق ران کابل ضخیمی که از خشکی به سمت جزیره رفته و از میان حلقه

ر آن شناور شد. ویل پیش خودش قایق که از پهلو در کنار ساخل شناور بود به راحتی از سمت ساحل حرکت کرد، تا وقتی که کامالً بر روی بست

دهد او به این آسانی آن وسیله بزرگ را حرکت دهد. دهد که اجازه میحدس زد که آن مقدمات قرقره مانند مزیتی مکانیکی به گرداننده قایق می

 خواند.یک نرخنامه بر روی نرده قایق میخ شده بود و قایق ران دید که ویل آن را می

 ت پول برای رنجرا نیست. برای شما رایگانه.قربان نیازی به پرداخ  -
زیر دین هیچکسی نباش. مطمئن اش به او تأکید کرده بود. او گفته بود: ویل سرش را به نشانه نه تکان داد. هلت کامالً در مورد لزوم پرداخت کرایه

 شو که به هیچ کسی مدیون نیستی.

اش حدود ب. به عالوه چهار پنیگ برای حیوانات دیگر. با توجه به این نرخنامه کرایهنیم سکه سلطنتی برای هر نفر، و همان قیمت برای هر اس

 شد. از از روی زین پیاده شد، یک سکه طالیی به ارزش سه سکه سلطنتی از کیفش در آورد و آن را به مرد داد. ویل گفت:دو سکه سلطنتی می

 شه.دم. حدوداً ده سکه سلطنتی میپولش رو می  -
 ها نگاه کرد و با سردرگمی به سوار و دو اسبش خیره شد، ویل سرش را به سمت اسب بارکش خم کرد.سکهمرد به 

 او توضیح داد:

 یه حیوون دیگه روی اون اسب باربر هست.  -
 قایق ران سری به تأیید تکان داد و یک سکه سلطنتی نقره برای باقی مانده پول به ویل برگرداند. او گفت:

 ربان.کامالً درسته ق  -
آورد قایق ران با کنجکاوی به آن خیره شد و متوجه سگ در جایگاه گرم و آرامش شد. او همین طور که ویل اسب بارکش را به درون قایق می

 گفت:

 این سگ خوشگلیه. مال شماست، آره؟  -
 ویل گفت:

 .زخمی توی جاده پیداش کردم. یکی با یه چاقویی چیزی زخمیش کرده و ولش کرده تا بمیره  -
 قایق ران با حالتی متفکرانه چانه پر مویش را خاراند.
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یه سگ گله مثل این داره. و کامالً به شخصیتش میاد که یه سگ رو زخمی کنه و اون طوری ولش کنه. این جان یه جور  2جان باتل  -
 خشونت کثیفی تو ذاتش داره. مخصوصاً وقتی که مست کرده باشه.

 ویل پرسید:

 س؟واین جان باتل چه کاره  -
 ای باال انداخت.قایق ران شانه

گرده که بعد ، دنبال مسافرایی میهاستها کنار جادهش، شبگن کار اصلیکنه. بعضیا میاون یه دامدار و تاجر دامه. اما خیلی کارا می  -
ش خیلی ماهر و قویه. اینا دالیل ، اون با اون نیزهان. اما هیچ کسی این رو ثابت نکرده. برعکش میل و خوشایند مننیمه شب توی جاده

 خوبی برای دوری کردن از اون مرده.
 ه سردی گفت:بکرد نگاهی دوباره و کوتاه به اسب باربری انداخت. او ویل در حالی که به زخم ظالمانه در پهلوی سگ فکر می

 اگه باتل اونی باشه که این سگ رو مجروح کرده بهتره از من دور بمونه.  -
دید. قایق ها بود که او آنها را میای ویل را ارزیابی کرد. آن صورت، جوان و خوش قیافه بود. اما نوری از جدیت در آن چشمقایق ران برای لحظه

سر بچه خوش تیپ اگر فوالد در های عجوالنه و بی دلیل زیادی ارائه داد. این پتوان نتیجه گیریران متوجه شد که در مورد رنجرها هرگز نمی

قیقت بود. حتی کسانی بودند حای بودند و این یک ندهبریفرنجرها دسته  .پوشدب ز خاکستری رنجرها رابشنل ستوانست وجودش نداشت هرگز نمی

اند یا نه. او این مورد اشتباه کرده ران مطمئن نبود که آن مردم در ت دارند و قایقکردند آنها در هنرهای سیاه جادوگری و طلسم مهارکه ادعا می

ای برای پایان دادن ه بهانهکای ساخت تا شیطان را دور سازد و به سمت جلوی قایق رفت و خوشحال بود ا دست نشانهببدون این که دیده شود 

 به آن گفتگو داشت. او گفت:

 ر کنیم.پس بهتره از رودخونه عبو  -

مین طور که دوباره قایق ران بر روهایش را باال برد. اسب توجهی نشان نداد. هبویل آن تغییر در پیرامونش را حس کرد. نگاهی به تاگ کرد و ا

قایق ه بی لبزیر دماغه  رفت، امواج کوچکخورد و پیش میکرد، قایق بر روی آب به سمت جزیره سر میروی آن طناب فوالدی ضخیم تقال می

ا سقف کاهگلی بود که بوچک که چوبی بخوردند. ویل متوجه شد که خانه قایق ران، یک کلهای چوبی کوتاه قایق میکردند و به کنارهقل قل می

به  رد و همین که پیشروی قایقکن زیر جزیره برخورد شدماغه کشتی خیلی زود به  .احتماالً به دالیل امنیتی – بر روی قسمت جزیره قرار داشت

د و به ویل اشاره کرد که پیاده شل کر چرخاند. قایق ران طناب نرده مانند جلوی قایق را جلو متوقف شد سرعت جریان آب اندکی قایق را به پهلو

چوبی های ر روی تختهبرفتند ا احتیاط جلو میبها همین طور که باس ا پاهایی باز شده برای حفظ تعادل، به سمت تاگ رفت و سمبویل،  شود.

 ه روی ساحل رسید ویل گفت:بکرد. همین که تاگ تلق تلق می

 .وننمم  -

 :گفت او. داد نظامی سالم دوباره ران قایق

 خدمتم رنجر. در  -

 شد. ناپدید قامت الغراندام را تماشا کرد که به درون درختان اسب راند و از نظرها و بعد قایق ران آن پیکر راست

                                                            
2 John Buttle 
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ه سمت باال و به سمت مرکز جزیره پیچ خورده بزده  ادب ی در میان درختانِ بی مناسضا عربرسند. جاده بنیم ساعت دیگر نیز وقت برد تا به قصر 
نور زیادی آنجا وجود داشت.  ،آوردی آنها را به یاد میبه خوبتاریک اسکاندیا که  های کاجیا جنگل وه دور قصر ردمونتبهای انبود. بر خالف جنگل

 سبا بودند. روی هم رفته دیاری زیبا بود. همین طور که سوار برمانده اقی ب هااما اکثرشان هنوز بر روی شاخه ،کرده بودند ضها رنگ عورگب
یک بار رد سریعی از رنگ سفید به چشمش  .های وحشیوقلمونب تهبال و ها خرگوش –دید  وجود فراوانی شکار ازهای زیادی ت، نشانهفرپیش می

ویل در دل  .هزیادشکار غیرقانونی احتماالً اینجا شد پشتش را به ویل نشان داد. ویل با خودش فکر کرد، یخورد و آهویی همین طور که دور م
تد. فروشت آهو و پرندگان کوچک میشان به دنیال گهایی داشت که گاه و بی گاه برای تکمیل برنامه غذاییحسی از همدردی برای روستایی

شد. اگرچه به عنوان موضوعی با اهمیت ویل های بارون پیگیری میانبخوشبختانه شکار غیرقانونی موضوع قانون محلی بود و باید توسط شکار
 ثت در مورد روند اتفاقات و حوادعی مهم از اطالعامنبتوانستند های غیرقانونی میکرد. شکارچیهای محلی را کشف میایهفحر نیز باید هویتِ

زده او  ادب تر شده و ویل دوباره به زیر نور خورشید رفت. جاده سرباالییِکم کم پشت ها کمسرمایه شغلی یک رنجر بود. درخت ،و اطالعات ،باشند
 – دهکده وابسته به آن قرار گرفته بودکلیف و در وسط دشت قصر سی .احتماالً به عرض یک کیلومتر ،دشتی وسیع ؛التی طبیعی وارد کردفرا به 

آور قصر ه عظمت حیرتبگرفته بودند. خود قصر به چشم کسی که  های کاهگلی بود که نزدیک دیوارهای قصر جاهبدهکده ازدحامی بی نظم از کل
تر از یک پادگان بود، با اندکی بزرگزیبایی واالی قصر پادشاهی آرالوئن عادت داشت، ناامید کننده بود. ویل متوجه شد که آن قصر  ردمونت یا

خشی از بد که حداقل یک نیبتوانست ب ،کردرسید. همین طور که از نزدیک بررسی میدیوارهایی به دورش که به سختی بلندیشان به پنج متر می
ی به نهای آهگرفته بودند و با قالب زرگ که از زمین به صورت افقی بر روی هم قراربهای درختان کنده –است ی ساخته شده بدیوار با الوار چو

 ردمونت از سنگ آهنِ  آور دیوارهای عظیمِاما آن دیوار قدرت شگفت ره.ؤثاین حصار به اندازه کافی م فکر کرد،هم وصل شده بودند. ویل یا خودش 
مرکزی هم وجود داشت که در زمان وقوع  رج محکمبهایی استوار و محکم داشتند و یک رجب ه دیوارهاشوگحال آنجا در هر  کم داشت. با این را

 بعد مالیمبیند که در نسیم ب را 3رگلا بارون توانست پرچم مزین به سر گوزنِ مرکزی، می برجبر باالی  .کردیک حمله آخرین پناهگاه را فراهم می
 ظهر دریا در اهتزاز بود. از

 ویل یه تاگ گفت:

 رسیدیم. -

هایش پهلوی تاگ هناشپا بحاال  ،تاگ را ایستانده بود، های قصرتکان داد. ویل که با دیدن اولین نشانهگ به محض شنیدن صدای ویل یالش را تا
ین طور که آنها در میان مزارع ر به راه افتاد و همتارکش اندکی آهستهب بل همیشه اسثو آنها دوباره شروع به پیشروی کردند. م هرا لمس کرد

 شد.هدایت کننده به دنبالشان کشیده می بتوسط طنا ،مودندپیسمت قصر راه می به وسیعکشاورزی 

کردند. یکی دو صل برداشت تمام شده بود جمع و آتش زده شده و هنوز داشتند دود میفهای ذرت بعد از این که وی دود در هوا پخش بود. ساقهب
مزارع خالی و نور خورشید عصرگاه  ،شد. بوی دوددوباره تکرار میزدند و آن فرآیند یها شخم مکشاورزها خاکسترها را به درون مزرعه ،هفته بعد

ابستان های تی از تخاطرا .هایش راصل برداشت و جشنفخاطراتی از  .زرگ شدن رابهمگی خاطراتی را در ذهن ویل زنده کرد. خاطرات  ،پاییزی
یقی که در این شش سال آخر در بین او و استادش، رنجری به ی از محبتی عمتهای پوشیده از برف. و خاطرامبهم، پاییزهای پر دود و زمستان

 به سمت قصر اسبرشد یافته بود. تعداد اندکی کارگر در مزارع بودند و آنها همین طور که ویل  ،شدرو که هلت نامیده می ظاهر عبوس و ترش
 ابه یکی دو تا از آنها که به او نزدیک بودند سری تکان داد و آنها نیز بل پوش خیره شوند. ویل نه آن پیکر شبکردند تا راند کار را متوقف میمی

ای از کردند و به عتوان نتیجهاال آوردند. کشاورزان ساده رنجرها را درک نمیبسری تکان دادند و به حالت نظامی دستانشان را  بحتیاط در جواا
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و خطر آن کشاورزان برای کمک، حمایت و رهبری به  گدانست در زمان جنه ویل میکردند. البته رنجرها اعتماد هم نمیبآن، آنها به طور کامل 
 کردند.شان را حفظ میاصلهفدنبال رنجرها خواهند بود. اما حاال بدون وجود هیچ خطر جدی آنها 

یافتن نام وی جستجو کرد و بعد  ای ذهنش را برایهثانیویل چند  – اشرئیس مدرسه نظامیساکنان قصر موضوع متفاوتی بودند. بارون ارگل و 
آوردند را خش پادشاهی به ارمغان میپجاه نرای پبنقش دسته رنجرها و ارزشی که اعضای این دسته  –بود  4وریسناسمش  ،آن را به یاد آورد

ا او یک بطشان برد. روابا رنجرها لذت خواهند بای نزدیک ترسیدند، اما این معنایش این نبود که آنها از رابطهنمی کردند. آنها از رنجرهادرک می

ها کمک کنیم، اما وفاداری اولمون به پادشاهه. ما یادت باشه، وظیفه ما اینه که به بارون :کاری خواهد بود. هلت به ویل گفته بود فاًهمکاری صر
و اونا رو هدایت کنیم ها همکاری مین.اما با باروهدارق محلی مطابقت نالیا عبدقیقا  نای یه وقتاییم و هستی خواست پادشاهینماینده مستقیم 

 کنیم، اما مستقل از اونا خواهیم موند. به خودت اجازه نده زیر دین بارون بخشت بمونی یا خیلی به ساکنان قصر نزدیک بشی.می

ردمونت، یکی از اعضای  ن ارالد، لردِتر بود. باروالبته در بخشی شبیه ردمونت که ویل آموزشش را در آنجا تمام کرده بود این چیزها اندکی متفاوت
داد. ن بخش گماشته شده بود میرنجری را که به آ ،سرهایش و هلتافارون، بای نزدیک بین شورای داخلی پادشاهی بود. این موضوع اجازه رابطه

 .ا انزوا و گوشه گیری بودبزندگی همراه یک اما در حالت کلی، زندگی یک رنجر 

عال ف قتی بود که بین اعضای خود دسته وجود داشت. پتجاه رنجر بر سر خدمتِ فاهمدلی و ر ،یایی هم در این کار بود. سرآمدترین مزیتالبته مزا
کلیف ا مردی که به جایش در سیباختند. در واقع ویل نشرا با اسم می دیگرهای پادشاهی، و همگی آنها همهر یک برای یکی از بخش ،بودند

اش بود و این تصمیم او بود که های ساالنه در زمان کارآموزیهای او در آزمونیکی از ممتحن 5بارتل .ا بودنبود به خوبی آش جایگزین شده
ها پیر شده و قادر ل که در طی سالتمعرفی گردد. بار ،مادهآاش، نماد یک رنجر کامالً ایل با نماد برگ بلوط نقرهیبازنشسته شود تا اجازه دهد و

ای خودش برگ نقره .شودرو به رو  – های مداومهای طاقت فرسا، اوقات خواب نامنظم و کشیکاسب سواری –های زندگی رنجرها ا سختیبنبود 
ن اعزام شده بود، جایی که آنها در بخشی ئلوارماندهی دسته رنجرها در قصر آرفهای خشبرا با برگ طالیی بازنشستگی مبادله کرده بود. او به 

ه طرز ب یمرد –بارتل  تاا شرایطی رشد یافته بود بد کوتاهی زد. او نخبکردند. ویل لیکردند و تاریخ دسته رنجرها را جمع آوری مکار می بایگانی
هایشان اوقاتی از رنج و ماللت آشکار برای ویل بود. بارتل دارد، علی رغم این حقیقت که اولین مالقاتبرا دوست  –و مطلع  شاهوبآوری شگفت

برنامه ریزی شده  ای برای تیره روز کردن زندگی یک کارآموزشده بهایی که به طور حساآزمون ،رد ماهری بودفهای کارآموزان در طراحی آزمون
را برای  ها اولا آنها او را سوال پیچ کرده بود پی برده بود. همه آن سواببودند. ویل از آن روز به ارزش سواالت دشوار و مشکالت سختی که بارتل 

 .های زندگی یک رنجر آماده ساخته بودسختی

میق و دلفریب غیر قابل های بزرگ و با اهمیت برای طبیعت منزوی گونه هر روزه رنجرها بود. رضایت عآن نوع زندگی خودش یکی از مزیت
انست. کارآموزان رنجر به دادشاهی را میانکاری در عضو یک گروه نخبه بودن وجود داشت، گروهی که رازهای سیاسی و کارمندان داخلی کل پ

انتخابشان به خاطر  ،نهاتر از ایشدند، اما حتی مهمکی و سرعت دست و چشمانشان انتخاب میبهای فیزیکی نظیر هماهنگی، چاخاطر مهارت
دهد سر ش رخ میفه دور و اطراکی ثادشان بود. یک رنجر همیشه به دنبال این است که بیشتر بداند، بیشتر بپرسد، و بیشتر از حوکنجکاوی ذاتی

 ودهنگام حاصل از آن برای ویل سهمیزدر بیاورد. در دوران کودکی، قبل از این که هلت او را به کارآموزی بپذیرد، آن کنجکاوی بی قرارانه و رشد 
 شده بود. ثاعببیشتر از حد معمول از دردسرها را 

کردند و تعداد کمی هم کردند. بیشترشان هیچ ارتباط چشمی ایجاد نمیمردم به او نگاه می شد و بیشترویل حاال داشت وارد دهکده کوچک می
آنها با حرکت  .بهخیلی خو ،ویل یا خودش فکر کرد – انداختندداد نگاهشان را به زیر میکردند وقتی او سری به آنها تکان میکه این کار را می

که در حقیقت حرکتی کامالً غیرضروری  ؛تد تا به او اجازه عبور دهندفرکردند و به کناری میناشیانه دستشان به سمت پیشانی احترام نظامی می
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 :دیدمی ردپیدا کای توان در هر دهکدههای کار و کسب معمولی را که میبود، چون فضای زیادی در خیابان وسیع دهکده وجود داشت. ویل نشانه
در انتهای آن تک خیایان دهکده ساختمان بزرگتری قرار داشت. آن ساختمان تنها ساختمان دو طبقه در دهکده بود و بالکن  .ه دوزنیپ ،جارنآهنگر، 

به نظر تمیز و مسافرخانه است. آن ساختمان یک آویزان بود. ویل متوجه شد که  شزرگ باالی درببزرگی در جلویش داشت و عالمت یک جام 
ازه رنگ شده و دیوارهای کاهگلی سفیدکاری شده بودند. همین طور که تماشا تهای طبقه دوم بهای اتاق خوارسید، پشت پنجرهکامالً مرتب می

ا موی سیاه کامالً ب ،رسیداز شد و سر دختری در بیرون آن ظاهر گشت. به نظر حدود نوزده یا بیست ساله میبقه باال طبهای یکی از پنجره ،کردمی
رد فتنها  :کرد این بودای زیبا بود. و چیزی که بیشتر جلب توجه میهالعادی داشت و به طور فوقفکوتاه و یک جفت چشم سبز درشت. پوست صا

گام را فراتر گذاشت و  ا ویل ادامه داد. در حقیقت آن دختربه تالقی نگاهش به او، او هم بدر میان افراد دهکده بود که با وجود خیره شدن ویل 
دل شد. ویل، که از اکراه مردم برای تالقی نگاهشان ب گیرسنفای ه چهرهب ای زیبااز چهره اشویل زد و همین که این کار را کرد چهره هبدی نخبل
س پ کرات آن دختر را تصور کرد:ا آن عالقه آشکار دختر به او حتی بیشتر از قبل مشوش و ناراحت شد. ویل تفبحاال  ،و مشوش شده بوداا نگاه ب

 ه نه؟گم ،یونشغل جو نخیلی برای ای .رنجر جدید هستی تو

ا ناراحتی متوجه شد که سرش را بلند کرده تا به آن دختر نگاه کند و دهانش اندکی باز شده بود. ویل به بشد جره رد میپنهمین طور که از زیر 
 لبخندی سری برای دختر تکان داد. وسی و بدون هیچبا حالت عبست و بسرعت دهانش را 

ک در مهمانخانه توقف بشان را برهم زد. ویل نقشه ریخته بود تا برای خوردن یک وعده سنیش دختر بازتر شد و این ویل بود که ارتباط چشمی
ش نکابی د.داده شده بود به یاد آور ای را که به اوهای نوشته شدهده آن دختر او را واداشت تا تغییر عقیده دهد. آدرسننکند اما حضور مشوش ک

توانست آن بیشه را می حاال .کوچک بلوط شت دهکده واقع شده باشد. در کنار جاده قصر و در پناه یک بیشهپبایست جایی حدود سیصد متری می
ه پیش بب کوچک به حالت یورتمه لمس کرد و اجازه داد اس را هایش پهلوی تاگهنشاگذاشتند با پببیند و همین طور که دهکده را پشت سر می

شتش حس کند. کنجکاو بود که آیا آن چشمان پده را در ننت نگاه کنجکاو سوراخ کفسی ج توانست بیست یاراند میرود. همین طور که اسب میب
ا بخانه معمول رنجرها بود، ساخته شده  ار زد. کابین،نکر را کفآن  ناال انداختبز از اتاق باالی مهمانخانه در میانشان بود یا نه، و بعد یا شانه بس

ل و حیاط پشتی در پشت بسقفش، بالکان کوچکی در جلوی آن واقع شده بود و یک اصط رودخانه استفاده شده در فالوار، به همراه سنگ های صا
 ساختمان، متعجب شد.آن قرار داشت. در زیر درختان آشیان کرده بود و ویل یا دیدن رد دود از دودکشی آن در انتهای دیگر 

ارکشی را باما افسار اسب  ،اگ نبودتتاگ پایین پرید، اندکی خسته و کوفته بعد از یک روز کامل اسب سواری. نیازی به بستن افسار  از روی زین
تواند چند دقیقه یت که آن سگ مفتصمیم گر شکرد و دید که خوابیده است و پیش خود یهای بالکن گره زد. سگ را کنترلبه دور یکی از نرده

 ماند.ب بیشتر نیز در آنجا

ا نشانه یک برگ بلوط حکاکی شده در باالی سر در خانه از بین رفتند. بها اگر شکی در مورد این که آیا اینجا خانه او بود یا نه وجود داشته آن شک
 و ماالند. ویل گفت:اه بدش را وزه ی خوپهای تاگ را خاراند. تا وقتی که است به آرامی ای ایستاد، گوشبرای لحظه

ه خونه رسیدیم.ببه نظر میاد  .پسر بخ  -
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اش شده بود. اتاقی های آخر خانهی بود که در بیشتر این سالنشبیه آن کابی کلمه از کرد و داخل کایین شد. به معنای واقعیبهل داد و  ویل در را
ته بود و به عنوان ترکیبی از اتاق نشیمن و غذاخوری کاربرد داشت. میزی از جنس فضای داخلی کابین را گرفشده بود حدود نیمی از  شکه وارد

ه دو نفره چوبی در مقابل آن قرار پندلی دسته دار چوبی راحت و یک کاناکاج با چهار صندلی صاف در سمت چپش در مقابل یک پنجره، و دو ص
اند چه بد دبو نداخت، کنجکاواه دور و اطراف اتاق نگاهی بکرد جمع شده بودند. خاری تروق تروق میبداشت که به دور آتش شادی بخشی که در 

تازگی تمیز به های مسی به وضوح هبها و ماهیتاغذاخوری بود. قابلمه زخانه اتاق کوچکی بود که مجاور فضایپکسی آتش را روشن کرده است. آش
های وحشی تازه آویزان شده بودند. در زیر پنجره گل ،آوری شده برای پخت و پز ای کوچکی از چوب جمعهپکنار ک ،و سابیده و بر روی دیوار

آورد و آن فکر  شبار دیگر هلت را به یاد ،ضای خودمانی و راحتفآن  .فصل نهای اینخریآ فکر کرد،ا خودش بویل  – درون گلدان قرار داشت

 ی که ممکن بود در کابینش گل داشته باشد.زمانریخت تا هر وس همیشه طرحی میباخمو و ع کرد. رنجر غمی از تنهایی در گلوی ویل ایجاد

شدند. همین طور که انتظار شده بودند و به اتاق پذیرایی باز می لهبسادگی م ههایی که باتاق – ویل رفت تا دو اتاق خواب کوچک را بازرسی کند
های ممکن در این کابین کوچک را بررسی کرد. مگر آنکه آن شخصی که آتش را ها هم کسی نبود. او به دقت تمامی احتمالدر این اتاق ،داشت

ین بکه ویل به این مورد شک داشت. ویل متوجه شده بود کا ،های پشت کابین مخفی شده بوددر اصطبل ودهارا مرتب کرده بروشن کرده و گل
کشید هیچ ل انگشتش را بر روی پیش بخاری مییتمیز شده. بارتل یک ماه یا حتی بیشتر از آن از اینجا رفته بود و با این حال وقتی و به تازگی

ویل به خودش  .. هیچ اثری از خاکستر یا آشغال آتش آنجا نبودتمیز شده بود ردی از گرد و خاک در کار نبود. و سنگفرش جلوی بخاری نیز جدیداً
 کنه.ها زندگی میداریم که همین نزدیکی بونمهر وحر یه حه که ماضواگفت: 

ت. نگاهی به موقعیت خورشید در آسمان انداخت و تخمین فوری منتظرش بودند. او دوباره به سمت در رصبا بها بیرون ناناگهان به خاطر آورد حیو
 رساند وسایلش را باز کند.بزد که هنوز بیشتر از یک ساعت از نور روز باقی مانده است. وقتش بود قبل از این که حضورش را به اطالع قصر 

گذاشت. ویل متوجه محیط پیرامونش را به نمایش میبه  ی نسبتوقتی به سگ نگاه کرد، سگ بیدار شده بود، چشمان دو رنگش عالقه پر از ذکاوت
داد. ویل کنونی سگ او را در موقعیت خویی قرار می ضعیفشد که این نشانه خوبی است. این نشانه یک اراده قوی برای زندگی بود که در شرایط 

و گرما را به کشید  ی بر روی سنگفرش کنار آتش درازآرامشی نسب بارد. سگ ببه آرامی سگ را از درون جایگاهش بلند کرد و او را به داخل خانه 
تری برای رمنت تا رختخوات فپتوی کهنه اسب را بیرون کشید و به داخل ر، برگشت شارکب اسبد. ویل به سمت انکش شدرون پوشش سیاه
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ا آهی از بکشد و بیش آمد تا در آن دراز گان چند قدم کوتاه را پنا درد بلند شد و لنگ لبراهم کند. وقتی آن رختخوابی را درست کرد سگ فسگ 
ویل متوجه شد اینجا نیازی  –یمکت آشپزخانه قرار گرقته بود پر کرد نی که کنار پمپاز  بای آقدرشناسی خود را در آن جاگیر کرد. ویل کاسه

اری بر روی کف ب و کاسه را کنار سگ قرار داد. دم کلفت سگ به نشانه قدرشناسی از مراقبتش به نرمی یکی دو – کشدب بنیست از چاه بیرونی آ
 ،ند کمر زین تاگ را شل کرد. هیچ مزیتی در این که زین را بردارد نبودبها برگشت. اتاق کوییده شد. ویل مطمئن از وضعیت سگ، به پیش اسب

 آورده بود شکه همراه اشیهای شخصبقچه کوچک دارایی نکردبه باز رساند. بعد شروع بدش را به قصر ر رسمی وروبخ چون هنوز الزم بود
آن را قشو کرد و در یکی از آخورها جا داد. ویل متوجه شد که آخور پر  .ردبل اسطبارکش را برداشت و آن را به ب باس زیند. بعد از انجام آن، رک

ک در بای از جلهیچ نشانه .ای از گرد و غبار بر روی سطح آن نبودبود. آب را بازرسی کرد. هیچ نشانه شدهو سطل آبی هم پر  از یونجه خشک
را برای  ششد. تاگ یالب بنوی آفبه اندازه کا اسبشکف سطل نبود. او سطل آخور دیگر را برداشت و آن را برای تاگ به بیرون برد، اجازه داد که 

ار دیوار برای آویزان کردن تیردان و کمانش قرار داشت. او نهایی کمیخ .نظم دهی به وسایلش در کابین کرد هبقدرشناسی تکان داد. ویل شروع 
و کیف کوچک  6ماندوالدار آنجا قرار داد. جعبه اش را در کمد پردههفاضهای اتر و لباساش را بر روی تختخواب اتاق خواب بزرگرختخواب سفری

 ،انداخت. در حقیقت، او وسایل اندکی به همراهش آورده بود فل نگاهی به دور و اطرایدر اتاق پذیرایی جای گرفت. وهایش بر روی میز کار ککتا
هم باگ در بیرون تشیهه هشدار  ل این که متعلق به انسانی بود. افکارش باثم – ین رنگ و بویی از هویت یک انسان را داشتباما حداقل حاال کا

سگ حرف زد. شیهه تاگ یک  باا لحن آرامی به سمت در نگاه کند. ویل با درد برگشت تا برا بلند کرد و  سرشتش ریخت. همزمان سگ کنار آ
ید و نکی را بر روی ایوان شبای بعد، ویل صدای پای سنیهثایک هشدار کامل برای این که کسی در حال نزدیک شدن بود.  ،هشدار خطر نبود

 ر در آمد. ویل گفت:قامت یک زن در درگاه ورودی به تصوی

 .یاین داخلب  

 توانست ویل شد، دور سرش شتپ نور از که همین. نبود مطمئن داخل به دعوتش از که این مثل. زد لبخندی تردید و شک با آمد، اتاق داخل وزن
د نروتمثزئینات مورد عالقه ساکنان تدون هیچ کدام از آن بیک جامه پشمی،  –ش اسبچهل ساله و با توجه به ل حدود. ببیند ترواضح خیلی را زن آن

با  ،مت و کامالً خوش هیکلهای روستایی بود. بلند قایکی از آن زن – کردند، و پوشاندن آن توسط یک پیش بند سفیدکه در قصر زندگی می
تری در میانشان کرده بودند. های خاکسبه نمایش رگهکوتاه شده و شروع  ًًاش همین اخیراَیکی از آن پیکرهای چاق و مادرانه بود. موی تیره

 ست.چیامالً سر در بیاورد آن چیز کتوانست نمی اما، دآبه نظر می ش آشناه چیزی در موردیدش گرم و مهربانانه بود. ویل با خودش فکر کرد، نخبل

 ویل پرسید:

 ؟ونم کمکتون کنمتمی  -

 .تعظیمی سرسری انجام داد زن

 .تون آوردمااینو بر .است، قربان 7اناسم من ادوی  -

 – کرد آگاه شدتاق را پر میای که ایک قابلمه کوچک پیچیده شده در پارچه بود و همین که زن پارچه را کنار زد ویل از بوی خوشمزه "ینا"
وس و حالتش را بی با عرصورتش ی پر از هشدارهای هلت، تصمیم گرفت تا نا ذهبافتاد. با این حال  بگوشت و سبزیجات. دهانش آ بابک ستا

 گفت: عالقه نگه دارد. با حالتی مبهم

 نم.بیمی  -
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 دهد.به ویل بآن را  تاای بیرون آورد ش کرد تا نامهنا قابلمه را روی میز قرار داد و دست درون پیش دامنادوی

 آن زن گفت:

 ون ارگل رو ببینین، درسته؟م باید اول بارنک رکفمونه. این تاس کباب تا وقت شامتون به خوبی گرم می  -

 ویل جواب داد:

 احتماأل.  -

ای را به سمتش دراز کرده است و آن کند. ویل متوجه شد که زن نامه ثاش با این زن بحمطمئن نبود چرا باید در مورد حرکات برنامه ریزی شده
ا بیی از سیستم شماره دهی کدگذاری شده که هم ارز را از زن گرفت. متعجب شد وقتی که دید مهر نامه یک برگ بلوط است، همراه با نمادها

 عدد بارتل در دسته رنجرها بود. ،به یاد آورد این عدد – ودب ۲۶عدد 

 ویل نامه را باز کند گفت:  کرد تازن همین طور که اشاره می

ی خونه رو انجام میاراش کارب من شه نوشته. وقتی اینجا بودبل این نامه رو برای هر کسی که فرستاده شده تا جایگزینش ترنجر بار  -
 .کردمزی میپدادم و آش

شود نداشت. ای در مورد این که چه کسی جایگزینش میوع شد. در زمان نوشتن نامه، بارتل هیچ ایدهضویل همین که نامه را باز کرد متوجه مو
 شد.شروع می "رنجر"ا کلمه ببه همین خاطر نامه به طور خالصه و ساده 

 

توانم با تایید بسیار زیاد او را به کرده است. میباشد که در این هشت سال گذشته برای من کار میپل، زنی قابل اعتماد، و کاماًل امین میادوینا تم
کده شود توصیه کنم. او زنی عاقل و با احتیاط و آشپز و خانه داری بی نظیر است. ادوینا و همسرش کالیو مهمانخانه دههر کسی که جایگزینم می

 کنند. وقتی جانشین من شدید، با حفظ خدمات او به من و خودتان لطف خواهید کرد.کلیف اداره میرا در سی

 26بارتل رنجر 

 

خانه برای او یک نمای خوشایند است.  مای انجام شدن کارهای آشیزی و تمیزکارینویل از نامه سر بلند کرد و به زن لبخند زد. متوجه شد که 
الی در مورد دستمزد وجود داشت و ویل هیچ نظری در مورد این نداشت که این کار چه مقدار دستمزد خواهد داشت. او شروع وکرد. سبعد تردید 

 :کرد

 ت کرده.با تایید زیادی در موردت صحبارتل ب .انادوی ب،خ  -

 .ای کردزن تعظیم دوباره

 کردم.ون خدمت میارنجر بارتل مرد نجیب و درستکاری بود. من برای هشت سال به  .اومدیم، قربانیار منما خوب ک  -

  ...خب ...بله  -

 زود:افدید و حدس زد که این اولین پست اوست، پس با دقت را زن جوانی مشخص ویل 

 شه.یم ان، هیچ نیازی نیست که خودتون رو نگران کنید. دستمزد از طرف قلعه پرداختبهم، قر و برای دستمزد  -
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وق خودش را از دسته رنجرها دریافت قاو ح .ای پرداخت کند یا نههنویل اخم کرد. مطمئن نبود که آیا باید اجازه دهد که قصر برای نگهداری و هزی
 دلیل عدم اطمینان ویل را حس کرد و به سرعت ادامه داد. اکرد. ادوینمی

جری که سر پستشه فراهم قصر مسئولیت داره راحتی و تدارکات رو برای رنارتل به من گفت که برنجر  .ه راهه قربانو بهمه چی ر  -
 شه.ی پرداخت میتکنه. دستمزد خدمات من با چنین توافقا

های لیتاهای این سرویس از مها و خرجهبرد، هزینخشی که از خدمات رنجرها بهره میبهر  قصرِدر ویل متوجه شد که این حرف درست است. 
 جام به تصمیمش رسید.دی زد و سراننخب. ویل به زن لندشدهایی که هر سال از سمت پادشاهی تعیین میتامالی ،شدمیتعیین شده کسر 

 ه خونه رو تمیز کردی وکنم شما کسی بودی ک فکرا. نادوی ،منمند کشم خودم رو از خدماتتون بهرهدر اون مورد من خوشحال می  -
 ش رو روشن کردی؟یزودتر آت

 یه تایید تکان داد.سری  انادوی

شد که می باعثش یو آت – داشتمیاومدم و همه چیز رو تمیز نگه ممن هر روز می .قربان ،ما این هفته گذشته رو منتظر شما بودیم  -
 ن.نموبوسایل از نم کشیدن در این موقع سال محفوظ 

 نشان داد. فا تکان دادن سرش و تایید آن حربق خودش را فویل توا

 و اسم من ویله. .اسگذارمپمن خیلی س بخ  -

 زد گفت:د مینخبو لاه بکه  انادوی

. رسیدینبه نظر می بوسون گفت شما خیلی ع. اشتینذاز شهر گ با اسبدیده شما  8دلیادخترم  .کیلف خوش اومدین رنجر ویلبه سی  -
 ا.خیلی شبیه رنجر

 ،ل دخترش و آن لبخندثسبز م ،یددرسد. حاال آن چشمان را میه نظر میب نحوی آشناای در آن گفته یافت. حس کرده بود که آن زن به طهبویل را
 آنچنان وسیع و خوشایند. ویل گفت:

 .م دیدمشنفک ک  -

 ماندوال به کناری طاقچه روی بر چشمانش. کردمی نگاه ویل اندک دارایی به عالقه با داشت بود شده رجوع و رفع خدماتش ادامه سوالِ ادوینا که
 و پرسید:ا. افتاد

 زنی، آره؟پس چنگ می  -

 ویل سرش را به نشانه نه تکان داد. او توضیح داد:

 نن.کتولید می تاره که جفت جفت صدا یه جورایی یک ماندولین بزرگ با هشت تا – ار داره. این ماندوالستت اتچنگ ده   -

ها ر آدمثکاهد در چشمان دهای بین چنگ و ماندوال را توضیح تفاوتکرد ویل آن نگاه خالی از درک را دید، همان نگاهی که وقتی سعی می
 و تسلیم شد. او حرفش را تمام کرد: ،دیدمی

 .زنممی کمی یه  -

                                                            
8 Delia 
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 بیندازد. گت تا نگاهی از نزدیک به سفر ا برای اولین بار متوجه او شد ونرآورد. ادویبدی نلب در حال خواب، آن لحظه را انتخاب کرد تا آه سگِ

 .داری مم که یه سگنبیو می  -

 :گفت او به ویل

 .کردم پیداش جاده توی. بود دیده صدمه  -

 از شد و به او نگاه کرد. دمش به آرامی تکان خورد. ادوینا گفت:برمی بر سر سگ کشید. چشمان سگ نا خم شد و دست نوازش نادوی

 ان.این سگای گله سگای خوبی  -

 و ویل سری به تایید تکان داد. او گفت:

 ها هستن.ترین سگگن باهوشمی بعضیا  -

 زن گفت:

 داری. الزمن ایل ثتو یه یه اسم خوب برای سگ خوبی م  -

 خم کرد.اکورانه فو ویل یا حالتی 

 شناسی؟رو می ون مردا اتل باشه.ب اسممردی به  مال مرد قایق ران بهم گفت ممکنه  -

 هم رفت. او گفت: به خاطر آن در وراًفصورت زن 

دیه که بل مرد تدن که نشناسنش، این جان بارشون ترجیح میثاک ش. وناسنشمی فهای این دور و اطرابیشتر روستایی شناسمش،می  -
 م.نداشت برای برگردوندنش ایمن هیچ عجله بود اون اگه این سگ .ت داشته باشیشافخوای دور و اطرب

 خند زد. او گفت:به زن لبویل 

 م باید یه مالقات آشنایی با این مرد داشته باشم.نکمیای ندارم. اما دارم فکر عجله منم  -

 گیرد جواب داد:ب ادویتا قبل از این که بتواند جلوی خودش را

 ی قربان.نبهتره که از این یکی دوری ک  -

گوید. ب را فواداشته بود تا آن حرورت جوان آن پسر بود که احساسات مادرانه او را بیدار کرده بود و او را صا آشفتگی پوشاند. این ببعد دهانش را 
ای بودند که نیازی به نصایح خانه دارها در موضوع دوری کردن از افراد نداشتند. کند و رنجرها دستهت میبحصا یک رنجر باما متوجه شد که دارد 

 ه آن زن گفت:بد زد. ویل نخبکرد به او ل را درک فویل که دلیل آن حر

 زنه.ب فکی به طور جدی با این آدم حریتشه که م. اما به نظر میاد وقبمراق  -

 ست گفت:بتل را میباوع ضاو که مو

 .شونهبارون ارگل سرآمد همه – بزنم فون حرشاهابی هستن که باید اول از همه کسایحاال   -

خواهد بود. بعد از برداشتن کمان و و در غیابش سالمت انداخت تا مطمئن شود ایک بار دیگر یه سگ نگاهی  .وبل ادوینا را به بیرون هدایت کرد
کرد او را محکم می شبه نرمی در را بست. ادوین همین طور که ویل بند کمر زین تاگ را قبل از سوار شدن بر روی ،هاتیردانش از روی قالب

چیزی را که در وجود این رنجر می –ا نسبت به دیگران حضور بیشترش در دور و اطراف رنجره –اش با توجه به عادات گذشته اتماشا کرد. ادوین
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ل از یدید که و اادوین ،هایش پیچید و کاله آن را بر روی سرش کشیدز و خاکستری را به دور شانهبهمین که ویل شنل س، بعد .دید دوست داشت
ه به راحتی در دست چپ ویل د شد کنلبگین و نا متوجه کمان سندل شد. ادویب انوس و نا آشبیک مرد جوان اجتماعی شاد و سرحال به مردی ع

آورده بودند.  رب های ویل را دید که از تیردان سرنا انتهای پردار پیکانه همراه آن تاب خورد تا سوار زین تگ شود و ادویبته شده بود و ویل فگر
 بیست و چهار نفر را به همراه دارد. نجا یک رنجر :کردبیان می چنینای قدیمی گفته

ه.باشخودش دور و اطراف این یکی  بباید مراق جان باتل ،کر کردفا خودش با نادوی
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 گویی کهون راهنمایی کرد. او ا حرکتی که شبیه یک تعظیم نصف نیمه و یک حرکت نمایشی بود به اتاق مطالعه بارببارون ارگل ویل را  پیشکار
 ویل را برای خوشایند بارون پرورش داده باشد، اعالن کرد:اً شخص

 .9ویل تریتی م.رنجر جدید سرور  -

با دیدن  .د قامت و الغر اندام بودای به شکلی غیرعادی بلنبود بلند شد. برای لحظه تاقان املبای از متکه برجسته رگل از پشت میز بزرگش کها
کند، نگاه می ثانی مرگاره تجسمی از لرد شیطبدارد  ی کهوکی در درونش حس کرد. گویشهای مشکی، ویل آن موی بی رنگ و بلند و آن لباس

 ید کرده بود.نوجوانی ویل صلح و آرامش پادشاهی را تهد مردی که در دوره

لند قامت بود به هیچ بگل و اگرچه ار ،داشت ثای که موهای مرگارویل متوجه شد که موی آن مرد خاکستری است، نه آن رنگ سفید مرده ،بعد
آمدگویی تی جلو آمده برای خوشارون زل زده است، مردی که با دسبنبود. آن لحظه گذر کرد و ویل متوجه شد که به  ثلند قامتی مرگاربه بوجه 

 او گفت: .تفو رلتابان جشبه او منتظر مانده بود. ویل 

 خیر سرورم.بظهر   -

حاوی دستور ماموریت  یطومار کرد. ویلاما هنوز به راحتی حرکت می ،ش حدود شصت بودنارگل با اشتیاق دستش را گرفت و باال و پایین کرد. س
گرفت و آن را برای آن را می از اجازه ورود ویل به برج نگهبان پل متحرک باید ارون داد. طبق اصول درست اداری، قبلبای را به دست رسمی

ه راحتی او را به داخل راه داده بود. لند او نگاه کرده بود و ببه شنل رنجری و کمان بان سر پست تنها برساند. اما سرگروهبررسی به دست ارگل می
 و اهمال کار، بارون گفت: لنببه طور قطع ت .ال کارماه فکر کرد،ا خودش بویل 

 شته باشیم.کلیف خوش آمدین رنجر تریتی. این یه امتیاز ویژه است که فردی چنین برجسته رو در خدمتمون دابه سی  -

 شاید ،ت. او با خودش فکر کرددانسبایست این را میکردند و ارگل میهایی که وابسته بودند خدمت نمیه بارونب ل اندکی خم کرد. رنجرهایو
 همچین خدمتی قدرت نمایی کنه.برای وجود داشتن  هاهاره با استفاده ساده این کلمد سعی ارونب
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 ویل به آرامی جوات داد:

 کنیم، قریان.ه شاه خدمت میب همه ما  -

ارگل  .ی کرده بودا پیش بینرکرد که سوظن ویل درست بوده است. همان طور که هلت این ای کمرنگ که از چهره ارگل گذر کرد بیان میسایه و
 کند.ب را اشمایی سعی نات این موضوع و این قدرت اثبیا دیدن رنجری چنان جوان، ممکن بود روی 

 داد: ببارون خیلی به سرعت جوا

 البته، البته.  -

 او در کنار میزش ایستاده بود اشاره کرد. فبعد به مرد درشت هیکلی که در یک طر

 .10کلیف سر نوریس از روکهسی این رئیس مدرسه نظامی ،رنجر تریتی  -

بود، مردی بود که ر میتکه این عدد تا حدودی میانگین سن رئیسان مدرسه نظامی بود. اگر جوان ،سن نوریس را حدود چهل تخمین زد ویل
یزیکی الزم برای فهای قدرتبود ها و سربازان بخشی از پادشاهی در جنگ را نداشت. اگر پیرتر از این میتجریه الزم برای هدایت یگان شوالیه

 ول بود. ویل خیلی خالصه با حالت احوال پرسی گفت:اف انجام این وظیفه در او در حال

 س.ورینسر   -

ندن تبرزین جنگی میشان را در کشیدن شمشیر و چرخامردانی که قسمت اعظم زندگی .دست شوالیه محکم بود که اصالً باعت تعجب نبود
حس کرد که رئیس مدرسه نظامی  دادند، ویلطور که دست می رسیدند. همینهایی قدرتمند در دستان و بازوهایشان میهمعموالً به عضل ندگذراند

ل پیش خود تصور کرد چیز دیگری کرد. ویک سنگین میبس را ه سریعی را دید که جوانی و ریزنقش بودن اوانکند و نگاه موشکافاو را ارزیابی می
ل باتجربه و باهوش، تردن با بارکها کار وریس بعد از سالندید. شاید ردی از رضایت در آنچه که شوالیه در او می – داردهم در آن نگاه وجود 

کی از ناامیدی در درونش حس اضطراب اند ،کرد. ویل به خاطر آن تصوراتی مینتری را با این رنجر جدید و تازه کار پیش بیداشت دوره راحت
بینند. ه مینآمیز و رقیبارا خصومت ها روابطشان با رنجرهاخشب، یه او هشدار داده بودند که بعضی از ارمانده دسته رنجرهف کرد. هلت و کراولی،

بینن. همه اینا به کنار، این می "اونا ما و"اکثر اونا این موقعیت رو مثل موقعیت  :گفته بود دادکراولی وقتی که حکم ویل را برای این ماموریت می
ها و روسای . بعضی از بارونشون و سطح مهارت و آموزششون رو بررسی کنیمبخشی از کار ماست که کارای اونا رو کنترل کنیم و آمادگی رزمی

شتن رنجرهایی که مدام مراقبشو کنن و به داآد. اونا دوست دارن باور کنن که خودشون مردمشون  رو اداره میمدارس نظامی از این خوششون نمی
 دن.ستن اهمیتی نمیه

بلی داشتند. ویل آن افکار را کنار راند العاده و احترام عمیق متقادانست این هرگز رویه معمول در قصر ردمونت نبود. هلت و ارلد روابط فوقویل می
دارد او را به خوردن شام در  لسواالت آنها در مورد سفرش داشت. در این بین متوجه شد که ارگ بارون ارگل در جوابو  وریسنا بو گپ کوتاهی 
 را بیان کرد: شاخندی زد و عذرخواهیبکند. ویل مودبانه لقصر دعوت می

ستین که ممکنه امروز برسم ندومیعادالنه نیست که خدمتکارانتون رو به زحمت بندازم. باالخره شما ن .در طی هفته، سرورم ،شاید بعداً  -
 .نهایی کردین رو تون برای غروب و شامنم که برنامهئو مطم

 ق بود:فبارون ارگل موا

 اواخر هفته بعد وقتی که به خوبی جاگیر شدین. .تهبته، البال  -
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خندش گرم باش برای از بین بردن قدرت و اختیار ویل، انسانی دوست داشتنی است. لکرد که ارگل، علی رغم تالش زیرکانه سویل در درونش ح
 و خوشایند بود.

 رستیم؟بفهامون یه چیزی براتون زخونهپشب از آشتونیم اواخر بشاید   -

تونم بگم می بوشیه تاس کباب عالی گوشت گاو درست کرده. از رنگ و  همین حاال هم برام ا،ون خانم، ادوینانیازی به اون نیست.   -
 خورم.میبیش از حد  بکه این غرو

 خندی زد. او گفت:بل بارگل در جوا

 ای نداشته.ایدهفسعی داشتم اون رو برای کار توی قصر وسوسه کنم اما متاسفانه هیچ  .ز خوبیه، این درستهپون زن آشا  -

 هایی که کنار میز بارون قرار گرفته بودند نشست.نوریس روی یکی از آن نیمکت

 کنی؟پس به کابین بارتل نقل مکان می  -

 ویل سری به تایید تکان داد.

 د.له استاد. به اندازه کافی راحت به نظر میاب  -

 ارگل قهقهه کوتاهی سر داد. او موافق بود:

 م همین طور باشد.نک رکف انزی ادویشپتن خدمات آفبا توجه به ادامه یا  -

 ه عالمت نه تکان داد. او گفت:بنوریس سرش را  اما

 – ون رو داشته باشینتخود هایقتونه اجازه بده اتابارون می .یننبه قصر، نقل مکان ک ،ه اینجابتره که مفیدبرای شما خیلی بهتر و   -
 تر خواهی بود.ه وسط درختاست. و اگه بهت نیاز داشته باشیم در دسترسفتین زهوار در رابتر از اون کخیلی راحت

 اولین گام به سوی تغییری زیرکانه برای کنترل شدن را بر ،ه قصربا نقل مکان برر را بازشناخت. ضخندی زد و حقه پشت آن پیشنهاد بیبویل ل
اگه بهت نیاز داشته باشیم در "ه تیغ بود. همچنین جمله بتن بر روی لفداشت. ممکن بود خیلی قوی رخ ندهد، اما دست کشیدن از استقاللش رمی

را  وامفهومی ناگفته در خود داشت، این که تحت فرمان و دستورات قصر بود. ویل از این آگاه بود که ارگل خیلی دقیق  "تر خواهی بوددسترس
 بود. ویل گفت: بشکرد و منتظر جواماشا میت

 باشن. های خودشون رو جدا از قصر داشتهممنونم، استاد. و این برای رنجرها رسمه که بخش .کابین خیلی خوبه  -

 ی عالقگی گفت:بنوریس یا 

 کنم ماها خیلی به چیزایی که رسم هستن بها دادیم.می رکفله رسومات. گاهی ب ب،خ  -

 وریس آمده بود را شکست.نارگل دوباره خندید و سکوت ناخوشایندی که به دنیال کلمات 

 دن.دونیم که رنجرها چقدر به رسومات بها میمون میخیلی خوبی نوریس، همه  -

 زود:اف او رو به ویل

، همیشه چند تا اتاق خالی اینجا توی ون کایین اواخر زمستون خیلی سرد و بادخیز بوداجاشه. اگه  فقط یادت باشه که این پیشنهاد سر  -
 برج در دسترست خواهی داشت.
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ای باال انداخت و موافقت به اعتبار بارون شانه وریسنال شود. بخواهد آن موضوع بیشتر از این دنگفت که نمینگاه کوتاه ارگل به رئیس مدرسه می
ردی که روزی داخل فداشتن  دتوانست تصور کنش سرزنش کند. مینتفنفوذ گرشان برای تحت توانست آنها را به خاطر سعینمی اًکرد. ویل حقیقت

رود و در مورد تواناییان پیش میتکه چطور کار کنددست تماشا می االبخیلی آرام در کناری ایستاده و دارد شما را از  ،روزی بیرون از قصر و قصر
د. حداقل اشگی و خامی او ببوقتی که آن فرد کسی به بی تجر چقدر آزاردهنده خواهد بود. مخصوصاً ،دهدهایتان به شاه گزارش میها و فعالیت
 ت کرد:بحصری از پیشروی آنها امتناع کند. ارگل دوباره شروع به طرسید توانسته بدون ایجاد ناراحتی و پریشان خابه نظر می

 ...خیله خب رنجر تریتی  -

 :و گفت. او ویل دستش را بلند کرد

 ین.نک اصدشه اگه فقط من رو ویل یمایه خوشحالی من م .سرورم لطفاً  -

ارون، از لقب او بظت قرار دادن فاحاین حرف حرکتی مهربانانه بود، به خصوص که ویل در حین گفتن آن به وضوح بیان کرده بود که در زمان م
 و حرکت ویل نادیده نمانده بود. رفود لبخند زد. آن حا گرمی بیشتر از آنچه ویل تا کنون دیده بباستفاده خواهد کرد. ارگل 

شیزم آاین مدت به سر م.یه برنامه شام رسمی ترتیب بدی شاید بتوانیم دو روز بعد از امروز ،گفتمپس ویل، همون طور که داشتم می  -
 ده تا چیزی درخور برنامه ریزی کنه.زمان می

 زد گفت:د مینخبنوریس که با ناراحتی ل

 مشکل کنن. ن زندگی رونتودونیم که اگه چنین زمانی به سرآشپزها ندیم چطور میمون میو همه  -

 جو اتاق به طرز قابل توجهی شاد شد. ویل گفت: ن.یکیدنیا  تو کلزها پرسه سرآشبه نظر میا خودش فکر کرد، بلبخند زد. او  ابویل در جو

 شم.بمن از حضور مرخص  ،سرورم ،ای باقی نموندهپس اگه چیز دیگه  -

 ارون گفت: بکت بلند شد. مینه تایید تکان داد و نوریس دوباره از روی بارگل سری 

 کن. خبر رو گوردن فقط نیاز داشتی چیزی کابین هر توی اگه. البته ویل  -

 گفت:  آرامی به بعد و کرد مکثی ویل. بود داده نشان ویل به را اتاق که بود پیشکاری گوردن

 .حکم ماموریتم رو دارین ان شمابقر  -

 ری به تایید تکان داد. او لبخند زد.سلوله شده بر روی میز اشاره کرد. ارگل چند بار  او به طومار

 نیستی. یه متقلب دغل باز تو کنم. اگرچه مطمئنم کهبله، بله. مطمئن باش که به زودی یه نگاهی بهش می  -

خواند. ویل کرد و حکم ماموریت ویل را میز میا باداد مهر نامه راولین بار آن طومار را به دستش میاید وقتی ویل برای بارگل  ،به طور خالصه
او بر روی جزییات سختگیر فقط اما شاید  بی قیدی همراهه. سونگیری وآیه کمی  ز بایف همه چیلکبه نظر میاد توی بخش سی فکر کرد،یا خودش 
 شده بود.

 .سرورم بلی خبخ  -

 وریس کرد. او گفت:نل نگاهی به وی

 استاد.  -
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 و شوالیه یک بار دیگر با او دست داد. او گفت:

 .رنجر، ه که تو رو در کنارمون داریمبخیلی خو  -

 ویل به او یادآوری کرد:

 .ویل  -

 را خودش تصحیح کرد: فشو رئیس مدرسه نظامی سری به تایید تکان داد. او حر

 داریم، ویل.ه که تو رو در کنارمون بخیلی خو  -

 ارون کرد و برگشت و اتاق را ترک کرد.بویل تعظیم کوتاهی به 

در جایی که ترکش کرده بود یافت. سگ حاال بیدار بود و همین که ویل وارد اتاق  ،ویل وقتی به کابین برگشت، سگ را همان طور دراز کشیده
گوشت است. در زیر کاسه تکه کوچکی از کاغذ باشت و ویل دید که درونش آای بر روی میز قرار ده کف اتاق کوبید. کاسهب اری دمش رابشد چند 

به همین خاطر ویل کاسه  ،گوشت هنوز گرم بودب. آاادوینفکر کرد،  شوستی که یک نقاشی غیراستادانه از یک سگ بود قرار داشت. ویل یا خودپ

مداومی  لپ -پ ل –پ را لنگید تا به کاسه رسید. با زبانش و با صدای لرا در کنار سگ روی کف اتاق قرار داد. سگ یا دقت بلند شد و چند گامی 
 ها هنوز سرجایشان محکم بودند. ویل گفت:هخیبنوازش کرد و زخم پهلوی آن را چک کرد.  های سگ راششروع به خوردن کرد. ویل گو

 .ورموگرنه ممکن بود شامت رو بخ .اون نقاشی رو گذاشته بود، دختر اادوین که خیلی خوش شانسی  -

ای هروی میز تکهمچنین  ناای کرد. ادویهنال اشوی اشتهاآور آن شد و شکم خالیبم ادامه داد. ویل متوجه اعط شگوشت خوبزدن آ یسه لبسگ 
ا اشتیاق آن بروی اجاق گرم شود ات بر برید و همین طور که منتظر بود تاس کببرشی از نان  شش را گذاشته بود. ویل برای خودبابک سا تابنان 

 تکه تان را جوید.
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رش در اتاق طه خابه ارگل کرسیدند. شام خوشآمدگویی محو به نظر می ،شدهمین طور که ویل به محیط پیرامون جدیدش آشنا می ،روزهای بعد
اسلحه سازان،  انندم ،صراستادان ق ،د بود. چون این مجلس یک مجلس رسمی بودنی خوشایفتی به اندازه کاصرفکرده بود  برپاغذاخوری قصر 

هایشان ها و ناماشتند. صورته قصر تعلق دب والیه ها و همسرانشان کهشور طهمگی در آن شرکت داشتند، همین  ،استادان پرورش اسب و کاتبان
شخصیتی هر کدامشان  وهای شخصی آورد و نشان های پیش رو به یادشان خواهددانست که در هفتهیک خاطره محو و گنگ بود، اما ویل می

 رد.په ذهن خواهد سبرا 

 یل به قدر کفایت واقع گرا بود که بفهمد شهرتویشرایط برای ساکنان قصر بدین گونه بود. همگی برای مالقات رنجر جدید کنجکاو بودند و 
ترین و مشهورترین اعضای گروه رنجرها، ویل همیشه از قسمتی از دارد. به عنوان شاگرد سابق هلت، یکی از بزرگمی خاص جلوتر از او گام بر

، پنج سال قبل به پادشاهی حمله شبیکی از افرادی بود که وقتی لرد مرگارث، لرد شیطانی باران و  چنین اوهم اهرت استفاده برده بود. اماین ش
 های دریایدر حال اسارتش به وسیله گرگ ،ی کرده بود. بعد به عنوان حامی شاهزاده خانم کساندراثهای این لرد را کشف و خنکرده بود، راز نقشه

سپسواره نظام وحشی از است – هایاتموج علیها جنگ مهم و عظیمی ب ث،و خدمت کرده بود. فاصله خاص بین این حودا ایفای نقش ،اسکاندی
در حقیقت نقش  .ای که تا به امروز برجای مانده بودمعاهده .شدپوشانده می هاهای شرقی، و سرانجام امضای یک معاهده عدم تجاوز با اسکاندی

ویل که به . 11ویل تریتی .شداش را داده بود. نامی که این روزها با آن شناخته میویل در محکم کردن معاهده هلشام بود که به او نام خانوادگی
چنین شهرت  با ای نداشت. شاید به خاطر همین،چگی هیچ نام خانوادگی شناخته شدهب عنوان یک بچه یتیم در قصر ردمونت بزرگ شده بود، در

ی و معروفیتی، طبیعی بود که افراد از جوانی و ظاهر آرامش متعجب شوند و در بعضی موارد پیش خودشان فکر کنند که او را به جای رنجر دیگر
کرده بود، اغلب هایی که با هلت زندگی بود. در تمام این سالتر میتر و در ظاهر خیلی درشت هیکلبایست مسنیکسی که م – انداشتباه گرفته

بست، مردی که به نظر دیدند نقش میهای افرادی که برای اولین آن مرد ریش خاکستری ریز نقش را میشاهد ناباوری آشکاری بود در چهره
یبی جلویشان آل و غرا شکل و شمایل ایدهبش را خودش با چاقوی ساکس کوتاه کرده است. مردم انتظار دارند قهرمانانشان برسید موهای نامرتمی

رز بودند، علیه این باور عمومی قد فک و بقت، چاطارسید این حقیقت که اکثر رنجرها در بخش ریزنقشان بودند، اگرچه پرظاهر شوند. به نظر می
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ه ب –رو شد کننده رو به ناراحت ا نوعی گیجی و ناامیدی مالیم وبعلم کرده است. به همین خاطر ویل وقتی همسایگان جدیدش را مالقات کرد 
 ر.ابخصوصی در میان بانوان در

توسط شاه دانکن به  خصاًشکسی که  – رد مشهورفرسیدن یک  طقه آرام و دور از خطری بود و از راهْمن فکلیسی ،همان طور که حدس زده بود
 که واقعیت نایودش فکر کرد، انتظارات زودتر از موعد زیادی شده بود. ویل یا خ ثباع – خاطر حفاظت از دخترش مورد ستایش قرار گرفته بود

 کامالً مطابق انتظارات افراد نیست، حقیقتاً بده.

کلیف به اندازه کافی یافت. سییماش بیشتر رشد دید، ناامیدیکلیف مییسشرایط از دید و سمت و سوی خود ویل بدین گونه بود. هرچه بیشتر از 
ادالتی و اهمال کاری در نگهبانان ها صلح و امنیت، نوعی بی مبگرفته بود. اما سال جا یند بود. بخشی بود که در قسمت زیبایی از پادشاهیخوشا

شود. با توجه به این که ویل  اش انداختهارون و رئیس مدرسه نظامیبتوانست به گردن قصر ایجاد کرده بود و سرزنش این اهمال کاری تنها می
د. اما این غیر قابل انکار بود که این موقعیتی بد و ناگوار برایش ایجاد کرده بو ،ت و احترام نسبت به هر دوی آن مردان داشتبس عمیقی از محح

کرد یویل به این فکر م ،روزها ازی که در خدمت بارون ارگل بودند زیر سطح قابل قبول بود. در طی آنبها و مردان سرآمادگی و آموزش شوالیه
زیاده از حد  ...کیاندمه چیز به نظر ها ایما و اشاره گفته بود که بهای زیادی ارون آورد. زمانبه چشم بی نکه چطور این موضوع را بدون هیچ توهی

مجیدی از این که ه عنوان تعریف و تبها و اشارات را فآمد آن حرا خنده آن نظرات را کنار زده بودند، به نظر میبوریس ن، اما ارگل و راحت است
 گرفتند.بخش است می کلیفت راحت و لذتزندگی چقدر در سی

قراری صلح و آرامشی پادشاهی در های سواره نظام و سربازان را برای حصول اطمینان از بربایست نیروی از شوالیههر بارون پادشاهی همیشه می
هبری خود شاه دانکن یا شورای ررا برای پیوستن به ارتش شاه که زیر نظر و  هر قصر باید مردانش ،گنبخش خودش آماده نگه دارد. و در زمان ج

ام را آماده و در حال خدمت داشت. یروی کاملی از چند صد جنگاور سواره نظام و پیاده نظنکرد. بخش بزرگی نظیر ردمونت اش بود اعزام میداخلی
اده نظامی شامل بیست و پنج فت شوالیه، ده کارآموز مدرسه نظامی و نیروی پیالزم بود شش ه ،ترهای کوچککلیف، به عنوان یکی از بخشسی
یی که اعضایش از میان ساکنان دهکده نیرو ،شدر هم اگر نیاز بود فراهم میاای از پانزده کمان داز را آماده داشته باشد. نیروی آموزش ندیدهبسر

 شدند.نزدیک قصر جذب می و کشاورزان

ی برای تمرین با اسلحه برقرار بود ها و سربازان ندیده بود. تمرینانوالیهشویل هنوز هیچ تمرین رسمی از  ،کلیفحضورش در سیدر این چند هفته 
ر دائمی که نیاز بود تا جنگاوران را در نوعی برنامه و کا – ای واقعی برای آموزش و تمرینشدند، نه با برنامهکه به نظر به طور اتفاقی برگزار می

تشان خام و بی نظم بودند و حتی والیه ارشدش، در تمریناشوریس و دو نزیر نظر سر  ،دگی کامل نگه دارد. به عالوه کارآموزان مدرسه نظامیآما
 س نظامی بود.هایشان در دیگر مدارتر از هم دورهدر مقابل چشمان بی تجریه و جوان ویل سطح مهارتشان به نظر خیلی پایین

 ،در حقیقت یک استاد واقعی و مهارتش رقیبی برای استاد چاب ،12ورُلکلیف در آن برتری داشت آشپزخانه بود. سرآشپز سی هایی کهیکی از بخش
کر کرد شاید این هم فا خودش بشد. ویل های پادشاهی شناخته میای طوالنی به عنوان یکی از بهترینزی که دورهپسرآش د؛بو ،ز ردمونتپسر آش

 ای.هثخیلی راحت، خیلی آرام بود. روی هم رفته بدون هیچ واقعه و حاد فکلیدر سی زندگی بخشی از مشکل بود.

سواری از  بها و روستاهایی در فاصله یک روز اسدر همین دوره ویل چندین بار به گشت و گذار در آن خشکی پرداخته بود و از تعدادی از دهکده
شنل چند رنگ سبز خاکستری، کمان بلند و غالف دو  –و بارز قدرتش به عنوان یک رنجر های مشخص قصر دیدن کرده بود. چندین بار، نشانه

تر از دل یک مسافر روستایی را به خود گرفته بود. ویل متوجه بود که مردم خیلی راحتبرا کنار گذاشته بود و شمایل م –گانه متمایز چاقوهایش 
زنند. ویل حس کرد که همه چیز کامالً در سیر مقابل یک مسافر بی نام و نشان حرف میوقتی که یکی از آن رنجرهای مرموز در میانشان بود د

تر از این ف خوب و آرام نیست. ممکن بود که زندگی در قصر راحت باشد، اما زندگی در میان روستاها و مزارع دور افتاده چیزی خیلی پایینیکل
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های کمین کرده و پرداختند وجود داشت. در چند مورد این غریبهبه شکار مسافران تنها میهایی در مورد راهزنان و دزدانی که سطح بود. شایعه
ه و ماجرایشان، ثدانست که مردم روستایی با توجه به زندگی روزانه نسبتاً بی حادیمی شدند. آنها تنها شایعه بودند و ویل ممرموز، کاماًل ناپدید

ها را ی این شایعهفشد. اما به اندازه کاه ماجرای بسیار عظیمی میبدل بتا حدی که آن چیز م ،دننه کغالبد در مورد هر چیز غیر معمولی منمشتاق
ا حسی از عدم اطمینان بر اوقات ثاک –هاست ل بر سر زبانتای در حقیقت دارند. چندین بار هم شنید نام باشنید تا حس کند که آنها حداقل پایه

 که منشاش از ترس بود.

ا بریتقتوانست یافت. حاال مییافت و به تدریج زخم پهلویش بهبود میآن سگ هر روز قدرتش را باز می ،ت این زندگی جدیدثبسوی مدر سمت و 
های گله به خاطر آزادانه حرکت کند و ویل متوجه شد که آن سگ جوان است. احتماالً تنها نیمی از رشدش را طی کرده بود. اما شهرت اینکه سگ

گ مبدل شده بود، همراهی که و تاای به همراه نداشت. سگ یه یک همراه دائمی برای او شوند هیچ مبالغههوش زیاد نگه داشته میوفاداری و 
کوچک  بتمام روز را کنار اس – ویل برای یافتن یک نام مناسب برای اوهایسختی تالش نه به –ی قادر بود بدون هیچ خستگی و تالش زیاد

خواست، اما تا اینجا ی برای آن سگ میصرون ذهتش النه کرده بود. اسمی خاد – هبخو مساخوبی مثل این شایسته یه  گس – انحرف ادوی. دودب
رسید تاگ فقط اوایل به نظر می خوانده شود. "دختر"یا  "سگ"ا نام بداد آن سگ روح بودند. تا آن لحظه ترجیح می هایش به نظر بیهتمامی اید

آید. آمد تاگ از همراهی آن سگ خوشش میبه نظر می ،گذشتها می، اما همین طور که هفتهاسترد سیاه و سفید متحیر از حضور آن تازه وا
ود. ب ودنشان آورده بود، خشهانبهای شا دقتی که آن سگ یه کمپبت بکرد از مراقرا جستجو می شوقاتی که ویل قلمرو جدیداگ در ات چنینه
آمد سگ نقش مکملی یافتند. به نظر میهای رنجر این طور پرورش میتمامی اسب – ل عمل کندیان وبعنوان نگهاگ عادت کرده بود که به ت

سته بودند، به بشان دلبابه اربتر بود. دو حیوان، که توسط حس وفاداری گ قویتااش حتی از حس بویایی برای این وظیفه بود و حس بویایی
 ان پرورش دادند.شهایشان را بین خودی از مهارتیک درک کار سرعت یک دوستی متقابل و

حداقل مسئله مهمی مثل  – دنکشبنقشه ریختند تا مسائل مهم را به چالش  ثگذشت که آن حوادکلیف میای از رسیدن ویل به سیسه هفته
 .نگرانی شده بودند باعثی نیروهای بارون که فهای ناکاآموزش

کرد. او که خودش تکیه کرده بود و داشت تمرینات شمشیرزنی کارآموزان مدرسه نظامی را تماشا می شبلندظهر، ویل بر روی کمان  از یک بعد
 کلمه های یک بیشه زار کوچک از درختان کنار زمین تمرین ایستاده بود و به معنای واقعیهرا در شنلش پیچیده و کاله شنل بر سرش بود، در سای

ود. سگ که تا حاال متوجه نیازشان برای بی حرکتی و مخفی ماندن شده بود، در چمن بلند کنار ویل دراز کرد نامرئی بتا وقتی که حرکت نمی
برای این  ؛ها و یا حرکت ناگهانی چشمانش بوداش بود. تنها حرکاتش، حرکت گاه و بی گاه گوشهای جلوییاش بر روی پنجهبینی .کشیده بود

 ه باشد.که چک کند ویل عالمتی دستی برایش نداد

یکی درست بودند. اما یک نوع کمبود سرعت نکرد اخم کرد. حرکاتشان از نظر تکشان را تماشا میویل همین طور که کارآموزان و استاد شمشیرزنی
ت حقیقتی رسید آنها پشت این تمرینابه نظر نمی .کرد. آن تمرین یک تمرین بود و نه چیزی دیگرعالقه در کارشان بود که ویل را نگران می و

ی تمرینات بی طن بود، تمامی این حرکات را در ئلواای در دربار شاه در آروالیهشو هوراس، که حاال اکه به نمایش آمده بود را ببیند. دوست قدیمی 
ین حرکات بدون هیچ هم این که اجرای نرم و سریع افبا و  آن حرکات را با عالقه شدید سشمارش به عنوان یک کارآموز انجام داده بود. اما هورا

داده بود. غریز ناخودآگاه هوراس و دقت یکپارچه او، حداقل  انجام ،اشدبتواند در میدان جنگ تفاوت بین زندگی و مرگ کر و عمل خودآگاهی میف
اش در گزارش ماهانهبایست اولین یک یار در طی جنگ هلشام زندگی ویل را نجات داده بود. ویل اخم کرد. تنها با گذشتن یک هفته دیگر می

توانست ببیند که این گزارش دارد به سمتی کرد. از همین حاال میکلیف را به مرکز فرماندهی رنجرها ارائه مییمورد مسائل مهم و نگران کننده س
 باشد. رود که یک گزارش منفیمی
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 ، وشت هیکل را دید که از سمت درختان زیر قصر بیرون آمدعدتر، مردی درب ثانیهید. چند نویل قبل از آن که آن مرد یه چشم آید صدایش را ش
داد تا توجه همگان را جلب کند. کلماتش هنوز نامفهوم بودند، اما لحن هشدار کشید و دستانش را در هوا تکان میدوید، فریاد میهمین طور که می

 مشخص بود. در صدا و حرکات بدنش

 :ورا با حالت هشدار نیم خیز شد. ویل به سگ هشدار دادفداد و  غرشی کوتاه در گلو سر .سگ هم آن را حس کرد

 باش.ی حرکت ب  -

د آگاه اریفها در زمین تمرین خاموش شد و افراد بیشتری از وجود آن مرد دوان و در حال رمانبرداری خشکش زد. صدای برخورد اسحلهفا بو سگ 
 ود.نشب کشید راان میدشاریفتوانست کلماتی که آن مرد داشت شدند. و حاال ویل می

 !دریا یگرگا ا!دری یگرگا  -

انداخت. گرگان دریا مهاجمان اسکاندی بودند که از سرزمین هایش از حرکت میی را در رگئنلواهای گذشته خون هر آرای بود که در قرناین کلمه
آن  با هاکردند. اسکاندیو شش هفت کشور دیگر حمله میه سواحل آرام و زیبای مرکزی آرالوئن، گالیکا ب ،های کاججنگل شمالی پوشیده از یخ و

چیزی شبیه  ،های عظیمشاننا آن خرابی و ویرانی وحشتناک پشت تبرزیبا آن کالهخودهای شاخدار عظیم ترسناک، و ب، پهای ولفت شیکشتی
 انه بودند.بکابوسی ش

عقد نن مئا آرالوبای معاهده ،هاالور، ابرجارل تازه انتخاب شده اسکاندیفستارنه در این چهار سال گذشته، از وقتی که ارک ا .با این حال، نه اینجا
حال، آن  ها را ممنوع کرده بود. با اینوئن توسط اسکاندیلو برنامه ریزی شده به پادشاهی آرا بزرگکرد. ادبیات صریح آن معاهده هر حمله 

هایش را از هجوم و حمله منع نکرده بود، کاپیتان فراهم کرده بود. با این که ارک واقعاًهای انفرادی ری پایانی هم برای هجومثمعاهده، به طور مو
ها نیالوئمتوجه شده بودند که ارک حسی از دین و احترام به گروه کوچکی از آر .هاستاما افراد متوجه شده بودند که او حقیقتا مخالف این هجوم

معموالً کافی بود تا مطمئن شوید  ،کردها نجات داده بودند. و وقتی ارک چیزی را تایید نمییاتموج ی هایی که کشور او را از هجومئندارد، آرالو
 فاق نخواهد افتاد.تآن کار ا

 زنان گفت: سه زمین تمرین نزدیک شده بود. با توجه به لباسش، یک کشاورز بود. او نفس نفبلوخوران و نفس نفس زنان تمرد فریادزن، تلو حاال

 ا...هاسکاندی ...یترروتبتوی نهر  ...دریا ...گرگان ...هااسکاندی  -

ر نوریس به سرعت از زمین تمرین عبور سشد. اال و پایین میبا تقال بهایش رده زمین تمرین خم شد، سینه و شانهندر آمده بود بر روی ا او که از پ
 کرد تا مقابل او قرار گیرد. او پرسید:

 ؟ها؟ اینجاچی شده؟ اسکاندی  -

ای است. ممکن هفیک حر وریسنانست دیهای ضروری در آموزش مردانش، ویل مایش بود. با همه آن کاستیدردی از ناباوری و نگرانی در ص
شده باشد، اما حاال در مواجهه با تهدید واقعی به  یاز آنها لذت برده بود بی دقت و اهمال کار بزرگ فکلیهای آرامی که در سیبود به خاطر سال

واقعی ایجادش کرده بود نبودند.  نندازه کافی با تجربه بود که متوجه شود در خطر است. مردانش در آمادگی الزم برای مواجهه با خطری که دشما
 داد. او تکرار کرد:کرد و سرش را برای تایید درستی آنچه گفته بود تکان میای که از آنجا آمده بود اشاره میکشاورز داشت به نقطه

 ریزه دیدم.هر بیترروت به دریا مینونا رو جایی که ا .هااندیاسک  -

 او اضافه کرد:

 صدها نفر از اون رو!  -
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 لند شد.بهایی که به دورش جمع شده بودند ای از دلواپسی از سوی کارآموزان و شوالیهمهار همهبو این 

 وریس قرید کشید:ن

 ساکت!  -

 ت کرد:با کشاورز صحبویل بدون اینکه دیده شود نزدیک شد و مستقیم 

 ؟شونشیپ؟ دیدیچند تا ولف  -

 گذر کرد. او گفت: اشکند نگاهی نگران از روی چهرههمید دارد یا یک رنجر صحبت میفوقتی  ،کشاورز برگشت تا با او رو به رو شود

 ش!ل روز روشن دیدمثم !اشخیلی بزرگ بود با یه کله گرگ روی دماغه .یکی  -

رس و حس خطر در میان افراد بلند شد. نوریس با عصبانیت برگشت و آن صدا خاموش شد. ویل یه چشمان رئیس ای از روی تدوباره زمزمه
 مدرسه نظامی نگاه کرد. او گفت:

 تونه چهل مرد باشه.ر میثیه کشتی، حداک  -

 ا تکان سرش موافقت کرد. او گفت:بنوریس 

 .ان گذاشته باشنباگه روی کشتی هم نگه ،نزدیک سی نفر  -

قابل  نیروی غیر کلمه کلیف به معنای واقعیکرد. سی اسکاندی رها و آزاد بر روی جزیره سیموقعیتشان را خیلی بهتر می فاینکه این حرنه 
نیروی دفاعی  ،دادندوریس را تشکیل مینهای تمرین نکرده که نیروی دفاعی ها آن آموزش بی نظم و شوالیب ،های نامناسبکنترلی بود. پیاده نظام

لی و اهمال کاری خودش نبدانست. رئیس مدرسه نظامی به تکردند، و نوریس این را میکوچکی در مقابله با آن دزدان دریایی وحشی فراهم می
با این حال  –مسئولیت او بود که کاری انجام دهد  ولعنت فرستاد، متوجه بود که او باید برای چنین موقعیتی سرزنش شود. در این موقعیت این جز

ای اسکاندی سرسخت آماده کرد. بردن آنها در جنگی مقابل دستهاو مسئولیت دیگری هم داشت و آن زندگی مردانی بود که آنها را رهبری می
 اً چه جسم –ه شوالیه را حس کرد با این حال این وظیفه او بود. ویل مخمصه دو جانبرد و بشان بمعادل این بود که آنها را به سوی مرگ جنگ،

 گفت: اً.چه روح

 دی تعدادتون کمه.به طرز ب شما  -

در  –تواند بیست تایشان را آماده کند بود که بنیروی به ظاهر پیاده نظام، بیست و پنج نفر بودند. اما در آن وقت کوتاه نوریس، خوش شانس می
ر به دست بله یک نیروی مطمئن تبکر مقافنب کارآموزان، ویل از و از جا. هایش راکنارش این نیرو در بهترین حالت، سه یا چهار تا از شوالیه

 ای که تماشایشان کرده بود به خود لرزید.لختهشل و نباسکاندی با این گروه ت

هایی مشابه رای زمانبیت آن زندگی نر نجیب زادگان دارند. اما هزینه امثزندگی که اک ،کرده بود یرپنوریس مکثی کرد. او زندگی پر از امنیتی را س
 سته بودند حمایت کند.بقادر نبود از مردمی که به او وا .شود. حاال زمانی که الزم بود، آماده نبوداین پرداخته می

 گفت: ،ودنشب و راا فچنان که تنها رئیس مدرسه نظامی حر ،ویل به آرامی

 هدایت مردانت به سمت مرگ نیست. توهیچ مزیتی   -

 شد.ش، آویزان در کنارش، باز و بسته میوریس به دور دسته شمشیرندست 

 ت:فا حالتی نامطمئن گباو 
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 دیم...بباید یه کاری انجام   -

 ت:تر گفو برید. او به مرد مسنا فویل به آرامی وسط حر

ها ی قصر کن. حیوانات رو داخل مرزعه اداخل دیوار نن با خودشون بیارنتوچیزی که می ا هربرو  هاروستایی .دیمانجامش می و  -
بین استاد بو  ،مسلح و آماده کن مردانت رو .ننخوان مجبور بشن شکارشون کونا رو میاها ین که اگر اسکاندینشون کبرونین، پراکنده

 یه ضیافت آماده کنه. تونه خیلی سریع یه چیزی برای راه انداختنو میلرُ

 نوریس مطمئن نبود که درست شنیده باشد. او کامالً سر در گم پرسید:

 ت؟فیاضیه   -

 ه تایید تکان داد.بویل سری 

تی با این اسکاندیبرم و یه صحیدر این حین، من م .هنه برای ما چیزی سرهم کنتوم اون میئنمطم .یه ضیافت. نه چیز خیلی خاصی  -
 م.کنها می

لندتر از آن چیزی که در نظر به آن چهره جوان و آرام در مقابلش خیره شده بود گشاد شد. او اندکی بچشمان رئیس مدرسه نظامی همین طور که 
 داشت پرسید:

 شون به ما جلوگیری کنی؟تونی با حرف زدن از حملهکنی که میمی رکفیه صحبتی با اونا داشته باشی؟ چطوری   -

 ای باال انداخت. او گفت:ویل شانه

 .منه شام دعوتشون کبعدم بن و نبهمون حمله نک خوامبک کردم ازشون ف  -
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ر آب که درست ب فبسیار زیادی درخت مشرریخت. مکانی پوشیده بود، با تعداد یترروت از سمت سواحل شرقی جزیره به داخل اقیانوس میبرود 

های ساحلی رود درست تا کناره بیجاد کنند. آا – شیپه بزرگی یک ولفبحتی برای یک کشتی  –ی را نه آب رشد کرده بودند تا محل کمیبدر ل

سمت خلیج  پیچ و خم از وسط جنگل بهآلی برای لنگر انداختن مهاجمان ایجاد کرده بود. ویل داشت تاگ را در مسیری پر عمیق بود و محلی ایده

 ید.شن رشهایی را پشت سند که صدای تاختن سماتازمی

ش را کنترل کرد. باش حرکت اسهنشابا لمس پ .تاختاش در پشت سر او میجنگی با اسبر نوریس را دید که او روی زینش چرخید و وقتی سِ

غبار به دنبالشان به جا گذاشته بود. سگ  و ری از گردبا اشخاکستری بهای استیل اسلعرئیس جنگ حاال کامالً مسلح شده و زره پوشیده بود و ن

افتاد  روی شکمش فرو ،ستادیوقتی اسب رنجر ا ،داشتمی گ گام براآمد و هماهنگ با تاره مسیر به تخت پیش مینکه داشت آرام و بی صدا از ک

 کرد. شدن اسب و سوار را تماشاا کنجکاوی به یک سمت خم شده بود نزدیک بو با سری که 

جنگی حداقل به اندازه چهار دست بلندتر از تاگ بود و اسب و سوارش باالی سر ویل و تاگ قد علم  بنوریسی اسبش را کنار ویل مهار کرد. اس

 کرده بودند. ویل سرش را برای خوشامدگویی خم کرد و گفت:

 وریس، چی شما رو به اینجا کشونده؟نر سِ  -

 ه او پاسخ داد:ب، نوریس ثوریس قرار است چه بگوید. بعد از چند ثانیه مکندانست که کرد. ویل به خوبی می نوریس مکت

 دی، رنجر.به تنهایی انجام ب کارون تونم بذارم اینمی  -
 .شدبه وضوح رد تلخی از خودسرزنشی در صدایش حس می

که  مازدنب ه گردن توبو نتونم ایحاال نمی .دونمو مینره و خودمم ایبست پیش سه که آماده نیستیم. اجازه دادم همه چیز ناین تقصیر م  -
 .منمومن کنارت می .دیب ی سخت رو به جای من انجاماتمام کار

 یارویی با اسکاندی هارو برای را ویل تا بود الزم جرأت اندازه همان به و طلبیدمی جرأت موضوع آن گفتن. داد تکان را سرش متفکرانه ویل

همراهی کند. ویل موج جدیدی از احترام نسبت به رئیس مدرسه نظامی در دل احساس کرد. با خودش فکر کرد شاید اگر همه چیز به خیر می
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آموخت که بخش سیشیپ مهاجم این درس را به خوبی به آنها مییک ولف ورود توانست این اتفاق را به فال نیک بگیرد. مطمئناًگذشت، می

 الزم را ندارد و این موضوع خیلی بهتر و کارسازتر از هر انتقادی بود که ممکن بود ویل ادا کند. کلیف آمادگی

 ه شوالیه گفت:بویل 

 اسگزارم. ولی احتماالً بهتره که خودم تنهایی انجامش بدم.پاز پیشنهادتون س  -
 را آرام کند و اضافه کرد:ویل متوجه شد که چهره مرد سرخ شد، پس به سرعت یک دستش را باال برد تا خشم او 

 شانسهایی نم تنککر میفاین به این خاطر نیست که من به توانایی و شجاعتون شک داشته باشم. حقیقت کاماًل برعکس. ولی   -
 ه راه کردن این اوضاع دارم.ب بیشتری برای رو

 نوریس پرسید:

 جنگی؟بونا تک و تنها اتونی نقشه بریزی که با نمی مسلماً  -
 ختد کوچکی روی لبانش نشست و گفت:برا به عالمت نه تکان داد. لویل سرش 

ای دیگه بیه آدم کامالً مسلح سوار بر این اسب بزرگتون، شاید نتونم انتخا ،اصالً تصمیم ندارم که باهاشون بجنگم. اما با حضور شما  -
 ین.نکر کفدر موردش  .داشته باشم

 :ند ادامه دادش را قطع کفوریس بتواند حرنویل قبل از آنکه 

 کنن.می لهمل بیشتری حمأها احتماالً بدون هیچ تآماده جنگین، اسکاندی خیلی واضح به محض دیدن شما، که  -
بزرگ و تربزرگ داشت که با لبخندی او. داد ادامه جوان رنجر سپس. آمددرمی جور عقل با گفتمی ویل که چیزی. جوید را اشپایینی لب نوریس

 داد:شد ادامه می تر

ونا هیچ اای روی مردم بذاریم. تونیم تاثیر آشفتهما رنجرها می. و تنها ببینن، شاید مایل باشن که صحبت کنننم از طرف دیگه، اگه اونا  -
 .هبزنوقت کامالً مطمئن نیستن که ما ممکنه چه کاری ازمون سر 

نداشت که مرد جوان را که فقط به یک کمان مسلح بود، در تساوی تی غبل رحا این با. است درست هایشحرف کند اعتراف که بود مجبور نوریس

 :ی قاتع ادامه دادنا لحبرود گذارد. ویل تردید او را دید و در حالی که متوجه شد وقت دارد از دست میبر سی یه یک تنها ابربنا

ر یارم. لطفاً سِ بونم شراهم دخل چندتا و سر – گ پشت سر بذارمارو با ت اتونم اونعالوه بر این، اگه همه چی خرابی شد همیشه می  -
 ه.ننوریس، راه حل من بهتری

چون هیچ مسیر دیگری  ،دانست آنها از این راه خواهند آمدمی ،گشتها میهای اسکاندیال اولین نشانهبداشت دن .ه پایین مسیر نگاه کردبویل 

توانست به جان پناه می ر الزم بود،کش، اگبک و چابس ببر آن روی است. رنجر فاحل وجود نداشت. ناگهان نوریس تصمیمش را گرساز سمت 

پرتابی دیگری استفاده  حهای دریا به ندرت از کمان یا هر سالگذارد و به قلعه برگردد. گرگبها را پشت سر جنگل بگریزد یا خیلی ساده اسکاندی

 کردند.می

 چرخاند، گفت:اش را میبحالی که سراس در

 ب.خ هخیل  -
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 مهمیز زد و ناشیانه در راهی که از آن آمده بود تاخت. به اسبشا قدرشناسی سر تکان داد و شوالیه بویل 

صاف و مستقیم بود،  بتاًش را بررسی کرد. در این نقطه، مسیر پنجاه متر از هر سمت نسفویل محیط اطرا ،محو شد بهای اسوقتی صدای سم

اینجا برای مالقات با  ،کر کردهموار بود، و درختان فضای بازی ایجاد کرده بودند. ویل با خودش فدرختان از کناره مسیر عقب بودند و زمین 

ا را حفظ کند و برای مانور دادن هبا اسکاندی اشفاصله ،توانست اگر الزم شددر اینجا می ه.باشای ه به خوبی هر قله دیگهنتوها میاسکاندی

 به عقبدیک به زمین، کنارش ده دوازده قدمی عقبی برگرداند، بعد در میانه مسیر متوقف شد. سگ، با شکمی نز را بفضای کافی داشت. ویل اس

طر نور خورشید درون چشمان روی زمین دراز کشید. ویل به خورشید نگاهی انداخت. خورشید در پشت سرش قرار داشت، به همین خا صافلنگید و 

ش نزی چد را با آرامش بر روی قال را بر روی سرش کشید و کمان بلننزرگ شبکاله  خوبه. اهمه اینکر کرد، افتاد. ویل با خودش فها میاسکاندی

گ غرغری هشدار دهنده آهسته سنیه ثاگ تکانی خوردند و بعد از کسری از اهای تگوش .بودن خطرناک بودنش مقرار داد. آماده بود، بدون در چش

 ها را در زیر درختان ببیند. او به دو حیوانش گفت:مسیر حرکت سایه توانست در کنار پیچسر داد. ویل می

 خیله خب. آروم باشین.  -
 ها شد.ا آسودگی سر خم کرد و منتظر اسکاندیب .تر کردجای نشستش بر روی زین را راحت

*** 

قدم بیرون گذاشت. در پشت سرش، بیست و هفت ، در زیر نور خورشید عصرگاهی از زیر سایه درختان 14کالدکاپیتان ولف ،13گاندار هارداستریکر

ا حالتی شوکه به بته و گاندار فکردند. چشمانش به خاطر نور کم جنگل اندکی تار ردر یک دسته دو ستونه رژه وار حرکت می ،جنگاور اسکاندی

انسانی او و نه یک جنگاور.  بود ک شوالیهنه یبه هیچ شکلی،  ،او متوجه شد که آن مرد لشان توقف کرد.بها در جاده مقانخاطر دیدن آن مرد ت

ها ای از دیگر اسلحهاما هیچ نشانه ،هایش قرار داشتبا بی تفاوتی بر روی ران ریزنقش سوار بر روی یک اسب پشمالو بود. کمان بلندی تقریباً 

برای دیدن این که چه چیزی موجب  ،شدند مردانش با سردرگمی پشت سرش متوقف .ر زین، نه یک شمشیر، نه یک نیزه، یا چماقبنه یک ت .ودبن

کالد را حرکت کسی که پاروی جلوی کشتی بر روی عرشه ولف ،15ندربوکاحرکت کردند و به دو طرف مسیر پراکنده شدند. اولف  خیرشان شدهأت

 داد، گفت:می

 ر.یه رنج  -
ل چند رنگ نشده بود تا متوجه آن ش پشت سر آن مرد منتظر، مانعگاندار متوجه شد که حق با اوست. نور خیره کننده خورشید، تقریباً مستقیم در و 

رسید را ببیند که به نظر می بتوانست الگوهای نامنظم و عجیا نور وقف داده شده بودند، میبشود که نشانه یک رنجر بود. حاال که چشمانش ب

 زدند و گویا جاندار و متحرک بودند.یسوسو م

 ریاد زد:فی مالیمصدای 

 دیم؟بانجام  تونتونیم براچی کار می .خیربتون ذشتهظهر گ  -

                                                            
13 Gundar Hardsriker 
14 Wolfcloud 
15 Ulf Oakbender 
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که  ،ستفاده کرده بودا هات احوالپرسی اسکاندیااربآور بود که او از عآوری صدای آن مرد جوان بود. همین طور این حقیقت شگفتبه طرز شگفت

از این حضور ناگهانی سر در گم بودند. آنها منتظر مقاومت و ید که به اندازه او شنپچ مردانش را  چپاین موجب شد گاندار تردید کند. پشت سرش، 

عمل را از دست داده  کارابتانه. گاندار که متوجه شد بنه یک پرس و جوی مود ،آمدندمردمی بودند که برای رویارویی با آنها می انبجنگی از ج

 ریاد زد:فانیت با عصباست 

 .تو انتخاب کن ه.کدومش ما مهم نیست واسهجنگ. ب! برو کنار ، فرار کن یا وایساکنار   -
 تر شد.او شروع به پیشروی کرد و آن مرد اندکی بر روی زین راست

 نیا. جلوتر  -
 ید:نولف را شاای از تردید. گاندار دوباره تردید کرد. پشت سرش صدای آرام آن صدا حاال پر از قدرت بود، بدون هیچ نشانه

 ن.نن شلیک کوخود شیط ینعتونن این رنجرها می .دقت کن گاندار  -
 یده باشد ادامه داد:نچ هشدار دهنده اولف را شپ چپل این که آن رنجر ثم

 ؟تونیمت کنیم، میبیه کمی صح میری. اجازه بدهجلوتر بیا و قبل از این که دو تا قدم دیگه برداری می  -
مختصری دید. حتی  صحرکت نامشخ پیشروی به سمت سوار کرد. اور خرناسی کشید و شروع به با تکبهای مردان بر رویش، آگاه از نگاه ،گاندار

ل چشمانش را نش ه در بعدها هم هیچ خاطره واضحی از آن که این حرکت چه بود نداشت. الگوی چند رنگ و مرتعش عجیبِ ثیا یادآوری آن حاد

ید و پیکانی در روی زمین آشیان کرد، سر شن تامب! آلود هیس اد حرکت کرد. اما گاندار یک صدای خشمبگیج کرد و رنجر هم به سرعت برق و 

 گفت: به سرعت به عقب برگشت. آن صدا به آرامی .تفر روفبین دو پایش به درون خاک  پیکان مستقیماً

 .اشهبات مین چشبتونست می  -
و همین که سر آن زمین را لمس  آورد پایینکرد می استراحت هاششان روی بر که را تبرزینی او. دارد حقیقت حرف این که بود متوجه گاندار و

 اش تکیه کرد. او پرسید:کرد بر روی دسته

 ی؟اخوچی می  -
 انداخت. باال ایشانهو آن مرد 

 دونستم معاهده هلشام فسخ شده.می. نفقط یه چند کلمه گپ و گفت بین دوستان  -
 گاندار جواب داد:

 ه.نکع نمیناون معاهده هجومای انفرادی رو م  -
گوید. او ب لی که سر آن مرد را پوشانده بود سخت بود که این رانا کاله شبیید آن مرد را دیده، اگرچه أکر کرد که سر تکان دادن و تفا خودش ب

 گفت:

و دارایی نشمخصوصا وقتی اون هجوم به دوستا – مخالفشه شدیداًالور گفته که فرک استارا اما ،شاید نه توی کلمات اون معاهده  -
 شه.ط بمربو هاشون

 ا مسخرگی خندید. او گفت:بگاندار 
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 گرده!ل دوست نمیباها دنالوئنیرجارل میون آربا ؟دوستا  -
 لولیدند.های شک در درونش میگفت کرماگرچه همین که آن کلمات را می

 خیره شد. ویل سرانجام گفت: ته پاییزیفر روفنداد. به جای آن به آسمان و خورشید  ابی به وجود آمد. رنجر سوالش را مستقیم جوثمک

 .کردینریک و گالیکا حمله میبم داشتین به سواحل آنک کفصل هجوم خیلی دیر شده. فبرای   -

ا خودش فکر کرد میبلش، ویل با تماشای آن گروه در مقابن در کار نبود. حاال ئلوای از هجوم به سواحل جنوبی آرفراحتی بود. هیچ حر ضرفاین 

 کرد گفت:اند. او در حالی که لحن دوستانه و آرامش را حفظ میاینجا لنگر انداختهداند چرا آنها 

ک ف .شنهای پاییزی به زودی شروع میانفوطتوی این وقت سال امواج خیلی بلند و سهمگینی روی دریا استورم وایت وجود داره.   -
 .یننموم زمستون رو توی اسکورکیل مینک

 ها ایجاد شد. رهبرشان به مردانش نگاه کرد تا آنها را ساکت کند.ب و شگفتی در میان اسکاندیویل دید که موج کوچکی از تعج

 دونی؟اسکورکیل می اسکورکیل؟ چی در مورد  -
 :ویلی به او گفت

و  ه کوچیک چمنیتک هیا حتی ی آسایشی، صدها کیلومتر از هر طرف. نمور و سرد و کامالً خالی از هر هدونم از جنس سنگ سیاهمی  -
 تره.ز. با این حال به جای عبور از روی استورم وایت توی آب و هوای بد ترجیح دادنیبگیاه س

 زود:افدقت  بای کرد و بعد ثش مکفیر حرأثاو برای ت

 ونطوری بود.ااونجا بودم  دنویا ولفبیا حداقل، وقتی   -
ها بود. با این حال تعداد کمی از ز انتخابش به عنوان ابرجارل اسکاندیشیپ ارک، قبل اولف، ویندولفت .هحاال یه تاثیری داربا خودش فکر کرد، 

شان نداشتند. او دید که گروه ها نامشان را به صورت نقش شده و نوشته بر روی بدنهیهای اسکاندکشتی – دانستندها بودند که این را مییئنآرالو

رشان دید و آنها متوجه شدند تنها راهی که ویل ممکن بود نام بدر حالت ایستاده رهکردند، عدم اطمینان را چ میپچ پاسکاندی با صداهای آرام 

 شناسد.ب داند آنست که خود او را همبرا  ارککشتی 

 

رش بازوی رهبه بمتوجه آن شد. او  فکرد. با اینحال او ارتباط واضحش را نفهمید. اولاین دقیقا همان فکری بود که داشت از ذهن گاندار عبور می

 چنگ انداخت.

 !ی شرقی کمک کرداهمونی که به شکست سوار !نهاو  -
اما  ،ها مبارزه کرده بودانه اسکاندیشیده بود که پنج سال قبل شانه به نخیره شد. در مورد کارآموز رنجری ش به مرد بر روی اسبه دقت ب گاندار

جنگ نهایی در دیوار دفاعی  طینه اولف. او در  اما دور از کشورش بود. هاا تموجایبی آن جنگ خونین و کوتاه طهرگز او را ندیده بود. گاندار در 

 ولف او را بازشناخت.اجای گرفته بود. حاال همین که ویل کاله شنلش را عقب راند و انبوه موهای سرکشش پدیدار شد، 

 او به کاپیتانش گفت:

 !ندارااونه، گ  -
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 زود:افا خنده ترسناکی ببعد 

 خالی کرد. رو هایازین تموج پنج تا من دیدم که اون توی چند ثانیه طی جنگ .که ایستادی و عقبی برگشتیخیلی خوب کردی وقتی   -
کرد، پس او دوست نزدیک ابرجارل هم یکر مفای بود که داشت در موردش سانهفاش نبود. اگر این همان کارآموز ادانست که این همهمی فاول

اداری به دوستانش فارک به و تواند انجام دهد.بشیپ و هجوم به قلمرو این کارآموز احتماالً بهترین حرکت شغلی نبود که یک کاپیتان ولف – بود

 کردند.ا آنان که دوستانش را آزرده میبت بسنو زود عصبانی شدن و از کوره در رفتن  – معروف بود

اش چه گوید یا کار بعدیبدانست چه مقامش، به همان نتایج رسید. او مردد بود، نمی باز نای ، بعدعدگاندار، که متفکری سریع نبود، چند ثانیه ب

 اشد.ب

کلیف ترغییشان کرده بود. آنها به تدارکاتی نیاز داشتند که در او و مردانش نیازهایی اضطراری داشتند که به سمت تصمیمشان برای هجوم به سی

ها فراهم میای امن برای ولفت شیپطوالنی زمستان بر روی اسکورکیل رفع نیازشان کند. جزیره برهوت، اسکلههای سرد و گزنده و میان ماه

بودند به جز آدم کالد همه چیزشد، ملوانان ولفت از به دست آوردن تدارکات میصحبو وقتی که  ؛کردع میفاما در مورد غذا نیاز اندکی را ر ،کرد

رفتند، کامالً ممکن بود از گرسنگی بمیرند. در بهترین حالت به حد اعلی گرسنگی میر همین گونه به اسکورکیل میاگ .های موفق در این کار

و  فکر کرد، شا خودبروند. به استقبال زمستان به گوشت و آرد و گندم نیاز داشتند تا بغارت داشتند. آنها  رسیدند. گاندار و مردانش نیاز به هجوم و

 های خشکش کشیده شد.بش گذشت زیانش ناخودآگاه بر روی لنانستند به دستش آورند. همین که این قکر از ذهتواگر می ،بشرا

بودن برای ملوانانش سرزنش کند. او در حالی  بتوانست او را به خاطر به دنبال شرایط خورجارل نمیبدوست یا غیر آن، ا که ا خودش فکر کردب

 ریاد کشید:فت، فکه تصمیمش را گر

 دم.می م، پس بهت این آخرین فرصت رونرو روی یکی از دوستان اسکاندیا بلند نک مدم اسلحهبروکنار، رنجر. ترجیح می  -
زین عظیمش را بلند کرد. وقتی که دید لبخندی بر روی صورت جوان آن مرد نشست اندکی مشوش  ربکرد دوباره تت میبهمین طور که صح

 شد. ویل با سرخوشی گفت:

 ین؟نک رم، شما قصد دارین چی کاربو اگر من کنار  .ت عظیمی از سمت شمابچه مح  -
 کرد. گاندار خیلی شفاف گفت: اند اشارهدانست جایی پشت آن درختان قرار گرفتهکه می شگاندار به سمت قصر و دهکده مجاور

 ریم.می گیریم وخوایم میهمون کاری که برای انجامش به اینجا اومدیم. همون چیزی رو که می  -
 ی منطقی گفت:نا لحبویل 

 د.اتنها چیز زیادی گیرت نمی ده مردِ با  -
 ا عصبانیت خرناسی کشید.بگاندار 

 دارم! سرم؟ من بیست و هفت تا مرد پشت اده ت  -

 .ه آن جمع نپیوستبگاندار متوجه شد که اولف اگرچه  –ی خشمگین از سوی مردانش بلند شد شغر

ت کرد، هیچ ردی از سرخوشی، و لحن منطقی در صدایش نبود. به جایش، لحن صدایش سخت و سرد بود. ویل باین بار، وقتی که رنجر صح

 گفت: 
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م. و شما چندین بهنوز به قصر نرسیدین، و من هنوز بیست و سه تا پیکان توی تیردانم دارم و یه دوازده تای دیگه توی پالون اس  -
باید  ،دی هستمب که همش بین تیررس درختای اونجاست. حتی با وجود این که تیرانداز – شهبکیلومتر پیش روتون دارین که باید طی 

 شی.ا نگهیانا رو به رو میبا تنها ده مرد بتو  شم روی بیشتر از نیمی از مردانت حساب کنم. بعدنبتو
وانست در جنگل محو و ناپدید شود و همین تیچشمان گاندلر بی اختیار به سمت خطوط درختان چرخید. متوجه شد که حق با رنجر است. رنجر م

 کردند به قصر برسند بر سرشان آتشی دائمی بریزد. ویل اضافه کرد:طور که آنها سعی می

 کنی.تر میراحت همه چیز روی فقط ورای واین طیالم ببسعی کن دن  -
های یک رنجر در مورد اجتناب از دیده شدن با توجه به توانایین که سوار بر اسب بود و ای به توجه با. داد فحش لبی زیر انفجار حالت به گاندار و

شیپ حس توانست به راحتی از آن تعقیب بگریزد و در همان حال نیروی اندک اسکاندی را تکه و پاره کند. کاپیتان ولفویل می ،در میان درختان

باقی مانده باشد، به تله افتاده بود. از یک طرف اگر به دهکده حمله دون هیچ انتخایی که برایش ب ،جوشد. اینجاکرد که عصبانیت در درونش میمی

 مردند.می کردند، تعداد زیادی از آنها مطمناًیمردند. در طرف دیگر، اگر سعی مبردند، او و مردانش از گرسنگی مینمی

دل شود. بمبث و ع باطلجوشان به عکسی العملی  کرد و منتظر لحظه مناسبی بود، درست قبل از این که عصبانیتویل با دقت او را تماشا می

 ه آرامی گفت:بویل 

 رسیم.بقات فه یه سری توابتونیم به ناز طرف دیگه، ممک  -
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 به پایین منعکس شد. فکلیباالترین برج قصر سید دیده بان از اریف

 !اونا دارن میان  -
ال کرد. گروهی بکرد دنبعد سمتی را که دست مرد داشت به آن اشاره می ،اال نگاه کردبه ببارون ارگل با چشمان تنگ شده در مقابل نور درخشان، 

شدند. مردی سوار کنار مردی که آن جنگاوران را ز دور قصر وارد میاز جنگاوران اسکاندی داشتند از میان درختان یه داخل زمین مسطح و با

 آمد. یراند. همین طور متوجه شد که سگی سیاه و سفید آنجا بود که در مقابل آن گروه دوان پیش ممی بکرد اسهدایت می

 ارگل پرسید:

 زده؟ فگی باهاشون حرمی  -
 نها گذاشته بود خیلی دورتر از پیچتوقتی ویل را در آن جاده  .یید سری تکان دادأبه ت ،تاده بودو نوریس، که در کنار برج و بارو در کنار رهبرش ایس

 رود.ب . آماده بود تا اگر نیاز بود به کمک رنجرهها مالقات کردعدی نرفته بود. دیده بود که رنجر با اسکاندیب

 زد. دیدم یه پیکانی برای هشدار شلیک کرد. فاهاشون حربست و ب رو درسته. خیلی راحت راه  -
 زود: افکرد او که حرفش را تصحیح می

 اتفاق افتاد. این رنجرا غیرعادین. ... فقطقطفیه جورایی  .حقیقتش ندیدمش  -
 ت گفت؟فیاضاون چیزی در مورد یه  و  -

که او هم گیج و سر در گم شده بود، همان طور که  ،کرده بود و ابالغرُلای باال انداخت. او همین حاال هم آن دستور را به انهشاین بار نوریس 

 نوریس گیج شده بود.

 نظری بکنم. تونم اظهاریافت، سرورم. اگرچه در مورد این که چی توی سرش داره نمیضیه   -
را شمرد. او متوجه شد نزدیک سی نفری  ندشدبه قصر نزدیک می ندت نیروی اسکاندی که داشتاکردند ارگل نفرت میبهمین طور که داشتند صح

د رو به رو شوند. وشاول و سوزانده میپتوانستند به مقابله با آنها بفرستند. مجبور بودند با این حقیقت که دهکده چبودند. بیشتر از آن تعدادی که می
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ن طور که ویل دستور داده بود پراکنده شده بودند. اما ساکنان دهکده خودشان در داخل دیوارهای قصر کامالً در امان بودند و چهارپایانشان هما

ها حاال متوقف شده بودند، تقریبا دانست که این تقصیر اوست. اسکاندیدادند و بارون میهایشان را از دست میها و داراییمردمش، رعیتش، خانه

زین  مرد درشت هیکلی که کالهخود شاخداری بر سر و تبر ،ت کندحبر اسکاندی صبره باتا  او دید که از روی زینش خم شد .رصدویست متری ق

 یه چهارنعلب بشان رد و بدل شد و ویل اسبش را به سمت قصر چرخاند و اجازه داد که اسنیبای به همراه داشت. به نظر نوعی تواقق هبجنگی دول

تواند انجام حفظ کند، چیزی که تنها یک سگ گله می ه دویی سریع رسید تا جایگاهش پیشاپیش ویل رابسریع پیش آید. سگ از یک شروع آرام 

 دهد.

 بارون گفت:

 ه.شبینیم چی تو سربشه پایین بریم و با شاید بهتر  -
رفتند. و درست زمانی که نگهبانان دروازه اجازه هایی که به سمت حیاط پشتی پایین میپله .تدفها رلهپاش به سمت و او و استاد مدرسه نظامی

نوریس نزدیک شدند به آنها سری  ن رسیدند. ویل همین طور که بارون و سریدریچه کوچکی بر روی ورودی اصلی وارد شود به پایدادند ویل از 

 تکان داد و گفت:

 ها کردیم سرورم.ا اسکاندیبقی فیه توا  -
های دیگران این طور به نظر آید که دارد به گوش در برابر تاو از کلمه ما استفاده کرده بود  ،ت کردهصحبری با لحنی خبارگل متوجه شد که ویل 

خراب  و را در مقابل مردم خودشات بالصرنجر آسان بود که قدرت و  ایبر .حرکتی زیرکانه بود کند. ارگل متوجه شد اینارون عمل میبدستورات 

 جواب داد: ی بمیکرده بود که این کار را انجام ندهد. او با صدا بکرده و تحلیل ببرد، با این حال رنجر انتخا

 همیدم.ف  -
ندارد. رنجر جوان جلوتر آمد و صدایش  زندیترین نظری در مورد این که ویل در چه موردی حرف مداد که مردم بدانند کوچکاین گونه اجازه نمی

 بشنوند. او گفت:توانستند صدایش را می سیررا آنقدر آرام کرد که تنها ارگل و نو

ویه مقدار  دنگاو نر و ده تا گوسف دیم پنج تابهشون گفتم که اجازه می .تدارکات دارن. به همین خاطر اینجان اونا برای زمستون نیاز به  -
 د.نقابل قبول گندم برای آرد کردن داشته باش

 زدن کرد: فا اوقات تلخی شروع به حربارگل 

 !پنج تا گاو نر  -
 ت:نگاه سرد ویل او را در میان اعتراضش متوقف کرد. ویل گف اما

 سرورم. ،ن. این بهای مناسبی برای پرداختهنکون معامله ویرون میاو دهکده رو توی  .آرنرو به دست می ار حال اونه اونا به  -
اهمال  – کاری که ناگفته ماند این بود که ارگل به خاطر اهمال کاری خودش در این موقعیت بودفنگاه استوارش را بر روی بارون نگه داشت. ا

دهد. یید ویل سر تکان میأق و تفبرای توا سشد. او دید که نوریاین بهای اندکی بود که پرداخت می ،کرفکاری خودش و نوریس. با این طرز 

 نوریس گفت:

 ن، سرورم.ش تهفن از گله من گرنتوی نر میااون گاو  -
 دهد. آهی کشید. او گفت:سهم خودش از نقش و مسئولیتش را در این موقعیت انجام می رداش دادانست که رئیس مدرسه نظامیرگل میا
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 .دهب نوریس دستورات رو .شنته میفز گله من گرا ته. و اون گوسفندابلا  -
توانست در تهدیدش آسودگی کشید. امیدوار بود که آن دو مرد متوجه شوند این بهترین راه حل است. البته ویل می ه کوتاهی از سرآویل در درون 

می مه دانست حتی ده اسکاندیی میفه گاندار خوب نقش ایفا کند، اما تمایلی نداشت که روی مردان درمانده پیکان شلیک کند. از طربت بنس

بودند حقشان  ا صراحت هم باید گفت چون ارگل و نوریس برای چنین موقیعتی قابل سرزنشبو  .توانستند موجب ضرر و زیان و زخم بیشتری شوند

 ردازند.بپبود که بهای آن را هم 

یه مهمانی خوش بگذرونن، فک کنم سر نوریس این ایده رو به سر  در سرورم، در این بین منم ترتیبی دادم که گاندار و مردانش با ما  -
 درسته؟ ،زتون یادآوری کردنپآش

 ت. او گفت:فر به عقبیدن آن گامی نا شبرگل ا

 شن؟ب جاناونا وارد ای دمبی اجازه اخوها؟ میمهمونی در کنار ما؟ اسکاندی  -
 او به سرعت نگاهی به دیواری ضخیم و ورودی چوبی محکم انداخت. ویل سری به تایید تکان داد.

 شکنه.رو نمی عهدرگز اون هیه اسکاندی . دار رو داده که هیچ دردسری در کار نخواهد بود، سرورم یه سکان قولِ گاندار بهم  -
 ...اما  -

 لحظه آن در نوریس. بود عجیبی بسیار پایگاهش داخل به ورود برای وحشی دریایی دزدان آن به دادن ورود اجازه ایده. بود مردد ارگل حال این با

 برگشت. او گفت:ه سمت او بچارگی  یبا بد. ارگل کن جمع را شده پراکنده حیوانات تا بود کرده روان را چوپانانش از یکی برگشت،

 !ون جشنی برپا کنیماشو بر –ن خوایم اجازه بدی این دزدان دریایی داخل دیوارا بشی مظاهراً  -
ها و منتظر در جاده نآن مرد ریزنقش ت هشوالیه منظر ،ل او به این موضوع واکنش نشان داد. بعدثای توانست ببیند که نوریس هم مبرای لحظه

 ی تن به قضا داده گفت:نا لحبتاد. او اف روفهایش ا به یاد آورد و شانهها را اسکاندیببرای مالقات 

 تونه جالب باشه.توی جمع مالقات نکردم. این می چرا که نه؟ من هرگز قبالً یه اسکاندی رو  -
 از شد.ببر روی هر دو مرد  ویل یشن

 تونه موقعیت پر سر و صدایی باشه.می  -
 ه کرد: فاضش افو بعد هشداری را به حر

 .بر بیاین پسش تونین ازنمی یچوقته .یننک ابترق هاشونابین توی نوشیدن ناما سعی نک  -
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 جنگاوره یه خاکستری ریش هلت

 شنیدم هامحلی بین حرفی یه

 کنها چاقو و چنگال موهاش رو کوتاه میبریشی خاکستری  هلتِ

 باش. خوش خاکستری، ریش هلت

 باش. خوش گممی که من

 ،اشب شت ریش خاکستری، خوله

 ردام یه روز دیگه است.ف

شود. دیلیا دست زد و  صدایش طنین اندازه زد و اجازه داد که برضکرد به زه پایانی بر روی ماندوال میویل همین طور که آخرین کلمات را تمام 

 ردی از حیرت در صدایش گفت: با ،ا خوشی خندید. اوب

 خونی.بای چیزی باید به میخونه بیای و یه ترانه !زنیخیلی خوبی می  -
 ویل سرش را به حالت نه تکان داد. گفت:

 ه.نکتقدیر نمی زمااش به خاطر آواز خواندن و ساز زدن من برای خالی کردن میخونه واقعاً ک نکنم. مادرتف  -
ظاهر  ههای محلی سرگرم کننده در یک میخانه به بزرگی و جالل یک رنجر، یا بدر حقیقت، ویل مطمئن بود که ایده آواز خواندن و نواختن ترانه

زیبا و صمیمی بود  انوازد یا نه. اما دیلیبا یتواند برای دیلآیا حتی می کرد کامالً مطمئن نبود کهآمد. حاال که به آن فکر میینم اشهساکت و رازگون

اق کند. آنها بر روی ایوان کابینش نشسته فتواند در این موضوع کمی به خودش ارو پیش خودش تصمیم گرفت که می ،و ویل، جوان و اندکی تنها

های نیمه برهنه درختان گاه گاه کمرنگ و پررنگ میتوسط شاخه رفت، نورمیق غربی فرو فبودند. اواخر عصر بود و خورشید پاییزی در پایین ا
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رای آوردن وعده شام ویل، شروع به گرفتن جای مادرش کرده بود. این غروب، بشد. در هفته گذشته، از زمان ضیافت با ملوانان اسکاندی، دیلیا 

ش خاکستری بر روی ایوان نشسته بود. این ترانه یک دنباله پیچیده از شانزده ری های ساز ترانه هلتهمین که رسیده بود، ویل در حال تمرین نت

وازد و همین طور آن را بخواند. آن آهنگ یک آهنگ ناز او خواسته بود تا دوباره آن را ب اشد. دیلینت بود که با ریتمی تند و هیجان انگیز نواخته می

ماند. وقتی ویل بخوابید تا گرم بود که در میان بزهایش می ثیفانی ژولیده و کپو در مورد چو ریگاسی رپیجوی سنتی بود. در اصل اسمش 

مو و برای اولین بار شروع به یادگیری ماندوال کرد، به شوخی آن آهنگ را به ترانه هلت ریشی خاکستری تغییر داده بود، به عنوان تذکری برای 

 استادش . بریش نامرت

 ی گشاد شده پرسید:کنداا چشمانی ب ادیلی

 سازی؟وری ازش جک میطدش نیومد که این باما رنجر هلت   -
 ای باال انداخت.خطرناکی بود. ویل شانه وس در میان پادشاهی شناخته شده بود. به نظر دیلیا ایده مسخره کردن هلت ایدهبشهرت هلت ع

 شوخ طبعی خوبی داره. سحکنی جدی و عبوس نیست. حقیقتش اون یه ، هلت این طوری که فک میاُه  -
 خندیده.تمام اون شبی رو که وادارت کرد برای خواندن اون آهنگ روی درخت بگذرونی می مطمئناً  -

را  صافهای ای بر روی سنگها آهنگی بی نظیر که صدای خروش چشمبای آشنایی بود. صنای آرام و زنانه، و دصدایی از پشت سرشان آمد. ص

 ه انتهای ایوان کوچک رسیده بود.برگشت که ب فاره آن را بازشناخت و بر روی پاهایش جست، به سمت گوینده حرآورد. یکیبه یاد ویل می

 او گفت:

 الیس!  -
همین طور که وارد  الیسویش قرار گیرد، دستاش باز برای خوشی آمدگویی و ر در ست. جلو رفت تا روب اش نقشه روی چهرهنلبخندی سرخوشا

 ت.فآنها را گر شخود ا دستانبشد بالکن می

اش های سادهها بود و برشبسیار زیبایی پوشیده بود. آن لباس یونیفورم رسمی سرویس دیپلمات لباس سفید برشدارِ ،بلند قامت و بسیار باوقار بود

و به روی  فاش صالوند اخگر گونهبکرد. موی کرد و پیکر ظریف الیس با آن پاهای بلند را به کمال جلوه گر میشیک بودن آن لباس را پنهان می

اش در سکوت به واسطه آن شوخی داد. چشمان خاکستریرم میفاش ریخته بود. مویش در هر دو طرف صورتش ریخته بود و به صورتش شانه

درون چشمانش  لصِای محکم و دهانی زیبا که ردی از سرخوشی و لذت خاهی راست، چاننآن تصویر با یک بی .درخشیدخصوصی بین او و ویل می

 شد.کرد، کامل میرا منعکس می

ترین دوستان ویل بود که مثل خود او در یتیم خانه الیس یکی از قدیمی .ای بی هیچ حرفی ایستادند، سرخوش از دیدن دوباره یکدیگربرای لحظه

آنها  ،به ردمونت برگشته بود اهزاده خانم کساندراز شا اشپر درد به خاطر جدایی ببخش ردمونت بزرگ شده بود. در حقیقت وقتی ویل با آن قل

ت را حس کرده بود و بسیار بز ویل به گرمی، همراهی یک زن و محادیپلمات باوقار نی ه چیزی بیشتر از دو دوست تبدیل شدند. کارآموزِببه تدریج 

ه و بوسه زیر نور ماه ختم نشده بود و شاید به همین اندکردن مر بغله تعدادی بخوشحال بود که تمام این سه نیاز را برآورده کند. این صمیمیت 

 شان وجود داشت.نخاطر بود که حسی از ناتمام ماندن بی

اند زیبا و دآن قدر واقع گرا بود که ب اا اکراه تسلیم شد. دیلیبکرد و  اسشحسادید حشان به خاطر در کنار هم بودن را میاضکه صمیمیت و ادیلی

 ،رم چیزی بیش از زیبا بود. باوقارن لوند در آن لباس سفیدِ ب دلرباترین دختر در سن خودش بر روی جزیره است. اما این دختر موپرنشاط و احتماالً 
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ا این مرد بآن هم درست زمانی که همه چیز . رقابتی در کار نیست هیچ، ا خودش فکر کردببود. دیلیا یا حالت تسلیم  اببرازنده و در یک کلمه دلر

 شدن کرده بود. بپ و یا مزه شروع به ذوخوشن تی

 ت و گفت:فیا ویل سرانجام صدایش را

 کنی؟اینجا چی کار می  -
های الیس را در دست دارد و الیس شسته بودند برد. دختر روستایی متوجه شد که ویل هنوز یکی از دست الیس را به جایی که خودش و دیلیا و

 ببرد. الیس گفت: هم هیچ حرکتی نکرد تا آن تماس را از بین

 قصر. طرفسته دیپلماتیک عادی از بقط یه ف  -
 .استمشخص کند که ماموریتش یک ماموریت بی اهمیت  اتو سرش را تکان داد 

ا یک سفیر بکلیفی، به همین خاطر ماموریتم رو سی شنیدم اینجا تو نیست. چیز خطرناک و مهمی .اونا به نیمی از بخشا فرستاده شدن  -
 مت.تونستم بیام ببین ،کردم و خبادله بدیگه م

روهای زیبایش را باال برد تا به ویل ادب و احترام را یادآوری کند. ویل متوجه بنگاه کرد، یکی از ا های ویلا حالت معناداری از روی شانهب الیس

اش تکیه داده شده دلیصنوال از جایی که به ا را فراموش کرده و حاال با شتاب برگشت، و با این حرکت ماندیشد که تماماً همه چیز در مورد دیل

اقل حد، کر کردف شای از سردرگمی به وجود آمد. دیلیا یا خودکرد لحظهماندوال را دوباره از روی زمین جمع می بود فرو افتاد. همان طور که

 کنه. ول نظیر رو دست با روح بی نش اینه که باید اویمعن

 سرعت گفت: بهویل 

 من. هایممدهترین و عزیزترین یه، یکی از قدیمالیس، این سفیر ادیلی .الیس، این دیلیاست، یکی از دوستانم در اینجاخیلی متاسفم   -
را در دست گرفت. البته دستی گرم  الیس پیش آمده د زد و دستِنخبا حالتی شجاعانه لباما  ،خورد لرزید بر عزیزترینر کلمه طه خابدیلیا در درون 

 گفت: ادیلی .و نرم بود و به طور شگفت آوری دستی قوی

 از دیدنتون خوشحالم.  -
 دانست که دیلیا هر چیزی به جز خوشحال است. او گفت:می ،خند زدبل الیس

 حالتون چطوره؟  -
اش برای دیدار مطمئن نبود که کار بعدی چیست. ناگهان سرخوشیتی نامطمئن دستانش را به هم مالید. الا حبویل از یکی به دیگری نگاه کرد و 

 :رسیدپشد. او  بدوباره الیس بر او غال

 دم؟بمونی؟ وقت داری تا بهت جزیره رو نشون پس خیلی می  -
 ا تاسف سرش را تکان داد. او گفت:بو الیس 

 کر کردم...فرو آزاد بودم و  بمشاشه، اما می برپات رسمی فیاضیه  رداف. اردفو  بمشا طقف  -
 آورد. نگه چبا خوشحالی موقعیت را باجازه داد آن جمله ناتمام رها شود و ویل  الیس

 !ام بخورشبا من  بمشاخیله خب پس   -
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 کرد. شای به کابین پشت سرویل اشاره

 پ. آماده کنهتونه برای یه نفر دیگه هم شام پرسم میمی اناز ادوی  -
 برد تکرار کرد:را باال میرویش بکه یک ا الیس

 ا؟ویناد  -
تواند توضیح دهد بقبل از این که ویل  ادارد یا نه. دیلی شای از زنان همراه خوده کایین نگاهی انداخت، کنجکاو بود که آیا ویل اینجا قبیلهب او

 داد. او گفت: بجوا

 کنیم.خونه محلی رو اداره مینیه مهمو ما .مادر من  -
 ویل تحویل داد. هبد درخشانی نخباو ل

 رحال منم وقتشه که برگردم.ه گم. برای اون هیچ مشکلی نیست و بهبه مادر ب تونمدوست داشته باشی می اگه  -
 دانست چطور این چرخش اوضاع را مدیریت کند.ی کرد، نمیثویل مک

 ه.بخو... خب... هاُ  -
 یک سایه طوالنی از شک و تردید رها کرد، اضافه کرد: هه اندازب بعد در حالی که دنباله حرف را

 تونیم همگی با هم شام بخوریم.می ؟یشچرا بهمون ملحق نمی  -
ای وسوسه شد تا آن پیشنهاد را د روی صورت الیس محو شد، و برای لحظهنخبخوشی اندکی از پیروزی در درونش حی کرد وقتی که دید ل اییلد

 متوجه شد که این پیروزی کوچک تنها چیزی خواهد بود که این عصر از آن لذت خواهد برد. پذیرد. اما تقریبا بی درنگب

 ه من نیازی ندارین.بزیادی برای گفتن به هم دارین. شماها  فایم که حرئنه. مطمن  -
 هیچ حرکتی نکرد تا حرف او را رد کند. ویل با اندکی دستپاچگی گفت: الیسدیلیا متوجه شد، 

 ئن هستی...خب، پس اگه مطم  -
ای نداشت که چه کاری در این رابطه انجام دهد. دیلیا داشت دیگ سفالی کوچکی را که نش را در محیط اطرافش حس کرد اما هیچ ایدهتویل 

 داشت. او گفت:می برای وعده شام ویل به همراه آورده بود بر

 ه.بد برای یکی از دوستای عزیز رنجر کار خاصی انجام داخوم که مادر میئه، و مطمنبابگردونم. این ققط تاس کمی این رو بر  -
 داد: بویل به طور اتوماتیک جوا

 خیلی عالیه.  -
 عد پرسید:بنیه منتظر ماند، ثانشد. چشمانش هنوز بر روی الیس قفل شده بود. دیلیا یکی دو  امطمئنا متوجه طعنه نهفته در لحن دیلی

 ؟چه زمانی دوست دارین شام بخورین  -
 داد: ببه جای ویل جوا الیس

 گیرم. شاید دو ساعت دیگه؟بون یه دوشی اشم و قبل از ب ارون دارم و بعدش دوست دارم توی اتاقم مستقربا ب ییه مالقات اول  -
 دیلیا جواب داد:
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 دو ساعت دیگه. سپ  -

 ه ویل اضافه کرد:ب بعد او رو

کرد. شاید یه کمی از اون رو برای دسر دوست اش رو درست میایهای توت شیرین ورقهو من دیدم که مادر داشت یکی از این پای  -
 داشته باشین؟

 ه تایید تکان داده و از آن ایده استقبال کرد. او گفت:با خوشحالی سری بویل 

 .دیلیا ممنونم یه.این خیلی عال  -
ت خیلی آرام فرگشت. همین طور که میازبرگشت و به سرعت به سمت دهکده ب ،برای الیس سری برای خداحافظی تکان داد ،دی زددیلیا لبخن

مثل این بود که سعی داشت همه چیز را برای خودش بدتر کند. و  ،با خودش فکر کرد ؟کردیچرا باید بهشون پای پیشنهاد میاز خودش پرسید: 

 ی؟نا شمع رمانتیکم روشن کشون یه چند تاربشاید بتونی برگردی و با تلخی برای خودش اضافه کرد: 

دیگر هیچ توجهی به او نداشتند. مطمئنا متوجه شد که آنها دوباره دست  الیساما ویل و  ،وقتی به انتهای بیشه رسید نگاهی به پشت سرش انداخت

 اند.هم را گرفته

*** 

 از آن سوی میز شام لبخندی به ویل زد و گفت: الیس

 کامالً داری برای خودت اسم و رسمی راه میندازی.  -
 ویل گفت:

 کنه.ام میکم سر در گم و دست پاچهیه  اًعقاهمش و ام. اینهبخام و بی تجر کامالً  -
 گفت: الیس بیند.گفت که او درون آن تظاهر به عدم اعتماد به نفس را مینگاه استوار الیس به ویل می

چهارپا و یکی دو تا پوست پر از شراب؟  با مبادله یه تعداد شدن فقطت؟ مانع یه جنگ سخت فیاضیه  هب شیپولف هبدعوت ملوانان   -
 رو خیلی خوب رو به راه کردی. گم این چیزاب منتومی
 ویل جواب داد:

 ون خیلی سخت نیست.شاسیشون، مواجهه باهانشبها وقتی که ه، اسکاندیاُ  -
 کرد. او افزود:به راه کرده بود افتخار می کامالً به روشی که آن موقعیت کامالً بد را رو حقیقتاً .بعد لبخندی به الیس تحویل داد

ه به خون شام ندریایی تش یه دسته ملوان دزد هاشون رو ببینی که باهای مغرور و زناز طرفی ارزشش رو داشت که تمام اون شوالیه  -
 خورن.می

 :اخمی کرد. او پرسید ،ستبلیوانش می، همین طور که دستش را به دور باالی الیس

 ده.ب رخ راداف فا اون اختالبتونست هر اتفاقی رحال میه یه کمی ریسکش باال نبود؟ به  -
 ویل سرش را راسخانه تکان داد.

 شکنه.ون قول رو نمیاهیچ اسکاندی  .نه وقتی که گندار به عنوان یه سکان دار قول داده  -
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 زود:افا حالت معناداری باو 

 ست انجام بده.نتواین کمترین کاری بود که می – گیرهدونستم که نوریس مرداش رو تحت کنترل میمی و  -
کلیف را به نمایش خواست لباس زیر کثیف سییکرد، نم ثای مکهروانش را با حالتی سوالی باال برد. ویل لحظبالیس پیام ناگفته را حس کرد و ا

 تر از این عادت داشت.دن رازهایی بسیار مهمنیها بود و به شاز اعضای سرویس دیپلماتدرآورد. بعد متوجه شد که الیس یکی 

مردانشون  .یه جنگ هیچ شانسی نداشتن اونا توی. وریس و بارون اجازه داده بودند امور اینجا خیلی سست و اهمال کارانه پیش برهن  -
ت فیاضا ایده بحداقل نوریس متوجه این حقیقت شد و  .رم بودنف د تمرین داده شده بودن و خارج ازبخیلی بد آموزش دیده بودن، 

 همراه شد.
 به آرامی گفت: الیس

 ایده خوبی بوده. ینا و  -
 شرد.فانش را با حالتی متفکرانه بر هم بویل ل

کمبود تدارکات ی که روی دریایی استورم وایت گذرونده بودم به این وضع کمک کرد. متوجه بودم که اونا به تخاطره اوقا کنم فک  -
ه بو  –ه روش من، اونا مجبور نبودن برای تدارکات بجنگن ب کنن، با انجام کارها برخوردن و ممکن نیست بدون اون زمستون رو سر

 .تنفرهم می ضیافتیه 

 محتاطانه پرسید: الیس .شد باز نیشش دیگر بار یک خاطره آن با ویل

 ه سالمت خارج شدن؟بپس   -
 ه تکان داد. او گفت:ویل سرش را به حالت ن

رای دو یا سه روز دیگه کنار رود ب. نتونن توی زمستون دووم بیارب ن تانکدودی می رو ن و گوشتانکح میبها رو ذدام نهنوز دار  -
 .نریترروت هستن و بعدش به راهشون میب
 الیس پرسید:

 خش هستن؟بیش این نیست که هنوز خطری برای این ناین مع  -
 کند. او گفت: تبدیل به اطمینانرا  الیس تردید ،کوشید که در مورد آن با شتاباما ویل 

 کامالً بهش اعتماد دارم. .قسم گاندار هنوز برقراره  -
 داد نیشش باز شد:ش را ادامه میفهمین طور که حر

 ها هستم.دونه من یکی از دوستای خصوصی ابرجارل اسکاندیوقتی می مخصوصاً  -
 الیس پرسید:

 مگه نه؟ ،ینکاش رو گزارش میبا این حال اهمال کاری نوریس در وظیفه  -
 ه شاه بود. ویل سری به تایید تکان داد. او گفت:بت اصلی سفیران یعبدرست مثل رنجرها، تا
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در حال  تونم گزارش کنم که اون درسش رو یاد گرفته. مرداش از صبح بعد از اون ضیافت بدون هیچ توقفیمجبورم. اما حداقل می  -
 .رسونهرمشون میفرو کامالً به  اگم که اوقات سختیه. یه ماه دیگه یا یه کم بیشتر نوریس اونبم نتوو می – تمرینن

 گفت: الیس

 ه؟بپس اینجا همه چی مرت  -
 زود:افه ناگاه بو 

 ی؟رو ترک کن جانشی یه مدتی ایبهیچ مشکلی نیست اگه مجبور   -
هوا خشک شد و او به چشمان الیس خیره  هآب دراز کرده بود. دستش در میان پارچآخرین کلمات را بیان کرد دستش را برای  الیس ویل همین که

این مربوط به  :شد. چشمان الیس حاال جدی بودند، بدون هیچ ردی از شوخی و گرمی که قبل از آن در آنها چنان مشهود بود. ویل متوجه شد

 او گفت: .کاره

 ترک کنم؟  -
 و الیس سری به تایید تکان داد.

اما هلت و کراولی به طور ویژه ازم خواستن که این  ،د عادی برای رسوندن بودنآه، یه سری س .جام ویلناین اتفاقی نیست که من ای  -
 ری.ای میتو به ماموریت دوباره .دمبهت بم و یه پیامی نماموریت رو قبول ک

کرد ای که فکر میها به اندازهو تردید در درونش حس کرد. شاید رسیدگی او به موضوع اسکاندیای از شک هبرضویل به خاطر آن کلمات 

 ت تا او را مطمئن کند.فصورتش به نمایش در آمده بود دید و به سرعت ر هوشمندانه نبوده است. الیس نگرانی او را که به وضوع بر

یه ماموریت  هلت. اونا صبه خصو – ه راه کردی خوششون اومدهب رو هاشاب اع روضاونا خیلی از روشی که او .یه نیست، ویلنباین ت  -
 ه تو نیاز دارن.ب شرابموقت دارن که 

 ت.فه خاظر کلمات الیس کنار ربویلی حس کرد که وزن شک 

 چطور ماموریتی؟  -
 ای باال انداخت. او گفت:شانه الیس

رسونم چون یه ب تمامش قوق سریه. همون طور که گفتم اونا ازم خواستن که پیام رو بهت .دونمخودمم هنوز جزییات کاملش رو نمی  -
 ت زده. اونا این روبا یه سفیر غیبتو ناگهان بعد از مالقات  کنن که چرادوست قدیمی بودم. این طوری مردم شروع به کنجکاوی نمی

کنن مالقات من کاماًل ک میفونا ابا یه کمی امیدواری  .ارنذیوشی و پنهان کاری مپبیعی یک رنجر برای رازطای عالقه پقط یه ف
 ندازه.ش شایعات هیزم میتدخترت دیلیا که به آ ا نقش دوستِ بمخصوصاً – تفریحی و دوستانه بوده

 کرد. ضویل کمی رنگ به رنگ شد. او با دستپاچگی اعترا

 !اون فقط یه دوسته  -
سگ بیدار شده بود، گوش های کنار آتش دراز کشیده بود. حاالا خشنودی بر روی سنگبکرد که اشاره میه سگ باما الیس جوابی نداد. او داشت 

اش بلند شد. نگاهش بر روی در کابین قفل اه و خفه در سینهتهایش را برهنه کرده بود. غرشی کوهایش سیخ شده بود. در گوشه دهانش، دندان

 شده بود. ویل به آرامی گفت:
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 یرونه.ب اون کسى  -
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ذره  ،کردشت حرکت میافت در دچلند شد و خیلی بی صدا به سمت در رفت. بماند، ب کرد تا جایی که بوده الیس اشاره میبویل همین طور که 

کرد تا ببیند که آیا قفل است یا نه. همین که زبانه چوبی از سوکتش که آن را در مکانش نگه ذره، گویا شخصی که بیرون بود آن را آزمایش می

 ته و خودش را به دیوار چسباند.فداشت بلند شد، ویل موقعیتی در کنار چفت در گرمی

میشه، دوباره شروع به صحبت کرد. چیزهایی پرت و پال در مورد کراولی و هلت گفت که او به الیس سری تکان داد و آن دختر باهوش مثل ه

اند. شروع به توصیف غذایی که در کنار آنها از آن لذت برده بود کرد و وارد جزییات دقیقی در مورد آماده سازی و مهارت و سالم رساندهاچطور به 

 د.شاز ردمونت،  باستاد چا ،زپآن آش

در شروع به باز شدن کرد.  ،گویشان متوقف شده بود حرکت در هم متوقف شده بود. همین که الیس بار دیگر شروع به صحبت کردوقتی که گفت

گذاشت ه ذهن سپرد که روغن کاری لوالها را متوقف کند. هلت همیشه میبلوالهای روغن خورده هیچ صدایی ایجاد نکردند. ویل  ،ندبی نهایت کُ

رو  طوری تو نه اونتویهیچ کس نمبود:  فق گفتن این حرااش ایجاد شود. او همیشه مشتر روی لوالهای در جلویی خانهبزنگاری از زنگ آهن 

 یر کنه.فلگاغ

 ادانست آیا این ممکن نیست دیلیای ویل نمیبرای لحظه ون مزاحم بیرون دره.اشه تنها کسی که غافلگیر می ،کر کردفویل خم کرد. او با خودش 

ا الیس را استراق سمع کند. بعد آن ایده را کنار گذاشت. اگر شرایط بدین گونه بود آن سگ هرگز این بو اباشد، دیلیایی که برگشته تا گفتگوی 

 :متوجه شدویل  .امن بیرونی را ببیندضتوانست آن دست بر روی کابین حدود پانزده سانتی متر باز شده بود و ویل می کرد. حاال درِگونه رفتار نمی

ای طنین انداز و بلند سر داد. احتماالً قهقهه الیسدانست که احتماالً دست راست یک نوع اسلحه را نگه داشته است. و می .دست چپ یک مرد

از شد و بی او سرشان گرم و حواسشان پرت است. آن حقه کارگر شد و در بیشتر بخواست مزاحم را متقاعد کند که آنها کامالً با گفتگوی قالمی

 مرد از میان درز الی در قابل مشاهده بود. ازویببیشتر 

ت و با حرکتی سریع و تند او را به درون اتاق کشید. در همین زمان، همراه با فویل به سرعت حرکت کرد، با دست راستش مچ دست مرد را گر

گیرد و به مرد برخورد کند، به همین باین حرکت چرخش برای داخل کشیدن مرد پای چپش کشیده شد تا در مقابل درگاه ورودی چون مانعی قرار 
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ا آن نیروی ب ،ریادی از روی شوک، مرد به داخل اتاق اسکندری خوردف ابر روی پای کشیده شده اسکندری خورد. به پیش آمد و بخاطر مزاحم 

اق سقوط کرد و به یک صندلی برخورد طکامالً غیر منتظره بر روی بازویش به پیش کشیده شد و بر روی پای ویل سکندری خورد، بر روی کف ا

خودش سریع بود و به سرعت چرخید و به سرعت روی پاهایش بلند شد دلی به خاطر برخورد او از یک سمت بلند شد. اما او در بازیابی صنو  ،کرد

ا یک دسته بیک نیزه جنگی با نوک سخت و  –ای در دست راستش داشت تا با رنجر رو به رو شود. همان طور که ویل انتظار داشت او اسلحه

ش را وارانداز مینکه داشت دشمنل ایثم ،لرزیدمی زه اندکینوک تیز آن نی .آن را به سمت ویل کشید ،ا دو دستبا گرفتن آن نیزه بچوبی. حاال 

 کرد.

. دستانش از اسلحه خالی بودند. ویل با عاش، آماده برای یک عکس العمل سریل حرکتی نکرد، و ایستاد، کامالً استوار بر روی دو پای بازشدهیو

در دستانش الیس آن خنجر را خیلی راحت در دست داشت. به نظر میعالقه متوجه شد الیس بلند شده بود، با خنجری با ظاهری خطرناک و دراز 

 استفاده نماید. داند چطور از آنرسید می

به تندی بر  ،بدون این که چشمانش را از روی آن مزاحم بگیرد ،ویل .کردها با خشم پارس میناگهانی آن جنب و جوش جسگ هیجان زده از مو

نشست و با حالتی تهدید آمیز خرناس  روفکرد سگ و همین طور که ویل حواسش را بر روی مرد نیزه در جمع می .سر سگ فریاد زد تا آرام بماند

 کشید.می

روانی پرپشت در آتش عصبانیت میبا موی سیاه ژولیده و ریش سیاه. چشمانش تیره بودند و زیر اب ،دار درشت هیکل و چهارگانه بود مرد نیزه

شد. شنل کاله دار به همین خاطر کجی واضحی در آن دیده می ؛انی شکسته بود و به طرز بدی جوش خورده بودو بینی بزرگش زم ،سوختند

 دانست کیست. او به آرامی گفت:سیاهی پوشیده بود. ویل هرگز قبالً او را ندیده بود، اما می

 خوای؟اتل. اینجا چی میبجان   -
ی فتش او را به عنوان فردی غیراشرابحصک بم و خشن بود و لهجه و سبایش دل داد. صد به دهان آن مرد شکنپوزخندی ناخوشای حین پاسخ،

 مشخص کرد.

 این به نفعت نیست. ؟شناسی، آرهمنو می  -
 ا آرامش جوات داد:بویل 

 یتی دور و بر این بخش داری.فشناسمت. تو یه شهرت و معرومی  -
 باتل پوزخندی زد.

 شه.باتم نمیثهیچ چیزی ابات نشده. ثهیچ چیزی علیه من ا !شهرت  -
 .ذارییکنی هیچ وقت هیچ شاهدی رو زنده نمت رو میفیثه این خاطر باشه که وقتی کارای کبتونه می  -
 :کرد اضافه زیرکی با ویل ناگهان

 کنی؟می کار چی من خونه بر و دور پلکیدن با وسط شب بده! ادامه حاال  -
حال او کسی بود که مسلح بود. آن رنجر  ره زده کرد. به شگفت را او ویل قاطع لحن. شد نمایان باتل صورت روی بر گیج نگاهی ایلحظه برای

ار ناو یک چیزی که ظاهراً یک چاقوی بسیار بزرگ بود ک ه،ای نداشت. اُهیچ اسلحه ،رسیدریزنقش، که حاال به نظر هنوز یک پسر بچه به نظر می
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آن دختر هیچ  جرنخ ،کشید و برای آن دختر بلوندا نیزه یه سیخش میبکشد ببیرون  فچاقو را از غالاز این که او آن ل ل قبتکمرش داشت، اما با

 کرد. در نهایت گفت:اتل ایجاد نمیبترسی برای 

 بگیرم. سشپوام خو می شیدم که دزدیدیشن .ی سگم اومدمابر  -
تر و شدیدتر سخت کرد را کار این که همین و کرد، صاف اتاق کف روی را شکمش سگ و کرد سگ به نگاهی کردمی صحبت که طور همین

 خرناس کشید. باتل بر سر سگ فریاد کشید:

 تو خفه شو!  -
 مایان کرد. ویل گفت:نهایش را به روی او بیشتری کشید و دندان سسگ تنها خرنا

 .ون داریاه بتو یه ربطی  ئناًمطم   -
 با تمسخر گفت: .عصبانی بود کامالً حاال باتل. گرفت آرام سرعت به سگ و داد انجام دست با سریعی اشاره ویل

خواست دادم. اون سگ کوچولوی هرزه می شل آخرین بار که یادثم ،دمسگ درست رفتار کردن رو یاد می نه اوب! من شیاهوبخیلی   -
 یه درسی دادم. شگیره، پس بهب گازم

 الیس پرسید:

 رو کردی؟ چه شجاعت شگفت آوری داری.ات این کار بزرگ و عالی نیزه ا اونبم نک کف  -
کرد. ویل رانداز میا بر ای که بر روی آن نشسته بود خم شده و تکیه داده بود و به سردی مرد ریشودلیصنشتی په با حالت سهل و آرام بالیس 

 :فریاد کشید مشتعل شد. او فاتل به نظر با آن حرب ،د زد. از طرف دیگرنخبخیلی آرام به خاطر خونسردی واضح الیس ل

 !اتنهایرسفی محرمانه اون خنجر کوچولوت یا اون کارا انه بی. نسعی نکن خیلی برای من قدرت نمایی ک ،دختر  -
 اتل صدایش را پایین آورد و ادامه داد:ب

 .دن تا در این مورد بدوننبندم یه کسایی وجود دارن که پول میشرط می ؟اموریت محرمانه برای رنجرمون، آرهیه م  -
 :ا اعتماد به نفس رو به رشدی ادامه دادباتل آن تبادل نگاه را دید و بو بدل کردند.  رد سریعی هاینگاه الیس و ویل

اتل بپلکن، مگه نه؟ یاد بگیرین وقتی جان رای محرمانه میابر ک و رنجرها و سفیرا همیشه دور. یدمنهاتون رو شه، بله، صدا و نقشهاُ  -
 بکنین.پایین نگه دارین، شما باید این کار رو  ره صداتون روباون دور و 

دید حال و هوای خونسرد آن دو نفر را بهم ریخته است. حاال متوجه شد وقتی که بیرون اع را تحت کنترل داشت و خشنود بود که میضحاال او او

ای طوالنی به او میهببرد. تجربای ین اوضاع بهرهفهمد چطور از اب یده است و مغز جنایتکارش در حال کار بود تاندر بوده است چیز مهمی را ش

اند. بددهد تا در مورد آن ول میپبی شک کس دیگری وجود دارد که  ،راز نگه داردیک خواهد آن را گفت وقتی چیزی وجود دارد که کسی می

 الیس به ویل گفت:

 د گفتگومون رو استراق سمع کرده.اه، عزیزم. به نظر میاُ  -
 خندید.اتل یه او ب

 بدین. انجام موردش در تونیننمی کاری و هیچ .مع کردن، خیله خبستراق سا  -
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 :داد جواب او بعد. کردمی فکر موردشان در و کرد،می سنگین و او را سبک هایحرف ایلحظه برای نظر به الیس

 تنت.جز کش .آدنظر نمی به  -
 .بود قطعی امری که این مثل

به سرعت به  باتل .ا حرکتی آرام و روان بازویش را عقب بردبت و فگر نوکش از را آن چرخاند را خنجر بلند گفت،می را کلمات این که طور همین

 ب...اتای آماده برای پریزهنا ب ،عی درآمدفابه حالت د ،سمت او چرخید

 فد غالبنقوی ساکس ویل به نظر از غریبی را شنید که با حس لرزشی در هر دو دستش دنبال شد، درست وقتی که چا !نگب و صدای هیس

 برخورد کند. اشوالدی با نیزهفا حالتی برای بریدن چرخید تا درست در پشت محل نوک بی، چاقو ثبدون هیچ مک .بیرون جهید اشپشمی

که از جنس پنیر بود. نیزه را برید، مثل این  هتیغه خشمگین استثنایی ساکس چوب زبان گنجشگ دست ،رزین، به تیزی یک تیغببه سنگینی یک ت

دون سر شد و به نظر در میان به نیزه خیره شده که به ناگاه بل باشگفتی تنوک سنگین نیزه با صدای زنگ داری بر روی کف اتاق فرو افتاد و با

که ویل، به سمتش قبل از این  .ت کندثبش نرصت داشت تا آن حقیقت را در ذهفنیه یا کمی بیشتر از آن ثایک  صفدستانش بی وزن بود. او ن

ی بر روی گیجگاه او فرود آورد. و در این لحظه عالقه بیشتر به جریان امور په برنجی چاقوی ساکس را با صدای تامبو ق ،پیش آید و دوباره بچرخد

 را از دست داد و شبیه یک کیسه سیب زمینی به سمت کف اتاق خم شد. الیس گفت:

 خیلی تر و تمیز.  -
پنهان شده  فِآن را در غال یک بار دیگررا چرخاند و  شجرنیر قرار گرفته بود. او دوباره خثر سرعت حرکات ویل تحت تابه خاط ،علی رغم میلش

 .رش خاصی از لباسش قرار دادبدر 

دور  ه سگ دلگرمی دهد و خزبتوجه شان به آرامی زوزه کشید و الیس خم شد تا  برای کسب ،گم در د زدند. سگ، گیج و سرنخبآنها به هم ل

 ویل گفت: های آن را نوازش کند.گوش

 .پرتاب کنین جرا رونبهتون آموزش دادند که این خ ادونستم اوننمی  -
 ای باال انداخت.الیس شانه

پرتاب بشن، فقط می رنجرا اینور و اونور ونن که متل چاقوهای شمااتر از اارزشبجرا خیلی بهتر و ناین خ .اونا این کار رو نکردن  -
 .ینتونی باهاش تصفیه حساب کب م تاناین دوستمون رو گیج کخواستم 

 پهن مرد سمت به بعد کشید، بیرون طناب تکه چندین او. گشت را کشوهایش از یکی درون و رفت هاکابین ردیف سمت به مقابل، سمت به ویل

به دور  چرمی از بند مانند انگشتر کوچک حلقه دو ویل. داد قرار پشتش را دستانش و برگرداند شکمش روی بر را باتل رفت، اتاق کف روی بر شده

تری از مانع انگشتان ا استفاده از نمونه بزرگبعد سر آنها را از میان یک مانع چوبی محکم کشید تا محکم شوند. بعد بهای مرد پیچاند، شصت

 ست.باتل را هم به هم بشصت، قوزک پاهای 

 ار دیگر گفت:بالیس 

 خیلی تر و تمیز.  -
 کار انجام شده را بررسی کرد و سری به تایید تکان داد.ویل 
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های سوراخدار چوبی بهت اجازه عدارن و این مانها و قوزک پاها رو نگه میشصت هارو طراحی کرده. حلقه هایکی از رنجرها این گره  -
 دی.بگره زدن زحمتی به خودت  برایی بدون اینکه نک وندن محکمشمی

 خم کرده بود.اهوش  ل بیتاش نشست، در حالی که به باو یک وری بر روی صندلی الیس لیوانش را برداشت

 چی کار کنیم؟ شاهابخوایم مشکلی وجود داره. حاال مییه ته هنوز بال  -
 کند متوقف شد. او گفت:کر میفخواست حرف بزند، اما وقتی متوجه شد الیس در مورد چه چیزی ویل می

 ونه.ددر موردش می نماموریتم. او  -
 ه تایید تکان داد.بالیس سری 

ک برستاده شدی. حاال این آدم سفیه ماموریت  ه خودمون دادیم که هیچ کسی ندونه تو بهبما این همه زحمت مخفی کاری . دقیقاً  -
 .زنهبهای مختلف اون رو جار ه همه و به شیوهبرو داریم که  زغم

 .خوردنمی تکان هم هنوز که کرد ارزیابی را ویل باتل

 توهین جدیه. هرو تهدید کرده و تهدید یه سفیر ی ون توا .هننی کزندو رو اون که دارم رو بارون البته  -
 ا قاطعیت سرش را به حالت نه تکان داد.باما الیس 

پخش شدن تونیم روی مینو  بانش.های دیگه در تماس باشه، یا حتی با زنداننه خوب نیست. هنوز این شانس وجود داره که با زندونی  -
 کشیمش، ویل.بشیم به مجبور نممک .ت به این مردنلع .یمنای از این موضوع ریسک کهیچ کلمه

اش در یک ت که ویل متعجب شد. او با نگاهی جدید به الیس خیره شد، متوجه شد دوست قدیمیفالیس با اکراه، اما چنان با خونسردی، این را گ

ای از ل خاطرهثشاق بوده، رفته است. بعد فکری به ذهنش خطور کرد که م مسیر خود او سخت واش مثل مسیر آموزشی، مسیری که هر ذره

 ش برگشت. او گفت:نگفتگوی چند دقیقه قبلشان به ذه

 .گمم در موردش بهت مینرسون و مب همب ابای دارم. یه کمکی برای زین کردن اسریم. یه ایدهبه اون راه بنیاز باشه  نمک نکف  -
*** 

وت کرد. فرید. با دقت به گوشت داغ بها آویزان شده بود از مفصل ای از گوشت را که بر روی ذغالهارداستریکر بر روی دود خم شده و تکه گاندار

، ای چربیای یکساله بود، نرم و با الیهدقیقا خودش بود. گوساله .کرد سری برای خودش تکان دادمی اشهه آن زد و همین طور که مزببعد گازی 

کالد خیلی محکم کنار ساحل از، کنار جایی که ولفبضای فرا داشت. او به دور و اطراف آن  بیف مطعته مزه و فروی هم ر .و بامزه دودی آتش

تخمین  اوزده شده بود.  مکنح و بهای گوشت گاو مشغول بودند. گوساله ذریدن و دودی کردن آخرین تکهبا بانداخت. مردانش  ،لنگر انداخته بود

ا تاخیرشان بر روی دریای استورم وایت را بفر سداد اجازه می قبل از جزر کامل آب که به آنها ،زد که در چند ساعت آینده آماده خواهند بود. بعد

 ب برای تمامی آن کارگران در اختیار داشتند.ازمانی برای چند ساعت خو ،دننآغار ک

کردند. به نظر از ایجاد میبضای فهای متحرک عجیبی درون درختان دور آن ایهسو  ندکرده بودصحنه را روشن  ،ها و دود شش هفت آتششعله

 رقصیدند.قش سر گرگ چوبی مینهای مور شعله ها بر روی دنداننکالد در میان دود معلق است، آمد سر وحشی باالی ولفمی

 ر!گاندا  -
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ا کنجکاوی چرخید و بکشید. سر ناخدای کشتی ه بیرون فضای باز فریاد میببود که از لهایش انبهای بادارکسان، یکی از نگهدارندهتاین جان 

 بخم کرد وقتی متوجه شد که آن پیکر نامشخص رنجر است. او سوار بر اسادوید را بازشناخت. گاندار شکلی نامشخص که از تاریکی بیرون می

دوم با وجود بار بزرگی که از روی آن آویزان بود سنگین بار شده  باس ،کردیت میاش بود و داشت اسب دومی را هدابود که به نظر حالت طبیعی

 بود.

 اال آورد و شروع به جلو رفتن کرد.برسی پحوالاا حالت بگاندار دستش را 

دید ا آن میبه را مواج شبه قوه نبوغ مرد جوان در یافتن راه حلی برای آن موقعیت که خود .ش حس دوست داشتن رنجر رشد یافته بودلدر د

 د کشید:اریفکرد. او گذاشت و شجاعت روشن و واضح آن مرد جوان را تحسین میاحترام می

 ومدی!اخوش   -
های دودی های گوشتها و قفسهشد و از میان آتشتر میندار نزدیکااش را داد و بعد از روی زین پایین آمد. همین که گو ویل جوابت احوالپرسی

و انگشت شصتش را به آن ا .بی هوش با دست و پای بسته – دوم یک مرد بود بشت اسپقچه آویزان بر روی بمتوجه شد که  ،گذشتیشده م

 مرد بی حرکت اشاره کرد. او پرسید:

 یه کسی سمت اشتباه تو واستاده، رنجر؟  -
 د کمرنگی زد.نخبل بویل در جوا

 تونه برای تو مفید باشه.یبه ذهنم خطور کرد م .بر اینجا ایجاد کرده ون یه سری آزار و اذیت دور وا .تونی این طوری بگیمی  -
 اش را پاک کرد. او گفت:خم کرد و یا پشت دستش چربی روی چانهاگاندار 

 کالد الزم ندارم.فای رو روی عرشه ولهیچ جنوبی آموزش ندیده. ونمنخوام دارم، مممفید؟ من تموم اون ملوانایی رو که می  -
 زود:فا عدب ،کردی ثاو مک

 ی ندارم.نقصد هیچ توهی  -
 را تکان داد . شویل سر

نه، حقیقتاً منظورم این نبود که اون رو به عنوان یکی از ملوانات پیشنهاد کنم. فک کردم ممکنه دوست داشته باشی  .هیچ توهینی نبود  -
 ؟اون رو به عنوان یه برده بگیری. شما هنوز توی اسکاندیا برده دارین، مگه نه

همان طور که  .هیاشتباهفراز و نشیب و بدون هیچ از ر پاین یکی هارداستریکر مرد جوان را با عالقه جدیدی برانداز کرد. او با خودش فکر کرد، 

به هلشام کالد بود. وقتی که سرانجام بی سود و منفعتی برای ولف این سفرِ ،با این گروه اسکاندی مواجهه شده بود حدس زده بود یویل اولین بار

 ی بود.نروختفگشتند، یک برده سرحال کاالیی یم بر

 کرد گفت:هوش را از نزدیکتر بررسی می شد و مرد بیتر مینزدیک بن طور که به آن اساهم

 بله. هنوز برده داریم.  -
 آمد. او پرسید:قوی به نظر میای از موهای آن مرد را گرفت و سر مرد را بلند کرد تا صورتش را ببیند. سن حدود سی سال. درشت و دسته

 سالمه؟  -
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 و ویل سرى تکان داد.

 اله.حیل سرفل یه ثگذریم، مبون صدمه کوچک توی اون شمکش ااز   -
 دانست یه یاد آورد.ها در آن منطقه مسئول میای از قتلاتل را برای زنجیرهبهایی که ویل زخم وحشیانه پهلوی سگ و شایعه

 ه.باسنهای کنار چاه مدالپها کار کنار برای ساعت  -
ها هردبزدند. ها را در طول زمستان بهم میهزرگ بودند که آب درون چابهای چوبی هغهای اسکاندی بود. آنها تییهی برای بردهنبها تدالپ رکنا کار

به آنها می بکنند. در این حال، همواره آبردند تا آبی را در حرکت نگه دارند و از ضخیم شدن یخ جلوگیری آنها را عقب و جلو یا باال و پایین می

ها رده اسکاندی در آن زمان، به کار در کنار پدالبه عنوان یک بشدند. ویل جمدی خیس مینسرد م با آبپاشید تا وقتی که تا پوست استخوان 

 رار کند.فخته و به او کمک کرده بود تا رک دلش به حال او سواگماشته شده بود. این کار نزدیک بود که او را به کشتن دهد، قبل از این که 

 گاندار سرش را به حالت نه تکان داد. او گفت:

 ره.ه هدر میب ل این کنار اوناثها به عنوان تنبیه رو کنار گذاشته. به عالوه یه برده با ارزش مدالپرجارل کار کنار با  -
 ت. او گفت:فگر اتل را بررسی کرد و بعد تصمیمش راباو یک بار دیگر پیکر بی حرکت 

 داشت. او گفت:ل را بر روی پشت اسب نگه میتابای را باز کرد که دراز کرد و گره ی؟ ویل دستاخوخیله خب، چقدر براش می  -
 اون رو به عنوان یه هدیه در نظر بگیر.  -

اتل همین که ویل این کار را بزمین انداخت.  دی بر روینه مانپدر همین حال یقه دزد را گرفت. او را از روی سمت پایین کشاند و او را بر روی ت

 کرد ناله آرامی کرد و بعد آرام شد. چشمان گاندار یا تعجبی گشاد شد.

 یه هدیه؟  -
 ویل سری به تایید تکان داد.

ه لطفی تونی یلت رو هم نداره. یه وقتی میبو قا شبگیر .شده و منم وقت ندارم بهش برسم اذیت زیادی ، باعثاین دور و بر ،جانای  -
 کنی.بدر حقم 

 ا حالتی متفکر او را ارزیابی کرد. او گفت:بها کاپیتان اسکاندی

 .رنجر، خیله خب .تو آدم شگفت زده و متحیر کردنی  -
 که کنار ایستاده بودند صدا کرد. به آنها گفت: دی رابعد دو نفر از ملوانانش، شاهدان عالقه من

 .یننک شجلویی کشتی مخفیرین. توی مخزن بباین محموله رو به عرشه   -
ت و آنها خیلی محکم فرنجر آن را گر ،دستش را به سمت ویل دراز کرد را دور کردند. گاندار اوهوش را بلند کردند و  مرد بی باز هاینیشا بآنها 

 دست دادند.

ردی، بهمون یه سود کوچیک توی ک ن تامینوا توه رنجر. برای این برده بهت بدهکارم. نه تنها مردام رو برای زمستبحق  ،خیله خب  -
 این سفر هم رسوندی.

 ای باال انداخت. او گفت:ویل شانه
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 آرالوئنه. از خارج بدونم که شممی کنی. خوشحالمیهم خدمت با گرفتن اون داری بتو   -
 :کرد اضافه هااسکاندی سنتی خداحافظی عبارت با او

 هارداستریکر.بادهای موافق و پاروهای قوی داشته باشی، گاندار   -
 گاندار جواب داد:

 .رنجر ،و یه سفر آسون و راحت برای تو  -
 ،هادالپآینده باتل به عنوان یک برده در اسکاندیا را تصور کرد. حتی بدون کاراکتر  ،شدگ سوار شد. همین طور که دور میاویل بر روی زین ت

 .اتل زندگی سختی خواهد بودبزندگی 
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قدر خالی نه که اوبعجیبرهوت و تقریبا خالی انداخت. با خودش فکر کرد،  اگ را کشید و نگاهی به دور و اطراف زمین گردهماییِتویل افسار 

شدند آن چمنزار با یشان به دور هم جمع موقتی برای گردهمایی سالیانه حسی از غم به خاطر این خاموشی در درونش حس کرد. طبیعتاً  ش.یبینب

 و در پس زمینه صدای دنگ و ،های پخت و پزآتش .بوددسته رنجرها پر می الِفع پنجاه عضو آن درختان گاه و بی گاه با چادرهای سبز کوچکِ

ا اعضای بهای ناگهانی متوالی وقتی که دوستان قدیمی ای همهمه گفتگوهای بی پایان و خندهدها وجود داشت، همچنین صن اسلحهدونگ تمری

های اردوی این درختان خالی بود. در انتهای دیگر زمین، جایی که به طور عادی خیمه کردند. امروز محلجدید تازه از راه رسیده احوالپرسی می

 بودند. تنها دو چادر برپا شده بودند. ویل متوجه شد که کراولی و هلت هم اکنون آنجا ،شدمی برپاگ زربرماندهی ف

به او گفته بود تا  ،را به ویل داده بود اشهای نهاییباوقار دستورالعمل کلیف گذشته بود. سفیرِخش سیبا الیس در بهفته دیگری از زمان مالقات 

رود، بو به محل گردهمایی  ،ش آگاه شودنتفبدون اینکه اجازه دهد کسی از ر ،ترک کند دو روز بعد از عزیمتش منتظر بماند و بعد خیلی آرام آنجا را

های ویل قرار ر روی شانهبدستانش را  د،کرداشت آنجا را ترک می الیسدادند. همین که و توضیح میاه بجایی که هلت و کراولی ماموریتش را 

آمد داده و خیلی عمیق به درون چشمان او زل زده بود. او به اندازه نصف یک دست از ویل بلندتر بود و همیشه الیس از این حقیقت خوشش می

ویل این را  ،ود. در سمت دیگرنبای برای ویل لندتر بودند. پس این مسالهب ر مردم از ویلثکاکرد. در حقیقت، یکه این مساله ویل را ناراحت نم

قامتانه و محکم که  ی راستنتفا راه رب ایستاد.اش را مخفی کند. او با افتخار میکرد خم شود یا بلندیکرد که الیس هرگز سعی نمیتحسین می

 داد.زندگی میابه تمامی حرکاتش بر

های یک البل ثم – ان ویل را لمس کردببه جلو خم شد و لبانش ل الیس عدبدید.  الیسهمین که نگاهشان تالقی کرد، نوری از غم در چشمان 

ه ویل ب غم گذاشت. او با بالیس قدمی به عق عدبای به آن حال باقی ماندند. نیهثارم بودند. آنها برای چند نک و به طرز شگفت آوری بپروانه س

 ترک آنجا بود. الیس گفت:ه آن زودی در حال بختد زد. متاسف بود که بعد از دیدار دوباره ویل بل

 .یلمراقب باش و  -

 دادن برای سرانجام. کند صحبت بتواند فوراً که نداشت اعتماد خودش به و داشت وجود گلویش در گرفتگی نوعی. داد تکان تایید به سری ویل

 را کرد. اشسعی جواب
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 طور. و هم همینو ت  -

 بعد مدتی تا ویل و کردند. پنهان ویل نگاه مقابل از را او درختان که وقتی تا شد دور اسکورتش مرد دو با اسب بر سوار الیس که کرد تماشا ویل

 .ماند تماشا باقی حالت در همچنان آن از

ا الیس، و بخاطر افکار آخرین لحظاتش به و نامطمئن و اندکی ناراحت  دلواپس – دبدان ماموریتش مورد در بیشتر تا بود آماده بود، اینجا که حاال

 فر طربکرد عدم اطمینانش آشنایی را دید که نزدیک یکی از چادرها حرکت می هین دیدن زمین گردهمایی خالی. بعد وقتی مرد چهار شاننهمچ

 ریاد زد:فا خوشحالی بشد و آن حالت غم دور شد. او 

 هلت!  -

ل تیری ثار پارس کرد، بعد مبیک  ،شوکه شده اخت پیش راند. سگ،تضای برهوت گردهمایی به فهایش تاگ را در میان و با فشار اندک پاشنه

 ه تعقییشان پیش آمد.برها شده از چله کمان 

دویدند، با دستانی بر روی رنجر عبوس به سمت صدای دانش آموز سابق از روی آتش سربلند کرد. همین طور که تاگ و ویل به سمتش می

وجود داشت که هرگز وقتی در کنار ویل بود آن حس را از دست نداده  بشقلخمی بر روی صورتش ایستاد. اما نوعی سبکی در درون اش و ناسب

ها نقرهای را به طبرگ بلو یهم در درون هلت به قوت حساس شد که ویل دیگر آن پسر بچه نیست. هیچ کسفاین  ،و نه برای اولین بار .بود

 هلت موجی از افتخار در درونش حس کرد. م میلش،بات رسانده بود. علی رغثانداخت مگر این که ارزش خودش را به اگردن نمی

اش، در کنار رنجر سر خورده ایستاد و گرد و غبار غلیظی را به پا ا اندکی خم شدن بر روی پاهای عقبیب ،ناگاه با پاهای جلویی قفل شده محکم

 سکشید هلت حس کرد که در چنگ آغوش یک خره آغوش ب را ا خوشحالی اوبکرد. بعد همین که ویل خودش را از روی زین پایین انداخت و 

 شود.ربوده می

 رای چیه؟بولی چطوره؟ این کارا همه االرد کجاست؟ کربکنی؟ اچطوری؟ چی کار می !هلت  -

 گفت: ،شناختا حالتی که ویل به خوبی آن را میبآمد، اال میبرویی که با ابهلت 

 کنی.مون رده بندی میرمانده دستهفتر از م رو خیلی مهمببینم تو اسشحالم که میخو  -

ی هلت ارب ،ها یاد گرفته بود که این حرکترو حالتی از نارضایتی است. در طی سالاباال بردن بکر کرده بود که این فشان، ویل ط اولیهبدر روا
را از آغوش رها کرد و قدمی به عقب برداشت تا او را ارزیابی کند. تنها چند ماهی از وقتی که او را  شد بود. ویل سرانجام استادنخبمعادل یک ل
 آورد. هلت گفت:گذشت، اما متعجب بود که رنگ خاکستری در میان مو و ریش رنجر مسن بیشتر از آنی بود که به یاد میدیده بود می

 واردتونی سوار اسب ب که تو این داریم، برای که این مالقات رو محرمانه نگه خدا رو شکر که این همه سختی رو به جون خریدیم  -
 .االترین حد ممکن از ته حلقت فریاد بکشیبا ب شی وباینجا 

 بی شرمانه نیشش را به روی او باز کرد. او گفت: ویل کامالً

دم. اگه کسی در پنج کیلومتری اینجا باشه، من دور ز م کل محل روبیاوه. قبل از اینکه داخل نشکه بنیست  هیچ کس این نزدیکیا  -
 .خورمتیردانم رو می

 .تفاال ربرویش بو را ارزیابی کرد. بار دیگر ااهلت 

 هیچ کس؟  -
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 ش را اصالح کرد:فای از روی بی عالقگی، حرویل با اشاره

حدود دو کیلومتری اینجا ازش  کرد، همون که همیشهمن دیدم که داشت از اون محل مخفی تماشام می .کس به جز کراولی یچه  -
 ک کردم که تا حاال به اینجا برگشته باشه.فکنه. استفاده می

 کرد. او گفت: صافهلت خیلی بلند گلویش را 

 شه.از خوشحالی ذوق مرگ می فک کنم به خاطر شنیدن این حرف ؟آره ،و اون رو دیدیاُه، ت  -

هایی که برایشان ینیبد بود. ویل، علی رغم کنجکاوی و هیجان واضحش، فراموش نکرده بود پیش ندر درون، به خاطر شاگرد سابقش خیلی خرس

تارش فیک خشونت ناگهانی بر روی ر .ایی که پیش روی ویله، خوبهزچی نبرای او اینفکر کرد، ا خودش بآموزش دیده بود را انجام دهد. هلت 

 نشست.

 به پهلوی اسب کرد صدایش به خاطر رویت مصحبکمر زین تاگ را شل کرد. همین طور که  ااو ابتد د.ویل متوجه آن تغییر رفتار ناگهانی نش

 بودن خفه بود. او گفت:

شه. کراولی عادت داشت برای سه سال آخر گردهمایی اونجا مخفی بشه. وقتشه چیز جدیدی ره عادی میااون حرکت دیگه خیلی د  -
 توجه اونجا شده باشه.رو امتحان کنه. هر کسی تا حاال باید م

ا بت بود. هلت ابکردند، و هر سال در زمان گردهمایی، زمان شدیدتر شدن این رقبا یکدیگر در دیدن قبل از دیده شدن رقابت می رنجرها دائماً

کرده بود. ویل، در میان  برپاای حالتی متفکرانه سری یه تایید تکان داد. کراولی به معنای واقعی برای چهار سال قبل موقعیت دیده بانی مخفیانه

ه ویل نگفته بود که او تنها کسی است که محل مخفی بتنها کسی بود که بعد از یک سال متوجه آن شده بود. هلت هیچ وقت  ،رنجرهای جوان

 داند. آن موقعیت پنهان مایه اقتخار و شادمانی فرمانده رنجرها بود. او گفت:گاه کراولی را می

 کس.خب، شاید نه همه   -

رده از ککر میفکرده ش بیرون آمد، با این فکر نیشش باز شد که سردسته رنجرها همین طور که نزدیک شدن ویل را تماشا میبویل از پشت اس

 ا شادمانی گفت:باو  دید مخفی مانده.

 ی؟نککر نمیف، این طوری هباشها پیر شده هین بوتبلکیدن و قایم شدن پ اون ور یکیه، شاید یه کمی برای دزدکی این ور و اشهمه  -

 ی داری گفت:نکرد. او با حالت معک و سنگین میبهلت مدتی آن سوال را س

 .ستهمیشههنوزم به خوبی  صداشهای حرکتی آرام و بیاشه مهارتبای. یادت یه عقیده من، ایبخ ؟پیر شدن  -

 :از روی شانه به پشت سرش نگاه کند مقاومت کرد. از هلت پرسید لبخند پت و پهن روی صورت ویل به آرامی محو شد. در مورد این وسوسه که

 پشت سرم واستاده، مگه نه؟  -

 تر سری به تایید تکان داد. ویل ادامه داد:رنجر مسن

 شه که اونجاست، مگه نه؟یه مدتی می  -

 ترسید.بدترین حالت میو هلت بار دیگر سری به تایید تکان داد. ویل سرانجام خودش را وادار به پرسیدن کرد، از 

 اونقدری نزدیکه که هرچیزی که گفتم رو شنیده باشه؟... اون  -
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 گفت: شنشد. صدای آشنایی از پشت سر باین یار هلت مجبور به جوا

 .رهبه اندازه تیر دکل یه کشتی کَ .اون این روز اینقدر پیر و ناتوانه. ه، چه اندوهی، نهاُ  -

تاد. فه زیر ابتر ایستاده بود. نگاه مرد جوان فرطکه چند متری آن  ببیند ی رنگ رانا موهای شباش رماندهفتاد و او برگشت تا اف روفهای ویل انهش

 او گفت:

 ولی.اسالم کر  -

 بعد من من کنان گفت:

 .متأسفم حرفا اون مورد در آه...  -

 گیرد. او گفت:ب نتوانست جلوی نیشخندی که بر روی صورتش شکفت رات و بعد دیگر فکراولی چند ثانیه دیگر هم به رنجر جوان چشم غره ر

 هیچ به دل نگرفتم.  -

 :ه کردضافایش ادا رد کوچکی از پیروزی در صببعد 

 تونم از هر کدوم از شما جوونا بهتر باشم.ببه کرات اتفاق نمیفته که  اخب این روز  -

توانست آنجا را ببیند. کراولی ین میبزییر قرار گرفته بود. تنها چشمان و نگاهی تاثتحت تر که ویل مخفیگاهش را دیده بدر درون، کراولی با این خ

داشت، هنوز هم استاد مطلق کمین کردن و حرکتنه آن باور بسی سال یا بیشتر در کار دیدن بدون دیده شدن بود و علی رغم آن چیزی که ویل 

به نرمی  بر روی یک زانو نشست تا سگ را برانداز کند. – نوعی حرکت جست وخیز – بود های پنهانی بود. او که حاال متوجه حرکت دیگری شده

 گفت:

 سالم. این کیه؟  -

بو کرد و بعد یک بار دیگر دمش  را ند انگشتانی خم و انگشتانی به سمت پایین دراز کرد، و سگ چند گامی به جلو خزید، دستب ابیک دستش را 

رسید در کردند. به نظر میمی سح ها این راها بود و سگای راست و سیخ شد. کراولی عاشق سگهشدار گونها حالت بهایش گوش ،را تکان داد

 کردند. فرمانده پرسید:اولین لحظات تماسشان با هم او را به عنوان یک دوست انتخاب می

 اسمت چیه، دختر؟  -

 ویل توضیح داد:

قبلیش سعی کرده  صاحبمیره. ب بودم پیداش کردم. زخمی شده بود و نزدیک بود فکلییساشتم. وقتی توی راه ذهنوز اسمی براش ن  -
 بود بکشتش.

 کرد. او گفت:زجر مینم به حیوانات او را مظلصورت کراولی درهم فرو رفت. ایده 

 درسته؟ ،ای با این مرد حرف زدیم چند کلمهنک کف  -

اتل را چطور در نظر خواهند گرفت. او بشد. کامالً مطمئن نبود مافوقانش طرز رفتار و عملش نسبت به جان  اپویل با حالت نامطمئنی این پا و آن 

 گفت:
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 .لهب ،یه جورایی ب،خ  -

توانست بگوید چه وقت ویل تمام حقایق یک داستان را به او نگفته است. کراولی قش همیشه میبویل متوجه ابروهای باال رفته هلت شد. معلم سا

 با کنجکاوی سر بلند کرد. ،کردیهای سگ را نوازش مدستش خز پشت گوشهم که 

 یه جورایی؟  -

 کرد. فویل با حالتی عصبی گلویش را صا

به  به که اون شنبه خاطر سگ. منظورم ای  ًمجبور شدم باهاش رو به رو بشم و مبارزه کنم، اما نه به خاطر سگ. خب، نه مستقیما  -
یه کاری در موردش  دونستم مجبورممی ب،خ... گفتیم رو شنید و بعدی شد و هر چی که داشتیم میبتافم آنیبخاطر سگ بود که توی کا

یه کمی زیاده روی  ک کردم این ممکنهفدونین که اما کنم چون اون زیادی شنیده بود. و بعد الیس گفت شاید مجبور بشیم... میب
 تونستم بهش فکر کنم.این بهترین راه حلی بود که می ،در آخر ب،خ .باشه

 اند. او تکرار کرد:هایشان به او خیره شدهدرک بر روی چهره زهایی خالی اا نگاهبی کرد، آگاه بود که هر دو مرد ثاو مک

 متوجه بشین. اگه منظورم رو ،مستقیماً خوام بگم اینه که یه جورابی به سگ مربوط بود اما نه واقعاًچیزی که می  -

 ه آرامی گفت:بهلت  وجود آمد، بعد خیلی طوالنی به ثمک

 شم.متوجه منظورت نمی نه واقعاً   -

 اش خیره شد و گفت:کراولی به دوست بسیار قدیمی

 یه چیزی حدود شش سال همراه خودت داشتی؟ ...تو این مرد جوون رو  -

 او جواب داد: .اى باال انداختهلت شانه

 ا.همین حدود تقریباً  -
 شدی؟زد رو متوجه میایی که میفو هیچ وقت یه کلمه از حر  -

 هلت گفت:

 .نه زیادى خیلی اوقات  -

 کراولی در حیرت و شگفتی سرش را تکان داد.

ش هفت کشوری در حال جنگ یشا بود حاال با وارد نشده. اگه اون قدر بی قاعده و ره هاخیلی خوبه که اون به سرویس دیپلمات  -
 بودیم.

 او به ویل نگاه کرد. 

هم بارتباطی  الیس چه کنی، این سگ و اون شخص وا کامل کردن جمالتی که شروع میببهمون بگو، با کلمات شمرده و اگه ممکنه   -
 .دارن
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ت که بهتر است فصمیم گرتند و تفمتوجه شد که آن دو مرد هر دو بی اختیار نیم قدمی عقب ر .ت را آغاز کندبحصعمیقی کشید تا  نفسویل 

 هبا نوعی نگرانی بشستند و کراولی و هلت عقب ن ،ت را ساده نگه دارد. وقتی بازگو کردن آن داستان تمام شدبممکن آن صحسعی کند تا جای 

 کراولی پرسید: ویل خیره شدند. سرانجام

 روختی؟فاون رو به بردگی   -

 اما ویل سرش را به حالت نه تکان داد.

ها و یا کشتنش و ه اسکاندیبدنش ه: یا داار این راه بود. در واقع یکی از این دو قطفرستادم. فه بردگی ب ...ون رو نفروختم. اون روا  -
 ک کردم که اون الیق مردن نیست.ف

 کراولی پرسید:

 ردگی داده شدن هست؟به بک کردی که الیق فاما   -

 تر شد.دهد اندکی محکم بک ویل قبل از این که جواف

 .ل مسئول بوداز جرایم وحشیانه داشت. احتماالً برای بیشتر از یک قتک کنم. اون مرد تاریخچه طول و درازی فبله،   -

 زود:فو اا

 ایسته.بیه دادگاه قضاوت  تونه مقابل میزب نه اینکه هیچ مدرکی موجود باشه تا  -

 شد. ثحبا حالتی متفکرانه نگاهش کرد. او به آرامی وارد بهلت ریشش را نوازش کرد و 

 ابله کنیم.ا مواردی که مدارک کافی برای محکوم کردن وجود نداره مقب ئه کهشغل ماکی از یهرحال این بخش کوچه ب  -

 د به او خیره شد. او گفت:نا حالتی تبکراولی 

 شده.ندونی این کار به طور رسمی تصدیق همون طوری که می  -

 پرسید:ا همان لحن مالیم ادامه داد. او ببعد  .هلت که متوجه آن نکته شد سری یه تایید تکان داد

 ه؟هیچ معنایی به عنوان یه نمونه ندار ،16ور از کروزدآرن ،پس این مرد  -

 رد خیره شد. او پرسید:ه هر دو مبشدن موضوع گفتگو،  ض، سر در گم به خاطر عولاین پا و آن پا شد. وی ایمعذبانهولی یا حالت او کر

 آرندور از کروز، اون کیه؟  -

 دی به او زد.نخبهلت ل

تی که یه رنجر جوون با اون کرد تا وقا تهدید و ارعاب در شهر کروز حکومت میببرای چند ماه  .بیشتر از دو متر قد – یه غول بود  -
 .با یه روش نسبتاً خالف عرف و معمول ..مواجه شد و مبارزه کرد.

 د ادامه داد.نخبترین ردی از یک لا کوچکبهلت با دیدن عالقه ویل و ناراحتی کراولی 

                                                            
16 Arendor of crewse 
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استفاده کنن.  بالغ آسیااشهر زنجیر شد و به مردم کروز اجازه داده شد تا از اون به جای  ابه چرخ آسیبپنج ساله  یه مدتِی ارباون   -
 شد. فش خیلی معروبآرد کروز به خاطر نرمی و کیفیت خو

 .ریدپکراولی در نهایت وسط آن داستان 

 ...بود و من تیبیین، اون یه موقعیت متفاو  -

 خودش را خیلی دیر تصحیح کرد.  فاو حر

ون مرد برای مردمی که ال قادای برای مقابله به این موضوع فکر کنه. اما حتونست به هیچ راه دیگهاون رنجر نگران بود. نمی و  -
 روخته نشد.فیه برده به یه نیروی بیگانه  رری زده بود غرامت پرداخت کرد. اون فقط به عنوانضبهشون 

 هلت گفت:

ه . یبه بردگی فرستاده شده .باال فروخته نشده ،ل به آن اشاره کردیهمان طور که و اًو حقیقت .ل، هم فروخته نشدتاین شخص، با ب،خ  -
ا رد و بدل نشدن هیچ پولی هیچ چیزی که خالف قوانین کشور باشه به که نطرح دعوی ک تونه این مورد رووکیل خوبی احتماالً می

 اتفاق نیفتاده.

 ناسی کشید. او گفت:کراولی خر

دادی و همون طور که وکیلت  م بهترین کار رو انجامنک کف ،ویل جوان ب،خ هیه وکیل خوب؟ همچین چیزی در کار نیست. خیل  -
 .زنیممی حرف با هم شام از بعد .ینچادرت رو برپا ک یه جورایی، هیچ جرمی اتفاق نیفتاده. شاید بهتر باشه ،اینجا اشاره کرد

 ،ز کوچکش را برپا کندبت تا چادر سفر ویل که همین. برد باال را ابرو آن دوباره که داد تکان تایید یه سری هلت، به نیشخندی نمایش با ویل

 ت کرد. او به آرامی گفت:بحصود نشبو با لحن آرامی که ویل نتواند  ،تر شدنزدیک اشکراولی اندکی به دوست قدیمی

یمی که ببینگیری بکارانه مقابله کنیم. اما شاید بهتر باشه با این دوستت ارک تماس ابد و نبدونی این بد نیست که با موردهای می  -
 .بدیم انجامش ترها قاعدبو ر تونیم این کار

 .شد خیره او به سکوت در طوالنی زمانی هلت

 مگه نه؟حال این کشور تعداد زیادی سنگ آسیاب داره،  هره ته. بالب  -
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ا بهایی از گوشت گوزن ی بود. کراولی تکهبشان وعده خوا آرامش به دور آتشی که ویل درست کرده بود نشسته بودند. وعده عصرگاهیبسه رنجر 

ا بایی ذکرده و پخته بودند. این وعده غ بابهای آتش کگرما دیده در میان ذغال صافهای بر روی سنگ ،سیخ کرده د. آنها راآورده بو شخود

ر شده بود تکمیل میپزیجات بفل و سفلا کره و بزی باخته شده و با دست و دلپ شای از آب جولمهبای که به سرعت در قاسیب زمینی جوشیده

ویل مشتاق بود  .ای کنار هم نشسته بودندضای دوستانهفآنها در سکوت در  ،ای که هلت دم کرده بودهای قهوها مزه مزه کردن لیوانبشد. حاال 

او ندی خودشان همه چیز را به بدانست هیچ منطقی در شتاب دادن به کارها نیست. کراولی و هلت با زمان تا جزییات ماموریتش را بداند اما می

و در تب بی اتر اند عمل کنند. چند سال قبلاش را ریختهتوانست آنها را وادار کند که زودتر از آن چه نقشهی نمیفگفتند و هیچ کار و هیچ حرمی

بود. همین طور که ر را آموخته صبو ا ،های یک رنجرپیچید و قادر نبود خود را آرام نگه دارد. اما در کنار دیگر مهارته خود میبسوخت، قراری می

کرد، و معلم هایش سر موضوع را باز کنند، گاه و بی گاه نگاه تصدیق کننده هلت را بر روی خودش حس مینشسته بود و منتظر بود تا مافوق

هن پو  نیشخندی پتروی خودش دید و اجازه داد تا  کرد. ویل یک بار سر بلند کرد، چشمان هلت را برسابقش این قابلیت نوظهور را ارزیابی می

اش را اثبات نماید. سرانجام هلت روی نشمینگاهش بر روی زمین سفت جا به بر روی صورتش نمایان شود. خوشحال بود که قادر است صبوری

 خشن گفت: جا شد و با لحنی

 به این موضوع برسیم! ایب به خاطر خدا !ه، خیله خب کراولیاُ  -

 زد. او گفت: دنخبوستش لا خوشحالی به دبرمانده دسته رنجرها ف

 .رو نه مال تو ،یمنوری ویل رو آزمایش کصبجاییم تا نک کردم ایف  -

 ای از دلخوری انجام داد.هلت اشاره

 ک کن صبوری اون آزمایش شده.ف ب،خ  -

کرد محو شد. ویل به جلو خم شد، تا در مورد ماموریت جدیدش بشنود. چند روز گذشته را لبخند کراولی همین طور که افکارش را جمع و جور می

ای دیگر منتظر نیهثاتواند کرد نمیاش گذرانده بود و حاال که آن لحظه اینجا بود، حس میرونشاندن کنجکاویفدر حال انجام تمام تالشش برای 
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ش تن ماموریت شامل چیست و به چندین احتمال ممکن هم رسیده بود که اکثرشان بر روی تجربیااب انداخته بود که بداند ایذه عبش را نبماند. ذه

 تمام آنها را از بین برد. او گفت: در اسکاندیا پایه ریزی شده بودند. اگرچه اولین کلمات کراولی فوراً

 ا جادوگری رو به رو هستیم.ببه نظر میاد ما در شمال با یه مشکلی در رابطه   -

 :رسیدپ ،خواست بلندتر شده بودا تعجب عقب نشست. او که صدایش اندکی از آنچه که میبویل 

 جادوگری؟   -

 گذاشت گفت:ه تایید تکان داد. او که تاکیدی بر روی آن کلمه میبکراولی سری 

 .ظاهراً  -

 داد. از هلت پرسید:قش هیچ چیزی را بروز نمیبویل از او به هلت نگاه کرد. صورت معلم سا

 ه جادو اعتقاد داریم؟ب ما  -

 ای باال انداخت. او گفت:تر شانهمرد مسن

چیزی وجود نداشته که  ه گری و ورد بی معنی، هیچله جز یه سری حقه و حیبنود و پنج درصد مواردی که تا حاال دیدم هیچی نبودن   -
یر ذهن و دستکاری یک ذهن اثاشه که شامل تشاید سه درصد دیگه وجود داشته ب ،. بعدش کردحل شهنشسته ن فا یک پیکان به هدب

 آزمایش کرده بود. شهاروی ورگال ثنوعی کنترل که مرگار – شهبا تری قوینتر توسط ذهضعیف

ارتشی از جنگاوران جانورخوی را که کامالً به اراده  ،قی که بر علیه شاه شورش کرده بودبارون ساب، ثه آرامی سری به تایید تکان داد. مرگاربویل 

 .او وصل بودند هدایت کرده بود. کراولی وسط حرفشان پرید

شه که بعضی از آدما قابلیت ساختش رو دارن. شبیه مورد کنترل ذهنه، اما این یکی عدی شامل یه سری خیاالت و توهم میبد صیه در  -
 .ارننداونجا وجود  اقعاًون که ونشبو راد چیزی رو ببینن افشه اون می ثاعب

 :گقت سرانجام. کرد نگاه یکی آن یه یکی از ویل دوباره. آمد وجود به مکث ایلحظه

 مونه.وری یه درصد باقی میطاین   -

 تر سری به تایید تکان دادند. هلت جواب داد:دو مرد مسن

 ت کرده.فم که استعدادت برای جمع زدن پیشرنیبمی  -

 :زند ادامه دادب فتواند حرباما قبل از این که ویل 

 اره.ذمی باقی رو موارد از درصد یه بندی تقسیم این .گیمی که طوره همون بله،  -

 :پرسید ویل

 هایی از جادوگری هستن؟گین اونا نمونهو شما می  -

 اما هلت مصرانه سرش را به حالت نه تکان داد. او گفت:

 تونیم یه توضیح منطقی پیدا کنیم.موارد نمی گم ما برای اینمن می   -
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را  – رد یا قبول موضوع –ز آنها اویل با بی صبری بر روی نشیمنگاهش جا به جا شد. به دنبال راهی بود که معلم سابقش را وادار نماید تا یکی 

 :ریشو خیره شده بود گفت ه چشمان رنجربا نگاه مصرانه خودش بتایید نماید. او در حالی که 

 هلت، تو یه جادوگری اعتقاد داری؟  -

اش وقف جمع آوری حقایق و اریاش با حقایق رو به رو شده بود. تمام زندگی کهلت قبل از جواب دادن مکثی کرد. او مردی بود که تمام زندگی

 ..حال، در این مورد. اطالعات شده بود. با این

 کرد گفت:می بدقت انتخا اباو در حالی که کلماتش را 

ام که یه ذهن نداره من آماده مش. در اون مواردی که به نظر هیچ دلیل و توضیح منطقی وجودندواعتقاد ندارم. اما دروغ هم نمی شبه  -
 از روی این موضوع داشته باشم.ب

 شان پرید.فین حربکراولی 

ی وجود داره که نه نیروی اهریمیه که به وضوح نتونیم اختیار کنیم. منظورم ایکنم این احتماالً بهترین موقعیتیه که میک میفو من   -
گه افراد معدودی کی می .کنیمیهای زیادی از رفتارهای جنایتکارانه دیدیم که بهش شک نمره. همه ما نمونهاذیر میثروی دنیای ما تا

 ؟بزننون به اون کانال شن یا برای استفاده شخصی نکبراخونی فبا این قدرت وجود ندارن که اون نیرو رو 

 هلت گفت:

گیم که ممکنه حقیقی باشه کنیم و حتی با این حال هم داریم میت میبحصد مورد صاگرچه یادت باشه که ما داریم در مورد یکی از   -
 حتی حقیقتی وجود داشته باشه. گهایا ممکنه هم نباشه. 

 نهایت گفت: ویل به آرامی سرش را تکان داد و بعد جرعه بزرگی از قهوه اش را نوشید. او در

 شم.می جگی جانمن دارم ای  -

 ه تایید تکان داد.بهلت سری 

 اشهبواجهیم جادوگری نمشانس وجود داره که این موردی که باهاش  توی ذهنت داشته باش. چیزی بیشتر از نود درصد فقط یه چیزو  -
 ز داشته باش. خیله خب؟ابهم یه ذهن  شاقیهبذهن داشته باش و برای  تون فکر رو یاون فقط در ظاهر این طور به نظر میاد. ا –

 ه تایید تکان داد. او گفت:بسری  دادویل که نفس عمیقی را بیرون می

 خواین من چی کار کنم؟وع چیه؟ شما میضجزییات این مو ب،خ  -

و  استد و شاگرد هنوز هم قوی دانست پیوند بین استابرای خالصه کردن گزارش و دستورات ادامه دهد. او می تا ای به هلت کردکراولی اشاره

این دو نفر ذهن هم را  .میفهمی و یا سردرگ ا کمترین شانس در کجبهم  نمود، آنخالصه و کوتاه را آسان می دادن یک گزارشِ ،این پیوند

 :شناختند. هلت شروع کردمی

 زنیم.حرف می 17ما داریم در مورد بخش نورگیت ،در اولین گام ،خیله خب  -
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 ش پرید:فش به میان حرنویل با حیرت آشکاری در لح

 اشه؟برستاده شده فخش بون اه برنجری نداریم که  نورگیت؟ ما  -

 هلت موافقت کرد.

شناسنش، مردم ترسیده و سردرگمن و آخرین نفری که در این مورد ون منطقه شناخته شده. همه میا توی بله، داریم. اما اون رنجر  -
 خواهند زد یه رنجره. فحر اشاهب

 :زودافوسانه بو عا

 کنن ماها خودمونم جادوگریم.فکر می شوننصف  -

 درست است. او پرسید: فدانست که این حرری به تایید تکان داد. میسویل 

 رنجرم.یه  مناما م ،شناسنن حال ممکنه من رو ره به ن؟شدم بدگمون نمیباما اون مردم اگه من اونجا خودم رو نشون   -

 هلت به او گفت:

 ری.تو به عنوان یه رنجر به اونجا نمی  -

ق عمل کرد. و حقیقت را بگوییم، او به خاطر این فان جاری کند موبآن تکه از اطالعات در توقف سواالت مسلسل واری که ویل قصد داشت بر ز

شدند. این درست بود. اما شهرت انکار ناپذیری هم به همراه ار اندکی خودش را عقب کشید. مردم به خاطر حضور رنجرها عصبی و نگران میباخ

پرسیده  – ز بود، توسط خود شخصی شاهاحتی وقتی نی –های پادشاهی ها و بارونهر یک از اعضای دسته رنجرها بود. نظراتشان توسط شوالیه

دون ب ودبگذارد. مطمئن نبخواهد تمام آنها را کنار ب ئن نبود کهای بود. مطمشان افسانههای انتخابیا اسلحهبشد و قابل احترام بود. مهارتشان می

ماندهی کند. کراولی زماموریتی خطرناک و سخت را مدیریت و سا تاًقیقبتواند ح د،کرتجلی و شکوه رنجر بودن که اعتماد به نفسش را تقویت می

 گفت:

 ذارین قبل از شروع جزییات یه تصویر کلی از جریانات بسازیم. بخیلی سریع جلو رفتیم.   -

 هلت گفت:

 ایده خوبیه.  -

 است. فدانست که وقت گوش دادن بدون هیچ وقفه در حرتر سری به تایید تکان داد. حاال میاو نگاه معناداری به ویل کرد و رنجر جوان

ه دیگه فیه قصر اضا ،تا جایی که عالوه بر قصر نورگیت در مرکز بخش ادشاهی همتا نداره.پخیله خب. بخش نورگیت یه جورایی توی   -
 قرار دارد. ،در این بخش، درست در شمال

ای از منطقه را بین خودشان باز کرد و ویل روی یک زانویش نشست تا آن را بررسی کند. او بر کرد کراولی نقشهت میبهمین طور که هلت صح

 گفت: بدرست بر روی مرز شمالی پادشاهی، دست گذاشت. او زیر لکرد روی جایی که قصر را مشخص می

 .اودقصر مکین  -

 :گفت او. داد تکان تایید به سری هلت و
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می که طور همون. باالست لیخی استراتژیک موارد لحاظ از و کم داره کمی یک ظاهر و نما نظر از قصر. تا یه نظامیه قلعه بیشتر یه  -
 ببینی... تونی

ن را ئهای ناهمواری اشاره کند که آرالوستفاده کرد تا به کوهستانا آن از و کشید بیرون دستش کنار تیردان را از سیاهش هایپیکان از یکی هلت

 کرد.یجدا م ،18اتکیاش، پاز همسایه شمالی

 لش کنه.کنتر ها چیره باشه وو در میان کوهستانادتونه بر روی گذرگاه میکناون قلعه اینجا واقع شده که می  -

جام ویل سری تکان داد و هلت ت بر روی نقشه سعی داشت موقعیت را درک کند. سرانباثا نگاهی بتر را تماشا کرد که و مکثی کرد، مرد جوانا

 :ادامه داد

 .ننککنترل میرو  های جنوبی پیتکاشقبیله وحشی که بخیه  – ها مورد هجوم هستیمیتاز جانب اسکا و، ما دائماًادبدون قصر مکین  -
و کامالً بیرون بخش نورگیت ر هایتو، تحت فشار زیادی خواهیم بود تا اون اسکااددر حقیقت بدون مکین .دزد و جنگاورن م،اونا مهاج

ه خصوص که بخش ب – نگه داریم. مسافتی طوالنی تا شمال وجود داره و اون مسیر برای سفر یک ارتش در زمستون ساده نیست
 .ت ندارنی عادنکجا پیدا مینهای آب و هوایی که اوطراافه بهای جنوبی هستن و خشبون از مارتش هایاعظم یگان

 نگاهش داد ادامه ترمسن مرد که همین. بود شده حک اشحافظه در تصویر حاال. رفت کنار نقشه روی از دادمی تکان سر خودش برای که ویل

 :گفت او. برگرداند هلت سمت به را

ده ننه نظر آشفته کبت گیرتمون وقتی چیزی از اوضاع متعادل طبیعی بخش نورگییه دلواپسی عجیبی می ی درک کنی چرانتوخب می  -
 د؟امی

 ه تایید تکان داد.بویل سری 

وقتی شروع به شنیدن  .ن شدیمابه بستر افتاد به طرز قابل توجهی نگر بیماری اسرارآمیز یه و بااد، فرمانده مکین19وقتی لرد سایرون  -
یکی از اجداد سایرون، حدود صد سال قبل، با یک جادوگر محلی  شد. ظاهراً مای جنون آمیزی از جادو کردیم اون نگرانی بیشترشایعه

 نزاعی داشته.

 .ان ویل بود را حس کرد و دستش را بلند کرد تا جلوی آن را قبل از پرسیده شدن بگیردبهلت سوالی که بر روی ل

ا نهمون طور که گفتم ای .یقی بودهون یه جادوگر حقاتونه یه آدم حقه بازه بوده باشه. یا شاید اشه. میبه کنترل ذهن نتودونیم میمی  -
داستان گونه شاملش  هایالغهبهمش حدود صد سال قبل اتفاق افتاده به همین خاطر شواهد محکم کمی براش هست و مقدار زیادی م

که حدود صد سال قبل با  اس پشمی رنگ شده بودهبا لبرن، اون مرد یک جادوگر واقعی ها پیش میین روایتشده. تا جایی که همه ا
ها و سانهفا اب، ما اینجا اشهیادت بشن، ها به سیری طوالنی از مبارزات ختم میه دشمنی برخاسته. جدیدترین روایتب نخانواده سایرو

 باش.اشته دمنطق ن مواجه هستیم. خب خیلی انتظار هااسطوره

 :پرسید ویل

 تاد؟فچه اتفاقی برای اون جادوگر ا  -
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 ای باال انداخت.و هلت شانه

شفا دهندههیچ کدوم از  ت. طبیعتاًهای یک بیماری اسرارآمیز به بستر انداخد اون جد سایرون رو با نشانهیابه نظر م .دونههیچ کی نمی  -
 کنن. ها نتونستن این بیماری رو شناسایی یا درمان

 ردی از عدم توافق در صدایش گفت: اباو 

ن رو وظیفه خودش دونست که ن از اهالی قصر ایوتونستن. اما ناگهان یک شوالیه جومیعمراً کاره  توکردن دست جادو وقتی فکر می  -
ون شوالیه بود ا شرف ابو شخصیت  صاین شجاعت خال ،این چنین اساطیری طبق تمام روایاتِ .به محل اقامت اون جادوگر حمله کنه

 بیرونش کنه.یاد و بق ئافکه بهش اجازه داد بر جادوگر 

 :و پریدا فویل وسط حر

 نکشت؟ واون  -

 و هلت سرش را یه عالمت نه تکان داد.

کنن، درست مثل ها سر بلند از سال عدبده که دوباره های شبیه این اجازه میسانهفه اباین  .هرگز این کار رو نکردن نه. متاسفانه، اوالً  -
ته. وقتی فاش پایین میبسااز روی  یه دفهموقعیت کنونی اینه که سایرون حدود شش هفته قبل برای سواری بیرون قصر بوده که  .حاال

برن و ه خونه میبکشیده. مردانش اون رو رسن، صورتش آبی بوده، کف از دهنش جاری بوده و از درد جیغ میمردانش بهش می
ده. از بوده تا درد رو کاهش تمام کاری که تونستن انجام بدن دادن مسکن بهش ب .شنا این شرایط کامالً دست پاچه میها بشفادهنده

ور  ن، درد دوباره بهش حملهنکیدارش ب و یا غذا ببرای دادن آ اه پرتگاه مرگ معلقه. اگه اونببهتر نشده و روی ل شاون موقع هیچ حال
، همین طور که زمان حال اگه همچنان بهش مسکن بدن ا اینبو  .آرهه و همش کف باال مینکزدن میشه و اون شروع به جیغ می

 شه.تر میتر و ضعیفون ضعیفاگذره یم

 ی کرد ویل گفت:ثهمین که هلت مک

 برد؟ج میسانه ازش رنفا های بیماری هستن که جدش درونهای بیماری درست شبیه اون نشانهنشانه .ار حدس بزنمذب  -

 ت. او گفت:فهلت انگشتش را به سمت مرد جوان گر

 برگشته. 20ممالکاالهایی شده که ه پا شدن شایعهب باعثکه البته  .تیفاین رو خوب گر  -

 ویل پرسید:

 مالکاالم؟  -

 کراولی گفت:

وجود اومدن، نورهایی در جنگل ی هم به اهدیگ ...هایها از کجا شروع شدن، اما نشانهدونه که شایعهجادوگر اصلی، هیچ کسی نمی  -
ها دیده شدن، صداهایی در قصر توی جاده بشن، پیکرهای سایه وار عجیبی که در ششه ناپدید میکه وقتی کسی نزدیکشون می

جر نن. رنوجود مردم اون بخش بیرون ک از زندگی رو ا ترس سرخوشیِبشنیده شدن و الی آخر. چنین چیزهایی برنامه ریزی شدن تا 
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هایی در مورد جادوگری هاون شایع .شون رو محکم بستننا مردم دهام ،هنک بسعی کرده که اطالعات بیشتری کس ،21الونر، ممحلی
اون   کنه چیزی دستگیرکجا زندگی می اینکه دقیقاً از اما ،شدهیاستفاده م مالکاالم اسمکنه شنیده، و که در اعماق جنگل زندگی می

 رنجر نشده.

 ویل پرسید:

 ه؟نکقصر قرماندهی میبه رماندهیه کی فحاال که سایرون بیمار و خارج از دایره   -

 ه تایید تکان داد.بمشکل قدردان بود، سری  بهلت که به خاطر توانایی ویل برای درک قل

و بیشتر به  – پژوهه ون یه جورایی دانشاون، لیه سرباز نیست. طبق گزارش مرا واقعاًن ومسئوله، اما ا 22پسر سایرون، اورمان اسماً  -
ن فرماندهی اصلی وهم اونجاست و ا 23ده تا حفاظت از مرزهای پادشاهی. خوشبختانه، برادرزاده سایرون، کرننمطالعه تاریخ عالقه م

 رهبر پرطرفداری هم هست. به عنوان یه جنگاور بزرگ شده و ظاهراً ه.ترنگهبان رو به عهده گرفته، اون خیلی واقع بین

 کراولی گفت:

ر بو اورمان، یک ره ،ریماما اگر سایرون بمیره، بعدش مشکل جانشینی رو دا .سامون بده و تونه اوضاع رو سربرای زمان حال می  -
شمال  برای یک حمله از جانبرو  ه و مانات کثبی ب ه تمام موقعیت رونتوره که این میبمی ثون موقعیت رو به اراضعیفت و ناالیق، 
تر از تژیکی برامون بااهمیتو از نظر استراادیم. مکیننمجبوریم به هر قیمت شده ازش اجتنات ک این چیزیه کهه. نآسیب پذیر رها ک

 .ریسکی بکنیم ش هیچخوایم روبه که یاون

 :گفت سرانجام او. کویید الشچانه به ایثانیه چند ایمتفکرانه حالت با ویل

 ین من چی کار کنم؟اخوشما می بخ .فهممیم  -

 :ددا بکراولی جوا

الم اتونی در مورد این آدم مالکیمبیین چی  .یارب در تونی از همه چی سرتا جایی که می .رو شناسایی کن هامحلی .اون باال .برو اونجا  -
 .بزنن حرف کن اریک .کن جلب رو اعتمادشون .ننکجمع کنی. بیین اصالً وجود داره یا مردم فقط دارن این چیز رو تصور می

 او زیر لب گفت: ده.جلوه می نسوآاش این رو خیلی فکراولی با حرفکر کرد،  خودش با او. کرد اخم ویل

 تر از انجامشه.گفتتش آسون  -

 :داد بد جوانخبواری از یک ل ا رد کمرنگ و روحباما هلت 

ری اد پخوش تی ل و غشِه صورت بی غی .تو جوونی .ر ماهاست. مردم دوست دارن با تو حرف بزننثکاتر از ناین کار برای تو آسو  -
 ری.ن که تو یه رنجنکشکم نمی یچوقته ارو انتخاب کردیم. اون کنه. برای همین توکه همه رو خلع سالح می

 ویل پرسید:

 ام؟ن من چینکک میفخب اونا   -
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 ورت هلت شکفت. او گفت:صاالخره بر روی ب دنخبو حاال دید که آن ل

 ژانگولری.ن تو یه نکک میفاونا   -
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 او تکرار کرد:

 من؟ ؟یه ژانگولر  -

 روهای پریشت به او نگاه کرد. او گفت:ابهلت از زیر 

 .تو. ژانگولر یه  -

 گفت: کراولی. آورد در بی چارگی روی از حرکتی دستانش با کرد، گم را کلمات ایلحظه برای ویل

و در  .هانهوترین میخا پستت گن، از قصرهاخوشآمد می بهشون جا همه سفرن، در دائماً ژانگولرها توه. برای نظیری بی پوشش این  -
 زنن.ا ژانگولرها حرف میبمردم  ،شه. بهتر از همهمیه متروکی و دور افتادگی نورگیت، بیشتر از اینها ازت استقبال بای نقطه

 :ا حالت معناداری افزودبو 

 زنن.می فاونا جلوی روی ژانگولرها هم حر و  -

 ت. او گفت:فیا ویل سرانجام کلماتی که به دنبالشان بود را

تونم معلق م و نمینهای جادویی سوار کتونم حقهتونم جک بگم. نمینمی .یه چیز کوچیک رو فراموش نکردیم؟ من ژانگولر نیستم ما  -
 .مکنشم گردنم رو مینکب اگه این کار رو .منزب

 کرد سری تکان داد. او گفت:هلت که آن نکته را تایید می

 های ساده هستن. فراموش نکردی که انواع مختلفی ژانگولر وجود داره؟ بعضی از اونا نوازنده  -

 پرید:ش فکراولى وسط حر

 .زنیمی برو خیلی خو ون چنگتا تو هلت بهم گفته و  -

 ویل یا گیجی رو به رشدی به او خیره شد. او گفت:
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 کنند.هاشون به تنهایی صدا ایجاد مییه چنگ ده تازه داره که بعضی .داره که جفت جفتن زه دوالست. هشت تاناون یه ما  -

 کوچکی از خوشی در درون حس کرد وقتی آنچه را که کراولی گفته بود درک کرد. او به هلت گفت: سش را ناتمام گذاشت. حفحر

 زنم؟کنی خوب میک میف واقعا  -

توانست جلوی رشد حسی گرفت. ویل نمییکرد حالتی مانند تحمل رنج بسیار به خود مماندوالیش تمرین میبا  تر همیشه وقتی ویلرنجر مسن

کند. اگرچه آن حس عمر کوتاهی داشت. هلت با شانه مهارتش را تحسین می درونش بگیرد. به خاطر شنیدن این که هلت حقیقاًاز رضایت را در 

 :باال انداختنی جواب داد

 ه دیگه است.به خیلی شبیه یه گربدونم؟ برای من صداهای جیع و ویغ یک گرمن چه می  -

 ادش خالی شده بود گفت:بویل که به اندازه زیادی 

 شاید مردم دیگه خیلی بیشتر از این بصیر باشن. به، خاُ  -

 ه کراولی گفت:با التماس ب

 م پیدا کنیم؟برادل دیگه بتونیم یه نقش مینم  -

 مشتاق بود که از پیشنهادات استقبال کند. او پرسید: .ای باال انداخته خودش شانهبفرمانده رنجرها به نو

 مثل؟  -

 :ذهنش را جستجو کرد. او پیشنهاد کرد فذهنش بیاید تمام دور و اطرال قبل از اینکه جوابی به یو

 .زنبندیه   -

انان اغلب قهرم بخواند، ردمونت قصر در داشت عادت ارالد، بارون رسمی گوی قصه موردال، که هاییافسانه و هاماجراجویی تمام در به هر حال

 خرناسی کشید. کراولی پرسید:زدند. هلت با تکبر زنان جا میبندخودشان را به جای 

 ندزن؟بیه   -

 اش دلگرم بود گفت:ه پیش زمینهبویل که 

 زنن و...ن، مردم باهاشون حرف مینکمدام از اینجا به اونجا سفر می بله. اونا  -

 .تمام کرد ویل را فکراولی حر

ه بدلی انتخاب کنی که هر کسی رو به محض مالقات باهات بم نی ایده خوییه شخصیتِکک میفپا معروفن،  و اونا به دزدان خرده  -
 .دیدزو چنگالی ب که کارد نتظرنپان و ممی ونا شبیه شاهین چهارچشمی تو رواکنه؟ سوظن بهت مطمئن می

 :گفت با سرافکندگی ویل

 ؟دزدن ونا واقعاًادزد؟   -

 هلت گفت:
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هاش خودشون رو موردال احمق کسالت آور عادت داره روی این که شخصیتون ا نفهمیدم چرا یچوقته .نفدنامی معروبه این ب وناا  -
 کر کنم.فدتر از این بتونم به ایده زنن پافشاری کنه. من خودم نمیمی زنا جابند به جای این

 ویل که حاال از ایده دادن ناامید و مایوسی بود گفت:

 .اُه  -

 ی کرد و بعد دوباره پرسید:ثاو مک

 ؟دل رو پوشش بدهبه که این نقش مبنوازندگی من اون قدر خوکنی ک میاقعاً فو  -

 کراولی گفت:

 ویم.نشبار یه آهنگی از اون بذ .رو اونجا همراهت داری ون چنگتا همیدنش هست. توفیه راه برای   -

 :ت کردبحصویل شروع به 

 ...ـاین یه چن  -

 گفت: باش قرار گرفته بود، به پشتش دست دراز کرد. او زیر لتوشه ه ماندوال، که بر باالی زین و دیگرببعد تسلیم شد و برای برداشتن جع

 مهم نیست.  -

الک پشت را از بین دو زه باالیی آن بیرون آورد. به طور آزمایشی ماندوال را  فاش بیرون آورد و مضراب از جنس صدآالت موسیقی را از جعبه

ها یر گذاشته بود. زهثانگاهی بر روی صدای آن تابیر هوای سرد شثدرون پاالن و تاهای پرشی واخت. همان طور که انتظار داشت، ترکیب حرکتن

نت دیگری را امتحان کرد و با اطمینان خاطر سری تکان داد. بعد دوباره همان نت را زد، متوجه شد که زه باالیی اندکی صدایش  ،را تنظیم کرد

 .شد بهتر ،کر کردف شا خودبتیز است و اندکی آن را شل کرد. 

 ای مشوقانه کرد.کراولی اشاره

 ریم.بزن ب  -

را امتحان کرد و بعد  Dکر کند. نت فتوانست به یک تک آهنگ برای نواختن ش خالی بود. حتی نمینی کرد. ذهثرا زد، بعد مک Aویل یک نت 

 به دور از ادبی پرسید:ا لحن بدهند. هلت، ب آرام امیدوار بود که آن صداها اندک الهامی به او Bکوتاه و یک نت  Eیک 

 گت اسمی هم هست؟نبرای این آه  -

 ویل به سمت او برگشت. او گفت:

 .م خالی شدهنم. ذهنکر کفه یه آهنگ ب تونمنمی  -

 هلت گفت:

 یفته.باگه این اتفاق توی یه میخانه شلوغ  خجالته باعث  -

 ناامیدی سعی کرد تا آهنگی را به یاد آورد. هر آهنگی. کراولی با سرخوشی پیشنهاد داد: باویل 

 جو پیر سیگاری چطوره؟  -
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 ای از روی بدگمانی به او تحویل دهد. ویل پرسید:ها چشم غرتو هلت به سرعت برق برگشت 

 جو پیر سیگاری؟  -

داند یا نه. اگرچه شعری در مورد هلت تغییر داده بود و او کنجکاو بود که آیا کراولی چیزی در مورد آن می بهالبته این همان آهنگی بود که آن را 

اش را ای از جانب دوست قدیمیصورت رنجر معصوم و خالی از خیانت بود. او سری به تایید تکان داد، و با حالتی مشوقانه لبخند زد و چشم غره

 نادیده گرفت. کراولی گفت:

 دم.با آهنگ جو پیر سیگاری رقص تند انجام بهمیشه یه آهنگ محبوب بوده. وقتی یه نوجوون بودم عادت داشتم   -

تر شد و همین طور که دلگرم ،کر کند، شروع به کوک کردن ماندوال کردفرا کرد. ویل، که قادر نبود به آهنگ دیگری  "دهبادامه "او همان اشاره 

تمام کاری که مجبورم انجام بدم اینه که کلمات واقعی اون آهنگ رو یادم بیاد،  افزایش یافت. به خودش گفت: کارش به تدریج یسرعت و روان

 داد شروع به خواندن کرد:اد میبکه احتیاط را به دست  او نه اون ورژن تقلید شده رو.

 .گاری یکی ازدوستامهیجو پیر س

 .کنهمی زندگی بلیکر هایتپه توی اون

 .کنهنمی حموم وقت هیچ سیگاری پیر جو

 گن که هرگزم حموم نخواهد کرد.و همه می

 ،، جو پیر سیگاریشابخوش 

 ش.با شگم خومن می

 سیگاری، پیر جو باش خوش

 .دید خواهم خودت مسیر توی تو رو

 او به هلت گفت:زد. داد و لبخند میکرد، سرش را تکان میوزن را حفظ می ،زدکراولی دستانش را بر روی زانوانش می

 !هباین پسر نوازندگیش خو  -

ی آهنگ را دعبد بنساخت و بعد د آهنگ را میبنواخت که فاصله بین دو نای را و ویل با این تشویق جسورتر شد. او الگوی شانزده نتی پیچیده

 خواند.

 .باخت ی راشرطیگاری سجو پیر 

 را باخت. اشزمستانی او کت

 رسید راه از زمستان وقتی

 .شد گرم بزها بین خوابیدن با پیر جو

 سیگاری، پیر جو باش خوش
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 باش. خوش گممی که من

 ،سیگاری پیر جوی باش خوش

 م که تو در راه درستت هستی.نبیمی

خش سوم بل را امتحان کرد. بر روی بتر از قزانهاروپدنلباین بار الگویی  ،د را نواختبنرفته بود و دوباره نت بین دو  روفحر آهنگ بحاال دیگر در 

 د.ود آهنگ شبنانه آن اشتباه را پوشانده و وارد سومین دفکر کرد که هنرمن شخود شپی .ار اشتباهی کردبیک 

 کنهزها زندگی میبا بهلت ریش خاکستری 

 .گنیدم میناین چیزیه که ش

 نکرده ضرو عو شهاهاست جوراباون سال

 دنمینه اون بو اهمیتی ب زهاباما 

 ،هلت ریش خاکستری شابخوش 

 ش...ابخوش 

بر روی  شآور ببه خاطر مهارت اعجا ا حواسی پرتبعاداتش،  ضا نیروی محبخواند. و ناگهان متوقف شد. متوجه شد که دارد چه آهنگی را می

 خم کرد. او گفت:ا عالقهای ساختگی اب ،ه یک سو خم کردبرا  شه نمونه تقلید شده برگشته بود. کراولی سرب ،ماندوال

 مطمئن نیستم که این ورژنش رو قبالً شنیده باشم. .چه اشعار دلربایی  -

هایی ه لرزیدن کرد. همین که فرمانده رنجرها صدای غریبی پشت دستش کرد و سرش را با شانهبهایش شروع دهانش را با دست پوشاند و شانه

 خشم گفت: لرزید پایین برد، هلت با لحنی پر از که حتی بیشتر از قبل می

 .کراولی داره، دهخیلی خن  -

 .زد زل هلت به ترس با ویل

 نبود... این منظورم. متاسفم.. هلت...  -

مسنز روی بیچارگی به هلت کرد. رنجر ا ایاشاره ویل. شد منفجر اینشده کنترل قهقهه با و برداشت دست پیچیدن خود به از سرانجام کراولی

رمانده فهای ه دندهبرز دردناکی طه با آرنجش بچشم غره رفت. از پهلو خم شد و  ای باال انداخت و بعد به کراولیا حالتی تسلیم شده شانهبتر 

 ا دندان قروچه گفت:برنجرها کویید. 

 !اون قدرم خنده دار نیست  -
 نفس زنان گفت:ه هلت اشاره کرد. او نفس باش را مالید و کراولی دنده کبود شده

 !یبینباید صورتت رو ب !هست ،هست  -
 بعد رو به ویل گفت:

 دهای بیشتری هم هست؟بن ده!بادامه   -
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ای، های برگ بلوط نقرههای، یکی از دارندهحتی با اینکه یک رنجر کامالً حرف –و ویل ، تفرهلت داشت به کراولی چشم غره می. ل مردد شدیو

 دانست که ادامه دادن غیرعاقالنه است. بسیار دور از عقل.یم – ه همتراز هلت بودبتی از نظر درجه و رفنو به طور 

 هلت گفت:

 یم شنیدیم.نم به قدر کفایت برای اینکه در موردش قضاوت کنک کف  -
 زد: ریادفا صدای بلندتری بایی آتش بودند برگشت، و شنه روباو به سمت سه چادر کوچک که برپا کرده بودند و حاال درست در ل

 گی بریگان؟تو چی می  -
گید. ویل نبه سمت روشنایی آتش ل لند قامت به آهستگی ایستاد وبخشی به خاطر حرکتی در پشت چادرها به وجود آمد و یک مرد صدای خش

بار بریگان را دیده داشت بشود، آن گام برداشتن لنگان را بازشناخت. قبالً چند حتی قبل از اینکه متوجه گیتار شش زهی که آن مرد در یک دست

 ،کرد. بریگان، که خودش یکی از دارندگان برگ بلوط بودجایی که او دسته گردهم آمده را سرگرم می ،معموالً در گردهمایی ساالنه رنجرها ؛بود

رها استعفا دهد. از ال دسته رنجفعمجبور شده بود از خدمات  ،های مهاجم پای چپش را از دست داده بودا اسکاندیبوقتی که در یک جنگ سخت 

کرد، و رتبه باالیی از مهارت به عنوان یک نوازنده و یک خواننده از خود نشان داده بود. معاش می بآن موقع به بعد، او به عنوان یک ژانگولر کس

که رنجر سابق به هدف  متوجه شد پردازد. حااله جمع آوری اطالعات برای دسته رنجرها میبویل همین طور مشکوک بود که او گاه و بی گاه 

پای چوبی که داشت  ،د زدنخبه ویل لب قضاوت بر روی کارش در حال گوش دادن بوده است. بریگان همین که خودش را در کنار آتش رها کرد

 ا حالت شق و رقی مقابلش کشیده شد. او گفت:ب پاکرد و آن حرکت کردن را اندکی سخت می

 .عصر بخیر ویل  -
 اهای مرد جوان بود سری تکان داد.بیی که بر روی ماندوال به حاال او

 نبود. بد نبود. اصالً بد  -
اش اش چشمان آبی روشن و لبخند بزرگ دوستانههای برجستهی بزرگی داشت. اما خصیصهبهای برجسته و بینی عقایک صورت تکیده، با گونه

الگوهای درهم برهم از رنگ –های ژانگولری معمولی بودند یش همان لباسهاآمد و لباساش میای بلندی داشت، که به پیشهاو موی قهوه .بود

های لباس متمایز خودش ها و طرحژانگولر مجموعه رنگ دانست که هرزدند. ویل میکرد سوسو میآمد وقتی حرکت میهای روشن که به نظر می

تر و اگرچه رنگ های روشن ؛پوشیدندهایی بود که رنجرها میشنلریگان به طور محسوسی مشابه برا دارد. حاال متوجه شد که طرح روی شنل 

 او گفت: .ل استاندارد رنجرهانزهای شبهای قهوهای تیره، خاکستری و ست به رنگبشادتری نس

 مت.نیببریگان، خوشحالم می  -
 ه سمت کراولی برگشت.بش خطور کرد نه ذهببعد همین که آن فکر 

وزم گاه و نن هودونیم که اما می ایه و همهون یه ژانگولر حرفهاحال  ره به ؟ن این ماموریت رو برهتر نیست که بریگاکراولی منطقی  -
 کنه.بی گاه برای دسته رنجرها کار می

 هایی رد و بدل کردند. کراولی پرسید:سه نفر دیگر نگاه

 ه؟دونیم، آره، همه ما این رو میاُ  -
 ی تفاوتی شانه باال انداخت.ب اب ویل
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 کنه، مگه نه؟دونیم. اما اون کار میما دقیقش رو نمی ،بخُ  -
 نگی گفت:ا لبخند کمربو  ،را شکست پعد بریگان تنش دور آتش کمبای به وجود آمد. یه، سکوت ناراحت کنندهثانبرای چند 

کمی از نظر قد و قامت کمبود  دم. اما برای این کار من یکیا توه ویل. من هنوزم وقتی که گروه درخواست کنه کارایی انجام میبحق   -
 .اپدارم. یه چیزی حدود یک 

 زدن کرد. فویل شروع به حر

 من... بلندتر از جورایى یه اما تو  -

 کرد. ثخجالت مککرد. او با ه مینگا بلش کشیده شده بودمقا در صاف کامالً که چوبی پای به معناداری نگاه با داشت بریگان که شد متوجه بعد و

 ...تو منظورت اُه،  -

 تر هم شد.ریگان حتی بزرگب دنخبآمد. اما لانه میبه نحوی بی ادب گوید. به نظرب توانست آن کلمه رانمی

یی اونجا نیست. با توجه به چیزشه ابنیازی نیست وانمود  .اصالً مشکلی نیست. حاال دیگه به این حقیقت عادت کردم .ویل، امپای چوبی  -
سفم که این دیگه در مورد من اشه، و من متاباهاش سریع پاین کار نیاز به کسی داره که روی  ،که کراولی در مورد این کار بهم گفته

 ادق نیست.ص

 گذر کرده است. کرد. خوشحال بود که آن لحظه سخت صافکراولی گلویش را 

 گی؟چی می تو ،ا نه؟ بریگانیشی بته فتونی به عنوان یک ژانگولر پذیرگه آیا تو میبه که بهمون نه اینکبه نتوکاری که بریگان می  -

 کر کرد. بعد جواب داد:فای بریگان سرش را از یک طرف کج کرد. برای دقیقه

های روستایی دور مهمانخانه برای یه چنین مناطق و مطمئناً .نوازهه، صدای خوشایندی داره و به خوبی میباون به اندازه کافی خو  -
 ن آمادگی داشته باشه.ئدر دربار آرلو رای اجرابوز نن نیستم همئون اجرا داشته باشه به اندازه کافی خوبه. اما مطشد تواخوای که میافتاده

 داد: ریگان ادامهب شنود بود. بعدخزرگی زد. از این ارزیایی بد نخبل بخند زد تا نیش و کنایه را از کلماتش دور کند. ویل در جواباو به ویل ل

 .هکنای ها را رو میهفهمیشه دست غیرحر بونه. این مطلا ضعفاما الهامات ناخودآگاه، نقطه   -

 کراولی اخم کرد.

 گی اون به اندازه کافی توی خوانندگی و نوازندگی خویه. چه آمادگی دیگه ای نیاز داره؟منظورت چیه؟ تو می  -
 او گفت:ش را نداد و به سمت ویل چرخید. ببریگان مستقیم جوا

 .همین حاال ،هر کدوم که تو دوست داری، سریع .ویل ویمنشبیه آهنگ دیگه  ابی  -
 و دوباره ذهنش خالی شد. بریگان گفت: و... ویل ماندوال را برداشت

 شه.ش خالی مینشه اجرایی داشته باشه همیشه ذهزش خواسته میامایید. یک آماتور وقتی بفر  -
 او به سمت ویل برگشت.
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 رو؟ بهای جنودر کنار چشمهیا  یا آسیاب کابینگتون ؟رو حلقه دوک نخ ریسیرو یاد داری؟  24لولندی نج  -

اال انداخت. او بای د و شانهزخند بچگی برای هر کدام سری تکان داد. بریگان لپاا دستبها را با سرعت پشت سرهم گفت و ویل او نام آن آهنگ

 گفت:

تونیم ونا رو یاد داری. اما میاشه ابداشته باشی. اینه که یادت  اونا رو یاد قظفه که ناش ایه. حقهبشه و خوهر کدوم از اونا کارگر می  -
 روی اون کار کنیم.

 ویل به هلت خیره شد. معلم سابقش سرش را به سمت ژانگولر خم کرد. او گفت:

 ده.بکنه تا آموزشت اهات سفر میب بریگان بخشی از مسیر رو  -
ه این بود که به بیک کمی شبیه  کرد. این موقعیت و ماموریتا این ایده احساس راحتی بیشتری میبند قامت لبخند زد. داشت وبل به ژالگولر بل

 کراولی گفت: .گیرب را یاد اند شناشبرت شده باشد و به او گفته پعمیقی  بدرون آ

 .اشه از همین حاال شروع کنینبو شاید بهتر   -
 ه درختی لم داد.نه تبا آسایش تمام ب ،کرداش را دوباره پر ن قهوهاجنق

 تون بشنویم.ن یه آهنگی از دوتاییایبی  -
 گفت: ثبریگان نگاهی سوالی به ویل کرد. ویل بدون مک

 های دوردست؟جنگل  -

 ه هلت گفت:ب خند زد. او روبه تایید تکان داد و لببریگان سری 

 .گیرهخیلی سریع یاد می  -

تن آن آهنگ قدیمی دوست جمله را تایید کرد. بعد همین که آن دو شروع به کوک کردن آالتشان برای نواخو هلت یا کمترین حرکت سرش آن 

 ی کرد و به ماندوالی ویل خم کرد. او به ویل گفت:ثداشتنی بازگشت به خانه شدند، بریگان مک

 له.شات یه کمی  Aزه   -

 ای به کراولی گفت:رتری جویانهب ا لحنبهلت 

دونستم.می  -

                                                            
24 Lowland Jenny 
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لی که بیشتر به هویتش به عنوان نا شبرنگش  ای و سبز خاکستری چنددل شد. شنل قهوهبویل از یک رنجر به یک نوازنده دوره گرد م ،صبح بعد

عجیب و غریب و چند رنگ انتخاب نکرده بودند و تنها یک نقش و نگار  یکراولی چیز شد. خوشحال بود که هلت و ضآمد عویک نوازنده می

در  یمبهم زچییه  ،کرد کرفا خودش بهایش انداخت. ل را با آن کاله بسیار بزرگش بر روی شانهنکرده بود. او ش ببرایش انتخا سفید و سیاه ساده

اش را به انجام ل چند رنگ رنجرینشده بود که همان هدف ش عد متوجه دلیلش شد. الگوی نامنظم سیاه و سفید با جنسی بافتهب آشناست.مورش 

ای او هکرد تا بینندهای مشخص پیکرش که کمک میکرد و الیهریخت، طرح کلی را نامشخصی میاش را بهم میوم پوشاندهفررساند. تمام می

 کرد. هلت متوجه بررسی پر از عالقه ویل شد و با تایید سری تکان داد. او گفت:کند نهان میرا مشاهده 

 مفیدترن. هاگری این رنیه رنجر، اما جایی که داری می لنه این یه شنل مستتر کننده است. شاید نه شبیه شبل  -

 از و شستمی بیرونی مناظر از را هارنگ برف، این که شدمی پوشیده سنگینی برف با زمستان در نورگیت بخش. شد آشکار بر ویل موضوع فهم

ای سیاه از رنگ خاکستری مل نبودند، بلکه سایهکا سیاه رنگ به اصالً شنل مشکی هایبخش که داد نشان او به دقیق بررسی یک. بردمی بین

کرد تا با فضای بیرونی زمستان در هم تالش کمی را طلب میهای پنهانی استاد بود، ل با این طرح برای شخصی که در هنر حرکتنبودند. این ش

های نمایشی نبود که از یک ها چیزی نه بیشتر و نه کمتر از نوعی الگوی نمایشی و هنری تصادفی و رنگل در داخل ساختماننآمیزد. البته ش

 ت:زد گفید منخبه هلت و کراولی لبرفت. او در حالی که نوازنده دوره گرد انتظار می

 خیلی هوشمندانه است.  -

. بعد کراولی یک پوستن بدون آستین از جنس چرم خاکستری نازک دستکش به دست ویل ندتر برای توافق سری به تایید تکان داددو رنجر مسن

 داد گفت:داد. او در حالی که به سمت تجهیزات متمایزی که دو چاقوی ویل را در برداشت سری تکان می

 ن.نکدی. این دیگه خیلی واضح و شفاف شده، دیدن اینکه فقط رنجرها از اون استفاده میبندوگانه چاقوهات رو بتونی غالف نمی  -

 ویل یا حالتی نامطمئن گفت:

 .اُه  -
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 :دلگرمی داد ار راحت نبود. کراولی به سرعت او تر پرتابی در دسترسش نباشد زیادبا این فکر که چاقوی بزرگ ساکس و چاقوی کوچک

این پوستین یه حفاظ برای چاقوی پرتابت  داخلو  .دارن نخیلی از افراد عادی چاقوهایی شبیه او .اکس رو نگه داریستونی چاقوی می  -
 دوخته شده.

درست زیر یقه اشاره کرد. ویل چاقوی پرتاب را بیرون کشید و آن را برای امتحان درون آن غالف فرو  ،او به غالف چرمی پنهانی درون پوستین

 د. کامالً اندازه بود. با اینحال کلمات بعدی هلت دوباره دل و جرات ویل را کاهش داد. او گفت:بر

 .مونه. یه نوازنده ساده یه کمان بزرگ همراهش ندارهباما متاسفم که کمان بزرگ مجبوره که پشت سر باقی   -

تر و تیردانی پر از پیکان را به دست ویل تشکار کوچک کم قدر ت و آن را کناری گذاشت. به جای آن، او یک کمانفد را از ویل گرنلبو کمان ا

شک داشت که وزن کششی آن بتواند بیشتر از بیست یا سی پوند  .داد. ویل با خرده گیری آن اسلحه معمولی برانداز کرد و به راحتی آن را خم کرد

 باشد. او گفت: 

 سایه وسط روز خودم دور کنه. برداز تونه یه پیکان رو سختی میشه این رو هم نداشته باشم. این کمان به با شاید بهتر  -

 کرد افزود:ها نگاه میاو در حالی که از نزدیک به پیکان

 ن.گیننبرای این کمان خیلی س ابه عالوه، این پیکان  -

اش بود. بدون آن کمان اسلحه اصلی ها قبل کارآموز هلت شده بود آن کمانبه طور مشخصی از وارونه شدن اوضاع ناراحت بود. از وقتی که سال

 ت و کراولی لبخند کمرنگی رد و بدل کردند. کراولی گفت:له .کرداحساس برهنگی و آسیب پذیری می

کرد تا او را ست. در حالی که به ویل اشاره مینابرای به همراه داشتن اون پیکا هونهبیه  قطفاین کمان برای شلیک کردن نیست. این   -
 :دنبال کند گفت

 .بیا اینجا  -

 ای در صدایش گفت:ی را نشان داد. او با لحن هیجان زدهنه ویل پاالببودند  ها مشغول چرابدر فضای بازی که اس

 .پالون جدیدت  -

 :گفت او. کرد اخم ویل

 .ندارم امقدیمی پالون اون با مشکلی هیچ  -

رسید. جایی که زین، کامالً نرمال به نظر میچ از حالت غیر معمول قا جدا. کرد بررسی را زین. شد خواهد ختم کجا ها بهصحبت این دانستنمی

 ایتوانست مکان مناسبی برنقطه ای که می ،شکل به وجود آورده بود Vالن قبلی ویل دو برآمدگی چوبی روی هم قرار گرفته و یک حالت اپ

های قلزی به داخلی کرد. آن تکهرا تامین می فداشت که همان هد صافلز فی شکل از نحنجدید دو تکه م این پاالن ،اشدبه زین ب بستن چیزها

چوبی ساده کاربرد نداشت.  Vاما به اندازه آن  ،هابخیلی پر آب و ت ،ا خودش فکر کردبشدند. ویل بنابراین به سرعت از هم دور می ،انحنا داشتند

 کراولی گفت:

 کنیم.به این خیلی افتخار می  -
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د که آن تکه در ویل حاال دی رش داشت.ببعد آن را از روی زین کشید و  ،های صاف فلزی را گرفتانتهای یکی از تکه او دستش را پایین برد و

لز اندکی بیشتر از فآن تکه  ،دتوانست آن را ببینکامالً اندازه و محکم در جایگاهش محکم شده است که قسمتی از زین بود. حاال که می یغالف

اش بود. در انتهای پایینی، درزی ییر کمتر از انحنای باالبراباش دو ای که انحنای پایینیSبا انحنای کم بود،  Sنیم متر بلندی داشت و به شکل 

به سمت پشت زین به را  بعد دستش ،برش داده شده بود. شبیه شنل، حسی آشنا در مورد آن وجود داشت. کراولی به ویل لبخند زد چدرون قا

اما دو گره کنگره  ،ی بودفاصچرم پیچ شده  بسمت دسته حامل پیش برد. او آن را به سمت پایین چرخاند و آن هم از زین جدا شد. در ظاهر چو

اریک درون بون درز وی فلزی را درکراولی انتهای درزدار باز ،کردتماشا می یا شگفتی فراوانبآن قرار داشت. همین طور که ویل  فدار در هر طر

 نسزرگ از جبه یک پیچ همید آن گرفهای کنگره دار را محکم کرده و در همین حال ویل هه سرعت یکی از گربکرد. بعد  بقال بآن تکه چو

 ه آرامی گفت:ب همیدفسرجایش نگه داشته است. همین که موضوع را  لزی را محکم درفازوی بسیم نازک است که 

 خدای من.  -

تر از آن بود که بتواند کمان رسید. وقتی برای اولین بار به هلت ملحق شده بود ریزنقشه نظر میب آشنا صافلز فحاال متوجه شد که چرا آن تکه 

بود.  ا انحنای کمی تشکیل شدهبشکل  Sا حالت بل داده بود که هر یال آن بو یک کمان دواه بتر بلند را به کار ببرد. به همین خاطر رنجر مسن

دیگر را در  ال فلزییداد. همین که کراولی به سرعت ا کششی کوتاه و قدرت کم، قدرت کمان و سرعت پیکان را افزایش میبل بی دونحنم

 .25توانست به سه قسمت مجزا از هم جدا شودکند. کمانی که میی نگاه مینمکانش پیچ کرد، ویل متوجه شد که دارد به یک کمان دوبل این چنی

 به سرعت گفت:هلت 

یه  با .های فوالدی شگفت انگیزنلابونا رو مشغول کار روی این مدل داریم. اشه که یه مدتی می .اسلحه سازها اینو برای ما ساختن  -
 قابل قبول. کامالً حال یه قدرت اما با این ،لندببه اندازه یک کمان  – خواهی داشترو  دنوپشصت  اًبریقکشش وزن و قدرت ت

را بررسی کرد. فوالدکارانی که چاقوهای ساکس دسته  شی و تعادلنه ویل داد که او هم آن را بر روی دستانش چرخاند و سنگیبکراولی اسلحه را 

این  شد، بدونند و دندانه دندانه میهای یک شمشیر در مواجهه با یک تیغه رنجر کُای بودند. بیشتر قسمتسانهفساختند استادانی ارنجرها را می

زه  جا گذارد. کراولی به ویل یک سیم چند الیه ضخیم داد و به او اشاره کرد تا کمانش را ای بر تیغه رنجر برحتی نشانه ،که آن شمشیر در مقابل

ان را خم کرد ل را مقابل قوزک دیگر پایش محکم کرد و کمبی دونحنآن را در شکافش جا داد، بعد م ،کند. ویل زه را بر روی انتهای پایینی سراند

                                                            
وار کمان همان بازوها فلزی و قسمتی که دست ویل کمان را گرفته همان های توصیف شده توسط نویسنده را خواهی دید. دو قسمت منحنیدر تصویر زیر شما قسمت 25

 شوند.چوب چرم پیچ شده است که دو بازوی فلزی به آن متصل شده و محکم می
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ا رضایت به سمت هلت بی کرد. کمان را خم کرد تا آن را امتحان کند و نهن هآن عمل  شارفش نشاند. ویل با شگفتی به خاطر فو زه را در شکا

 سری تکان داد و گفت:

 .هشخیلی شبیه  -

کرد دود چهل متری اشاره میحتنه یک درخت در  ای از پوسته روشن بر رویهای تیردان را به دست ویل داد. او که به تکههلت یکی از پیکان

 گفت:

 .امتحانش کن  -

ت شده بودند، باث فبر روی هد که چشمانی با بعد کشید، جلو و عقب آزمایشی طور به را آن دوباری یکی داد، قرار کمان زه درون را پیکان ویل
ای ده سانتی متری باالتر از نقطهاً تقریبا حرکتی نرم و روان شلیک کرد. پیکان بر روی تنه درخت برخورد کرد، بآن را کشید و  ،کمان را بلند کرد

 ای از روی بی اعتناییا هلت اشارهمیدکننده بود. امااین یک شلیک نا ،وال بر روی آن نشانه رفته بود. برای کمان داری با استانداردهای یکه و
 انجام داد.

ده و بعد بعد از شلیک قدرتش رو از دست می کنه.میلندت شلیک بتری از کمان در اصل این کمان در سطح پایین نبود. خیلی عجیب  -
 کردی.. به همین خاطره که باید یه کمی باالتر شلیک میهشتر ارتفاعش کم میاز چهل یا پنجاه متر خیلی سریع

 نیروی قابل توجهی به درخت برخورد کرده بود. پرسید:ویل با حالتی متفکرانه سری تکان داد. پیکان یا 

 ه؟ببرای حدود صدمتر خو  -

 و معلم سابقش سری به تایید تکان داد.

 داری. رو هاتبو البته تو ضار .ونی کامالً بی اسلحه باشیتاین کمان بلندت نیست، اما نمی .شاید یکمی بیشتر  -

آنها به اندازه کف  ،های برنجی وزن دار دقیقی بودندها لولهاز تجهیزات رنجرها بودند. ضاربها تکه دیگری ضاربکان داد. تایید تویل سری به 

ک یا جمجمه تقریبا برای ناتوان کردن فارب به ضسته بودند که برآمدگی گردی از هر انتهای آن بیرون زده باشد. یک ضربه با بیک مشت  دستِ

 –ای ها برای پرتاب هم مناسب و دارای تعادل بودند. در دستان یک چاقو پرت کن حرفهبارضی بود. به عالوه عها مسلم و قطترین حریفقوی

کند. کراولی که دستانش را با حالتی  بتوانست یک مرد را از شش متری دچار اضطرایک ضارب می –د و این معنایش هر یک از رنجرها بو

 مالید گفت:انه به هم میبتاجرما

ی اربرستیم، فرات میبمامور ارتباطی  یه ،تیفداو جا گررات داریم. یه چیز دیگه: وقتی توی قصر مکینبیه که خیله خب. این تمام چیز  -
 بفرستی. عقب به پیامی مجبوری باشی که مواقعی

 پرسید: او. کرد بلند را سرش خبر آن خاطر به ویل

 اون کیه؟ -

 اال انداخت.بی ارمانده رنجرها شانهفو 

 اسیش.نشبشیم کسی باشه که هنوز تصمیم گیری نشده. اما مطمئن می  -

 قش انداخت.بهلت دستی بر روی شانه کارآموز سا
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ا هم ب در مواقع اضطراری. خوب نیست شما دو تا فقطی. اما نر کبتونی مرالون رو خته تا وقتی که اونجایی اگه الزم بود همیشه میبال  -
بهت بده. اگه دور از محل  وسیعه اون دستور دادیم که یه حوزه ب راستشیه راز نگهداری.  ات روواقعیروریه که هویت ض .شینبدیده 
 شن.ب ه مردم کامالً آرومنشه، ممکبدیده 

 و بدون یار و یاور باشه. کیاین قراره یه ماموریت ت ،کر کردفا خودش بویل 
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پر از دود چرخید و با خودش طوفانی از برف  ادی منجمدکننده درون اتاقِبه باال نگاه کردند و ب هاتمس ،باز شد جام شکستههمین که در میخانه 

اس کشان در ند چه کسی وارد شده است، خرنیببر گردد و ب ه خودش زحمت نداد تابسنگین وزن و درشت هیکلی که حتی  واگنچیِ .به داخل آورد

 کنار بار گفت:

 .بندب وردر   -

بینشان به وجود آمد. چنین مسافرانی،  یچی از روی عالقه اندکپ چپه است بها برگشتند و همین که دیدند آن تازه وارد یک غریقیه مشتریباگر چه 

شدند ها با برف سنگینی پوشیده میاندک بودند. معموالً در زمستان مزارع و جاده ،پیچانداش را به دور بخش نورگیت میوقتی زمستان پنجه یخی

 رسید.آمد و اغلب به زیر صفر میوزش باد دائمی منجمد کننده پایین می ابو دمای هوا 

ه آن واداشته بود آرام باد آنها را بها و آتش از رقص دیوانه واری که و شمع گرفت،در بسته شد و جلوی جریان هوای منجمد کننده بیرون را 
ریش  تههایش تکاند. مرد جوانی با د را از شانهنپودر مانف ربی سنگین از ال سیاه و سفیدش را عقب راند و تودهنگرفتند. تازه وارد کاله بزرگ ش

و به داخل اا برمی نه بای به رنگ سیاه و سفید تر از قامت متوسط و ریز نقش بود. سگ گلهاندکی کوتاهبا قدی ای بر روی صورتش، و تازه رمن
ا صدای بو منتظر یک فرمان بود. آن مرد به میز خالی نزدیک جلوی اتاق اشاره کرد و سگ  تباثاتاق آمده بود. چشمانش بر روی صورت آن مرد 

اش را در مقابلش کشید و در کنار میز بر روی شکم دراز کشید. اگرچه، های جلوییت، در آنجا پنجهفهایش در سکوت به سمت آن رآرام پنجه
یزان اش آوکرد. غریبه جوان شنلش را باز کرد و آن را بر پشت صندلیاش خیانت میار ادامه دادند که به حالت آرام ظاهریبوارسی  هبچشمانش 

چ بیشتری از روی عالقه به پ چپ ،لش همراه داشتنچیزی را دیدند که آن مرد جوان در زیر ش حاضران وقتی .کرد تا با گرمای آتش خشک شود
یک آلت موسیقی را بر روی میز قرار داد. اگر وجود مسافران در زمستان در این نقطه پرت شمالی بسیار کم  وجود آمد. مرد جوان جعبه چرم سختِ

تر از آنچه پیش بینی کرده بودند را در پیش رویشان دیدند. حتی بجال یمایی از شبن حاضرانپس سرگرمی و تفریح هم کم و نایاب بود و  ،بود
 دی شکفت. او با چشم انتظاری پرسید:نخبل با ،بود اریچییک گ صورت آن فرد قبلی که مطمئناً

 ، آره؟اینوازنده  -

 ختدی در جواب سری یه تایید تکان داد.بل ابو ویل 
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 ه.نکرو در میان سرمای گزنده روستا و شهرهای زیبای شما طی میش ه راهک صادق، دوست من، کسی یه ژانگولرِ  -

همان وقتی که در  ،هم سفر کرده بودند به او آموخته بود ابای که ریگان در طی دو هفتهبدادنی که به نحوی این کار آسان بود، با لطیفه جواب 
 :طی مسیر در بیشتر از ده دوازده مسافرخانه و میخانه شبیه این یکی توقف کرده بودند. بعضی از مشتری ها اندکی جلوتر آمدند. گاریچی گفت

 یا یه آهنگ بشنویم.بپس  ،خب  -

 روی توافق از سوی بقیه ساکنان اتاق بلند شد.پچی از  پچ

وت کرد. فای از یک سو خم کرد. بعد از آن دستانش را باال آورد و بر روی آنها ویل بر روی آن درخواست فکر کرد. بعد سرش را برای یک دقیقه

 خندزنان جواب داد:بل او

 زنه.ب نزدیک بود دستام یخ .با سرمای گزنده بود، دوست من بشن یه ون بیروا  -

 صدای دیگری به او گفت:

 .ینجا گرم کنای تونی اونا رومی  -

می بلند رویش از بخار را که داغ زده ادویه سیب آبِ از بزرگ جام یک تا است آمده بیرون بار پشت از میخانه صاحب که دید و کرد سربلند ویل

ا قدردانی بکشید می خار معطر را از باالی جام بوبویل دستانش را به دور ظرف گرم بست و همین طور که آن  .و قرار دهداوی میز مقابل ر بر شد

 سری تکان داد. او جواب داد:

 شه.با کارگر بله. به نظر میاد این مطمئناً  -

 و چشمک زد. او گفت:اه بصاحب میخانه 

 ته مهمون ما باش.بلا  -

کرد که آن مهمانخانه کسب و حضور یک ژانگولر تضمین می ،شد. آن شببدهی برایش نمی ثنوشیدنی باعویل سری به تایید تکان داد. این 

انش را مزه مزه کرد و بعد با قدرشناسی لب ،وشیدنای از جام وشیدند. ویل جرعهنماندند و بیشتر میها بیشتر میکاری عالی داشته باشد. مشتری

همین که آن را از مکان استراحت شکل یافتهو سته بود کرد. آن آلت در دستانش سرد بود به ماندوال بر جعاز کردن نوارهایی که به دوبه بشروع 

های ه گرمای میخانه، زهب ای بیروندهننسازش شد. تغییر ناگهانی هوای سرد منجمد ککردن  ای را مشغول کوکدقیقه داش بیرون کشید او چن

ها آهنگی را نواخت، تنظیم کوچک دیگری انجام داد و به دور اتاق نگاهی از حالت زه ،بود. او مطمئن شد دی از حالت خارج کردهب ه طرزب ساز را

 تظر ساکنان اتاق مالقات کرد. او نه به شخص خاصی، گفت:نهای منگاه ابخند بزرگی بل انداخت و با

 شاید یه چند تا آواز قبل از شامم.  -

 ه کرد:فاضبعد ا

 آره؟ ،هستنم شامی در کار ک کف  -

 :صاحب میخانه به سرعت جواب داد

 فلفلی. دهیه خوراک گوشت بره خوب که همسرم پخته، با نون تازه و سیب زمینی جوشی .دوست عزیزم، حتماًبله   -

 :پرسید او. بود شده حاصل توافق. داد تکان تایید یه سری ویل
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 س؟این چطوریا .بعد آوازهای بیشتر – شامم بعدشپس یه چند تا آهنگ،  بخ  -

 ی آفتابیوبانای خودنمایانه از آهنگ هه مقدمبد ویل به سرعت بخواب د شد. قبل از این که آن سر و صدانلبهوراهایی از سر موافقت در اتاق 

 پرداخت.

 یبتافانوی آب

 د روی موهاتشیرنگ خور

 پوشیس زیبایی که میباشادی در درون ل

 ماالت میبهرجایی بری دن

 من.بانوی آفتابی 

رای گروه کوچکی در میخانه که به همسرایی آن آهنگ عاشقانه محلی پرطرفدار پیوسته بودند سری با حالتی مشوقانه ب ،او نگاهش را بلند کرد
 خواندند.کوبیدند و با صدای زمختی میشان را بر روی میزها میبهای شراجام ،تکان داد

 انابتبنوری اندک به اینجا 

 یبتافانوی آب

 ؟هحقیقت نداراین 

 اادا دا ال دا، عاشقتم

 گستران.ب ه اینجاباندکی عشق 

 یبتافانوی آب

 دی.می روشنی رو خورشید که هستی تو اون کسی

 ه صدای ویلبیعنی جایی که صداهایشان یک بار دیگر  ،رسید آنها ساکت شدند و آوازخوانی را تا همسرایی د دوم آهنگبنه ببعد همین که ویل 
 .کردمی شریگان توصیفبهمان طور که  –یک شروع ایده آل  – گی شاد و مسرورکننده و کوتاه بودناو واگذار کردند. این آهنگ، آهبه  ،پیونددب

ب میآ ه که یخ شنوندگان رویهنگای خوبآ. یکی از اون همعروف و هات نیست، اما آهنگی شاد و مسرورکنندهلیست نمایش توهنگ آ این بهترین
 خواد بره.ات هرجایی مینریزی، بذار غریزه رو همون اول کار دور بهترین آهنگتکنه. یادت باشه 

کرد. مجبور بود به خودش یادآوری ل به همسرایی پایانی رسید و اتاق دوباره به او پیوست، موجی از رضایتی گرم را در درون حس مییحاال که و
آن هلهله و تحسینی  او واقعا ژانگولر نیست و هدفش در زندگی واقعاً که ؛کرداش مییه بازکبود  فقط نقشیکه این  ،و البته نه برای اولین بار ،کند

مشکل بود که آن را به یاد آورد. او چهار آواز دیگر برایشان  ،انداز شده بود نیست. اگرچه گاهی اوقات، در لحظاتی نظیر اینینطنکه آنقدر راحت 

ا ریتمی تند و سخت بکه آهنگی  پااسب گریزو آهنگ  زمان را به یاد آور، هاکوهستانجسی در ، ه برداشتنبیکش نواخت و خواند.

د. همین که آخرین آهنگ را تمام کرد نگیرب اها بر روی زمین ریتمپد و نیده شوبر روی میز کوب هاشد در سرتاسر اتاق مشت باعثآهنگی که  ؛بود
و دراز کشیده بود و ویل بدون هیچ صدایی کلمه اژدها را با حرکت دهان به او گفت. نگاهی به سگ کرد، سگی که با چشمان قفل شده بر روی ا

ل همانی که ویل در طی این هفتهثدرست م – هایش بلند شد و نشست، سرش را عقب برد و پارس بلند و طوالنی سر دادسگ بر روی کفل فوراً
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گوید ب ه اوبتا وقتی که ویل  ،شان بود. عالمتی بر این که سگ پارس کند"ماده باشآ"که در مسیر بودند به او آموزش داده بود. اژدها کلمه  ییها
 :رسیدپپارس کردن را تمام کند. که ویل درست همان کار را کرد. او از سگ 

 چی شده، هارلی؟  -

سگ  پارس کردن را متوقف کند. فوراًتواند یگفت که کارش را عالی انجام داده و حاال مه سگ میبهارلی هم کلمه رمز دیگری بود. این کلمه 
 ید.بهای کف اتاق کوساکت شد. دمش دوبار با حالت تایید این که او آن بازی را به خوبی بازی کرده است بر روی تخته

 از کرد و به آنها لبخند زد.بویل نگاهی به جمعیت منتظر انداخت و دستانش را یا حالتی عذرخواهانه 

و  مروز طوالنی توی هوا سرد داشتیم و اونم یه دهم درآمدیه خورم. ما بگه وقتشه یه چیزی ه اینجاست میمتاسفم، دوستان، مدیرم ک  -
 .هکنه میبمطال رو هم شامم کنارشته بال

شدند. شدند این را متوجه میین انداز شد. آنها مردمی روستایی بودند و وقتی یا یک سگ تربیت شده مواجه میطنای در اتاق هندهای خقهقه
 کردند.شامش را به دست آورده تایید و تحسین می حب میخانه که اوصاه این مطلب ببرای یادآوری  را انه ویلبین روش مودنهمچ

ر روی میزش گذاشت. بدون این که ویل بگرمی از خوراک گوشت بره  بشقاب بآمدنش خیلی طولی نکشید. یکی از دخترهای خدمتکار یا شتا
د زدن از او تشکر کرد و نخبا لبگوشت را بر روی کف اتاق گذاشت. ویل بهای گوشت استخوان و آدختر یک کاسه از تکه تذکر بیشتری دهد آن

خشک شده بود  های مردمی که گلویشان به خاطر آواز خواندنا دوباره پر کردن جامبار سری تکان داد. صاحبت میخانه که بشت پبرای مرد 
 د کشید:اریفو اه او تحویل داد. ی بنهپت و پ دنخبمشغول بود. ل

 ؟مرد جوون ه،ت داربت نیاز به مراقباس  -

 و ویل در میان دهانی پر از آبگوشت جوات داد.

 رها بشن.شب خیلی سردیه که بخوان بیرون  .چینهومیخ ،لت گذاشتمبتوی اصط ام روبمن بدون اجازه اس  -

 که گاریچی همان. بود خوشمزه بسیار گوشت خوراک. کرد پر را دهانش دیگر بار یک ویل و داد تکان سری توافق و تایید برای میخانه صاحب
رسید حاال راهش را به سمت میزی که ویل در شده بود به نظر بسیار زودجوش و خشمگین به نظر می میخانه وارد بار اولین برای ویل وقتی

د و حریم شخصی ویل را بهم زند. تا حاال نشیبنخواهد کنار میز آن مرد نمی ا عالقه متوجه شد کهبخورد باز کرد. ویل کنارش نشسته بود و غذا می
کنند. گاریچی درشت هیکل یک سکه نقره جلویی ل این، مردم احترامی مشخص به یک ژانگولر پیشکش میثهایی میاد گرفته بود که در میخانه

 ویل انداخت. او گفت:

 اون برای توه. .موسیقی خوبی بود پسرجون  -

ه بای در درون جعتر شدند و هر کدام چند سکهدوباره با دهانی پر، برای تشکر سری تکان داد. حاال چند نفر دیگر از مشتری ها هم نزدیک ل،یو
 های مسی شد و دوباره موجی از رضایت در درونش حس کرد. یکی از آنها گفت:باز ماندوال انداختند. ویل متوجه چندین سکه نقره در میان سکه

 جوون. دوست داری چنگت اون روی هریدستای ما تو  -

 :داد جوات اتوماتیک طور به ویل

 ...، اما یه چنگهدار زه این ماندوالست. هشت تا  -

 ت و گفت:فجلوی خودش را گر
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 .وننمم  -

 عالمت دوباره داد و او را به پارس کردن واداشت. او گفت: گه سبخند زدند. وقتی خوردن را تمام کرد محرمانه بل ه اوب و آنها

 گی؟بخوای هارلی؟ چی می  -

 ورا ساکت شد.فو سگ یکبار دیگر 

 وقتشه این دوستان رو سرگرم کنم؟  -

 ت گفت:فگرست مید زد. او همین طور که ماندوال را به دنخباال انداخت و به آنها لبی انداخت، شانه اهای خندان دور و برش نگاهی و به صورتا

 اون کارفرمای سختگیریه.  -

ین آهنگبه طور خاصی همیشه در بآوازهای چرند. و آهنگی که  شاد،ویل حدود یک ساعت بعد را نواخت و خواند. آوازهای عاشقانه، آوازهای 
 ثعبااگرچه این  ،خواندمی برا خیلی خوای رمانتیک و دراماتیک و او آن قطعه ،روح بود ابآهنگی  .چشمان سبز عشق ،اش بودهای مورد عالقه

متوجه شد یکی دو تا از افراد اتاق چشمانشان  ،ر روی متن آهنگ در میانه هشت زه لکنت پیدا کرد. وقتی آن را پایان دادبرنجشش شد که اندکی 
ه قلبی بان خشنودی، وقتی که ها را درونش حس کرد، درست همکردند و دوباره حس شناخته شده خشنودی مختص نمایش دهندهرا پاک می

 ه ماندوال ادامه دادند.به پیمودن راهشان به درون جعب هانواخت، سکهمی یافتند. همین طور کهشنودگانشان دست می

داشت. ویل با اندکی حیرت متوجه شد نیازی نخواهد داشت به پول سفری که کراولی به او داده بود دست بزند. او بیشتر از پول سفرش در اختیار 
چکید نگاهی ه ساعت آبی که به آرامی میباو  .دنشیبنآمد تا کنار ویل  ،صاحب میخانه، که میخانه را به یکی از دختران خدمتکارش سپرده بود

 کرد. او گفت:

 شاید یه آهنگ دیگه.  -

  آن را ساخته بود بسرتاسر ش ای بود کهاش حس کرد. این لحظههندر سی انقباضه تایید تکان داد. حسی از با آرامش سری بو ویل  -
های به تن کردن لباس خش نورگیت وادارد. این یکی از مزیتبغریب و عجیب  ثدر مورد حوادزدن  فها را به حرشانسی که محلی

بخوا و ها مشکوکن. اما یکی دو ساعتی براشون آواز مردم محلی به غریبه ،دل یک ژانگولر بود. همان طور که بریگان به او گفته بودبم
ی و شناخته نی معبگی نت کوتاه نواخت و شروع به خواندن آهنویل یک سری  حاال شناختن.می نشورو سرتاسر زندگی تو نکنفک می

 شده کرد.

 در کنار نهری گل آلود یه ساحر مست

 ا صدایی که زمخت و خشن بودب

 دانستندخواند که مردم میگ مینشبیه جماعتی آه

 لوچ بود. جادوگریه به به خاطر عشقش 

 ها فرو افتادند و چند نفری واقعاً اتاق را حس کرد. مردم نگاهی پر از ترس رد و بدل کردند. چشم اخله آوازخواندن کرد، تغییر دبوقتی که شروع 
 از او دور شدند. او شروع به بندهای همسرایی کرد.

 شدی نامیده میلوولیژی چلو اوه، جادوگر

 بز،وی با باون یه نفس 
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 ...ی کهنیه شکم گنده و چاق و یه بی

 ه ساکنان اتاق گفت:با لبخندی باو  برای اولین بار متوجه ناراحتی شنوندگانش شده باشد.اینکه ل ثم ،ماندبویل اجازه داد که آواز ناتمام 

 فاقی افتاده؟تا ؛متاسفم  -

ال خندیدن و کف زدن برایش بودند حاال اکراه داشتند که به چشمانش هایی رد و بدل شدند و افراد داخل اتاق که چند دقیقه قبل در حدوباره نگاه
 ی گفت:انگران شده بود، با لحن عذرخواهانه حنگاه کنند. گاریچی درشت هیکل که به وضو

 اینجا مکان یا زمان مناسبی برای مسخره کردن جادوگرا نیست، پسرجون.   -

 ش پرید:فار وسط حرب بصاح

 دونستی.نمی که تو بتهلا  -

 او. داشت نگه غش و غل بی و ساده ممکن جای تا را حالتش و شود تربزرگ لبخندش که داد اجازه ویل. آمد وجود به موافقت سر از ایهمهمه و
 :گفت

 دونستم؟چی رو نمی  -

 را انجام داد. بحثی در اتاق بود. بعد گاریچی شیرجه رو به جلو برای آن ثمک

 ه.نهمی اشغریبی اتفاق میفتن، همه ی عجیبتاتوی این بخش چیز ااین روز  -

 زن اضافه کرد: کو ی

 .باو تمام این ش  -

آن آهنگ  بریگان برای انتخا باش، ویل به خاطر زیرکی و بصیرتِای بلند از توافق بلند شد. پشت حالت مظلومانه پرسشگرانهو دوباره همهمه
 ای پرسید:حیرت زده و شگفت زده شده بود. او با صدای آرام شده

 داره؟ ه جادوگرابربطی یه این  ...ه کهنمنظورت ای  -

کردند، مثل این که منتظر بودند یک جادوگر هر لحظه به هایشان و به سمت در نگاه میا ترس از روی شانهبمردم  .ای ساکت شداتاق برای دقیقه
 داخل وارد شود. بعد صاحب بار جواب داد:

 .یه توهمیه سری منظر. هیفتم اتفاقی عجیب غریبی داره اچیه. اما چیز او ما نیست که بگیم هایونستهاین در حد د  -

 :گفت قد کشاورز بلند یک

 گریمزدل. جنگل توی مخصوصاً  -

 بودند موافق بقیه دیگر بار و

و تا ابد  شونیدمنار شبزنه. یه برگات یخ  شن خون تومی ثباع .داهای عجیب غریبی هستنص اونا –صداها  و غریبی عجیب مناظر  -
 یه.فبرام کا

ای برایشان ل اینکه آن موضوع افسون و جذبهثکنند، م ثحبخواستند روی آن موضوع راد میاف، استع شده فکراه اولیه رارسید آن به نظر می
 کنند. ویل پرسید: شخواستند تقسیمداشت که می
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 دیدین؟ یاچ  -

ن دیدت واز مید بیرونهایی که درست هسایه های تیره. سای. کننحرکت می اکه توی درخت ینور یه سری گلوله رنگیِ –ورها بیشتر ن  -
 کنن.حرکت می

. ندگذاشتر میاثها داشتند بر رویش هت از صداها و سایصحبخ شدند. یرو افتاد و ویل حسی کرد که موهای روی گردنش سفری در آتش الوا
در این سرزمین شمالی سرد و پوشیده  ،تیره بردش شوخی کند. اما اینجا، در این شتوانست با هلت و کراولی در مودویست کیلومتر در جنوب، می

 . گاریچی گفت:نمودمیل باور بآن موضوع به نظر خیلی واقعی و خیلی قا ،، با این افرادفاز بر

 .بو جنگاور ش  -

صورتش سرخ  ،ساختند. گاریچی تمام آنها را از نظر گذراندهایی برای دور کردن شیطان ق فرو افتاد. چندین نفر نشانهتای بر روی اتاین بار سکو
 شد.

 انیه. اما اونجا بود.ثیه  واسهقط ف هرچند. شین، خیلی خوب دیدمنباور ک اوه،  -

 ویل پرسید:

 کیه؟ اون دقیقاً  -

 .درونش بینیاز تونی یه جنگاور زره پوش، به بلندی دو تا خونه و تو می .غول پیکره ش. اوندونه. اما دیدمهیچ کس نمی ؟دقیقاً  -
 .شدونم خیلی خوب دیدممی ولیاشیش. بدیده  اًعقبل از اینکه مطمئن بشی واق ،رهاونجاست و بعدش می

 ه او بگویند در اشتباه است. صاحب بار گفت:بید تا طلبارزه میبمبه ق چرخید، دیگران را تاا نگاهش دوباره به دور

چنین همدر مورد  تنیس بهاشون کلی راه دارن و خوبرای رفتن و رسیدن به خونه بمردم امش .ینربایه، فکا فان حراینحاال دیگه   -
 بزنیم. فهایی حرموضوع

ای ضربه های ماندوالدیگری در کار نخواهد بود. او به یکی از زه بحثویل با توجه به همهمه از روی توافق جمعیت حس کرد که امشب هیچ 
 نواخت.

ا یه آهنگ در مورد شاه مست و یک اژدهای گیج باشه بن در مورد جادوگرا نیست. شاید بهتر دن آهنگ خونحاال زما ،قمف، موابخ  -
 م؟نیتمومش ک

 دور شد. وراًفرسی کرد و حالت تیره افراد اتاق اسگ دوباره پ ،درست با آن اشاره

 یم.نخب، پس بهتره شروع ک بخ قی؟فچی شده، هارلی؟ موا  -

 و مستقیماً به آهنگ خواندن پرداخت. وراًفو او 

 دارتشاه مست آنگل ه،وا

 ها رو خاموش کنها یه گوزش شمعبتونه می

 نخواهد دونست یچوقتاما دنیا ه

 شبدر مورد شجاعت درون قل
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 که پاره کردیت وتا وقتی که اون اژدهای لنگ ر

 وه، اژدهای لنگ چهار زانوی کج داشتا

 مینداخت وها رو درخت لنگیدو می

 وزوندسمی شکرد همه چیز رو پشت سرو هر وقتی عطسه می

 !اشهای نفس اژدهاییبا شعله

ا زانوان کج و آن شاه با مشکالت سو بسانه اژدهای لنگ فطور که ویل اهمین .تفلند شد و آن حالت تیره کنار ربه در میان اتاق دصدای خن
افزود. ها میه صدای خندهبخواند همراه بود و این حرکت ه سگ هر زمانی که کلمه اژدها را میدای پارس مشتاقانصا بهاضمه را بیان کرد. ویل 

خش بو نتیجه  شد، اما مطمئناً اینجا در مهمانخانه جام شکسته بسیار مطلوبالوئن کارگر نمیرویل با خودش فکر کرد این آهنگ هرگز توی قصر آ
 بود.
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اد میب ،ا به انجام رسانده باشدرهبرا برای پاک کردن آسمان از وجود ا شال این که کار محولهثم ،حوالی سپیده دم دست از وزیدن برداشت ،ادب
 صاحبل در اتاق کوچکی که و وقتی وی ،ال آن سپیده دم سرد و روشن طلوع کردبرود. روزی به دنب دهد و دانست وقتش است که به راهش ادامه

های میخانه به درون میهان پنجرتایید و از میمی فاری دور و اطفخورشید صبحگاهی به روشنی بر روی فضای بر ،بار به او داده بود جنبی خورد
 .ویداتر

ژامبون سرد  از ییاهبرشنیز  وای از نان تست حانهبزخانه برایش صشپه صاحب بار سالم کرد. خدمتکار آبزرگ قهوه بویل از ایاالی یک لیوان 
ش لیوانی قهوه ریخت و در مقابل همزادش بود. او هم برای خود نیز صاحب بار لبش بود. ظاهراًااما مثل همیشه این قهوه بود که او ط ،سرو کرد

 ا خرسندی آهی کشید. او گفت:بید و ویل نشست، جرعه جرعه نوش

 .ی بودبخو بش ،شب گذشته  -

 پشت کلماتش سوالی ناگفته ماند. ویل سری به تایید تکان داد.

 شب قبل نشد که با هم آشنا شیم. .ه26کولوم گلدریس ماسم  -
 .ارتونبویل   -

 :کرد تکرار او. داشت مفهومی برایش اسم آن گویا داد تکان سری چند بار میخانه صاحب

 .بود خوب شب یه قبل شب بله،  -

 کرد. مطرح داشت ذهن در را که موضوعی گلدریس سرانجام. نگفت چیزی نوشید و را اشقهوه ویل

ش این فگه حراشه می معمولها معموالً یه جمعیت درست حسابی اینجا داریم. حتی بیشتر از حد م. آخر هفتههشی بهترم میحت امشب  -
 اس.ژانگولر توی دهکدهیچه که یه پدور و بر ب

 اش به ویل نگاه کرد.او از باالی لیوان قهوه

                                                            
26 Cyllum Gelladerris 
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 ی، آره؟نموبتصمیم داری یه شب دیگه   -

دیگری  بکه بهتر است حداقل ش دانستیاو برسد، مده راهش ادامه داده و به قصر مکینبویل منتظر این سوال بود. حتی اگرچه مشتاق بود تا 

گفت، و هیچ دلیلی نداشت که طور که شب قبل دیده بود. اگر گلدریس درست میبود. همان بهایش در دهکده خویافتهها و یدهنماند. شب در آنجا

ممکن  ،هایش امشب بهتر بودند. او متوجه بود که اگر شانسی برای پول خوب در آوردن را رد کنددریافت ،گویدرض کند که گلدریس دروغ میفاو 

 ای چانه زنی هم مورد انتظار بود. او گفت:حال، اندازه اینه نظر آید. با ببود مشکوک 

 دم.بامه ادتونم به راهم م مینک کفتم. فتصمیمی نگر اًحقیقت  -

 :دریس به سرعت پرسیدلگ

 ؟به کجا  -

 یود.نل این که موضوع آن چنان هم مهم ثای باال انداخت مویل شانه 

 ه.کنها میپذیرایی گرمی از اجراکنندهیدم که لرد سایرون نش .وادندر نهایت به قصر مکی  -

 او افزود:

 یاد سرگرم نگه داشتن مردم یه کمی پول توش هست.ب فربم وقتی که نک کف  -

 اما گلدریس سری به نشانه عدم تایید تکان داد.

 .هکنی. اون بیشتر این دو ماه گذشته حتی یه کلمه هم حرف نزدهیچ خوشامدگویی از سوی سایرون دریافت نمی  -

 ل اینکه متوجه نشده است.ثم ،ویل اندکی اخم کرد

 ون یه مرتبه یه مذهبی اختیار کرده و نذر سکوت کرده؟اچرا؟   -

فهمد او در حال شوخی است. اما در جواب هیچ لبخندی از سوی صاحب بار در کار نبود. او با حالت درهمی بگلدریس  تامطمئن شود  ات و لبخند زد
 گفت:

 در این مورد مذهب و اعتقاد کمی وجود دارد، در حقیقت درست بر خالف این موضوع.  -

 :رسیدپا حالتی محتاطانه بویل 

 ر سیاه که نیست؟نه  -

مردم محلی برای جادوگری استفاده کرد. این باره گلدریس، به سرعت، قبل از جواب، نگاهی به دور و اطرافش انداخت. او که صدایش را  از لفظ
 آورده بود گفت:پایین 

نزدیک مرز مرگ درازکش شده، به سختی نفس می ل تو و من یه دقیقه سالم بوده. بعدش،ثگن. اون زمین گیر شده. موری میطاین   -
 گفته.یده و هیچ چیزی نمینشیدیده، هیچ چیزی نمچیزی نمی ما، اباز ا چشمای کامالًبکشیده، 

 ویل پرسید:

 گن؟چی می وناا ،هاشفا دهنده  -

 با تمسخر خرناسی کشید. ریسگلد
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گاه خودش به اندازه  ن کاری برای رفعش انجام بدن، گاه و بینتون شرایطش رو توضیح بدن نه مینتونه می ؟دوننونا اصالً چی میا  -
گرده به حالت ره، برمیهم به سختی هوشیاره. و بعدش دوباره از هوش می ون موقعاغذا بخوره، اما حتی ا یه کم شه تی بیدار میفکا
 اش.شده هوشی و مسحور بی

وقتی که به تنهایی زندگی  از. راند کنار را ایده آن اکراه با بعد کرد، فکر دیگری قهوه فنجان مورد در. گذاشت خالی را اشخالی قهوه لیوان ویل
 تارش را مدیریت کند. او پرسید:فکرد معتاد قهوه شده بود و حاال زمان آن بود که رمی

 ؟ان چیزاو؟ اون جنگاور مرموز و هقبل دار بی شاون اتفاقا بهاین هیچ ربطی   -

 تر بود. او گفت:آسان عاتت در مورد این موضوبحگاهی صحصبان بآمد در زیر نور تای کرد. اما به نظر میثدادن مک بدوباره گلدریس قبل از جوا

 گریمزدل برگشته.ه جنگالی ب الماگن مالکمردم می .پرسی، آرهاگه از من می -

 ویل تکرار کرد:

 مالکاالم؟  -

 ...یه عداوتی با جد سایرون داشته، بعد از صد سال برگشته .هاشتریندیکی از ب ظاهراً .یه جادوگر .یه هنرور سیاه  -

 :اوری دربرداشت، تکرار کردابی که اندکی ننویل با لح

 تونه زنده بمونه؟جادوگر چند سال می قعاً یهصد سال؟ وا  -

 حت گونه بلند کرد. او گفت:یا حالتی نصبگلدریس انگشتش را 

گم این کامالً به خود کنن. من میچقدر عمر می دونه جادوگراهیچ کسی نمی .اشببرای ناباوری و عدم اطمینان این قدر سریع ن  -
 .ای ندارندن هیچ توضیح دیگهیروالرد س بهمین طور بیماری عجیب غری و جادوگر بستگی دارد. اما این ماجراهای توی گریمزدل

 ا مالکاالم مبارزه کرده بود.بهمون بیماریه که جدش رو کله پا کرد، همون زمانی که  گن این دقیقاًمی اداستان

 ویل پرسید:

ویه ضرب شصتی نشونش نمی دارهاز برنمیبداو چند تایی سرچرا هیچ کس از مکین ،اگه این مالکاالم توی جنگالی گریمزدله بخ  -
 .ته باشهفده؟ اگه سایرون ناتوان شده باید کسی مسئولیت قصر رو به عهده گر

هاست، با از درختای به هم پیچیده و بوته پر اونجا یه زمین .رتونا، ویل بدادخیلی راحت داخل جنگل گریمزدل مانور نظامی  شهنمی  -
یه  .تونی خورشید رو ببینیباالی سرت که اون قدر قطورن که فقط وسط روز می یهایا شاخهبپیچن و ی که برای خودشون مییمسیرا

 ی.شدوباره دیده نمی یچوقتشی و هبه کف اون کشیده می شالقم هست. داخلش قدم بذار و بعدتبا

 گفت:دل شده بود. او به یک معدن اطالعات مبک سنگین کرد. صاحب میخانه بای سویل آن حقایق را برای چند دقیقه

 و مسئول نیست؟ادکسی تو مکین سپ   -

 و افزود:

 ای رو.یه حالگیری اساسیه. امیدوار بودم که زمستون رو اونجا باشم. حداقل چند هفته این  -

 شرد.فانش را بر هم بدریس للگ
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 ته.فپسر سایرون جریان امور رو به دست گر .کنیپیدا می ییه موقعیت کار و به احتمال زیاد اونجاتاوه،   -

 :ه کردفاضا حالت درهمی اب

 غریبیه. و یق عجیبفاونم ر  -

 ویل به سرعت نگاهش را بلند کرد. او پرسید:

 غریب؟ و تو گفتی عجیب  -

 دریس با تاکید بسیار سر تکان داد.لو گ

ا یه ردای بشبیه راه .اسرارآمیزه و گیرشت قضایای بیماری پدرش باشه. خیلی گوشهپگن حتی ممکنه اون ه کسایی هستن که میی  -
ه، من یکی مینک. اما چی مطالعه میهکنوشه، اما اون مرد کلیسا نیست. یه دانش پژوهه، خودش رو این طوری صدا میپمشکی می

 .مندوب خوام

 ...ه ایننکنی اون ممکک میف تو  -

 در نهایت گفت:لد بود. او بگردد. اگرچه آن را به خوبی رد میفال اسم آن بآمد به دنی کرد. به نظر میثویل مک

 الم باشه؟امالک  -

اش جا به یا تایید آن بیان کند. او بر روی صندلی ای در ردهاو جمل رسید، ویل سوال واضحی پرسیده بود تاحاال گلدریس اندکی معذب به نظر می
 جا شد. در نهایت گفت:

رجش بق تاتوی ا حرفش هست که اورمان تمام وقتش رو کنم.گم اگه این طور باشه اون قدرام تعجب نمیوریه. اما میطگم این نمی  -
آدما رو اشه، اما توانایی رهبری ب داوکنه. ممکنه لرد مکینرسه رو مطالعه میهای قدیمی که به دستش میگذرونه، کتاب و نوشتهمی

 اشه.ب ار کرن اونجاست که مراقب اون جور چیز. جنگاور نیست. خدا رو شکر سِ نداره

 هیچ اشاره دیگری نیاز نداشت.به لند کرد. گلدریس ب را با شنیدن اسم جدیدیک ابرویش  ویل

 .ی و محبوب بین سربازاستاذ ورمانه اما یه رهبراتر از چند سالی جوون – هبیاون جنگجوی خو .پسرعموی اورمان –یرون ابرادرزاده س  -
 که به جای اورمان کرن پسرش باشه. بدهترجیح  ولرد سایرون این امکان داشتم نکک میف باغل

 ویل با حالتی متفکرانه گفت:

 ه یه جنگاور خوب توی قصر نیاز دارین.باها ماینجا نزدیک مرز پتکاس، ش  -

 و صاحب بار به تایید سرش را تکان داد.

ه ب سئولیت رو در اختیار دارهدرسته. خیلی از مردم ما خوشحالن که کرن اونجاست. اگه باد خبر این که یه رهبر ضعیف مثل اورمان م  -
 خوریم.وشیم و پودینگ پیاز میپشه دامنای مردونه میبقبل از این که یه ماه هم تموم  مونهمهرسونه، بگوش همه 

 ویل بلند شد و خودش را کشید.

کونتی توی قصر اورمان یه رختخواب و محل س ه. تا وقتی که بتونمنای مثل ماوه خب، اینا همش سیاسته و خارج از حیطه مرد ساده  -
 گذرونم.امشب رو توی قصر تو می ،تهباما ال م.یراض ،توی راهم ببینم رم که خودم رواداشته باشم و یه کمی پول در بی
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 ای کرد.شد اشارهای که توسط آتش گرم میه قوری قهوهب او ار خشنود بود.بخاآن  با ه نظربگلدریس 

 ی؟اخوبیشتر نمی سه. تا وقتی که قهوه تازهببرای من خو  -

 او لیوانش را بلند کرد. گفت:. هکنیات مکه تشنه هجمع آوری اطالعات کاری ،ا خودش فکر کردباهداف خوب ویل از پنجره گریختند. ویل 

 چرا که نه؟  -
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تر از وقتی بود که رسیده بود. حق با صاحب میخانه بود. وقتی حرف اینکه ویل خیلی دیر آنجا را ترک کرد. کیف پولش به خوبی سنگین ،ح بعدبص
داشت  یاربکار پر ب وخانه کسبه آنجا گرد آمده بودند. صاحب می فهای اطرامردم از حومه ،یک ژانگولر در دهکده است به دور و اطراف پیچید

 ،کردای جور میهآواز خوانده بود، و هر بار که با توجه به فهرست اجراهایش از خستگی از ناافتاده بود و داشت بهان بو ویل تا پاسی از نیمه ش
 او آموخته بود. بریگان به حقه دیگری که –هایی را که هم اجرا کرده بود دوباره تکرار کند خواستند آهنگمردم از او می

 کرد کنار او ایستاده بود. او گفت:ارکشش را محکم میب بو اس زین ند کمر زینب گلدریس همین طور که ویل

 ارتون.ب رمون کن، ویلبتی دوباره خفر. وقتی داشتی به سمت جنوبی میبیه شب خو  -

راط و ولخرجی در میخانه افتوانند بیشتر از یک شب از عهده یک روستا نمیداند که مردم ساده باو از رفتن ویل ناراحت نبود. آنقدر واقع گرا بود تا 
 گفت: ،شدبرآیند. ویل که به راحتی بر روی زین سوار می

 م.نکیماین کارو   -

 ت.فدریس را گرلاو به سمت پایین خم شد و دست گ

 ینمت.باون موقع می .ممنونم، کولوم  -

 .کرد نگاه شدندمی جمع شمال در که ابرهایی به نامطمئن حالتی با و کشید هوا را بو میخانه صاحب

 شه توی درختا پناهبا وقتی که برطرف ت ،ا برقه. اگه بوران برف شروع شدابر اون توی هم باشه. هوا به حواست یه کم شهمی خوب  -
 .کنه گم رو اهشر ون سردرگمیا تونه توییه انسان خیلی راحت می. گیرب

 :گفت ویل

 رم.پسم میناون رو به ذه  -

 رها انداخت.باو خودش نگاهی به ا

 و برسم هست.ادمکینبه  فرباشه، شانس این که قبل از بارش بیادت   -
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رفت، جلو می سگ جلو .تاد، حیوان یارکشی با حالتی استوار پشت سر دنبالشان آمدفاو با پاشنه پایش پهلوی تاگ را لمس کرد و اسب کوچک راه ا
 رود.الش میبکرد تا مطمئن شود ویل دارد دنیافتاده و دائماً به عقب نگاه م با سری باال و شکمی فرو

 ه پیکر دور شونده ویل، گفت:ب، بیشتر به خودش تا گلدریس

 شاید.  -

ریخت. حس کرد  روفاز آسمان  فهای نرم و بزرگ براما لحنش چنان مطمئن نبود. حق با او بود. ویل حدود یک سوم راهش را رفته بود که تکه
ای باال رفته و بارش برق را عالمت داد. ویل کاله شنلش را باال کشید و دمای هوا چند درجه ،دشوار لحظه، در یک عدب، کندمیول افکه دما 

. کندمی تمامی صداها را خاموش برفارش برسید که آور بود که چطور به نظر می بو اعجا برایش جالبخودش را درون گرمای شنلش جمع کرد. 

رو فبزرگی روی زمین  یانتظار داشته باشد وقتی چنین اشیا رسید منطقی باشد کهبه نظر می .کر کرد شاید این یک توهم باشهفا خودش ب هرچند

توهم سکوت  ف،د. شاید چنین کمبودی در صدای ریزش بریتوان صدای آن را شنبارد میحال، وقتی باران می ره به – افتند صدایی تولید کنندمی
ها صدای جیرجیر م، تنکرد. با هر گاها را خفه میشد، صدای سم اسبکرد. البته، همین که برف روی زمین بیشتر و بیشتر میمیکامل را ایجاد 

ه ب ،ودشسرعت روی هم انباشته می هشد. همین که متوجه شد برف بد خشک ایجاد مینهای پودر مانشرده شدن کریستالفه هم بای از آهسته
و در اا به خاطر صدای سوت، تا وقتی که اسب بارکش بهایی سیخ شده ا گوشبی برای سگ زد و به اسب بارکش اشاره کرد. سگ، تنرمی سو

بعد به درون محل النه مانندی که در مرکز وسایل روی زین برای او آماده شده بود پرید. این حرکتی بود که  ،یک سطح قرار گرفت منتظر ماند
 ترس یا خشم نشان نداد.ای از ا آن آشنا شده بود و او هیچ نشانهبارکش ب ب اسحاال

تواند به راحتی اما شرایط به هیچ وجه شبیه شرایط گم شدن و سر در گم شدن نبود و ویل مطمئن بود که می ،ویل اسبش را راند. برف سنگین بود
رفت. گاه قبل بین درختان به پیش می ننداما راه هنوز به وضوع قابل دیدن بود و هماراهش را بیاید. ممکن بود سطح جاده پوشیده از برف باشد، 

آمد. یک ریختنی به وجود می روفصدای  بریزد،روی زمین فرو  کهشد ها سرانجام آنچنان سنگین میبر روی شاخه فبه محض آنکه بر ،و بی گاه
مستوار تا اینکه  ه بودشد ترو ضعیف ضعیف برفدرختی که توسط سرمای شدید و وزن  ،شدن درختی که تسلیم شد به وجود آمد ای خورددص ،بار

بارکش  باز روی زین اس ،ی لرزاننهایی سخ شده و بیبا صدای آن، سری سیاه و سفید، با گوش .تکیه کرد به آنها بر روی همسایگانش خم شد و
 .باال آمد

 خندزنان گفت:بویل ل

 اش.بروم آ  -

هایش برگرداند. لند بود. سگ خس خس کوتاهی کرد، سرش را با چشمانی بسته بر روی پنجهبهای خودش غریبی برای گوشصدایش به طرز 
ی شده از این عمل، دوباره نشست. صورت ضها تکان داد و برف را از روی خزش تکاند. راسگ روش هسرش را ب ،بعد دوباره چشمانش باز شدند

این بود  بدین معنار فص زیر های محافظش بدمد و دمای تقریباًبادی در کار نبود تا به درون لباس .نسبتا گرم بود اما بقیه بدنش ،ویل یخ زده بود
و آن را خیس نمی فتررو نمیفدرون پارچه شنلش  ،شدنمی بآ –ماند شد خشک میلش جمع مینها و شهمین طور که بر روی شانه فربکه 

 زد.د مینخبل د،کررا یادآوری می گخودش تکاندن س بهو همین که  ،تکاندید. او گاه و بی گاه آن را مرک

و ایستاده بود. ساختمانی بی قواره و قطور بود. سنگ تیره دیوارهایش ادقصر مکین ،ل اوبمقا ،از روی یک برآمدگی گذر کرد و آنجا ،دو ساعت بعد
بر روی تپه کوچکی بنا  ،رسید. همان طور که مرسوم بودکرده بود سیاه به نظر می اشی کاماًل سفیدی که محاصرهفبه نظر در مقابل منظره بر

ه نممک د،شده بود و درختان جنگل از هر چهار طرف بریده شده بودند تا مانع نزدیک شدن مهاجمان بدون دیدن شدن شوند. ویل با خودش فکر کر
و حداقل به اندازه پنج متر بلندی  ،دیوارهایش محکم بودند، ساخته شده از سنگ .هاعجاب آور شه، اما به اندازه کافی در نوع طراحیشابت زش

راز بقیه فحفاظت شده در مرکز بود که بر  معمولِ فِزود و یک برج مشرافدی کامل مینلبه آن بها در هر چهار گوشه، چند متر دیگری داشتند. برج
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با یک پل متحرک بر روی یک خندق خشک. ویل متوجه شد که  ،جنوبی قصر ورودی اصلی را در برداشت ها به آسمان رفته بود. سمتِ ی برج
ها آنجا بود تا دسترسی به ورودی اصلی را نکرد که آن خندق ت فکر شیافت. پیش خودخندق چندان دور و به دور دیوارهای کناری ادامه نمی

ا ب. ویل ودشه پادگان معمول قصر شامل سی سرباز پیاده و شش یا هفت شوالیه سواره نظام میولی به او گفته بودند کاتر سازد. هلت و کرمشکل
کاله شنلش را عقب راند  ه.اسکاتی حفظ کن مدر مقابل هر شکلی از نیروی مهاج رو اه که دیوارهالزمن تعداد وخیلی بیشتر از ا ،کر کردفخودش 
کرد و ی میف، او را به عنوان یک ژانگولر معرپر رنگز بس پرا یک بباریکی را که بریگان به او داده بود بر سر گذاشت. آن کاله آراسته  بهو کاله ل

 .ورودی پیش راند کرد. کاله را محکم پایین کشید و به سمتتضمین می را قصر راحت به درون حیاط برایش یک ورود
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های محکم پل متحرک صدا کرد. صدای خفه به تق تقی جیغ های تاگ بر روی تختهراند سممی بهمین طور که ویل زیر در ورودی قلعه اس
د و در نتفردیگر می فه طرب فمحوطه سنگفرش شده وارد شدند. آن منطقه پر از افرادی بود که از یک طرها به درون دل شد وقتی اسببمانند م

 شا خودبد. ویل نتففوری نگاهشان را برگر حال انجام وظایف روزانه معمولشان بودند. تنها تعداد معدودی از آنها به سمتش سر بلند کردند و تقریباً
ناگهانی یا بلند شدن صدا وقتی که  همعمول وجود نداشت، هیچ قهقه و گفتِ پچی از گپ چپ هیچ :د متوجه آن شدعب. داره مچیزی ک هی ،کر کردف

 کنند.لطیفه و یا داستانی را رد و بدل می کنند ویافراد با رفقایشان احوالپرسی م

داد نداشتند. این شان رخ میفرااطه آنچه که دور و بای عالقهآمد به نظر میو  ،کردندتاده حرکت میفا نگاهی به زیر اب ،ورگیت ساکت بودندنمردم 
گرچه توجهی  – به جلب توجه کردن عادت کرده بود ،رسیدمحلی جدید می هبرای ویل بود. به عنوان یک رنجر، وقتی که ب ای ناآشناهبتجر

گرچه برای دلیلی متفاوت. در محلی  – ه را تجربه کرده بودبه عنوان یک ژانگولر، او همان موج از عالق ،های گذشتهمالحظه کارانه. و در هفته
ا بشد. ه گرمی انجام نمیگویی باین خوشآمد رکامالً انتظار داشت با اشتیاق به او خوشآمد گویند، حتی اگ ،واددور افتاده و برهوت مثل مکین

ه نگاه او بدوزد. متوجه شد که این حس، ببیند که هیچکس قصد ندارد به او نگاه کند یا نگاهش را بتوانست کنجکاوی نگاهش را گرداند، اما می
ا بیماری مرموزی به بستر افتاده بود و باوری واضح بین این مردم وجود بکردند. لردشان . مردم نورگیت در کنار مرز خطرناکی زندگی میاستترس 

دادند یا خوشآمد ای نشان نمیای به محلشان عالقهکه به وارد شدن غریبهود . جای تعجب کمی بداشت که این بیماری کار یک جادوگر است
اش و شرانهباا زنجیر و دسته کلید مبتوسط مردی چاق  ،آن سوال ،پایین بیاید یا نه. بعد بتواند از اسمطمئن نبود می .ی کردثگفتند. ویل مکنمی

فردی بود که امور خانگی روزانه قصر را برای لردش  که اساساً – دوید، جواب داده شد. مباشرسوی او مینگاهی از نگرانی مداوم که از برج به 
 او را دید و به سمتش حرکت کرد. او پرسید: – دادانجام می

 گولر، تو یه ژانگولرى؟ژان  -

 زد. دنخباما حداقل یک خوشآمدگویی بود. او ل این به اندازه کافی یه خوشآمد گویی بدون تشریفات بود. ،ویل با خودش فکر کرد

 ام.ه قصر شمال آوردهب ویل بارتون، از یه جایی در جنوبی، لذت و سرخوشی اندکم رو. شربادرسته م  -

ه کند. مباشر با گیجی سری به تایید تکان داد. ویل حدس زد ک شتواند ایرادکر کرد میفاین نوعی از سخن گفتن سلیس و شیوا بود که ویل 
 تش زیاده روی کرده است.ببرای گیج کردن آن مرد در لحن صح
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 د زدن وجود داره.نخبی برای لمی فوق العاده کاتونم بهت بگم که اینجا چیزها استفاده کنیم. میون تفریحات و لذتاتونیم از می  -

 ویل پرسید:

 واقعاً؟ –

 :پرسید او. شد خیره او به گونه انتقاد حالتی با مباشر

 اینجا نشنیدی؟ ثچیزی از حواد  -

کند ری کامل از حوادت تظاهر بکند. یک اجرا کننده و نمایشگر که درون کشور سفر میبی خبه بسعی کند که  اویل متوجه بود که احمقانه است ت

 ای باال انداخت.شانه .وادرست مثل  – شنودها را میچ محلیپ چپ

ا رو نادیده ههاما من عادت کردم که شایع .نر جنب و جوشونا زنده و پا ها و روستاها همیشه باهرجایی که بری حومه .هاه، شایعهالبت  -
 بگیرم.

 ی آهی کشید. او گفت:نگینه سبمرد چاق 

جا یندر مورد موقعیت ا شهلی سخت مییخ .و همین طور بهشون اضافه هم بکنی .تونی بیشترشون رو باور کنیمی داحتماالً در این مور  -
 رد.مبالغه ک

 واقعاً... قصر لرد پس  -

 :ی کرد. او به سرعت گفتثویل مک ،ا حالتی هشدارگونه نگاهش را بلند کردبکه آن مرد  همین

 .نزنیم این موضوعیه که بهتره خیلی زیاد در موردش حرف .دونیها رو شنیدی، موقعیت رو میاگه شایعه  -

 :داد جواب ویل

 ته.بال  -

وقتش بود که مباشر اندکی تواضع معمول را نشان دهد. مرد  –یا غیر آن  ینگرانبا –کرد جا شد. خسته بود و حس میبه  ویل بر روی زینش جا

 پیاده شود. بدیگر آن حرکت را دید و به ویل اشاره کرد تا از اس

 ،اون سگ هم با توه منک کف .اریبذتوی اصطبل  تونی اسبات رودم. میشریشان حواس پدرک خواهی کرد که من یه کمی . متاسفم  -
 درسته؟

از روی زین پایین آمد و پاها و عضله ،د سری تکان دادنخبا لبکرد. ویل ها دراز کشیده بود و آن گفتگو را تماشا میرشفسگ گله بر روی سنگ 

 های پشتش را کشید. گفت:

 توی کارم، اون سگ دستیارمه.  -

 اشر سری به تایید تکان داد.بم

تونی یه اتاق برای می ب،ه. خباش سرمون شلوغ نیست، نه این که تعجب آور اروز اونقدرمخوش شانسی که ا .دارپس با خودت نگهش   -
 خودت داشته باشی.
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های بزرگ اکثر اکه به سرسر هاییرود. بخشبا پرده جدا شده ب د بود. ویل انتظار داشت که به یکی از بخش های خوابِناین یک پیشرفت خوشآی
 لوغ باشد. ویل پرسید:شانتظار دارید یک قصر  در زمستان، وقتی طبیعتاً بودند. مخصوصاًقصرها چسبیده 

 یست؟نام بازدید کننده زیادی سپ  -

 اشر سرش را به نشانه نه تکان داد.بو م

 کنهنجا عبور میهفته دیگه از ای از آمارله هستیم که یکی دو 27وندولینئیم نداره. ما منتظر بانو گبکه جای تعج .همون طور که گفتم  -
محل یه ه بون ا از مسیرها پاک بشه فتا وقتی که بر هاما یه نفر شنید ،ه تا نامزدش رو در بخش بعدی مالقات کنهنکره سفر میاد –

 قط یه سری ساکن همیشگی قصر هستن.فاقامت نیاز داره. اما به جز اون، 

 :زودافا حالتی غمزده ب

 همیشه وجود داره.ونا هم نسبت به او تعداد کمتری از   -

 او نگاهی انداخت. او گفت: فراندهای کمر دو اسب مشغول شد. مباشر به دور و اطبموضوع را دنبال نکند. او به کار شل کردن  ویل تصمیم گرفت

 ه.فرطون ا هاشه اگه خودم بهش نظارت نکنم. اصطبلذارم. هیزم هیچ وقت جمع نمیرو تنها می تو کهمنو ببخش   -

 راست محوطه اشاره کرد.او به سمت 

برج  اتاقایبهش بگو که من گفتم یکی از  .ون خانه دار قصرها  گیرب اری روبوقتی که اسبات رو جاگیر کردی، توی قصر سراغ خانم   -
 .28هاسم منم آگراموند .توی طبقه سه مال توه

 :ویل با تکان دادن سرش تشکر کرد. او تکرار کرد

 .اریبخانم   -

 :گفت ویل. کردندمی عجم ایگوشه را در شده شکسته هایهیزم کندی به که کشید فریاد قصر کارگر دو سر بر شدمی دور داشت که مباشر

 یم.نک پیدا بیه رختخوابریم برات  اال تاگ.ی  -

ه بها شد. وقتی یل راهی اصطبلتاگ را دنبال کرد و و ،ریبرمان فا ب ،ارکش، آرام و متینب بیدن نامش باال آمد. اسشنا برنجر  بهای اسگوش
، هبای کافی مودازهدنابه  ،کر کردفدش ا خوبنش، زن نیرومند و توانایی بود. ویل اردیف ر همثکا ها رسیدگی شد ویل خانه دار را پیدا کرد. شبیهباس

ا تمام ب – او نشان داد قش را بهاتااش شده بود. آن زن متوجهاما او هم همان حالت گیج و سردرگمی را داشت که ویل در وجود گراموند 
اریک وجود داشت، با فریمی تجهیز ای بها و دیوارها از جنس سنگ بود، و سقف چوبی بود. پنجرهکف اتاق .هان اندازههمااستانداردهای قصری با 

سرد و به شدت  بی برای اوقاتِای چوتابد. یک پشت پنجرهبخل اتاق داد نیمی از نور به دااجازه می وپوستی مات پوشیده شده  ده بود که باش
اتاق بود. چندین صندلی چوبی  بدون پرده در رختخوابی در یک تورفتگیِ  د وکرمنجمد کننده در دسترسی بود. یک شومینه کوچک اتاق را گرم می

قرار داشت. ویل زمان  ی شکلنحنک میز چوبی مقابل دیوار مکرد. محل شستشویی بر روی یزلگاهش را کامل مینو یک قالیچه کوچک راحتی م
 ند پیدا کردن مبلمان برای اتاقی کهکتواند درک ا نگاه کردن به دور و اطرافش، متوجه شد که حاال میبرج نگذرانده بود و بزیادی را در اتاق های 

 ای نیست.دایره بود کار ساده یمنبخش اعظمی از دیوار آن یک 

                                                            
27 Gwendolyn of Amarle 
28 Agramond 
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 ه ماندوالیی که ویل پایینش گذاشت نگاهی انداخت. او پرسید:به جعباری بخانم 

 زنی، آره؟تو چنگ می  -

 ویل جواب داد:

 دار...  رواقعیتش این یه ماندوالست. یه چنگ، ده تا  -

 نوازی؟رو می اون امشب کنم فک .چی رهحاال   -

 :گفت سنگینی با ویل

 .خوشیه و موسیقی برای خوبی امشب، شب به هر حال نه؟ که چرا  -

 ای گفت:ا حالت غمزدهبآن زن 

 تونیم از یه کمی موسیقی استفاده کنیم.تونم بگم که میبه جرات می هرچند. نیکمیاینجا خنده و خوشی فوق العاده کمی پیدا   -

 ت.فو با چنین یادآوری دل خوش کنکی به سمت در ر

 خودت نگه دار. کنارات رو دست . وخواهب اگه چیزی نیاز داشتی از یکی از دخترای خدمتکار  -

 زود:افای ا حالت تیرهباو 

 دونم ژانگولرها چه جوری هستن.می  -

های زیادی ه حتم سالبتصور کرد  ش. پیش خویدارس حافظه خیلی قویی پ ،کر کردفا خودش بکرد ویل همین طور که آن زن اتاق را ترک می
ه دراز نزند گذشته باشد. ادایی برای سگ در آورد که نزدیک شومیبوسیع سر تاده فمحل دور اباید از وقتی که یک ژانگولر تصمیم گرفته بود به آن 

 کرد. او گفت:کشیده بود و او را با اشتیاق تماشا می

 ایه، آره، دختر؟محل دوستانه  -

 .یدبر زمین کوبرا  مشد صدایشر طگ یه خاس

 و قد با مردی او. شدمی ریاست سایرون، لرد پسر توسط که آمد در کار از غمبار امری قصر غذاخوری سرسرای در شامگاهی غذای -
اش قضاوت در این مورد را اگرچه خط رویش موی عقب رفته  د سی سالگیحدو در شاید کرد، فکر خودش با ویل. بود متوسط قامتی

هایش هماهنگ بود. صورتی زرد لباسا رنگ اش بروحیهبه نظر  س به ردای خاکستری تیره دانش پژوهان بود و بکرد. او ملسخت می
از آن مردهایی نبود که در زیر  ،گذراند. روی هم رفتهرسید بیشتر اوقاتش را در درون ساختمان میرنگ و بیمارگونه داشت و به نظر می

 .داو داشتدرست شرایطی که مکین ،ها بدمدروح اعتماد به نفس را در میان اجتماعی از انسان سهای ترسایه

ویل انجام نداد. همان طور که  گرفت، هیچ قدردانی از حضوردر قسمت باالیی میز در سرسرای غذاخوری قرار می ،مین طور که بر سرجایشو ه
ویل متوجه شد که درقسمت باالیی آن  .شدبرقرار شده بود، با لرد اورمان و همراهانش، که شامل گراموند می Tمیز به شکل  ،روال معمول بود

هبه اهمیت رتبت بنشسته بودند، یا ترتیبی نزولی نس دادرا تشکیل می Tر در کنار میزی که قسمت ایستاده ای خالی وجود دارد. بقیه حضدلصنچند 
د وفق یافته نشینبا این عادت که بر سر میز باالیی ب به عنوان یک رنجر، طبیعتاً .ویل اندکی باالتر از قسمت وسط آن میز قرار داده شده بود .شان
اری که بر انجام سرو غذا نظارت میباش برای رفتن به سمت آن مقاومت کند. خاتم در مقابل میل خودکار و دورنی مجبور شده بود که –بود 

بر سر میز  ه و همسرانشانتبکرد، به او محل نشستنش در کنار میز را نشان داد و ویل خودش را در حالی یافت که با چند تن از استادان پایین ر
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ی برای بهای زیر له غیر از درخواستب ،دننکت نمیبحصت نکرد. اما بعد متوجه شد که آنها با همدیگر هم بنشسته است. هیچ کسی با او صح
و های گل و گشاد ا آن آستینب نگولریاژ زرق و برق دار باسه لبدر سکوت  ،شد. ویل طبق معمولی که رد و بدل میفل و یا ظروفلفنمک و 

نگه دارد. غذایی که سرو شد  و بدل شونده دور رد فبیش از یک یار سعی کرده بود آنها را آب گوشت ظرو .رستادفکه پوشیده بود لعنت  یآویزان
هایی از سبزیجات جوشیده که به آهوی غیر قابل جویدن و سینی ا راستِبات گوسفند ساده با جو عمومی سرسرا مطابقت داشت. نوعی تاس کب

 .اندبیرون آمده هارسید از انباری طوالنی مدت در سردابمینظر 

 .اش را ترک کرد و به آرامی درون گوش اورمان صحبت کردگراموند صندلی ت. بعدفگفتگو و هیچ نوع سرگرمی، خیلی زود پایان یا غذا بدون هیچ
 قتی که بر روی ویل رسید. او گفت:بعد به پایین میز نگاه کرد تا و ،اندکی چهره جمع کرد ،لرد موقت قصر گوش داد

 م حق این رو داریم که یه سرگرم کننده برای خودمون داشته باشیم.نک کف  -

کرد. در کلماتش پذیرش اکراه گونه اجتناب ناپذیری این امر و لحنی غیر قابل به آن خیانت نمی لحن صدایش مطمئناً ،کرداگر حقی احساس می
 .اگرچه ویل تصمیم گرفت دریافت چنین معرفی توهین آمیزی را نادیده بگیردانکار از عدم عالقه وجود داشت. 

خندی بسیار بزرگ بل عدبهای بسیار را عرضه کند. و به همراه جلوه االب، بسیار بلندبر آب و تاپاصله گرفت تا تعظیمی فاو ایستاد و به آرامی از میز 
 به اورمان پیشکش کرد. او گفت:

ای تقسیم کردن بری یاهییماجراجو ز وطنهایی عاشقانه، ا آهنگب ،خوشحال کنه. من یه ژانگولر دون پایه هستم اگه این کار سرورم رو  -
 شما.ا ب

 :گفت او. کشید عمیقی آه اورمان

 حال به شدت شک دارم که اون کار من رو خوشنود کنه. هره ب  -

یک  بدون حتی بدون جذابیته، اس وسحااز فردی بی  نمونه ،یه رفتهروی هم  ،کر کردفا خودش بصدایش تودماغی و خیلی آرام بود. ویل 
 :او ادامه داد ی ظاهری جلوه کننده.گرسوناف

ل ما ارائه بانی داری که مقانبدتبنشعرهای  های عوامانه وهای مسخره روستایی و آهنگرقص-هرست معمولی از آهنگفیه  منک کف  -
 ی؟نک

 و نگاهش را پایین نگه داشته بود ،ساییدیاین است که بار دیگر تعظیم کند. او در حالی که دندان برهم مویل با خودش فکر کرد بهترین جواب 
 خواست به سمت باالیی میز برود و آن مرد زردروی را خفه کند، گفت:می

 .سرورم  -

 :پرسید اورمان

 موسیقی ارزشمندتر؟ یه سری آهنگ و ؟دونیبی کالسیکم اگنترین شانسی وجود ندارد که چیزی در مورد آهکوچک  -

ه ناگاه و با سرعت بکرد مهارتی داشت که د زد. آرزو مینخبداند جواب آن سوال منفی خواهد بود. ویل دوباره لش این را واضح ساخت که مینلح

 و شرح و تفسیر آن بپردازد. او گفت: والریپتابستانی سدهای غزل بنبه اجرای اولین 

 .ندیدم زشور کالسیک آموطه بسرورم که  ،متاسفم   -

 :گفت سنگینی لحن با او. داد انجام کردن مرخص برای ایاشاره اورمان. دارد نگه ثابت را لبخندش کردن سعی و
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 د.نتفناپذیرها رو تحمل کنیم. شاید مردم من کمی لذت و خوشی در اجرای تو یا بمنم متاسفم. خب، پس فک کنم ما باید اجتنا  -

ند ماندوال را از باالی سرش رد کرد. مکثی کرد، نگاهی به دور اتاق انداخته و ب ، ومدگوییآنه بعد از این معرفی و خوش ،خودش فکر کرد ویل با
 ضرابا مب. و هروی صحنه چه احساسی دار نقراره یاد بگیرم که مرد فک کنم ،حساس تمام حضار را حس کرد. او با خودش فکر کرداحالت بی 

هایی که اولین آهنگ یکی از ،یش آهنگ راحتی بودابر .ا روح از سرزمین ایرلندبگی نرا نواخت، آه کنهمیپیدا  و منو دیای مکتازین های آغدبن

آن را  ،و که هنوز با خشم به خاطر رفتار اورمان در تالطم بودالبته، ا های آهنگین آغازینش ساده اما پر از سرزندگی بودند. وآموخته بود و متن
کامالً سرهم بند شده پیش برد. نواختن در چنین جو زمخت و بی ذوقی مجبورش کرد تا خطوط آهنگین را رها کند و یکراست به سراغ متن آهنگ 

 زد و نت پشتشتباه پشت اشتباه میا ،تفرزد و در میان آهنگ پیش میزه را شخم می سوخت و در حالی که سگ وارهایش با شرم میرود. گوش
گواری که به نتر کرد. سکوت سرا کامل شگی اجرای کاملضی عربی بر روی زه برنجی کار را پایان داد که نثا نتی خبانداخت. او نت را جا می

 .نین انداز کف زدن بلند شدطو چند دقیقه بود. بعد از پشت سرسرا صدای  ه نظر شبیه چندینبپیشوازش آمد 
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خواند وارد سالن شده بودند. حاال آنها دست میهای شکار، همین طور که آواز میسابس به لبرگشت تا نگاه کند. گروهی شامل پنج مرد ملبیل و
شدند. آن مرد قوی هیکل و عضالنی بود و صورتی شاد و مربع شکل با رهبرشان بود تشویق و ترغیب می حوضزدند و توسط کسی که به و

عد دستش را بآمد به دست زدن ادامه داد. تر میلبخندی بسیار بزرگ داشت. او به سمت پایین سالن یه سمت ویل آمد و همین طور که نزدیک
 رسی جلو کشید.پبرای احوال

 با منظره پذیرش سردی که باهاش رو به رو شدی. ر، مخصوصاًلگوکارت عالیه، ژان  -

ت. دست دادنشان محکم بود. و دستش زمختی و پینه را حس کرد. ویل این حس را میفویل دستی که به او پیشکش شده بود را در دست گر
 اخت. این دست یک جنگاور بود. مرد گفت:نش

 اسمت چیه، ژانگولر؟  -

د. صورتش را کامل اصالح کرده بود، با مویی تیره و فردار و چشمانی سرزنده به نمومی حول و حوش سی سالگی به نظر و ل بوداو بلندتر از وی
 تر پشت سرش ایستادند. ویل متوجه شد آنها هم جنگاور بودند.بیقش اندکی عقفچهار ر .ایرنگ قهوه

 .سرورم بارتون، ویل  -

 ت.فه مورد استقبال قرار گردا خنبدرست است. اگرچه آن لقب  بحوه خطانه آن گذاشت کباقی نمی شکی هیچ مرد آن لباس جنس

ی فای کرن به اندازه کاوقت دیگه اسمم کرنه. شاید برای اوقات رسمی سر کرن، اما هر .اینجا نیازی به تشریفات نیست، ویل بارتون  -
 ه.بخو

 داد صدایش را بلند کرد.می او به سمت باالی میز چرخید، و همین طور که اورمان را خطاب قرار

 ؟غذا اونجا برامون باقی مونده یه کمم هنوز نک کفعموزاده.  ،خوامبرای دیر رسیدنمون معذرت می  -
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و کسی بود که در غیاب لرد امور قصر را اها، آن نام را به یاد آورد. برادرزاده سایرون بود و با توجه به تمام گزارش ،نکرا خودش فکر کرد، بویل 
او کامالً شخص متفاوتی نسبت  ،شدندو اگر اولین تاثیرات به هیچ انگاشته می ی است.بل و رهبر خوباق یشد که جنگاوردست داشت. گفته میدر 

 تنفر در صدایش واضح بود. او گفت: ،زداش بود. اورمان حاال داشت حرف میبه عموزاده

 .تو عادت کرده، پسرعمو شایستههای ناه دیر رسیدنبتا حاال دیگه سالن غذاخوری   -

 روها همراه بود. اورمان ادامه داد:به آمیز به او تحویل داد که با باال رفتن نمایشی ائدی توطنخبه ویل نگاه کرد و لب نکر

 رن.ایب رات غذابگم ی، به خدمتکارا مینشیباگه سرجات   -

ه میز نزدیک ویل ب. اما کرن آن پیشنهاد را کنار زد. او در حالی که تاسهای خالی در باالی میز متعلق به کرن و همراهانش واضح بود که صندلی
 کرد گفت:اشاره می

ه که لذت و شخوریم. یه مدتی مییبریم غذا مهامون اینجا قرار بگیره. همین طور که از موسیقی ویل بارتون لذت میبزار صندلی  -
 ه وزیده.نکه ی قدیمیِااین دیوار داخلسرخوشی اندکی به 

 زود:افا درخششی در چشمانش باو 

 .دیلاحتماالً تو آهنگ جوی پیر سیگاری رو ب ،شنویم. ویلب ا یه آهنگ شادبی  -

 ویل جواب داد:

 لدم.بواقعیتش  ،آره  -

ریش  ا به زبان آوردن عبارت هلتبل را برای درست کردن کلمات آن آهنگ گذرانده بود. حاال مطمئن بود که بهای قخوشحال بود که هفته
ای با رنجر طهبه نوعی رابدر میان پادشاهی بود و هیچ خوب نبود که اشاره کند  فحال هلت نامی معرو هره ستری اشتباهی نخواهد کرد. بخاک

 ای دارد.سانهفا

انگشتانش  ،کردد چه تفاوتی ایجاد خواهد کرد. همین که ملودی بر فراز و نشیبی را شروع نهای عالقه مباعث تعجب بود که گروه کوچکی از شنونده
قیه اتاق هم بشدند و به تدریج دهای آهنگ به او ملحق میبنیدند و در بکومطمئن و بی پروا بودند. کرن و دوستانش در طی آهنگ دست و پا می

ک صندلی همین که تشویق افراد به خاطر جوی پیر خاکستری خاموش شد، ویل صدای کشیده شدن ی .ته، نه شخص اورمانباین کار را کردند. ال
ا اخم بورتی که صا بکرد، سرسرا آنجا را ترک می هش نگاه کرد تا لرد قصر را ببیند که از در کنارفید. به دور و اطراناز کنار قسمت باالیی میز را ش

 ته بود.فهم ر در

 ا خوشحالی گفت:بکرن 

 تر کرد!کبتر و سرو روشن ضافاین  ب،خ  -

 اش.تن عموزادهفه ربکرد یا شاره میداشت به آهنگ ا نویل مطمئن نبود که کر

 گین؟ویم، شماها چی مینشبیا یه آهنگ دیگه ب  -

ش دخنباو به دور و اطراف میز به همراهانش نگاه کرد. برای یک لحظه، واکنش اندکی از سوی هر کدام وجود داشت. کرن به جلو خم شد. ل
 تر شد و اندکی بلندتر صحبت کرد.بزرگ

 ؟گینویم. شماها چی مینشببیاین یه آهنگ دیگه  ،من گفتم  -



 

 زندگی پیشتاز 

 جادوگر شمال

رسید کرن به ا اندکی تعجب، آنها را بررسی کرد. به نظر میبموجی از اشتیاقی ناگهانی به وجود آمد و آنها موافقتشان را با هم هوار کشیدند. ویل، 
ویل در  شوند که با او همراه شوند. مطمئناًخوشحال میرسید آنها نظر می به ،خواستیروهایش محبوب است. هرچه که مشدت در میان دنباله

ا حالتی آزمایشی بد زد و نخبمشتاق داشته باشد. او به آنها ل یتغییر خوبی بود که شنوندگان ،ورماناانه باین باره شکایتی نداشت. بعد از نظرات بی اد
 خیلی بهتر. انتظار داشتم پیش بره. چیزی که اونقراره بهتر از  امشب ، ا خودتی فکر کردب .انگشتانش را خم و راست کرد

 ،شبهایشان کردند. ویل، راضی از کار آن شبعد مردم شروع به رفتن به سمت رختخوابآن غروب نزدیک یک ساعت و نیم دیگر ادامه یافت. 
پدید شده و صورتش همین طور که باالی بازوی ف کرد. لبخند خوشایندش ناقماندوال را جمع کرد و آماده بود آنها را دنبال کند که کرن او را متو

 ویل را گرفته بود جدی شده بود.

 ا صدای آرامی گفت:باو 

. و الزم دارنن وراموشی دردسرهاشفع و فبرای ر سرخوشیه کم سرگرمی و ی جانویل بارتون. مردم ای نم،بیجا مینای خوشحالم تو رو  -
 ن هستیموتا وقتی که پیش. ننکت میفروی من دریا و ترش بوسعموزاده ع طرففوق العاده کمی از  رو به اندازه سرخوشی اونا این

 کن. خبرمداشتی  الزمگه چیزی ا

 :ویل شروع کرد

 ن.کر ون سرنمم  -

 و جمله اش را اصالح کرد:ا و شردفتر ازویش را اندکی محکمباما آن دست 

 باال ببرم.م که بتونم روحیه مردمو نککرن. من هرکاری می ب،خ  -

 لبخندی آماده کرن دوباره بر صورتش درخشید.

 ش.خواهبقط فداشتی  الزماگه چیزی ، اشهبکنی، یادت ات رو مینم که سعیئمطم  -

 بها بعد از یک شکنندهسی که تمام اجراأو با گفتن آن حرف، او همراهش را به بیرون هدایت کرد. ویل، ناگهان از پا در آمده با حس دلتنگی و ی
ه او خوشآمد گفت. ش بنگاهی پرسشگر و تکان دادن معمول دم ابفت. سگ ر اقشتها به سمت اا زحمت و به کندی از پلهب ،کنندق حس میفمو

 ه سگ گفت:ب

 .هام کار کنیاب ردافتونی نبود. می اصالً بد ،نه .دی نبودبشب   -

ایت و نگاه استوار بی تردید برای ویل حاوی پیامی ثت کرد. آن چشمان ثابهایش گذاشت و نگاهش را بر روی ویل جهناش را بر روی پینسگ بی
 بود. او با امیدواری گفت:

 تونی تا صبح متظر بمونی؟می ناًئی، مگه نه؟ مطمنکنمی این کار رو  -

ه بهایش پیچید. ل سفید و سیاه را به دور شانهنست و شب را سکاچاقوی س فآن چشمان حرکتی نکردند و ویل به آرامی آهی کشید. سگک غال
 سگ گفت:

 ریم.بزن بخیله خب،   -

ردی  ابپیمود. شب صاف و سردی بود. قصر می ها و درون حیاطزد و ویل راهش را به سمت پایین پلهسگ با فرمان بری پشت سر ویل قدم می
ا هوای باش ق شرقی باال آمده بود. ویل، که خستگیفدرخشیدند، و یک چهارم ماه در پایین ایها مباالی سرش ستاره ،وی جنگل در هوابواضح از 

هایی مشخصی ور کافی از سوی ستارگان و ماه وجود داشت تا سایهنقصر نگاه کرد.  خیلی عمیق نفس کشید و به دور و اطراف حیاط ،سرد دور شد
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همسایگی قصر  فاست این زمان به خوبی هر زمان دیگری باشد تا نگاهی به دور و اطرا سازد و به ذهن ویل خطور کرد که ممکنببر روی حیاط 
 بیاندازد.

پیمود. کرد و او به سمت در عقبی کنار در ورودی عظیم قصر راه میمی قرچ چهایش قرازه پودر مانند بر روی سنگفرش در زیر چکمهت نرمِ برفِ
 ان پرسید:باش در کنار ورودی قصر وارد شد او را متوقف کرد. نگهیت نگهبانها، همین که ویل به درون پسیکی از نگهبان

 ؟ری، ژانگولرداری می کجا خب،  -

 اال انداخت. او گفت:بای تارش نه دوستانه و نه غیر دوستانه بود. ویل شانهفر

 .مبخوابم نتویمن  -

 .کرد اشاره سگ به بعد

 ست.ر و آمادهضاون همیشه برای قدم زدن حا و  -

 رویش را برای ویل باال برد. او گفت:بان ابنگه

 شب نیست. اما اگه باید بری بهتره از جنگل گریمزدل دور بمونی. توخوبی برای قدم زدن  جایاینجا   -

 ویل لحن متفکرانه پرسشی به صدایش داد و گفت:

 شن؟ها و ارواح جمع میهمونجایی نیست که غول ونجاا جنگل گریمزدل؟  -

 ه عالمت نه تکان داد.بفهماند که چنین خیاالتی برایش معنای اندکی دارند. نگهبان سرش را ب واه ب اتخند زد ببه نگهبان لاو با سرخوشی 

 .هگیراصله میفساز. اما یه مرد باهوش به اندازه زیادی ازش به دوست داری ازشون جک گا  -

 رسید گفت:ویل که کامالً بی اعتقاد به موضوع به نظر می

 مونم؟یم کجاست که بتونم مطمئن بشم ازش دور اید منم همین کار رو کردم. این جنگل دقیقاًخب پس ش  -

ی طوالنی به وجود آمد. او با خودش فکر ثمک ،و و اندکی تمسخر را در زیر کلمات نوازنده تشخیص داداوقتی سرباز به ویل خیره شد و ناباوری 
ان به سمت چپش اشاره ب. در نهایت نگههمیشه این قدر سریعن که در مورد همه چیز شوخی کنناهوشن، بونا همیشه این قدر ا ،رهالژانگو ،کرد

 گفت: ،کردکرد. او در حالی که خشمش را کنترل می

 شی، باور کن.ش میمتوجه شیببینو وقتی  .اونوریه. حدود یه کیلومتری  -

 زود:فو اا

 وقتی که خواستی برگردی. تی، برایفدم که بیرون رر میبانای روی دیوار خببه نگه  -

ویل و سگ بیرون بروند.  ها را زده، ورودی نگهبانی کوچکی در کنار ورودی اصلی قصر را باز کرد و اجازه دادفو با این احساس که آخرین حر
گرفتند. در شهری یقرار م اشانها را شنید که به سرعت به داخل محل اصلیل صدای چفتینگی بسته شد و وبورودی در پشت سرشان با صدای 

ن دلیل ی. به همبودای که الزم هه آن اندازبتنها شت، مگر دامیناز نگه بورودی ها را  ، کسیدرکمی بخورشید غرو هنگامی کهمانند این شهر، 
کرد تا از این خندق عبور میه اندازه دو تخته از روی باریک بشد. اما پلی ل تا بعد از طلوع خورشید پایین آورده نمیپل متحرک هم باال بود. پ

هم متوجه شده بود که سگ از  عبور کرد، سگ با راحتی کمتری این کار را کرد. ویل قبالً ه راحتی از روی آنبسمت قصر محافظت کند. ویل 
 آید.هایش خوشش نمیاحساس عدم اطمینان در زیر پنجه
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رم انسانی را ببیند که بر روی برج و فدو  ای توانست یکمی .انداخت ،باالی سرشنایی عظیم و قوز کرده و سیاه بر ، بویل نگاهی به عقب به قصر
کرد، به مسیری د. در حالی که با وسوسه دست تکان دادن برایشان مقاومت میند و متوجه شد که آنها باید نگهبانان شب باشردنکباروها حرکت می

سگ به  ،را گفت "آزاد"د انگشتانش را به صدا در آورد و کلمه بنت. سگ هم او را دنبال کرد. همین که ویل فکه نگهبان به او نشان داده بود ر
بر روی و  دکرستشمام میا شد و بوهای جدید راه شعاع بیست متر مقابل او دوید. متوقف میبی ضدوید و در مسیری کمانی شکل و عری جلو
 رود.الش میبکرد تا مطمئن شود ویل دنما به طور پیوسته پشت سرش را چک میا ،دادمیاهای جدید یک گوشش را تکان دص

ریده بود را در بر اکری در حومه آنجا در زیر پوشش برف قرار داشت. خود جاده، تتها پوشش گرد مانند اندکی از برفی که شب قبل ببگی نقش
بود. ویل همیشه عاشق  فها، هنوز پوشیده از بربرف سنگین از روی شاخههای قبلی به خاطر سقوط ،داشت. اما در مزارع و درختان کنار جاده

 .کردمی اش فکرهای لرد اورمان و عموزادهو ناهمخوانی کامل شخصیت بزد و به ماجراهای غروبا رضایت قدم می .ی در شب بودفمناظر بر

 فیبه جاده تجاوز کنند. اینجا بدون وجود مزارع و پوشش بر تاه دهند ار هابه درختان و بوته که از و مزارع مرتب شروع کردندبهای به تدریج، حومه
کرد. و فشار وارد میا ربل حسی از فشار محیط پیرامونش را بر روی خودش حسی کرد. حسی که یتر بوده و وکه نور محدود را منعکس کند تاریک

پشت گردنش را لمس کرد. به خودش گفت که این هیچ  دسته چاقوی پرتابِند غالفش شل کرد و بچاقوی ساکس را از  کرد. ویلیاو را تماشا م
ه خطر بالقوه قسمتی از آن روستا بود. ویل متوجه شد که جست و خیز سگ قبل از آن به بت بت ندارد. این فقط حسی خوب نسافاربطی به خر

دوست داشت. اما ویل پیش خودش استدالل کرد که سگ میتری ختم شده بود. واضح بود که او هم زمین صاف و مرتب را مسیر کمانی باریک
 جنگل گریمزدل یافت. بهل توانست هر کمینی در مقابلشان را حس کرده و به او هشدار دهد. به همین خاطر ادامه داد. و بعد خودش را در
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تر و خیلی نزدیک به در فضایی تاریک ، ولندتر بودندب جانهیچ کلمه دیگری برای آن وجود نداشت. درختان ای – شد پدیدارجنگل گریمزدل از دور 

رسید برای پنهان کردن رازهایش از بود و به نظر میهای زیرشان کامالً سیاه و نفوذناپذیر بود. جنگل انبوه و تاریک هم جمع شده بودند. سایه

هبه آرامی به دور لباین موضوع را وقتی درک کرد که آن جنگل را دید.  انه بود.بحق با نگه ،کر کردفها مصمم است. ویل یا خودش چشم غریبه

های سگ سیخ بخوانند. ویل متوجه شد که گوش های درختان قدم زد، انگشتانش یک بار صدای کلیکی ایجاد کردند تا سگ را به کنارش فرا

کرد توجه ویل بر روی کجا مثل این که کامالً احساس می ،گرددکند و دوباره برمیاند و چشمانش از روی ویل به سمت جنگل حرکت میشده

ای اما برای لحظه ،سمت نگاه کردت شد. ویل یه آن باثنگاهش بر روی یک سمت  .ت و به نرمی غریدفهای سگ باال رمتمرکز است. بعد شانه

کرد. ها حرکت میای درخشش نور قرمز رنگ ضعیفی را دید که در میان سایهها چیزی ندید. بعد خم شد و برای لحظهاز میان انبوه درختان و بوته

راست ایستاد. سرش را تکان داد و به بار دیگر  یک ند ووشآن نور رفته بود. ویل حس کرد موهای پشت گردنش سیخ می ،بعد .یاها برای لحظهنت

 نوره. نه چیز بیشتری.، گفت شآرامی خندید. به خود

بر باالی درختان  ،رسید خیلی کوتاهو این بار ویل آن حرکت را از گوشه چشمش دید. این بار نور آبی رنگ بود که به نظر می ،سگ دوباره غرید

کرد که آن را دیده است. بعد می شر سگ مطمئناتفاما ر – اشدبنبود که چیزی دیده  کند و بعد ناپدید شد. ویل حتی مطمئنخودنمایی می

در بخشی  ،قبل از این که ویل به وضوع روی آن تمرکز کند از بین رفته بود. این بار آن نور ،اری دیگر برگشت و دوبارهبدرخششی قرمز رنگ برای 

اری دیگر ب زند و دستانشتندتر می بشقل قرار گرفته بود. ویل حس کرد که ،در چند صدمتری جایی که برای اولین بار ظاهر شده بود ،از جنگل

 . او گفت:ندتفاکس رسبر روی دسته چاقوی 

 باید یه جایی توی این جنگل مسیری وجود داشته باشد. .یاال دختر  -

ضایی که به سختی به اندازه عبور یک انسان بود. شاید مسیر فبا  ،یافت که باریک و پرپیچ و خم بود یکی از آن مسیرها را ،حدود سی متر دورتر

سگ یکی دو گام جلوتر از او یا سری پایین و  ،ل به درون جنگل پیشروی کردیها ایجاد شده بود. به هر حال ویا شاید توسط انسان ،شکار بود

 رفت.ی نزدیک زمین پیش میبین
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ها، گیاهان توانست راه خروج از جنگل را ببیند. مسیر بسیار پر پیچ و خم بود و بوتهبیست گام، ویل به پشت سرش نگاه کرد. حاال دیگر نمیبعد از 

دستش هنوز بر روی دسته  ،چنان نزدیک درهم پیچیده بودند که دنیایش تنها بعد از چند متر مسدود شده بود. او ادامه داد ،پیچکی و درختان

به استفاده  کرد و حاال به طور ناخودآگاه شروعدایی حرکت میصایش این بود که بدون هیچ ناش، معها آموزشی رنجریقوی ساکس بود. سالچا

 از الگوهای سایه کرد تا حرکتش را پوشش دهند.

کر اندکی آسودهفآن شدم ترسیدن.  گلجن شاید حامالن نورها وقتی وارد ،ا خودش فکر کردبهیچ نشانه دیگری از نورها در میان درختان نبود. 

ها شروع شد. چپچ پزد و به حرکت ادامه داد. بعد صدای  ندخبکرد. با آن فکر لکرد. شاید تنها کسی نبود که در این جنگل احساس ترس می اش

ل کاماًل مطمئن نبود که بتواند چیزی بشنود. بعد فکر کرد شاید آن صدا صدای یو ترین حد شنیدار بود به همین خاطر در ابتداصدا درست در کم

رسید از همه جا و از بدون هیچ مفهومی بود که به نظر می و ایی آهستهدادی در کار نبود. شبیه صببه جز این که هیچ  –هاست رگباد در میان ب

ا سری خم شده از یک سمت، در بجه جلویی و نبلند شده بر روی پ ،ه بودتوقف کرد رسد. ویل به سگ نگاه کرد. سگهیچ کجا به گوشش می

همی صدایی مفهوم دار بفآید و غیر ممکن بود که حال گوش دادن بود. پس آن صدا وجود داشت. اما غیر ممکن بود که مطمئن شوی از کجا می

الرونده تپش قلب خود ویل اصدای ب گاهی در درونِ ،شدمی اش باال و پایینآن صدا در انتهای حواس جسمی .یا فقط صدایی بی مفهوم است

هم تک کلمات کرد. کلمات هیجان فچ نامفهوم، ویل شروع به پ چپدر میانه آن  ،و بعد .شدقابل فهم می باًاً واضح و تقریبشد، گاهی تقرییغرق م

چ گونه قبل از اینکه آن را پچ پ. و بعد آن صدای دردگفت: مییده که شنکر کرد که به وضوح صدایی را ف شا خودبآیند. یک بار ویل  شآور ناخو

های بدون مفهوم و بی معنی پچ پچ ،بعد .را "ترس"و  "اریکیت"، "رنج"یده است. و نرا ش "مرگ"کر کرد که کلمه یا فت، فود از بین رنشب

برای آن سگ مفهومی نداشتند. ذهن  اًبود. البته کلمات واقعاقی مانده بزنگ به دوباره به سگ نگاه کرد. او همچنان مراقب و گوش  .بیشتری را

ها قبل احساس کرده بود، وقتی که او و هلت و گیالن داشتند جانوران شیطان صفت کالکارا را در درون ویل به سمت ترسی برگشت که سال

تا او را درهم بشکند. اما در آن  ،ته و ترسانده بودفبر گرکردند. بعد، مثل حاال، ترس صداهای ناشناخته او را در اری تعقیب و شکار میتدشت سوال

هایش را سرکوب کند. حاال تنها خودش را داشت. نفس عمیقی کشید. چاقوی ساکس همین هلت را داشت تا ترس اطمینان بخشحضور او زمان 

 ش گفت:فراطا های دور وح به سایهکه آن را از درون غالف روغن خورده بیرون کشید هیس آرامی کرد و او با حالتی محکم و واض

 .بی حرکت  -

ه او بهایش پایین آمد و ویل احساسی بهتری کرد. هلت همیشه شانه .ار تکان دادبیک را ه او خیره شد. دمش ب متوقف شد. سگ پچ پچصدای 

زیر نور خورشید محو نشدند. ویل یا خودش  ها شبیه مهِآن ترس ،وقات دیگرار اکثل ثرو شود. و آن لحظه مه ب هایش روا ترسییاد داده بود که 

ران ساکس هم موجودیت دیگری بود. خیلی کاربردیبها و آن کلمات دارای موجودیتی واقعی هستند. البته چاقوی سنگین و تیز و پچ پچکر کرد ف

 دهد. او به سگ اشاره کرد که ادامه .ترخیلی پر زورتر و روی هم رفته خیلی خطرناک ،ترتر، خیلی واقعی

 رو پیدا کنیم. هاکننده این پچ پچ ایب .پیش برو، سگ   -

ه قدرت سگ برای حس کردن خطر، خیلی خوب بود که بگذارد سگ پیش برود. در غیر ب دلگرم ،تر از سگ، او را دنبال کردویل چند قدمی عقب

مسیر به سمت  لشان ظاهر شد.به ناگاه در مقابرود که  روفاتالقی بهای تیره باین صورت ممکن بود وقتی آن پیچ را دور زدند مستقیم درون آ

هم  شت سرپدرختان  آب،های آن پهنه هبسی متر قرار گرفته بود. در ل ضراست پیچید. در میان درختان دور تا دور مردابی سیاه و وسیع به عر

به  –با همسایگان مقابلشان دست داده بودند  بعضی چنان بلند که تقریباً –د ننخزیده و بر رویش خم شده بودند تا یا یگدیگر مالقات ک بدرون آ

ت که فباهای مهی عمیق را بهم میشد و حلقهبخار از روی سطح آب بلند می .شدهمین خاطر آسمان تنها در باالی مرکز دریاچه واضح دیده می
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آمد، آنجایی که زندگی گیاهی در زیر سطح آب در حال وی سطح آب میهایی ربابشد. و حرفت پراکنده میوقتی به سمت درختان به هوا می

 کشه.یا اونجایی که یه حیوون خیلی بزرگ نفس می ،پوسیدن بود. ویل با خودش فکر کرد

ویل توقف کرد تا آن داد. نوعی پرده را تشکیل می ر بود و تقریباًتظیمه به نظر غل ،جایی که ایستاده بود سطح مقابلِ در ،هنه آبپدر انتهای آن 

کرد، آماده ا اشتیاق تماشایش میب ،نشست روفتر باشد. سگ بر روی شکمش پدیده را بررسی کند. کنجکاو بود که چرا باید مه در آن نقطه غلیظ

 اش را شروع کرد به راه افتد.بود تا اگر دوباره پیاده روی

رجی بلند سر بلند بپیکر از مه بیرون آمد و سر بلند کرد بر باالی باتالق چون  کردن از روی ترس مطلق، پیکری غول پکوسن بعد در یک حالتِ

آن  ،در چشم برهم زدنی ،ای هیچ چیز نبود. بعدشود. به سرعت تمام اتفاق افتاد. لحظهد مینلبسیاه  برسید که درست از خود آکرد، و به نظر می

ا کالهی بالدار بر بای از یک جنگاور باستانی، در زرهی میخدار در مقابل مه، سایه ،ور، سیاهآ بغول پیکر و رع ؛آنجا بود ،تهفکامالً فرم گر ،پیکر

کالهخود دارای  شه.دوازده متری می ،کر کردفبا خودش  .همین که آن پیکر ایستاد ویل که با ترس در سر جایش میخکوب شده بود .روی سرش

لرزد و رسید آن پیکر اندکی میفضای خالی وجود داشت. به نظر می ،ها سوراخ شده بوداما جایی که محل چشم ،صورت بود طرح پوشاننده کاملِ

آید. بعد متوجه شد که این تنها حرکت پرده مه بوده است. قلب ویل در ای شوم و وهم آور ویال فکر کرد که آن پیکر به سمتش میبرای لحظه

دانست که این پیکر یک موجود فانی نیست. این، چیزی از سویی هانش به خاطر ترس خشک شده بود. میو د ،کوبیداش میقفسه سینه میان

زنند. آن پیکر بلند به آن بتوانند آسیبی هایش نمیدانست که هیچ کدام از اسلحهاز روی غریزه می .هااز دنیای تیره جادوگری و طلسم ،دیگر بود

صدای  .یدنویل صدایی ش ،کاود. بعدها ویل را میضای خالی چشمفرسید بدون هیچ حرکتی به جز لرزش اندک مه. به نظر می ،لند کردبشده و سر

ود آن نشیم ،کند، مثل این بود که آن صدا را در غاری پهناور، نه در آن جنگل رو بازرسید به دور دریاچه تیره انعکاس میبمی بود و به نظر می

 صدا منفجر شد.

 .کن ترک اینجا رو ،یدار نکن. حاال تا وقتی که قادر هستیب رو بور شامراقب باش، فانی! سایه جنگ  -

 ر روی پاهایش جهید.ب ادسگ به خاطر آن ص

 گفت:غرشی در درون گلویش سر داد و ویل با صدایی که اصالً چیزی حتی نزدیک به صدایی استوار هم نبود او را آرام کرد. او با صدایی لرزان 

 !آروم دختر  -

اش از روی عصبانیت یا از روی ترس از جا بلند شده است. میتوانست ببیند که خز دور گردنش با واکنش اولیهو غرولند سگ متوقف شد. اما می

و تر شد یظرسید مه غله نظر میبآن سوی دریاچه،  ،توانست حس کند که موهای گردن خودش هم همان گونه از جا بلند شده است. در مقابل

صدایش حتی از قبل هم  ،کشید. این بار وقتی حرف زدل اینکه از مه قدرت را بیرون میثتر رشد پیدا کرد، مپیکر ترسناک خیلی خیلی قابل توجه

 بلندتر بود.

 رو!! بکنم برومین میضت رو ترفتن انسشتا وقتی   -

گردد و از آن دریاچه سیاه می را در حالی یافت که بی اختیار از راهی که آمده بود به عقب بر شکرد و ویل خود سکلمه آخر به دور باتالق انعکا

شود. بر روی ریشه درختی سکندری خورد، به پایین نگاه کرد تا خودش را جمع و جور کند، بعد همین که سر بلند و آن جنگاور جهنمی دور می

بود در یک لحظه، شبیه شمعی خاموش شده بود. ویل با ترس به دور باتالق نگاه کرد. کنجکاو  رفته درست و دقیقاً .کرد، جنگاور شب رفته بود

 دا دوباره بلند شد.صتر به او ظاهر شود. بعد بود که آیا جنگاور ممکن است جایی نزدیک
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. آخرین ها دهان بستبهایی رعت آور و خفه هخند ای به همراه نداشت. تنهااین بار آرام بود، اصالً شبیه صدای نسخه اصلی نبود و این بار هیچ کلمه

 د:بد کشاریفست. او ب ربهای شجاعت ویل از درونش رخت اندوخته

 !ال دخترای  -

و ب توانستند آسمان صاف شسگ از کنارش گذشت تا راهی را که در آن می ،ای به بیرون از جنگل گریمزدل دویدا حالت کورکورانهببرگشت، و 

 ،ها آن وقت بود که ویل از دویدن دست برداشت. نفسش در آن هوای سردنرا بر باالی سرشان ببینند پیشاپیش طی کند. ت های درخشانستاره

ای را منتظر ماند تا وقتی که تنفسش تقریبا به ریتم طبیعیتپید. چندین دقیقهه خود گرفت و قلبش دوبرابر معمول میب رگونه و ناهمواربالگویی ا

 اش برگشت.

روشن باالی ورودی نگهبان چون چراغ  مشعل .رسیداو به نظر برایش خوشایند و راحت میدقصر را دیدند، آن قصر سیاه غول پیکر مکین وقتی 

 شد.با راهنمای امنی بود و او به سمتش شتافت، مشتاق بود که پشت آن دیوارها
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ا رویاهایی از جنگاور شب بلند قامت، شلوغ و بش تکه تکه و نا آرام بود و ابخو ،رفتد. همان طور که انتظار میابید خوبویل باقی شب را خیلی 

 ،نتیجه داده بود اشخوابی عمیق برود و به ناچار مدت کوتاهی بعد از آنکه که سعیدرهم و برهم بود. تنها نزدیک اسپیده دم بود که سعی کرد به 

آن پیکر را دیده و  ًًًًدانست آیا حقیقتاًای بر روی رختخوابش دراز کشید. نمیبرای لحظه .قصر از خواب بیدار شد ا بلند شدن صداهای اوایل صبحِب

کر کرد که ممکن است یک فگ بود،  نآلودگی گیج و م ا حالت خوابب دو دقیقه، مغزشیده است یا نه. یرای یکی نصدایش را در شمت قبل ش

 انه بوده باشد.بش سوبکا

اش کوفته شده دانست که از وقتی خوابیده کل بدنش به خاطر حالت عصبیمی .اش را کشیدتهفهای کواز جایش بلند شد، عضالت و ماهیچه

و خم کرد اهایش را به سمت گرم شده توسط آتش، گوش فاصهای شکمی فرو افتاده بر روی سنگ و هایشای بر روی پنجها چانهباست. سگ، 

 ا ترشرویی گفت:بید. ویل بو دو بار دمش را برای سالم کردن بر زمین کو

 ل چه قدر ترسناک بود.بی نداری که شب قنظره راهه. هیچ ب همه چی برای تو رو  -

و ادمکین فو پوشیده از بر فحگاهی بر روی محوطه دور و اطراصبور نی بود و بتافجدید خیره شد. روشن و آها را باز کرد و به روز جرهپنمحافظ 
ش تازه هستند و بگذارد، آن هم وقتی که آنها در ذهبل وقت بق بش ثرد که برای مرور حوادکمی طلباش کاری ها و نظمِدرخشید. آموزشمی

ای اکراه گونه رسید که آن پیکر را دیده بود. و صدایش را به نتیجه ،بعد از ده دقیقه تجزیه و تحلیلشان بیاید. ایربسعی کند توضیحی منطقی 
به همراه داشت.  منطقی و نه هیچ راه حلی مسلم برایش یه توضیحنترسیده بود. نور و روشنایی روز نشنیده بود و طوری ترسیده بود که قبالً هرگز 

و عقیده او در این مورد که در  ،کر کردفدوباره به گزارش خالصه هلت  .دی از ته دل برآوردنلب اشت. ویل آهچیز وحشتناکی در گریمزدل وجود د
 :ای وجود داشت. ویل خیلی آرام به خودش گفتنود و نه مورد از هر صد مورد توضیحی برای چنین پدیده

 چیه. اون م مجبورم برگردم و بفهممنک کف  -

گرم کرد،  ش را بر فرو بلعیدن تعدادی رولتِات، جای تعجبی نبود که اشتهای کمی دارد. اما سعیفغذاخوری ر حانه به سرسرایبوقتی برای ص
اش بود که غلتانده شده بودند، و در همین حال، ویل در نیمه راه نوشیدن دومین فنجان قهوه درست شده از تمشک ایبهایی که در مررولت

نشسته و از  اهایی در کنار یکی از آن میزهای جلوی در سرسرنه تب نبود ال هیچ همراهیبل برگرداند. او که دنبه حالت او اعصاب داغانش را تقریباً
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 ادویی لو راپدور ماند. در همان سرسرا بود که  ،ت کنندبا هم صحبحانه صبگروه کوچکی که دور هم جمع شده بودند تا به آرامی در حین خوردن 
 ا خونسردی گفت:بت. او فیا

 نگولر؟ژا  -

که معنایش این بود که اصالً در مقابل دیدگان مافوقش هیچ امتیازی  ،اش بودتم اوایل چهل سالگیحآن پسر برای پادو بودن سنش زیاد بود. به 
و یا  ارببانوان در ند به موقعیت همراهان و محافظانِدشر پسران جوان که به عنوان پادو در قصرها به خدمت گرفته میثاک نکرده بود. بکس

 دان نبودند. و یا هر سه اینها با هم.ال، وحشی، یا نپآنهایی که معموالً ت ،رسیدند. البتهدستیاران استادان قصر می

ت، یادو فاش برگرن قهوهاجلنانتخاب درست بود. همین که ویل نگاهش را از روی  ،جمله بعدی پادو ویل را به این نتیجه رساند که انتخاب چهارم
 :ادامه داد

 .کن مالقات ده اعتس درو لرد اورمان ر  -

یخ کند. به عنوان یک رنجر، بتو را او اشریاتفر بان آدادقفرای بزند و ب ای وسوسه شد که پادو را صدارای لحظهبو برگشت و دور شد. ویل 

ا حالتی غم زده به این نتیجه رسید که بعد متوجه شد که در آن لحظه رنجر نبود. او یک ژانگولر بود. بتار شود. فا احترام ربعادت داشت که با او 

ه تن بعضی از کارمندان و خدمتکارانش نیز مالیده شده باشد. یک ساعت آبی باید ب ،ها و شاعران محلیون تحقیرهای آشکار اورمان برای نقالباص

ا اورمان وقت دارد. اندکی کنجکاو بود که بداند چرا لرد باش هبهمید که بیشتر از یک ساعت قبل از مصاحفدر سرسرای غذاخوری قرار داشت و او 

اش این بود که این ربطی به حوادت جنگل گریمزدل دارد. اما متوجه شد که احتماالً ذهنش، از وقتی خواهد او را ببیند. ایده فوری ذهنیقصر می

د در رابطه با برخورد اخوان میماور حتماًد، کر کرفا خودش . بکردعالیت میفبیش از اندازه  ،ت قرار گرفته بودکه گریمزدل در آن در درجه نخس

اش در همین مورد باشد. اورمان در مقابل کل بهکرد که باید مصاحبیشتر حس می ،کردبیشتر فکر میمنو ببینه. هرچه  کرن، اش،عموزادهبا  مقبلی

ا حالتی منطقی با این پیش بانیتش را بر سر ویل خالی کند و ویل بخجالت زده شده بود. احتمال این بود که آماده باشد عصهم آمده  جماعت گرد

اشد. اما متوجه بود بفعتی نداشت که در موردش نگران نتوانست در این رابطه انجام دهد. به همین خاطر هیچ مرو شد. هیچ کاری نمیه ب بینی رو

هیچ اهمیتی نداشت که او ممکن بود چقدر ناخشنود  .منفعتی در بیزاری و نفرت از لرد قصر نبود تر رفتار کند. هیچا دقتبآینده  که مجبور است در

 باشد.

ها و طومارها های خاک خورده کتابهای کناری واقع شده بود. در میان قفسهوبل زمانش را در کتابخانه کوچک قصر گذراند که در یکی از برج

ی در میان جلدهای جادوگری فا حالتی تصادبهای محلی در مورد جنگاور شب وجود دارد یا نه، و عی در تاریخنببیند آیا هیچ مب کرد تامی جستجو

ها کاوش کرد. در هر دو مورد دست خالی ماند. تنها یک جلد کوچک در مورد جادوگری وجود داشت، اگرچه متوجه چندین جایگاه خالی و طلسم

ت. ویل که به خاطر خاطره فی نیابتاریخ محلی، هیچ یادی از هیچ جنگاور ش های ناقصِشرح های کناری آن شد. او در تعداد انگشت شمارِدر قفسه

می رج مرکزی قصر، راهبهای لرد اورمان، در حلقه چهارم انی و دیوانه شده بود، به سمت آپارتمانبهایش در شب قبل در آن جنگل عصواکنش

 .پیمود

های موی سفید بر باالی هر گوشش، و وقتی ویل وارد اتاق انتظار شد سرش را بلند بود، به جز دسته تاسای ا کلهبمنشی اورمان، مرد ریزنقشی 

خواست ویل را ت، مثل اینکه میفره سرعت از یک سمت به سمت دیگر میبا سری که ب ،آوردیکرد. او یک موش خرمای تاس را به یاد ویل م

 ببیند. او خیلی کوتاه گفت:بهتر 

 ه.نیبب ونخود مورمان میالرد   -
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 ی کند.فشی معرنه مبدید که خودش را هیچ دلیلی نمی

 لرد اورمان همین حاال وقتش آزاده. .ااین وری بی پس له، ژانگولری، آره؟بله، بآه   -

بلند شد و بر روی در بسیار  ،خم شده بود –ترهای حسابرسی قطور فسته و دبومارهای نیمه ط – او از پشت میزی که زیر بار کارهای کاغذی
 ید.نش ششد ضربه زد. از دیگر سمت در، ویل صدای تو دماغی زیری را در جواببزرگی که به تاالرهای اورمان ختم می

 .ا داخلیب  -

 تماشا را پنجره زیر در حیاط قصر نمای داشت و بود پنجره کنار اورمان. شد وارد و کرد را باز در دنبالش برود، تا کردمی اشاره ویل به که منشی
شد. آتشی در یک ی که در نقاط مهم جاگذاری شده بودند روشن مینهای روغها و چراغبزرگی بود که حتی در روشنایی روز با شمع اتاق. کردمی

بود و ویل نمای  باز هاتنگرفته بودند. در یکی از آن کابیگین دورش را نهای چوبی سینتبوکا بهای کتاکرد و قفسهگوشه، اتاق را گرم می
فضای اتاقش آن را منعکس می به نظر ویل مطمئناً اورمان به عنوان یه فرد دانش پژوه معروفه. ،کر کردف شمارها را در داخل آن دید. او با خوطو

 گفت: ،کردکرد. منشی، در حالی که به ویل اشاره می

 .ژانگولر سرورم –

 . او گفت:کرد برانداز را ویل ایثانیه چند کند صحبت که این بدون و شد دور پنجره از اورمان

 ژاندر. ،همش این بود  -

در کنار  ،کرددون پلک زدن ویل را برانداز میب ست. اورمان که هنوز داشتبشی تعظیم کرد و خیلی آرام آنجا را ترک کرد و در را پشت سرش نو م
به  .دنشیبنای به ویل نکرد که بر روی یکی از آنها اما اورمان هیچ اشاره ،نشست. دو صندلی دیگر در کنار میز قرار داشت میزی در کنار پنجره

نشست اورمان بر روی گردن و صورتش می رنخوت و پرغرورِ پتوانست رنگی را که به خاطر رفتار ماند. ویل می اپسر همین خاطر او همین طور
 حس کند.

هایی ت و اجازه داد که نگاهش به دور و اطراف اتاق گردش کند، و دستهفنگاهش را از اورمان برگر ،کرد محتاط باشدرا وادار می ویل که خودش

 از را بر روی میز بزرگی در مقابل دیواری درونی از نظر بگذراند. اورمان در نهایت گفت:بهای اباز کاغذ و کت

 ه یاد داشته باشی.ب این رو وبدارد. در آینده باید خیلی خیری درهم گسیخته ثام کرن تاعموزاده  -

رسید اورمان انتظار جوابی نداشت و ادامه اش درست از آب در آمده بود. به نظر میویل چیزی نگفت اما برای توافق تعظیمی کرد. پس پیش بینی

 :داد

رو در راس  نن کرشتوی این قصر هستن که خوشحال میرادی فو ا شیوب بابته وقتی هیچ مسئولیتی نداری خیلی راحته که محبال  -
 ...ببیننامور 

 حال، او سکوتش را حفظ کرد. اورمان ادامه داد: و نظری بدهد. با ایناانتظار دارد  و مکثی کرد و ویل حسی عجیبی داشت که آن مرد تقریباً

 مفهومه؟ ای.دیگه ون رئیس نیست. من اینجا اختیاردار کامل هستم، نه هیچ کسا اما  -

انی ببا حالت توهین آمیزی از دهانش بیرون پرید. با چنان شدتی که ویل را شگفت زده کرد. ویل که اندکی عقب آمده بود نگاه عص اًتقریبکلمه آخر 

 داد: بو داغ آن مرد را مالقات کرد و تعظیمی کرد. او جوا

 سرورم. ،البته  -
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 ق کرد.تااش بلند شد و شروع به قدم زدن در اصندلیاورمان یکی دوبار سری تکان داد و بعد از روی 

کنه. ممکنه فقط یه لرد موقت می بلطکه موقعیتم  رفتار بشها همون احترامی با من باید ب .اش، ژانگولربتارت در آینده فر بمراق پس  -
 کرن نابود نخواهم شد. مفهومه؟ یا اما خیلی راحت توسط تو ،اشمببرای این قصر 

 گفت:ویل به آرامی 

 .سرورم بله،  -

کند. اورمان در گم شده بود. حسی عجیب داشت که اورمان علی رغم عصبانیتش، به نظر دارد برای احترام و تصدیق مقامش التماس می در او سر
 ی کرد و نفس عمیقی کشید.ثمیان قدم زدن مک

م برای نکمی رکفآوردن استانداردهایی شکست خوردی که  این تقصیر تو نیست که در بر ممتوجه ،. همون طور که گفتمبخیلی خ  -
. های کالسیک نیستنن، اما جایگزینی برای آهنگبشون خیلی خوهای روستایی همههای محلی و آهنگصنیفت .ه اصلهی یه ژانگولر

ه که نه نقش یه موسیقی دان ای. باورم اینه کهکنت میفاذهان مردم معمولی رو خر نیخومی ای که صرفاًنبانی سادهتون شعرهای بندا
 .ههای محدودشون پرده برداری کنقفشت اپهای بی نظیر پنهان در قفده. از اب کشون رو ارتقاادرا .رهبب مردم رو باال

محزونانه ای کمبود حس ترحم و تقاو ایستاد، به ویل خیره شد و سرش را اندکی تکان داد. ویل شکی نداشت که اورمان پتانسیل کاملش برای ار
 را کسب کرده است. او دوباره تعظیمی کرد. گفت:

 ام، سرورم.دان سادهعذرخواهم که یه موسیقی  -

 ا اطمینان سری تکان داد.باورمان 

 ا تاکید بر روی کلمه ساده.بمتاسفانه   -

گه نقشه داری که یه ژانگولر باشی، کنترلش کن، ا، کند. به خودش گفتهایش شروع به سرخ شدن میویل با سری فرو افتاده حس کرد که گونه
بار نفس عمیقی کشید و کنترلش را دوباره به دست آورد. اورمان با کنجکاوی چندین  مجبوری یه پوست کلفت برای گوشه و کنایه پیدا کنی.

 ضا تصدیقی غربورمان اداد.  خواهد بخواست ببیند که چگونه جواکرد. ویل متوجه شد که آن نیش و کنایه تعمدی بود. لرد قصر میتماشایش می
 ورزانه گفت:

اشه، آیا چنین برون په. هیچ شانسی هست که این یه گیلبخوبی و کمیا نوازی یه آلت موسیقیِای که می، آلت موسیقیهمه با این  -
 شانسی هست؟

 معمولش را شروع کرد. بویل جوا

 زه داره، کوک شونده... ن هشت تااوین یه ماندوالست. ا  -

 .ریدپش فبیشتر ادامه دهد. اورمان به میان حرنتوانست 

ی که احتماالً معروفکس، یا نه رون ساخته شدهپرسیدم که توسط اکسال گیلپدونم اون یه ماندوالست. معلومه که می ،به خاطر خدا  -
 حتی تو.. یدهنای اسمی از اون شترین سازنده آالت موسیقی در پادشاهیه. فک کنم هر موسیقی دان حرفه

 تواند آن را پوشش دهد.ویل متوجه شد که خطای بدی کرده است. سعی کرد به بهترین وجهی که می



 

 زندگی پیشتاز 

 جادوگر شمال

اما اون به خاطر کپی کردن استایل ،یدم. آلت موسیقی من توسط یه استاد محلی در جنوب ساخته شدهندرست نش .سرورم ،عذرخواهم  -
 شه.یرون بهش پیشکش نمپه آلت ساخته دست گیلییر مثل من هرگز یه موسیقی دان محلی فق اًهای استاد خیلی معروف بود. طبیعت

دی به وجود آمد که باو با حالتی ناراضی از خودش، خندید. اما اورمان به خیره شدن به او ادامه داد. سوظن در نگاهش کامالً مشهود بود. سکوت 
 عصبانیت پرسید: ابای بر روی در شکسته شد. اورمان ا صدای تقهبت بعاق

 چیه؟  -

 ای به درون اتاق نگاه کند. او گفت:اش باز شد که با حالت ترس گونهای کافی برای منشیاتاق تنها به اندازه و درِ

 ان و برای دیدن شما اصرار دارن.انو گئوندولین از آمارله رسیدهبلرد لورمان. اما  ،خواممعذرت می  -

 اورمان اخم کرد.

 ی مشغولم؟نبینمی  -

توانست صدایش را پایین آورد و هایی مخفیانه به سمت اتاق انتظار پشت سرش کرد. او تا جایی که میشتر در را باز کرد و اشارهژاندر اندکی بی
 گفت:

 اون اینجاست، سرورم.  -

 کنون در اتاق انتظارش است. او گفت:ا میهمان هم انوی شرقیِبای از روی خشم کرد، متوجه شد که آن ورمان اشارها

 کن. شه داخل راهنماییب خیله خب،  -

 رفت.او نگاهی به ویل انداخت که داشت به سمت در می

 اهات تموم نشده.بتو منتظر شو. هنوز کارم   -

 یه بعد، او در را کامالً باز کرد و وارد شد.ثانعقب رفت. چند  قبژاندر با حق شناسی سری تکان داد و ع

 ایستاد. کرد کناریی میفرد تازه وارد را معرفهمین طور که 

 نم.کی میفمعر رو مارلهانو گئوندولین از آبلرد اورمان،   -

زنانه ابریشمین سبز آبی نفیسی پوشیده بود که  باسل ،لوند و زیبابلند قامت بانو بشی تعظیم کوتاهی کرد. آن نم ،انو وارد اتاق شدبهمین طور که 
 دی از حیرت را در درونش خاموش کرد.اریفویل زادگی بانویش همراه شده بود.  با وقار ناخودآگاه و شکوه نجیب

 بود. الیس ،انو گئوندولین از آمارلهب
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 او گفت: نادیده گرفت.ت، و ویل را فوش قصر رپالیس به سمت لرد خاکستری 

 !دینمی یین که برای چند هفته آینده به من سرپناهبچقده خو .ورمانالرد   -

کند چه کسی در اینجا از کر میفکه  ا کف دست رو به پایین، و هیچ شکی برای اورمان باقی نگذاشتباو دستش را به سمت اورمان جلو کشید، 
 را بر روی آن کشاند. او گفت: انشبل روی آن دست خم شد ورت بر فا نبه باالتر است. اورمان تبنظر ر

 رش یه هفته؟ثکردم که این مربوط به چند روزه، حداکچند هفته، بانوی من؟ فک می  -

 !اما مطمئناً این طور نیست  -

 الیس اندکی به خاطر ناشی گری و خامی اورمان واکنش نشان داد.

تونم پلکن! احتماالً نمیها میها و خرسگرگ یدم که در این دور و برنسنگینی پوشیده شده و ش فربا بها به سمت قصر نامزدم جاده  -
لرد اورمان، مهمان نوازیی که توسط  ًًمطمئناً م لرد فارل باشم.قاگرچه آرزومندم با عش – ها پاک نشدن بیشتر پیش برمتا وقتی که جاده

 کنن.یپدر عزیزشون قول داده شده رو از من مضایقه نم

ا آن تلخی و آن رفتار بورمان، انجیبانه کارگر شده است.  ا خودش فکر کرد که چطور دستورهای سوزانِباورمان به تله افتاده بود. جالب بود، ویل 
 هم شکسته بود. او گفت: ه باالتر دربا گستاخی الیس از رتبتا نوک پا  ،ا آن حالت بالقوه یک قاتلببیمارگونه، و 

 بود، نه چیزی بیشتر. صرفقط یه سوال فه، بانو گئوندولین! این ته که نبال  -

رویش را باال میباما گئوندولین همین حاال هم او را معاف کرده و به ویل خیره شده بود، مثل اینکه او نوعی حشره پست بود. او در حالی که یک ا
 برد پرسید:

 جا داریم؟نای کی رو و ما  -

 یه ژانگولر، بانوی من، خودش تنها یه روز قبل از راه رسیده.  -

 ت شده بود پرسید:ثابدر حالی که نگاهش بر روی ویل  سلیا
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 این ژانگولر اسم هم داره؟  -

دولین شروع کند. ای مانند گئونتوانست گفتگویی را با بانوی نجیب زادهه معمولی نمیباو را معرفی کند. یک نفر از رت کهاین وظیفه ی اورمان بود 
به خاطر توانایی الیس برای بازی نقشی که بر عهده گرفته بود کامالً تحت تاثیر قرار گرفته ، کردبین آن دو را تماشا می همین طور که ویل نمایشِ

 بود. اورمان گفت:

 .نمانوی بارتون بویل   -

 :گفت او. کرد تعظیم باال بلند خیلی ویل. بود دهکشی رخ به را اشبرتری دوباره ویل معرفی برای اورمان واداشتن با الیس

 من.انوی بتم مدر خد  -

 زد.می ضربهاش به گونه هک اشبرازنده و بلند انگشتان و دستش، یک کف در آرنج یک یا کرد، ارزیابی را او متفکرانه حالتی با الیس

 تو یه نوازنده ماهر هستی، ویل بارتون؟  -

 کرد. او گفت:ورمان اویل از پهلو نگاهی به 

 من یه نوازنده ساده هستم.  -

 اورمان سرش را با حالت انزجار تکان داد.

ها در االبن رتبه او یکی از اون رو نتونیبه سختی می .ون هستن، متاسفم بانوی مناهای روستایی محدوده ی محلی و تصنیفاآواز  -
 نظر بگیرین.

 محلی؟ آوازای  -

 .داد سر مانندی جیغ کوتاه خنده و

 فراموش رو عشقم از جدایی رنج کنه کمک بتونه تصنیفاتت شاید .بیا من بخش به دیگه ساعت یه ژانگولر، خیله خب،! تفریحی چه  -
 .کنم

 .انداخت اورمان به نگاهى او

 ن.اورما ،یباشته شتراضی دااع تو نکنم فک  -

 :گفت او. انداخت باال شانهای اورمان

 کنین. مند بهره ما تسهیالت تمام از رو خودتون لطفاً. من بانوی اصالً، نه  -

کنترل  تحت را حالتش شود، متوجه اورمان که این از قبل دوباره خوشبختانه، آره؟ بود، تسهیالت از بخشی او پس. شد باز یکباره به ویل چشمان
 رفت. او گفت:اده مغرور پیش میع شکوهمند یک بانوی نجیب زطبا بو الیس  ،گرفت. توجه و حواس لرد قصر کامالً توسط الیس جلب شده بود

میون منطقه  فرستی، اورمان؟ من بعد از سفرم، دربه اتاقم بک برستادن یه غذای سفات هم یه پیام یرای زخونهپه آشبپس شاید بتونی   -
 استراحت کنم.دم ی، اما برای یاقی روز ترجیح مینهم ارائه کب ام. ممکنه فردا مستخدمات روماللت بارتون، خسته و گرسنه

 اورمان تعظیم کرد.

 البته بانوی من.  -
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 کند.متوجه شد که بار دیگر الیس به او نگاه می ه.گچیز کمی وجود دارد که ب اًواقعویل با خودش فکر کرد، 

 اما قبل از اینکه استراحت کنم یکی دوتا چیز هست که بهتره در موردش حرف بزنیم اورمان...  -

 ای برای مرخص کردن ویل او را دور کرد.را گفت و اورمان متوجه منظور الیس شد. او با اشارهاو با حالت معناداری این 

 دیم.مون رو ادامه میثحبای ما وقت دیگه .تونی بریخیلی خوب بارتون، می  -

 :د. اوگفتویل خیلی بلند باال تعظیم کر

 .سرورم گئوندولین، بانو  -

 راهنمایی صندلی یک سمت به را الیس اورمان و بود، دو آن مناسب که بود چیزی تنها کار این که گرفتند نادیده را او آنها در. سمت به برگشت و
 :گفت آمرانه الیس رسید، در به ویل که همین. کرد

به هر  بشی. اماتظر نخب تو مجبوری م ،رات آمادگی نداشته باشمبن موقع وه انممک .خش من، یه ساعت دیگهباشه ژانگولر، ب یادت  -
 حال اونجا باش.

 : گفت او. کرد تعظیم دوباره ویل

 .من بانوی البته  -

 :گفتمی داشت اورمان به کشیدن نفس بدون الیس که شنید شد خارج که همین

 کاری هست که بتوانم برای کمک انجام بدم؟ !تی دارهلات چه کسابهم بگی پدر عزیز بیچاره باید اورمان، حال،  -

 ست.ب شگین را پشت سرنود در سنشب تواند جواب اورمان رابژاندر قبل از اینکه ویل 

*** 

یک پیشکار، دو خدمتکار خانم و شش هفت مرد  کرد.ا تعداد قابل توجهی همراه و ملتزم سفر میبالیس  ،کردمی به الیس ایجاتبهمان طور که ر
ها در برج مرکزی مستقر ای بزرگ از اتاقیگران در مجموعهساخت. سربازان در خوابگاه قصر جادهی شده بودند و الیس و داز گروهش را میبسر

چند نفر از گروه  دانستخودش را به اتاق انتظار الیس معرفی کرد. مطمئن نبود انتظار چه چیزی را داشته باشد، نمی ،شده بودند. ویل در زمان مقرر
 ا مناعت گفت:به او نشان داد. او بدلی صه سردی از ویل استقبال کرد و یک بالیس از هویت واقعی او آگاه هستند. پیشکار 

 .مونیبگئوندولین گفتن منتظر  بانو  -

 اخت.اند آن به نگاهی گذاشت، پایین را موسیقی آالت جعبه ویل وقتی و

 ؟هرو آوردی، آر چنگت  -

 ،نوازدد که یک چنگ میننک ضرفخواستند مام ساکنان دنیا میت تسلیم شود. اگر تفعد تصمیم گربت کند، بآماده شد تا صح ،ویل نفسی کشید
گذاشت. چندین مستخدم قصر  یشبه او را از دست داد و در اتاق درونی ناپدید شد و تنها اشاه در آورد؟ پیشکار توجهباو که بود که آنها را از اشت

متوجه بود که آن تاخیر کامالً برای حفظ شخصیتی بود که الیس بازی مید و الیس او را حداقل نیم ساعتی منتظر نگه داشت. ویل نتفآمدند و ر
کرد که الیس این کار را دادند. اما ویل حس میتر که ممکن بود منتظر نگه دارند نشان میه موجودات پایینبه ندرت توجهی ان بلردها و بانو کرد.

 خواند. او گفت: رافا اشاره او را به درون باندکی از حد گذرانده است. سرانجام پیشکار دوباره ظاهر شد و 

 .انو گئوندولین برای حضور تو آماده هستنبحاال   -
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رسید پیشکار هیچ . اما به نظر میقبل از سپیده دمه، بچه عجگوش ممکن بود کلمات را بفهمد: ز زمزمه کرد. یک شنونده تی بل چیزی زیر لیو
اش تا وقتی که پیشکار در سنگین را ن بزرگی دنبال کرد. الیس در کنار پنجره ایستاده بود. چهرهیده است. او پیشکار را به درون اتاق نشیمننش

ان نرمش را بر بل ست یک ماسک بود. بعد دهانش با لبخندی گرم باز شد و او پیش آمد تا دستان ویل را در دستانش بگیرد وبپشت سرش می
 روی گونه ویل یکشاند. به نرمی گفت:

 وق العاده است!فات چقدر ویل، دیدن دوباره  -

 :ت داد. گفتاشار دستان الیس را جوف وارنجش ویل به یکباره از بین رفت و 

 ه اینجا کشونده؟ب چی تو رو تونم موافق نباشم. امانمی  -

 هت نگفته؟بهلت . ط تو هستمبمن را  -

 ه عقب برداشت.بگم گامی  در ویل سر

 ...که تو ای نداشتمهیچ ایده ای نداشتم که اون تویی.هیچ ایده .شناسمشیون گفت رابط کسیه که من ما  -

گوش خراش خودشیفته و وار هنه آن خنده شیه ،بود اشمطمئن نبود که چطور ادامه دهد. الیس به نرمی خندید. این خنده همیشگی .ی کردثاو مک
 داد. او گفت:ای که به عنوان بانو گئوندولین سر می

 ؟شمبزن بهادرانه و اسرارآمیزی بای نداشتی که من وارد یه چنین کار تو هیچ ایده  -

 خند زد و ادامه داد.بوقتی ویل سری یه تایید تکان داد. الیس ل

 برن؟می دور و اطراف پادشاهی کنی سفیران فقط پیام بهتو که فک نمی .دیدی خنجر من رو وتخب   -

 .د زدنخبویل در جواب ل

 این اولین ماموریت من به این شکله. ب،ه، به عنوان یه حقیقت. اما خبل خب...  -

 ت.فه خود گربدستان ویل را رها کرد و ناگهان حالت کاری  الیس

 دم. اما اول الزمه که نوازندگی تو رو بشنویم.بیشتر توضیح می بعداً .کنیملف میت داریم وقت رو  -

 ویل را از جا پراند. او گفت: فآن حر

 بشنوی؟نوازندگی من رو   -

 ه آالت موسیقی اشاره کرد.بو الیس به سرعت سری به تایید تکان داد و به جع

 .ماندوالت  -

 :افزود او

 اون یه ماندوالست، مگه نه؟  -

از به را بهای جعندب گم در توانست ماندوال را به درستی بشناسد. او همچنان سرو ویل سری به تایید تکان داد. به نحوی حیرت نکرد که الیس می
کرد. او زهی را مرتعش کرد داشت به دقت تماشایش میها را تنظیم میتر آمده و همین طور که او زهکرد. متوجه شد که پیشکار اندکی نزدیک

 کرد. الیس گفت:
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 .ندازنزحمت  بهققط نواختن، خودت رو برای آواز خواندن   -

تر کشید. سرش از یک سو خم شده و با اشتیاق کرد. پیشکار خودش را نزدیک "کوهستان والرتون"ا اخم شروع به نواختن ابتدای آهنگ بویل 
آن مرد سرش را به سمت الیس  ،د از آن آهنگ محلی قدیمیبنابت شده بود. بعد از شانزده یا هفده ثکرد. چشمان الیس بر روی مرد گوش می

ا بها را نواخت و گم، آخرین نت در لیس به ویل اشاره کرد که توقف کند. ویل، همچنان سربلند کرده و خیلی کوتاه سری به تایید تکان داد و ا
 ا صدای آرامی یه پیشکار اشاره کرد. او گفت:بتی سوالی خم کرد. الیس الح

 .نوازهرو مى اون زنیممی حرف وقتى. بده ماکس به ماندوال رو –

دوباره یا میزان  معمولِ ر داد. ماکس آن را گرفت و بدون هیچ تنظیم کردنِترد مسنم به را موسیقی آلت او و کرد طلوع ویل ذهن در موضوع فهم
 .وری کردفدهند، شروع به نواختن کنند انجامش میی شخص دیگری را قرض میقها وقتی آالت موسیر موسیقی دانثکا ای کههندآزارده سازیِ

کوتاه  یهایثی در برد کوتاه وجود داشت و مکنثکرد. گاه و بی گاه یه سری نت خزی میروش خود او را کپی سا ویل متوجه شد آن مرد دقیقاً 
 ی که ویل به طور مداوم در زحمت بود تا درستشان کند.تاهاباشت –پیمود های موفقش را مینت وقتی که او گردنه صدای زیرِ

 که از بیرون دیده شوند. او گفت:تر به پنجره، اما نه آنقدر نزدیک نزدیک ،الیس او را به کناری کشید

 انو گئوندولین گردن فراز رو سرگرم کرده.بوه که نشرو می یهر گوشی صدای ساز و آواز ژانگولر یه مدتزنیم. تا ب رفتونیم ححاال می  -

 ویل پرسید:

 انو گئوندولین رو اختراع کرده؟بحاال این رو اولش کن، کی   -

 ه عالمت نه تکان داد.بالیس سرش را 

ک مغزه اما به طرز وحشتناکی وفاداره. وقتی که فهمیدیم این ماه برنامه باوه، اون به اندازه کافی واقعیه. یه کمی از نظر عقالنی س  -
قبل از اینکه  – اون در زمستون .آلی بود موقعیت ایده ه، موافقت کرد به من اجازه بده جاش رو بگیرم. این واقعاًنریخته یه اینجا سفر ک

ن نوازی اتونست خالف پیشنهاد مهمه اینجا دعوت شده بود. اورمان به سختی میبتوسط لرد سایرون  – تمام این ماجراها شروع بشه
 رفتار کنه. شپدر

 زود:فو اا

 تمرین کردم. اشیمه عقالنینهای هندروزها برای تمرین خ ،دونیمی  -

 لغزشی داشت، اشاره کرد و گفت: وحشی قلب جنگله ماکس که حاال اندکی در ابتدای آهنگ بد زد. ویل نخبویل ل

 الزمه؟ همه اینا واقعاً  -

 ای باال انداخت.شانه یسلا

ه در حال گوش دادن یا تماشا کردن باشه. و بهتره فرض کنیم همچین کسی نتونیم مطمئن باشیم که چه کسی ممکشاید نه. اما نمی  -
 در این مورد متاسفم. – ه همین خاطره که حسی کردم باید منتظر نگه دارمت. بهوجود دار

گفت منطقی بود. ویل مستخدمین قصر که او را در اتاق انتظار دیده بودند اش را کنار راند. هرچه الیس میه باال انداختن معذرت خواهینویل با شا
 اشد. او نگاهی به ماکس انداخت. او گفت:بش به اورمان توانست همین حاال در حال گزاریه یاد آورد. هرکدامشان می

 .خوبه خیلى اون  -
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 :کرد اصالح را اشجمله بعد

 زنم؟من به این بدی ساز می اًاقعو .منظورم اینه که اون در بد بودن خیلی خوبه  -

 الیس دست ویل را لمس کرد.

ن نشبیه یه هنرمند تمام عیار بنوازه و انتظار داشته باشیم که مردم باور کتونیم وادارش کنیم دی نیستی. اما نمیبون ااوه، یاال. تو به   -
 همیدی؟فتا حاال چی  بهم بگواون تویی. حاال 

 را تکان داد. شویل سر

زنه. سایرون رو ندیدم اما به نظر نمی کل منطقه خیلی وحشت زده شدن، هیچ کسی حرفیم. دوننه بیشتر از اونی که تا همین حاال می  -
 از این کار باشه. اخوشایندکه نیته یه تفاورمان روی هم ر میاد

 الیس سری یه تایید تکان داد.

 های روی میزش دقت کردی؟ه کتاببقم. فموا  -

 ویل سرش را یه عالمت نه تکان داد و الیس ادامه داد.

هم بود اما این دو تا عنوان تنها  اش بود. چند تا دیگهیکی دیگه جادوگری و هنر سیاهاش بود. یکی هاها و افسونطلسم  -

 خونمشون.بهایی بود که تونستم عنوان

 ه تایید تکان داد. گفت:بویل که متوجه بود سری 

 ده.خونه رو توضیح میبکتا یهااین اون جاهای خالی بین قفسه  -

 او .است بو جذا صیک حرکت مخصو ه دونفره نشست و پایش را زیر بدنش جمع کرد. ویل متوجه شد که آن حرکتاپالیس بر روی یک کان
 :پرسید

 در مورد عموزادهای اورمان چی؟ کرن؟ اون رو مالقات کردی؟  -

و هیچ عشق گمشده .راست. بی هیچ مهملی . صاف و سررسهبه نظر میداشتن  رافتطیه مرد خوب برای بودن و دور و ا .یه بار فقط  -
 .ون و اورمان وجود ندارهای بین ا

 او افزود:

 دور بمونم. شدرست قبل از این که از راه برسی، اورمان به معنای واقعی کلمه بهم هشدار داد که از  -

 ای به خود گرفت. او گفت:هصورت الیس حالت متفکران

 داشته باشی؟ هاشاببیشتری  ساشه که تو تمابممکنه خوب ن پس خب  -

 ه تایید تکان داد و الیس ادامه داد:بویل سری 

وقتی که کرن پایین  مخصوصاً... بزنه سال هاشابکنم این توی ذات بانو گئوندولین باشه که  فکم. نکب م اون کار روتونبشاید من   -
 د.آمینباشه. اون طوری بانو گوندولین مطمئنه که هیچ حرفی از این ماجرا در  نتر از اوهبرت
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بر این بود که  فرض وای بود کرن خوش تیپ و دارای رفتار دوستانه .کردآید اندکی حیرت ویل از این که فهمید از این ایده آنچنان خوشش نمی
توانست افکارش را ل این که میثزند، مکند. او فهمید که الیس به او لبخند می با رفتار بی قیدانه و بی آالیشش زنان را به خود جذبتواند می

 بخواند. او گفت:

هیچ چیزی نمی ثاعبپس همون طور که گفتم این  بون برای ازدواج نامزد کرده، خاه. و زنویل این تنها بانو گئوندولینه که الس می  -
 شه.

کر تلخ را از سرش بیرون راند. او متوجه بود که الیس تنها داشت فبعد آن  اون ممکنه نامزد شده باشه اما تو که نشدی. ،کر کردف شا خودبویل 
 :داد. الیس ادامه دادشغلش را انجام می

گیری. اون اونجا توی ب سا هلت و کراولی تمابای گذاشتم که از داخلش اومدی. برای مواقعی که نیازه من یه مرد رو بیرون دهکده  -
 ر برای وقتایی که ما چیزی برای گزارش داشته باشیم اردو زده.بوتر نامه با چند تا کبجنگل 

 .کرد افی صبویل گلویش را با حالتی عص

 گیم.ش بم باید بهنکک میفحقیقتش یه چیزی هست که   -

 ،رحاله به ،بعد .گوید مسخره به نظر خواهد آمدبخواهد دانست آنچه که میمی .ی کردثا کنجکاوی به او خیره شد. ویل مکبی کرد و ثالیس مک
 ادامه داد.

 .مدتوی جنگالی گریمزدل دی رو بور شاقبل، جنگ شبِ  -
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 فصل
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 .کنهواضحه که ماکس هم گوش می ،کرد. ویل با خودش فکر کردکرد گوش میل را بازگو میبالیس مشتاقانه همین طور که ویل حوادت شبی ق
ا حالتی غمبار لبخند بلند کرد، متوجه شد که موسیقی دان چند نت را جا انداخت. ویل ب آن پیکر غول پیکر از میان مه سرای رسید که ه لحظهبویل 

ده و بر انجام کرآور و تاریک بود، قلب خودش همان کار را  بی مشخص داشت که وقتی در آن جنگل رعاکرد. خاطرهزد. آن مرد را سرزنش نمی
تر جلد چرمی کوچک فهایی بر روی یک دی گاه یادداشتبگاه و  با شتابالیس  ،همین که ویل داستانش را گزارش کردآن مداومت کرده بود. 

 کرد.داشت. او حاال داشت آنها را مطالعه میبرمی

 به ویل نگاه کرد. او گفت: اش در میان دستش بود. سرانجام اواندکی اخم کرده و چانه

 باید ترسناک بوده باشه.  -

 بود. ،آره  -

در جهت تظاهر به چیز شناختند برای اینکه بخواهد ی نکرد. آنها مدت زیادی بود که همدیگر را میثهایش برای لیس، هیچ مکدر مورد تایید ترس
ایش دهد که این شامل واکنش هبکرد تا شرح دقیق و درستی از حوادت او را وادار می صادقشو ذات  ا هآموزش ،. به عالوهدیگری تالش کند

به  هایش را مطالعه کرد. بعد قلم پرش راگرفته و یک بار دیگر یادداشت برضای با انگشتانش روی میز شد. الیس چند ثانیهه آن حوادت هم میب
 سمت یکی از نکات نوشته شده گرفت. او شروع کرد.

 چیه؟ ... اسمشسگت  -

 اما الهاماتش او را دست خالی گذاشتند. او گفت: ،از دست آن پرسش خسته شده بود. ذهنش را برای یافتن نامی زیر و رو کرد .ی کردثویل مک

 لکی صدا کنم...بِ اون رو کردمک میفداشتم   -

 لکی؟ب  -

 کند. ویل با شتاب افزود:یه عالی بودن انتخاب ویل قکر نمبلحن الیس هیچ شکی باقی نگذاشت که او 

 ام داشتم.تا ایده دیگه ما یه چندا  -
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 الیس با حرکت دستش آن موضوع را کنار راند. مهم نبود.

 دیدی اون غرید؟و تو گفتی وقتی اولین نورهای متحرک ر .چی حاال هر  -

 هرآنچه اتفاق افتاده بود را بازسازی کند. در نهایت گفت: سعی داشت دقیقاً ،های جنگل فکر کردویل به صحنه

 .ننکیرو خم م سرشونون نشهمون طوری که سگا وقتی یه صدای عجیبی می – یه وری خم کرد رو رشسبله. اون   -

 ..پس.  -

 هایش برگشت.ی کرد و به یادداشتثالیس مک

 ؟هزد، درست فیدی که حرندیدی و بعد ش رو بتو جنگاور ش  -

 ویلی سری به تایید تکان داد.

 بود؟ این وسطی ثله بود؟ مکفاصزنه می فیدی حرنچقدر بین زمانی که این پیکر رو دیدی و وقتی که ش  -

خواست کامالً مطمئن باشد که آنها را صحیح ارائه توانند با اهمیت باشند و او میدانست که جزییات کوچک چقدر میویل با دقت فکر کرد. می
 کند. او گفت:می

 کمتر از اون، سخته که دقیق باشی. ،نیه. نهثااشت. شاید بیست مشخصی وجود د ثیه مک  -

 زود:فو اا

 تاد حواسم پرت شده بود.فا چیزایی که داشت اتفاق میبیه کم   -

 ه تایید تکان داد. او گفت:با همدردی سری بو الیس 

 شدم.دور می جاوناکشان از غدویدم و جیرسی میبون نقطه ام خیلی قبل از این که تو به نکنم. مسرزنشت نمی  -

 الیس روی جزیی دست گذاشت که او را اذیت کرده بود. عدب

 ت کرد سگ از جا پرید و غرولند کرد؟صحبتو گفتی وقتی اون پیکر   -

 ه.درست  -

 آن را بیان کند. سلیانیه قبل از این که ثاو ناگهان نوری در ذهن ویل طلوع کرد، کسری از 

 اذیت نشده؟ وار بحون ظهور شاسگ توسط  اون پس  -

 ویل سرش را یه عالمت نه تکان داد.

 آروم بود. ..اون سگا دراز کشیده بود. ،نه. وقتی صدارو شنیدیم روی پاهاش بلند شد و غرولند کرد. خب وقتی اون پیکر ظاهر شد  -

 الیس سری یه تایید تکان داد.

اما  – دهب واقعی باشن انتظار داری یه سگ این کار رو انجام اکه اگه اون چیز –ا پس سگ به صداها واکنش نشون داده و به نوره  -
 رسه؟وقتی این یه یه پیکر دوازده متری جنگاور می

 ماند و ویل آن فکر را کامل کند.بجمله ناتمام  الیس گذاشت
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 .کردهنمی شتهدید یا اون سگ اون پیکر رو ندیده. یا اگه دیده اذیت  -

 اش تکیه داد.ه پشتی صندلیب الیس

تر از انسایه ظهور ناگهانی رو خیلی قبل من متخصص موارد ماورالطبیعه نیستم. اما همیشه شنیدم که حیوانات حضور ،دونی، ویلمی  -
دیدی سگ خیلی راحت اونجا دراز کشیده، هیچ وقتی که تو داشتی یه جنگاور غول پیکر رو توی مه می همه ا اینب .ننکحس می هان

 کاری نکرده.

 اونجا بود. .همین جاست. من دیدمشش نکته  -

 خم کرد.اهای این پازل را کنار هم قرار دهد کرد تکهویل همین طور که سعی می

 یه جور حقه بوده و سگ نبوده. اون حگم که اون روای هیجانی نیستی. اما دارم میآدمدونم که تو از اون می .دونم که دیدیشمی  -
اما  واقعی و مادی بودن. ثشون حواداونا همه – ها، نورهاواقعی نیست. صداها، اون حرف چون سگ حس کرده که ،گرفته شنادیده

 .یه نوعی توهم – یه جورایی یه حقه بوده اون پیکر

 کنند. در نهایت ویل گفت:دانست هر دویشان به یک چیز فکر میسکوتی طوالنی به وجود آمد و آنها به هم خیره شدند. ویل می

 مگه نه؟ ،یارمبدر  که به اونجا برگردم و ازش سر م مجبورمنک کف  -

 :او را تصحیح کرد فالیس حر

 بیاریم.سر در  شریم و ازبما مجبوریم که به اونجا   -

الیس در این عملیات به کار بسته شود. اما حتی یا این  کر که ذهن تحلیلگرفو البته به خاطر این  – ویل به خاطر ایده همراه داشتن خوشحال بود
 ویل گفت: ...وجود

 .اونجا رمروز می دفعهاین   -

 زد. گفت: دنخبه او لبو الیس 

 اون جنگل ببرن. و بعد از تاریک شدن هوا به داخلنن منتوای وحشی هم نمیبیی که بهم گفتی، اسابعد از اون چیز  -

با این احتمال که از  – بود، در بخش خودش ماندویل آن شب دوباره در سرسرای غذاخوری آهنگ نواخت. الیس همان طور که به اورمان گفته 
یک  .در میان بانوان قصر در میان جمعیت وجود داشت، مخصوصاً الیسو هیچ حضور عمومی نداشت. عالقه زیادی در مورد  – دبسفرش بهبود یا

لیس دلسرد اآن را ببیند. آنها اندکی به خاطر غیبت ر نداشتند تا بپوشید و بانوان محلی صاس میبل آخرین مد روز زن نجیب زاده از جنوب احتماالً با
شد  صایش مشخذکم صداتر بود. ترک کردن سرسرای غذاخوری توسط اورمان خیلی کوتاه بعد از خوردن غ شبیک  شبشدند و در نتیجه آن 

اند آیا آن جنگاور جوان دوست بد ودب وویل کنجکا نبود وهایش ای از کرن و تشویقوازد. هیچ نشانهبنش قبل از این بود که ویل آهنگ نتفو ر
 .است یا نهت کرده فاش هشداری دریاعموزاده ی هم توسطنداشت

به طوری که حاال قادر بود  ،ضا جا افتاده بودفی به عنوان یک موسیقی دان در آن فاو حاال به اندازه کا ،م خوب بوداجرا ،کر کردف شا خودبویل 
ا نقشهببردند که این موقعیت بسیار عالی سطح کارش را اندازه گیری کند. شنوندگان بدون این که بی حد و حصر هیجان زده شوند از آن لذت می

دیر وقت در جوِ پر دودِ شب هماهنگ بود. او و الیس قرار گذاشته بودند که در اول صبح روز بعد همدیگر را مالقات کنند و ویل یک  های ویل
 خواست.سرسرا را نمی
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شد هیچ می مشخصبه محض اینکه ، ، به سمت در ورودی قلعه راند. سپیده دم هر روزبآفتاب، او سوار بر اس طلوغیک ساعت بعد از  ،طبق قرار
کرد نگهبان به او نگاهی کرد. طور که ویل عبور میشد. همین ورودی عظیم پایین برده می ،ای از دشمنان در مجاورت و نزدیکی قلعه نیستنشانه

 او پرسید:

 ری شکار، ژانگولر؟می  -

هایش آویزان کرده بود تکان داد و به تیردان پر از پیکانی که از زین ویل آویزان کمان شکار کوچکی که ویل بر روی شانه طرف هبو سرش را 
 بود. ویل به او گفت:

 ه.بدم یه غذا روح به طعی یا یه مرغ وحشی که فیه چیزی شبیه یه دسته خرگوش بر  -

 رویش را باال برد. گفت:بیک ااو نشان داد  مردهمین که ویل کمان را به  و

 وجود دارد. اشه، تعداد خیلی کمی شکار در این وقت سالبشی. یادت بون کمان خیلی خیلی باید نزدیک ا با تو  -

 د زد. او گفت:نخبا آسودگی لبویل 

 خراب کردن یه سواری لذت بخشد. راهگن شکار کردن یه م می، مردبآه، خ  -

 خند زد.بو نگهبان به آن جوک قدیمی ل

 دیده شده. یده شده که یه خرس همین دور و برانه حرفایی شی ،اشبیارت. و مراقبت  هر حال، بخته ب  -

 ویل یا حالت جدی گفت:

 خورم.مین سخر یچوقتمن ه  -

 افتاد لبخندی زد. اش جاکه ویل در حال شوخی است. بعد همین که دوزاری ای نگهبان متوجه نشدبرای لحظه

ش یک موسیقی دان را به خود گرفته بود واکنشقکرد که چطور از وقتی که نکر میفشد را دنبال کرد، ویل جاده شمال غربی که از قصر دور می
غیرضروری هم به  فور و اطراف مردم ساکت باشد، و هرگز حتی یک حرهایش با مردم تغییر کرده بود. به عنوان یک رنجر، عادت کرده بود د

کاربردی هم برای آن وجود داشت.  طرفخشی از جنبه رنجرهاست. یک بکر کرده بود این ف شا خودبو ا .ماندبزبان نراند. حاال یک جوک که 
اندوخته تجاری و کاری  ،گویند گوش دهند، و اطالعاتدیگران میند که به آنچه بیاتر میزدن نیستند این کار را آسان فمردمی که در حال حر

های بد. او سازد. حتی جوکبترین موقعیتی جوکت ر، این کامالً بخشی از شخصیتش بود که در کوچکلیک رنجر بود. اگرچه به عنوان یک ژانگو
 د.های بجوک اًصمخصو ،اصالح کرد حرفش را پیش خودش

رفت، و گاه و بی ل معمول در جلویشان راه میثشمال غربی رفت. سگ در سکوت، جست و خیزکنان در طول مسیر، ماو چندین کیلومتر به سمت 
ای همراه جدیدشان وری مهربانانهصبا بانداخت. اسب کوچک کنند نگاهی به پشت سرش میو و تاگ دارند دنبالش میا گاه برای اینکه مطمئن شود

 کرد.را تماشا می

ای از منطقه که الیس به دست آورده بود کار کرده بودند. دقت بر روی نقشه باو  ،ر تاالرهای الیس نقشه این مالقات را ریخته بودندل دبق شبآنها 
 الیس گفته بود:

و چرخ بتو یه ساعت بعد برو به شمال غرب. بعد کنار این مسیر اینجا،  .رم شرقکنم و میا اولین روشنایی روز قصر رو ترک میبمن   -
 تدای جنگلی گریمزدل مالقات کن.با من رو
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اگ را به درون آن راند. روزی ابری بود با بادی که در میان نوک درختان برهنه تویل مسیر باریکی را که الیس به آن اشاره کرده بود پیدا کرد و 
خورشید به چشم ویل آمد و او متوجه شد که اندکی از هایی از خورشید با گرمایی اندک وجود داشت. حاال آن وزید، اما هنوز نشانهتند و تیز می

ه چهارنعلی آهسته تغییر حالت داد. سگ، که صدای تغییر گام را بت یورتمه وضعیشار اندک از زانوهایش، و تاگ از ف تاده است. یکفا ببرنامه عق
هرگز  .ع بسیار خوبی از صرفه جویی در حرکاتش نشان داده بودهای خودش افزود. ویل با عالقه به او خیره شد. او توزیبه سرعت گام متعاقباً ،شنید
تواند آن حرکت استوار را در تمام روز حفظ او هم اگر بخواهد می ،رنجر بتر از آنچه الزم بود حرکت نکرده بود. ویل حدس زد شبیه یک اسسریع
 کند.

ه بنوک سفید پشمالویش  موان اولین نفر حضور الیس را حس کرد. دشدند این سگ بود که به عنوقتی که به پیرامون جنگل گریمزدل نزدیک می

 ای از درختان نیمه پنهان بود. تاگ خود راهای بیشهرفت و او به سمت دختری دوید که در میان سایهو جلو می به عقبحالت خوش آمدگویی 

 کوچک را نوازشی کرد. او گفت: بگفت من هم او را دیدم، و ویل گردن اساند. مثل این که داشت میبجن

 دونم.می  -

و ، اود. امروزنبای از آن موجود برازنده حاال نشانه .روز قبل، الیس به عنوان یک زن نجیب زاده لباس پوشیده بود. یک لباس زنانه شیک و مد روز

هایش آویزان بود و موی بلوند تاه که از شانهلی کونهای سواری تا باالی زانو پوشیده بود. شتنگ خاکستری و چکمه لباسیک تونیک کوتاه، 

ه حد واالیی زیبایی پاهای بسیار خوش ترکیب و بلندش را به نمایش بردار محکم شده بود. شلوار خاکستری تنگ پا یک کاله شکار بدرخشانش 

دهد. خنجر بلند الیس، در غالف چرمی دست ساز می یحوقار کامالً مغرور ترج گذاشت و ویل فهمید که این الیس را به آن بانو گئوندولین بامی

او  .الیس به او لبخند زد ،شدکرد آویزان بود. همین طور که ویل نزدیک میی که تونیکش را به دور کمرش جمع مینزیبایی، از کمربند چرم په

 گفت:

 دیر کردی.  -

شد او را و همین طور که الیس به پشت ویل سوار بر اسب میو در همین حال دستش را به سوی ویل بلند کرد. ویل دست الیس را از مچ گرفت 

 :ست. ویل یرسیدبکمر ویل  باال کشید. الیس به راحتی خودش را جاگیر کرد و بازوانش را به دور

 ت کجاست؟باس  -

 :اشد. الیس گفتنه اینکه برایش اهمیتی داشته باشد که الیس با او سواری کند و نه اینکه از بازوان او به دور کمرش ناراحت ب

 ده.شده پوشیل سوارى اون شنن بسته شده و با یوندولین ساختگی عالی که به زئانو گبا یه بکنه. و اون داره با اسکورتم حرکت می  -

 :د. او پرسیدنیبی چرخید تا او را بانیمه نصفهویل به طور 

 ا همش الزم بوده؟نای  -

 ای باال انداخت.شانه سلیا

تن. ممکن بود که اتفاقی بوده فیه دسته از مردان سرباز قصر پشت سرشون ر ،کوتاه بعد از این که اونا دور شدنشاید نه. اما خیلی   -
 دونه؟باشد، اما کی می

 .او به خط تیره و تاریک درختان در قاصله نزدیک اشاره کرد

 این گریمزدله؟  -
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 کرد گفت:ه تایید تکان داد. او که احساس جمع شدگی در درونش حس میبری سویل 

 ه.درست خودش  -

کرد که ویل ای را نشانه گذاری میا در امتداد حاشیه جنگل به سمت جنوب برگشتند تا زمانی که درخت ترک خورده بلوطی را دیدند که نقطهآنه
 ،راندند ببه درون درختان اسکرد. آنها نمیاسب احساس قبل از آنجا وارد گریمزدل شده بود. در روشنایی روز، هیچ نیازی به پیاده شدن از  شبدو 

لشان بسگ در سکوت در مقا .هایی که در مسیر باریک رشد کرده بودند اجتناب کنندها و پیچکشدند تا از شاخهو گاه و بی گاه به جلو خم می
قادر  ،ه این مکان ناآشنای رو به رشدش به خاطر ورود دوباره ببرا نشان داد. علی رغم حالت عص شهای ویل دوباره خودکرد. آموزشحرکت می

 پرسید: لیسابود تا مسیری که قبالً پیموده بود را دوباره ردگیری کند. 

 رو کجا دیدی؟ وراناون   -

 کر کرد. او گفت:فای در موردش یهثانی کرد و ثو ویل قبل از اینکه به جایی اشاره کند، مک

 بودن.گم چقدر دور ب که کردن. سختهاین مسیر حرکت می تواونا   -

 دورشان خیره شد. تا های دورهم پیچیده درختان و پیچک الیس با حالتی کنجکاوانه به توده در

 ببنیش. ن این همه درخت و بوتهبیتونستی از دور بوده باشه وگرنه هرگز نمی تونه اون همهنمی  -

 زود:فو اا

 ریم.ب ابی  -

 پیاده شد و الیس به جایی اشاره کرد که ویل اشاره کرده بود. او گفت: بو از روی زین پایین سرید. ویل از اس

 ازیم.بندیه نگاهی به اون سمت  بیا  -

ابلشان حرکت کند و سگ به راحتی قی زد و اشاره کرد. به سگ اشاره کرد تا منشکبا دو انگشتش بماند. او بداد تا در مسیر  اگ عالمتتویل به 
تر بود و خیلی نگذشت که ویل متوجه شد الزم است چاقوی های کوتاه سرید. اگرچه، این برای ویل و الیس سختها و زیر شاخهوتهببه میان 

ی سرشار از کنجکاوی به مسیری که آن تیغه سنگین وزن سا حبدرهم باز کند. الیس  ساکس را از غالف بیرون بیاورد و مسیری در میان آن توده
 برید لبخند زد. الیس گفت:ای کوچک میهتاک ضخیم و حتی نهال هایهای ضخیم و شاخهدر میان پیچک

 این چیزی که داری یه اسلحه خیلی کارآمده.  -

 رید و کناری انداخت. او گفت:بیمی را ضخه تایید تکان داد و در همین حال شاخه بو ویل سری 

 .این یه اسلحه و ابزاره  -

 داد. گفت:باز شده بود. الیس، که سرش را با تایید و رضایت تکان میای، مسیر مقابلشان بعد ناگهان، به طور غیرمنتظره

 کنی؟کر میفچی  ب،خ  -

مسیری که موازی با مسیر  .نشسته بود ه طرز غیر قابل انکاری دست ساز انسان، در میان درختاناما بو در یک مسیر باریک،  ،سگ منتظرشان بود
 رفت.اصلی، مسیری که آنها دنبال کرده بودند، پیش می
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 ت انداخت. او پرسید:فررو میفاریکی که در بین درختان براه  طرفتا آن  فنگاهی از این طر الیس

 د؟ایادت می ؟کردننورها کدوم وری حرکت می  -

 داد. او گفت:ویل با پیش بینی آن سوال همین حاال هم داشت سری به تایید تکان می

 .کردنونا در طول این مسیر حرکت میاگم نمی تونم کامالً مطمئن باشم. اما می  -

 به زمین اشاره کرد. او گفت: سالی

 هست؟ و آمد توی این مسیرری از رفت ثهیچ ا .گن شما رنجرها هستینمی من ردگیر نیستم. اما  -

 ای خم کرد. او گفت:ویل روی یک زانو نشست و زمین را بررسی کرد. یکی دو لحظه

ل این داریم، ثهای کمی اینجا هست. اما همیشه انتظار چنین ردپاهایی رو روی مسیری می بوده. نشانهبگواقعیتش سخته که  ممکنه.  -
 مگه نه؟

 الیس پرسید:

 کنه؟ی رو حمل میسانوفدوه و یه نوع ردیایی نیست که انتظار داری از کسی به جا بمونه که عقب و جلو می ها اوناما این نشانه  -

ه درون ببه باال،  ،آوردهای اولیه هلت را به یاد مید اندکی از ناامیدی در صدایش بود. ویل سرش را تکان داد. بعد، در حالی که یکی از درسر و
هایی بود که این یکی از جهت نگاه کنی. یادت باشه به باالی سرتهمیشه ان نگاه کرد. استادش به او گفته بود: سایبان جنگل در باالی سرش

 کردند.کر نمیفر مردم هرگز به کنترل کردنش ثاک

اال نگاه کرد و همین به باو هم  ،الیس، که تغییر حالت ویل را دید چیزی غیرعادی. .تنگ کرد و چیزی را در میان درختان دید حاال چشمانش را
 ت پرسید:فرتر میهای بزرگکه ویل به سمت یکی از آن درخت

 ون چیه؟ا  -

 تند. ولی در نهایت گفت:فیاکاویدند و جای دست و پاهایی که نیاز داشت را میمی چشمان ویل
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زوایای منظمی به این  توین پایین رشد کردن. اما خیلی به ندرت دیدم که یاپاالتر درخت تا بخشای بم که از نبیای تاک. میهپیچک  -
 شکل رشد کنن.

ای به ظاهر صاف ای بر روی تنهنیه از درخت باال رفته بود، برای الیس آن صعود شبیه یاال رفتن سادهثاویل یک صعود کننده ذاتی بود و در چند 
های بزرگتر کرد که به دور یکی از شاخهسبز رنگی را بررسی می پیچیِ یچلیس دید که ویل گیاه پبود. چهار متر باالتر از زمین، ویل ایستاد و ا

 :د کشیداریفلیس اویل به سمت  .آمد و به حالت یک تیم حلقه بین دو درخت آویزان شده بودروییده بود و بعد به سمت درخت مجاور پایین می

 ه.ابطن ما مطمئناًا .اخه تاک در بیادبا رنگ سبز رنگ شده تا شبیه یه ش .یه طنابه  -

با حالتی اطمینان کرد. ته و در طول مسیری که آنها کشف کرده بودند حرکت میفررا دنبال کرد که از یک درخت به درخت بعدی می طنابرد  او
 . او گفت:یه روی زمین آمد سلیاار نبه نرمی از روی درخت سر خورد و دوباره ک ،سری تکان داد شبرای خود یافته،

یه خط  تون و نون طناب با یه قرقره آویزون کارو روی  پن اون المنوتونا میادوه. ب ون ورااین ور و  پا المبکی ی اصال الزم نیست  -
 کشن.بروشنایی عقب و جلو 

 هم ریخت. او گفت: الیس با مهربانی سر سگ را بر

ه بوشون رو حس کرده باشه یا صداشون رو شنیده باشه. برای نممک – ننکمی کرده که آدما این کار رو سح انوی جوان مابو این   -
 کنیم.های تاک افقی پیدا میای شبیه اون شاخهدم که اگه بگردیم ردهای دیگهبنمی طهمین غریده. شر

 ویل اشاره کرد:

 .دهرو توضیح نمی باین وجود جنگاور ش  -

 زد. او گفت: دنخبو الیس به او ل

که با توجه  –ت سحقه دیگهیه تر اینه که اونم عجیب .حقه نور خودشون رو به زحمت بندازن ابچرا  ،اون واقعی بودشاید نه. اما اگه   -
 کجا بودی. دقیقاً شداره. حاال بهم نشون بده وقتی دیدی هاهای سگ حتی اهمیت کمتری هم از المپبه واکنش

ه آنها خیره شد، گویا کنجکاو بود بداند چه با کنجکاوی بکوچک  ببرگشت. اس تظرشان بودنالیس پیشاپیش به جایی که تاگ در مسیر اصلی م
 چیزی را از دست داده است. ویل به سمت رختخواب سفری پشت زین دست دراز کرد و گره آن را باز کرد. الیس یا کنجکاوی او را تماشا کرد که

آن را امتحان  شکش ،ای کمان را زه کرد. بعدم وصل کرد و یا حرکت ماهرانهه ل را بیرون کشید. ویل آنها را بهبکمان دو های جدا از همِقسمت
 داد گفت:ه چشمان الیس نگاه کرد. در حالی که یک پیکان در زه کمان قرار میبکرد و با نگاهی پر از رضایت 

 دستم این کار رو انجام بدم. تویه کمان  دم که باخوایم دنبال این جنگاور شب لعنتی بگردیم، ترجیح می. اگه میاونهخیلی شبیه   -

بلند  بهای آن سوی مرداهای مه که از کنارها پردهبمردابی راکد رسیدند. حتی در روشنایی روز،  بهه لبرفت تا وقتی که او پیشاپیش در مسیر می
آمدند و می ب باالها تا سطح آبابح ؛ وهاانسانو غیر قابل رسوخ برای چشم  ،آرام ؛شبیه مرمر سیاه بود بمحلی شرارت بار بود. خود آ ،شدمی

 ت:فای به حضور موجوداتی داشتند که در زیر اعماق آبی کمین کرده بودند. ویل گاشاره

 .برف دیگه مرداط – اومد یارم. و اونجا اون پیکر عظیم بیرونبه یاد ب تونمجایی که میاونا ت، همون مکانهاینجا درست نزدیک   -

را  بلشان صاحل مرداببعد به دور و اطراف مرداب نگاهی انداخت، جایی که مسیر مقا ،به سمتی که ویل اشاره کرده بود خیره شدالیس زیرکانه 
 ها پوشیده شده بود. او گفت:ای که در میان درختان و بوتهشد. دماغهدماغه کوچک می کمسیر وارد ی ،کرد. در آن نقطهدنبال می

 ندازیم.ب یه نگاهی به اونجا بیا  -
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 آورد الیس را دنبال کرد. پرسید:اش سر بر میویل درحالی که کنجکاوی

 ت داری؟نچی توی ذه  -

هم بگیرد. او خیلی مب شکل گرفته است. اما الیس دستش را باال آورد تا جلوی سواالت ویل را الیس برایش روشن بود که نوعی نظریه در ذهن
 گفت:

 ست.قط یه ایدهف  -

 کردند. او گفت:لشان و سمت دیگر مسیر را جستجو میبن مقاچشمانش داشتند زمی

 هر نقطه مشخصی کنترل کن. تو زمین رو .این کار بهتر از منی توی تو  -

 – دویدند. مدرک اندکی از این که کسی قبل از آنها آنجا بوده وجود داشتویل موافقت کرد. چشمان آموزش دیده و ردگیرش بر روی زمین می
 کاوید و او پرسید:ا تقسیم زمین آن را میبچشمانش  شب قبل.نزدیک به دو شاید ، فکر کردخودش با  لوی

 باید دنیال چیز به خصوصی بگردم؟  -

 الیس گفت:

 های سوختگی.هنشان  -

 :گفت او. بود سوخته و خشک آن زیر علف و بود شده برفش آب که دید را زمین از بزرگی برهنه تکه شنید، را کلمات آن ویل که همین و

 .اینجا  -

و اه بکشید. او غرولندی کوتاه از رضایت سر داد. ویل  ت و انگشتانش را بر روی علف سوخته و خشکنشس زانو یک روی بر پیوست، او به الیس
 گفت:

 یش چیه؟نرو پیدا کردم. حاال مع تخیله خب. من علفت سوخته  -

 الیس گفت:

 های جادویی رو دیدی؟سانوفتو نمایش   -

 شکال برش خوردهنمایش قانونی جادویی نمایشگرهای دوره گرد را دیده بودند، نمایشی که اَ بهای یتیمخانه قصر ردمونت، آنها اغلچهببه عنوان 
 شدند. الیس گفت:نور یک شمع بر روی دیوار یک اتاق انداخته می با –هایشان هبهای نیمه، جادوگران و گرها، ماهستاره –

 تو در اصل همون چیزه. بزدم که جنگاور شیداشتم حدسی م  -

 کرد. ضویل اعترا

قدرتمند نیاز  ه یه نور کامالً بی یا چهل متری اینجا باشه. برای درست کردن اون سو باید محل ظهورش  ،ون خیلی بزرگ بودا اما  -
 داری.

 الیس سری یه تایید تکان داد.

 .مثل زمین سوخته اینجا – کامالً زیاد باشهونه یه گرمای تو یه نور قدرتمند معنیش می .دقیقاً  -

 ویل شروع کرد.
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 ...اصلهفاما از این   -

 ع نور دور بودند.بهایی که فقط چند متری از منها اجرا شده بود، با سایههایی که در بچگی دیده بودند در درون اتاقحال، نمایش ره هب

. این کار خیلی گرونه امکانش هستکه  باورم اینهکنه، ویل. دیل میبپرتو ت به یه وهایی برای متمرکز کردن نور وجود داره که اونراه  -
تونه انجام بشه. یه نور قدرتمند، یه وسیله تامین کنن. اما می ش رون تجهیزاتنتووجود دارن که می هایه تعداد کمی از استادکار فقطو 

 شه.کر سی متر دورتر ظاهر میوت جنگاور غول پیسرش خورده و سر سه بیه شکل  و متمرکز کننده نور

 گم بود. او پرسید: در سر زونویل ه

 روی چی؟ هیچ دیواری برای ظاهر کردن اون وجود نداشته.  -

 الیس گفت:

 اون مه، همین که چرخ بر .شهبلند می بین که چطور توی یه خط از روی مردابو ب .. خیلی ضخیمهتسروی مه. اون شبیه یه پرده  -
 اش شدی.ده که تو هم متوجهرو به تصویر می جیر لرزشی و مواثکنه، همون تاداره و حرکت میمی

ور طالیس را قبول کند، این که این موضوع از نظر تئوری ممکن است. و اگر این  فرسد. راغب بود حرویل متوجه شد که این منطقی به نظر می
 ای گفت:ا حالت متفکرانهبگذارد. الیس بکف دستش  رد رافرده بود حساب آن ه کبقبل در جنگل تجر شبآماده بود تا برای ترسی که دو  ،خب ،بود

 رو دور نگه داره. کنجکاوم بدونم چرا؟ هاازدید کنندهبیه کسی خیلی به خودش زحمت داده تا   -

آسودگی به این خاطر که ممکن است توضیحی منطقی برای تمام این  –ت فیاحاال عصبانیت در وجود ویل، در کنار حسی از آسودگی افزایش می
 بخواست که آن شخص را وادارد که حسامیناشد. در آن لحظه، هیچ چیزی بیشتر از این ب هانمادی مسئول تمام ای هد زندفراتفاقات باشد و یک 

 س دهد. او با صورتی درهم گفت:پ

 ازش بپرسیم. یم ونک شپیدا ابی  -

 ه عالمت نه تکان داد. او گفت:بگاهی به خورشید انداخت و سرش را اما الیس ن

ن وقتی که من نتوشن اصالً نمین. و چون اونا دارن تعقیب مینگردن تا منو سوار کمی ما زمان نداریم. اسکورتم چند دقیقه دیگه بر  -
 .کنم بی هدف دور خودشون بچرخندارم سرخوشانه توی جنگل گردش می

 :گفت ویل

 د باشه.اخوکی می هر – دمگردی. من جستجو رو ادامه میمی ربخیله خب، تو   -

آن  ،را تکان داد شالیس دستش را بر روی بازوی ویل گذاشت، و آن را آنجا نگه داشت تا وقتی که ویل به چشمان او نگاه کرد. اندکی سر
 عصبانیت و آن عزم راسخ را در چشمان ویل دید. او گفت:

 گردیم.با هم برمی بعداً .ل. حاال ولش کننه حاال، وی  -

 ویل چیزی نگفت و الیس ادامه داد:

دونیم بریم هرچی بیشتر لش میبایه کم بیشتر جستجو کنیم. وقتی که داریم دن هاو در مورد همه این نشونه بگردیمیه کم بیشتر  بیا  -
 .دونیتو اینو خیلی خوب می .بهتره
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توانی خودت را شوی بهتر است تا جایی که میه او آموخته بود که وقتی به قلمرو دشمن وارد میبه تایید تکان داد. آموزشش با اکراه سری بویل 
 خند زد.برا از روی بازوی ویل برداشت. او به ویل ل شست و دستبدید که آن نور عصبانیت از چشمان ویل رخت بر سلیا .ینآماده ک

 .م بدهدای جنگل بهتبحاال یه سواری برگشت تا ا  -

 شد گفت:ویل همین طور که سوار تاگ می

 گی.راست می  -

 .شود تاگ سوار او پشت سر الیس کند کمک تا شد خم پایین سمت به بعد

 کی به خاطر چیزی که اون شب حس کردم حساب پس بده.یخوام که می اینه این فقط به خاطر  -

 شرد. او گفت:فه آرامی ببه دور کمر ویل او را  الیس ازوانب

 کنی.پیدا می رو شانسش باورم اینه کهو  .منکمینسرزنشت   -

شدند تا از شاخهر روی گردن تاگ خم میبگشتند، گاه و بی گاه بر می بسوار بر اس جنگلی میان در آنها و کرد سکوت ایدقیقه چند برای الیس
 :ت کردبدوباره او صح ،کرده بودند. بعدد که مسیر را مسدود کنن باجتنا یهای پایین و آویزانها و پیچک

چی پیدا کردیم. ممکنه در  حاال اتی، ممکنه ایده خوبی باشه که یه گزارش برای هلت و کراولی بفرستیم، برای اینکه بدونن ندومی  -
 رستیم.فهایی داشته باشن، اون نامه رو با کبوتر نامه بر میمورد این چیز ایده

دیدند تا به آخرین محل استراحتگاهشان برگردند. وقتی که یک کیوتر ه وسیله خدمات دیپلماتیک آموزش میب رب نامهوترهای بدانست کویل می
کردند به آنجا برگردد. هیچ کسی گشت، آماده بود تا از هر نقطه ای که او را رها میاش پرواز کرده و به آنجا برمیه محل پایگاه خانگیب اربیک 
 :بودند. الیس ادامه داد رارزشپها در جنگ اما آنها برای ارتباطات انسان ،دننت کثبشان نها را در ذهتوانند موقعیتچطور می هادانست پرندهنمی

 .فرستیبو یه گزارش  ،گیریبتونی برگردی با مربی کیوترها تماس ه قصر برگردم. اما تو میب من تحت نظرم، پس مجبورم  -

 کشیده بیرون آن از اینتیجه هیچ زمان آن تا اگر، حتی. داشت مافوقانش به گفتن برای زیادی اخبار مطمئناً. کرد موافقت سرش دادن تکان با ویل
 :پرسید ویل. بود نشده

 اسم؟نشب ات روم مربینتوچطوری می  -

 گیره.باهات تماس می نتتبیبشناسه. وقتی اون تو رو می  -

ه یورتمه آرامی درآمد. همین بکوچک  بهایش پهلوی تاگ را لمس کرد و اسهنشپاا بازتر بود. ویل به ابتدای جنگل رسیده بودند و مسیر بآنها حاال 
ا دلواپسی نگاهی به دور و ب .را مالقات کرده بود رسیدند، الیس به سرعت از روی زین پیاده شد الیسجایی که ، که به بیشه کوچکی از درختان

ود و این معنایش این بود که بای از آنها نشدند. در آن لحظه، هیچ نشانهبایست آنجا ظاهر میش میکه اسکورت ایاطراف جاده انداخت، به نقطه
 ود. الیس گفت:نبکردند ای هم از مردانی که آنها را دنبال میهیچ نشانه

 کنی. قایم رو خودت ترههب  -

 موقعیتش از ویل. کشید دراز بلند علف میان در و کرد، دنبالشان سگ. راند درختان، زیر در هاسایه سمت به را تاگ داد، تکان تایید به سری ویل و
 دور زد. به آرامی گفت: پیچدید که اولین سوار در اسکورت الیس از آن  حاال. ببیند دورتر صد متر چند در جاده را پیچ توانستمی

 جان.اینونا ا  -
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اش را باز کرد و همین که آن را باز کرد تونیک را از درختان دوید، شنل کوتاهاره نشتی در کپو الیس به سرعت به درون بوته درهم پیچیده پر
ها و بازوهای برهنه افتاد به ه شانهبسرش بیرون کشید. او تنها لباس زنانه نازکی در زیر تونیک پوشیده بود و ویل همین که چشمش، خیلی کوتاه 

خجالت ویل شگفت زده  الیس صدایش کرد. او که به خاطر عدبید و شنها وتهب بسرعت سرش را برگرداند. او صدای خش خش سریع را از جان
 همی گفت:با لحن مبشده بود 

 نی.ک ات رو بازمتونی چشمی حاال  -

هم  در پایش کنار در چاقو کمربند و تونیک و شنل. بود پوشیده سواری هایچکمه و تنگ شلوار روی بر سفید رنگ به سواری بلند جامه یک او
ه به شده بود جمع بودند، تقریباً بست اسب الیس به که مانکنی دور به که چهار نفره اسکورت حاال. انداخت جاده به نگاهی ویل. بودند شده بقچه

دی شیطنت وار بر روی صورتش دستی برای ویل تکان نخبا لبه آنها داد. او چرخید و بها عالمتی وتهبآنها رسیده بودند. الیس از مخفیگاهش در 
 داد. او گفت:

 .متنیبیتوی قصر م  -

رفتند، ها عقب و جلو میاسکورت در کنار الیس قرار گرفتند. اسب ،رین شده بودمبعد، در حرکتی که به وضوح بخشی از یک هرج و مرج به دقت ت
قبل از این که مانکن به زمین بیفتد،  ،تدبیفپایین  باشت که مانکن از کنار اسگذ کردند و یکی از مردان گرهی شل را باز کرد ویصحنه را شلوغ م
شده بود. یکی از اعضای اسکورتش به سرعت خم شد تا مانکن را بردارد و در کسری از ثانیه گروه داشت به راهش  ش سوارنالیس بر روی زی

در میان درختان منتظر ماند. آنها هنوز  ویل بی حرکت ،شدندجمع و از جلوی دید خارج شده بود. همین طور که دور می داد و مانکن تقریباً ادامه می
 ه هر دویشان گفت:بگ چرخید و سگ غرولند کوتاهی سر داد. ویل اهای تدر دید بودند که گوش

 .ینباشی حرکت ب  -

 همین ویل،. باشند نشده نزدیک کردندمی دنبال که گروهی به خیلی شوند مطمئن تا زدند دید را مسیر احتیاط با پیچیدند، جاده پیچ از سرباز مرد دو
بیرون آمد و به سمت جنوب رفت تا مربی  ،رصت داد. بعدف آنها به ایدقیقه چند او. نشست حرکت بی شدندمی دور اسب بر سوار آنها که طور

 وترهای الیس را بیاید.بک
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هرحال، ه ژانگولر بود که خودش را به همه جا بکشاند. ب کی طبیعی برای ینگاه مردان پیاده نظام اجرا داشت. این تمریبآن روز غروب ویل در خوا
شد که سربازان در قصر ت میباث بشدند. و اغلهایش خسته میهرست آهنگفدر سرسرای اصلی اجرا داشت، شنوندگانش به زودی از  باگر هر ش
ل این منطقه ثتر هستند. آنها اوقات کمی برای خرج کردن پولشان در منطقه دورافتاده و کوچکی مدهنخشبداو خیلی ل مکینثای مدور افتاده

تر کند. به ولش را به طرز قابل توجهی سنگینبردند کیف پتوانست انتظار داشته باشد که اگر آنها از کارش لذت مییداشتند. در نتیجه، ویل م
 یمختلف اشکالبه  شزیرا بیشتر سهم درآمد ،عالوه، یک نوازنده دوره گرد ممکن است انتظار انعام کمی از لرد قصر در انتهای اقامتش دریافت کند

پول نقد است که معموالً آن را در میان سربازان میتری شامل ل درآمد قابل قبولباآمد. یک نوازنده دنغذا و وسائل راحتی در می ،اهپنچون سر
 ه باشد.ها در آنجا وجود داشتهای محلی، اگر یکی از آن مهمانخانهیا در مهمانخانه ،یابد

خواست کرد. او میهای سربازخانه دنبال میه اتاقبل عالی، ویل در آن شب انگیزه دیگری را برای وارد کردن خودش یا همه این دالب ،به عالوه
کر کرد ف شا خودبود. به تلخی نشبسیاه  بهای محلی را در مورد جنگل گریمزدل و آن مرداها و سخن چینیگیرد تا شایعهب فمردان را به حر

 کنه به جز یه عصر همراه با موسیقی و شراب.زبون مردا رو باز نمی هیچ چیز

دلشان را بازگو کنند. به عالوه، مردان  مردم خیلی بیشتر تمایل داشتند پیش او دردو شده بود و ادنای از زندگی مکیتا حاال بخش پذیرفته شده

ها ه خانهب جام شکستهبایست از مهمانخانه می شبهایی که هر های روستایی داشتند، روستایییت بیشتری نسبت به محلینسرباز احساس ام

امان بودند. این امر،  در و در پشت دیوارهای محکم یک قصر نسبتاً ،به خوبی مسلح ،رفتند. مردان اینجاشان میو مزارع آسیب پذیر و دور افتاده
 تر باز شود.هایشان اندکی راحتانبز کرد تاکمک می ،اگر هیچ چیز دیگری هم نبود

را به نمایش  بندی سیرببیشتر آن به خاطر وقتی بود که یک جام بزرگ از  – تفوقتی به خوابگاه رسید با خوشحالی مورد استقبال قرار گر
ها و های محلی، رقصاش از آهنگهای همیشگیهرست موسیقیفدراز به همراه آورده بود.  شبدر آن  شجامی که برای کمک به خود ،گذاشت
ه او آموزش داده شده بود بکه توسط بریگان  شنیعخواستند. و او تعداد اندکی آهنگ زشت و گانش میندقیقاً چیزی بود که شنود ،های تندآهنگ

شلوارهایشان هایی که شوالیهکه نامش شده بود  هاسی های مشهورشوالیهمسخره و زشتی از  و تقلید تقریباً ی پیرلسکوا دختررا نیز به لیست افزود: 
درون جعبه ماندوالیش سرریز می ها درگذشت سکهها میبود و همین طور که ساعت آن عصر اوقاتی پر از موفقیت .و چیزهایی دیگر، افتاد فرو
 شد.
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نشان، لمیده بودند. او ماندوال را اهای برندی در دستا جامب ،او و شش هفت نفر از گروه باقی ماندند که دور آتشی در حال خاموش شدن ،در انتها
قدر و ارزش خوبی داده بود و حاال یک بار دیگر  و به آنهاا .ی بودندضبه اتمام رسیده بود و مردان به آن را شبکناری نهاد. آواز خوانی برای آن 

اینکه  هایشان پذیرفته شده بود، مثلاینکه برای جماعتی حدود یک ساعت یا بیشتر اجرا داشت و در میان دل ،ه کردبتجر را همان احساس عجیب
 شناختند.آنها در تمام عمرشان او را می

 افتاده در دسترس در منطقه، خستگی زندگی در یک قصر دور گو کمبود زنانِو  آن گفتازان خسته بود. بشان همان گپ و گفت معمولی سرفحر
 شد.های زمستانی را شامل میفمحصور شدن در قصر با بر و

ای از مرز  صورت دهد ی حملهتی در مورد اینکه چه وقت ممکن بود یکی از قبایل اسکافچه، آن کسالت رنگ و بویی از ترس داشت. هیچ حر اگر
ا زیرکی بویل  ،کردندت میبتر صحود و البته نوعی راز ترسناک حول و حوش بیماری لرد قصر وجود داشت. همین طور که مردان خیلی آزادانهنب

 ی پر از نفرت گفت:نیکی از آنها با لح .لندئورمان، قااهایشان را کاوش کرد و متوجه شد که آنها احترام اندکی برای پسر لردشان، تبصح

 ماند.بتونه یه شمشیر رو توی دستش نگه داره. حاال چرخوندن اون شمشیر بیه جنگجو نیست. شک دارم  اون  -

 ق از سوی دیگران بلند شد. دیگری گفت:فچی از سر تواپ چپ

ه همیشه ا اون دماغش کبومار، طپره توی یه مشت ورمان، اون یه کرم کتابه که میانه شبیه  – ون یه مرد واقعیهاست. اکرن یکی از م  -
 ومار چسبیده.طبه یه 

 :ریدپو ف اسومى وسط حر فرن

 ومار شبیه نگاهش به ما نیست.طم هست که نگاهش به اون نای  -

 زود:اف دوباره غرولندی از سر موافقت بلند شد. مرد

 متعهدیم. شهب سایرونه، ما ثون وارااما تا وقتی که   -

 ویل ریسک کرد و پرسید:

 ور مردیه؟طسایرون چه   -

 دهد. بتظر ماندند تا جوانان، مبرد در میانشان، یک سرگروهفتمام چشمان به سمت او چرخید و آنها برای ارشدترین 

انس کمی شرختخوابشه و گه از من بپرسی  تو االنهمین طور یه رهبر عادل، اما  .یه رهبر خوب و یه جنگاور شجاع .یه مرد خوب  -
 .درمان بشههست که 

 یکی از سربازان گفت:

 داریم. احتیاج شای بهما بیشتر از هر موقع دیگه ،الم دوباره آزادهاو حاال با توجه به اینکه مالک  -

 کرد. او گفت:انی که در چند شب قبل با او صحبت کرده بود، در همان زمانی که قصر را ترک میبویل به او خیره شد و نگهبان را بازشناخت، نگه

 ؟هدرست ،زدیمیف وردش حرمالکاالم؟ همون جادوگریه که در م  -

ویل  بنگهبان جوا ،عدبها، پشت نور سوسوزن آتشی، نگاهی انداختند. ایهسهایشان به درون ی برقرار شد و چند مرد از روی شانهتچند لحظه سکو
 را داد.

 ..جونوراش محصور شده. با ،اون توی جنگل کمین کرده .رمون سایرون انداختهباون یه طلسم روی ره .آره  -
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 ی کرد، مطمئن نبود که آیا زیادی حرف زده است یا نه. ویل تایید کرد.ثاو مک

و خارج از گریمزدل نیه که در آینده مافچیزی که دیدم و شنیدم ک گموم کردی. بهت میاجکنا هشدارت کباون شب به اونجا رفتم. تو   -
 نگه داره.

 ان گفت:بنگه

 شه.تون مین بهتر حالینکون میتایی که نصیحتنین از اونکمیک فشما جوونا همیشه  .مونیبازش دور  گمون کنم  -

 حالت درهمی گفت:با او 

 ودن.نبتی. بقیه خوش شانس فخیلی خوش شانس بودی که در ر  -

 ویل پرسید:

 اما این مالکاالم اهل کجاست؟  -

در قصر حکایت داشت. او  اشخدمت طوالنیاش از دمی که ریش و موی خاکسترینجوگ یک سرباز مو –پیوست  بحثاین بار مرد دیگری به 
 گفت:

تظر زمان نون ما اما .ده ساده استنفا دهشروش و فققط یه گیاه  – کردیم بی آزارهک میفمون ماست. همه ست که اون بینهاسال  -
همه می یبود که وقتچه بیه  .ه رخ دادنبی غریبی شروع کردن اچیز عدبداد که ما بی دقت و ناآگاه باشیم. خودش بود، اجازه می

چه برای مقاصد ح برو گن اون ازمی گن مالکاالم اجازه داد اون بمیره. و بقیهمی رد.مُ مالکاالم از پس شفا دادنش برمیاددونستن 
تونیم کاری در این باره بده اما قبل از این که بپس  صخواستن اون برای گناهاش تقاشیطانیش استفاده کرده. کسایی هستن که می

 رار کرد.فجنگل  اخلیم به دنکب

 ویل پرسید:

 و این آخر ماجرا بود؟  -

 از سرش را به عالمت نه تکان داد.بسر

ونا موجودات عجیب الخلقه و ا اینکه اون با هیوالها خودش رو محصور کرده. –خ لهای تاریک و تداستان – هایی وجود داشتداستان  -
دونیم که داره می .شنگاه و بی گاه ابتدای جنگل دیده می .روشون های شیطاننشانها چشمای شیطانی و بجونورایی  ؛زشتی بودن

 پشت ماجراست. کیدونستیم ون طلسم گرفتار شد، میاکنه و وقتی لرد سایرون به کاری شیطانی می

 نگهبان گفت:

 ی در کار نیست.فهیچ اتفاق و تصاد  -

 :داد . سرباز پیر ادامهندقت سر تکان دادفبقیه برای موا

رای عجیب غرییش رو میاومطاون  هستن، هاشونجیب توی رختخوابنوقتی که مردم  ،تا دیروقت باورمان چی کار کرد؟ هر ش و  -
کالم، برای بیرون کشیدن اون از جنگل ا دل و جرات برای رویارویی با ماالبرد فبه یه  – ر نیاز داریمبم وقتی ما به رهنوا .خونه

 همیشه.گریمزدل، یک بار برای 

 ان گفت:بسرگروه
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شیم. اورمان ب روه ب ا هیوالهای اون روبا ده دوازده نفر ب فقطتونیم ی بیشتری نیاز داریم. نمیاه مردبدیم باگه بخوایم این کار رو انجام   -
 یه کاری در این باره کرد. نباید سربازگیری کنه. حداقل کر

 ه عالمت نه تکان داد. او گفت:بمرد پیرتر سرش را 

 ت گرفته، تقریباً یه مشت راهزن هستن.از من بپرسی مردایی که کرن به خدم .کنه خوشم بیادمطمئن نیستم که از کاری که داره می  -

 ان گفت:بسرگروه

کنم که اونا یه دسته برات تضمین می .گیریچیزی که گیرت بیاد رو به خدمت می لوس آلمزلی، هردی مبارز نیاز داری، آاوقتی به مرد  -
 ه.نى کنترل کبه خوب ون روشتونه همهکنم کرن میک میفخون نیستن، اما  بچه آواز پسر

حالتش را بی عالقه نگه دارد.  تا دقت داشت ،با این وجود ه.دیر جدیبخ نای، کر کردفها تیز کرد. او با خودش فهایش را برای آن حرویل گوش
 توانست محتاطانه پرسید:و تا جایی که می ،ی کشیدنمایش او حتی قبل از این که سوالش را بپرسد یک خمیازه

 ه؟نکره سربازگیری میاکرن د  -

 ن سری یه تایید تکان داد.باسرگروه

د که به ازنم زمانی میخوای از خیلی نزدیک به اقامتگاهشون نگاه بندازی. اما من حدس میهمون طور که آدلوس گفت، اصالً نمی  -
 کنیم.و جدل نمی ثحبون شاون موقع خیلی در موردی سرسخت نیاز داریم و امرد

 ازان نگاهی انداخت. او پرسید:بگاه سرابخو فویل به دور و اطرا

 اونا اینجا اقامت ندارن؟  -

 داد. بار آدلوس کسی بود که جواباین 

این کار از هر  – دهی بهتره اون گفت که این یه نظام .برج مرکزی دارن توخشای خودشون رو بداره. اونا رو جدا نگه می اکرن اون  -
 .هکنیطحکاکی بین افراد جلوگیری ماص

هایش زد. او مسلم بود که اعضای همیشگی پادگان بدون هیچ سوالی این دلیل را پذیرفته بودند. ویل دوباره با حالتی متفکرانه جامش را به دندان
های سربازان های خوابگاهابتدایی اتاق مردان مبارز با هم در شرایط تقریباً. قرار دادن دو گروه متفاوت از شاید منطقی باشه ،کر کردفا خودش ب

نش و دردسر باشد. با این حال در مورد این برنامه ریزی چیزی وجود داشت که اندکی ناراحت کننده بود. تای برای ایجاد ممکن بود نسخه
 ان گفت:بسرگروه

ست که گروهی از مردان وفادار به ا هنه عاقالنکک میفدر نظر بگیری سر کرن  ورمان رواین سر کرن و لرد  بوقتی موقعیتِ ،شاید  -
 نه اینکه اون هیچ مشکلی با ماها داشته باشه.اما  – خودش رو داشته باشه

 آدلوس گفت:

ه ب مل، اون لردخارج بودن لرد سایرون از حوزه قدرت و عبه خاطر ه حق قصر اطاعت کنیم. و  بقسم خوردیم از دستورات لردِ االبته م  -
 د.احق، لرد اورمانه، چه خوشامون بیاد چه نی

 رید:پشان فسرباز سومی وسط حر

 .خالف نظر کرن داشته باشیمبر  به انجام کاری ایعالقهرو ببینه که  قسم خورده یا نه، شک دارم اورمان هیچ کدوم از ما  -
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ند. از انداختنگاهی  بهایشان به عقانهشآهسته بود و یکی دو نفرشان یک بار دیگر از روی  پچ پچبیان کردند. اما آن  ببقیه موافقتشان را زیر ل
خواست کسی این حقیقت و نمی. ار گروه فرو افتاد و ویل فکر کرد بهتر است برودبکردند آگاه بودند. سکوتی طبیعت خطرناک عقایدی که بیان می

 کشید. او گفت:العات را از آنها بیرون میطه ادنبریفا حرکات ببت کند که او ثرا در ذهن 

تعداد کمتری برای تقسیم بقیه این برندی وجود دارد. و مقدار قوق  ،رج مرکزیب توسر کرن  یا اقامت مرداب .، یه چیزی مسلمهبخه، آ  -
 العاده کمی هم باقی مونده.

 .فق بودنداسربازان مو

 !هدرسته، درست  -

ه او اطالعات بکرد چرخید، ذهن ویل به سرعت در حال کار بود. آن غروب بیشتر از آن چیزی که فکر میو همین طور که جام به دور اتاق می
 ر کرده بود.صبکرد که ای کاش قبل از فرستادن گزارش برای هلت و کراولی روز دیگری داده شده بود و آرزو می

*** 

کبوتر به سمت  تحویل داده بود. در مسیرِ یم ساعت قبلنخسته  وترِبد که کدو رنجر ارشد در حال مطالعه گزارشی بودن ب،وندر ج ،دور از آنجا
ن رسیده ئلواه قصر آربتاده اف قوی در میان آن آب و هوا پرواز کرده و خیس و از پا قوی وجود داشت اما پرنده کوچکِ یادهایبها و انفوط ،جنوب

 بود.

وتر بوئن قرار داده بود. کلهای بلند آرارنده کوچک وفادار را در النه گرمی در یکی از برجپه و ه پای او را باز کردبیک مربی به آرامی پیام بسته شده 
ته، نه هلت و نه کراولی این کار را باش را کامل کرده بود. البود. او وظیفه بته بود خوافر روفها البداده شده و سری که زیر  فا پرهای پبحاال 

 نکرده بودند.

خمی یه اا ب ،رنجر ریش خاکستری ،خواند. سرانجامرفت و هلت یک بار دیگر جمالت ناقص ویل را میاقش عقب و جلو میتا فرمانده رنجرها در
 سمت رئیسش نگاه کرد. او به آرامی گفت:

 داشتی.می از این قدم زدن دست بر شای کا  -

 : گفت او. کرد بی قراری روی از ایاشاره کراولی

 .لعنتی نگرانم،  -

 :گفت صدایش لحن در اندکی طعنه با او. کرد بلند را ابرویش یک هلت و

ون قدم زدن بی پایانت ا زای بتون شاید نگرانی، تو آره که کنم تصدیق باید من و رو فهمیدیم حقیقت این که حاال خب،. بودی نگفته  -
 .دست برداری

 :طلبید مبارزه را به او کراولی

 تونه؟می باشه، پایان بی تونهنمی کنم متوقفش اگه  -

 :گفت او. کرد اشاره میز دیگر سمت در صندلی یک به هلت

 بیا بشین. و نکن خوشمزگی من فقط برای  -
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لند شد و دوباره قدم زد. بو بعد  ،بود را انجام داد. او برای پنج ثانیه کامل نشسته بود خواسته هلت که کاری همان و انداخت باال ایشانه کراولی
 گیرد. او گفت:بدی بوده و تصمیم گرفت آن را نادیده نناخوشای فکراولی به درستی پیش خود حدس زد که حرهلت زیر لب چیزی گفت. 

 کنه.می درسته که گزارش ویل بیشتر از این که جوابی داشته باشه سوال نمشکل ای  -

کوهش گزارش ویل نیست. نشد که کراولی در حال اما متوجه  ،قش بپردازدبخواست به دفاع از کارآموز ساهلت برای موافقت سری تکان داد. او می
 صداها و تصاویر عجیبی در جنگل که ظاهراً  :کراولی تنها یک حقیقت را بیان کرده بود. در آن پیام کوتاه سواالت بی جواب زیادی موجود بود

ورمان برای فرماندهی؛ و این ا توانی مسلمنا ؛اش در قصراشخاصی ناشناخته ایجاد شده بود؛ اصطکاک بین اورمان و عموزاده توسط یک شخص یا
رفت تعقیب شود. در اکثر قصرها این مجموعه حقیقت که کسی، احتماالً اورمان، برنامه ریخته بود تا الیس وقتی که برای سواری صبحش می

 خطرناک بود. با این این صرفاً ،تخاصمآن هم نزدیک مرز دشمنی م ،اودجالبی از رویدادها بود. در موقعیت استراتژیک و آسیب پذیری شبیه مکین
 سرانجام گفت: حال

 .اوله هنوز روزاى  -

ا هلت بدانست که حق می ،ی بازوی صندلی انداخت. آه عمیقی برآوردرو بر پایش یک و چرخید پهلو از افتاد، فرو صندلی روی بر دوباره کراولی و
 است. او گفت:

 یا نه. ننتونن مدیریتش کبه این بیشتر از این چیزی باشه که ویل و الیس ندونم ممکقط نمیفدونم. می  -

 :گفت و کرد فکر حرف آن مورد در هلت

 من به ویل اعتماد دارم.  -

 داند.بخیلی باالتر از آن که  –ین رنجرها داشت باش، ویل احترام واالیی در و کراولی اشاره ای از روی موافقت کرد. علی رغم جوانی

 هاشه.گه الیس یکی از بهترین نمایندهو پولین می  -

یس بانو پولین عضو ارشد خدمات دیپلماتیک بود. او در اصل خودش الیس را به خدمت گرفته و از همان ابتدا زیر نظر خودش آموزش داده بود. ال
 بود. ل ویل که تحت الحمایه هلتثبیشتر تحت الحمایه او بود، درست م

کنیم و این کار گه تعداد بیشتری بفرستیم روی رو شدن دستمون ریسک میاو  .دونمای درستی برای این کار بودن، میبونا انتخاا .بله  -
 منیه این که کسی پشت من باشه و بتونم حسش کبش .ای در مورد این ماجرا دارممسخره ...فقط من یه حس .ره تا سودارر دضبیشتر 

 ی؟همفنتونم ببینمش. می اما

 ه تایید تکان داد.بهلت سری 

 اخت.ببرسونیم، بازی رو خواهیم  منم همون احساس رو دارم. اما همون طور که گفتی اگه همه چیز رو به حد افراط  -

 فق بودند. اما هردویشان هم همان احساس پر از تشویش را داشتند. هلت پیشنهاد کرد:اشان به وجود آمد. هردویشان مونسکوتی طوالنی بی

 داشتن، یه نفر دیگه رو هم برای کمک بفرستیم. الزم ونا کمکاتونیم اگه یشه میالبته ما هم  -

 کراولی به سرعت به او خیره شد. بعد گفت:

 رسونه.ب طرافا اون کار رو به حد تونهبیشتر نمی یه نفرِ  -

 هلت ادامه داد:
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 وشش بده.پو ربود بتونه پشت سرشون  الزماگه  . تااگه بهش نیاز داشتن – ه کنهفااض ه ماجرابکسی که بتونه یه کمی زور بازو   -

 کراولی گفت:

 .یه کمی نیروی پشتیبانی بیشتر دارنا ونایه کمی احساس بهتری داشته باشم اگه بدونم  فک کنم  -

 :افزود هلت

 راهم کنه.فون یه کمی بیشتر از یه کمی نیروی پشتیبانی برامون اه نو البته اگه ما فرد درست رو بفرستیم، ممک  -

شناختند. بیشتر از آنی که به یاد داشته ها بود که همدیگر را میتاد. آنها همکار و دوستان قدیمی بودند. دههفرو افچشمان هر دو مرد بر روی میز 
با دیگری دانست دیگری در چه فکری است و هر کدامشان در توافق کامل می ا هم در میدان مبارزه خدمت کرده بودند. هر کدامشان دقیقاًبد نباش

 بود. کراولی پرسید:

 کنی؟ک میفه هوراس بداری   -

 او گفت: ه تایید تکان داد.بو هلت سری 

 کنم.ک میف سه هورابدارم   -
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وتری بود که مسیر بتنها ک ،اند برای او و الیس کمک بفرستند. کبوتری که گزارش را برده بودتهفای نداشت که مافوقانش تصمیم گرهیچ ایدهویل 
آن توانست جوابی برایش بیاورد و قبل از این که وتری بود که میبوتر تنها کبن را یاد گرفته بود. بنابراین آن کئالوربین بخش نورگیت و قصر آ

ه آخرین محل رها شدنش بوتر بته، کبال، عدبکشید. سه چهار روز طول می ،دبیا ر دیگری را بازسفدار شدن  وتر بتواند قدرت کافی برای عهدهبک
 ،دانستآگاه نبود که کمک در راه است. اگر می فت،گرو تماسی نمیاا بای از قصر. تا وقتی که ویل پیش مربی الیس، در فاصله –گشت برمی

 او جنگاور ،بات کرده بود. به عنوان یک کارآموزثکند. هوراس تنها یک نفر بود، اما ارزش و قابلیتش را بارها ا ییت بیشترنممکن بود احساس ام
شکست  را در جنگ رو در رو ث،مورگار ،کردند. او فرمانده شورشییک نچرال، آنطور که استادانش آن را بیان می – ودبا استعدادی بوق العاده ف

او شهرتی ترسناک برای مهارتش در مبارزه  علیه سواران تموجای خدمت کرده بود. به عالوه، ،هاا برتری عظیمی در جنگ اسکاندیبداده و بعد 
هیچ تردیدی آمد. عملکردش چنان بود که شاه دانکن ان میبه زا ببا احترام در میان گلیک نام شوالیه برگ بلوط هنوز – تن به تن به دست آورده بود

اش را تکمیل کند. بنابراین صف برنامه زمانی تعیین شده برای کارآموزینه خود راه نداد، آن هم قبل از این که بوالیه شدن او شدر اعالم رسمی 
 کند.کرد خنثی هوراس ممکن بود احساس تشویش و ناراحتی را که ویل در آن صبح زمستانی روشن در درونش حس می در راه بودنار باخ

ای قابل قبول پیدا کند بهانه ،به محض آنکه بتواند ،نقشه ریخت تا خیلی زود ،گاه سربازان بودابگویش در خوو  کار گفتافویل که هنوز غرق در 
 اری کند. بههمک بلط این تمایل را در وجودش حس کرده بود که از جانب سر کرن تقریباًبا او در این مورد صحبت کند. قبالً  وتا الیس را ببیند 

ر ارزش پتوانست رمانش داشت که میفاش نزدیک نبود و یک نیروی مسلح مستقل در زیر عموزاده به حرمانده جوان پادگان به وضوفرحال، ه
حص برای تفین مشتاق بود نت کند. همچبحصا الیس بمجبور بود در موردش  ،تواند چنان گام اساسی را برداردباما قبل از این که ویل  .باشد

های سخت برای دور پشت آن نورها، تصاویر و کوشش فرده حتم بکه مالکاالم  زیرا –بیشترشان در مورد مالکاالم اسرار آمیز برنامه ریزی کند 
الیس به  تادبیر کند تهای باال برداشته شوند، نیاز داشت راهی ساختن مالقات کنندگان از جنگل گریمزدل بود. اما قبل از اینکه همه این گام

 انو وارد شود.بهای یک توانست بدون دعوت به بخشدنبالش بفرستد. به عنوان یک نوازنده سطح پایین، اصاًل نمی

 خمی در فضای محدودا شود. و از زمانی که سگ شروع به بدها رفته بود تا مطمئن شود از تاگ به خوبی مراقبت میدر همین حال، به اصطبل
رسید از وقتی ویل آنها را با هم رها کرده، هر ماند. به نظر میببرده بود تا همراه تاگ  هاکرده بود ویل او را به اصطبل های خفه قصرخشبویل و 

 برسید آن اسدر سمت خودش، به نظر می ،ق یافته بود و سگفا آن سگ وبا حالت مافوقانه و مفرحانه بگ اند. تبودی ضدو حیوان به این برنامه را
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وهای جدید عجیب و صداها بیست، اما ندانست سگ ولگرد را به عنوان بدل قابل قبولی از خودش برای ویل پذیرفته است. ویل می کوچک پشمالو
 داشت.داشت که او را در آنجا مشغول نگه می ل قصر وجودبو گوشه کنارهای اسرارآمیزی در اصط

کناری دروازه بیرون آمد و قدم زنان به سمت برج مرکزی رفت. او مرد  از اتاقِ ی مبهمیناپیکر آش ،کردهمین طور که ویل از حیاط قصر عبور می
ت، آن طور که فراما آن طور که آن مرد راه می .ترکیب صورتش را ببیند بخو توانستمین ا موی سیاه و ریش بود ، و ویل از دورببلند قامتی 

و آن را علی رغم وزن قابل توجه نیزه به  – را در دست راستش نگه داشته بود گیننگی سنو یک نیزه جا – آشنا بود ،خودش را راست کرده بود
ه بکلیف ل، مردی که در بخش دور افتاده سیتراحتی باال کشید. بعد از چند ثانیه تردید و دودلی، ویل ارتباطات را در ذهنش ساخت. جان با

 ها واگذار کرده بود. ویل زیر لب به خودش گفت:اسکاندی

 ه؟نکنجا چه غلطی میاون ای  -

کرد. او وارد برج ل به سمت او نگاه نمیتبندد. اما خوشبختانه بااش را مید چکمهبنبا عجله چرخید و بر روی یک زانو نشست و تظاهر کرد که 
ملوانان اسکاندی در ا بیت کامل نایست در امبل میتبا حاال . تاذهنش به سرعت در حالی حساب و کتاب بود ،مرکزی شد و ویل راست ایستاد

اما حضور او در اینجا مشکلی اساسی  .در سمت شمال شرق و خیلی دورتر از این مسیر ،کرد، صدها کیلومتر دورترل اقامت مییسواحل اسکورک
رفت که او را ببیند ل میتاباگر  !ش توقف کرد. الیستویل در میانه تفکرا ...دانست کهیده بود و مینبین ویل و الیس را ش ههرحال او مکالمه بود. ب

همان طور که شایسته یک بانوی لقب تر هستن. ها حاال پر زرق و برقالبته مدل مو و لباس ،شناخت. ویل پیش خودش فکر کردبه راحتی او را می
ای گیرا بلندش رها بود. اما الیس چهرهاو ردای ساده اما برازنده یک سفیر را پوشیده بود و موی  ،ل الیس را در آخرین بار دیده بودتدار بود. وقتی با

فهمید که الیس بانو گئوندولین مغرور نیست، بلکه یک سفیر می ،آورده یاد میباتل ممکن بود او را به یاد آورد. اگر ب ،یفا دادن زمان کابداشت و 
های سباال آن نبود که ویل را در لببود. جان دنازشناسد نکته اصلی باتل ممکن بود ویل را باینکه  ،حال ره ها است. بهسرویس دیپلماتیک

بیند. همان ب دانست که ویل یک رنجر است و انتظار داشت که او را در لباسی ساده و تیره رنگ رنجرهاو میارنگارنگ و تابناک یک نوازنده ببیند. 
کردند نور کنار سایهارزه میبد. به عالوه، وقتی آنها منبینبارند مردم تمایل داشتند دنبال آن چیزی باشند که انتظار د ،طور که هلت به او آموخته بود

 های قصر بسازد.شناخت، این تنها فقط مسئله زمان بود که ارتباطی بین دیگر غریبهمی های در خیلی واضح نبود. اما وقتی جان الیس را

ی ساده مجبور بود تا وقتی که آنها برای این مساله جدید دردسرساز به الیس هشدار دهد. الیس خیل مجبور بود فوراً .پس اولین گام ویل واضح بود
ای اتل به آنجا رفته بود و ویل هیچ ایدهبکرد.  ثریختند خارج از دید بماند. ویل شروع به رفتن به سمت در برج مرکزی کرد. بعد مکای میبرنامه

برگردد. ویل  دوباره بیرون امکان داشتاشد. یا حتی بجا در سرسرای اصلی قط داخل آنف امکان داشترفته باشد.  استنداشت که حاال کجا ممکن 
شتی حیات پخش به بدانست ویل می ؛هاانداخت. آشپزخانه فرااطبرای یافتن یک ورودی دیگر برای رفتن به داخل برج مرکزی، نگاهی به دور و 

تاد. او برگشت و خودش را در فرو افهایش دست سنگین بر روی شانه تواند حرکت کند، یکبشوند و به آن سمت برگشت. قبل از اینکه از میب
هایشان نزدیکشان ایستاده بودند. هیچ ا دستانی بر روی اسلحهبکند. دو عضو دیگر پادگان ان نگاه میبحالی یافت که به صورت اخم آلود سرگروه

 ان گفت:بسه مرد کاری بود. سرگروه هر ای از دوستی و صمیمیت اوقات عصرگاه روز قبل در کار نبود. حالتنشانه

 تی داشته باشه.بحصد با تو اخولرد اورمان می .قط یه لحظه، ژانگولرف  -

مهارتشان  – سربازان پیاده بودند ته یک جنگاور با تجربه بود. و دو نفر دیگر صرفاًبو کند، و ال پیر ،انبک و سنگین کرد. سرگروهبس ویل موقعیت را
کشند. بهایشان را توانند اسلحهبقبل از این که  ،تواند حداقل با دو نفرشان مبارزه کندبا اسلحه به حتم آن چنان پیشرفته نبود. مطمئن بود که می

یا چهار مرد مسلح  و در ورودی و پل متحرک سی متری دور بود و با سه – آوردرماند تا زنگ خطر را به صدا دحال یک نفر باقی می اما با این
توانست انجام دهد آن بود که سعی کند با توانست از قصر خارج شود. تنها چیزی که میکرد مبارزه کند هرگز نمیشد. اگر حاال سعی میاداره می

 د جواب داد:نخبا لبانجام داد. او  نیهثادر نیم  ها را تقریباًبلوف راهش را باز کند. این تخمین
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 .منرسوه اون میبرو  موم کردم خودمت رو کارم وقتی هبان.وسرگر ،خیله خب  -

 :گفت او به محکمی حالت با سرگروهبان. نکرد رها را اششانه دست آن

 حاال.  -

 و ویل شانهای باال انداخت. او گفت:

 رو نشون بده. ه. راهباسنته، حاال هم برای من مبال  -

 چشمانش ناراضی بودند. او گفت: تر استوار سرجایش ایستاد.مرد مسند اما تاو به سرباز اشاره کرد تا پیشاپیش به راه اف

 ژانگولر. ،بعد از تو  -

ه دورش باال انداختن بی قیدانه بود و پیشاپیش در میان حیاط به راه افتاد. سه سرباز بانه شه کرد، که یک رضان امید داشت را عبویل آنچه سرگروه
کرد و آنها به در شان بر روی سنگفرش صدا میهای سنگینچکمه .سرگروهبان در پشت سرش و دو سرباز دیگر در دو طرفش – جای گرفتند

ها وجهت اتل در مسیر خروجش رو به رو نشوند. مردی که به وضوح در حال اسکورت بود کافی بود ترسیدند. ویل دعایی در سکوت خواند که با با
 زشناسد.باغیر آن،  چه کرد، ممکن بود او را چه در لباس ژانگولرر باتل از نزدیک نگاه میرا به خود جلب کند و اگ

 ه ضخیم به او سیخونک زدبلبا محکم  ئیشی ویل در کار نبود. سرگروهبان با ای از زندانی سابقِخوشبختانه همین طور که وارد شدند هیچ نشانه
د. همان نتفهای اتاق اورمان رو آنها به سمت پله قرار داشت  شندببیرون کشیده که در کمران نیزه سنگینی را بویل متوجه شد که سرگروه –

پیچیدند، به همین خاطر یک نیروی مهاجم برای استفاده از شمشیرش در مسیرش به سمت باال مجبور ها به سمت راست میطور که رسم بود، پله
 توانست تنها با بازوی راست و یک پهلوی در معرض دید حمله کند.مدافع از سمت باال میبود تمام بدن خودش را نمایان کند، در حالی که یک 

های سنگین کرد و دو مرد کنار ویل رفتند شروع به کشیدن نفسان همین طور که باال میبود که سرگروهنشبتوانست در پشت سرش ویل می
رود، اما آن سوال باقی بود، کجا بتواند از دستشان در ه راحتی میب جاناو متوجه شد ایای باریک در پشت سرش قرار گیرند. مجبور بودند در راه پله

دانست وقتی سعی به فرار کند، هر شانسی برای تظاهر ه خودش زمان دهد. میبیک بار دیگر تصمیم گرفت برای موقعیت بهتر  ؟رودبتوانست می
ا مردان بانسش برای موفقیت بهتر بود منتظر بماند. حاال، با بودن در قلب قصر اورمان، ت تا وقتی که شفتصمیم گر .تفربه بی گناهی از بین می

 رسید.موقعیتش چنان جالبی به نظر نمی ،رفتن مسلح در پشت سرش و نداشتن راهی به جز باال

وس بک زد. صدای عننیزه یک بار دیگر به او سیخوی کرد اما ثانتظار مک در اتاقِ های اورمان در طبقه چهارم رسیدند. ویل در کنارِبه مجموعه اتاق
 ن دستور داد:باسرگروه

 برو داخل.  -

دون بآنها و بدون هیچ انتخابی، به جز اطاعت کردن، ویل همان کاری که او گفته بود را انجام داد. ژاندر در کنار میزش در اتاق انتظار بود. وقتی 
ای از آن هیچ نشانه ،شد حیرت کرده بودا سه مرد مسلح اسکورت میبای که خاطر دیدن نوازنده هیچ در زدنی وارد شدند سرش را بلند کرد. اگر به

های درونی سمت اتاق هب بیرون آمد و درِ شبعد از پشت میز پوشیده از کاغذ ،دنایستبروز نداد. او یک دستش را بلند کرد، به آنها اشاره کرد که ب
 د. او گفت:ینرا باز کرد. ویل صدای آرام او را ش

 سرورم. ،رتون رو آوردناب هاسرباز  -

به سرگروهبان و ویل اشاره کرد تا وارد شوند  .ی نامفهومی شنیده شد و ژاندر سرش را خیلی سریع خم کرد و بیرون آمدباز درون اتاق صدای زیرل
کرد و ویل وسوسه و در همین حال در را بیشتر باز کرد. نیزه یکبار دیگر به پشت ویل سیخونک زد. آن سرگرمی کوچک داشت ویل را عصبی می
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وییم که ویل کنجکاو بود بداند اورمان از او رای خودش انجام دهد. حقیقت را بگبشده بود آن اسلحه را از سرگروهبان بگیرد و اندکی سیخونک از 
تواند فرار کند. اورمان پشت میز کارش ویل مطمئن بود هر زمانی که بخواهد می ،رانخوانده بودفو نگهبانان بیشتری اخواهد و تا وقتی که چه می

 س چرم نشانهنای از جا نشانهباز بود که بای روی صفحههای او هستند. یکی از آنها بر های جادو هنوز در میان برگهبود. ویل متوجه شد که کتاب
ر قوز کرده است. ارسید اندکی بر روی صندلی چوبی دسته دوشیده بود و به نظر میپاش را گذاری شده بود. اورمان همان ردای سیاه همیشگی

ا زحمت استوار بکه درد داشت. صدایش، وقتی که حرف زد مثل این تقریباً ،همین طور که با اشاره دستش ژاندر را بیرون راند به زحمت حرکت کرد
 داد و تنفسش سنگین و یا زحمت بود.رسید به سختی به کلماتش شکل میو محکم بود. به نظر می

 هیچ دردسری درست کرد؟ .انبخیلی عالی، سرگروه  -

 از اعالن کرد:بسر

 .به آرومی اومد .هیچی، قربان  -

 گفت: شه خودب بتکان داد. او زیر لاورمان به آرامی سری به تایید 

 ه.به. خوبخو  -

 ان تکان داد.بای برای مرخص کردن به سمت سرگروهبعد انگشتان دستش را با اشاره ،ی پیش آمدثوقتی به سنگینی نفسی کشید مک

 مون.ببیرون منتظر  لطفاً .اریذرو تنها ب تونی مامی .نباخیله خب، سرگروه  -

 حالتی نامطمئن پرسید:ا بو ا .ی کردثاز پیر مکبرس

 ...هنه سعی کنین، سرورم؟ زندانی ممکئنمطم  -

اش توقف کرد. مطمئن نبود که ویل چه کاری ممکن بود انجام دهد. در حقیقت، حتی مطمئن نبود که او زندانی باشد. به او دستور او در میانه جمله
ا دردسر آمیخته است. حاال همین طور که بکرده بود که ماجرا  فرضمین خاطر برود و ویل را به اینجا بیاورد و به ه ،داده بودند دو مرد بردارد

هایی را به یاد آورد که سی سیخونکپا اندکی دلوابها یک موضوع تفریحی بوده و نکر کردن که آیا این تفه بشروع کرد د، کراورمان مرخصش می
 چ گونه آرامی گفت:پ چپا حالت بدر تمام مسیرشان به سمت باال انجام داده بود. اورمان 

 .برو. راهه رو به چی همه  -

 صدای بعد ایستاد، خبردار سرش پشت در سرباز که شنید .داره درد مطمئناً اون کرد، فکر خودش با ویل. بود واضح صدایش در درد و رنج رد اما
 ی کرد. او گفت:ثموقعیت، آنجا مکان، هنوز نامطمئن از برژه وار به سمت در حرکت کرد. سرگروه که شنید را او هایچکمه

 ...سرورم، مونمپس من بیرون متظر می  -

 زود:افبعد 

 با مردانم.  -

 اورمان به او گفت:

 ده.ب خوای رو انجامله. هر کاری که میب ،لهب  -

توانست ببیند ل حاال مییکرد. وتی گیج بلند شد، با دستش پهلوی چپش را نوازش میالا حبان بیرون رفت، در بسته شد. اورمان بوقتی سرگروه
برد. همین که میز را دور زد و در مقابل ویل های شکسته رنج میکه بازوی چپ اورمان نزدیک پهلویش قرار گرفته بود. تقریبا مثل اینکه از دنده
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بی اندازه عظیم بود. ویل  آمد، مثل اینکه پیمودن آن فاصله کوتاه برایش تالشینفسش به سختی بیرون می ایستاد از درد خودش را جمع کرد.
 شروع به پیشروی به سمت اورمان کرد. او گفت:

 ه؟بلرد اورمان، حالتون خو  -

 اما اورمان دستش را بلند کرد تا او را متوقف کند.

 وجود داره که بتونی در موردش انجام بدی. ناچیزیی حالم خوبی نیست. اما کار نیبتونی بهمون طور که می .نه  -

 ویل پرسید:

 ال دکترتون بفرستم.بم دننتوزخمی شدین؟ می  -

 ه عالمت نه تکان داد و خنده تندی سر داد. او گفت:باما اورمان سرش را 

 ای نیاز دارم.تونه به اون چیزی که من کمکی دارم بکنه. نه. من به کمک دیگهباین قصر  توای شک دارم هیچ شفا دهنده  -

 اش را ادامه داد درون ویل را سوزاند.ی کرد و چشمانش همین طور که جملهثاو مک

 من به کمک یه رنجر نیاز دارم.  -
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ش خیلی ندانست برای واکود. در حالی که مینشبسکوتی در اتاق ایجاد شد. ویل الل شده بود. این آخرین چیزی بود که انتظار داشت از اورمان 

 و گفت:ا .زدن راهش را بگشاید فکند تا با بلوب اش راحال مصمم بود سعی هره خودش را جمع و جور کرد و ب ،دیر شده است

 ام.یه ژانگولر ساده ورمان؟ من فقطالرد  ،یه رنجر  -

 خندی از روی نارضایتی از خود به صورت نشاند و ادامه داد:بل

 مید کننده.او همون طور که چندین بار اشاره کردین، کامالً یه نوازنده نا  -

 رو افتاد.فمقابل میزش  فهای پشت صاای کرد و با درد بر روی یکی از صندلیانهباورمان اشاره بی اد

ه بهم غلآخرش با نهش نیاز دارم. اوبه کمک نیاز دارم و خیلی سریعم بین، ببنکن. قدرتش رو ندارم.  ثحو ب با من سر و کله نزن و جر  -
هیچ  شبعد .برم مونده که به کمانیمارم و خیلی وقت زیادی بی، نیبب تونیه کردن، همون طور که میبکردن، همون طور که به پدرم غل

 متوقفشون کنه. گهچیزی نیست 

 ویل پرسید:

 اونا؟ اونا کین؟  -

 ه خود پیچید.بپهلو و شکمش را نگه داشت و  ،الیدنور شد دوباره ه او حملهب ن که موجی از دردهمی اورمان

 سرانجام نفس نفس زنان گفت: دی بود. اورمانببه وضوح در حال  – نشستتوانست ببیند که عرق بر روی صورت آن مرد میویل می

 !هنون کسیه که سعی داره قصر رو تسخیر کا .یماری پدرمهب کنی؟ اون کسیه که پشتک میفچی  رن! توک  -

 ویل تکرار کرد:

 ...کرن؟ اما  -

 انیت ادامه داد:با عصبتر شده و ی کرد و اورمان حاال که موج درد اندکی عقب کشیده بود، قویثو مک
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 رویهای تسلط من پشت تمام این نقشه کردیای. تصور میکرده، درست مثل هر کس دیگه نفوذهم  م اون به تونک کف ته.باوه، ال  -
 پدرم هستم؟

 او برای تایید به ویل نگاه کرد. با دیدن آن تایید در چشمان مرد جوان، با حالتی تسلیم سری به تایید تکان داد.

 مگه نه؟، ک کنیفه است که اون طوری وب نیست خیلی سادبفر محنکنند. وقتی یه ر مردم این طور فک میثکا  -

همان گونه بود که او واکنش نشان داده بود. او از اورمان خوشش  کرد این دقیقاًحرفی برای ویل نمانده بود که بگوید. حاال که در موردش فکر می

ا طبیعت برو  درست در مقابل اورمان، سر کرن، گشادهو قابل اعتماد نیست. ادآمد و آن نفرت، او را به این نتیجه رسانده بود که لرد موقت مکیننمی

بود که پیش  ورمانا رفگیرد. اما با این حال، اینجا تنها حب هدایت کرده بود تا آن مرد را به عنوان متحدی بالقوه در نظر دوستانه، او را به سمتی

 :رفت. مرد زردروی ادامه دادمی

 یه ژانگولر باشی. م واقعاًباشی، اما شک دار اه خیلی چیزنببین، تو ممک  -

 اتوماتیک ویل را متوقف کند. ضاو دستش را بلند کرد تا اعترا

ون روزی که داشتم ا . اما توهگیرهات در لیست مورد عالقه من قرار نمیبه اندازه کافی با استعدادی، اگرچه فک کنم لیست موسیقی تو  -
 .کردم خودت رو لو دادیه میاحبباهات مص

 دادم؟لو  خودم رو  -

 ا اورمان داشت.برگشت که درست قبل از رسیدن الیس بگویی و  ذهن ویل بر روی گفت

 رونه.بد؟ پرسیدم که آیا اون ماله گیلاوالت پرسیدم، یادت میدمن در مورد مان  -

 ویل به آرامی گفت:

 بله.  -

رسیده بود به پاش را در زمانی که اورمان آن سوال را سردرگمیز گیجی و ا رپهای شود. او آن لحظهاند این گفتگو به کجا ختم میبد ودب کنجکاو

 :وشانی کند. او گفتپیده است النیاد آورد، همان لحظاتی که سعی کرده بود این حقیقت را که در مورد استاد چنگ ساز گیلیرون چیزی نش

تون گفتم یه موسیقی دان هور که بطان، همون رار کرده بود، لرد اورمفم ناون لحظه از ذه تواون فقط به خاطر این بود که اسمش   -
م قرار نای از ذهنیهثابه همین خاطر اون اسم تنها چند  .شهدست ساز گیلبرون بهش پیشنهاد نمی محلی هرگز یک آلت موسیقی واقعیِ 

 کرد.می

 :رمی گفتن اورمان به 

 بدونه.ژانگولر واقعی باید اون رو  رونی وجود نداره. اسمش گیلته. هربهیچ گیل  -

اما کارگر شده بود. و حاال  ،ست. این حقه، یک حقه خیلی قدیمی بود که اورمان برایش گسترده بودب ا عصبانیت چشمانش رابویل، خیلی کوتاه، 

 :دید. اورمان ادامه دادهیچ راه خروجی از آن تله نمی

د خیلی خوب آموزش یاهه و به نظر میکنن شبمیای که رنجرها استفاده ون خیلی به گونها – ت رو چک کردمببعدش من اس ،خب  -
 خ بهم دادن.نهات یه سرحتی لباس .دیده
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 ل سیاه و سفید پر زرق و برقی اشاره کرد که ویل پوشیده بود.ناو به ش

سیاه  ،نجا داریمکه ما اینل ایثی مفربمنظره  هیها متفاوتن، اما در پوشن. البته، رنگایه که رنجرها میکنندهتر های مستاون شبیه شنل  -
 بشی. محوطه ناپدیدتونی درون یم نیهثاچند  تو گیریبم اگه تصمیم نکله. تصور میآو سفید ایده 

 :گفت ویل

 چیزی بیشتر از یه سری انطباق تصادفی در کار نیست. ًًاین یه نظریه فریبنده است، اما بدبختانه واقعاً ،سرورم  -

 :داد ببعد مرد دیگر جوا ،اورمان دیدشعله عصبانیت را خیلی کوتاه در چشمان 

ه همون روشی که پدرم رو مسموم کردن منو هم مسموم کردن، دردش داره بدتر و ب لف نکن. وقت زیادی برام نمونده. اونات وقتم رو  -
 کنی. خارج اینجا رو از من دارن. باید خوانکه میچیزی رو  رهشم. و بعدش اونا هوش میی ه و چند ساعت دیگه بشبدتر می

 :گفت بود مشهود صدایش در که حیرتی با ویل

 از اینجا بری بیرون؟ نیاخومی  -

 ا نامیدی گفت:برا داشت. اورمان  شاین آخرین چیزی بود که انتظار

رو  ش، مردان خودنقصر نفوذ کردن. کر تو کم کمون مبارزه کنم اما اونا شاهابچند هفته گذشته سعی کردم  تو فهمی؟مجبورم، نمی  -
م بهشون تکیه نتو، کمتر از ده دوازده مرد دارم که میاق شده. این روزئافادارن فمن و هاونایی که به سربازگیری کرده و به تدریج ب

 ادر به خودش داشته باشه.فاید بیست، یا شاید بیشتر از این تعداد مرد وبدر همین حال اون  ،منک

 شد و از درد نالید. برای مدتی قادر نبود صحبت کند، بعد با صدایی ضعیف ادامه داد:موج دیگری از درد در او جوالن داد و او خم 

عضی وقتا برسه. باون یه عموزاده نامشروعه به همین خاطر هیچ راهی نیست تا به طور قانونی دستش به قصر  .خوادمی کرن قصر رو   -
ه، به شرطی که کرن قصر نه اون تقدیم کب داره تا کل بخش رو هایرمانروایی اسکاتفیه توافقی با  اون هایی داشتم که شایدیه سوظن

بدون وجود  .ننکشن و تمام منطقه رو اشغال میها از مسیرها وارد میشدن، اسکاتی بآ فارباشه، وقتی با من برو نگه داره. اگه حق 
خش سقوط بشه کل بن و قبل از این که بهار تموم نورگیت رو محاصره کنن نتوه، اونا مینداو که خطوط تدارکاتشون رو تهدید کمکین

 کنه.می

 ای افزود:ا لحن گزندهباو 

 خوای؟این اون چیزیه که می  -

 توانست ببیند که ویل مردد شده است و ادامه داد:می

ون این کار رو ا ه،وات. فگرکرد و کنترل رو به دست میمینکشتن هر دوتامون تردیدم  تومن و پدرم رو زیر قدرتش داشت،  ناگه کر  -
سانه قدیمی در مورد اون فون قدر قدرتمند نیست که با این کار بتونه ادامه بده. البته هنوز به همین خاطر اون اا .دهآشکارا انجام نمی

اون  امین کنه.تونه اون نیاز رو تکه کرن می – رهبر قدرتمندنیه ال بدونه که مردم ترسیده به دندوباره سرزبونا انداخت. می جادوگر رو
سم اون طلا ب ه. اگه هر دوی مانکداره همون وضعیت رو برای من نقشه ریزی می هوش نگهش داشته و حاال پدرم رو مسموم کرد. بی

اون تنها قوم و خویش  ایسته.و هیچ کسی مقابلش نمی – اون آزاده تا کنترل رو به دست بگیره ،میریمبجادوگری که سر زبوناست 
ام، اون توی بن بسته و با کشتن پدرم داو بودن رو ادعا کنه. تا وقتی که زندهتونه لرد مکیننمی ،بود. اما اگه بتونم دور بشمزنده خواهد 
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رسین، کرن باید دستش رو خیلی به اینجا ب هایتا وقتی که اسکات داره. ششه. شایدم به عنوان یه گروگان زنده نگههیچی عایدش نمی
و مراسم رو ادن. اما وقتی اون به عنوان لرد مکیننکش قیام میهاشه، روستاهای حومه علیبگه کارش خیلی آشکار با دقت بازی کنه. ا

 ه، خیلی دیر خواهد بود.نون رو حمایت کا رسه تاشه. بعدها وقتی که نیروی اسکاتی میره، این داستان متفاوتی میایب به جا

 ویل پرسید:

 اون چطوری مسمومتون کرد؟  -

 ای باال انداخت.اورمان شانهو 

اید به خدمتکارهام بشه. اما اونا بقیه آماده باشم و غذام جدا از بسعی کردم مراقب  ؟دونهکی می .مب بنوشخورم و آب من مجبورم غذا  -
 شون رو توی آب ریخته باشن.تینعله سم نهم رسیده باشن. یا ممک

 قرار گرفته بودند اشاره کرد.ر سیاه که بر روی میز کار نهای هاو به کتاب

گشتم من توی این کتابای لعنتی داشتم می .خیلی آروم این کار رو کردن ادونی، اون. میآدکنم داره میشه که حس میچند روزی می  -
 کردم تا یه سرنخی، یه پادزهری پیدا کنم اما تا اینجا بدون هیچ موفقیتی بوده.و سعی می

 ه آنها خیره شد و او گفت:ب ،ها اشاره کرده کتاببویل، همین طور که آن مرد 

 ...کردمک میف .فهمماوه، می  -

 د زد. او گفت:نخبه لو لبا حالتی درهم بورمان اکرش را تمام نکرد. فاو 

 کردی من پشت قضیه بیماری پدرم هستم؟ک میفکردی من یه جادوگرم؟ ک میفتو   -

 انکار آن وجود نداشت. او گفت:فعتی در نه تایید تکان داد. هیچ مبری سویل 

 اومد.یه نظریه منطقی می ه نظرب  -

 ا خستگی سری یه تایید تکان داد.باورمان 

 فکر کنی. نیست، خیلی راحته که در موردش بد بوبوقتی یه نفری مح ؛همون طور که گفتم  -

 لند شد.بدلی صنکرد از روی ا درد حرکت میباو در حالی که 

ه کمکت نیاز دارم تا از این قصر بیرون برم و شک دارم یه ژانگولر ساده به که تو یه رنجر هستی، چون من نحاال بهترین امید من ای  -
 .تونه از عهده این کار بیادب

 ه کرد:فااضی کرد و بعد ثاو مک

 انو گئوندولین هم خیلی بیشتر از اون چیزیه که به نظر میاد.بم نک کف  -

 زدن کرد. فحرویل شروع به 

 چطوری شما...  -

 وقف کرد، متوجه شد که زیادی حرف زده است. اورمان لبخند زد. او گفت:تبعد 
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ه برو  یه زمان وارد شدین، بعد بانو گئوندولین تو تو فرض نکن که چون یه فردی محبوب نیست، احمقم هست. شما دو تا تقریباً  -
 ین برای سواری. من احمق نیستم.رشما به طور اتفاقی در یه زمان میخونه. خیلی راحته. و بعدش هر دوی را میفخشش ب

فاقات چنان به سرعت رخ داده بود که ویل نیاز هشدار دادن به الیس، برای دور ماندن از انظار را فراموش کرده بود. او تدر چند دقیقه گذشته، ا

 خم کرد. او گفت:اا حالتی متفکرانه باتل گفت. لرد قصر بجان  حضور حیرت آورت و اورمان را از موقعیت آگاه کرد. به او در مورد فتصمیمش را گر

از جدید. به نظر میاد کرن هر دسته دزد و قاتل آزادی که در منطقه جمع بوده بیه سر – این یه مشکله. البته اون یکی از مردان کرنه  -
فرستم ادار باشن، ژاندر رو میفه من وبرسه که ممکنه یی میه خدمت مرداب نشن. در همین زمان کرکرن می باونا جذ .رو پیدا کرده

تونیم مون میکنیم چطوری سه تایی راتل دیده نشی، بعد باید فکبهم توسط این مرده  فک کنم بهتره که تو .تا پیامت رو به اون برسونه
 بشیم. از اینجا خارج

کرد و آن را به صدا در آورد. بعد در باز شد و ژاندر وارد شد. اورمان به سرعت ای کوچکی بر روی میزش، دستش را بلند برای برداشتن زنگ نقره

ا ظاهری نگران یادداشت را در درون بلیس برساند. منشی، ابه دست  تا دستوراتش را داد و در همین حال ویل یک یادداشت خیلی کوتاه به او داد

 خورد. او حاال آن را به زیان آورد.ون ویل را میکر دیگری داشت در درفو اتاق را ترک کرد.  پوستینش چپاند

 ؟هآرچی به دست می شت اونا هم هست؟ از اوناپکرن  –ح جنگالی گریمزدل بش – بش جنگاور  -

 اورمان پرسید:

 ؟هآر ،رو دیدی اناوه، تو هم او  -

 ای باال انداخت.بعد شانه

ن و نکهم کار می ابالم پشت همه اونا باشه. یا شاید اون شخص کرن باشه. حتی شاید اونا اشاید شفا دهنده سابق مالک .راستش نمی  -
 کنه.ه نفع خودش استفاده میبسانه قدیمی فون اابرای دوباره بازگو کردن  بحه کرن خیلی راحت از مزایای اون شنهم ممک باز

 ه خود لرزید. او گفت:باو دوباره از درد 

 فهمیم مالکاالم در حال چه کاریه.ب اتفاقی مجبوریما هر بدر هر صورت و   -

 ه دقت توضیح داد:بویل با سوالی در چشمانش به او خیره شد و اورمان 

 .ده. الزمه که منو به اون برسونیب افش ونتونه ماون ممکنه تنها فردی باشه که می  -
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 فصل
 هفتمبیست و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لند شد:به جمله اورمان واکنش نشان داد صدایش اندکی بویل همین طور که 

 !هته؟ اون دشمن قسم خورده کل خونوادهنکالم بهت کمک میاکنی مالکه شدی؟ فک میندیوو  -

 ت. او گفت:فیروی زیادی از او گرنقط سرش را به حالت نه تکان داد. به نظر آن تقال فاما اورمان 

اشه. سالب اور ندارم که مالکاالم پشت همه این ماجراها باشه. باور ندارم که اون یه جادوگرباور کنی، بهای پریان رو اگه افسانه فقط  -
ون اکرد و یکی از اون خوباشم بود. اما بعدش همه چیز خراب شد و کار می – یک گیاه شناس – ه عنوان یه شفا دهندهبها، اون مرد 

 اح محصور کرده.با نیروهای تاریکی و اشبه داخل جنگل رفته و خودش رو بگن از دید مردم ناپدید شد. مردم می

 ویل پرسید:

 چی خراب شد؟  -

ای از روی درد از درونش دهد اجازه داد ناله باز آن کار پشیمان شد و قبل از این که جوا ،اال انداخت. وقتی که آن کار را کردبای و اورمان شانه

 خارج شود.

این  ،دونیمی .با جادوگری یکی بگیرن هاش رومردم به اشتباه شروع کردن توانایی ،شاید یه جایی توی مسیر زندگی دونه؟کی می  -
تر از اون، مردم شروع به ده، و شاید خیلی قبلیه کمی خارج از حد معمول توسعه می وقتی یه کسی یه مهارتی رو –اتفاق افتاده  الًبق

 ن که اون کار جادوه.نکترویج این باور می

 کرد و با حالت معناداری به ویل خیره شد. ثبرای کشیدن نفسی مک

 .یندرک ک یه عنوان یه رنجر باید این رو  -

 هم حاال همین تا الیس و او که شد متوجه او و کردندمی فکر رنجرها مورد در مردم که بود روشی همان دقیقاً این. باشد تا موافق بود مجبور ویل

 :های مکانیکی استادانه بودند. اما با این حال او پرسیدجادویی مالکاالم را دیده بودند که شامل حقه های مثالًحقه از خیلی

 فرض اینه که آدم بده تو هستی.هر حال، ه ب؟ تونی این ریسک رو به جون بخریمی  -
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 .اورمان لبخند بی رنگی به او تحویل داد. هیچ رنگ و بوی زیادی از رضایت در آن لبخند نبود

ه مهارت یافتن این دارو و پیدا نتونم اون ریسک رو نکنم؟ در صدها کیلومتری اینجا مالکاالم تنها فردیه که ممکسوال اینه که می  -
 میرم.رم و در نهایت میه کما میب، نوابدون  .باشهکردن پادزهرش رو داشته 

این تاس  ب. برای اورمان، مالکاالم آخرین پرتااستویل با حالتی متفکرانه اخم کرده و این جمله را هضم کرد. او متوجه شد که حق با لرد قصر 

ای که منشی وارد اتاق شد، ویل نگاه روی صورت او را دید و از شد تا ژاندر وارد شود. لحظهببود. راه دیگری نبود که اورمان در پیش گیرد. در 

 همید که خبرهای بدی به همراه دارد. او گفت:ف

 .ی کرن همه جا هستنامرد .رسمبون دختر اه ب تونمنمی م،سرور  -

برداشت و راهش را سد حش داد. همین طور که ژاندر به سمت سرورش حرکت کرد، ویل گامی ، فاورمان همین که حمله دیگری به او دست داد

 :او گفت کرد دستی سرد به دور قلبش بسته شده است.می کرد. او حس

 ه که اونا متوقفت کردن؟نمنظورت ای  -

 :زودافبعد با رد واضح و سوزانی برای متهم کردنش، 

 مگه نه؟ ،هم نکردی ات روتو حتی برای رسیدن به اون سعی  -

 نگاه ویل را جواب داد. او گفت: ،کشیدن بشی ریزنقش، بدون ترس و عقنم

 شه.ببرای بانو گئوندولین پیچیده و بغرنج  خواستم اوضاعدیدن، و نمی ونونا ماستم ندوچون می ؛رو نکردم سعیم مرو دید وقتی اونا  -

 کشید. ویل به او گفت: جلوا هر دو دستش یقه پوستین مرد کوچک را گرفت و او را بویل دستانش را پیش کشید و 

 ی؟نی ترسو منظورت چیه که اوضاع رو براش بغرنج کتو  -

 کرد.نداد. او هیچ تالشی برای رها شدن از دست ویل ای از ترس جواب میژاندر هنوز نگاه ویل را بدون هیچ نشانه

یه ساعت بعدش،  ،وندولین برسونم. بعدئشم که عجله دارم تا نوعی پیام رو به بانو گمن در حالی دیده می .کر کن رنجرفدر موردش   -
 کنه؟شه که اون با ما کار میبه و متوجه نک تا تونه دو دو تا چهارکنی کرن نمیک میفکنه. از قصر قرار می هاسه تا از ما

در این لحظه هر تالشی برای هشدار دادن  نه.اوا بحق  ،ا خودش فکر کردبشی گامی به عقب برداشت. ویل ناش را رها کرد و مبه آرامی، ویل یقه

حوی، ویل مجبور نه ب ...شناختل او را میتابکرد، اگر ل برخورد میتبا انداخت. با این حال اگر الیس یک دفعه باه الیس، تنها او را به مخاطره میب

 :بود با الیس حرف بزند. گفت

 باید بهش کمک کنم.  -

 و گفت:اورمان سرش را با خستگی تکان داد. ا

چند دقیقه  فقطاشه. اما بگه و مردان کرن همه جا باشن، ممکنه که اون در حال انجام حرکتش ببرای این کار دیره، اگه ژاندر درست   -
 شیم.بوقت داریم تا از اینجا خارج 

 عصبانیت ویل به جوش آمد و سرریز کرد. او پرسید:
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 نم بهم نیاز دارام! من وقتی دوستنرین به جهب، بلطیفت و قیمت خودت؟ خکنی؟ پوست فک می شچیزیه که در مورد ناین تمام او  -
 رم و در برم.اذرو تنها نمی اناو

 اورمان چیزی نگفت. اما ویل حیرت کرد وقتی که ژاندر گامی به سمتش برداشت و دستی بر روی بازوی او گذاشت. او گفت:

تونه جلوی ی. اگه توی قصر گیر بیفتی هیچ چیزی نمینون رو از اینجا خارج کا ه که همین حاالنا لرد اورمانه. بهترین شانست ایبحق   -
 همی؟فگیره. این رو نمیا بکرن رو برای کشتن تمام شماه

اش این بود که او را به محل امنی برساند. اما دانست اورمان شورشی نیست، اولین وظیفهگفت. حاال که میویل متوجه بود که ژاندر حقیقت را می

 ه آرامی گفت:بانجام این وظیفه، معنایش این بود که الیس را در موقعیت خطرناکی رها کند و او از این ایده متنفر بود. اورمان 

مونه که هیچ دلیلی برای کرن نمی ه دوستت گیر بیفته. یا ممکنه نیفته. اما اگه ما هم گیر بیفتیم،نکنیم. ببین، ممکتلف میت داریم وق  -
 تونه ادعای تملک قصر رواما اگه کرن من رو نداشته باشه، نمی .ون یه سفیرهامخصوصاً وقتی متوجه بشه  – اون رو زنده نگه داره

مبادله کنی. این وندولین ئگ با ونتونی اگه خواستی مده. تو حتی میب ه، و اون نیاز داره که یه سری کارهاش رو با احتیاط انجامنکب
 مراقب اون دختر هست. نکنه که کرمی ننموئمطم

 زود:افوع فکر کند. بعد ضی کرد و اجازه داد که ویل در مورد آن موثاورمان مک

 اشه؟بوندولین اسم واقعی اون نئم گنک کف  -

 گفت: جویل سر در گم و گی

 لیسه.ااسمش   -

د. نمنطقی بود. وقتی همه آنها زندانی بودند دلیلی نداشت کرن بگذارد هیچکدامشان زنده بمانکرد. کر میفداشت در مورد آنچه اورمان گفته بود 

کر را در سر داشت، خیلی فای استفاده کند. همین طور که آن توانست از اورمان به عنوان مهره مبادلهتوانستند در بروند، میو و اورمان میا اما اگر

تواند لرد قصر را با الیس مبادله کند. پیش خودش تصمیم گرفت که اگر کار به آنجا کشید این کار را می واقعاًکر کرد که آیا ف شا خودبکوتاه 

 :خواهد کرد. او به ناگهان گفت

 .دیم، انجامش میخیله خب  -

 ا سرعت دستوراتش را صادر کرد. به اورمان گفت:بی کرد و افکارش را جمع و جور کرد. بعد ثمک

. چکمه و خوب شنل گرما، یه لباسای. کن انتخاب ضروری وسائل حد رو تا وسائل پس کنیم،سفر می ما سبک .کنرو جمع  وسایلت  -
 کنم.می زین اسب تا دو و رمها میاصطبل به من. بخوابیم زمین روی باید کنم فک

 اش را اصالح کرد.ی کرد و نگاهی به منشی انداخت و جملهثویل مک

 بیاری؟ رج مرکزیبی به ورودی شرقی صهیچ توجه خا بدون جلب تونی لرد اورمان رومی ،. ژاندربسه تا اس  -
 شد.ها باز میهایی بود که به حیاط پشتی و در مقابل اصطبلورودی شرقی یکی از آن ورودی  -

 ه تایید تکان داد. او گفت:بمنشی ریزاندام سری 

 کنیم.ی. از اون استفاده مهخدمتکارا وجود دار صیه راه پله مخصو  -
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 ویل سری به تایید تکان داد.

 میارم. بیرون ونا رودارم و وقتی شما رو دیدم ال آماده نگه میبها رو توی اصطبمن اس ش.اب ه. ده دقیقه دیگه اونجابخو  -

 اورمان پرسید:

 یم.نتازومی بل باد به سمت ورودی قصر اسثما م شبعد  -

 آمیز گشوده شد. او گفت:ه نعطی ندخبه لب، شصورت آن مرد علی رغم درد

 نمونه کالسیکی برای قوه ابتکار نیست، هست؟ این دقیقاً  -

 ای باال انداخت.نهویل شا

 ،کنیمباون موقع که بخوایم این کار رو تا وشیم، اما بپای دل هوشمندانهبسای مبایا ل ،کنیمبتونیم تونل مخفی دوست داری، می گها  -
م هنوز چند تایی مرد روی دیوارا نک کف .یمنغافلگیر ک رو یم و اونانه که با سرعت حرکت کمون مردیم. بهترین شانسمون اینهمه

 داشته باشی؟

 اورمان سری به تایید تکان داد.

 شون.یه تعدادی از اونا مردای من خواهند بود. اما نه تعداد زیادی  -

 ویل نگاهی به ژاندر انداخت.

خوام شما گه کرن و یا مردانش برای سر زدن اومدن، نمی. اهای پشتی استفاده کنخیله خب، اون رو حاال از اینجا خارج کن و از پله  -
ه هنوز متوجه نشن که ما در نممک .خرهبزمان یه کم تونه برای ما نتونن شما رو پیدا کنن، این می ه تله بیفتین، اگه اوناب جااین دو تا

 هستیم.مقابلشون 

 او تکرار کرد:

 ده دقیقه.  -

از کرد و به دقت بیرون را تماشا کرد. هیچ کسی در اتاق بیرونی بای ت، آن را ذرهفهر دو مرد دیگر سری به توافق تکان دادند. ویل به سمت در ر

شد و دوباره کنترل کرد و از آنجا خارج شد. راهروی  جژاندر سرگروهبان و مردانش را مرخص کرده بود. ویل به سرعت از در بیرونی خارًً نبود. ظاهراً 

دون عالقه به سمت ویل، آنها هیچ توجهی به او نکردند. ویل که خودش بدو نگهبان در هر انتهای آن بودند اما به جز یک نگاه  .بیرونی خالی بود

 .تن کردفت و شروع به پایین رفه سمت راه پله ربرا واداشت تا به آرامی گام بردارد 

کشیدند و او از سرسرای اصلی عبور کرد و بعد در حیاط پشتی از برج مرکزی خارج شد. هر سلول از بدنش میش در درونش فریاد میباعصا

ها برساند. اما خودش را واداشت با احتیاط گام بردارد، از جلب توجه به خودش تواند خودش را به اصطبلا تمام سرعتی که میب ،دودبخواست که 

ل بای ببیند که زنگ هشدار نواخته شده است. اگرچه، وقتی که به ساختمان تیره اصطناب کند، و در همین حال، هر لحظه منتظر بود تا نشانهاجت

گ و هم سگ صدای تا سارش را از روی نرده برداشت. همفزین و او  ،گ دویدال تبطصه احتیاط ناپدید شد. او به سمت اب رسید، تمام آن تظاهر

زین را بر روی پشتش گذاشت  زین و خودِ ویل پارچه زیرِ  یده و به خاطر رفتارش گوش به زنگ شده بودند. تاگ بی حرکت ایستاد تانرا شپایش 

 آن را بست. و بندهای کمر
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از روی زین های مجزای کمانش را ویل بخش ،حس کرده بود چیزی خارج از حالت معمول است. وقتی تاگ زین و آماده شد .سگ نگهبان ایستاد

گ را به اه زین آویزان کرد. بعد تبنزدیک آنجا آویزان بود و او آن را بر روی ق برداشت و به سرعت آنها را بهم وصل کرد. تیردان پر از پیکانش

 لش هدایت کرد.بخارج از اصط

قوی بود، اما اگر تعقیب و گریزی  یحیوان مناسب کنترل کرد. اسب بارکش خودش به اندازه کافی باو با شتاب دو اصطبل مجاور را برای دو اس

کرد اورمان و یا ژاندر توانایی هدایت آن موجودات غول کر نمیف .تفجنگی هم بودند که آنها را نادیده گر بد اسند بود. چنخیلی ک د،دارخ می

ا عجله بر رویش زین گذاشت و به آن بو  ،درا خارج کر بکهر خوش هیکل شده بود و حاال آن اس بد. او متوجه یک ماده اسنپیکر را داشته باش

اگ قرار داد و با عجله در ترسید که دارای تغییر سرعت خوبی است. او اسب ماده را در کنار وری به نظر میطآرام و مطیع بود، اما  بسار زد. اسفا

آن را زین  .ت که آنچنان چموش نبودفیا نر خاکستری را بها یک اسلبطصها پایین دوید و دنبال اسب سوم گشت. در انتهای اردیف اصطبل

 ابخورد. او بر سکردند سوار اسب شوند زین ینر را چک کرد. خوب نبود که وقتی ژاندر و اورمان سعی م بماده و اس بدهای کمر اسبن عدبکرد، 

و با دقت از میان درز باریکی به سمت برج مرکزی خیره یک لنگه از در دو لنگه را باز کرد  ،آماده به سمت ورودی اصطبل حرکت کرد یهایباس

شد. حرکت کوتاهی در سمت در شرقی دید و متوجه شد ژاندر است که در داخل درگاهی نیمه باز در میان سایه داخل برج ایستاده بود. پیکری 

ای تواند یکی از مردان کرن نیز باشد. شانهپیکر میو بعد متوجه شد که آن  ،شد. ویل امیدوار بود اورمان باشدتاریک هم در پشت سرش دیده می

 همیدنش بود. او زیر لب گفت:فباال انداخت. تنها یک راه برای 

 خب.  -

 ویل گفت: .هایی سیخ شده و چشمانی پر از سوالو خیره شده بود، با گوشاه ب نگاهی به سگ انداخت که با حالتی منتظر

 .الم بیابدن  -

 :افزود بعد

 .بی صدا  -

جهنبر روی پ ،ری از او دارندادانست چه انتظیچون م ،ی بودضه سگ آموخته بود تکمیل کرد. سگ که حاال رابا عالمت دستی که برا  شدستور

 رود آمد و برای حرکت آماده شد.فهایش 

به سرعت یک بار دیگر به سمت  ،عدب. متصل کردست و انتهای آن را به زین تاگ بدیگر  بهدایت کننده بر روی دو اس با سرعت یک طنابویل 

کوچک را لمس  بهایش، پهلوی اسبر روی زین تاگ پرید و با فشار اندک پاشنه ا شتابدر رفت، یک لنگه آن را کاماًل باز کرد. به عقب دوید، ب

آنها که پشت سر تاگ سمشاری آنی بر روی آن رخ داد. بعد ف ،ده مقاومت کردندننهدایت ک بناش طاسب ماده و نر در مقابل کش کرد. وقتی

ا بای سیاه و سفید که دوید، سایهتاگ می تندی به راه افتادند. سگ در کنار هکرد به حالت یورتمهایشان بر روی سنگفرش تلق تلقی صدا می

 دوید.شکمی پایین، نزدیک زمین می

ازوی بکرد. لرد قصر به نظر در شرایط بدی بود و با ک میشد کمهایی که به برج مرکزی ختم میه اورمان در پایین آمدن از پلهبژاندر داشت 

شد. تاگ  یلحظه شلوغ ،را به حالت سکون در آورد بل طناب هدایت کننده را کشید تا دو اسیشد. وقتی که وهایش حمایت میمنشی یه دور شانه

تند و برای چند فه جلو شیرجه رب بدیگر را متوقف کند. آن دو اس بپاهای محکمش را قفل کرد تا دو اس ،که حس کرده بود او چه در ذهن دارد

کرد خودش را بر روی زین ت و آن را آرام و ساکن کرد. در همین حال اورمان سعی میفماده را گر بسار اسفبعد ژاندر ا ،را کشیدند بناطنیه ثا

 بکرد صدایی را از جنا لبحرکات چرخشی توجه نگهبانان را ج ید و همچنین وقتی که آننکشد. ویل صدای تنفسی سریع و دردناک را شباال ب
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ه به زین آویزان بود بیرون کشید و آن را در زه کمان قرار داد. ژاندر خودش مجبور بود ببرج و باروها شنید. او یک پیکان از تیردانش که بر روی ق

یک صدای مبهم  ،ه ذهنش رسیدببود رخ دهد. همین که این فکر  اورمان کمک کند. این وظیقه ویل بود که مراقب هر موقعیتی باشد که ممکن

نگاهی به ژاندر انداخت، در حال تقال با سنگینی وزن اربابش بود که اسب ماده  .یدنفریاد و صدای پاهایی در حال دویدن را از داخل برج مرکزی ش

ش را در یک دست نگه داشت، دست دیگرش ندر کنار او راند، کمادر یک گام نیم دایره خودش را عاقبت کشید. ویل تاگ را نزدیک اسب ماده و 

و را هل داد. لرد قصر از درد اند اورمان را گرفت و باال کشید، و او را از باال بر روی زین کشیده و در همین حال ژاندر از زیر بو کمر هرا پایین کشید

و هیجان آن  قرار دهد و در همین حال اسب نرش تحت تاثیر تنش بیش را در رکاپاها تا ال بودقاما حاال سوار بر اسب بود و ژاندر در ت ،نالید

 رقصید.موقعیت با حالتی عصبی می

 ،از شد. ویل بر روی زین چرخیدبید و بعد در سنگین توسط کسی از داخل به بیرون نمن در برج مرکزی را شضا چقر چدر پشت سرش، صدای قر

ید و درب نچهارچوب درب در ارتفاع صورت یک انسان نشاند. صدای ترسانی را ش اصالً نگاه نکرد، شلیک کرد و یک پیکان لرزان به درون چوبِ

 د:یدوباره بسته شد. فریاد کش

 بجنبین!  -

 کننده هدایت طناب با و شد دور نعل چهار کوچک اسب و کرد لمس را تاگ پهلوی هایشپاشنه با. نداشت وجود دادن دست از برای بیشتری زمان

 بیمی بر روی زین و نیمی خارج از زین دید که با ناامیدی به یال اسنژاندر را  ،اش نگاه کردلش کشاند. ویل از روی شانهدنبا به را دیگر اسب دو

 دهد. صکر بیشتری به این مرد کوچک اندام اختصافا یتوانست هیچ وقت نر چسبیده بود. نمی

کرد. دوید که درب ورودی قلعه را مسدود میا حالتی نامطمئن داشت به سمت چرخی میبها انبباالی دروازه در مقابلشان بود و یکی از نگه قِطاا

 ها افتاد.گوش آن مرد فرستاد و دید که آن مرد برای پناه گرفتن بر روی سنگ فرش ویل پیکانی سوت کشان به سمتِ

 په توتاببر روی برج و باروی مقابلشان را دید و شنید که پر ی در پشت سرشان بود و ویل از گوشه چشمش حرکتِحاال صدای داد و فریاد بیشتر

 های مقابل تاگ فرود آمد.والدی رها شد و بر روی سنگفمانندی از یک کمان 

کمان  ،رو افتادفارو به درون محوطه ب گیری، ویل دوباره شلیک کرد و یک پیکر از جان پناه فدون هیچ هدب به ظاهر ،کری خودآگاهفبدون 

طناب  های پل متحرک صدا کردند، کششِان تندرو بر روی چوببان فرود آمد. بعد سم اسنق تلق کلهای کنارش تبر روی سنگ شاوالدیف

ورودی  جزیر بر تاریکیِ  آنها به درونِکردند. گ همراهی میاغرق در هیجان آن اوقات، با ت ،نر و ماده باز بین رفته بود و اس اقعاً هدایت کننده و

ل ایجاد کردند پای بر روی زمین یخ زده سخت در انتهای ها صدا خفهنیه، سمثا در چند .عظیم دویدند، بعد به بیرون، درون نور خورشید زمستان

چند تا از آنها وجود داشت. آنها نگهبانان را ید اما تنها شنوالدی را در هوا فهای های کمانو بعد آنها رها و آزاد بودند. ویل صدای هیس توپ

کردند. ویل نگاهی به پشتش انداخت و ژاندر یا آنکه آنها بیشتر مردان اورمان بودند و از شلیک یه سمت لردشان امتناع می – غافلگیر کرده بودند

اما  ،تر با درد بر روی زین قوز کرده بودمرد بلند قامتراند، را دید که سرانجام بر روی زین سوار شده بود. او داشت نزدیک به اورمان اسب می

 ه زین را نگه داشته بود.بخیلی محکم ق

خواهد کجا باشد.دانست که میآمدند ویل میمی شالبو وقتی آنها به دن ،ا شودپه بکشید که تعقیب و گریزی قط چند دقیقه طول میف
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حرانی اورمان باگ کشیده شوند و با حالتی تها در کنار باجازه داد دیگر اس سار را کشید.فی جنگل گریمزدل رسیدند اناویل همین که به ورودی آش

کرد اما هیچ چشمانش نیمه بسته، و نگاهی پریشان در میان نگاهش بود. دهانش حرکت می ؛خوردمیرا برانداز کرد. لرد قصر بر روی زینش تاب 

 دلواپسی در حال تماشای لردش بود. او گفت: ابآمد. ژاندر صدایی بیرون نمی

 هوش شدن نزدیکه. ون خیلی به بیاالم برسونیم. اباید به سرعت اون رو به مالک  -

نگاه کرد. هیچ شکی نداشت که د، شدنت و یه پیچ جاده جایی که تعقیبگرانشان ظاهر میفاو از اورمان نگاه برگر کان داد.تایید تویل سری به 

 تعقیبت کنندگانی وجود خواهند داشت. او گفت:

 ترسونم.م و هر کسی که بخود خیلی بیشتر دنبالمون کنه رو مینمومن اینجا می. رباون رو داخل درختا پیش ب  -

 شان در جنگل دنبال کرده بودند.باریکی اشاره کرد که او و الیس در جستجوی قبلیبه مسیر 

 خوب از دید خارجین. خیلی ن. تو اون مکانتظرم نمومنونجا . اال کننبسیر رو دمون امتری  دصیه   -

 .کرد مکثی ژاندر

 تو چی؟  -

 ات اگ سقلمه زدتویل کاله شنلش را بر روی سرش کشید و به  ویل به او لبخند زد. منشی ریزنقش شجاعتی غیر قابل انتظار در درون داشت.

 رود. او گفت:ط بهای برهنه درخت بلوهای گاه و بی گاه در زیر شاخهیشتر در درون سایهب

 من حاال خارج از دیدم.  -

 رود.بویل به او اشاره کرد که  ودبو وقتی ژاندر همچنان دو دل 

 برسن.ه ما ببرین، اونا هر دقیقه ممکنه   -
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هوش قصر  اورمان را گرفت و لرد نیمه بی بسار هدایت کننده اسفمنشی منطق خوبی در آن پیشنهاد دید. سری به تایید برای ویل تکان داد و ا

ل دور شدند. ویل با رضایت برای خودش سری یآنها از جلوی چشمان و ،های عمیق جنگل گریمزدل کشاند. بعد از پانزده متررا به درون سایه

ل به او یی سر داد. ویگ بود. او غرولندی کوتاه و توگلوتاتکان داد و بی حرکت نشست. سگ کامالً صاف بر روی شکمش بر روی زمین در کنار 

 گفت:

 .بی حرکت  -

کشید. تا یدند و یک سمش را به زمین ببه چپ و راست تا عصبی حالتی با تاگ هایگوش بعدتر ثانیه چند. خورد تکانی فرمانبری با سگ دم و

یده نرا ش شش هشداربابهماند که ارفهوت بود. تاگ را آرام کرد و به او باینجا ویل چیزی نشنیده بود. ویل به خاطر حواس چشمگیر آن دو حیوان م

 د.شکوچک آرام  باست و اس

ند، تمامی مسلح و تحت رهبری یک پیکر یم دقیقه دیگر هم گذشت. هشت نفر بودن ،پیچندبای از سواران از پیچ درون جاده قبل از این که دسته

 س کرد.بویل نفسش را ح .آشنای بلند قامت

 اتل.ب  -

جایی که ویل بر روی اسبی نشسته بود  یغرولند غیر قابل شنیدن دیگری سر داد، بعد دوباره آرام گرفت. گروهشان حدود دویست متر فریباًتسگ 

یشه زار پوشیده از به بسار کشیدند. یکی از مردان به وضوح نوعی شکارچی بود و او از روی زین پیاده شد تا ردپاهای روی جاده را بررسی کند، فا

ت به سم واضح بود. او در میان برف تماماً بکرد، جایی که مسیر پیموده شده توسط سه اسبرفی نگاه کرد که جاده را از جنگل گریمزدل جدا می

 شود. باس ت تا دوباره سوارفجنگلی اشاره کرد و ر

متشان چرخید و دستوراتی را تکرار ساتل به بید و نه مردانش داد تا پیش روند اما آنها حرکتی نکردند. ویل آن صدای بلند شده را شباتل عالمتی ب

 کرد.

ای به خاطر موقعیت از های گریمزدل نشنیده بود. برای لحظهاتل چیزی در مورد ترسبل پیش خودش لبخند زد. او متوجه شد که به وضوح یو

ه زمین رو باز بودند منتظر بماند و بعد شروع به تیراندازی کند. احتماالً یانتوانست تا وقتی که در مآمدند، میشیمان شد. اگر پیش میپته فدست ر

کر را کنار راند. بعضی از آن مردان ممکن بود سربازان اورمان فن عد آبکاهد. ب نتوانست بدین صورت هشت مرد از نیروی قابل دسترسی کرمی

تواند با خونسردی خودش را وادار به کشتن دانست که به سختی میمی ،ه آمدن مجبور شده بودند. و حتی اگر نبودندبمیلشان  فباشند که بر خال

ود، آموزشنبها به او داده بود هایی که هلت برای سالدلیل آموزشکند. هیچ اهمیتی نداشت که ممکن بود چقدر خطرناک باشند. این بهشت نفر 

وع متفاوتی بود. کمبود اخالقیات و طبیعت ضتل مواب ،هایی برای رسیدن به این سطح از مهارت که حاال به دست آورده بود. اگرچه روی هم رفته

دانست که مردانی مثل کرن نیاز به کرد. ویل میهر غارتگری تبدیل میذاتی شیطان صفتانه این مرد او را به نماینده بی نظیری برای طرح ریزی 

ی برای کشتن، دزدی و غارت را بدون هیچ تردیدی اطاعت کنند. این مردان، راه را تل دارند. آنها به مردانی نیاز دارند که دستوراتمردانی شبیه با

ل همین حاال هم به عنوان یکی از مالزمان کلیدی کرن انتخاب شده است. و کنند. هیچ شکی نداشت که باتروی دیگران هموار می هالببرای دن

 .ته بودفکه همین حاال هم یک پیکان در زه کمانش جا گر یویل ،جایی که او نشسته بود تنها دویست متری دورتر از ویل بود

ه خط شده بای را که در طرف دیگر جاده درختان مسن برهنه توانست ببیند که باد نوکِوزید. ویل میاد از مقابل میبپرتاب بلندی بود و اندکی 

اما ویل یک رنجر بود و برای یک رنجر، یک پرتاب دویست  ،بدگمانی برسند ر کمان داران ممکن بود برای چنین شلیکی بهثاک اند.بجنبودند می

لواپسی به خاطر از دست دادن یک هدف، اغلب به طور دانست که بدگمانی شروع یک خطا خواهد بود. دمتری مثل آب خوردن بود. اما ویل می



 

 زندگی پیشتاز 

 جادوگر شمال

گیری باال آورد. به  فکه بهتر بود از آن اجتنات شود. ویل کمانش را به موقعیت هد ؛رسانده سرانجام میه بتمام و کمال خودش را با همان نتیج

سهولتی  ،کشیده شد با آسانی به عقبهای ویل انهقوی پشت و ش حرکتی که توسط عضالتِ ،ریدسه عقت بشاری فرسید پیکان بدون هیچ نظر می

. تمرکز کرد – نه بر روی پیکان و نه بر روی کمانو  – فاش را ساخت، بر روی هدینکه زاده هزاران هزار بار تکرار آن کار بود. ویل تصویر ذه

ه بلند کردن بدر دویست متر دورتر باال آمدند.  بنشسته بر روی اس لِاتب پیکرِ  پیکان و کمان تنها دو بخشی از تصویر کلی بودند که به ارتفاعِ

داند این پرسید چطور میای درست است. در آن لحظه، اگر کسی از او میتا وقتی مطمئن شد که ارتفاعش برای چنین فاصله ،کمانش ادامه داد

ری باد صبهای تمرین. او برای اه بود، محصول دیگری از تمام آن سالو ناخودآگارای بدهد. این کار حاال بی ابتوانست جوارتفاع صحیح است، نمی

ین درز انگشت شصت و ب هانته کمان، آرام و رها بود. به همین خاطر کمان تفش، در برگرپای پیکان را محکم نگه داشت. دست چکرد و لحظه

انگشت شصت دست راستش در مقابل گوشه دهانش قرار  .اششدهته بود، کامالً تحت کنترل و حمایت، اما نه در مشت محکم فاش قرار گراشاره

 قرار گرفته در زه. پیکانِ بر باال و دو تا در زیر نوکِ کردند، یکیگرفته بود، سه انگشت اولش زه کمان را در موقعیت کامل کشش حفظ می

به طور مبهمی از ضربان قلب و ریتم طبیعی بدنش آگاه بود و اجازه داد که زه خودش از میان انگشتش  ،او نصف نفسی که فرو برده بود را رها کرد

 ول کشید.طنیه ثاکمتر از چهار  ،از وقتی که کمان را بلند کرد ،کل این مراحل. بدون هیچ لرزش و یا تابیدنی ؛هر دو دستش مطیع بودند .رها شود

کرد. آن شلیک، شلیکی بی نظیر بود. ها تمرین بود که به ویل خیانت مید. به طور کنایه آمیزی این سالجهی کمان سوتی کشید و پیکان از جا

کرد. نه یک کمان بلند، کمان شد. اما ویل داشت از یک کمان سه تکه استفاده میقیت همراه میفا موببرای هر کمان دار دیگری آن شلیک 

مسافت بیشتری  اگرچه حقیقتاً – آن پیکان بیشتر از دویست متر سفر کرد .اش با آن تمرین کرده بوددی که در این سه سال آخر از کارآموزینلب

رود آمد. به جای آنکه در فویل تخمین زده بود  آن پیکان دورتر از آن چیزی که –ی هموار حرکت کرد نحنرا در میان هوا پوشش داده و در یک م

ا را درید و آن را به چرم سخت پاز ناکجا ظاهر شد و به درون ران باتل نشسته و قسمت گوشتی  ،گیرداتل قرار بتنه  االبش در درون دفخانه ه

دیگر به دور  بور چند اسطش از ترس بر روی دو پا بلند شد و همین بغ کشید. اسیتل به خاطر آن درد سوزان و ناگهانی در رانش جازین دوخت. ب

ردار انداختند که رهبرشان را میخکوت کرده بود، برگشتند پنگاهی به میله  ،ات جنگل گریمزدل آگاه بودنداتل. مردانش، که تا همین جا هم از خطرب

ه یک بحش دادن به آن درد و مردانش ف در حال ،رحمی و خشم ا نوعی بیباتل، بتاختند.  بو برای یافتن پناهگاهی در پیچ مسیر به آن سمت اس

به قضا تن داد و پشت سرشان راند. ویل بدون هیچ  ،خوردوتلو میلدر حالی که از درد بر روی زین ت، ا خشمبعد، به اسبش را چرخاند، ناندازه، ناامیدا

 قصدی گفت:

 لعنتی.  -

 عادت بهش که چیزی اون تر ازسریع بعدش اما صاف، مسیر یه اولش. آورد یاد به را کمان مورد در کراولی هایحرف. کرد تماشا را رفتنشان و

 :گفت تاگ به او .میاد فرود داری

 دیگه هیچ شلیک بلندی در کار نیست.  -

کرد. دمش به آرامی حرکت نگاه می ه عقبی و بر روی سرش خم شد. ویل نگاهی به سگ انداخت که داشت به باالباگ در جواب تهای و گوش

که بوده باشه.  بدنش زا حاال هر جایی راضیه، الًماک شدن باتلای زخمی تماشسگ به خاطر  اًًًرسه واقعبه نظر می فکر کرد،ا خودش بکرد. ویل یم

ه بای نبود، به همین خاطر با یک زانو سقلمه باشندای از این که مردان در حال نوسازی یک گروه تعقیب ویل نگاهی به جاده انداخت. هیچ نشانه

درست جایی که به ژاندر گفته بود منتظر بماند.  ،قیه رسیدبه بگ زد. او را چرخاند و مسیر درون جنگل را دنبال کند. صد متر جلوتر در آن مسیر ات
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 نی رای بی معتکلما ،هوش بود بی تقریباً ،خوردبر روی زین تاب می ؛رفتاورمان بیشتر و بیشتر به درون کمایی که پیش بینی کرده بود فرو می

 داد. او از ژاندر پرسید:گفت و صداهای ناله وار کوتاهی سر میبی صدا می

 حالش چطوره؟  -

 شی اخم کرد. او گفت:نروری بود. مضسوالی که به وضوح غیر

 ؟ش رو برقرار کردهرماندهیفهای ای داری که این مالکاالم کجا بخشوقت زیادی نداریم. هیچ ایده  -

 تکان داد. او گفت:ه عالمت نه بویل سرش را 

 شه در موردش زد.ه حدس کلی مییه باشه ناشه. اما این که کجا ممکبقلب جنگل  توفک کنم درست   -

 که در صدایش مشهود بود گفت: ایش نگاه کرد. او با نگرانیبربااه بسی پدلوا ابژاندر 

 یم.نکبمجبوریم یه کاری   -

اش، ممکن است روزها در این های رنجریدانست که علی رغم مهارتای بیاید. میبود ایدهویل با ناامیدی به اطرافش نگاهی انداخت، امیدوار 

د. و آنها در بهترین حالت ممکن چند ساعتی وقت داشتند. نگاهش بر روی ندر این مسیرهای باریک پیچ در پیچ، سرگردان باش ،یدهندرهم ت جنگلِ

ه ژاندر بکرد. متوجه شد که شانسی وجود دارد. او خیلی کوتاه سمت، و به سمتش نگاه می وری نشسته بود، با سری خم از یکصبا بتاد که فسگ ا

 گفت:

 بجنب.  -

کر ف شها یک روز قبل آن را دنبال کرده بودند. او با خودنلیس تاه سمت مسیری کرد که او و بشروع به خروج از مسیر  .ای به تاگ زدو سقلمه

فای رسیدند که الیس علسیاه شیطانی عبور کردند تا به نقطه بمان و آهسته از کنار مردااآنها خر اده.تفنی که مدت کوتاه نایتو چه اتفاقایی  ،کرد

ه نشانه های سوختگی ب واژاندر بعد از لحظه ای تردید و دودلی، او را دنبال کرد.  .پیاده شد بساته بود. ویل آنجا توقف کرد و از افهای سوخته را ی

 د:خیره شد. او پرسی

 اعت این سوختگی شده؟بچی   -

ه تایید تکان داد. بئوری الیس در مورد یک فانوس جادویی غول پیکر را برایش گفت. ابروهای ژاندر باال رفت، اما او با حالتی متفکرانه سری تویل 

 او گفت:

 برای اون کار نیاز به لنزای محدب خوبی داری؟ ،منک کفبله، ممکنه حق با اون دختر باشه.   -

 ویل پرسید:

 لنز؟  -
ندیدم،  ها این استانداردی که برای این کار الزمبونا رو ایکی از  یچوقتتونه یه پرتو نور ایجاد کنه. هیه وسیله ی متمرکز کننده که می  -

 م ساختنش ممکن باشه.نک کفاما 

 ه ژاندر گفت:بویل 

 .داری یازن مهتی نلع ورنبع نه یه مبتو   -
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 :گفت او. نپذیرفت انداختنی باال شانه با را نظر آن ریزاندام مرد اما

 ال سنگی سفید.ثهای زیادی برای به دست آوردنش داری. به عنوان ماوه، راه  -

 ویل پرسید:

 سنگ سفید؟  -

 ه تایید تکان داد.برایش ناآشنا بود. ژاندر دوباره سری بآن کلمه 

 سوزه. خیلی هم داغها یه شعله سفید کامل میبه. گاز نکآزاد میل اشتعال بریزی یه گاز قاروش میب گ متخلخله که وقتی آنیه س  -
 .هاى سوختگی رو ایجاد کردهون چیزى که اون نشونهابیه شدرست  –

 ه کرد:فاضاری برای خودش سر تکان داد و اباو چند 

 توی فکرت داری؟ یکنه. اما اینجا و حاال چب تونه اون کار روگم سنگ سفید میبله، من که می  -

 بت بر روی ویل، مثل اینکه منتظر دستورات بود.ثابا چشمانی  ،تر شدو نزدیکاه بویل با انگشتانش بشکنی زد و سگ 

تونه بذارن. شاید سگ وهایی به جا میبها اون رو درست کرده باشند و آدما ی اینجا بوده، یاید آدمسانوفک کردم که اگه یه نوع فمن   -
 کنیم.یم مخفیگاه این جادوگر رو هم پیدا مینرو پیدا ک ه که اگه ما اونانیش ایبگیره. و خوبرد شون رو 

 های سگ را نوازش کرد و به زمین دورشان اشاره کرد. او گفت:ویل گوش

 ن.ون کشپیدا  -

تر کرد. بعد و وسیع ترکرد. بعد از چند دقیقه، او جستجویش را وسیع بسر سیاه و سفید پایین رفت و او شروع به جستجوی زمین کنار ساحل مردا

صدایی  ،ار پارس کردبعد یک ب ،و کشیدباش نزدیک زمین ماند. او چند باری زمین را اش در هوا بلند شد و بینیتوقف کرد. یکی از پاهای جلویی

 اضطراری و تیز.

 ویل یک نفس گفت:

 !دختر خوب  -

 :ژاندر مردد بود. او پرسید

 کرده؟نن رو حس نی که بوی یه آهو یا یه گورکئچطوری مطم  -

 ای به او خیره شد.ویل برای چند ثانیه

 .شگیباگه تو ایده بهتری داری، حاال وقتشه که   -

 ای برای عذرخواهی کرد. او به آرامی گفت:ا دستانش اشارهبژاندر 

 نه، نه، ادامه بده.  -

ت، به زمینی که سگ آن فبود. ویل به سمتش رکرد و منتظر دستورات جدید ویل به سمت سگ برگشت. مثل همیشه سگ داشت تماشایش می

 ای کرد و گفت:بو را یافته بود اشاره
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 .الش کنبدن  -

خوای ه میاگ :بعد متوقف شد و برگشت و به ویل خیره شد. دوباره پارسی کرد. پیامش واضح بود، شد دور متری چند. شد دور و کرد پارسی سگ

 روز رو که وقت نداریم.م ام. تبجنب اییب
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و ویل شروع به  ،هایی هم در مسیرشان بودگشت. مسیرهای فرعی و تقاطعرسید دوباره به روی خودش برمیمسیر چرخید و پیچید و به نظر می

های کند. به نظر انتخابدهد یا فقط به صورت تصادفی در مسیر گشت و گذار میداند چه کاری دارد انجام میتردید کرد که آیا سگ واقعا می

اش تمرکز وظیفهتوانستند دنبال کنند. ناگهان، همین که ویل متوجه شد سگ چطور بر روی زیادی در اختیار داشتند، مسیرهای خیلی زیادی که می

کرد. اگرچه سوال همچنان باقی بود. آن چیز، چه بود؟ ویل متوجه بود که ممکن بود همید سگ داشت در نهایت چیزی را دنبال میفکرده است، 

 .دندل جنگلی در حال تعقیب یک گورکن یا حیوان دیگری باش در با شتاباشد. ممکن بود با ژاندر بحق 

شد مسیرشان را در برگشت دانست که اگر مجبور می، می ودق جنگلی داشت، آن قدر طول نکشید که کامالً گیج شبا وجود مهارتی که در مناط

های نگرانی که که زندگی اورمان حاال کامالً به کار سگ بستگی دارد و از نگاه گرفت. او متوجه بوددوباره ردیابی کند، تحت فشار زیادی قرار می

زدند. هیچ منفعتی نداشت که ترسشان را به و آنها حرف نمی ؛دانست که منشی هم کامالً از این حقیقت آگاه استمی ،انداختژاندر به سمتش می

آمد خود گریمزدل حضوری یکرد. به نظر مهای بیهوده دلسردشان میته جنگلی تاریک از گپ و گفتفر روفشکل کلمات در آورند و طبیعت در مه 

که تنها  کرد. حالتیانداخت و زیر آن خمشان میار را بر دوششان میب، که این ازافسرده کننده و وحشت فتاریک، ال یک شخص. ثم – مادی دارد

 شد.بارتر می کبی از آسمان باالی سرشان سفگاه و بی گاه توسط تصاویر واضح و تصاد

ت بود که در سفر بودند. برای اولین بار از وقتی که شروع زد بیشتر از یک ساعویل تخمین می ،وقتی که به یک تقاطع سه گانه در مسیر رسیدند

ا حالتی نامطمئن باش ینی پایین، پای جلوییبا ببو کشید، بعد توقف کرد،  کرده بودند، سگ توقف کرد. او برای چند متری مسیر سمت راست را

 کشید و مسیر سمت چپ را امتحان کرد. بلند شد. بعد راه برگشت را بو

 می گفت:ه آراب ژاندر

 .کرده گم بو رو اون. خدایا اوه  -

ی سر جایش بناطا بها نخورد و تاب میتخورد. با چشمانی بسته، سری که لو میتی که بر روی زین تلوبابرسی کامل به اربابش نگاه کرد، ارتبا 

ماندند، بدون هیچ گونه سرگردان در جنگل باقی میدانست که اگر این ه زین بسته بودند. ژاندر میبا آن دستانش را به قبباقی مانده بود که آنها 

یک نوع نگاه سرزنشگر، بعد پارس  ،و انداختاه بای را برای زندگی اورمان به نگارش در آورد. سگ نگاهی توانست خاتمهجهت و هدفی، این می



 

 زندگی پیشتاز 

 جادوگر شمال

شان را برای دنبال کردنش به بویل و منشی اس کوتاهی کرد و به سمت تقاطع سمت چپ دوید، حاال تمام ردهای عدم اطمینان از بین رفته بود.

ید ژاندر نور مستقیم جلو رفته بودند که ویل شطه بیست متری ب پیش راندند. آنها پنجاه متری طی مسیر کردند. پیچیدند و پیچیدند و شاید تنها

هشدار  غاعت آن جیبو آنچه  – ه بودهبر روی سگ متمرکز شد شاو متوجه شد که تمام حواس –س کرد. ویل سرش را بلند کرد بنفسش را ح

ای زمخت و پوشیده از گلسنگ با پیامی ای بر روی یک تیرک در یک سمت مسیر در مقابلشان قرار گرقته بود. تختهشده بود را دید. جمجمه

اما پیام واضح بود. ژاندر  ،مبهم باشندممکن بود که کلمات رمزدار و  .های رمزی باستانی در زیر آن قرار گرفته بودنشانه ابنامفهوم و نوشته شده 

 ت:گف

 اون یه هشداره.  -

 ویل یک پیکان از تیردانش برداشت و آن را درون زه کمانش گذاشت. ویل با لحن سردی گفت:

دادم این بود چیزی که انجام می اگه برنامه داشتم برای کسی کمین کنم، آخرین شخصاً .پس بهتره بدونی که هشدار دریافت کردی  -
 لش این رو بدونن.بکه اونا از ق

ک فود. نبویل به جلو خم شد تا از نزدیک جمجمه را بررسی کند. به خاطر گذشت زمان زرد شده بود. کامال واضح بود که جمجمه یک انسان 

ری منتظر صبا بی بود. سگ آن قرار گرفته ب فهای سگی در هر طراش به نظر خیلی بیشتر از فک پایینی یک انسان جلو آمده بود و دندانینییاپ

ل برق به پیش دوید و از ثدوباره سگ شروع به پیشروی در مسیر کرده و ناگهان شروع به دویدن کرد، م .بود و ویل به او عالمت داد که جلو برود

 شد. جپیچی پیچید و از دید خار

و خودشان را در زمین باز و مسطح  ...دنبال سگ از آن پیچ گذر کردندد و آنها به ننه حالت چهارنعلی در آمد تا سگ را دنبال کبگ ااره ویل، تاش اب

 ا کاهگل پوشیده شده بود. او شنید که دوبه ساده در انتهای آن که از چوب تیره ساخته شده و سقفش طبقا یک ساختمان یک ب ،دنتفزرگی یاب

 ه آرامی گفت:بد. ویل ننکنارش توقف کهایشان سرخوردند تا عد بر روی گامب ،آیندمی شالبنعل دن چهار دیگر بسا

 رسیدیم. دابه نظر می  -

 های زندگی انسانی بود. او گفت:ال نشانهبدن ،ژاندر نگاهی به دور و اطراف فضای مسطح انداخت

 اما مالکاالم کجاست؟  -

راخوانی کرده بود. پیکرها شروع به خروج فکه نام جادوگر چیزی را ن ل ایثم ،ضای مسطح در میان درختان دیدندفناگهان حرکتی در انتهای دیگر 

 کردند. فاز میان درختان اطرا

. او برای ..ش خطور کرد متوجه شد که چیزی غیرعادی در موردشان وجود داشت. آنهانبیشتر از سی نفر بودند. و ویل حتی وقتی این فکر به ذه

کند. حتی در قضای مسطح نور اندک و دارد به چه چیزی نگاه می کلمه مناسبت ذهنش را جستجو کرد، و مردد ماند. کامالً مطمئن نبود که

 تر بودند.تر و تاریکها تیرهجنگلی پشت سرشان مانده بودند، جایی که سایه تاریکی انبوهِ نزدیکِ ،اگر آدم بودند ،هانامطمئن بود و آن آدم

 گفت: شی به نرمی صحبت کرد. اونم ،عدب .ردب روفشنید که ژاندر سریع نفسش را 

 آدمن؟ اون. انگاهشون کن  -

ل این بود که به طرز دردآوری کاریکاتوری ثم اما .منآدنن ئاونا مطم ،کر کردفویل متوجه شد که چه چیز موجب تردیدش شده بود. او با خودش  د،بع

وت فهای کوتوله بودند، به سختی به چهار دوریه بهایشان شعضیبتمام آنها.  –تاده بودند فه طرز وحشتناکی از ریخت ابهای معمولی بودند. از آدم
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اش و سینه هابود و شانهباید قدش دو متر و نیمی می – هایشان بلند و به طرز دردناکی الغر بودند. یکی از آنها غول پیکر بودرسیدند. بعضیمی

بعضی قوز داشتند، بدنشان خم شده بود. چندین نفر  اس بود.تموی زرد رنگ  های کم پشتِعظیم الجثه بود. پوستش سفید مات و به غیر از دسته

آمدند. گلوی ویل خشک شد و او دید که در میان وتلوخوران پیش میلمثل اینکه ت ،حرکتشان زمخت و دردناک بود ؛هم کاماًل قوز پشت بودند

به وضوح این نتیجه  ،شود. او با خودش فکر کردتواند به عنوان یک انسان معمولی توصیف بیش از سی نفر انسان مقابلش، حتی یک نفر هم نمی

به اینجا اشتباه کرده بودند. جادوگری  شهو یبا آوردن اورمان بشد که آنها این نکته نیزکر کرد، متوجه فه آن بو همین که  ه،نالاکلامجادوی سیاه 

 در حال نابودیش بوده لرد قصر کمک کند تا از سمی که بکرد، خیلی سخت بود که ها ایجاد میتادگی دردآور را در انسانافین از شکل نکه یک چ

ادر صه دستوری که در سکوت ب بهای درختان، آن موجودات توقف کردند. متل یک جوابهبود یابد. بعد از اولین حرکتشان برای خروج از سایه

ه تاگ نولندی پیوسته و آرامی از سر هشدار را در سیتوانست غرشده باشد. ویل نگاهی به سگ انداخت که به آرامی در مقابلش قوز کرده بود. می

ای بود که در تادهفمگر اینکه او یکی از آن موجودات از ریخت ا ،ای از جادوگر نبوداحساسی کند. متوجه بود که موقعیت بغرنجی است. هیچ نشانه

 حوی ویل در این مورد شک داشت.نه بکه  –ضای باز بودند ف فرطلش در آن بمقا

 ...رنجر  -

ا دنبال بضای باز سری تکان داد. ویل ف فه آن طربا ترس تیز شده بود. ویل نگاهی به او کرد و مرد کوچک اندام بصدای ژاندر آهسته بود و 

 ض شد.بقنا ترس مبکردن نگاهش، حس کرد گلوی خودش 

پچی بی کالم و  پچ ،آمدهمین طور که پیش می ا صورت رنگ پریده شروع به پیشروی به سمتشان کرده بود. هر بار با گامی سنگینبآن غول 

کرد بلند کرد. هنوز یک ش استراحت مینه زیببه وجود آمد. ویل به آرامی کمانش را از جایی که بر روی ق یشقافآهسته از سر تشویق از سوی ر

 پیکان در زه آن قرار داشت و آماده بود. او به آرامی گفت:

 ی نزدیکه.فبه اندازه کا  -

تر شود. آن تواند اجازه دهد نزدیکدر وسط مسیر بود. او گام دیگری برداشت. حاال در میانه فضای باز بود و ویل حس کرد که نمی باًغول تقری

. او با صدای بلند و با اندکی نواحتماالً به همراه اسباش ،توانست ژاندر و اورمان را قیمه قیمه کند. و ویل با خودش فکرکرددستان غول پیکر می

 تیزی در لحن صدایش، گفت:

 ا.وایست  -

را در عضالت او دید که  ضیابخم کرد و ویل انقاا آن که سوار بر تاگ بود. چشمانشان در یک سطح بود. غول ببه چشمان غول نگاه کرد. حتی 

باید  بشنگاه کرد. درست جایی که قل ه غول راسینشد تا گام دیگری بردارد. ویل پیکان را در کمان به اندازه تمام کشید به طور غریزی آماده می

 ا تامل صدایش را آرام نگه داشته بود گفت:ببود. او که میا آنج

 .هنشیجاش می این برد درست سر توچون خیلی درشت هیکلی، این پیکان   -

تناسب نبود. چهره بی؟ ویل مطمئن ضبعصبانیت؟ ترس؟ خشم و غ ؟ویل اخم عمیقی را در آن صورت دید. سردرگمی .آن موجود مکثی کرد 

ان دست برداشته شاش خیلی عجیب و غریب بود، سخت بود که با دقت حاالتش را بخوانی. مهمترین چیز این بود که غول از پیشروی به سمت

ی نداشت. او با ادوباره ویل ایده ؟نصیحت او برای توقف ؟های کناره فضای باز آهی جمعی شنید. اصرار به او برای پیشرویبود. ویل از تماشاچی

ای نداشت که چه هیچ ایده تا برف بعدی اینجا روی اسب بشینیم و همدیگه رو از دو طرف فضای باز نگاه کنیم؟ ؟چی بعدشخودش فکر کرد، 
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پچی یک  گذارد. ژندار با پچتوانست ژاندر و اورمان را تنها یراند تا او را از این موقعیت برهاند. اما نمرا می گتاکاری انجام دهد. اگر خودش بود، 

 نفس گفت:

 ببین! رنجر،  -

. کردمی اشاره سگ سمت به داشت ژاندر. بود کرده مشغول خود به را توجهش کامالً مشخص طور به که غولی برگرفت، غول از را نگاهش ویل

ویل نفسش را فرو برد تا او را صدا  .تفرشده و داشت از میان آن فضای باز به سمت غول می بلند اش در مقابل آنهاعیت قوز کردهموق از سگ

سمت و  ه آرامی یه اینبت فرشمالوی سگ همین طور که میپی کرد و کشش کمانش را رها کرد. دم ثشد مک یوقتی متوجه چیز ،بزند، اما بعد

 خورد.آن سمت تاب می

سگ درست در مقابلش توقف کرد. سرش را پایین آورد و دمش را هنوز تکان می ؛پایین و به او نگاه کرد غول به ،همین که سگ به غول رسید

ت. سگ دوباره فر روی یک زانو نشست، و یک دست بزرگش به سمت سگ رب ک شد و اوپاه ثخم از روی صورت آن موجود عظیم الجاداد. آن 

اش، سرش را اندکی اش را خاراند. سگ با چشمانی نیمه باز به خاطر خوشحالیزیر چانه های او را نوازش کرد وجلو رفت و نشست و غول گوش

 کرد. او به نرمی گفت: لبکامالً چشمگیر دیگر جء ژاندر دوباره در آن روز توجه ویل را به یک جز ،زند. و بعدبگرداند تا دست غول را لیس 

 !کنهون داره گریه میا  -

 ریختند.رو میفهای رنگ پریده هها بر روی گوناشک و مطمئناً

 ک کنم اون کامالً بی آزار باشه. خدا رو شکر بهش شلیک نکردی.فدونی، می  -
 قم.فگم موابباید   -

 صدایی از پشت سرشان این را گفت.

 کنین؟گین شماها دارین توی جنگالی من چه غلطی میبکنین بهم حاال لطف می  -
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نیه تردید کرد. هیچ ایده واقعی نداشت که انتظار ثابرای کسری از  ،پیکان کامالً در زه کشیده شد. بعد ،ویل بر روی زین چرخید، کمان بلند شد

شاید خیلی خیلی بلند و الغر،  – تر از موجودات دیگر باشدزد که جادوگر به نحوی بزرگحدس می ،زدزور می دارد مالکاالم چه شکلی باشد. اگر

شاید نشانه گذاری شده با نمادهای تاریک و مرموز و یا خورشیدها  ،بودملبس به ردایی بزرگ و سیاه می و یا غول پیکر و خیلی خیلی چاق. مطمئناً

رساند. آنچه ویل انتظار به سه متری می اًبریتقگذاشت که بلندی قامتش را که او یک کاله رنگ شده بلند بر سر می تهبهای گردان، و الو ماه

تر از خود ویل بود. او موی خاکستری کم پشت و نرمی داشت که بر روی نداشت یک شخص ریزنقش و الغر اندام بود که چند سانتی متری کوتاه

ای رنگ ساده قهوه ک بینی و دو گوش بزرگ و یک چانه که اندکی به عقب رفته بود. ردایش یک ردای خانگییک فرق تاس شانه شده بود، ی

اما بزرگترین غافلگیری چشمانش بود. چشمان یک جادوگر  .و علی رغم آب و هوای زمستانی صندل پوشیده بودا ان، وببود. بیشتر شبیه ردای راه

عی در آن نگاه بود. ویل طباز مزاح و شوخ  اپذیردقی رنگ بودند و نوری انکار ننآن چشمان ق .خطری محرمانه باید تیره و شوم باشد، پر از اسرار و

 گیج و سر در گم کمانش را پایین آورد. او پرسید:

 تو کی هستی؟  -

 ای باال انداخت. او به آرامی گفت:مرد ریزنقش شانه

 ه.نر حال اینجا خونه مه رسم. بهپام که باید این سوال رو بم من کسینک کف  -

 و حالت رد و بدل کردن کلمات نبود. او با گستاخی پرسید: ش، هیچ در مودبابرارو به وخامت  نگران در مورد موقعیتِ  چه، ژاندرِ اگر

 الم هستی؟اتو مالک  -

شرده شد. او که رد شوخی از نگاهش فانش اندکی به هم بکرد لکر میفمرد ریزنقش سرش را به سمت منشی خم کرد. وقتی که در مورد آن سوال 

 شد گفت:ناپدید می

 .ننکدام میصوری طاین   -

 :گفت ژاندر
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 م مسموم شده.بابراس به کمکت نیاز داریم. پ  -

 تهدید کننده به خود گرفت. او گفت: نیرم دادند و صدایش لحفابروهای پرپشت مالکاالم اخمی را 

های هشدارم رو نادیده کنی؟ شماها وارد قلمرو من شدین، عالمتکمک می سالتماترین جادوگر در این بخش تو داری از ترسناک  -
 ین؟نکازم طلب کمک می عدبکنه ریسک کردین، تین، روی عصبانیت و خشم جنگاور شب وحشتناک که از من محافظت میفگر

 ده آن کلمات جواب داد:نندون هیچ ترسی از لحن تهدید کبژاندر 

 ه.آر ،اشیباگه واقعاً مالکاالم   -

 شان برگشتند و او سرش را با تحسین تکان داد. او با لحن بازتری گفت:ابروهای جادوگر به موقعیت عادی

 دازیم.نه نگاهی به لرد اورمان بیتون دارین. شاید در این مورد بهتر باشه تو ذاتت أشماها یه کمی دل و جر ، مطمئناًبخ  -

 ویل گفت:

 دونی این کیه؟تو می  -

الم اکرد. مالکمن من می بآرامی زیر ل خورد و با صداهای نامفهومِکوچک اندام به سمت اورمان رفت که بی هوش بر روی زیتش تاب میو مرد 

 ای کوتاه کرد. او گفت:خنده

 .دونم رنجرته که میبال  -

وری از میان آن تغییر قیافه، خود ف تقریباً .حاال مالکاالم هایش فرو افتاد. چقدر برای تغییر قیافه محتاط بود. اول اورمان وویل با حالتی مغلوب شانه

 واقعی او را دیده بودند. او شروع کرد.

 ...چطوری تو  -

 ت:فه دار گنعطا اشاره دستش او را ساکت کرد. او خیلی باما جادوگر 

و صدا به راه انداخته  مربوط به علم کیمیاگری نیست، هست؟ توی این چند روز گذشته دور و بر جنگل من خیلی سر به این دقیقاً ب،خ  -
دم که یه چاقوی بنشرح می –ن. کمان داری و یه ساکس بزرگ کنار پهلوت آویزونه شرونی که رنجرها سوار میبودی. تو اسبی رو می

ها رو داره. بیشترین ویژگی بهت آور در هم آمیزی با پشت صحنه لت که تقریباًنا شبعالوه  ات همراهت داری. بهیه جای دیگه بپرتا
 اشی؟ یه ژانگولر؟بخواستی ای میچه چیز دیگه

 ویل دهانش را باز کرد که جواب دهد اما کلماتی بیرون نیامد. اگرچه ژاندر تمایل اندکی به سکوت داشت. او گفت:

 .کنینرین یکه به دو میاونوقت شما دو تا دا و میرهره میام دبابر! الطفاً  -

 از شد. او با همان تعجب گفت:بدوباره چشمان مالکاالم 

 چه مرد بی باک و جسوریه. یقمون حقیقتاًفکنیم. این رگه داریم یکه به دو میره به ما میایه جادوگر، و این د و یه رنجر  -

کردند. او دستش را بلند کرد تا لرد قصر را لمس کند ه دقت صورت اورمان را بررسی میبحال، حتی در حال حرف زدن، چشمان زیرکش  با این
 .رسید. او صدا زداما کامالً به آن نمی

 رام بیار پایین.ب ورمان روالحظه رها کن و لرد یه اون سگ رو برای  !اربترو  -
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 مت اسب اورمان رفت.سداد بلند شد و تلو تلوخوران به ازش سگ ادامه میغول با اکراه از جایی که به نو

تر از حد معمول اندکی سریع ثکرد آن حوادش و غول قرار داد. ویل هم، در حالی که حس مییربااژاندر از روی زینش پایین پرید و خود را بین 

ت: فگای باال انداخت. آن حرکت میشانه باگ رد و بدل کرد. به نظر استپیاده شد. او نگاهی از سردرگمی با  باز اس ،دنافترایش اتفاق میب

 یه اسبم. فقطن م م؟نستودچطوری باید می

 ری گفت:صبا بی بالم اندکی الکاسته بود توقف کرد. مبار مقابل آن مرد مصمم که راهش را بترو

 ت رو به داخل بیاره.ابون ارباتره که اجازه بدی ی سریعاخورو می زنه. اگه کمکمون بهش آسیبی نمیا  -

هوش از روی زین به میان  سته بود و گذاشت تا مرد بیب شهایی را باز کرد که اورمان را به محلابطن .ار به جلو آمدبت. تروفا اکراه، کنار ربژاندر 

 کرد.خیره شده که به سمت خانه اشاره میخورد. او با حالتی پرسشی به مالکاالم ب آغوش بازوانش سر

 ر.ببم ااق مطالعهاته به داخل ب ون روا  -

دوید و ویل و مالکاالم کرد مثل اینکه آن مرد وزنی بیشتر از یک پر نداشت. ژاندر در کنارش میهوش را چنان حمل می ر به راه افتاد و مرد بیباترو

 ا لحنی خوش گفت:بالش بودند. جادوگر بدن

ها یه سگ گله داشت، قبل از اینکه که روستاییه. البته اون وقتی یه بچه بود بطوری که اون به سگت واکنش نشون داد، خیلی جالاون   -
 ار هم شکست.ببیچاره ترو بک کنم وقتی اون سگ مُرد قلفون سگ تنها دوستش بود. . ابیرونش کنن

 ویل گفت:

 فهمم.می  -

خیلی جوونه و خیلی مسئولیت  ،دهد. مالکاالم از پهلو به او نگاهی انداخت. او با خودش فکر کردد بتوانکه می استی بترین جوارسید امنبه نظر می

 دور از چشم رنجر جوان لبخندی زد. او به نیمکتی در کنار ایوان اشاره کرد. او گفت: .رپذی

 .اییازی نیست داخل بنیم نکه مینوقتی دارم لرد اورمان رو معای  -

 :گفت او. کرد راست را خودش توانستمی که جایی تا ژاندر اگرچه. رفت نیمکت سمت به و داد تکان تایید به سری ویل

 منم میام داخل.  -

 ای باال انداخت.انهشالم اآورد و مالکمین بات را بحث هیچ لحنش

امکان آسیب رسوندن من بهش نگران  درموردخوای بیک کمی دیر شده که  .جا آوردینای ون روا رحال توه خوای. اما بهبوری طهر   -
 باشی.

 :ژاندر یا حالتی محکم گفت

 ...قطفمن در اون مورد نگران نیستم. من   -

ش فکرد تا حرفش را تمام کند. وقتی ژاندر این کار را نکرد جادوگر حرو را تشویق میاحرفش ناتمام ماند. مالکاالم با چشم انتظاری منتظر مانده 

 را برایش تمام کرد.

 نگرانی که من یه طورایی بهش آسیب بزنم.  -



 

 زندگی پیشتاز 

 جادوگر شمال

د آن را به کنمی طلبوقتی کمک جادوگر را تا کرد، اما متوجه بود که مودبانه نیست یچیزی بود که فکر م ای باال انداخت. این دقیقاًژاندر شانه

 ای گفت:اچهپا حالت دستبزبان بیاورد. او 

 کنم.قط یادت باشه من دارم نگات میف  -

ه ب بر روی خنجری که در کنارش بود رفت، اما خیلی واضح بود که او مردی نیست که به استفاده از اسلحه عادت داشته باشد. مالکاالمدستانش 

 خند زد.بل او

دیل بکنه. اگه تصمیم گرفتم هر کار وحشتناکی باهاش بکنم، مجبورم قبل از اون، تو رو به سوسمار تمطمئنم اربابت بهت افتخار می  -
 م.نک

ای او را برانداز کرد. بعد پیش خودش تصمیم گرفت که احتماالً او در حال شوخی است. احتماالً بدون هیچ کلمه دیگری در با سوظن چند ثانیهناژ

 الم را به درون خانه دنبال کرد.امالک

های بام خانه کرده بود و رفتن به زیر لبه ایت به دیوار چوبی خانه تکیه داد. خورشید شروع به فروضر ابویل بر روی نیکمت نشست و پشتش را 

آن روز، قرار از قصر جستجوی  ثحواد با در آمده بود. با حرکت پر شتاپ کرد و ویل خودش را کامالً کشید. ناگهان ازیپاها و زانوانش را گرم م

ای هیچ کاری دامه دار کرده بود. حاال که برای لحظههایش را اخانه مالکاالم و دیدار متعاقبت آن جستجو یا جادوگر، ترشح آدرنالین در میان رگ

 کرد.برای انجام دادن نداشت، کامالً احساس خالی شدن می

 کرد. تنها کنجکاوی.نمی شان حسگیرد. هیچ تهدیدی از جانببه تماشایش ادامه دادند. سعی کرد آنها را نادیده ن بالاکلدیگر ساکنان قلمرو ما

از خانه بیرون آمد. نگاهی به دور و اطراف فضای باز کرد، سگ را  ،آن غول ،حس کرد نگاهش را بلند کرد. تروبارهمین که حرکتی از سمت در 

را  شنشست و به آرامی سر گدید که با دقت جایی که او را رها کرده بود دراز کشیده بود و به سمت سگ رفت. بر روی یک زانو در کنار س

 خواست گفت:ار خم کرد. ویل اندکی تیزتر از آن چیزی که میببست و سرش را در مقابل دست تروا خوشی چشمانش را بنوازش کرد. سگ 

 !سگ  -

 هشیار شد. ویل به ایوان کارش اشاره کرد. او گفت: وراًفز شد و او اچشمان سگ ب

 .بیا اینجا  -

به تروبار کرد و غمی غیر قابل انکار را در آن صورت سگ بلند شد و خودش را تکان داد و به کندی شروع به رفتن به سمت ویل کرد. ویل نگاهی 

 از ریخت افتاده دید. ویل به سگ گفت:

 مون.باوه، خیله خب. جایی که هستی   -
ست. او ب او دید که لبخند بر روی صورت غول شکفت و سگ به خودش اجازه داد تا بار دیگر مورد نوازش قرار گیرد. ویل با خستگی چشمانش را

 .لیس چه کاری انجام دهدادانست که باید در مورد نمی
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کرد. او ها که بر روی سنگفرش صدا میسم اسباش در برج مرکزی را شنید: فریادها و صدای حیاط پشتی در زیر پنجره الیس صدای اغتشاشِ

ویل را شناخت و همین طور که تماشا  تازند. او فوراًسوار با شتاب تمام به سمت ورودی قصر می ه پنجره رسید تا ببیند که سه مردِبدرست به موقع 

آنها بر  تاختند، یکی ازشت سرش دو مرد دیگر اسب میه پایین انداخت. پبل را دید که مرد کماندار را از روی دیوارهای قصر یکرد، شلیک ومی

 خورد. مثل این که به هوش نبود. با تعجبی یکباره الیس اورمان را شناخت.لو میت ولروی زین ت

 کنه؟اورمان داره چه غلطی می  -

آن ایده مسخره بوده و ویل همراهش بود.  حال کل کرد. با اینرار میفح بود که داشت از قصر خودش اضو ،کردندتار میفها رآنگونه که نگهبان

کرد. برای لحظهداد. در حقیقت او مسیرشان را هدایت میشار آن کار را انجام میف ای از این نبود که ویل تحت اجبار والیس اخم کرد. هیچ نشانه

آن  ل انجام داده بود. بعدیاجبار بر روی و طلسم و کرد که اورمان حقیقتاً جادوگری سیاه بوده و نوعیای الیس با این احتمال در ذهنش بازی می

تواند آنجا وجود به جادو و جادوگری اعتقادی نداشت. حاال چه توضیح دیگری می اًعقاو ،فکر را از ذهنش بیرون راند. مثل اکثر افراد تحصیل کرده

 داشته باشد؟

اش این بود که لباسی سوار به تعقیب ویل و اورمان رفتند. اولین حس غریزیالیس در کنار پنجره ماند و چند دقیقه بعدتر، یک گروه از مردان 

کرد انگشتانش بر کر میفی کرد و بر روی صندلی نشست، همین طور که ثفهمد چه اتفاقی افتاده است. بعد مکبا عجله پایین برود تا ببپوشد و 

ترین پرگو بود که کم ز خودشیفتهغوندولین یک زن تهی مئکرد. بانو گر نمیای رفتاه چنین شیوهب روی میز ضرب گرفته بودند. بانو گئوندولین

خشش بیافت. الیس بلند شد و به سمت دری رفت که به اتاق انتظار شد نمیای در چیزی که شامل مدل مو، کفش و یا مدهای جدید نمیعالقه

کردند. گو میو  گذاشتند به آرامی گفتکردند و کنار میشده را دسته میهای تازه شسته ای از لباست. دو خدمتکارش همین طور که دستهفرمی

ری برایشان صب شان با تعجب بلند شدند. الیس با بیاش همگیمکس در کناری نشسته بود و بر روی سندی اخم کرده بود. به خاطر حضور ناگهانی

 د. او گفت:ناشاره کرد تا آرام باش

 بشینین، بشینین.  -

 :دلی نشست. او ادامه دادصنو در همین حال بر روی بازوی یک 
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 شن.تعقیب می از قصر خارج شدن، و توسط یک گروه مسلح بلرد اورمان و ژانگولر بارتون همین حاال سوار بر اس  -

ماموریتش بودند و آنها هویت واقعی ویل را ند، اما محرم اسرار هویت واقعی و اشه او خیره شدند. آنها ممکن بود خدمتکار ببا حیرت بهر سه نفر 

 دانستند.هم می

بکش و ببین چی رک ساون ور  خیلی آشکارش نکن، فقط این ور و .تونی بفهمیماکس، از سرسرای اصلی برو بیرون و بین چی می  -
 تونی بفهمیمی

 من. بانوی خیله خب،  -

 خدمتکار دو که بگوید توانستمی الیس. میز برداشت طرف یک از را پردارش چرم کاله رفتمی که طور همین و رفت، در سمت به و شد بلند او

 رگشت تا منتظر گزارش مکس بماند.بسوزند. اما الیس سرش را به عالمت نه تکان داد و به تاالرش ین که چیز بیشتری از او بپرسند میا در

 دانستبعد برگشت. استراق سمعش چیز بیشتری از آن چه که تا حاال میحدود یک ساعت  سگذاشت. به طرز دردناکی کند. مکزمان به کندی می

رار کرده و دور شده بودند در جنب و جوش بود. ف اش و ژانگولر بارتون از قصرا این حقیقت که به دلیلی لرد اورمان، منشیبرا رونمایی نکرد. قصر 

 مکس به الیس گفت:

 انوی من.بگیج شدن  اهمه افراد دیگه هم به اندازه م  -

ای کرد. هفا تردید سربانجام دهد یا نه،  خواهد او کار دیگریالیس غرق در افکارش شروع به قدم زدن کرد. مکس نامطمئن از این که آیا الیس می

 او به سرعت پرسید:

 ای نیست، بانوی من؟امر دیگه  -

 ا حالتی عذرخواهانه به سمتش چرخید.بو الیس 

 تونی بری.می .ونمنمم س.ته که نه، مکبال  -

 آمد. او گفت: ای بر روی درهنوز خیلی از وقتی که مکس تاالرش را ترک کرده بود نگذشته بود که صدای ضربه

 بیاین تو.  -

 و غافلگیر شد وقتی در باز شد تا سر کرن را نشانش دهد. او گفت:

 ؟داخل نمیاین !چه غافلگیری دلپذیری .وای سر کرن  -

 ه سمت اتاق بیرونی گفت:ب کردبلند میبعد در حالی که صدایش را 

 از این شراب سفید گالیکایی. طفاً!ل ،مکس یه کمی شرابی برامون بیار  -

نگاهی انداخت.  فت تا کمی شراب بیاورد. در همین حال کرن وارد اتاق شد به دور و اطرافبه سمت میز کناری ر ا شتاببدر خارج از اتاق، مکس 

انو گئوندولین خودش را با آنها محاصره کرده بود. الیس بهایی انداخت که لوازم آرایشی و کفش ،رق و برق، گل سرهازنانه پر ز هایباسه لبنظری 

 :دلی در کنار آتش اشاره کرد. کرن شروع کردصنبه یک 

 یا نه. یدیننش ا شدپه بکوچیک که یه ساعت قبل  بدونم چیزی از اون آشومین ماا .وندولینئانو گ، بمتاسفم که مزاحمتون شدم  -

 الیس گفت:
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 ؟هادزدا یا شاید یاغی؟ کی بودن ا.د مرداریفها و صدای سم اسب !یدمنگم، آره شب راستش رو ،چرا  -

 ه عالمت نه تکان داد.بکرن یا غم سرش را 

 بودن. سلطنتی خائین اونا که متاسفم بدتر. خیلی .انوی منب ،ونا بدتر از  -

اش به کرن را ارزیابی کرد. از بود. برای یک لحظه، فاش کردن هدف و هویت واقعیبکاملی از تعجبی  O حالت با دهانش نشست، عقب بهالیس 

دانست که ویل هم بر روی موضوع وارد کردن کرن به حوزه و های محکم و پایدار بود و الیس میآمد کرن از آن انسانرحال، به نظر میه به

 اش او را متوقف کرد. او با رد اندکی از ترس بر روی صورتش به آخرین سوال افزود:اما غریزهحریم اعتماد و اطمینانش فکر کرده بود. 

 قصر در امانه؟ !ین، سر کرن؟ اینجا در مکین داو؟ چه وحشتناکئنخا  -

 د.نرا مطمئن ک وا کرن شتاب کرد تا

 خطیر وجود داره. لرد اورمان یکی از اونا بود.وی من. ما همه چیز رو تحت کنترل داریم. اما متاسفم که اخباری نمن، بااکامالً   -

 الیس گفت:

 لرد اورمان؟  -

 ه تایید تکان داد.با حالتی محزون سری بکرن 

 وده.بتوى یه کاسه  شا اون دستبظاهرا اون برنامه ریخته بوده تا قبل از بهار قصر رو به یه گروه اسکانی تحویل بده و ژانگولر بارتون   -

 گیرد شروع به حرف زدن کرد:ب یتواند جلوی خودش راالیس قبل از این که 

 ن...وانه،    -

 رید.پش فبه میان حر ناما کر

 .رسوندهها به لرد اورمان مییتاز اسکا رو هاپیام –حتی قبل از این که به اینجا برسه  –اون در این چند هفته  متاسفم. ظاهراً  -

گفت را باور کند. کامالً ممکن بود که یک فرمانده موقت عجیب غریب متحد مورد اورمان میتوانست آنچه در دهان الیس به یکباره بسته شد. می

 گفت؟ متوجه شد که کرن منتظر نوعی واکنش از سوی اوست. او گفت:ها باشد. اما چرا کرن در مورد نقش ویل در این خیانت دروغ میاسکاتی

 خونی داشت. ون چه صدای خوشی برای آوازا اما  -

کر فبی شک او هم همین طور  .تفاال ربروی کرن اندکی بکرد. اوندولین ارائه میئکر کرد که این پاسخی تهی و پوچ بود که بانو گف با خودش

 کرد.می

آشوبای حیاط پشتی گیج  رطه خابچون مطمئن بودم که  منک ربرو خ با این همه، بانوی من، اون جاسوس بود. حس کردم بهتره شما  -
 شدین.

 باید... من. تونتوجه خاطر به متشکرم و سر کرن. بود طور این حقیقتاً  -

 دیگری بر روی در قطع شد. کرن گفت: ضربه وسیله به گفتمی یاید الیس که هرچه

 ا تو.یب  -
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 ود.نب، و دیگر به طور کامل هواخواه شوالیه دلواپسی که آمده بود تا او را دلگرمی دهد رسونهمی این گستاخی اون روالیس با خودش فکر کرد. 

توانست ببیند که ران راست لنگید. میا شدت زیادی به درون پرتابت شده و باز شد. یک مرد وارد شد که به سختی میب ی کرد و درضامن تق تق

 شروع به گزارش کرد. بال سر کرن بود چون به محض ورود فوراًشده بود. واضح بود که دن ژاندابمرد به طور زمختی 

 اونا وارد اون جنگل خراب شده شدن. .رار کردن، لعنت بهشونفاونا   -

 .لتاش را فرو نشاند. جان بااو به سمت الیس برگشت و الیس نتوانست حیرت ناگهانی
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های پشت هببر روی نیمکت خوابش برده بود. هر چه بیشتر و بیشتر خورشید در زیر ل الم ظاهر شد. ویل واقعاًاکلحدود یک ساعت بعد بود که ما

الم وقتی ادرون ایوان آمد. مالک هباز خواب پرید و مرد ریزاندام او امن در تق تقی کرد ضکرد. وقتی او را در گرمایش غوطه ور می ،تفررو میفبام 

 زد. او گفت: دنخبآن حالت سوالی را در چشمان ویل دید ل

 ون منتظر شده بودین، مطمئن نبودم که بتونه دووم بیاره.اشه. اگرچه اگه بیشتر از اون حالش خوب می  -

 زود:فو اا

 شه.بشه، مراقخدمتکارش هنوز پیش  -

 ش بماند تا وقتی که او بهبود بیابد.بابالین اربویل سری به تایید تکان داد. انتظار داشت که ژاندر کنار 

 پرسید: ویل

 مواد خوروندن؟ شپس به  -

 الم سری یه تایید تکان داد.امالک

های اصلی گیاهان و هیچ کدوم از متن در –ه اسم کروکوره. خیلی گمنامه ب همخصوصی فِ ثیخیلی دقیق ترش، مسموم کردنه. زهر ک  -
ای اورمان ذر کنه، برای همین احتماالً یه چیزی حدود ده روز گذشته توی آب یا غتا اث برهای وقت مییه هفته .لیست نشده هاسم

شی، اغلب خیلی افته، اما بعدش وقتی که متوجه عالئم مریضی میشه. برای روزها اتفاقی نمیه دوز کوچیک کارگر میی .ریخته شده
 .دیره

 ویل پرسید:

 دونن؟ها هیچی در موردش نمیچطوریه که شفا دهنده  -
 شیده باشن چیزی در مورد پادزهرنها هیچ چیزی در موردش نشنیدن و حتی اگه شدهنده اکتر شفا .همون طور که گفتم، خیلی گمنامه  -

 ن.ندویمن
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 ویل گفت:

 دونستی؟اما تو می  -

 و مالکاالم لبخندی زد.

 ها نیستم.هددهن ر شفاثمن مثل اک  -
 رسم تو دقیقا چی هستی؟بپتونم می .نیستی ،نه  -

 ای برای دور کردن ویل کرد تا بر روی نیمکت کناری برود. او گفت:رانداز کرد. بعد اشارهبای او را نیهثامالکاالم قبل از اینکه جواب دهد چند 

 زنیم.حرف می شیه کمی جا باز کن و در مورد  -

گیرد. ب انداخت تا او آن راکنار ویل نشست و به دور و اطراف فضای باز نگاه کرد. تروبار هنوز مشغول بازی با سگ بود، توپی چرمی را برایش میو 

در همین  ؛ی که در بین آنها بودپبا تو ،گذاشتاش میهای جلوییاش را بر روی پنجهینیبگرداند و بعد ت، آن را برمیفگرهر بار که سگ آن را می

ب ار ساکنان مجموعه کوچک مالکاالم وقتی ویل خوثکاگیرد. ب طلبید تا آن توپ راار را به مبارزه میبهوا باال بود و ترو حال بخش عقبی بدنش در

 الکاالم گفت:. مندشده بود ببود متفرق شده بودند. تعدادی برای انجام کارهای روزمره نظیر آب کشیدن یا اره کردن و جمع کردن هیزم داوطل

 دونی؟یم. تو چی در موردم مینبزار شروع ک بخ  -

 :ویل تکرار کرد

ه صد ی حلول جادوگر سیاه مالکاالم که جد بزرگ اورمان رو –این که تو یه جادوگری  :یدمنها رو شدونم؟ خیلی کم. البته شایعهمی  -
 .و ارواح و اصوات غریبه بح عجیببخودش خونه یه سری شاینکه جنگل  جنگالی گریمزدله و تسال پیش کشته. شنیده بودم که خونه

 یدم.نش تون رو دیدم وخودم یه سری

 ا حالتی متفکرانه گفت:بمالکاالم 

 ترسیدی؟نی جون پا وحشت آور تا گاور شبِنازدیدی داشتی، مگه نه؟ توسط جبقبل از جنگلم  بله، تو چند شب  -

 ویل تایید کرد.

 کردم.ا تک تک سلوالم ترس رو حس ب  -
 ا تو برگشتی.ام  -

 دی خسته را داد.نخبه خودش اجازه نمایش لبویل 

 انوس جادویی غول پیکر ایجاد شده.فح توسط نوعی بهمیدیم شفاون وقت بود که  .روشنایی روز تو. بشتو نه   -

 رویش را بلند کرد. او گفت:بمالکاالم ا

 در آوردین؟ خیلی خوب. چطوری ازش سر  -
 های سوخته روی علف رو پیدا کرد، جایی که فانوست قرار گرفته بود.لیس فهمید. اون تکها  -

 :سیدمالکاالم پر

 انوی جوونیه که اون روز همراهت بود.بم این الیس همون نک کف  -
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 او اخم کرد.

 ت؟فاون کجا ر  -

 ویل گفت:

 هنوز توی قصره.  -

 رویش را بلند کرد.بمالکاالم ا

 اونجا رهاش کردی؟  -

 ویل اخم کرد. او گفت:

 .رای مدت طوالنیبنه   -

 .داد انجام دادنش تسلی برای ایاشاره دستش با مالکاالم اما بود، برایش تلخ موضوعی این که بود واضح

 یه بانوی جوون استثناییه. ه نظربلیس ای داریم. این فبرای این کار زمان کا  -

 ویل خاطر نشان کرد:

 .ورهطهمین   -

 .اندشده فحرنموضوع اصلی می از فت که به اندازه کافو تصمیم گر

 زنیم.می فما داریم در مورد تو حر اما  -

 خند زد.بل ه اوب مالکاالم

 آره همین طوره، خب همون طور که به نظر حدس زدی، جادوگر نیستم. قباًل یه شفا دهنده بودم.  -

 صدایش مشتاق بود.

 بودم. باون کار خیلی هم خو راستش تو  -

 ه تایید تکان داد.باری سری بکرد یکی دو فکر می او همین طور که در مورد گذشته

 دم.کردم دارم کار پر ارزشی انجام میبردم. حس میون موقع از زندگی لذت می ااًعقاو  -

 ویل پرسید:

 داد؟ شچه اتفاقی افتاد که تغییر  -

 مالکاالم آهی کشید. او گفت:

ت و والدینش پیش من فتب ساده گر یه هر کسی دوستش داشت.د که ایه مرد جوون ش –یه پسر بچه پونزده ساله  .ردنفر مُ یه  -
بود. به جز اینکه اون به گیاهایی که بهش راست می باید خیلی راحت و سر – یه جورایی چیزی بود که بارها شفا داده بودم ش.آوردن

 ی یه روز مُرد.طبهشون واکنش نشون داد و  ،دادم جواب نداد. خیلی بدتر
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سر  ابغلتید. او متوجه نگاه ویل شد و به او خیره شده و  روفاش ه او نگاه کرد. یک تک اشک از روی گونهبویل به سرعت  اندکی صدایش لرزید و

 آستیتش اشک را پاک کرد. مالکاالم گفت:

 میرن.به بدون هیچ دلیل ظاهری نها ممکانسان .افتهاین بعضی وقتا اتفاق می ،دونیمی  -

 ویل گفت:

 رو مقصر دونستن؟ ها توو روستایی  -

 ه تایید تکان داد.بمالکاالم سری 

ای هم بود که دنبال موقعیت من به عنوان یه شفادهنده بود. مطمئنم در فوری. مثل یه مبارزه در گوشی شروع شد. مرد دیگهقاون نه  -
اونا به سمت  .نیاتری پیشم متر و کممتوجه شدم که تعداد کم کم کمون گفت که من گذاشتم پسره بمیره. اون شروعش کرد. اکه 

 رفتن.مرد جدید می
 گرفته؟ول میپم اون مرد برای خدماتش از اونا نک کف  -

 ه تایید تکان داد.بمالکاالم سری 

ها تندتر و تندتر شدن، و اگه یه نفری به تدریج شایعه .رحال حتی یه شفادهنده هم مجبوره غذا بخورهه گرفتم. بهالبته. منم پول می  -
 سم و نفرین کردم.طلونا رو اگفت من می ،قانع کننده داشت ههونباون مرد یه  ،مردروستا بعد از دیدن اون شفا دهنده دیگه میتوی 

 ویل گفت:

 کردن؟گی مردم باورش میبمسخره است. منظورت این نیست که بهم   -

 .ای باال انداختمالکاالم شانه

باورش خوان می، مردم بیشتر باشه ترمحتمل تر و غیردروغ بزرگیه  یمعموالً هر چ .کنیحیرت می نکنزایی که مردم باور میچیاز   -
چ پچ پشروع به  اگذشتم، اونحال وقتی از کنار مردم می ره ست، باید راست باشه. بهمونه: اینکه خیلی ظالمانهل این میثم بکنن. اغل

ترک کنم ممکنه  تم که اگه روستا روفا خودم تصمیم گربکردم و یجانب همه و طبقات مختلف نگاهای تیره دریافت مز کردن، امی
ها در چادری زندگی کردم تا وقتی که این یه روز ناپدید شدم و وارد جنگل گریمزدل شدم. برای ماه آروم م بهبود پیدا کنه. آروممسالمت

شده که مالکاالم واقعی حال، تصور می ره کنن. بهردید میتها برای دنبال کردنم به داخل جنگل دونستم محلیمی. خونه رو ساختم
 اینجا خونه کرده بوده.

 ویل پرسید:

 رای خودت انتخاب کردی؟ب چرا تو همون اسمو  -

 ای کوتاه برای رد کردن موضوع سر داد. او گفت:هدو شفا دهنده خن

 اونا .ا کردن و به عدد هفت رسیدنتدو دو هااسمم مالکومه. بعد از ناپدید شدنم، محلی .هم دادنب اون رو من انتخابش نکردم. مردم  -
تر بود. من جادوگر مشهوری کلمه فرم مبدلی از مالکاالم بوده. از آنجا برداشتن گام بعدی راحت دقیقِ تصمیم گرفتن که مالکوم به معنایِ
هایی رو که دیدی ها و حقهبحن حقیقت برای حمایت خودم استفاده کردم. من شگم، از مزایای ایببودم که از مرگ برگشته بود. باید 
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دل  فوراً ،شنیددید یا صداهام رو میمی م روبشه، وقتی جنگاور شبداد تا داخل گریمزدل سوار کردم. اگه کسی دل و جرات به خرج می
 داد.ش رو از دست میتو جرا

 ویل پرسید:

 آن.می فاومد از همه طریدمشون به نظر مینکنی؟ وقتی شچطوری اون صداها رو ایجاد می  -

 خند زد.بمالکوم ل

شه. تو یه طرفش حرف یه سری لوله توخالی که بین درختا جاسازی شده انجام می ه، مگه نه؟ اون کار بابیه افکت خیلی خو اونم. بله  -
 توکنه. معموالً اون رو رو تقویت می ادش هست که صیگهانتهای دتو شیبور مانند  ءیه شی ره.اش میزنی و صدات به سمت دیگهمی

 کنه.رو ایجاد می یم. لوکا که اونجاست صدانهونش کپن ذاریم تابخش توخالی درخت می

اما  ،ه بودثالجم ه آن مرد عظینضای مسطح در حال جمع آوری ترکه برای آتش بود. پایین تفه مردی اشاره کرد که در انتهای دیگر بمالکوم 

هایش به لنگید. یکی از شانهچلفتگی می زد با دست و پاکه قدم می کرد کوتاه و ناقصی بودند به همین خاطر وقتیپاهایی که آن را پشتیبانی می

ان کردن ها پیچ خورده بودند. آن مرد ریشی انبوه و مویی بلند داشت، تالشی ناموفق برای پنهطرز بدی خم شده بود و ترکیب صورتش از کناره

 :رمی صورت. مالکوم ادامه دادف آن بد

تونه با وضوح ا نیرو و طنین عظیمی ایجاد کنه. میبده که یه صدا اجازه می شای شکلش بهه خمرهنرو داره. سی ترین صدااون عالی  -
 شبوقتی که اون  .اون سیستم ایجاد کنه. یادت باشه که اون عادت نداره مردم جوابی بهش بدن بینرو  بی نظیری کلمات و صدا

 .براش بودی سیه شوک قابل توجه پر از تر ثباع ،زرگت کردیبشروع به چرخوندن اون چاقوی 

 کرد گفت:ویل که داشت آن مرد ناقص الخلقه را بررسی می

 قیه.بو  اربترو و شتری برای من شد. بهم بگو این مردم اهل کجان؟ لوکاتونم مطمئنت کنم که اون باعت ترس بیمی  -

 کرد گفت:ش بازی میبختد تلخ کم رنگی گوشه لبمالکوم که ل

 کردی من اونا رو ساختم؟ک میفم نک کف  -

 ه جا شد. او گفت:ب ا ناراحتی بر روی نیمکت جابویل 

 م خطور کرد.نکر به ذهفدر حقیقت این  ،خب  -

 د.سصورت مالکوم غمگین 

حقیقت  –کنن. اونا رعایای ناقص الخلقه من هستن. جونورام. هیوالهام کر رو میفن و همین بینرو می اگاه اون بله. مردم گاه و بی  -
به نظر میونا متفاوت ا .معمولی نیستن اچون اون ،خوانون نمیشتوی روستاها رو اها هستن، مردم معمولی اونونا مطرود شدهااینه که 

ا بهاشون بعضی. و لوکا رابول ترثهاشون همین طوری به دنیا اومدن، مبعضی .ننکآن یا صدای متفاوتی دارن یا متفاوت حرکت می
 .خوانون نمیشربدور و  ناقص شدن و مردم تصمیم گرفتن که اونا رو ثیسوختن یا توی حواد شا آب جوبآتیش یا 

 :پرسید ویل

 جا؟ناونا چطوری میان ای -

 ای باال انداخت.شفا دهنده شانه



 

 زندگی پیشتاز 

 جادوگر شمال

گذره. چون خیلی زیادی ی وقتی هشت سالش بود پیدا کردم. حاال هیجده سال میف. تروبار اولی بود. اونو تصاددنبالشون رممن می  -
رو همراهش سعی کرده بود سگش . میرهب . مردم اون رو به داخل جنگل رونده بودن تانبیرونش کرده بود شرشد کرده بود از روستا

ها چون تروبار عاشقش بود. سگ ،ون زشت و بدشکله. عاشقش بوداداد که این دنیا بود. اهمیتی نمی تواون سگ تنها دوستش  بیاره.
 گیر نیستن. و و خرده یبجخیلی ع ن.اونطوری

 ویل پرسید:

 تاد؟فبرای سگه چه اتفاقی ا  -

 داند.را می بکر کرد که جوافبا خودش 

ار بترو باز تعقی در آخر. تروبار اون رو داخل جنگل آورد و اونا شها کشتاع کنه و یکی از روستاییفار دبسعی کرد از تروسگه، البته که   -
ه اینجا آوردم. برو خاک کردیم و اونو  هم سگه ابکرد که پیداش کردم. کرد و گریه میت میبدن سگات مراقبداشت از  .دست برداشتن

اونا رو جمع کردیم و اینجا آوردیم شن وبیشتر و بیشتر بهمون پیوستن. دیدیم که از روستاهاشون رونده میها، این آدما طی سال ،بعد
ی از اهاونا نوع دیگ اقیه وقتبم. نراهمش کفون اشبر اا گیاها و معجونبم نتودارن که میاحتیاج ه یه سری مراقبت ب همشون. گاهی 

 دارن. رو الزمدرمان 

 ویل پرسید:

 کنی؟راهم میفون اشونو هم برا که تو  -

 ه تایید تکان داد.بو مالکوم سری 

دونن به جایی تعلق دارن. اینکه آدمایی وجود دارن که به خاطر شکلی که دارن در موردشون بیه که فون کااشرب بکنم. اغلسعی می  -
 آسیب دیده رو. وحی تا یه رنک درمون تره که یه بدن زخمی روره. خیلی آسونبشه که وقت میبایادت  .ننکقضاوت نمی

 کرد سرش را تکان داد.ویل همین طور که بر روی آن داستان فکر می

 شه؟اهات رفتار میبه جادوگر سیاه یل ثکردی و هنوز ما مراقبت مینا بیشتر از بیست سال، تو داشتی از مردمی مثل ایبریقت  -

 ای باال انداخت.مالکاالم شانه

دارم. اما در این سال گذشته،  خودمه. من اون تصویر خیالی رو درست کردم تا مردم رو بیرون جنگل نگه یه بخشیش تقصیر فک کنم  -
 ع خودش استفاده کنه.فالم برای مناالکاسانه مفتونه از اهمیده میفدیگه هم  یکیبه نظر میاد 

 کرن؟  -
 ت بیاره؟چی به دس انن امیدواره از همه ایوه که انسوال ای .وری به نظر میادطاین   -

 هم گفت: ورتی درصا بویل 

 شی.ب رداربشم ازش خمطمئن می ،به محض اینکه متوجه شدم  -
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 زندگی پیشتاز

 فصل

 و  سوم سی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آیا ؟ بود ؟ چطوری به اینجا رسیدهردکاش خشکش زد. او اینجا چه غلطی میای در صندلینیهثال از رویش عبور کرد تالیس همین طور که نگاه با

ک مغز را بوندولین سئانو گباش بود که نمای بیرونی چرخیدند و این مهارت بازیگری؟ این سواالت در درون ذهن الیس میبود شناخته االیس ر

 ل با خشم گفت:تحفظ کند. با

 !ه همشونبرار کردن، لعنت فاونا   -

ه سمت کرن بشان باشد. بعد فتوانست نوعی عذرخواهی برای قطع کردن حراو در حالی که متوجه حضور الیس شد خرخر ناله مانندی کرد که می

کر را کنار راند. او با انگشت شصتش فا در مورد این دختر وجود داشت. اما او آن ناش نشست. چیزی آشخمی کوتاه بر روی پیشانیابرگشت، اگرچه 

 ه الیس اشاره کرد. ب

 .ینواا بجا ینگفتن تو ا اونا  -

 کرد: تصحیح را حرفش کرن

 .نارل از گورفانو مهمان قصر هستن، نامزد لرد بوندولین. ئبانو گ  -

بر صورت نشاند و با حالتی خمار  چخندی پوبل الیس آن را متوجه شد. او .ی حرف نزنزیاد نووی الج .ی هشدارگونه در صدایش نهفته بودنلح

 ا کف دستی رو به پایین به سمت باال گرفت. او گفت:بدستش را 

 ر.سِ ،رو مالقات کرده باشیم دیگهم ما همنک نکف  -

برای  اش برایعالقهبه نظر میاد روش مورد  ،کر کردفا خودش بای باال انداخت. دوباره خرخری کرد. الیس بعد شانه ،شد هاتل به آن دست خیرب

 کرد گفت:ماست مالی می باتل را انهبتار بی ادفکرن که ر .ارتباطه

 وندولین، این جان باتله، یکی از مالزمان جدید من.ئبانو گ  -

 کشید. بش را خاراند. الیس دستش را عقبغلای باال انداخت و زیر اتل شانهب



 

 زندگی پیشتاز 
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 !کردین؟ چقده شجاعینین رو تعقیب میئنشما داشتین خا ،اتلب، آقای بخ  -

 ای اخم کرد. او گفت:اتل خمار کرد. باتل برای لحظهباو چشمانش را برای جان 

 ؟ئنینخا  -

 ی کرد. او نگاهی نامطمئن به کرن کرد.ثو مک

 ...وباونا خائن ن  -

 ش پرید:فبه سرعت به میان حر نکر

 .ننها تقدیم کیتداشتن قصر رو به اسکاوندولین میگفتم که چطور لرد اورمان و ژانگولر قصد ئو گنداشتم به با  -

 .داد نشان صورتش روی بر را خودش موضوع فهم دیرتر اندکی بعد. کرد مکث ایلحظه برای. شد ترعمیق باتل اخم

نمینس بودیم که اون رو درست به موقع شناسایی کردیم. چون اگه شا خوش گممی که من. خائنین مطمئناً درسته. آره اوه... آره. اِه؟  -
 ...ریخته بودن تا رو هاونا همه نقشها کردیم

 کرن به سرعت گفت:

 .بشنون خوان تمام این جزییات سطح پایین و زشت رووندولین نمیئبله، بله، مطمئنم که بانو گ  -

داشت. الیس دوباره اده نگه میسیک داستان بدون خرابکاری داشت. بهتر بود تمام کارها را  داهه گوییِبل برای تاباو اعتماد اندکی به توانایی 

کرد که کرن را به دایره اعتمادش ی از آسودگی درونش احساس میقمتوجه آن مداخله پر از دست پاچگی شد و دلیل آن را حدس زد. حس عمی

 رسیدند نبودند. او حاال گفت:و آن طور که به نظر میادچیزهای زیادی در مورد قصر مکین ًًوارد نکرده است. ظاهراً

 !کنینشما دارین بر روی قالیچه اینجا خونریزی می! د زخمی شدینااتل، به نظر میبآقای  ،اوه عزیزم  -

حشی داد. دستش را برای محکم کردن باند دراز کرد و همین فزد. انداژ زمخت بر روی رانش بیرون میبل نگاهی به خونی انداخت که از درون تبا

 ره کشید. متوجه شد که بهتر نفس میدرون زخمش فرستاد، دوباره فحش داد. حاال الیس داشت اندکی راحتته تیری از درد فشار افزایش یافکه 

ای هایش رها کرده بود. امروز مویش به صورت دایرهگذشت و او آن موقع مویش را بر روی شانهحال هفته ها از وقتی که جان او را دیده بود می

دانست که این آخرین مد د و توسط کالهی رنگ شده و بلند با یک تور، باال نگه داشته شده بود. الیس میاال بسته شده بوبمحکم به دور سرش 

 ،. اگرچه شخصاً آن را مزخرف یافته بود. اما از وقتی که به لباس مبدل درآمده بود به ارزش مدل موی متفاوت پی برده بود. به عالوهاستروز 

 ،ها و تورهای سبک تزیین شده بودها و سنجاقلباس زنانه نسبتاً پر زرق و برقی پوشیده بود که با گل .بودندهایش هم حاال کامالً متفاوت لباس

جاق شده بودند. به عنوان یک سفیر نضای خالی داشت سفکه  سابا جواهراتی که به هرجایی از لبو  ضدار، مسخره و عری هایی دنبالها آستینب

ی کالس نحلا بمش را با اندکی کج خلقی آمیخت و بصدای طبیعی  ،کردیر ظاهرش را کامل میثپوشیده بود. او که تاای اس سفید سادهبآن وقت ل

ای را زایندهفان نمیطآمد. در نتیجه، الیس احساس اوندولین میئل بانو گثبه فردی م اًن صدایش را باالتر نگه داشته بود که طبیعتتباال و مسخره 

 کرد پرسید:و در حالی که به دلواپسی برای آن مرد تظاهر می. ادنیبرصتی را برای جمع آوری اطالعات بفتوانست اینجا میکرد. در  سدر درون ح

 ه شما حمله کرده؟با شمشیرش باورمان خائن   -

 ا خشم خرناسی کشید.بجان 
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اون ژانگولر لعنتی این زخم رو  ،کنه. نهارزشش بلند  تونه یه شمشیر رو برای نجات جون بیاون حتی نمی !اون ترسوی کرم کتابی  -
 اشک بازی تعفن آورش!بیم اون قاه بوارد کرد، لعنت 

 کرن یا حالتی هشدارگونه گفت:

 باتل، مراقب حرف زدنت باش.  -

 ه سمت الیس اشاره کرد.بگیج و سر در گم و کرن  ،ه کرن خیره شدباتل ب

... متری سیصد یا چهارصد .شهبرو ه ب ل یه مرد روثتونه باهام مبهم شلیک کرد. نمیرحال اون خوک کوچولوی ترسو ه آره. به ...آه؟ اوه  -
 سرش رو دزدیده بود و یه پیکان توی پای من کاشت. سرش

 .یفه. چه حشاز دست داده با رو شهدفباید  ،کر کردفالیس با خودش 

 اوری گفت:ابی از ننا لحبکرن 

 !سیصد متر؟ اون چه شلیکی بوده ها  -

 کرد.ه میلغابای باال انداخت. او مردی بود که همیشه مشانهاتل ب

تونه اون ب ندیدم که یه ژانگولر یچوقتیادت باشه. ه ی دور بود. اون ژانگولر نیست، حرفمفاما به اندازه کا .ه سیصد مترن خب، شاید  -
 ه.نیک کلورى شط

 گو را از این موضوع خطرناک دور کند گفت:و  الیس موج کوتاهی از وحشت در درونش حس کرد. او که امیدوار بود گفت

 حال صدای خیلی خوشایندی داشت، مگه نه سر کرن؟ ره برای من اون شبیه یه ژانگولر عالی بود. به  -

مرد های بارتون شک کند. از آنچه دیده بود آن ش خطور نکرده بود که به هویت یا حرفنه ذهب .سری به تایید تکان داد کرن با حالتی متفکرانه

 فق بود.ایک ژانگولر کامالً با کفایت بود. او مو

 برای نمایش خیلی خوب تعلیم دیده بود. اومد. اون سگ هم مطمئناًای به نظر میبه اندازه کافی حرفه مطمئناً  -

 اوه خدای من.، کر کردف سلیا

 ای اندک سر بلند کرد.ا عالقهباتل ب

 سگ؟ چه جور سگی بود؟  -

 مهم نبود که آن را به زبان بیاورد. برای رد کردن موضوع کرد. به نظر آن موضوع واقعاًای کرن با دستش اشاره

 شه.ببهش ملحق  هاا خودش داشت. عادت داشت که توی نمایشبون یه سگ گله سیاه و سفید ااوه،   -

اتل همین طور که آن بزایشش حفظ کند. فبه ارو  ترسِ مجبور بود تالش کند تا حالتش را از نمایشِ .اایدی خاو ،الیس دوباره با خودش فکر کرد
و  .ماهر ردفه اخمی عمیق از تمرکز درهم فرو رفت. یک کماندار ماهر، در حقیقت، خیلی باالتر از یک بروهایش بگذاشت احقایق را کنار هم می

لیس اشاره رفته بود پیش کشید. او میگامی به سمت الیس برداشت و دستش را با انگشتی که به سمت ا وایک سگ سفید و سیاه گله. ناگهان 
 د کشید.اریفاو  !دانست چیزی در مورد این دختر آشناست

 تو بلند شو!  -
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دی اهانت آمیز جان را بخنا لب سلیارسید آن مرد عقلش را از دست داده است. ا حالتی بسیار نزدیک یه وحشت به او خیره شد. به نظر میبکرن 

 ا وقار کامل گفت:بد. او نی دستوری به او داده باشفانوی نجیب زاده بود که توسط یک شخص غیراشراببرانداز کرد. همان طور که شایسته یک 

 اتل؟بآقای  م،خوامعذرت می  -

 .رگشتباو به سمت کرن 

 ...حقیقتاً نامزدم در این باره خواهند شنید، سر کرن  -

 اتل گفت:ب

 .گفتم بلند شو  -

 کشید. کرن بلند شد و گامی به سمت جان برداشت و دستش را بر روی بازوی جان گذاشت.حاال داشت بر سر الیس داد می

 چت شده؟ ادبه خاطر خ ،باتل  -

 او گفت:

 ه!ون دختر وجود دارد اک کردم که یه چیزایی در مورفم شناختمش، نک کف  -

ل میتدانست که چرا بانگاهی مالیم از سرگرمی و اهانت بر روی صورتش بود. او خیلی خوب میو  ،ظاهراً آرامالیس به حالت نشسته باقی ماند. 

 دهد. توانست آن را تغییرخواهد و بایستد. بلندی قامتش چیزی بود که نمی

 ین؟نهای من بیرون ککنین این مرد رو از اتاق، لطف مینکر سر  -

 اتل، نگاهی به داخل انداخت. او گفت:بریاد فق انتظار باز شد و مکس، وحشت زده از تادر ا

 ه راهه؟ب بانوی من؟ همه چی رو  -

خواست یک مواجهه فیزیکی و زد و خورد بود. دستش نزدیک خنجرش آویزان بود. الیس با حرکت دستش او را بیرون راند. آخرین چیزی که می

 زدن راهش را بگشاید. او گفت: فبلوبهترین شانسش این بود که با 

 .ذارهحساب این مرد گستاخ رو کف دستش می نسر کر .راهامون بذنت  -

مکس  .ق نگاهی انداخت. الیس تماس چشمی با او برقرار کرد و سری به تایید تکان داد، تقریبا بدون دیده شدنتاشک به دور و اطراف ا مکس با

 سته شد.ب کشید و در اتاق پشت سرشی باال انداخت و خودش را عقب اشانه

هفته یا کمی بیشتر  کی انو گئوندولینبای به خشم آمده بود. ین مواجهه احمقانهنرای چبت. او از دست نوکرش فاتل و الیس ربین بحاال کرن 

این  .احتماالً با یک گروه مرد مسلحشد الیس را توقیف کند، نامزدش ممکن بود به دنبالش بیاید، ت. اما اگر مجبور میفرکرد و میحرکت می

 قیت نزدیک بود. او خیلی آرام گفت:فه موبین ناش چخواست، وقتی که نقشهآخرین چیزی بود که کرن در آن لحظه می

 !حاال .دم. خفه شو و از این جا برو بیرونباتل، دارم بهت هشدار می  -

 ا تمام کند سرش را به عالمت نه تکان داد. او گفت:اما مرد بلند قامت چهار شانه قبل از این که کرن دستورش ر

 حاال وادارش کن بلند شه! .دونم که قبالً دیدمشمی !ون یه زن نجیب زاده نیستا  -
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 :ای باال انداخت. او شروع به حرف زدن کردکرن با عذرخواهی به سمت الیس برگشت و شانه

 ...وندولینئانو گبین، نی کضرا شاید اگه شما این مرد رو  -

 ا تنفر به عالمت نه تکان داد. او با عصبانیت گفت:باما الیس سرش را 

 !کنممن چنین کاری نمی  -

 کرد به آن چنگ زد. او فاتحانه گفت:ش برقرار میناتل همین که آخرین ارتباطات را در ذهبا شکی ناگهانی در چشمانش. ب ،ی کردثمک نکر

 !ا یه رنجر بودباون رو توی جنوب دیدم! و اون  .اون یه سفیره  -

 حاال حالت کرن پر از هراس بود. او پرسید:

 یه رنجر؟  -

 ری به تایید تکان داد.ساتل چندین بار بو 

 ه.نبه بلندی م فهمی اون تقریباًمی .وادارش کن بایسته  -

 ا حالتی متفکرانه گفت:باو  ه سمت الیس برگشت.بکرن 

 .رو انجام بده. بلند شو داخول میتکاری که با اًفلط .تیبلند قام اقعاًتو و  -

زند اما سوظن و بدگمانی کرن حاال شعله ور شده ب فلوبتوانست چند دقیقه دیگر اخته است. میب دانست که بازی رامی .الیس در درون آهی کشید

 او گفت: .یدنل از روی پیروزی را شترو بردن نفس سریع بافبود. او به تدریج بلند شد و 

بندم که ژانگولر بارتون هم خیلی حاال که واستاده، هیچ شکی درش نیست. و شرط می .دونستم که دیدمشمی .دونستمخودشه! می  -
 بندم که اون دوست رنجر این دختره!می تبیشتر از من یه ژانگولر نیست. شر

 آورد که از بیرون کابین ویل استراق سمع کرده بود.های گفتگویی را به یاد دوباره خاطراتش را جستجو کرد. سعی کرد تکه

 !آره خودشه !کردی؟ ویلچی صداش می  -
 ویل؟  -

 به این تکه از اخبار عالقه مند شده بود. کرن مطمئناً

 وندولین.ئانو گبدی، بم تو یه کمی باید توضیح نک کف !و این اسم ژانگولر هم نبود؟ چه تشابهی  -

 رسید. آنها سرد و پر از بدگمانی بودند.نه چشمانش بد نخبگرمی آن لخند زد. اما به الیس لب نکر
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هنشازد و مالکوم به داخل رفت تا به او برسد. ژاندر، البته بلند شده بر روی پش چیزی را فریاد ابدر خو ،اورمان خیلی کوتاه در سرجایش تکان خورد

ت فویل را در حالی یا ،ش را تماشا کند. وقتی مالکوم بیرون آمدبابراکشید تا کوچک پنجره خانه شفا دهنده سرک می بسی از قاپدلوا ابهایش، 

ه مالکوم قرار داده بود. مالکوم فار کوچک علوبنادیگر را برداشته بود و آنها را در  هایبهای اسکرد. او زیند کمر زین تاگ را محکم میبنکه 

اتاقی که اورمان در سکوت دراز کشیده بود، اشاره می کرد. او همین طور که به پشت سرش، بهحس و هوای اضطرار را در آن مرد جوان حس می

 کرد گفت:

 .خوبه حالش االن  -

 افزود: مالیمت با او

 ذاری؟بهامون ننقشه داری که ت  -

 وسانه گفت:بتی عالا حبقرار داد. او  بویل آخرین سگک را محکم کرد و پایش را در رکا

 رم.الیس رو بیارم که می  -

 روانش را باال برد. او پرسید:بمالکوم ا

 ؟همین طوری دقیقاً  -

 :ویل تکرار کرد

 .دقیقا همین طوری  -

 به موقعیت خورشید در آسمان خیره شد. هنوز چهار یا پنج ساعت از روشنایی روز باقی مانده بود. ،نگاهی انداخت فمالکوم یه دور و اطرا

 ه؟دی، آرباون دختر رو نجات  بری و خوای توی روشنایی کامل روز سوار بر اسب به اونجامی  -
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در آورد و کنار تاگ ایستاد. حاال که مالکوم  بهمین خاطر آن را از رکا ا در رکابت تعادلش برقرار نبود. بهپا یک بی کرد. او ثا دستپاچگی مکبویل 

دانست که زده به جستجوی الیس به درون قصر برود. حتی نمی توانست سرآن گونه وضعیت را توصیف کرده بود متوجه شد که به سختی می

اما ویل به خاطر دلواپسی برای  .ای نداشت که کجاهیچ ایده و ویل – شدس میبباشد. اگر هویتش لو رفته باشد، جایی ح است الیس کجا ممکن

ه بکرد را انجام داده بود و اش ایجاب میکرد دور سازد. آنچه وظیفهمی شمیدانه سعی داشت تا او را از خطری که تهدیدانا ،در تالطم بود سلیا

ای شد که او بدون هیچ ایدهه آرامی یادآور میببود. و اما داشتن مالکوم که  اشاش در برابر دوست قدیمیرار اورمان کمک کرده بود. حاال وظیفهف

 کرد. او تایید کرد.هم وقتی که او همان قصد را داشت، هیچ کمکی به او نمی آن د،رومی بسوار بر اس

 احتماالً تا تاریکی هوا متظر بمونم.  -

 ای بود. او یادآور شد:دانهل اینکه این ایده هوشمنثه تایید تکان داد، مبمالکوم سری 

 در این صورت بهتره اینجا در آرامش منتظر بمونی.  -

گذشت ای که میه حرکت ادامه دهد. هر دقیقهب .اما ناچار بود کاری انجام دهد. هر کاری ،ا مالکوم بودبا خشم این پا و آن پا شد. البته حق بویل 

 بتوانست نشستن و منتظر ماندن در اینجا را تانمی .کردشتاسد را بیشتر میباتل او را بل که داد و این احتماتری قرار میالیس را در خطر بزرگ

 دهنده پیشنهاد داد:فا آورد. ش

 ور بشیم. حمله ای برای عملیات به اون جابه جای اینکه بدون هیچ نقشه ،یمنک کفیه کمی در موردش  شاید بتونیم  -

ا گامی به درون ایوان باریک بهای مرد ریزاندام منطقی است. او گردن تاگ را با حواس پرتی نوازش کرد. بعد ویل با اکراه تصدیق کرد که حرف

 ه مالکوم ملحق شود. او گفت:بت تا فر

 کنه.دیوونه می ونداره م م،اینکه من اونجا تنهاش گذاشتت، دونستن اینکه اون هنوز اونجاس .متاسفم  -

 مالکوم گفت:

 ای نداشتی.شدم، هیچ حق انتخاب دیگه اونطوری که متوجه  -

 ه کرد:ضافو ویل آهی کشید و نشست. او ا

یکهو سر و کله اتل از کجاببفهمم که  کردممیکردم و سعی مغزم رو زیر و رو می مداشت .کنهتر نمیها تحملش رو آسوناین حرف  -
 اش پیدا شد.

 رسته؟بفالت بدن درست قبل از اینکه اورمان –همون مردی که توی قصر دیدی   -

 ویل سری یه تایید تکان داد.

ها دادم و سوار کشتی بله. اما با توجه به شرایط باید صدها کیلومتر دورتر از اینجا باشه. من اون رو به عنوان یه برده به اسکاندی  -
 ها کردمش.اسکاندی

 ت. او گفت:فروهای مالکوم اندکی باال ربا

 ها دادی؟تو اون رو به اسکاندی  -

 ه تایید تکان داد. او جواب داد:بو ویل خیلی جدی سری 
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 ود.بقانون  فش خالنروختف  -

 ا حالتی متفکرانه چندین بار سری به تایید تکان داد.بمالکوم 

 تر بوده.ل تحملبم دادنش برای قانون قانک کفته. بال  -

بعد  .داره توی فکرش زیادیی ااین پسر چیز ،او با خودش قکر کردبیند آیا هیچ واکنشی وجود دارد. اما واکنشی در کار نبود. ب ی کرد تاثاو مک

 زود:اف

ها در این منطقه دیده ای از اسکاندیکنم که ببینم کسی هیچ نشونههای تو دوباره به ساحل اومدن. پرس و جو میشاید این اسکاندی  -
ون رد بشه. اونا در دیدن بدون شوجود داره که از زیر نظران و چیز کمی جنگل پراکنده تویا نه. دوستانم اینجا در فواصل خیلی دوری 

 خوب شدن.دیده شدن، خیلی 

 ویلی با تردید گفت:

 ما از اینجا راه زیادی تا دریا داریم.  -

 .موافقت کرد شرسن دا تکان دابمالکوم 

ری، به ساحل بو در این وقت سال، اگه  .ترهل از ساحل به درون این سرزمین میاد و خیلی نزدیکاما رودخانه اوسِ  .شاید هشتاد کیلومتر  -
 .ینتازن دوری کرقی دریا میشهایی که به ساحل انفوطکه خیلی خوب از  دخوامیدلت 

 :داد ادامه کردمی عوض را موضوع اندکی که او

 ای داره.بلکه اینه که این چه نقشه ،این نیست که اون چطوری به اینجا رسیده البته سوال واقعاً  -

 گفت:ویل 

شناسایی شده یا نه. و اگه شده، الیس دونم کشه همین عدم اطمینانه. نمیمی ونچی که هست چیز خوبی نیست. چیزی که داره م هر  -
 ه کجا نگهش دارن.نای ندارم که ممکهیچ ایده

 پرسید: مالکوم. گشتبرمی دشژاندر از کنترل کردن اوضاع لر .کنارشان به آرامی بسته شده چرخید ید درِناو که ش

 به گمونم لرد اورمان راحت و آرومه؟  -

 ه تایید تکان داد. او گفت:بو ژاندر سری 

 .هکنداره در آرامش استراحت می  -

 ه نظر آید.ب ت را داشت که اندکی متاسف و عذرخواهافبعد او این ظر

 .م برای کاری که کردینونمم  -

 انداخت. ژاندر توجهش را به ویل معطوف کرد. او گفت: االبی اهمیت بودن کارش بمالکوم شانه کوتاهی برای 

 .تونی از یه کمی اطالعات درون قصر استفاده کنیباگه قصد داری به درون قصر برگردی، ممکنه  -

 رساند. ویل گفت:بل را به الیس یکرد که نتوانسته بود هشدار وویل به سرعت به او خیره شد. منشی ریزاندام تا حدی احساس گناه می



 

 زندگی پیشتاز 

 جادوگر شمال

 و وجود داره، درسته؟ادهایی در مکینبرنش. فک کنم سیاهچالمی هاه سیاهچالبهمیده باشن، ف ونا هویتش روافک کنم اگه   -

 ق بود.فژاندر موا

اون سلول درست باالی برج  ه.شابرج بتوی سلول  ،دم اگه زندونی شده باشهبنمی طشر .نب. اما در این موقع سال، اونا زیر آهوجود دار  -
شه به همین خاطر یه راه پله هست که به اونجا ختم می فقطهاست. تر از رسیدن به سیاهچالو رسیدن بهش خیلی سخت – مرکزیه

 اشی، راحته که همون باال نگهت دارن.ب ،االباون  ،وقتی اونجا همین طور نگهبانی ازش راحته. و

های یک قصر وجود دارد. اغلب چندین راه برای ورود به سیاهچال د.یانظر م قی بهنطم ،کر کردف ا خودشبک سنگین کرد. بس ویل آن مشکل را

 ته موضوع متفاوتی بود. مالکوم گفت:فاما یک برج روی هم ر

 ذاری و امیدوار باشی که دوستت شناسایی نشه؟بات رو کنار شاید، بهتر باشه که برای مدتی نقشه  -

 ا حالت محکمی گفت:بداد. او د داشت سرش را به عالمت نه تکان میناش را تمام کاما ویل قبل از این که شفا دهنده نیمی از جمله

 .ب. همین امشش بیرونرمامی. به اندازه کافی وقت تلف کردم .نه  -

 شاری کرد:فمالکوم پا

 .ینک ازبداری که راهت تا باالی برجی به این شکل رو  مزالن مردان مسلح ایه گرد .چطوری؟ منطقی باش  -

 :گفت او به ویل

 .منها استفاده کقصد ندارم که از پله  -
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تظاهر به اینکه یک زن نجیب زاده سر به هوا در  دادن اش برای ادامهسعی ،ل او را شناخته بودتکرد. از وقتی باقط احساس ناراحتی میف، الیس رجدر سلول ب

مفهوم اندکی داشت. اما به طرز شگفت آوری کرن هیچ تالشی برای بیرون کشیدن اطالعاتی بیشتر از وی نکرد. او خیلی ساده اخم  است اشعروسی مسیر

د. مکس، تنها مسلح به یک خنجر کمری که بیشتر دکوری بود تا کاربردی، آماده شده بود تا لیس به زندانش اسکورت شده بواکرد، نگهبانانش را صدا کرد و 

اسکورت شده  شده و قفل خواست مسئول مرگ مکس باشد. او و دو خدمتکار زنش به انباری محفوظلیس جلوی مکس را گرفته بود. نمیااز او دفاع کند. اما 

 ت.کوتاهی بعد از آن به آنها خواهند پیوسزش مدت بارسبودند. شک نداشت که مردان 

و رخ میادساخت. به وضوع، کرن مرکز تمام وقایع عجیبی بود که در قصر مکینا عالقه کرن بود که بیشتر از همه او را نگران مییاین ظاهر خالی از واکنش 

قصر را به  تا اینکه او نقشه ریخته بود – ت داده بودبل و اورامان نسترینش قصدی بود که او به ویی؟ الیس کنجکاو بود بداند. منطقیفداد. اما به چه هد

و انتظاری برای به دست ادتوانست به عنوان لرد میکنکردن حقوق سایرون و اورمان، خیلی سخت می غصب حال، با ره ی تحویل دهد. بهتمهاجمان اسکا

اش به بیرون از پادشاهی نگاهی بیندازد. هرچه که نقشه ریزی کرده بود، به که برای جایزه دیگرش این بود بآوردن تایید شاه دانکن داشته باشد. تنها انتخا

اند و چقدر میای داشتههقشرسید که هیچ سعیی در پرس و سوال کردن از الیس نکرده بود تا بفهمد او و ویل چه نچیز خوبی نبود. به نظر عجیب می حوضو

راحت  ختی پرس و سوال شود. حتی شکنجه گردد. به جای آن، در اتاق برج جادهی شده بود و با اینکه مجلل نبود نسبتاًانتظار داشت که به س دانند. صراحتاً

 ترشح آورِ موقعیتِ یرِثاحتماالً تا – درخشید و اتاق گرم و خفه بود. دهانش خشک بودق به روشنی میاتاش گوشه تآ ا.مگرز به ج ،بود. او با خودش فکر کرد

و آن در  ،ا وحشت چرخیدباما در اتاق چیزی برای نوشیدن نبود.  ،ه بودندی تشببه طرز  ،اتل دیده بودبا بآدرنالین بود. در آن موقعی که خودش را در مواجهه 

ا بچوبی  بدو صندلی، و یک تختخوایک میز،  :کرد و لوازم اندک را از نظر گذراند فاز شد تا کرن را به نمایش بگذارد. کرن نگاهی به دور و اطرابلنگه  تکِ

های آهنی عمودی مسدود شده و اگر پنجره با نرده .کردور اتاق را تامین مینه مانند نلزی آیفا بی نروغ پیک تک الم .توی نخ نماپکاهی باریک و دو  کتش

 ا خوشحالی گفت:بزده شده بود. کرن  بپرده عق ود ونبادی در کار بدر آن لحظه  .توانست با پرده کلفتی پوشیده شودشد، میباد خیلی قوی می

 عالی و راحته؟  -

 ای باال انداخت. او گفت:شانه سلیا

 دتر باشه.بتونست می  -

 سری به تایید تکان داد. اًبو کرن قل
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 .ینک روفات هتوی کل م باید اون رونک کفو  .تونستمیاوه، بله، حقیقتاً    -

 :پرسید الیس

 هستن؟دم در امان ارافم نک کف  -

 ای باال انداخت.کرن شانه

 شه.می بزخمی شده اما خو یه کماون  ،کنه ثحبازت سعی کرد بی سرایکی از مرد .زیر قفل و زنجیر ،شون خوب و راحتناونا همه -

 الیس گفت:

 امیدوارم که انتظار نداشته باشی به خاطرش ازت تشکر کنم.  -

 ها اشاره کرد.رایش داشت. او موضوع نگهبانان الیس را رها کرد و به سمت میز و صندلیبوع اهمیت اندکی ل این که آن موضثم ،اال انداختبدوباره کرن شانه 

 بزنیم. فم وقتشه یه کمی حرنک کف .یمنشیب بیا  -

یکی از صندلی ،کرن را برانداز کرد. هیچ سودی در مخالفت با او نبود و آلیس به سمت میز حرکت کرد احتیاطا بو  ،وب، شروع شدخ ،الیس با خودش فکر کرد

 روی آن نشست. او گفت: فاصها را بیرون کشید و با پشتی 

 .خوامیه کمی آب می .هیچ چیزی برای نوشیدن نیست. اینجا خیلی گرمه  -

کرن  وراًفاز کرن بگیرد و بخشی به این خاطر که متوجه شد در حال برشته شدن است.  ار گوو  شتاب گفت کهکرد به این خاطر این کار را  تا حدودیالیس 

 س شد. او گفت:پبرای آسایش الیس دلوا

 متاسفم. هیچ قصدی برای ناراحت کردن تو در کار نبوده.  -

 راخواند.فبانانش در اتاق دیگر را ت، آن را باز کرد و با درشتی یکی از نگهفخمی بر روی صورتش نشست و به سمت در را

و یه لیوان  !برای خودتون بگیرین تونی یکی دیگهمی !یارب ون پارچی که اونجا دارین روا ؟انو هیچ آبی ندادینبه بچرا شماها  ا!تو، اونج  -
 !یه لیوان تمیز احمق –

ا یک تنگ آب و یک لیوان وارد شد. آن را بر روی میز گذاشت و چرخید بتاده فاه زیر با نگاهی بوتلوخوران، لرا تکان داد و نگهبان ت شا تنفری مالیم سرب نکر

 تا برود.

 ریز، ساده لوح!ب براش آب  -

  :ان گفتنمن من ک بصدای کرن او را خم کرد و او برگشت. او زیر ل

 .سر کرن ،مفمتاس  -

ریخته  بخش کند، آبیکمی آبی روی میز ریخت. قبل از این که کرن بیشتر از آن تو کردمی را کار این که طور همین و کرد آب نصفه تا را لیوان
 دست پاچگی تعظیم کرد. کرن گفت: ابشد دور می بهمین طور که عقب عق .ش پاک کردنشده را با آستی

 .انوی منبید یفرماب  -

ه او آموخته بودند که اگر تو یک زندانی ب ایشهآموزش در. نوشید را لیوانش متحویات بیشتر و شده زده گرما چقدر که شد متوجه بعد. کرد مزه مزه را آبالیس 

یعنی همین که آنها به  اتدبی. چیزی کوچک در انای کوچک راضی کضه برآوردن یک تقاب هایت رادهنناسیرک کهی است بیک خونهستی، این همیشه تک
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تکیه  ببر روی پای دیگرش، به عق اا یک پبتاد و فرو افل الیس بدلی مقانبر روی ص نشوند. کرتر توانست بزرگبرآوردن تقاضاهایتان عادت کردند تقاضاها می

 خند زد. گفت:بل سلیاداد. او با آرامش به 

 رسم.پخوام چند تا سوال ازت بفقط می .اشب آروم  -

 الیس گفت:

 افته.اتفاق میگیری اون چیزیه که وقتی هیچ جوابی نمی. دهرم میااین سواالتت نیست که آز  -

 رسید. او گفت:کرن اخم کرد. حقیقت اندکی آزرده به نظر می

 ام.ه شوالیهیحال من  ره من یه هیوال نیستم. به ،دونیدم؟ میات میکنی که شکنجهفک نمی مطمئناً  -

 گفت: بالیس در جوا

 ته.فعضی از وظایفت به عنوان شوالیه رو یادت رببه نظر میاد   -

 آلود کرده بود. همین طور که کرن ادامه داد الیس چندین بار پلک زد. برا خوا وارسید اتاق گرم کشید. به نظر میای زهاالیس خمی

من  ها این قصر روبرای سال .دونی اون نظر رو داشته باشینمی راحته که وقتی کل ماجرا رو ، شاید اون طوری به نظر برسه. امابخ  -
اون  اما نه. هام.یه کمی توجه بود. یه کمی قدرشناسی برای تالش خواستما چیزی که از سایرون میقوی و کامالً امن نگه داشتم. تنه

پسرش انتقال داده بود. هیچ چیزی برای من وجود نداشت. نه حتی یه ضمانت که وقتی اورمان کار رو به دست گرفت  همه چی رو به
امن ساختن مرزهای پادشاهی کردم و هیچ  فرص ام رواز زندگی میانسالیتری مونم. من قسمت بزرگب جانمن همچنان در استخدام ای

 ت نکردم. استحقاق بهتر از این رو داشتم.فدریا شچیزی به جز درآمد یه شوالیه آزاد برا

 ا جسارت گفت:بالیس 

 ی.نک بلطها اداشت رو از اسکاتیپشاید داشتی. اما هیچ حقی نداری که   -

 لیس خیره شد.اه بند. چیز زیادی دریافت نشد. کرن با هوشیاری را ببی ششنمنتظر بود تا واک

 ؟دونیای میی دیگهاکنجکاوم بدونم چه چیز ؟، آرهشهمیدیفپس  بخ  -

 خند زد. او به کرن گفت:بالیس ل

 بمونی. کنجکاو بندم کهشرط می  -

 .شد خیره او به نزدیک از کرن

 بود. سختی بکنی. روز خستگی احساس باید  -

ور خم کرد تا  را به این ور و آن شرسست و باز و بکرد. چشمانش را چند بار ن را گفته بود احساس خستگی میآ کرن که حاال. داد تکان تایید به سریالیس 

 هایش را راحت کند.شانه ضابانق

 این راهشه.  -

کرن ادامه  .نه درست از آن سمت میز – میادعجیبه که به نظر میاد از فاصله دوری صداش صدای کرن عمیق و آرامش بخش بود. الیس با خودش فکر کرد، 

 :داد



 

 زندگی پیشتاز 

 جادوگر شمال

 د؟یات مبهم صحبت کنیم. حاال خوا تونیم بعداًخوابی همیشه میبخوای اگه می خوای چشمات رو ببیند.اگه می  -

ه کندی بلک زنان دوباره آنها را باز کرد اما آن تالش خیلی زیاد بود که تحملش کند. پکردند. آنها به سستی بسته شدند. الیس ی مینگینهایش احساس سپلک

 عجیب گفت: ای آرامش بخشدا همان صبریدند. کرن سآنها پایین 

 پلکات به نظر سنگین میاد. تو خوابت نمیاد؟  -

 ان گفت:نمن ک لیس در جواب منا

 ب...خوا  -

اما او آن فکر را کناری راند چون  ه.شابود آل باوری خوطاین  بایدن، ی صادر شد. او با خودش فکر کردفخفیدر بخش دوری از ذهنش، حس کرد عالمت هشدار 

 کرد؟آمد. چرا؟ چرا به یکباره این قدر احساس خستگی میش میابه غایت خوب

 کرد.رسید دنیای آلیس را پر میخیلی آرامش بخش بود و به نظر می. صدای کرن ادامه داد

 ...ات خسته هستنمه، چشبخواب خو .خوابیبتونی د. مییات مبکه خواته بال  -

گوید. چیزی در مورد آبی که نوشیده بود. آیا کرن چیزی در آن بش سعی داشت به او چیزی نکوچک ذه اسخش حسببار دیگر آن  و خسته بودند. آنگاه یک

ار کرده بود به تقاضاهایش تن در دهد. اما شاید خودش را خیلی زرنگ حساب کرده الیس خیلی باهوش بود، کرن را واد ؟ریخته بود؟ نوعی معجون خواب آور

خوابد. صدایش خیلی آرام و قابل اعتماد بود. عالمت هشدار کوچک در بتواند گفت که میآمد و کرن داشت میش میاباو خو ده؟کی اهمیت می ماا ...بود و آب

 ش سوسویی زد و خاموش شد.نذه

 بهش نگاه کن. .بیاکنه بخویه چیزی برات آوردم. چیزی که کمک می  -

های یک تخم عجیبی بود. حدود اندازه گدر دست داشت خیره شد. سنگ جواهر آبی رن نش را باز کرد و به آن چیزی که کرنهای سنگیالیس به زور پلک

رسید و شگفت زده شد. به نظر میا وه، گخیلی خوش فکر کرد،ا خودش بالیس  .وه چرخاندن آن در میان دستانش، به عقب و جلببلدرچین و کرن شروع کرد 

آبی رنگ و  ل اینکه آن سنگ استخری عمیق از آبِثتواند به درون سنگ شیرجه رود، مکرد که میکشید، به همین خاطر حسی میسنگ او را به درونش می

 کرن به آرامی گفت: .سنگ زیبایی بود .لبخند زنانه جلو خم شد. از نزدیک به آن خیره شد، ببود. الیس  فشفا

 .قشنگه شو. رهه درون رنگ آبی اون خیب  -

 ییابشد. احساس دلرتر میعمیق اششدید رنگ آبیرسید همین طور که به درونش خیره میکامالً گرد بود و به نظر می .هنواحق با  ،الیس با خودش فکر کرد

 تواند زیر سطح سنگ و درون اعماق آن را ببیند. کرن گفت:خیره شود میی فاگر به اندازه کا گفتبه او می

 خیلی خوشگله، مگه نه؟  -

 صدایش آرام و تسکین دهنده و خیلی آرامش بخش بود.

 ...چرخه بهش خیره شوتونه این همه الیه در چنین شی کوچیکی وجود داشته باشه. وقتی میاغلب کنجکاوم که چطور می  -

رسید که کرد. به نظر غیرممکن میرار میفتر هایی عمیقه الیهبرسید از نور ه نظر میبا اوست. رنگ آبی بگ را چرخاند و الیس دید که حق نبه آرامی س نکر

که رنگ مورد هرگز قبالً متوجه نشده بود  .توانست در چنین سنگ جواهر کوچکی باشد. و چنین زیبا چنین آبی رنگ. او عاشق رنگ آبی بودها میهمه آن الیه

 ه آرامی گفت:ب. کرن استی باش آعالقه

 .تیفهم نگبت رو وقت اسم واقعی هیچ  -
 .گنریاالیس مینو .الیسم  -
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که چطور آن ن، ایهبعجی ،کر کردفا خودتی بلین هویتی جعلی بود. الیس گئوندو بانو دانستمی کرن به هر حال. نداشت مشکلی هیچ نظر به کرن به گفتنش

 شد. کرن گفت:می ترتر و بزرگنیه بزرگثاا گذر هر به نظر بسنگ آبی رنگ کوچک 

 نامزد نداری، داری؟ تو واقعاً  -

 خندید. او تایید کرد: بود. الیس در جوانشبتوانست یکت رضایت کامل را در صدای کرن و الیس می

 شم.بم نفرین شدم که یه پیر دختر نک کفنه. متاسفانه.   -

 خواست نگاهش را بلند کند و به او هم بگوید.فردی نازنین بود. می اًکرن حقیقت حیفه که اونا دشمنن.چه  ،الیس با خودش فکر کرد

 نگاهت رو روی سنگ آبی نگه دار.  -

 قت سری به تایید تکان داد.فصدای کرن خیلی آرام بود و الیس به موا

 البته.  -

 کرن به نرمی پرسید: خیلی آرامش بخشه. ،ا خودش فکر کردبنواهای آبی رنگ متغیر را بررسی کند. الیس  گذاشت تا الیس آن .مدتی ساکت بود نکر

 در مورد دوستت ویل چطور؟ هیچ عشقی در بین نیست؟  -

 نیه جوابی نداد. او گفت:ثابرای چند  .خند زدبل ابالیس در جو

 ه خیلی بهم نزدیک بودیم.نشروع ک اسیم. قبل از اینکه آموزشش رونشرو خیلی وقته می ما همدیگه  -

 کرن گفت:

 آموزشش به عنوان یه ژانگولر منظورته؟  -

 ای او را متوقف کرد. او شروع به حرف زدن کرد:ه تکان دادن سرش یه عالمت نه بود که غریزهبل الیس بر

 ...ویل یه  -

درخشید. الیس پلک زد، متوجه شد که در برگشت، و حاال به روشنی می ور هشداردهنده به ذهنشنت. فاما همان غریزه جلویش را برای حرف زدن بیشتر گر

ای ه صخرهبل کشید. به نوعی او بره یک صخره خودش را عقب میباش به عقب برگشت، مثل اینکه از لاست. بر روی صندلی بوده ه رنجرهی لوینقطه گفتن 

 ود و فریاد زنان پرسید:شگفت زده ب ،نگاهش را از روی سنگ آبی بر روی میز برگرفت .بود

 کنی؟چی کار داری می  -

ه بکرد، سعی داشت تا بفهمد که چه چیزهایی کاو می و داد و کندرسیده بود، نزدیک بود که به ویل خیانت کند. حاال مغزش را به سختی عذاب میتبه شدت 

اما این موضوع آن قدری اهمیت نداشت. تا وقتی که او به کرن نگفته بود که  اسمم.فکر کرد، کرن گفته بود، چه قدر برای او رازگشایی کرده بود. او با خودش 

داشت به  نبسیار عجیبی داشت. کر صواضح بود که آن سنگ آبی لعنتی خوا .کنمنهش فکر ب بهتره ،ا خودش فکر کردب .تفجلوی خودش را گر ...ویل یک

 گر بود. کرن با تحسین به الیس گفت: و مالحظهکننده  لگیرفاغدی دوستانه و نخبد لنخبزد. آن لد مینخباو ل

 .رینفآ .ش خیلی غیرمعموله که برگردهارسه، بری هستی. وقتی یه انسان به این عمق میارد قویفتو   -

 الیس گفت:

 موادی توش بود، درسته؟ ...آب  -
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 خند زد.بخواهد خواست. کرن ل بدانست که او آمی شده بود. کرنا تعمد روشن بی در کار نبود که اتاق آن قدر گرم بود. آتش فدانست که هیچ تصادحاال می

 ده.ب ست کارش رو انجامنتوسنگ آبی کوچولوی من می شعدب – هنه آروم شدنت کمک کبقط یه نوشیدنی بی ضرر تا ف  -

 گ اشاره کرد.نا تنفر به آن سبالیس 

 اون چیه؟  -

 ت، گفت:فرشد و به سمت در میاش قرار داد. همین طور که بلند میبعد در جیب داخلی ،تفکرد و گر بکرن سنگ را از روی میز برداشت، آن را در هوا پرتا

 کنم.اهاش دوستانم رو سرگرم میبازی کوچیک که ب بابقط یه اسفاوه،   -

 ش محو شد. او گفت:دخنبل عدبی کرد ثشده مک از باو در کنار درِ

ار بشه. بعد از اون، هر تر میری سریعبار داخلش بشه. همیشه بعد از اینکه یه تر میی سریعار بعدی خیلبکنیم. و دوباره این کار رو می  -
 بینم.یه ساعت دیگه می رو حدودای شه. توتر میتر و راحتراحت

کرد.ید که کلید در قفل چرخید و او سرش را بر روی بازوانش بر روی میز انداخت. کامالً احساس خستگی میندر پشت سرش بسته شد. الیس ش
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 ویل گفت:

 .یاینبین نتوینمما جلوتر از اینجا ش  -

 .دهند انجام را کار همان تا داد عالمت مالکوم و ژاندر برای و شد خم نشست، زمین روی و

 ژاندر گفت: .کردو در کمتر از یکصد و پنجاه متری آنجا خودنمایی میاده بودند و حاال غول سیاه قصر مکینکرد رها سرشان پشت در ایتپه در را هااسب آنها

 .ینکینمت فی از سمت من دریاثحب هیچتو   -

 .کرد بررسی را بلندش مرکزی و برج قصر کرد، قوز ویل کنار او

ح صبامروز  .ر شدهپبندم که اونجا جاییه که دوستت هست. اونجا سلول برجه و حاال می طبینی؟ شراون نور باالی برج رو می .اونجا  -
 ونجا نبود.اهیچ کسی 

 مالکوم گفت:

 ها نرده دارن، درسته؟پنجره  -

 رای تایید سری تکان داد. او ادامه داد:بو ژاندر 

 شی؟بمواجه  اوناا بک کردی که چطوری ف  -

 ویل اخم کرد. او گفت:

 من یه سوهان دارم.  -

 السک کوچک چرمی به او داد.فس یک پس .و مالکوم سرش را به عالمت نه تکان داد

 ده.سر و صداست. این کار خیلی بهتری انجام می سوهان خیلی کند و خیلی پر  -

 ک را بررسی کرد. او پرسید:سالفویل 
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 داخلش چیه؟  -
 .هخوری رو مینهای آهی قدرتمند. در چند دقیقه میلهیه اسید خیل  -

 .لبخند زد مالکوم د.لمس کر را سکالفا احتیاط بل یوقتی و

چطوری  شابقط مراقب ف ه.نام کامالً .شهای داخلشه، اما با کاه پوشیده شده و توسط یه پوشش چرمی حمایت مییه بطری شیشه  -
 ی.نکازش استفاده می

آن دو جمله آخر به نظر با یکدیگر در تناقضند. او فالکس را به درون کیسه کمری که در میانه کمرش بود سراند. با  نگوید مخصوصاًویل تصمیم گرفت که 

 مالکوم یادآور شد: امنه. اشج اجناو ،خودش فکر کرد

 ومده.ااً باال بماه تقری  -

 ه تایید تکان داد.بویل سری 

 .پس من باید برم  -

خیلی راحت در درون  ،رد. بعدپگذراند و ریتم طبیعی شب را مشاهده کرد و به خاطر س فای را به بررسی منظره دور و اطرانیفتاد. چند دقیقهه راه ب فوراً اما

 ناپدید شد. شبتاریکی 

ان برج و نه نگهبانان روی بنگهنه ری قصر. رفت، در زاویه بین دیوار و برج کناویل در سایه عمیق کنار دیوار مکثی کرد. اینجا جایی بود که باید از آن باال می

اما آن مرد هنوز بر روی دیوار قوز کرده بود  .سی متر دورتر ،دیگر بود جتوانستند او را اینجا ببینند. تنها خطر احتمالی از سوی نگهبان برنمی شباالی سر دیوارِ

 خیره شده بود. بت به درون شباثبه طور  و

هموار و صیقلی به نظر  اند. سنگ کاری بنا که از دور ظاهراًپهایش را درآورد و آنها را درون کمربندش چجستجو کرد. دستکش ویل با دستانش سطح دیوار را

ا تجربیات ویل جای دست و پاهایی را فراهم میببا تعداد زیادی ترک، شکافت و برآمدگی که برای یک صعود کننده  .زمخت و ناهموار بود حقیقتاً ،رسیدمی

توانست از این خند زد. از وقتی یازده ساله بود میبداد. ویل لمزیت بیشتری به او می ج. به عالوه، اگر به آن نیاز داشت، زاویه تشکیل شده بین دیوار و برکرد

 دیوار باال برود.

و با بودن  .نه برای باال رفتن او ،برای کمک به پایین آمدن الیس بود بناطهایش بسته شده بود، اما آن انهشلش به دور نبلندی داشت که در زیر ش بناط

خم راست  توانست بر روی پرتاب یک طناب بر باالی دیوار ریسک کند، طنابی که بین دو کنگره دیوار گیر کند. او که انگشتانش رانگهبانان بر سر پستشان نمی

 ت و خودش را باال کشید.فبر روی سنگ سرد یادو جای دست من  ،ردش بکرد، آنها را به باالی سرمی

رفت. بعضی اوقات، مجبور بود به سمت راست یا چپ موقعیت اصلی شروعش برود تا بهترین موقعیت را بیاید. خیلی نرم و خیلی آهسته بر روی دیوار باال می

ای نزدیک دص ،شده بودند. همین که به نقطه باالی صعودش نزدیک شدها تمرین سخت و قوی ا سالبکردند اما آنها انگشتانش به خاطر کشش و سرما درد می

کردند. نگهبان در شبیه یک عنکبوت بر روی دیوار آویزان شد، انگشتان دست و پایش به خاطر زور و تقال درد می .ید و توقف کردنای نگهبان را شپشدن 

نیه دیگر منتظر ثا. بعد دوباره حرکت کرد و به سمت مسیری که آمده بود برگشت. ویل چند یدباش توقفت کرد و یک یا دو بار پایش را به زمین کوانتهای رژه

هایی که به سمت عبور کرد و به آرامی بر روی پله ها، از مسیر روی باروهای پر از سایهبا حرکتی شبیه به یک سایه در شبرید. پبعد به باال و بر روی برج  ،ماند

 پایین رفت. ،شدمحوطه قصر ختم می

شد ورودی ختم می جبه درون برج مرکزی یا بر اما همیشه این شانس بود که کسی از یکی درهایی که ،انی نبودبها مکثی کرد. اینجا هیچ نگهدر انتهای پله

روی دیوار قرار داده شده بود به خوبی  هایی که برا مشعلبت فرضای بازی که به برج مرکزی میف یقی طوالنی موقعیت را بررسی کرد.اید. برای دقبیابیرون 

رفت یک انسان که قدم زنان به سمت در می .بدون هیچ تالشی برای پنهان ماندن ،کردقدم زدن مستقیم به آن سمت بهتر به او کمک می .روشن شده بود
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کالهی پردار و نرم از زیر تونیکش بیرون  ،راند بش را عقانگیخت. او کاله شنلکرد سوظن ها را برمیخیلی کمتر از وقتی که کسی به وضوح دزدکی حرکت می

هایی رفت که به سمت با اعتماد به نفس و بدون هیچ تالشی برای مخفی کاری، به سمت پله ،آن را راست کرد و بر روی سرش قرار داد. بعد قدم زنان ،کشید

هایی دوید که توسط خود راه پله ایجاد شده بود. کاله را چپ لغزید و به درون سایه ها رسید، با زیرکی به سمتت. همین که به پلهفررج مرکزی میبدر اصلی 

د آیا کسی متوجه حضورش شده است یا نه. نیبل را بررسی کرد تا ببدیوارهای مقا ،هال را بر روی سرش کشید. قوز کرده در کنار پلهنبرداشت و دوباره کاله ش

از اینکه که بدون دیده شدن  هود. مطمئن شدنب افده اتفاقی هم در دور و اطرننتمرکز شده بود. نه داخل آن، و هیچ بیاما توجه نگهبانان بر روی بیرون قصر م

عمیقی  سابید، روشنایی نامطمئن و متغیر بود. نفتیدر باالترین لبه نوری که از هر دو م .چرخید ،ای بین دو مشعل روشنسمت نقطه، راه را پیموده، به دور برج

 انده شده در پشتش در امن و امان است، و بعد دوباره شروع به باال رفتن کرد.پچ، الکس چرم پوش مالکومفمطمئن شد که  ،دکشی

باال می همان طور که انتظار داشت، برج مرکزی از همان سنگ زمخت دیوار ساخته شده بود و برایش جای دست و پاهای زیادی وجود داشت. او با مقاومت

 دانست سرگیجه چه وقت او را در چنگش خواهد گرفت.ها، از وسوسه نگاه به پایین اجتناب کرد. هرگز نمیتمایل بلند و باالی او نسبت به بلندی ابرفت. حتی 

بیش از سه برابر آن بلندی داشت و سی متری باالتر از سطح زمین سر به آسمان برده بود. همین طور  جدیوار بیرونی بیشتر از هشت متر بلندی داشت. این بر

 ش جدا کند.های پرمخاطرهکرد که او را از جا دستکشید و تالش میدورش سوت می رفت، بادی شروع به وزیدن کرد. بهکه باالتر و باالتر می

هر جایی تمرین کرده بود. معنایش این بود که  راری قدیمی که از وقتی یک پسر بچه بود در هنگام باال رفتن ازق .اا از چهار تتسه  ،او با خودش تکرار کرد

مگر آنکه سه تای دیگر کامالً در امنیت در مکانشان مستقر شده باشند. چند پنجره روشن در مسیرش  ،هرگز یک دست یا یک پایش را به نقطه جدیدی نبرد

تواند یک اشتباه بسیار مهلک باشد. اگر درست در همان وقت اما متوجه بود که این می ،زدبیندا را دور زد. وسوسه شده بود تا نگاهی به داخل و آنها قرار داشت

 آورد.ه صدا در میزنگ هشدار را ب کرد، منظره یک چهره غریبه که به داخل اتاق خیره شده بود مطمئناًیکی از ساکنان اتاق به طور اتفاقی به پنجره نگاه می

کرد. به شدند، چیزی که او را نگران میکرد. دستانش داشتند بی حس میجمد کننده را حتی سردتر مینشد و آن هوای ماد شدیدتر میبت فرهرچه باالتر می

کرد، همیشه این شانس وجود داشت که نمیهای امن نایاب را جستجو کنند. اگر کامالً حسشان ها و پیش آمدگیحس میان انگشتانش نیاز داشت تا آن ترک

توانست ای باال انداخت. حاال کاری نمیکرد از جا در برود. او در درون ذهنش شانهبر سنگی شل شده چنگ زند و آن سنگ وقتی او وزنش را بر آن منتقل می

 باال آمده بود. حال سه چهارم راه را از برج ره در موردش انجام دهد و به

توانست توده انبوه و تاریک ها کشیده شده بود. چندین کیلومتر دورتر مینگاهی به اطراف کرد، جایی که سرزمین پوشیده در برف در دوردستاز یک سمت 

ی تحسین ممکن بود برا ،خود جنگل گریمزدل را ببیند، نوک درختان، جایی که برف جمع شده بود، سفید شده بود. اگر فقط محض تفریح در حال باال رفتن بود

 رفت گذشته بود.می االبخندی زد. مدتی طوالنی از زمانی که تنها برای تفریح از جایی بار لبظره باشکوه توقف کند. غمنآن م

هیچ کس هرگز نمیت. فاال ربه دور باالی برج را دید که تنها چند متری دورتر بود. آن مسیر را پیمود و با دقت از آن بد نمان راونه باریک بل اال نگاه کرد وبه ب

 د.ننها را دلسرد کگذارند که باالروندهبی کار نهای آهعضی از طراحان قصرها دوست داشتند که در آنها نیزهب ت.فها چه خواهد یاهای برجهبداند بر باالی ل

ه جمع شده بود و همین طور که دما لباران بر روی ب بآ خ.ی ،کر کردف شا خودب خم کرد.ا ،ه را لمس کردبای در کار نبود، اما وقتی سطح یخ زده لزهنیهیچ 

د به وسیله دستشان تمام رسنمیه آن بهمین که و ه خواهند رسید، به لبا اشتیاق بها دهننک عودصر ثکا کرد.پایین آمده بود یخ زده بود. این گونه کار را سخت می

ال بتوانست مرگبار باشد. ویل همین طور که به دناین کار می ،یفه بربای بر روی تمام لزنده پخش شدهغکنند. با چنین یخ لوزنشان را بر روی آن منتقل می

 توانستکمی از وزنش را بر روی پاهایش نگه داشت. انگشتان پایش به خاطر فشار در حال خم شدن بودند و می ،ای خالی از یخ برای جای دستش بودنقطه

ال جای پای بش به دنپافت و اندکی خودش را باالتر کشید، پای چیای خالی از یخ ا دست راستش نقطهب .شروع یک ترک در زیر قوس پای چپش را حس کند

ای خالی از یخ یافت. ناگهان پای لغزید تا وقتی که نقطهه حرکت کرد. عقب و جلو میبدست چپش بر روی ل .سه تا از چهار تا ،گشت. او تکرار کردجدیدی می

ه بشرده شد. همین که فشت سرش پد و پشتش به دیوار نشیبنا دقت چرخید تا بر روی آن بکشد، به باال بانست خودش را بر روی لراستش باال آمد و او تو

سید را به یاد آورد اک سالفت. وقتی فر روفخش کوچکی از پشتش باز چیزی آگاه شد که درون  ،خواست، تکیه کردشار اندکی بیشتر از آنچه میف ابپشتش، 

د. اندکی از دیوار بجات یانتواند از آن بطری شکسته بود حاال هیچ راهی وجود نداشت که سر وقت باگر  ،گیر کرده بود شلندهانش آمد. آنطور که در ش هبش بقل
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بود. او آهی از سرآسودگی بیست. یک دقیقه تمام سپری شد و هیچ حس سوزانی از اسیدی که گوشتش را بسوزاند در کار ن .پانزده .ها را شمرد. دهانیهثدور شد و 

 برآورد. از خودش پرسید:

 حاال الیس کجاست؟  -

ها رفته بود و برای بهترین جای دست زاگ کارش را به پایان رسانده بود، و از وقتی که از دیوار خارجی قصر باال رفته بود، از نقطه شروعش به سمت باال زیگ

 کند.می صکر کرده بود سلول الیس را مشخفای را دید که جرهنکرد و در سه متری آنجا آن پ اهنگ ها را جستجو کرده بود. حاال به سمت راستشمکان

ت اخم کرد. یخ زیادی فرجره مینه آویزان بودند. همین طور که به سمت پبه به سمت آن پنجره حرکت کرد. پاهایش بر روی لباندک اندک از پهلو بر روی ل

کر کرد که حداقل میلهفجره نگاه کند. او با خودش نکرد تا به درون پکار را برای ایستادن و چرخیدن بر روی آن سخت میه باریک برج بود و این ببر روی ل

بود. دست راستش  شچهارچوب پنجره اندکی باالتر از سر ،ی به او هدیه کنند. وقتی پنجره در سمت راستش بود توقف کردنهای پنجره را دارد که جای دست ام

کر کرد که اگر اتاق توسط کس دیگری به جز الیس اشغال شده باشد فی را لمس کرد. با خودش نهای آهبعد یکی از میله ،را لمس کرد کرد، چهارچوبرا بلند 

 .بودر معرض دید میکامالً د ،ایستادچرخید و میکرد بود و همین طور که میتواند خطرناک باشد. دستش در زیر نگاه هر کسی که به پنجره نگاه میاین کار می

 ه برج، چاره دیگری نداشت.بمایش گذارد. اما با آن موقیعت یخی لن ضه معرب اسدنشب ساکن اتاق را مجبور بود خودش را قبل از این که بتواند

چون هیچ فریادی از داخل اتاق شد و بر روی باسنش به سمت راست چرخید، پای چیش را بر روی لبه باال آورد. وزنش حاال تقریبا با دست راستش حمایت می

پایش بر روی لبه کامالً نااستوار است،  کرد. او با خودش تصمیم گرفت، جابه پنجره نگاه نمی ،ق هرکسی که بودتارا بر این گذاشت که ساکن ا ضرفبرنخاست، 

ش از بکشد. قلبرا باالتر  خودش تاراست کرد  را خموی نبه آرامی به سمت راستش چرخید و زا ،شتاگذو همین طور که وزن بیشتری بر روی پای چیش می

ش را به باال پرتاب کرد تا جای دست خوبی پدست چ ،تر چرخیدخیلی آهسته .جا پرید وقتی حس کرد پاهایش شروع به سر خوردن به پهلو بر روی یخ کردند

ت که از فرج سر خورد و او خودش را در حالی یاباره نه یخی کبر روی لدیگری بر روی میله دیگری از پنجره بیاید. درست سر وقت کارش را کرد. پای چپش ب

 یاد،آن قدر ز نه – تفشار را برعهده گرفت و اندکی از آن فیا ه رابخودش را باال کشید. پای راستش ل ،شارفآن  در پیهر دو دستش آویزان بود. با ناله آرامی 

هاسگذار بود که چنین نتیجپا کمان و توسعه عضالت بازو و پشتش سبهای سپری شده در حال تمرین الچون به جای پایش اعتماد نداشت. به خاطر تمام آن س

جره همتراز شد و او توانست درون پنه بل ابه آرامی چشمانش به آمده بود و آن هم اندکی از وزنش را برعهده گرفت. بای داشت. حاال پای چپش هم بر روی ل

 پشتی رو به پنجره و سری بر روی دستانش. نشسته بود، فرو افتاده در کنار میزی از شکل افتاده، با اتاق را ببیند، جایی که الیس
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 راند.می باد شمالی گزنده اسبیک شوالیه زره پوش در میان آن  ،هشتاد کیلومتر به سمت جنوب

کرد تر توقف میق فرو رفته بود و تاریکی به سرعت آن سرزمین را در خود غرق ساخته بود. هر شخص عاقلی خیلی قبلافخورشید خیلی وقت بود که به زیر 

 بیاید.زند و سرپناهی برای بوران چرخان در دست باد و آن برف بتا اردو 

جایی که  هر .ل استخدام شدن بودباای که دنوالیهش – ای از یک شوالیه آزادا مشتی به رنگ آبی رنگ شده بود. نشانهب شرسپسفید بود و  هشروی زر لِنش

 بود و شمشیر سواره نظام بلندی راست شوالیه جای گرفته بای در رکایک نیزه سنگین در حلقه – توانست آن را بیاید. تجهیزات آن شوالیه استاندارد بودمی

ر پر یک سپدادند این سرهای کایت شکل را ترجیح میپها سرش غیر معمول بود. در آن دوران که اکثر شوالیهپتوانست در زیر شنلش دیده شود. تنها سمی

 چوبی گرد بود.

را به مسیر ب گزندهای که به همراه داشت دوری کند. سوار به آرامی اس ه آن باد سرد و بورانبزیر پای سوار چند قدمی به پهلو برداشت، سعی داشت از ل باس

 :شمالی برگرداند. او گفت

 .کیکر قط یه کمی دیگهف  -

 زمخت و نامفهوم بودند. ،ان نیمه منجمدبکلمات از میان ل

دهکده کوچکی قرار دارد  ،در کنار جاده ،چند کیلومتر دورتردانست که ادامه دادن سفر دیوانگی بود. اما می ،در این هوا .هحق دار اسب ،سوار با خودش فکر کرد

ظهر توقف نکرده  از توانست در میان درختان بسازد. تقریباً پشیمان بود که اواخر بعدتر از هر سرپناهی بود که میو پناه دیوارهای انبار یک مزرعه خیلی راحت

ه ببعد  ه.باشخیلی عالی  جایه یتونست می اجونااالن راحت رد شده بود. با خودش فکر کرد،  ا ظاهریبای با یک مهمانخانه بود، وقتی که از درون دهکده

حرکت در میان آن شب تاریک و سرد غر نزد. اگرچه شک داشت که  هاحتمالی که در میانش بودند فکر کرد و دیگر به تصمیمش برای ادام یدوستانش و خطر

ای از آب رهش ،به جا شد ر روی زین جابا ناراحتی ب .انش چوبی شده و دورشان یخ زده بودباما حاال ل ،زندب دنخبکر لفق باشد. سعی کرد به خاطر آن افکیکر مو

 ا حالتی متفکرانه گفته بود:بکر کرد. فا هلت و کراولی در چند روز قبل بشتش جاری شد و او به مالقاتش پرا حس کرد که از 

 ن؟نتوکنم که ویل و الیس نمیبتونم کار می یکنین چمیداو؟ فک پس باید برم مکین بخ  -
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باز در یکی از گوشه ا یک آتش روبله شده بود و بهای راحتی ملبا مبن بودند. اتاق کوچکی بود اما ئهای بلند قصر آرلودر یکی از برج ،آنها در اتاق کراولی

 ه هلت اشاره کرده بود تا جواب دهد. هلت گفت:ب نده رنجرهارمافهایی رد و بدل کرده و گاهنشد. هلت و کراولی هایش گرم می

 احساس بهتری داریم اگه ویل و الیس یه کمی نیروی بیشتری در اختیار داشته باشن.  -

 .د زدنخبهوراس ل

 من فقط یه نفرم.  -

 ا زیرکی او را برانداز کرد. او گفت:بهلت 

کنم اگه بدونم که تو پشت ویل رو ه؟ احساس اطمینان و آسودگی میتیادمن سرکارت دیدمت، . تو خیلی بیشتر از یه نفری هوراس  -
 .نناعتماد ک بهشو  شاسننهر دوشون بشکه کسی رو بفرستیم  الزمدی و پوشش می

 :گفت او. شد باز نیشش آینده در انداز چشم آن خاطر به هوراس

 .ببینمشون دوباره که عالیه خیلی  -

ه خاصی داشت. او و الیس از زمان بجاذ ،رستاده شدن به یک ماموریت تنهایی، شبیه اینف هده شده بود. ایدننخسته ک اندکی زمستان در آرالوئن قصر در زندگی

 شد که ندیده بود.را چند ماهی می بچگی دوست بودند و او بهترین دوستش ویل

 ه بود خیره شد.ه منظره خاکستری زمستانی که قصر را محاصره کردبهلت ایستاد و به سمت پنجره رفت، 

 گفت: وا. ا حالت او بودبای حزین برایش داشت که مطابق ه سرمازده منظرهنرهبدرختان  ،در جنوب، هیچ برفی در کار نبود ،در اینجا

فرستادیم وتری که دیروز بالیس یا یه جوابی برای ک تا حاال باید یه پیام عادی از مرد س.کنه، هورارو نگران می ه که ماناین عدم اطمینا  -
 .وتر آماده برای ارسال دارنبش هفت تایی کیاونا ش بهتر بشه.پرنده حال ونا مجبور نیستن منتظر بمونن ارحال ه کردیم. بهدریافت می

 پرید:ش فکراولى وسط حر

 ته. فوتری که فرستادیم رو گرفته باشد. این اتفاق میبه کنته یه شاهین ممکبال  -

هلت به  .احتماالً بیشتر از یک بار – نداهکرد ثحبهم  ابهلت ردی از تنفر را به نمایش گذاشت و هوراس حس کرد که آن دو دوست قدیمی در این مورد 

 خشکی گفت:

 !ولیادونم کراونو می  -

 د.شه هوراس خیره باو دوباره 

این  توراهی. اگه  تویخوام شانسی عمل کنم. دوست دارم بدونم تو ا کراولی باشه. اما نمیباش هیچ باشه. ممکنه حق ممکنه همه  -
 .هنک تربفرستیم تا خبرسون  تونیم یه پیامیدیم، همیشه میشنمدت چیزی ازشون 

این ویل بود که چون  ،هلت خیلی بیشتر از آنچه که باید نگران بودکه  . هوراس متوجه شدکرد برانداز را خاکستری مو رنجر نگاهش در گرمی نوعی با هوراس

دید. او به بخشی از هلت همیشه ویل را به عنوان کارآموز جوانش می ،شدبود. اهمیتی نداشت که چند سال سپری می فدر آن بخش شمالی پوشیده از بر ،آنجا

 سمت رنجر رفت. به آرامی گفت:

 ه یا نه.بحالش خو ببینم رماش، هلت. مینبنگران   -

 نمایش گذاشت.اش را به چشمان هلت قدردانی
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 ، هوراس.منونمم  -

 :پرید حرفشان برگرداند وسط کاری موقعیت به را موقعیت رسیده زمانش گرفته بود تصمیم که کروالی

 .هش عادت کنهباسمش هوکانه. بهتره   -

 ه او گفت:بهوراس گیج و سر در گم اخم کرد. کراولی 

خش نورگیت داشته ب تون رو ئم ظهور مشهورترین شوالیه جوان آرالوتونیاین هویت جدیدته. این یه ماموریت سریه و خیلی سخت می  -
 رت با اون نشونه رنگ بشه.پدی سببهتره  .ری و تو یه شوالیه آزادیه عنوان سر هوکان اونجا میبباشیم. تو 

 سری به تایید تکان داد. او با سرخوشی گفت: سهورا

 کر کردن رو انجام بدن؟فذارم ویل و الیس همه نقشه ریزی و کنم و میراهم میفمن عضله و زور بازو رو  بخ  -

 ا جدیت او را برانداز کرد. او گفت:با تکان اندک سرش به عالمت نه، بهلت 

محکم هستی و اهل عملی، گاهی اوقات ما رنجرها و سفیرای گمراه شده  – تو متفکر خوبی هستی .نگیر هوراس دست کم خودت رو  -
 مسیر نگه داره. تورو  داریم که مابه این نوع تفکر نیاز 

 خوب صدا نکرده بود. او گفت: کریفتمو را قبل از این ابه خاطر آن جمله غافلگیر شد. هیچ کسی  سهورا

 م هلت.نونممش به خاطر  -

 بعد دوباره آن لبخند روی صورتش شکفت.

 ا؟گلیک تو هال گذشتهثم؟ یایبم همراه نتونم متقاعدت کنمی  -

 خند زد. او گفت:بل ،داده عالمت نه تکان میبار هلت، همین طور که سرش را باین 

 کنه.برای چیزی شبیه به یه تهاجم همه جانبه، معموالً به رنجر کفایت می .مستقره داونیمک توهمین حاال هم یه رنجر   -

ه جلو خم شد تا گردن بکویید. کیکر برای اعتراض غرولندی کرد. سرش را تکان داد و هوراس هایشان مشت میتر به صورتباد تندتر شد و بوران خیلی سخت

 اش را نوازش کند. او گفت:اسب جنگی

 .ده. ویل بهمون نیاز دارهبفقط یه چند کیلومتر دیگه بهم سواری  .ت زیادی نیست کیکرفمسا  -
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 !الیس  -

واری که اسمش را صدا زده بود. بر روی صندلی چرخید تا صورت ویل را در کنار پنجره  چپ چپلوند بلند شد، ترسیده، به خاطر صدای بدختر مو
ها نشت برگشت و تپدلی از صننرده دار ببیند. همان لبخند سرکش آشنا صورتش را روشن کرده بود. به سرعت بلند شد. همین که این کار را کرد 

 ت.فجره رنه سرعت به سمت پباق جلوگیری کرد. بعد بر روی کف ات شرو افتادنفت و از فدر لحظه آخر آن را گر

 کنی؟چی کار می جانای خدای من! تو ؟ویل  -

ه عقبی بگاه، ایستاده است. گامی  ای از تکیهالیس به ارتفاع سرگیجه آور زیر پای ویل خیره شد و متوجه شد که او بر روی لبه پوشیده از یخ، بدون هیچ نشانه

 ها داشت. منظره ارتفاع تاریک زیرلندیباما ترسی وحشتناکی از  ،شدرو میه ب ر خطرها بدون هیچ ترسی روثکا افتاده بود. الیس بابرداشت، سرش به دوران 

کرد. ها به درون میله بناطکرد و شروع به رد کردن انتهای یک با ترسی مرگبار درونش را پر کرد. ویل حاال کورمال کورمال زیر شنلش را جستجو می ،پنجره

 او به الیس گفت:

 .ای تحمل کنفقط چند دقیقه رمت بیرون.بباینجام تا   -

 کرد. وقتی ویل طناب را از زیر شنلش باز می .داد با دلواپسی از روی شانه به در نگاه کرده درون اتاق ادامه میبالیس همین طور که ویل به رد کردن طناب 

 گفت: ،کردضای خالی زیر پای ویل اشاره میفه بخشک شد. او در حالی که با ترس  شفهمید که ویل چه در سر دارد دهانالیس 

 یام؟بون پایین ا خوای من تاتو می  -

 خند زنان او را دلگرم کرد. به الیس گفت:بویل ل

 راحته. من این جام تا کمکت کنم.  -

 گفت: ،لرزیدالیس که صدایش می

 م.دبتونم انجامش زنه. نمیکنم. خشکم میم. سقوط مینکها رو تحمل تونم بلندینمی .تونمویل، نمی  -
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اش کامالً در توانست درکشان کند. تمام زندگینمی اٌترسند. شخصها میدانست افرادی هستند که از بلندیمی .ای توقف کردبرای لحظه فکارشل غرق در ایو

تواند کامالً ناتوانشان کند. اندکی اخم کرد. بعد لبخند زد. او دانست چنین ترسی میاما می .کردها و دیوار قصرها احساس راحتی میباال رفتن از درختان صخره

 گفت:

 فرستم.دم و تو رو از اینجا پایین میبنطناب دور کمرت مییه مشکلی نیست.   -

ها وجود ی اهمیت است. هیچ راهی از میان میلهب هاالیس متوجه شد که ترسش از بلندی ،تاد. بعدافرو فجره پنه زیر پحاالرها بود و به روی ک بناطآخرین دور 

 دا ترس به در خیره شد. کرن گفته بود حدوبکشید. او دوباره ول میطرد، کاری که خیلی خیلی ببا سوهان بنداشت. مگر آنکه ویل نقشه ریخته بود تا آنها را 

توانست همین حاال می ؟یم ساعت بود؟ چهل دقیقهنای حدود یک ساعت دیگر نمیز بی حال فرو افتاده بود؟ آیا مع گردد. چقدر بر روییک ساعت دیگر برمی

 باشد. هم در راه

 گفت: وجود داشتجدیدی  فاو که حاال در صدایش هد

 تونه هر دقیقه برگرده.می نکر. ری بیرونبباید از اینجا   -

 محو شد گفت: شدنخبویل که ل

 برنگشته بود. شه ای کانکبعدش آرزو می  -

 پرسید:

 ؟های دارهمیدی چه نقشهف  -

را تکان داد و ویل در پشت  شا بی قراری سرب سلیامتوجه شد بهترین راه برای جلوگیری از نگرانی الیس برای پایین رفتن، این بود که حواسش را پرت کند. 

یس متوجه شد، ویل خیلی با احتیاط آن ال .ک پیچیده شده در پوششی چرمی را از زیر شنلش درآوردگشت، بطری کوچال چیزی میبکورمال کورمال دن شکمر

 جره گذاشت. او به ویل گقت:پنه بت و آن بطری را بر روی لفرا در دست گر

 .هرس و جو کنپ گرده تا ازمدوباره برمی نوقتی نداریم. او !باید بری  -

 متوقف کرد. گفت:ویل هرکاری را که در حال انجامش بود 

 دوباره؟ اون اذیتت کرده؟  -

 اما الیس یک بار دیگر سرش را به عالمت نه تکان داد. .مردی مرده بود ،رساندلحن صدایش سرد بود. اگر کرن آسیبی به الیس می

 ..اما سنگ عجیبی داره. .بهم آسیبی نرسونده .نه  -

 ا سردرگمی تکرار کرد.باش نزدیک شده بود. ویل نت کردن به هویت واقعیگوید که چقدر به خیاب خواست به ویلصدایش خاموش شد. نمی

 یه سنگ؟  -

 ه تایید تکان داد.بالیس سری 

 گم.بد رو بهش اخوکنه هرچی که اون میوادارم می ...یه جورایی ...یه سنگ جواهر آبی رنگ  -

 ا درد گفت:باو 

دم. عجیب و ب ها روسوال بکنه جواخودم رو بگیرم. فقط... وادارم میتونستم جلوی گم تو یه رنجری! نمیبل نزدیک بود بهش یو  -
 ه.بغری
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ه بروهای کرن آنچنان مشتاقانه  ش در سرسرای غذاخوری قصر در ذهنش جنبید، همان وقتی که دنبالهبای از اولین شخم کرد. خاطرهاویل با حالتی متفکرانه 

ها مشغول بود. آن فکر را کناری ه کنترل کردن ذهنبمدتی بود که  صبآهنگ دیگری اجرا کند. شاید آن غادادند که ویل یاید پیشنهادهای او واکنش نشان می

کر فچهار میله وجود داشت و او با خود  کالًای برای اسید بسازد. ای میانی کرد تا چالهراند. چاقوی ساکس را کشید، شروع به سوراخ کردن سیمان کناره میله

نداد و از یکی از میلهبتوانست به درون اتاق برود و طنابی را به دور کمر الیس بسازد. میبتواند فضای کافی برای هدفش میانی را ببرد می کرد که اگر دو میله

 رفت. ویل گفت:میمی کرد و خودش با آن پایین  طناب را از دور الیس باز ،شدها استفاده کرده و او را به سمت زمین پایین بدهد. وقتی این کار انجام می

 .حال احتماالً حدس زده که من کیم ره تل اینجاست بهانشده. اگه ب درستخب هیچ ضرری با اون حرف   -

چارگی  ا بیب او. است ناراحت در وجودش دیده بود ضعف عنوان به که چیزی خاطر به الیس، که ببیند توانستمی اما کند، شادتر را الیس احوال زدن تا لبخند

 گفت:

 .گمبهش ب. اما یه جورایی نزدیک بود وادارم کنه باشهتونسته مطمئن ه. نمیکنتونسته شک می فقط  -

 :گفت متفکرانه حالتی با ویل

 به نظر میاد این کرن تمام مدت جادوگر ما بوده.  -

 :ا سردرگمی به ویل خیره شد. او پرسیدبالیس 

 منظورت چیه؟  -
برای همین مجبور  ،یز لرد سایرونه. و اون سعیش رو هم برای مسموم کردن اورمان کردون کسیه که پشت قضایای بیماری اسرارآما  -

دی. کرن از به سواالش جوات بکنه می تکه وادار هگی اون یه راه اسرارآمیز دار. حاال هم تو بهم میببرم ببرون از اینجا اون رو بودم
د قصر رو اخوی خیانت خودش استفاده کرده. اون میاربمه  تویها در مورد مالکاالم و تصویر خیالی داستانیه سری  سانه قدیمی وفا

 خواد وقتی این حرفا همه جا پیچیده این قصر رو نگه داره.رسه که اون چطوری میم نمینچیزی به ذه چند – شهبصاحب 

 الیس گفت:

 ها معامله کرده.یتا اسکابکرن   -

 های الیس را تایید کرده بود. ویل گفت:جواب کرن شک و سوظن ؛تهمتی به کرن وارد کرده بود ،در تاریکی یه پر قدرتبرضل ثدر جلسه قبل، الیس م

 ؟هااسکاتی  -

وحشتی به توانستند بدون هیچ ترس و شد. میوئن امن میلمسیرشان به درون آرا د،تنفگرها کنترل قصر را به دست میای فکر کرد. اگر اسکاتیبرای لحظه

ن وئلایت قسمت شمالی آرنا اینکه کوچک بود اما کلید حیاتی امب ،وادمیکن .دننریزی و پیاده ک حومه قصر حمله کنند، حتی یک تهاجم تمام و کامل را برنامه

 بود.

 !پس واقعا مجبوریم که جلوش رو بگیریم  -

 الیس که حس جدیدی از اضطرار در لحن صدایش بود گفت:

شو یه ارتش بیار تا جلو .رایبشی! به نورگیت برو و زنگ هشدار رو به صدا در ببرای همین هم تو باید همین حاال از اینجا خارج  !درسته  -
 !گیریب

را  های جلویش کلید شده بود. او خیلی کوتاه سرشین دندانب داشت زبانشمی الکس چرمی تمرکز کرده بود و همین طور که درب بطری را برفویل بر روی 

 بلند کرد و سرش را به عالمت نه تکان داد. گفت:
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 ون تو.دنه ب  -

ی ایجاد کرده بود ریخت. مایع وقتی به سنگ و آهن نرفتگی که دور پایه میله آه ا دقت، مقدار کمی از مایع درون بطری را به داخل توبخیلی 
ه انداخت. او با فه سربد و تندی که برخاست ویل را نمان ر دودبرد. اک برفتگی را هم به همراهش آ و قسمتی از یخ دور تو ،برخورد کرد دود کرد

ش گرفت. او ناش را با گوشه آستیینرداشت، و سوراخ بیبکند. الیس یکی دو گامی یه عقب اش را آرام ترهفموفقیتی اندک سعی کرد صدای سر
 :گفت

 اون چیه؟  -

 .هخوراز درون میو ها رنیه این میلهثاچند  تو چیز خیلی ناجوریه. مالکوم گفت واقعاٌ .اسیده  -

 ش را اصالح کرد:فرسید. او حره نظر میبخم کرد. میله هنوز خیلی محکم اویل 

 گفت چند دقیقه. میا شاید  -

 رفتگی در پایه میله استفاده کرد. اش برای حفر یک توت، دوباره از چاقوی ساکسفدوباره در بطری را گذاشت و به سمت میله بعدی ر

ه یکی از اون ب اب روطنتو اون  ،کنممی دیم. وقتی دارم این کار رواریم و این یکی بعدی رو انجام میذاونا رو حاال به حال خودش می -
 د.بنهای دیگه یمیله

 :کرد. او پرسیدل گفته بود فکر مییالیس همان کاری که ویل خواسته بود را انجام داد. اما هنوز داشت در مورد چیزی که و

 مالکوم کیه؟  -

 د زد.نویل سر بلند کرد و به او لیخ

 اً یه مرد نازنینیه.واقعالمه. وقتی بشناسیش الکاواقعی م اسماین   -
 .که البته تو شناختیش  -

 تر کرد.ویل را پهن دنخبلی الیس بود که لباین دقیقاً شبیه خود ق

 این قسمتش یه کمی سخته. ،ت بدهمهلفقط یه دقیقه بهم  .گمیبرات مبعداً  اش روهمه  -

ری از دودی تند و سوزان جوشیده بتگی کم عمقی که در سنگ و سیمان حفر کرده بود ریخت. دوباره افر او دوباره بطری اسید را برداشت و مایع را به درون تو

ند و نتیجه را مشاهده کرد. مثل قبل، به نظر میشدهایش به خاطر تمرکز برهم فشرده میی کرد، لبثو با بویی شبیه سوختن زنگ آهن دنبال شد. ویل مک

اما نه به آن سرعتی  – کردو میله اول را امتحان کرد و اندکی حرکت در آن حس کرد. پس داشت کار میاگرفت. رسید اسید خیلی بیشتر از آن که باید وقت می

برد و این چیزی بود که حس ر راند. این کار تنها چهار چوب پنجره را از بین میآن ایده را کنا کر کرد امافکه او انتظارش را داشت. روی ریختن بیشتر اسید 

ه بها طری را گذاشت و بطری چرمی را از میان میلهبتوانستند انجام دهند. او دوباره درب د. هیچ کاری به جز منتظر شدن نمیننک بآن اجتنا کرد باید ازمی

 ه الیس گفت:بالیس داد. 

 بذارش. جایی ش. یهگیرب  -

 االی سرِ ب فرورفتگی روی بر پهلو از را بطری حواس، پریشان الیس،. دهد انجام جیبش درون در شی این با دیگری رفتن پایین دوباره که نبود عالقه مند اصالً

 باالی پنجره قرار داد. پهنِ گیِنس

 :ش دور نگه دارد ادامه دادبلرود مقافویل برای اینکه ذهن الیس را از 
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 .رسیده اسکورکیل میبیپ شا ولفباید باتل لعنتی از کجا ظاهر شد؟ تا حاال بسوزونه اینه که این جان چیزی که منو میاون   -

 الیس جواب داد:

 تاده.فشیپ به دردسر اولف  -

 بیاورد. برجاین اتاق در اخته بود در مورد آن خودستایی کرده بود، درست قبل از اینکه کرن او را به نرا ش سلیااتل وقتی برای اولین بار ب

آب و دور از ساحل برخورد  توی مخفی شده ه مرجانیپا یه تبرونه و ونا رو به سمت غرب میاان فوطان گیر میفتن. فوطاونا توی یه  -
 – آن تا از زمستون در امون باشنبه رودخانه اوسل می .رسنشه و اونا به سختی به ساحل میکشتی به طرز بدی سوراخ می .ننکمی

 آد.کنن و برای همین اون موقعیت دستش میتل رو باز میاب ،شهن کشتی داره غرق مینکک میفاما وقتی 

 ویل گفت:

 ش رو تکرار کرده؟ون دوباره اعمال مهربانانه و ذات همیشگیام نک کف  -

 و الیس سری به تایید تکان داد.

کنه و کامالً با تصادف و شانس به رار میفکشه و انا رو میباون دو تا از نگه .ا در اومده بودنپوسل رسیدن از خستگی از اه بوقتی   -
 د.ااینجا می

 ویل گفت:

 .همه که کامالً به اینجا تعلق دارهفمی و  -

 :تایید تکان داد. ویل ادامه داد بهلیس سری ا

 کنند.اتل همدیگه رو پیدا میبرادی شبیه کرن و افمسخره است. این که چطور   -

حرفش را قطع کرد. او با کنجکاوی به الیس خیره شده و دید که رنگ از رخ الیس  اشویل در میان جمله ،که الیس دستش را بلند کردهمین 
یده بود. نهمش را شبکرد، صدای مت میبیده بود که در اتاق بیرونی باز و بسته شده بود و وقتی که کرن با نگهبانان بیرون در صحنپرید. الیس ش

 کنان گفت: چپ چپ ضطراراو با ا

 !حاال ،رو! بریبتو باید همین حاال از اینجا  ،ویل !کرنه  -

ه بمیدی اا ناببر روی سنگفرش پایین برج فرو افتد. ویل  بطنا اجازه دادو  ،ها به بیرون راندل کرد و آن را از میان میلهغرا ب بناطدسته  سلیا
 اما هنوز برای جدا کردن خیلی محکم بود. ،ردکه زد. حاال خیلی بیشتر حرکت میبرضاولین میله 

 یچارگی تکرار کرد:با بالیس 

 کشه.رو می فهمه تو اونجا اون بیرونی، هر دوی ماباگه  !برو  -

و  .باشدتوانست امید مبارزه با کرن و نگهبانانش را داشته یه باریک نمبویل با اکراه متوجه شد که حق با الیس بود. او گیر افتاده بر روی این ل
ای از بیرون اتاق انتظار به گوش رسید. چشمان الیس گشاد شد شانس دیگری برای نجات الیس در دست داشت. انفجار خنده ،حداقل اگر آزاد بود

گفت. دانست که مجبور است آنجا را ترک کند، اما یک چیز دیگر هم بود که باید به الیس میقفل چرخید. ویل می وقتی شنید که کلید در درون
 او گفت:

 س.الی  -



 

 زندگی پیشتاز 

 جادوگر شمال

 .شد خیره ویل به اضطرار از تبی باالیس  و

ه سواالش جوات بقط فتونه هیچ خطری برامون داشته باشه. حاال نمی .دونه بهش بگوبد اخواگه پرس و سوالت کرد، هرچی رو که می -
 بده.

الیس برای پنهان کردن حقایقی که اما در رنج ای ندارم. نقشههام رو آشکار کنه چون هیچ تونه نقشهالیس نمیویل به تلخی با خودش فکر کرد، 
 توانست حدس بزند، هیچ منطقی نبود.کرن احتماالً همین حاال هم می

 گی برام خطری نداره.بهر چیزی که بتونی بهش  .دهببهم قول   -

 ت.فریدانست تا وقتی قول نداده است ویل از آنجا نمه سکته از روی ترس بود اما میبالیس در ل

 !حاال !روباما  !گمدم! همه چی رو بهش میقول می  -

را با  طنابو انتهای بسته شده  وشیدپهایش را ابی در بین پاهایش، در پشتش و بر روی شانه راستش شد. او دستکشطنویل مشغول رد کردن 
 رهای طناب در کنار باسنش را حمایت کند.دست چپش در حدود نیم متری باالی سرش گرفت، و از دست راستش استفاده کرد تا انتهای 

 ،پیچیدضای خالی رها شود. او با انتهای رهای طنابی که به دور بدنش میفه درون به بشکم الیس پیچ برداشت وقتی ویل گذاشت از روی ل
 سقوطش را کنترل کرد و با پاهایش در مقابل دیوار از خودش دفاع کرد.

 ویل خیلی آرام گقت:

 .ماالت میبدن  -

 توجه توانستمی سریع خیلی حرکت اما داشت، وجود برسد زمین به ترسریع هرچه اینکه وسوسه کرد. دیوار از رفتن پایین به شروع آرامی به
 .کند جلب خود به را باروها روی نگهبانان

که ممکن بود توجه کرن را از طناب  تا جاییش پرده را بر روی پنجره کشید. مجبور بود نتفبل از کنار رق و کشید کنار پنجره از سرعت به الیس
 .مردمی اًئنممطشد، دور کند. اگر ویل در وسط راهش به سمت زمین دستگیر می
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کرد، الیس نفسی عمیقی کشید و خودش میز رسیده بود که در باز شد و کرن وارد شد. همین طور که کرن در را پشت سرش قفل میالیس تازه به 
 رو شود. کرن گفت:ه ب ر با کران رواا نگاهی کامالً حقارت بباستفاده کرد تا  شاگیرد و از تمام ارادهب را وادار کرد آرام

 دوباره برگشتم. ب،خ  -

اش چین خورد و هوا ینیب .خم کردای که الیس به او انداخته بود را نادیده گرفت. بعد کرن اجمد کنندهنوشی به الیس لبخند زد و نگاه ماو با سرخ
 و کشید.برا 

 سوزوندی؟بوی وحشتناک چیه؟ داشتی چیزی می نون، اوبخدای مهر  -

و داد. او خودش اه بای ه وضوح هنوز در جریان بود. اگرچه سوال کرن ایدهب اما آن بو ،ه بوی تند اسید عادت کرده بودب او کر کرد.فالیس به سرعت 
 ه کرن خیره شد. گفت:با نفرت برا راست کرد و 

 .هک کردم بهتره تو نفهمی داخلشون چی. فادم رونیه سری از اس  -

 لحن صدایش بود گفت:ت به قبل در بکرن با حالتی متفکرانه او را برانداز کرد. او که سرخوشی اندکی نس

 فریبم بدی.کنی د، تویی که سعی میاگشتمت. این چیزیه که از نجیب زادگی گیرم میک کنم باید قباًل میف ؟واقعاً  -

 .برد کمربندش کنار در کیسه درون به را دستش او

 گی.باونا بوده بهم  توچیزی رو که  ه هرنت کوادار تونهمی که کردی فراموش اینجا در رو من آبی کوچیک دوست تو میاد نظر به اما  -

دانست، تر شد. علی رغم تمام آن چیزهایی که در مورد آن سنگ میضربان قلب آلیس سریع ،همین که کرن آن سنگ آبی رنگ را بیرون کشید
آن دور کرد. در حالی که لحن  ا تالشی مضاعف نگاهش را با تقال ازب .کرداجباری مقاومت ناپذیر برای خیره شدن به آن در خود حس می ًًاًبقریت

 کرد گفت:تمسخر آمیز کرن را تقلید می

 م.نشکب م رونراموش کردی که آخرین بار تونستم چنگالش به دور ذهفبه نظر میاد   -
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باال و ها نشست و یک پایش را بر روی پای دیگر انداخت و در همین حال سنگ آبی رنگ را با احتیاط در دستش کرن بر روی یکی از صندلی
 انداخت. او با حالت نمایشی باشکوهی لبخند زد. به الیس گفت:پایین می

 تره؟ار دوم خیلی راحتباما بهت گفتم که  ،درسته  -

وبی از پنجره پرده کشیده شده دور بماند. مطمئن خخواست مطمئن شود که نگاه کرن به می ،تفالیس پشتش را به کرن کرد و به سمت در ر
 ود. او گفت:نشب تواند صدای گاه و بی گاه ترق ترق طناب بسته شده به آنجا راکرد مییکر مفاما  ،نبود

 باهاشون مقابله کنم.دونم چطوری حقه و خیاله و می اده. همه اینبتونه منو تحت تاثیر قرار ارزشت نمی جادوی بی  -

 :برای الیس سری به تایید تکان داد. او گفت ضا اغمابکرن 

گ نس .ر ذهنب یه نوعی تسلط – تونستی. اما روی هم رفته این کار چیز متفاوتیه. این هیپنوتیزمهجادو بود میواقعاً به نم اگه این ئمطم  -
 .کنم ته کنترلنککنه و بهم کمک میته. آرومت مینیک نقطه تمرکز برای ذه فقط

ت او بود. اما مجبور بود که طاقنگران شد. او متوجه شد که این بیشتر از  الیس با استهزا خندید، اگرچه به خاطر چیزی که کرن گفته بود عمیقاً
 برای خریدن وقت بیشتری برای خروج ویل به بازی ادامه دهد. گفت:

 .منر وسوسه آرامش مقاومت کبرابشم که در و حاال که بهم گفتی، مطمئن می  -

 کرن سرش را به عالمت نه تکان داد.

ی. اما تو همین حاال هم به تله نتونستی در برابرش مقاومت کدونستی، میگه هدف سنگ رو میا .رو بکنیی این کار نتومی طبیعتاً  -
 رو ایجاد کرده. "مغناطیسی بنقطه الهام خوا"اش که چیزی به نام تادی و اون کنترل اولیهفا

 ا تمسخر چشمانش را در حدقه گرداند. او گفت:بالیس 

 چقده ترسناک. واقعاً  -

خورد. کرن روی هم رفته خیلی مطمئن بود و یک چیز که الیس در مورد کرن یاد گرفته بود این بود که او هیچ اما کرم ترس از درون او را می
 های پوچ نمی زد. کرن با لحن بسیار منطقی گفت:فلوبوقت 

دوباره  رو فوراً ده توذهنت بکارم که هم اجازه می یه الهامی در داخل تونمفهمی، وقتی هیپنوتیزم شدی، میمی .رثترسناک نه. فقط مو  -
 .مون بود برگردمثحیه موضوعی که آخرین به که نیا دمبرم. تمام اون چیزی که باید انجام اتحت کنترل خودم در بی

 ا تمسخر گفت:بالیس 

 ایه.مطمئنم که موضوع کامالً خسته کننده  -

کرد. کرد. کرن به لبخند زدن به الیس ادامه داد. شجاعت و روح مبارزش را تحسین میرشد می راندان میبای که کرن بر زرسش با هر کلمهتاما 
 نوتیزمش کنم.پیهم زدن دوباره ه چشم به تونم تو یهشجاعت بشم چون میون اتحسین  باعث تونمه میگاما از طرف دی ،کر کردفاو با خودش 

 ا نرمی گفت:ببه سرعت رویش را برگرداند. کرن  سلیااو سنگ را در مقابل الیس نگه داشت. 

 ی.شبباید به سنگ خیره  .نه، نه ،نه  -

 .خزید کرن صدای درون به کننده تهدید لحنی و داشت، نگه دور همچنان را چشمانشالیس 

 دی.می انجام رو کار این کنن. اما تومی کار این به مجبور رو تو که دارم رو مردانم کنی منم امتناع ازش اگه  -
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رسید صدای کرن از راهی بس طوالنی به گوش به نظر می .چقدر زیبا .ی. چقدر عمیقبروی سنگ برگرداند. چقدر آ به را نگاهش اکراه باالیس 
 صدایش حاال عمیق و نرم بود. هیچ تهدیدی در آن نبود. .رسیدمی

 یست؟نتری برای رفتار کردن این راه رضایت بخش دختر خوب. کش، این راهشه.بفس عمیق نو  شاب آروم لیس.ااش ب قط آرومف  -

 ای گفت:الیس به طرز رویا گونه

 تره.بله، خیلی رضایت بخش  -

 کرد.رسید تمام خودآگاه الیس را پر میصدای کرن ادامه داد. به نظر می

 کردیم.ت میبما آخرین بار داشتیم در مورد دوستت ویل صح ،حاال همین طور که گفتم  -

 الیس گفت:

 .رنجره یه ویل –

ای، در داشته. برای لحظهاه را به زبان رانده است. چیزی که باید به عنوان راز نگه میبگفت چیزی اشتود که به او میب حسی ذهنش اعماق در
 اش حس کرد. صدای آرام گفت:هم از تنفر به خاطر رفتار بزدالنهبدرون حسی م

 دونستیم.میحال اون رو  ره ته که هست. ما بهبال  -

 رری در گفتن او نبود.ضدانست، هیچ و الیس اندکی احساس بهتری کرد. اگر کرن می

 گو.بهم در موردشون بدم. نادی که سوزوندی عالقه مناما حاال من به اون اس  -

 الیس گفت:

 هیچ سندی در کار نبود.  -

کلماتش یکنواخت و بدون هیچ احساسی بودند و وقتی متوجه شد دارد دوباره در سطحی دیگر، ذهنش تقال کرد تا دوباره کنترل را به دست گیرد. 
 .نتوانست جلوی خودش را بگیرد ،کندزش را برمال میاترین رخطرناک

 .کردی سح وش روباین اسید بود که   -

 . او به سرعت از الیس پرسید:کردنمی درک. گرفت را جایش کوچک اخمی و شد ناپدید کرن لبخند

 اسید؟ چه اسیدی؟  -

 الیس گفت:

 .ها اسید ریختویل روی میله  -

بعد، الیس  خفه شو! به خاطر خدا خفه شو! ویل وقت الزم داره تا دور شه، ضعیفِ بزدلِ ترسو!در درونش، ذهنش فریاد می کشید: 

 راند.صدای خودش را شنید که آخرین کلمات را به زبان می

 شه.بداره تا دور الزم ویل وقت   -

های رفتار معمولی و آرامشی د. خودش را از روی صندلی بلند کرد. تمام نشانهشدرک موضوع روی صورت کرن نمایانگر  ،فتوقتی الیس این را گ
ه پنجره رسید و پرده ضخیم را به ب دلی در پشت سرش به روی کف اتاق سقوط کرد. در دو گام بلندصنل شد و طابته بود حاال فکه به خود گر
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هایی شد، میلهوسطی بلند می ههای دو میلری حلزونی از پایهبداد. اه خوردن آهن میله ادامه میبتر بود و اسید دود مانند قوی رِابکناری راند. حاال 
ای زنگ آهن به خود گرفته بود و آهن حاال رنگ قهوه ،توانست ببیند در محاصره حفره پر از مایع هستند. اسید، که قبالً بی رنگ بودن میرکه ک
ست. گس ،داشتهایی از آهن که آن را در مکانش نگه میمیله از میان آخرین نخ ،ت و آن را کشیدفسمت راستی را گر هکرد. کرن میلود میرا ناب

 رگشت. او پرسید:بکرن چشمانش را باریک کرد و به سمت الیس 

 ته؟فاون کجا ر -

رار کرده باشد. اگرچه اینکه او اصالً چطور از اول به داخل اتاق آمده فه و توانسته از پنجره خارج شدارتون لعتی نمیبگفت که آن و میاه بمنطق 
 کرد.می شبود گیج

های اسید دور دو میله وسطی دوخته شده بود ق نبوده است. و نگاهش چنان به حفرهتااصالً به ذهنش خطور نکرد که ویل هرگز در داخل خود ا
 بسته شده بود. ی نشد که به باالی میله سمت چپیبناطکه متوجه 

به خاطر نزاع دو نیروی مخالف در ذهنش بیهوش شده و از حال  ،اش باال جهیده بودهیچ جوابی از سوی الیس نیامد. همین که کرن از صندلی
، حتی اگر تفش را خواهد گربداد. به خودش قول داد که جواحش میفرفته بود. او در کنار صندلی واژگون کرن فرو افتاده بود. کرن به آرامی 

ید توقف کرد. برگشت و این بار حلقهنوقتی صدای ضعیف ترق ترقی از سمت پنجره ش ،مجبور شود به زور کتک آن را از الیس بیرون بکشد. بعد
د سوزاند. ا ترشحی از اسیبحش داد، چون وقتی بر روی چارچوب پنجره خم شد دستش را فاره بدو .ای از طنابی را در پایین میله دید. به جلو دوید

 کرد.در انتهای آن حرکت می –یا کسی  –به آرامی با وزن چیزی  ل اینکهثم ،کردندآن ترق ترق می ینات کشیده شده بود. اجزاط

های طناب در زیر چاقویش کرد بافتها برد تا طناب محکم را ببرد، حسی میدستش را به میان میله ،کرن ظرف یک ثانیه خنجرش را بیرون کشید
تری در دسترسش هستند. او از ته گلویش به شوند. به احضار نگهبانان خارج از سلول الیس فکر کرد. بعد متوجه شد که افراد نزدیکتسلیم می

 :دیکش سمت نگهبانان روی دیوار فریاد

 !گیرینب مهاجم داخل برج مرکزیه! جلوش رویه مهاجم داخل قصره! یه  ا!انا! نگهبانبنگه  -

لرزشی ضعیف بر روی آن حس کرد.  ،ریدبویل صدای فریادها را شنید و همین طور که کرن با چاقویش طناب را می ،در زیر آنجا ،ترخیلی پایین
دنشی آویزان شوند. به همین خاطر در مقابل دیوار آویزان شد. باجازه داد آنها در زیر  .نیه در اختیار دارد و پاهایش را رها کردثادانست تنها چند می

گی پیدا کرد. بعد با دست چپش طناب را نس ی عمیق بین دو بلوکفکاشا دست راستش روی دیوار به دنیال جای دستی بود. سرانجام با ناامیدی ب
رها کرد و دنبال نقطه مناسب دیگری گشت. هنوز تمام و کمال کارش را انجام نداده بود که طناب بریده شده از کنارش گذشت و شبیه یک مار 

 ه بر روی سنگفرش زیر پایش جمع شد.ثلجعظیم ا

نگهبانانی که  د،ونشب گم نگهبانان بر روی باروهای زیر پایش را در د سریارفتوانست صدای او هنوز هفت متری از سطح زمین فاصله داشت و می
 را بفهمند. نهای کرفای حرنسعی داشتند مع

کرد و جوراب ضخیم روی زانوانش بر روی ش را تکه پاره مینرفت پوست و ناخمی زنان پایین رفته و همین طور که ویل بی مالحظه دست و پا
هایش آرام و هنن و پاشانواه فرود آمد، اجازه داد زبشبیه یک گر .شد. وقتی سه متری پایین رفت، اجازه داد سقوط کندسنگ ضخیم دیوار پاره می

کردند، و سعی ت و نگهبانان یگدیگر را صدا میفیاانعکاس می گم در سقوط را بگیرند. در دور و اطرافش، فریادهای سر برضتا  شندابعطف نم
 داشتند بفهمند چه اتفاقی افتاده است.



 

 زندگی پیشتاز 

 جادوگر شمال

ند بر روی دستر و یک نیزه بلبترکیبی از یک ت –از شد و یک گروهبان مسلح به یک تبرزین بمرکزی به بیرون  جبر تر، درِفچهار متر آن طر
ل نبه سرعت کاله ش ،شود شاه چپ و راستش نگاه کرد تا ببیند جریان از چه قرار است. ویل قبل از آنکه آن مرد متوجهب ،بیرون دوید – های بلند

 ریاد زد:فوارد شد. ویل  بناطهم پیچیده  ه درپا نور اندک در کنار کبای را بر روی صورتش کشید و به نقطه

 !هرها میه سمت اصطبلباون داره ! الشبرو دن! بتفاون وری ر  -

کرد این آشفته، آخرین چیزی که فکرش را می هطبیعی بود که گروهبان به آن لحن شتاب آمیز دستوری واکنش نشان دهد. در آن لحظ تاً حقیق
گشت. او به سمتی که ویل اشاره همان مهاجمی باشد که دنبالش می دقیقاً استکشید ممکن د میاریفبود که آن مردی که دستورها را بر سرش 

ل قصدش را داشت. او خیلی دیر صورت جوان یتر آمد، برتری اسلحه بلندش را از دست داد. دقیقا همان طور که وکرده بود رفت. همین که نزدیک
 قرار کرده بود را بازشناخت. او گفت: ژانگولری که روز قبل از قصر

 ...ر کن. توصبه یه لحظ  -

رزین بویل در دستش بود و او نوک ت ا تبرزینش به جلو خیز برداشت. چاقوی ساکسبا دستپاچگی باش را تمام کند حتی قبل از این که بتواند جمله
ای حیاط پرتاب هاش بر روی سنگفرشگین را به کناری راند. بازوی گروهبان را گرفت. در یک حرکت چرخید و خم شد و او را از روی شانهنس

 کرد. سر گروهبان به سنگ سفت برخورد کرد. کالهخودش از یک سمت قل خورد و او بی حرکت دراز کش شد.

ها برود برید. در باالی برج هرا قبل از اینکه به سمت پل بناطه پتوقف کرد و مقداری از آن ک ،ویل کالهخود و اسلحه بلند سنگین را برداشت. بعد
د کشیدن کرد. قسمتی به خاطر این که اریفدر حال دویدن دید. ویل هم شروع به  فریادهای کرن را بشنود، چون کرن او راتوانست صدای می

 د:گمی اوضاع بیافزاید. او فریاد کشی در خودش را در آن هیاهو مخفی کند و قسمتی به خاطر اینکه به سر

 !شنباتاق ورودی قصر جمع  توانا بتمام نگه !صدها نفرشون !اناونا توای برج مرکزی  -

ای از دستورات متناقض ادامه داد. مردان را به سمت اتاق ورودی قصر برج مرکزی ه فریاد زدن دستهبت و فها به سمت باروها راو با سروصدا از پله
شفتگی اوضاع بهترین متحدش دانست که آی گروهبان را بر روی سرش گذاشت. او مینت کالهخود آهفررج شمالی خواند و همین طور که میبو 

اما نگهبانان قصر مجبور بودند هویت هر شخصی جدیدی را که  .د دشمن استبیندانست هر کسی که میآن آشفتگی و این حقیقت که می ؛بود
 دیدند شناسایی کنند.می

دویدند، درست پشت می جربسمت در غربی ، های قصر سه نگهبان بودند که به سمتشی از دیوار جنوبی رفت، کنار کنگرهتاو به درون استحکاما
 :د کشیداریفد. او با حالتی وحشیانه به سمت دیوار پشت سرشان اشاره کرد. او نی کردند تا او را ببینثو مردان مکاسر 

 کمان دار دارن! اون! ادزدین، احمقاب سرتون رو  -

رمان بردند، و خیلی صاف بر روی زمین دراز ف وراًفسه مرد  ،ها هشدار دهداز آنجایی که آنها انتظار نداشتند یک دشمن وجود خطری حتمی را به آن
 وند.نشب ها راای از پیکانکشیدند و منتظر بودند هر لحظه صدای هیس و تامپ دسته

گر استحکامات ای بزرگ آن نزدیکی بود و او آن را قبل از این که از سمت دیو در را پشت سرش بست. بشکه ،رفت جویل چرخید و به درون بر
آرام بود. اگرچه  اًغربی قصر خارج شود در پشت در قرار داد. تعداد بیشتری مرد در حال دویدن و فریاد کشیدن در سمت دیگر بودند، اما اینجا نسبت

ا یک سری گره برا بر روی دسته تبرزین  باطنود. او ماهرانه، نشب اروهابهای داخلی را از آن سوی دیوار توانست صدای کوبش پاها بر روی پلهمی
 انتهای طناب بر روی سطح بیرونی دیوار آویزان شود. اجاره داد گیر داد و  هارزین را بین دو تا از کنگرهبه کرد، بعد تقخفتی حل

ل از اینکه به زمین برسد به انتهای ته، و از روی دیوار به سمت پایین رفت. قبفه دیوار پایین رباو در حالی که طناب را در دست داشت، از روی ل
و بقیه ی مسیر خودش را رها کرد. این بار آن  ،کمتر از دو متر با زمین فاصله دارد کرد، دید کهرسید. در حالی که به دور و اطرافش نگاه می طناب
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زانویش بر روی سنگی تیز شکافی برداشت. زیر لب د، و اتفرو افچنان راحت بر روی زمین فرود نیامد، به زمین ناهموار برخورد کرد و به یک پهلو 
 گفت:

 بلندتری استفاده کنم. بناطباید از   -

دیوار جنوبی لنگان به راه  و در کنار برجِ ،گم کرد بعد پیش خودش حساب کرد که هر تعقیب و گریزی ممکن بود به این سمت برج بیاید، او رد
ایی تیز و کوتاه دص ...سوتی تیز کشید ،ه آنجا رسیدبایه عمیق برج و خود دیوار باقی ماند. وقتی زمخت مستقر شد و در س یگنو کنار دیوار س ،افتاد

 آمد.رود میفکه یکنواخت 

توانست شدند. دیگر نمید و صدای پاهای در حال دویدن به وجود آمد. دستورات و دستوراتی ناقض آنها فریاد زده میاریف، صدای شدر باالی سر
ا بگیرد. ویل بها از باالی برج مرکزی پایین آمده بود تا کنترل آن شکار را به عهده د که شوالیه خائن از پلهکرود و حس مینشب ای کرن رادص

رسید در آن همه آشفتگی کسی متوجه آن صدا شده باشد. ویل دوباره سوت زد. به نظر نمی ه.نکب سعیش رو زارب ،کر کردفا خودش بحالت درهمی 
 یدند.نهایی تیز آن را شای کوتاه، گوشهپدرست در پشت ت ،تررفطجاه متر آن اما یکصد و پن

پاهای  – شناختشعیف سم اسبی را شنید. این نحوه گام برداشتنی بود که به راحتی میضر او زند که صدای درامبخواست دوباره سوت ویل می
جایی که  و اندکی به سمت راستِ د،آمد و شروع به پیشروی به سمت قصر کر ه باالپاز توک ت بآمد. دید که اسعل جلو مینکه چهار  گکوتاه تا

اگ حرکتش را درست کرد و چرخید تا درست به کنار او برود. ویل که حاال هر تالشی برای ترفت. ویل دوباره سوت زد، ویل پنهان شده بود می
دانست دیده شده است و یا اینکه این فقط شنید، اما نمی یشتریبدهای اریفاز کنار قصر دوید و دور شد. صدای  ،انداختپنهان ماندن را دور می

 این مورد نداشت. تمایلی هم نداشت که توقف کند تا از آن سر در بیاورد. ای درخشی از آن آشفتگی در حال افزایش بود. او هیچ ایدهب

هایش آشکار ایی برای خوش آمدگویی کشید دندانههیو وقتی ش هایش عقب بود،گوش ،اگ بر روی پاهایی محکم سر خورد تا کنارش توقف کندت
 شد.

 :دوید. ویل تشویقش کرد شا هر دو دستش گرفت و اسب کوچک دوباره بر روی مسیرب ه زین رابویل به خودش زحمت سوار شدن نداد. او ق

 برو! برو! برو! برو!  -

ی فوالدی در نمگر آنکه کسی کما ،دانست که دیده شده است. اما او در امان بودود و مینشب دها رااریفاروها صدای بتوانست از سمت حاال می
اگ خودش را جمع و جور کرد و با سرعت از توق العاده را در نوری اندک هدف قرار دهد. فا سرعتی بی فبود که هدداشت و قادر میدسترس می
ا زانوانی خم باالتر از سطح زمین صاف، چند متری از زین آویزان بد. ویل و در شش هفت گام کامل به سرعت کامل چهار نعلش رسی ،قصر دور شد

شار و انرژی آن حرکت استفاده کرد فیش زمین را لمس کند و از اش، گذاشت پنو سرعت گام برداشت ببود. بعد با محاسبه حرکتش و سرعت اس
 :ه تاگ گفتبداد. ویل  تا روی زین سوار شود. تاگ سرش را با موافقت تکان

 ب!پسر خو  -

ای سر داد. ردی از اتهام در آن صدا بود. که سرعتش را کم کند، خیلی کوتاه شیهه و بر روی گردن او خم شد تا آن را نوازش کند. تاگ بدون این
 ویل گفت: نی.کر دوری میطتی از خفم گنفک ک

 نزن. غر  -

 ،سارفویل با کشیدن ا .ویل پیکر تیره ژاندر و مالکوم که در انتظارش بودند را دید ه باال رفتند وپشانه او را نادیده گرفت. آنها از تنم تاگ خیلی آقا
 رسید:پژاندر  .تاگ را کنترل کرد

 د؟اچه اتفاقی افت  -
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 ه عالمت نه تکان داد.بویل سرش را 

 .رمش کرن از راه رسید، لعنت بهشبرون بیتونم ببباهاش حرف زدم. اما قبل از اینکه  .دیدمش  -

 مالکوم گفت:

 ای داری؟حاال چه نقشه خب،  -

 ویل که به بدیهیات تسلیم شده بود گفت:

 گردیم.ه جنگل برمیبحاال   -

ردی از تصمیمی راسخ در صدایش بود. ژاندر  کرد، امارسید رنجر جوان داشت شکستش را تایید میژاندر با کنجکاوی به او خیره شد. به نظر می
 پایانش دارد. او پرسید:دانست که این موضوع راه درازی تا می

 بعدش چی؟  -

توانست دهانش را ببیند و رو شود. کاله بزرگ شنلش قسمت باالی صورتش را در سایه پنهان کرده بود. ژاندر تنها می در ویل برگشت تا با او رو
 تصمیمی قاطعانه که در فک ویل نمایان بود. او گفت:

ه سنگ قصرتون رو از هم بحتی اگه مجبور بشم برای انجام این کار سنگ  – رمامیتون بیرون بعدش، من الیس رو از اون قصر لعنتی  -
 م.فشکاب
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