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  اولفصل 

صداي  فریادهایشان، فضاي اتاقک تنگ انعکاس ناگهان از خواب پریدند.  زمان در یک لحظه، دقیقاً و هم زن شش

زدند. آب دهانش را قورت داد و  نفس می شنید که نفس صداي بقیه را می اولیشیا افسران را فرا گرفت. خواهر

ر گلویش به وجود آمده بود به خود نفس زدنش را آرام کند، از درد عجیبی که د کرد نفس درحالی که سعی می

قدر خشک بود که او از ترس ترك خوردن و خون  هایش آن کرد؛ ولی لب هایش احساس نمناکی می لرزید. در پلک

  ها را با زبانش لیس زد. آمدن، آن

شنید. او به خودش  زد. خواهر اولیشیا فقط وزوز گنگی از فریادهاي خودش را  در سرش می شخصی داشت در می

  رسید. نظر می به بی اهمیت داد. آن مرد ها و معانی کلمات آن مرد را نمی کردن به حرف زحمت دقت

سمت  که جریانی از گرما را به سنگ سیاه اتاق دراز کرد و درحالی سمت تودة زغال خواهر اولیشیا دست لرزانش را به

دانست از تیرك پایینی آویزان است می فرستاد، جریانی از هان را که رایحۀ زندگی و روح بود،  چراغ روغنی که می

شن شد و خطی مارپیچی از دوده را پخش کرد. همچنان که کشتی بردارانه، رو در هوا آزاد کرد. فتیلۀ چراغ، فرمان

 کرد. آرام چراغ را دنبال می ت رو به جلو و عقبحرکرفت، دوده  در دریا جلو می

برهنه بودند. آنان طوري به روشنایی ضعیف زردرنگ نگاه  بودند و همگی مثل خواهر اولیشیا ها نشسته سایر زن

توانند  اند و هنوز می خواستند مطمئن شوند که هنوز زنده کردند یا شاید می جات میکردند که انگار از آن طلب ن می

نوري را ببینند. با دیدن شعلۀ چراغ، اشکی نیز از گونۀ اولیشیا غلتید. سیاهی، مانند بار سنگینی از رطوبت، زمین سیاه 

  را لگدکوب کرده بود.

گاه عرشۀ کشتی را خیس  به غیر از از قطراتی که گاه حال رختخواب اولیشیا با عرقش خیس و سرد شده بود. بااین

چیز حتی بدون وجود عرق نیز در هواي دریایی، همیشه خیس بود. او  چکید، همه چیز در پایین  می کرد و روي همه می

وبت یاد بیاورد که داشتن لباس یا ملحفه ي خشک، چه حسی داشت. او از این کشتی متنفر بود: از رط توانست به نمی

کم او زنده بود تا از  زد. دست وباالرفتن مداومش که حال او را به هم می ناپذیرش، از بوي نامطبوعش و از پایین پایان

  داد. مایع صفرایش را دوباره قورت این کشتی متنفر باشد. با احتیاط، 

ك انگشتانش از خون گرم باالي چشمانش را پاك کرد و دستانش را دراز کرد: نو خیسیاولیشیا با انگشتانش 

هاي دیگر نیز انگار که با کار اولیشیا جسارت پیدا کرده باشند، با احتیاط همین کار را انجام  درخشید. بعضی از زن می

آلودي وجود داشت که حاصل تالش ناامیدانه و  هاي خون شان، زخم هاي همه ها، ابروها و گونه دادند. روي پلک
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نتیجه، براي فرار از  شمانشان و  بیدارکردن خودشان از دام خواب بود؛ تالشی بیها براي بازکردن چ فایدة آن بی

  رؤیایی که درواقع، رؤیا نبود.

  ها حتماً کابوسی ساده بود! اولیشیا سعی کرد تا مه را از ذهنش کنار بزند. آن ماجرا

رف مقابل، خواهر تاوي، روي هاي دیگر نگاه کرد. در ط شعله نگاه نکند و به زن  او خودش را مجبور کرد تا به

خوردگی هاي   رسید که چین نظر می کرد، به یکه او به چراغ نگاه م قوز کرده بود. همچنان یتختخواب تاشوي پایین

  کردند. اش همدردي می کرده با حالت چهرة عبوس و اخم ششکم ضخیم گوشت پهلوها و

شعله خیره شده بود، موهاي همیشه مجعد خاکستري در کنار خواهر تاوي نشسته و به  سیسیلیاکه خواهر  همچنان

رنگ تمیزش، آشفته شده بود. لبخند همیشگی او جاي خود را به نقابی خاکسترگون از ترس داده بود. خواهر اولیشیا 

نبود ولی  سیسیلیاخوردگی تاوي یا  کمی به جلو خم شد و به تختخواب باالیی نگاه کرد. خواهر آرمینا که دقیقاً به سال

رسید. آرمینا که معموالً زنی باوقار  نظر می تر بود و هنوز جذاب و زیبا، خسته و نحیف به به سن و سال اولیشیا نزدیک

  کرد. هایش پاك می بود، با انگشتان لرزانش، خون را از روي پلک

نشسته  سردترین خواهرها ترین و خون جوان ،سیسیلیادر آن سوي راهروي باریک و در تختخواب باالي سر تاوي و 

شدة موهاي  بافته هم هاي به آسیب رسانده بود. رشتهنیکی  هاي خواهر هاي شیارشیار، به پوست سالمِ گونه بودند. زخم

زیبا بود، پتویی را نیکی  عرق و خون روي صورتش چسبیده بود. خواهر مریسا، که همانند ها ، به اشکنیکی  بور

 کالفیرنگش به  دهنده. موهاي سیاه داد؛ نه از روي عفت بلکه از روي وحشتی تکان اش فشار می محکم به سینۀ برهنه

  برهم تبدیل شده بود. و  درهم

و  نیکی کردند که در کورة تجربه کسب کرده بودند. اما، هم تر بودند و ماهرانه از قدرتی استفاده می ها مسن بقیۀ زن

توانست آن را به وجود  اي نمی هم مریسا، استعدادهاي سیاه ذاتی نادري داشتند: نیرویی استادانه که هیچ تجربه

هاي  وسالشان بودند، گول لبخندهاي مهربانانه یا ظاهرسازي دانا که فراتر از سن کدام از این دو خواهرِ بیاورد. هیچ

،  سیسیلیادانستند که  هر دو میاما نفس بودند،  به ه جوان و بااعتمادخوردند. اگرچ یا تاوي را نمی سیسیلیانجیبانۀ 

وجود ، این  با این ذره کنند.  تکه و ذره توانند هر دو را تکه خصوص خود اولیشیا اگر اراده کنند، می تاوي، آرمینا و به

موجود بودند؛ اما تصمیم  ها در مقام خود، دو تن از زنان نیرومند مسئله باعث کاهش تسلط آن دو نشده بود. آن

  آن دو را انتخاب کرده است. محافظها شایع کرده بودند که  فردشان این بود: آن منحصربه

خوبی متوجه شد که وضعیت ترسناك است؛ ولی وقتی وحشت  خواهر اولیشیا وقتی این خواهرها را دید، به

رحمی  دلی و بی احساسی، سنگ خواهري به آرامی، بیحال  گسیختۀ مریسا را دید، واقعاً شوکه شد. او هرگز تابه لجام

  مریسا ندیده بود؛ خواهر مریسا قلبی از یخ سیاه داشت.



 وبگاه فرهنگی ادبی سوشا مترجم: سید محمد محمدي                      شمشیر حقیقت، جلد سوم: خون برابر                 

 

 ٤ 

یاد بیاورد که حتی براي یک  توانست به شناخت و در تمام این مدت نمی سال بود که اولیشیا او را می 170نزدیک به 

  کرد. کنان گریه می هق ت هقبار هم که شده گریۀ او را دیده باشد. اکنون مریسا داش

گرفت و درواقع، این وضعیت او را  قرار دارند، نیرو می دید بقیه در چنین وضعیت پستی که میخواهر اولیشیا از این

  تر بود. ها قوي ها و از همۀ آن کرد. او رهبر آن حال و راضی می خوش

همه جیغ به خاطر چیست؟ خواهر اولیشیا،  آنخواست بداند که مشکل چیست؟  کوبید و می آن مرد، همچنان در را می

  »ما رو ول کن! اگر بهتون احتیاج داشتیم، صداتون میزنیم.«با نهایت خشمش گفت: 

هاي  غیر از صداي جیرجیر تخته رفت، ساکت شد. به که از راهرو پایین می هاي ملوان درحالی صداي نارساي دشنام

شد، تنها صدا، فقط صداي  ر جهت قائم با یک موج قوي دریا ایجاد میکشتی که براثرِ تغییر مسیر، هنگام برخورد د

  گریه بود.

  » دیگه گریه نکن.«اولیشیا ناگهان فریاد زد: 

» طور نشده بود. وقت اوضاع این قبالً هیچ«زدند، به او خیره شد و گفت:  مریسا با چشمان سیاهش که از ترس برق می

  او را تأیید کردند. با حرکت سرهایشان سخن سیسیلیاتاوي و 

  »نکردم. ؟ من کوتاهیمن فرمان اون رو اطاعت کردم. چرا این کارو کرد« 

  »کرده بودیم، االن به همراه خواهر لیلیانا پیش اون بودیم. کوتاهی ما اگه«اولیشیا جواب داد: 

  ...» نتو هم اونو دیدي؟ او «آرمینا گفت: 

  »من اونو دیدم.«کرد، گفت:  معمولی پنهان میکه ترس خود را با لحنی  اولیشیا درحالی

دست آورد  خیسش را از صورتش کنار زد. آرامش خودش را به خوردة و هم پیچ  به کالفی از موهاي بورنیکی  خواهر

  »خواهر لیلیانا از ارباب سرپیچی کرد.«و با صدایی آرام گفت: 

اون تاوان «و گفت:  انداختحقیرآمیز سردي کرد، نگاه ت که برق چشمانش فروکش می خواهر مریسا، درحالی

  » سرپیچی خودشو میده.

مریسا » براي همیشه.«خورد و گفت:  کردنش محکم شد؛ مثل ژالۀ زمستانی که به پنجره می صحبت شکنندهلحن 

ن تأثیر قرار دهد؛ ولی اکنون ای هاي آرام و متینش را تحت داد که احساسات، ویژگی وقت اجازه نمی تقریباً هیچ

به هم گره خورده بود. سپس  وحشیانهتأثیر قرار داده بود. چرا که ابروانش با اخمی  احساسات، صورتش را تحت
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هاي ما رو خراب کرد. این گناه و تقصیر  رو نقض کرد. اون برنامه محافظخواهر اولیشیا، اون دستورات شما و «گفت: 

  »اونه.

بودند. ها در این کشتی لعنتی ن همۀ آن گر به خاطر خواهر لیلیانا نبود،سرپیچی کرده بود. ا محافظاز  حقیقتاً لیلیانا

چهرة اولیشیا از تصور گستاخی آن زن سرخ شده بود. لیلیانا فکر کرده بود که با این کار براي خودش افتخار کسب  

شکنجۀ لیلیانا غرق بود حال، اولیشیا در یادآوري دیدن  کند. او سزاوار آن چیزي بود که به سرش آمده بود. بااین می

  گلوي خشکش نشد. دفعه متوجه درد و حتی این

  خواهانه تبدیل شد. اي پوزش اش به جاي خوشحالی به خنده خنده»  اما دربارة ما چی؟«سیسیلیا پرسید: 

  »ما هم باید این کارو انجام بدیم؟ اون مرد اینو گفت؟ «

ها  داشت و اگر آنچه او دیده بود، واقعاً اتفاق افتاده بود، آناولیشیا دستی به صورتش کشید. اگر آن موضوع حقیقت 

، محافظغیراز  براي تردید و تأمل فرصتی نداشتند. ممکن بود که آنچه دیده بودند، فقط کابوسی ساده بوده باشد. به

است. اولیشیا به سوسکی کس قبالً در رؤیایی که رؤیا نبود، نزد او نیامده بود. بله، این حتماً فقط یک کابوس بوده  هیچ

  اش ناگهان درهم شکست. نگاه کرد که به داخل لگن خزید. نگاه خیره

  »و ندیدي؟ تو یک مردو دیدي؟محافظاین مرد؟ تو «

  »جگَنگ!«: گفتسیسیلیا با ترس 

اش را ببوسد: حرکتی باستانی به منظور طلب حمایت از  سمت لبانش برد تا انگشت انگشتري تاوي دستش را به

کرد. همۀ  کارش را با آن شروع می ،در اولین صبح آموزشنوآموزي ریدگار؛ این کار، عادتی قدیمی بود که هر آف

، هنگام بیدارشدن و در زمان امتحانات سخت، انجام استثنابدون  که این کار را هر روز صبح، ها یاد گرفته بودند آن

 صورت نمادین، ها انجام داده بودند. یک خواهر روشنایی، بهوار و بار دهند. احتماالً تاوي و همه، این کار را طوطی

  . بوسیدن انگشت انگشتري، تجدیدي تشریفاتی براي این نامزدي بود.نامزد آفریدگار و ارادة او بود

ها  ها، به چه معنا بود. افسانه الزم به گفتن نبود که عمل بوسیدن آن انگشت در این اوضاع و با توجه به خیانت آن

قرار داده است تا آن انگشت را ببوسد، محکوم به مرگ  محافظتند، یک خواهر تاریکی که روحش را در گرو گف می

انگیزاند یا نه؛ اما هیچ شکی وجود  که مشخص نبود که آیا این کار، خشم آفریدگار را برمی خواهد شد. درحالی

سمت رسیدن به لبانش بود،  اواسط راهش به انگیزاند. وقتی دست تاوي در نداشت که این کار خشم نگهبان را برمی

  دهد و آن را از لبانش دور کرد. ناگهان فهمید که دارد چه کاري انجام می
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نوبت، به همه نگاه کرد و همه با سر، تأیید کردند. هنوز بارقۀ  و به» رو دیدید؟ جگَنگهمۀ شما «اولیشیا پرسید: 

بعد به تاوي رو » معناست. پس شما امپراتور رو دیدید. این بی«درخشید. سپس گفت:  ضعیفی از امید درون دلش می

 » تو شنیدي که اون چیزي بگه؟«کرد و پرسید: 

ما رو فرا  محافظزمانی که مثل همۀ ما اونجا بودیم. درست مثل همیشه، «اش باال کشید و گفت:  تاوي، لحاف را تا چانه

بود که اومد، نه  جگَنگدایره نشسته بودیم؛ اما این  صورت نیم ما آنجا بودیم. ما مثل همیشه، برهنه و به ،خوند می

  »ارباب.

و سپس رو به تاوي کرد که در حال لرزیدن » ساکت!«صداي گریۀ نازك آرمینا از تختخواب باالیی آمد. اولیشیا گفت: 

  »بود؟خب، اون چی گفت؟ کلماتش چی «بود و پرسید: 

هستیم و با  نهاي ما االن مال اونه. اون گفت که ما االن مال او اون گفت که روح«تاوي به سقف خیره شد و گفت: 

سپس به چشمان » ایم. اون گفت که ما باید فوراً بریم پیشش، وگرنه به سرنوشت لیلیانا دچار می شیم. زنده نارادة او

و صورتش غرق در اشک شد. سپس  »معطلش کنیم، پشیمون میشیم.اون گفت که اگر «اولیشیا نگاه کرد و گفت: 

  .»ارهداي  چشوند که ناراحت کردن اون چه مزهبعد به من «گفت: 

با تالش . بر روي بدنش باال کشیده استرا  اش ملحفهنیز خودش که متوجه شد عرق سرد بر تن اولیشیا نشست و 

و » طور؟ آرمینا، تو هم همین«سپس رو به آرمینا کرد و گفت: گذاشت. پایش  براي کنترل کردن خود، ملحفه را روي

و او نیز با حرکت سرش تأیید کرد. اولیشیا به آن » سیسیلیا، تو چطور؟«صداي تأیید آرامی از باال رسید. بعد گفت: 

ش بسیاري که آن دو تال  و آرامشی سردي رسید خون نظر می روي باالیی نگاه کرد. به دو زن جوان در تختخواب روبه

  »دقیقا همین کلمات رو شنیدید؟ شما دو نفرمخب، «، ثابت شده بود. اولیشیا پرسید: در ایجادش کرده بودند

  »بله.«گفت:  نیکی

  »ورده.آدقیقاً همین کلمات. لیلیانا این بال رو سر ما «مریسا بدون احساس گفت: 

کردن به اون بتونیم جایگاه  از ما ناراحت باشه و ما رو به امپراتور داده تا شاید با خدمت محافظشاید «سیسیلیا گفت: 

  »دست بیاریم. بهدوباره مون رو  مطلوب قبلی

من سوگند خوردم که «. او گفت: نداي به درون قلب منجمدش بود . چشمانش پنجرهکمرش را راست کردمریسا 

ما به این حیوون پست خدمت کنیم تا به جایگاه واالمون نزد ارباب برگردیم، روحمو به نگهبان بدم. اگر قرار باشه 

  »زنم. کنم. اگر مجبور بشم، پاي این مرد رو هم لیس می پس من خدمت می
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دایره خارج شود به مریسا  که درواقع رؤیا نبود، از نیم ،درست قبل از اینکه در آن رؤیا جگَنگ به یاد آورد که اولیشیا

را با انگشتان قدرتمندش در  او راست ي سینهو  هدستش را دراز کرد بایستد. سپس جگنگ خیلی راحت تاد دستور دا

مریسا نگاه  ي از درد خم شدند. اولیشیا، اکنون به سینهکه زانوهاي مریسا  ه بودقدر فشار داد و آن هدست گرفت

  دید. آن را می وحشتناكهاي  کرد و کبودي می

امپراتور «ها نکرد و گفت:  ریسا در چشمان اولیشیا افتاد، او هیچ تالشی براي پوشاندن کبوديوقتی چشمان متین م

  »گفت که اگر اونو منتظر بذاریم، پشیمون میشیم.

کند. او چطور  را تحقیر می محافظنشان داده بود که چطور  جگَنگاولیشیا نیز دستورهاي مشابهی را شنیده بود. 

اي بود که خیلی اهمیت داشت.  را در آن رؤیا که درواقع رؤیا نبود، تصاحب کند؟ این مسئلهتوانسته بود جاي نگهبان 

  توانست رؤیایی معمولی باشد. ها افتاده بود. این اتفاق نمی این اتفاق براي همۀ آن زن

زاي اي از س وجودش را فرا گرفت. او نیز شمه شدیديشدن بارقۀ کوچک امید در دل اولیشیا، ترسی  با خاموش

انداخت که چقدر  یاد این می شدن بر روي چشمانش بود، او را به  نافرمانی را چشیده بود. خونی که در حال خشک

ها انتخابی  دانستند. آن ها این موضوع را می دوست داشت، از این درس فرار کند. اما این واقعی بود و همۀ آن

به پایین غلتید. اگر دیر  هایش میان سینهردي از کردن نمانده بود. قطره عرق س نداشتند. وقتی براي تلف

  د....ردنک می

جهت کشتی رو برگردونید. فوراً کشتی رو «در را به سرعت باز کرد و فریاد زد:  اولیشیا از تختخواب بیرون پرید.

  »برگردونید.

ها نیز به دنبال  زد. بقیۀ زن میاي کشتی پرید و در همان حال فریاد  کس در راهرو نبود. اولیشیا روي نردبانِ پله هیچ

داد.  دویدند، بر روي درهاي اتاقک پریدند. اولیشیا به درها اهمیت نمی طور که از پشت سرش می او دویدند و همان

دار به اولیشیا گفت که کشتی در چه جهتی در حال حرکت است و به کارگران عرشۀ کشتی دستور داد که به  سکان

  حرکت ادامه دهند.

رنگ، بر فراز دیگ تاریک  ا درِ دریچه را باال برد تا نور تیره را زایل کند. هنوز سحر نشده بود. ابرهاي سربیاولیشی

هاي  هاي روشن پشت نرده لغزید، کف طور که کشتی به تدریج از موجی بلند به پایین می دریا در خروش بودند. همان

رود. شش زن  ار به درون شکافی عظیم و جوهرگون شیرجه میآمد که انگ نظر می طور به شدند و این کشتی نمایان می

  دیگر، پشت سر اولیشیا از در دریچه، به روي عرشۀ کامالً خیس کشتی سرازیر شدند.

  »این کشتی رو برگردونید!«کردند، گفت:  اي که با تعجبی احمقانه به او نگاه می ا به ملوانان پابرهنهیلیشوا
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که اولیشیا از روي  سمت دستۀ سکان دوید. همچنان د و سریع به قسمت عقب کشتی، بهاولیشیا با غرولند، دشنامی دا

هاي یقۀ کتش را با دست گرفته بود،  که لبه دار درحالی دویدند. سکان دوید، شش زن نیز به دنبالش می عرشۀ مایل می

صورت چهار مرد را نشان  گردنش را دراز کرد تا ببیند که مشکل چیست. نور فانوس جلویش را روشن کرد و نورش

  کردند. داد که سکان را هدایت می

  کردند. دار جمع شدند و ایستاده بودند و احمقانه به آن شش زن نگاه  می ملوانان در اطراف سکان

هاي الل چتون شده؟ صداي من رو  شما احمق«اولیشیا نفس عمیقی کشید و سعی کرد، نفسش را جا بیاورد و گفت: 

  »تم این کشتی رو برگردونید.نمیشنوید؟ من گف

هاي خیرة آن مردها را درك کرد: آن شش زن، برهنه بودند. مریسا کنار اولیشیا آمد و با قد بلند و  ناگهان علت نگاه

  درازش ایستاد، گویی که لباس خوابی پوشیده بود که از نوك سر تا نوك پایش را پوشیده است.

ها  خب خب! انگار خانم«تر خیره بود، گفت:  که نگاهش بر روي زن جوان یکی از کارکنان موذي عرشۀ کشتی، درحالی

  »اومدن تا بازي کنن!

من هرچی دارم، مال خودمه، نه «نیافتنی، پوزخند شهوانی او را با وقار کامل جواب داد و گفت:  مریساي سرد و دست

چشما و گردنت رو  عخواستم. سری مال کس دیگه. اگر االن دارید منو تماشا می کنید به این دلیله که خودم

  »بچرخون.

توانست اوضاع را دربارة قدرت منحوس مریسا درك  فهمید، می اگر آن مرد زرنگ بود و تسلط اولیشیا را بر او می

اي عجیب و دوردست بروند.  خواهند به نقطه پنداشتند که می زادگانی ثروتمند می ها را فقط نجیب کند. این مردان، آن

عنوان خواهران  ها را به دانستند که این شش زن، واقعاً چه کسانی یا چه چیزهایی هستند. کاپیتان بلیک، آن یها نم آن

  شناخت؛ ولی اولیشیا به او دستور داده بود تا این اطالعات را از مردانش مخفی کند. روشنایی می

دختر! سخت «لبانش جاري کرد و گفت: هاي تحقیرآمیزي از  آن مرد، مریسا را با اصطالح شهوانی مسخره و جمله

  »نگیر! تو با این سرووضع، به همون نیتی بیرون اومدي که ما اومدیم.

داد. خون از محل انشعاب شلوار مرد به بیرون فوران کرد. آن مرد  هیس می هواي اطراف مریسا، صداي هیس

کشید که به  اشت چاقوي بزرگی را بیرون میاش به باال نگاه کرد. آن مرد، وقتی د زده فریادکنان، با چشمان وحشت

اي مهلک، رو به جلو  داد، با ضربه که فریادهاي کیفرش را سر می آن را آتش زد. درحالی رعديکمرش بسته بود، 

 تلوتلو خورد و افتاد.
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م تفالۀ کثیف! من تو رو به آغوش سرد ارباب«هاي مریسا نقش بست و با خود زیر لب گفت:  لبخندي سرد بر لب

  »فرستم. می

اي گندیده بود که با چوبی، محکم به آن زده باشند. ضربۀ سختی  گوشت تن آن مرد از هم پاشید، انگار که هندوانه

هاي  چوب که حاصل قدرت ذاتی مریسا بود، مرد را محکم روي نردة کشتی انداخت. رد خون جسد مرد، بر روي تخته

وچک جسد مرد را بلعید. بقیۀ مردها که تقریباً دوازده نفر بودند، مثل کشتی کشیده شده بود. آب سیاه، با تالطمی ک

  حرکت ایستاده بودند. زده و  بی مجسمه، حیرت

  »کنید! چیز دیگه هم نگاه نمی همۀ شما سرتون رو پایین میندازید و به هیچ«کنان گفت:  هیس مریسا هیس

توانستند با زبان، رضایت خود را بیان  ترسیده بودند که نمیقدر  مردها سرشان را به نشانۀ تأیید تکان دادند؛ چون آن

کردن به  بر اینکه نگاه اختیار نگاهش به بدن مریسا افتاد. گویی که فریادهاي بلند مریسا مبنی کنند. یکی از مردها بی

مرد با ترسی کردنش را به او بگیرد.  خود باعث شده بود که مرد نتواند جلوي نگاه چه چیزي ممنوع است، خودبه

ورقه کرد. او  نمایان، شروع به عذرخواهی کرد؛ ولی خطی متمرکزشده از قدرت، به تیزي تبر جنگی چشمانش را ورقه

  ها افتاد. نیز مانند مرد اولی، تلوتلو خورد و روي نرده

  »گرفتند.کنم که اونا دیگه درسشون رو یاد  مریسا! دیگه کافیه. من فکر می«اولیشیا با صداي آرام گفت: 

من هرگز اجازه نمیدم «طرف اولیشیا برگشت و گفت:  اي دور، پشت مه هان بود، به چشمان یخی مریسا که در فاصله

  »که چشماي اونا چیزي رو ببینه که بهشون تعلق نداره.

  »دونی؟ ه کنیم. نمیدونی که ما باید عجل ما براي برگشتن به اونا نیاز داریم. تو می«اولیشیا ابرویش را باال برد و گفت: 

البته خواهر! ما «کند و گفت:  هایش را ورانداز می هاي زیر چکمه مریسا طوري به مردها نگاه کرد که انگار دارد ساس

  »باید فوراً برگردیم.

  ها ایستاده و دهانش از حیرت باز مانده است. اولیشیا برگشت و دید که کاپیتان بلیک تازه رسیده و پشت آن

  »کاپیتان! این کشتی رو فوراً برگردونید.«ت: اولیشیا گف

هایش چرخاند و  کردن لب چرخید، سریع زبانش را براي مرطوب که نگاهش در میان چشمان زنان می کاپیتان درحالی

  »خواید برگردید؟ چرا؟ شما االن می«گفت: 

دادیم تا ما رو هر کجا و هر زمان کاپیتان! ما پول خوبی به شما «سمت کاپیتان گرفت و گفت:  اولیشیا انگشتش را به

که خواستیم، ببرید. من قبالً هم به شما گفتم که سواالت قسمتی از معامله نیستند و همچنین به شما قول دادم که اگر 
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کَنم. اگر منو امتحان کنید، میفهمید که من به بخشندگی و  بخشی از قرارداد رو نقض کنید، پوستتون رو از بدنتون می

  »کشم. همین حاال این کشتی رو برگردانید. ریسا نیستم. من سریع شما رو نمیمهربونی م

هاي تنبل! کشتی رو  آدم«کاپیتان بلیک سریع دست به کار شد. کتش را مرتب کرد و به مردانش خیره شد و گفت: 

رد هنوز در شوك رسید که م نظر می به» آقاي دمسی! سکان رو بچرخون.«دار دستور داد:  سپس به سکان» برگردونید.

  »آقاي دمسی! همین االن.«بود. کاپیتان دوباره صدا زد: 

کاپیتان بلیک کالهش را از سرش قاپید و محتاطانه و طوري که نگاهش از چشمان اولیشیا منحرف نشود، به اولیشیا 

  »گردیم. بزرگ در جهان قدیم برمی جدا سازهرچی شما دستور بدید، خواهر. ما به «تعظیم کرد و گفت: 

  »راه مستقیم رو انتخاب کن. زمان برامون خیلی اهمیت داره.«اولیشیا گفت: 

و » بزرگ عبور کنیم. جدا سازتونیم از داخل  راه مستقیم! ما نمی«کاپیتان کالهش را در دستش مچاله کرد و گفت: 

  »شیم. همگی کشته می این ممکن نیست.«بالفاصله لحن صدایش را نرم کرد و گفت: 

بزرگ از بین رفته. دیگه  جدا سازکاپیتان! «اولیشیا دستش را روي درد سوزانی گذاشت که در دلش بود و گفت: 

  »مانعی براي ما وجود نداره. راه مستقیم رو برید.

  ...»کنید که  میطور فکر  بزرگ از بین رفته؟ این امکان نداره. چرا این جدا ساز«کاپیتان کالهش را چالند و گفت: 

  »ي؟بر سوال میزیر  ومن دوباره حرف«کاپیتان خم شد و گفت:  سمت اولیشیا به

بزرگ از بین رفته، پس حتماً همینطوره. البته من  جدا سازنه خواهر! نه. البته که نه. اگر شما بگید که «کاپیتان گفت: 

دونم که من در جایگاهی نیستم که از شما سوال  می تونم بفهمم که چه طور چیزي که امکان نداره، اتفاق افتاده. نمی

آفریدگار بخشنده! ما را « کرد: که زمزمه می با دهانش کالهش را پاك کرد و درحالی» ریم. کنم. راه مستقیم رو می

آقاي دمسی! «ترسید از زیر نگاه اولیشیا دور شود، گفت:  که می دار برگشت و درحالی طرف سکان ، به»حفظ بفرما

  »طرف راست.  بهکامالً

طرف  کاپیتان! ما همین االن هم داریم کامالً به«آن مرد به مردانی نگاه کرد که پایین در کنار سکان بودند و گفت: 

  »راست حرکت می کنیم.

  »کنم با شنا برگردي! با من بحث نکن، وگرنه مجبورت می«کاپیتان گفت: 

کشیدند و بعضی دیگر را رها  ها را می که داشتند بعضی از طناب و بر سر مردانی» چشم کاپیتان! فهمیدم.«مرد گفت: 

  »اونا رو آمادة استفاده کنید.«کردند، فریاد کشید و گفت:  می



 وبگاه فرهنگی ادبی سوشا مترجم: سید محمد محمدي                      شمشیر حقیقت، جلد سوم: خون برابر                 

 

 ١١ 

آقایون! «کرد. کاپیتان به مردانش گفت:  هایشان نگاه می کرد و با عصبانیت به شانه اولیشیا مردان را ورانداز می

ن دارن. حواستون باشه که نگاهتون به جاي دیگري نباشه، وگرنه اون خواهران روشنایی چشمایی در پشت سرشو

مردان هم قبل از اینکه به کارهایشان مشغول شوند با سرهایشان تأیید » بینید. چیز، آخرین چیزیه که تو این دنیا می

  کردند.

ی وقت بود که مردان خیل«زنان به اتاقک شلوغشان برگشتند. تاوي بدن لرزانش را در لحاف خودش پیچید و گفت: 

تا زیبا هستید، لذت «و مریسا نگاهی انداخت و گفت: نیکی  سپس، به» جوان هرزه به من نگاه شهوانی نکرده بودن.

  »شدن رو ببرید. تحسین

  »کردن. اونا به تو نگاه نمی«مریسا زیرپوشَش را از داخل قفسه در انتهاي اتاقک بیرون کشید و گفت: 

کنم،  دونیم. فکر می خواهر! ما این موضوع رو می«لبخندي مادرانه به خود گرفت و گفت: صورت چروك سیسیلیا، 

اندازة  کنیم. شما به منظور تاوي این بود که حاال که ما از جادوهاي قصر پیشگویان دور هستیم، مثل همۀ مردم عمر می

  »کنید. بردیم، عمر نمی مون  لذت  هایی که ما از زیبایی سال

دست بیاوریم، من قادر خواهم بود که هر  وقتی ما، مقام باارزشمون پیش ارباب رو دوباره به«ح کرد: مریسا تصری

  »چیزي رو که دارم براي خودم نگاه دارم.

رو که قبالً داشتم خوام اون چیزي  و من می«و گفت:  روبرویش خیره شدو خطرناك به  نادرتاوي با نگاهی 

  »برگردونم.

خاطر اون نبود، ما مجبور نبودیم که قصر و   این تقصیر لیلیانا ست. اگر به«آرمینا روي تختخوابش دراز کشید و گفت: 

کرد و ما توجه ارباب رو از دست  رو بر ما مسلط نمی جگَنگخاطر اون نبود، ارباب،  جادو رو ترك کنیم. اگر به 

  »دادیم. نمی

کردند با آرنج به یکدیگر ضربه نزنند، با تقالي بسیار، شروع به  ه سعی میک اي ساکت بودند. درحالی همگی لحظه

  شان کردند. زیر پوشیدن لباسهاي 

من قصد دارم، هر کاري که براي به دست اوردن توجه ارباب الزمه «مریسا زیرپوشش را روي سرش کشید و گفت: 

جوون  من میخوام«وي نگاه کرد و گفت: س به تاو سپ» م.ست بیاربدرو قسمم  م بدم. من قصد دارم که پاداشِانجا

  »بمونم.

خواهر، ما همه یک چیز «کرد، گفت:  اش می اي ساده هاي بلوز قهوه که دستانش را درون آستین سیسیلیا درحالی

  »، خدمت کنیم. جگَنگخواد که به این مرد،  میخوایم، اما در حال حاضر، ارباب از ما می
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  »اون اینو از ما میخواد؟واقعاً «اولیشیا پرسید: 

که چمباتمه زده بود، لباسهایش را در قفسه مرتب کرد و لباس قرمزش را از داخل آن بیرون کشید و  مریسا درحالی

  »؟ باشه به این مرد داده وما ر ممکنه اي به چه دلیل دیگه«گفت: 

کنم که موضوع  کنی؟ من فکر می فکر می جوري ؟ تو این داده وما ر«اولیشیا یکی از ابروهایش را باال برد و گفت: 

  »کنه. طبق نظر خودش عمل می جگَنگکنم که امپراتور  هاست. من فکر می فراتر از این

با  نکنی که ممکنه، او تو فکر می«پرسید: نیکی  و به اولیشیا نگاه کردند. ه، لباس پوشیدنشان را متوقف کردهبقی

  »ودش؟طلبی خ خاطر جاه  کنه؟ به قابلهنگهبان م

 پیش ما رؤیایی که رؤیا نیست، يتوفکر کن. ارباب «د و گفت: ضربۀ آرامی زنیکی  اولیشیا با انگشتش به کنار سر

 وده و خواسته باشهاومد. اگر هم ارباب از ما ناراحت ب جگَنگ، ننیومد. این اتفاق قبالً، هرگز نیفتاده بود. به جاي او

، خودش پیش ما دادن ناراحتیش نوبراي نش نکنی که او خدمت کنیم، تو فکر نمی جگَنگکردن به  که ما براي توبه

کنم که این کارِ  . من فکر میهکنم که این کار، کار ارباب باش کرد؟ من فکر نمی مجبور به این کار می اومد و ما رو می

  .»جگَنگه

ی به خوبی لباس او بود. آرمینا گفت: تر از مال اولیشیا ول اش را قاپید. رنگ لباسش، روشن آرمینا لباس آبی

  »حال، هنوز این لیلیانا است که این وضع رو براي ما درست کرده. بااین«

کنم که  اون باعث این کار شده؟ لیلیانا طماع  بود. من فکر می«هاي اولیشیا نقش بست و گفت:  لبخند کوچکی بر لب

لبخندش محو شد و گفت: .» ا موفق نشد دستور اونو اجرا کنهه؛ ولی لیلیاناستفاده کن نخواسته از طمع او ارباب می

  »ما آورده. این خواهر لیلیانا نیست که این بال رو سرِ«

  .»هالبته! اون پسر«کرد، ناگهان متوقف شد و گفت:  که داشت بند لباس سیاهش را محکم می درحالی نیکی

اي  تونه مانع رو از بین ببره. هیچ پسر معمولی میپسر؟ هیچ پسري ن«آرامی سرش را تکان داد و گفت:  اولیشیا به

دونیم که اون چه  می ما ي تی روشون کار کردیم خراب کنه. همهسخ ها به هایی روکه ما، طی این سال تونه نقشه نمی

ما در وضعیت «نوبت، به همۀ خواهرها نگاه کرد و گفت:  اولیشیا به» دونیم. ها می دربارة پیشگوییهممون ، کسیه

دست بیاریم. در غیر این ره قدرت ارباب در این جهان رو بدوبا رار داریم. ما باید تالش کنیم تاار خطرناکی قبسی

بینیم و اون  رو میکشه و اون وقت ما خودمون رو در جهان زیرین می با ما تموم بشه، هممون جگَنگصورت وقتی کار 

اب قطعاً از ما ناراحت میشه و بالیی سرمون میاره که بیفته، ارب اي براي ارباب نداریم. اگر این اتفاق موقع دیگه فایده

  »بهمون نشون داد، در مقابلش مثل آغوش مادر به نظر بیاد. جگَنگ اون چیزي که
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ها داشتند به جایی  کرد. آن کردند، کشتی جیرجیر و غژغژ می هاي اولیشیا فکر می ها به حرف که آن همچنان

، انداخت دور می يها را بدون هیچ فکر کرد و سپس آن ها استفاده می ت کنند که از آنگشتند تا به مردي خدم برمی

 حتی با اومخالفت  تا بهکردند  ها حتی جرئت نمی کدام از آن وجود، هیچ این  . باچه رسد به اینکه پاداشی به آنها دهد

  کنند. فکر 

و  .باعث این وضع ما شده ناو نباشه، در هر حال بچه باشه یاپسر  چه یه«هاي فک مریسا منقبض شد و گفت:  عضله

داشتیم، اونو به چنگ  وفرصتش رکه ی عقهمون مو. باید توي چنگال هممون بود ،بود نماونوقت اون توي چنگال 

  »وردیم.آ می

ه اون احتیاط بود و باالخر بی ه تا قدرتش رو تصاحب کنه؛ اماخواست اونو به چنگ بیار لیلیانا هم می«ا گفت: یلیشوا

دست میاریم و  و بهتر باشیم؛ اینجوري ما قدرت اون گزرن پسره به قلبش فرو رفت. ما باید از لیلیانا شمشیر لعنتیِ

  »دست میاره. ارباب هم روحش رو به

پیدا کنیم تا به مانع از  اما در حال حاضر، باید راهی«اش پاك کرد و گفت:  آرمینا قطره اشکی را از پلک پایینی

  »ن به اون خوابِ...برگشتنمو

 بره. بعدش ون میتونیم بیدار بمونیم؟ دیر یا زود، خوابم کنی ما چقدر می فکر می و اونوقت: «اولیشیا با تندي گفت

  .» دستش بهمون برسهجا که باشیم، کما هر  تانشون داده که قدرت اینو داره  بهمون جگَنگچی؟ 

در حال حاضر، ما کاري رو «پیراهن قرمزرنگش شده بود، گفت: هاي  تن دکمهکه دوباره مشغول بس ریسا درحالیم

  »تونیم از مغزمون استفاده کنیم. کنیم که باید بکنیم؛ ولی این به اون معنی نیست که نمی می

 جگَنگممکنه که امپراتور «به باال نگاه کرد و گفت:  موذیانهابروان اولیشیا با فکرکردن به هم گره خورد. با لبخندي 

پیدا کنه؛ ولی ما مدت زیادي زندگی کردیم. امکان داره که اگه از مغز  تونه ما رو هر جایی که هستیم می نه کهفکر ک

  »کنه. هامون استفاده کنیم، به اون ضعیفی نباشیم که اون فکر می و تجربه

کنیم و یاد  یکه زندگی م زیادیهمدت زمان  . واقعاًآره«گفت:  لحنی خطرناكشرارت در چشمان تاوي سوسو زد و 

  »یم.کشزنن، بیرون ب که جیغ می شونو درحالی گرفتیم که تعدادي خوك وحشی رو روي زمین بیاریم و دل و روده

؛ ولی ها خیلی خوب و جالبه درآوردن دل و رودة خوك«ت: هاي دامن لباس سیاهش را صاف کرد و گف  ، چیننیکی

اي  . خالی کردن عصبانیتمون سر لیلیانا هم فایدهمخمصه نیمشکل ماست، نه علت افقط مخمصه و  جگَنگامپراتور 

  »، باید سزاشو بچشه.هوردکه واقعاً این بدبختی رو سر ما آاحمق طماع بود. اون کسی یه نداره. اون فقط 

  »گُل گفتی، خواهر!«اولیشیا گفت: 
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جوون حمام  من توي خون این مرد«را لمس کرد و گفت:  اش سینه هاي مریسا بدون اینکه توجه داشت باشد کبودي

داره که اونم در حالی «اي به قلب سیاهش باز شد و گفت:  چشمانش از تمرکز خارج شدند و دوباره پنجره» کنم. می

  »کنه! منو تماشا می

جستجوگر این «فت: هایش را گره کرد و گ داد، مشت هاي مریسا سرش را تکان می که اولیشیا در تأیید حرف همچنان

 و روحش پرداخت ش، زندگیموهبتشبا  کارش رو نخورم که تاوان ای قسم می من .وضع رو براي ما به وجود اُورده

  .»کنه
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 فصل دوم   

ترسناکی شنید. او به گرچ اخم کرد.  از سوپ ادویۀ داغ خورده بود که صداي خرناس عمیقِ ریچارد تازه فنجانی پر

هاي عریض خیره شده  ها در پایۀ پله تاریکی میان ستون سمت بهکه  رطو درخشید و همان میگار  ي خیرههاي  چشم

هاي نیش  ی که دندانهاي چرمی گار با غرش لب. ه بودندروشن شداز درون ی رنگ بود، چشمانش با آتش سرد سبز

یک جرعه از سوپش باقی مانده است و  اندازة بهکرد، عقب رفت. ریچارد فهمید که هنوز  آورش را نمایان می حیرت

  آن را قورت داد.

چال  زده سیاه زنگ درِ شدن بازآمد، بلندتر شد. آن صدا مثل صداي  صداي خرناس گرچ که از عمق گلویش بیرون می

  شد، بود. در صد سال گذشته باز می بار اولینیک قلعۀ قدیمی که براي  بزرگ

گیرها  اي درشت بانو ساندرهولت نگاه کرد. خیال بانو ساندرهولت که سرآشپز قصر اعتراف ریچارد به چشمان قهوه

کامالً اطمینان داد،  بودن گار به او می رآزا بیهایی که ریچارد دربارة  گرچ راحت نبود و به اطمینانبابت بود، هنوز از 

  .کرد کمکی به این ماجرا نمی نداشت. خرناس شوم گار نیز

طعم آورده بود تا با هم  شده و یک کاسه سوپ ادویۀ خوش براي ریچارد یک قرص نان تازة برشته بانو ساندرهولت

پیش به آنجا  دقایقیگار  متوجه شده بود کهه این ننشینند و دربارة کیالن صحبت کنند، و همان زماها ب بر روي پله

  ها بنشینند. آمده است. با وجود بیم و هراس بانو ساندرهولت از گار، ریچارد توانست او را قانع کند تا با هم روي پله

ت که اي از موهاي کیالن و یک دندان اژدها به گردن داش . او طرهنام کیالن بسیار عالقمند شده بود گرچ با شنیدن

اي به گردن گرچ انداخته بود. ریچارد به گرچ گفته بود که او و کیالن عاشق یکدیگرند و اینکه  ریچارد بر روي تسمه

که ریچارد  داد. اما همین فضول نشسته بود و گوش می خواهد مثل ریچارد، دوست گرچ بشود. بنابراین، گارِ کیالن می

حالت گرچ تغییر کرد. گرچ  رهولت بتواند شروع به صحبت کند، ناگهانمزة سوپ را چشید و قبل از اینکه بانو ساند

م توانست آن را ببیند. بانو ساندرهولت آرا کرد که ریچارد نمی وحشیانه به چیزي نگاه می اکنون با نگاهی شدیداً

  »کنه؟ می طوري چرا این«زمزمه کرد: 

تر  لبخندش را نمایان ریچاردتر شد،  عمیق ی بانونشاپیهاي  چین هنگامی که.» دونم نمی«گفت:  کنان ریچارد اعتراف

دید خیلی خوبی اي دیده. گارها  خرگوش یا چیز دیگه یه حتماً«گفت: باال انداخت و تفاوتی  با بیهایش را  و شانه هکرد

  .»هم هستنماهري  هاي شکارچیتاریکی و  تويحتی دارن، 

ها  اون آدم«طور ادامه داد و به او اطمینان خاطر داد:  چارد اینحالت چهرة پریشان بانو ساندرهولت تغییري نکرد. ری

  »باور کنید که چیزي نیست. !چیز مرتبه بانو ساندرهولت خوره. اون هرگز به کسی آسیب نزده. همه رو نمی
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گرچ، دیگه «کنان گفت:  کشید، نگاه کرد و با کنار دهانش زمزمه ریچارد به چهرة منحوس گرچ که خرناس می

  »ترسونی. نکش. داري اونو می خرناس

ریچارد، گارها حیوون هاي خطرناکی هستن. اونا حیووناي «تر شد و خم شد و گفت:  بانو ساندرهولت نزدیک

  »شه به گارها اعتماد کرد. آموز نیستند. نمی دست

شناسم، از  می آموز نیست. اون دوست منه. من اونو از زمانی که یک توله بود گرچ حیوون دست«ریچارد پاسخ داد: 

  »ست. گربه بچهنصف من بود. اون به آرومی یه  که زمانی

ا چشمانش ب ناگهان "اگه تو اینطوري میگی، باشه.". لبخندي نامتقاعدکننده بر چهرة بانو ساندرهولت نقش بست

  »؟، درست میگمفهمه نمیحرفاي منو اونکه چیزي از «د شدنگشاد نگرانی و ترس 

  »فهمه. کنم، می ي که من تصور میچیز بیشتر از اون ها وقت بعضیه. گفتنش سخت«ریچارد گفت: 

یی را حس کرده رسید، بو می نظر بهد. او غرق در تمرکز بود و ردانها  به سخنان آن یتوجهرسید که  به نظر میگرچ 

را قبالً در  گرچ هاي خرناسفکر کرد که شبیه این  با خود آمد. ریچارد که از آن خوشش نمی یدد چیزي را می و یا

 بهبیاورد. او سعی کرد تا آن موقعیت را  خاطر بهتوانست مکان یا زمان آن را  یده است؛ ولی نمیشنجاي دیگري 

وار  ۀ سایهکرد، حافظ شدن از چنگال فکرش بود. هرچه بیشتر تالش می ردر حال دو اش حافظهبیاورد؛ ولی  خاطر

  شد. اش دورتر می ذهنی

  »گرچ! گرچ! چی شده؟«ار را محکم گرفت و از او پرسید: ریچارد بازوي قدرتمند گ

گرچ بزرگ شده بود،  هرچقدرصدا و ساکن شده بود، به گرفتن بازویش واکنشی نشان نداد.  گرچ که مثل سنگ بی

 بههایش اکنون  . چشمندبود رخشیدهندوقت به این شدت  ولی قبالً هیچتر شده بود؛  هاي سبزش قوي چشم درخشش

  رخشیدند.د می روشنی

هاي سبز گرچ بر روي آنجا ثابت شده بود؛ ولی چیز  هاي پایین را وارسی کرد؛ یعنی جایی که چشم ریچارد سایه

ها یا در امتداد دیوار قصر نبود. سرانجام به این نتیجه رسید که حتماً  غیرمعمولی ندید. هیچ آدمی در میان ستون

  آمد. شش می. گرچ از خرگوش خوشدابیک خرگوش بوده باید  می

ها اجازه  ترین ستاره کرد و فقط به درخشان هاي ابرهاي ارغوانی و صورتی باالي افق را نمایان می کم تکه دم، کم سپیده

 داد تا در آسمان غربی سوسو بزنند.  می
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ت در زمستان، گرم بود و خزهاي پوس به شکل غیرمعمولیبا اولین نور ضعیف، نسیم لطیفی شروع به وزیدن کرد که 

  .را با موجی باز کرد گار را سیخ کرد و شنل مریسویت سیاه ریچارد

اه گمخفی یی کهجابود، به جنگل هاگن رفته بود، وقتی ریچارد به همراه خواهران روشنایی در جهان قدیم 

ترکیب  را با نیمی از یک جانور دهشتناك خزندهنسان گویی نیمی از بدن اموجودات شروري که  ها بود؛ مریسویت

کار ها چه  که شنل آن کشف کرده بود، ه بودرا کشت آنو  هها جنگید از اینکه ریچارد با یکی از آن پس. کرده باشند

که  نحوي نظیري با محیط اطرافش داشت. به شدن بی رنگ هم. این شنل، قدرت تواند انجام دهد حیرت انگیزي را می

، شنل مانع از آن میشد که اینعالوه بر شد.  رد، ناپدید میک پوشید و تمرکز می وقتی مریسویت یا ریچارد آن را می

، قدرت جادویی ریچارد به دالیلی به حال  این با. را احساس کنند ها و یا ریچارد مریسویت افراد داراي موهبت بتوانند

 اي جادویی،حتی با وجود رد احساس خطر، ها را حس کند. این تواناییِ داد که حضور مریسویت او این امکان را می

  چندین بار جان ریچارد را نجات داده بود.

. می کرد، تمرکز کندها  سایه میان يها خرگوش هایی که گرچ براي ریچارد به سختی می توانست بر روي خرناس

اثر اعدام  رکه ریچارد ب اي کننده کرختو بدبختی  تنگی دلکیالن زنده است،  ه بودروز گذشته و پس از اینکه فهمید

. ریچارد از اینکه فهمیده بود ه بودآور از دلش رخت بست اي دلهره کرد، در لحظه اش، کیالن، احساس می قهمعشو

اي عجیب در بین دو  هم در منطقهکرد و از اینکه شب را به تنهایی با اي می هالعاد کیالن زنده است، احساس شادي فوق

حال بود و بدون اینکه علتش را  خیلی سرزنده و خوش کرد. او امروز صبح ند، احساس شادي میبود  جهان گذرانده

  را تقلیل دهد. اش توانست شادي یک خرگوش نیز نمی گرچ بر روي آور رنجزد. حتی تمرکز  بداند، مدام لبخند می

کرد. او  احساس خطر می وضوح بهخاطري ریچارد شده بود و بانو ساندرهولت نیز  صداي خرناس گرچ باعث پریشان

اش را محکم گرفته بود، گفت:  که شال پشمی روي لبۀ یک پله کنار ریچارد نشسته بود و درحالی راست و سیخ

  » دیگه نباید گرسنه باشی. اآلنساکت باش، گرچ! تو تازه یدونه رون کامل گوسفند و نصف نون رو خوردي. «

تقلیل پیدا کرده بود. توجه گرچ همچنان به قوت خودش باقی بود؛ ولی خرناسش به غرولندي عمیق در گلویش 

  .از دستور او اطاعت کندخواست  انگار که با بی توجهی می

اش این بود که اسبی پیدا کند و با عجله خود را به  شهر انداخت. نقشه سمت بهریچارد یک بار دیگر نگاه مختصري 

زد نیز  تنگ دلالن بود، بسیار قرار دیدن کی بی اینکه براش، زِد، برساند. او عالوه  کیالن و پدربزرگ و دوست قدیمی

 د جادوگر ترازگذشت. زِ می ها از دیدار زِد ریچارد انگار سال فقط شش ماه بود که او را ندیده بود؛ ولی در نظر بود.

صحبت کند؛ ازجمله چیزهایی که دربارة خودش فهمیده  داشت که دربارة خیلی چیزها با او اول بود و ریچارد احتیاج
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کرد که آیا ریچارد شاد  شده آورده بود. فرقی نمی آن، بانو ساندرهولت برایش سوپ و نان تازة پخته بود. اما قبل از

  اش بود. باشد یا غمگین، در هر حال خیلی گرسنه

کران  گیرها نگاه کرد، به باال و ابهت بی سوي وقار زیباي قصر اعتراف ریچارد به پشت سرش نگاهی انداخت. به آن

کشیدة آن که از جنس سنگ سیاه بود،  فلک در دامنۀ کوهپایه حفر شده بود، به دیوارهاي سربهقلعۀ جادوگران که 

اي  ها در نظر ریچارد مثل پوسته ها نگاه کرد. اکنون همۀ آن ها، راهروهاي ارتباطی و پل به باروها، استحکامات و قلعه

ها از باال در نظر ریچارد  سید. گویی که همۀ آنر می نظر بهزنده  نحوي بهنحس بود که از سنگ به وجود آمده بود و 

رفت و قبل از اینکه  خورد و باال می دیوارهاي سیاه، پیچ می سمت بهشد. خط عریضی از جاده، از باالي شهر  نمایان می

گذشت که به  بگذرد و به داخل حفرة سیاه قلعه جادوگران فرو برود، از روي پلی می میخی میخاي  از زیر دروازه

باید آنجا  می، حتماً هایی ایجاد شده بود اتاققلعه  درونرسید. اگر  می نظر بهطر دوري فاصله، باریک و نازك خا

 بهتر به خود پیچید و نگاهش را  . ریچارد شنلش را در زیر نگاه سنگی سرد آن مکان، محکمه باشدهزاران اتاق داشت

یالن در آن بزرگ شده بود و بیشتر عمرش را در آن دیگر برگرداند. این قصر و این شهر جایی بود که ک سمت

لند عبور کرده بود و وجوي زد بود، از مرز به وست جستگذرانده بود. کیالن ناگهان در تابستان گذشته و وقتی در 

  اتفاقی با ریچارد آشنا شده بود.

ریچارد در آنجا زندگی کرده و قبل از تولد  سرزمین میانهزد در قلعۀ جادوگران بزرگ شده بود و تا قبل از ترك 

گذرانده است، براي ریچارد  هایی دربارة اینکه چطوري بیشتر وقتش را در قلعه به مطالعه می بود. کیالن داستان

اي به نحسی و شومی آن مکان نکرده بود. اکنون در نظر  ترین اشاره وقت کوچک تعریف کرده بود؛ اما او هیچ

  رسید. می نظر بهه قرار داشت، شوم ریچارد، قلعه که درست در درون کو

دیده،  گیري می کرد که کیالن وقتی دختري کوچک بوده، وقتی داشته تعلیمات اعتراف وقتی ریچارد به این فکر می

رفته، وقتی در بین جادوگران بوده و وقتی در  زده، وقتی در راهروهاي قلعه راه می هاي قصر قدم می وقتی در سالن

  عادي این شهر بوده، چه شکلی بوده است، دوباره لبخندي بر لبانش نقش بست.بیرون در بین مردم 

  نبود. سرزمین میانهاما آیدیندریل زیر سلطۀ محفل امپراتوري قرار گرفته بود و دیگر شهري آزاد و کانون قدرت در 

را  ،شجادوی اش، همان گريجادوهاي  اند، یکی از حقه زد براي اینکه همۀ مردم باور کنند که شاهد اعدام کیالن بوده

او  کردند که همۀ مردم فکر می حالی اجازه داد که از آیدیندریل فرار کنند، در کیالنبه کار برده بود. او با این کار به 

شناخت و وقتی  ها نبود. بانو ساندرهولت، کیالن را از زمان تولدش می کس در تعقیب آن اکنون دیگر هیچ مرده است.

  زده شده بود. ت که کیالن زنده و سالم است، هیجانریچارد به او گف

  »وقتی کیالن بچه بود، چه شکلی بود؟«هاي ریچارد ظاهر شد و گفت:  یک بار دیگر لبخندي بر لب
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اون همیشه جدي بود؛ ولی دوست «ت: که لبخندي بر لب داشت، گف بانو ساندرهولت به باال نگاه کرد و درحالی

تنها داراي جادو اي بود که نه  و زیبا شد. اون بچهمن دیدم. اون بزرگ شد و زنی نیرومند اي بود که  ترین بچه داشتنی

تعجب  گیر گیرها از رسیدن کیالن به مقام مادر اعتراف کدوم از اعتراف اي هم داشت. هیچ بود، بلکه شخصیت ویژه

تسلط بر افقت بین همه بود، نه ي کیالن تسهیل ایجاد مو یوهشو همشون از این اتفاق خوشحال بودن؛ چون  نکردن

 نودادند تا او گیر اختیار تام می گیرها به مادر اعتراف اعتراف همهکرد،  . اما اگر کسی خالف دستوراتش عمل میهمه

» ندیدم. سرزمین میانهاون مهربون نسبت به مردم  اندازة بهگیري را  وقت در عمرم هیچ اعتراف . هیچهمجازات کن

حتی یک بار وقتی «تر از همیشه گفت:  در خاطراتش شد و لبخند ضعیفی زد و با صدایی آرام بانو ساندرهولت غرق

  »، کتکش زدم.برداشتهرا بدون اجازه  شده کبابفهمیدم که او اردکی 

گیر، حتی اگر جوون هم باشه،  تنبیه یه اعتراف«ریچارد از شنیدن داستان بازیگوشی کیالن نیشخندي زد و گفت: 

  »ون نشد؟ت خباعث توبی

که اونو با احترام ولی  کرد. از ما انتظار داشتن یرون میوردم، مادرش منو بانه. اگر اونو لوس بار می«او با تمسخر گفت: 

  »منصفانه و خوب بار بیاریم.

مزه، از گندم به همراه آن نان خوش» کیالن گریه کرد؟«د: ریچارد قبل از اینکه یک گاز بزرگ از نان بزند، پرسی

  ي شیره درست شده بود.مقدار

 توضیح. اون معتقد بود که کار اشتباهی انجام نداده و شروع کرد به رسید تعجب کرده و غافلگیر شده به نظر مینه. «

لوحی رو  ستاده بود تا فرد سادهیسن کیالن داشت، بیرون قصر منتظر وا ن که دو فرزند هموزن جویه . ظاهراً دادن

انگیزي  قلعۀ جادوگران بره، زنه بهش نزدیک میشه و براش داستان غم سمت بهخواست  که کیالن می پیدا کنه. همین

هاش به پول احتیاج داره. کیالن بهش میگه اونجا منتظر بمونه و با  کنه و میگه که براي تأمین غذاي بچه تعریف می

هاي اون زن رو روي زمین  ن بچهبره. کیال یشدة منو براش م این استدالل که اون زن غذا میخواد نه طال، اردك سرخ

شده  و بهشون اردك سرخ-« .اشاره کردخود  چپِ سمت به اش شده باندپیچیبانو با دست  »-مینشونه در اون سمت

 .هکن میده. زنه عصبانی میشه و شروع به داد و فریاد میکنه و کیالن رو به خسیسی در مصرف طالهاي قصر متهم می

اي از گارد مخصوص قلعه وارد آشپزخانه  کرد، دسته داستانو براي من تعریف میکه کیالن داشت این  رطو همان

کشان به بیرون بردند. ظاهراً چون اون زنه به کیالن فحش داده بود، اونا وارد  شدند و اون زن و دو فرزندش رو کشان

نه که قضیه چیه. کیالن داستانو براش بدو خواست میصحنه شده بودند. همون موقع، مادر کیالن وارد آشپزخانه شد و 

دید،  گیر تر خودشو مقابل مادر اعترافگفت و اون زن وقتی خودشو در بازداشت گارد مخصوص قلعه و از اون بد

هاي کیالن و اون زن گوش داد و به کیالن گفت که اگر  مادر کیالن به حرف شروع به گریه و عذرخواهی کرد.

ون موقع این کار مسئولیت توست و باید این قدر به کمکت ادامه بدي تا اونو به میخواي به کسی کمک کنی، از ا
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که گارد  سرانجام برسونی و اونا روي پاي خودشون واستند. کیالن روز بعد رو در خیابون شاهان گذروند؛ درحالی

سی بود که به دنبال ک رفتن و به و از قصري به قصر دیگر میکشیدند  مخصوص قلعه، اون زن را پشت سرش می

  دونستن که اون زن یه دائم الخمره. میشانس نبود. همه  کمک احتیاج داشته باشه. کیالن زیاد خوش

کردم.  گناه میشده، از اینکه اونو کتک زده بودم، احساس  من بعد از شنیدن دلیل کیالن براي دزدیدن اردك سرخ«

سرآشپز بود. فوراً پیشش رفتم و متقاعدش کردم که  ، یه زنِ جدي که توي یکی از قصرهاداشتممن دوست قدیمی 

وقت به کیالن دربارة این کارم چیزي نگفتم. اون زن  و استخدام کنه. من هیچکیالن با اون زن پیشش اومد، اون وقتی

بزرگ شد و  ش بچهترین  گیرها نشد. کوچک وقت نزدیک قصر اعتراف مدت زیادي اونجا کار کرد؛ ولی دیگه هیچ

هارا شهر آیدیندریل را تسخیر کرد، پسرش -که امپراتوري دي مخصوص قلعه شد. تابستان گذشته، وقتیعضو گارد 

  »مجروح شد و یک هفته بعد هم مرد.

هارا جنگیده بود و در نهایت رهبر آن، دارکن رال، را کشته بود. ریچارد احساس -خود ریچارد نیز با امپراتوري دي

مرد شیطانی، پدرش بوده است؛ اما دیگر از اینکه پسر او بود، احساس گناه کرد که آن  تأسف و عذاب وجدان می

دانست که این  دانست که جنایاتی که پدرش مرتکب شده است، به او ارث نرسیده است. همچنین می کرد. او می نمی

وع اصالً از گناه و تقصیر مادرش نبود که دارکن رال به او تجاوز کرده است. ناپدري ریچارد به خاطر این موض

وقت به این علت که او پسري از خون و رگ خودش نبود، به ریچارد  محبتش به مادر ریچارد نکاست و هیچ

  پدر واقعی خود دوست داشت. اندازة بهمحبتی نکرد. ریچارد هم، جرج سایفر را  کم

درونش بود و هان دانست که او نیز جادوگر است. قدرت جادویی و نیروي سحرآمیزي که در  ریچارد دیگر می

. دارکن 2آمد؛  . زد که از طرف مادرش، پدربزرگش به حساب می1شد، از دو جادوگر به او رسیده بود:  نامیده می

رال که پدرش بود. این ترکیب، قدرت جادویی را در وجودش تولید کرده بود که هیچ جادوگري در هزاران سال 

دربارة اینکه او  کم خیلییشی و کاهشی را با هم داشت. ریچارد توانست به آن دست بیابد. او جادوهاي افزا نمی

توانست به او یاد بدهد و به او کمک کند تا قدرت  دانست؛ اما زد می یا اینکه اصالً جادو چیست، می جادوگر است

  اش را کنترل کند و از آن براي کمک به مردم استفاده کند. جادویی

  .»این کار از همون کیالنی برمیاد که من میشناسم«جوید و گفت:  ت میرا قورت داد که داش نانی تکهریچارد 

احساس مسئولیت  سرزمین میانهاو همیشه در برابر مردم «بانو ساندرهولت با ناراحتی سرش را تکان داد و گفت: 

  »قداري طال!دونم که قلبش به خاطر اینکه مردم بر علیهش قیام کردند شکسته، اون هم با قول م عمیقی داشت. من می

کس بگید که هنوز زنده است. اگر  . ولی شما نباید به هیچهمه در مقابلش نایستادنبندم که  شرط می«ریچارد گفت: 

  »کس نباید حقیقتو بفهمه. بخوایم جون کیالن را حفظ کنیم، هیچ
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دیگه کیالن رو فراموش کنم که اونا  دونی که من سر قولم هستم؛ ولی فکر می ریچارد، تو می«بانو ساندرهولت گفت: 

  .»کنند میزودي شورش  کنم که اگر طالیی رو که قول داده بودند، به مردم ندن، مردم به کردند. من فکر می

  »گیرها جمع شدند؟ پس به همین دلیله که کلی جمعیت جلوي قصر اعتراف«ریچارد گفت: 

ه مستحق اون طالها هستند؛ چون شخصی از ک کنند میفکر  اآلناونا «بانو ساندرهولت سرش را تکان داد و گفت: 

انگار همین که مرده؛ ولی  اآلن. مردي که این قولو داده، قراره این طالها بهشون داده بشهمحفل امپراتوري گفته که 

. اگر محفل امپراتوري زودتر طالها رو از خزانه به اونا هشدمال مردم  جادویی صورت به، طالها اون حرف زده شده

  »ن.دارگیرن که به قصر حمله کنند و طالها رو بره تو خیابونا جمع شدند، تصمیم بمردمی ک کنم می، فکر تحویل نده

 عنوان بهتا طالها رو  محفل امپراتوري در اصل قصد دارشتن شاید اون قول فقط کلک بوده و نیروهاي«ریچارد گفت: 

  »د.صورت حمله از اون دفاع کنن رغنیمت براي خودشون نگه دارند و د

هنوز خودمم  کنم، اصالً االن که بهش فکر میشاید حق با تو باشه. «بانو ساندرهولت به ریچارد نگاه کرد و گفت: 

. ننیروهاي محفل امپراتوري تو قصر اردو زد خواد ببینم که اصالً دلم نمی. چرا هنوز اینجا موندمدونم که  نمی

تونم جاي دیگه اي پیدا کنم که  هتره فرار کنم و ببینم میکار کنم. شاید ب براشونتونم فکرش هم بکنم که  نمی

. من اگرچه که حتی فکر ترك کردن اینجا هم برام خیلی عجیب و سخته آزاد باشن. شون از شر این جماعتمردم

  »بیشتر عمرمو تو این قصر گذروندم.

یا بهتر بود او نیز فرار کند و خانۀ گیرها برداشت و به شهر نگاه کرد. آ ریچارد نگاهش را از شکوه وافر قصر اعتراف

توانست این کار  ؟ اما چطور میسپاردمحفل امپراتوري بدست و به  هدگیرها و جادوگران را ترك کر عترافاجدادي ا

بودند. بهترین کار این بود که تا  جویش و جست، احتماالً نیروهاي محفل امپراتوري در عالوه بهرا انجام بدهد؟ 

دانست که بانو ساندرهولت  راتوري از مرگ اعضاي شورایشان آشفته و گیج هستند، فرار کند. نمینیروهاي محفل امپ

کرد. او باید  کردند، فرار می کند؛ ولی خودش باید قبل از اینکه نیروهاي محفل امپراتوري پیدایش می کار چهباید 

  رفت. پیش کیالن و زد می

هاي ریچارد را به لرزه درآورد و او را از افکارش بیرون آورد.  اش برگشت و استخوان خرناس گرچ به غرش اولیه

گیرها بر  روي پاهایش ایستاد. ریچارد دوباره به آن ناحیه نگاه کرد؛ ولی چیزي ندید. قصر اعتراف آهستگی بهگار 

ببیند که  توانست از این نقطۀ باالتر یچارد میاي قرار داشت و دید مشرفی به شهر آیدیندریل داشت و ر روي تپه

کس اطراف آن سه نفر حضور نداشت که در محوطۀ  هاي شهر هستند. ولی هیچ نیروها در پشت دیوارهاي خیابان

  کرد. اي وجود نداشت که گرچ به آن نگاه می اي در نقطه مجزاي بیرون ورودي آشپزخانه بودند. هیچ موجود زنده
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کرد. او از اکثر مردها تنومندتر بود؛ ولی گار در  ریچارد بلند شد و سریع با انگشتانش قبضۀ شمشیرش را لمس

رسید. ریچارد حدس  مقایسه با او مثل برجی بلند بود. گرچ هنوز بچه بود؛ ولی اندازة قدش به بیش از دو متر می

. ریچارد رشد کند، و شاید هم بیشتر باید سی چهل سانت دیگر هنوز می برابر او باشد. گرچ 5/1زد که وزن گرچ  می

گارها نبود. او گارهاي زیادي در عمرش ندیده بود و این یکی را هم که دیده بود، در  زمینه کارشناس خوبی در اصالً

اتفاقی  طور بهواقع مادر گرچ را در دفاع از خود، کشته بود و سرانجام  رابتدا قصد جانش را کرده بود. ریچارد د

  ها دوستان صمیمی شده بودند. ر زمان، آنگرفته بود. با مرو عهده بهسرپرستی این بچۀ یتیم را 

داري به هم بافته شده بودند.  هاي موج برآمدگی صورت بهعضالت زیر پوست صورتی شکم و سینۀ قدرتمند حیوان 

شیء  سمت بههاي پرمویش  هایش از جایشان بیرون زده بود و گوش حرکت و محکم ایستاده بود و چنگال گرچ بی

خویی نشان نداده بود.  وقت تا این حد از خود درنده رچ حتی در هنگام گرفتن طعمه، هیچناپیدایی سیخ شده بود. گ

  هستند. شدن سیخدر حال  شریچارد احساس کرد که موهاي روي گردن

هاي شدیدي کشیده بود. سرانجام افکار شیرین  یاد بیاورد که چه وقت و کجا گرچ چنین خرناس کرد که به آرزو می

  را متمرکز کرد. توجهششت و با اضطراري فزاینده کیالن را کنار گذا

کرد. او که زنی الغر و  بانو ساندرهولت به پشت سر ریچارد رفت و با نگرانی به جایی نگریست که گرچ نگاه می

از چالند.  در هم میرا  ها آن احتماالً اکنونزن ترسویی نبود و اگر دستانش باندپیچی نبود،  وجه هیچ بهنحیف بود، 

  خواست این کار را بکند. که انگار واقعاً می آمد اش اینگونه برمی چهره

. چشمان هاي عریض، به شدت در معرض خطر و تهاجم است بر روي این پلهناگهان ریچارد احساس کرد که 

هایی که بر روي قسمت  ها، دیوارها و مجموعه مهتابی هاي مخفی بین ستون هاي تیره و مکان خاکستري دقیقش سایه

پریدند؛ ولی  گاهی باد به باال می موشکافی کرد. تأللؤهاي برف با وزش گاه دقت بهیین قصر کشیده شده بودند را پا

اي  اي یا نشانه نگاه کرد که چشمانش اذیت شد؛ ولی هیچ موجود زنده دقت با آنقدرخورد.  چیز دیگري تکان نمی هیچ

  از تهدید مشاهده نکرد.

پریشانی نه فقط  واکنشی طبیعی از دیدن است.  شدن نزدیککرد خطري در حال  ریچارد چیزي ندید؛ ولی احساس

گرفت و به داخل الیاف عضالتش رخنه  می نشأتاش  و عمق سینه ؛ بلکه جوششی از درون خود و از هانزیاد گرچ

جادویی که در کردند، نیروي  هایش به او اعالم خطر نمی د. وقتی سایر حسنمو ها را سفت و آماده می کرد و آن می

  دهد. به او هشدار می ر، این نیروي جادویی اوست کهداد. او فهمید که این با درون ریچارد بود، به او هشدار می
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خواست در  کرد. او نمی کشید. باید کیالن را پیدا می نیاز به فرار، قبل از اینکه دیر بشود، در وجود ریچارد زبانه می

اکنون فرار کند و  توانست از آن، میبهتر اصالً انست اسبی پیدا کند و فرار کند. تو اي گرفتار شود. می هیچ مخمصه

  بعداً یک اسب پیدا کند.

تر رفتند و  هایش عقب و آمادة پرواز شد. لباز هم گشود هایش را  و بال هگرچ در وضعیت تهدیدآمیزي قوز کرد

  لرزاند. زد و هوا را می بیرون می هاي نیشش شد، بخار از بین دندان تر می خرناسش عمیق که همچنان

 آهنگ ضربحس ملموس خطر به درجۀ تهدید رسید،  که همچنانگوشت بازوهاي ریچارد شروع به سوزش کرد. 

  هاي ریچارد تندتر شد. نفس

چرا به داخل «پرید، به بانو ساندرهولت گفت:  اي دیگر می اي عمیق به سایه نگاهش از سایه که همچنانریچارد 

  .»..رید؟ من بعداً میام و باهاتون صحبت  نمی آشپزخونه

گرمایی که  انندم ،در هوا کلمات در گلویش شکستند؛ سوسویی، هاي سفید رکت کوچکی در میان ستونحبا دیدن 

فقط به آنجا خیره شد و سعی کرد که تصمیم بگیرد، آیا واقعاً آن را دیده یا  دقت بهدار کند.  موج را باالي آتش يهوا

توانسته باشد. ممکن  است. او با خشم به این فکر کرد که اگر واقعاً چیزي دیده باشد، آن چه چیزي می دهتصور کر

اي برف بوده باشد که با تندبادي حمل شده بود. وقتی با دقت بسیار و تمرکز نگاه کرد، چیزي ندید.  بود که آن تکه

 زي جز برفی که باد آن را آورده، نبوده است. ریچارد سعی کرد، به خودش اطمینان بدهد که احتماالً آن، چی

 .زده باال بیاید ، مثل آب سیاه سردي که از شکافی در دریاچۀ یخادراك و به یادآوردن درونش رسوخ کردناگهان 

مثل  شآورد که گرچ مثل اکنون خرناس کشیده بود. موهاي لطیف پشت گردن خاطر بهریچارد دفعۀ قبلی را 

را با دست لمس  اش شده پیچی سیم. ریچارد قبضۀ شمشیر رفتند، سیخ شد گوشتش فرو مییی یخی که در ها سوزن

  کرد.

  !»اآلنبرید. همین «با اصرار به بانو ساندرهولت گفت: 

اي در پشت سر ریچارد  که با فاصلهآشپزخانه ورودي  سمت بهها باال رفت و  بانو ساندرهولت، بدون هیچ تعلّلی، از پله

  اعالم کرد. سرد صبحگاهی ورود شمشیر حقیقت را در هوايپوالد زنگ صداي  ر همان زماندحرکت کرد. بود، 

توانست حضور  مطمئن بود. می ین امکان نداشت؛ ولی ریچارد از این بابتها اینجا باشند؟ ا چگونه ممکن بود که آن

  ها را احساس کند. آن
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زد، با  که از شمشیر حقیقت در درونش موج میکه در خلسۀ خشمی از قدرت جادویی لبریز بود  ریچارد درحالی

از جادوي شمشیر ، بلکه ندنبود کلمات از آن خودشاین  »م.ا ه. من آمادبا من برقص، مرگ«خودش زمزمه کرد: 

 طور بهها  ، معناي آنبه همراه کلماتکه قبالً از این شمشیر استفاده کرده بودند.  گرفتند، از اشباح کسانی نشأت می

بهتر پس  تو ممکن است امروز بمیري،. این دعایی صبحگاهی بود و به این معنی بود که ه ذهنش آمدندباي  غریزه

  را بکنی. اي نهایت تالشت تا وقتی زندهاست 

: دهند کامالً متفاوت دیگري نیز میکه این کلمات معناي این فهم به ذهنش وارد شد  از پژواك سایر صداهاي درونی،

  بود. این یک رجز

 بال بلند کردند.به آسمان،  وار او را  هاي قدرتمندش تنها پس از یک قدم جهش بالاي به هوا پرید و  ا نعرهگرچ ب

  ریچارد را نیز باز کرد. به هوا بلند کرده و شنل مریسویتمارپیچی در زیر او را به حالت هاي قدرتمندش، برف  زدن

می توانست توانست حضورشان را احساس کند.  چارد میها در هواي زمستان مرئی شوند، ری حتی قبل از اینکه آن

  ها را با چشمانش ببیند. توانست آن ها را در ذهنش ببیند، اگرچه که هنوز نمی آن

ها  رسید، آن ها می گار به ستون که همچنانها پرواز کرد.  پایین پله سمت به ا سرعتی زیادب خشمگین،اي  زوزهبا گرچ 

به هاي سفید که در مقابل برف سفید، مرئی شدند.  ها و شنل ها، چنگال پدیدار شدند. فلسها  نیز تقریباً نزدیک ستون

  .سفیدي و پاکی دعاي یک کودك

  ها بودند. ها مریسویت آن
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به گار حمله کردند، مرئی شدند. وقتی ریچارد  هنگامی کهمریسویت ها به تهدید گرچ عکس العمل نشان دادند و 

به پایین  ها پلهرا لبریز کرد. او از  وجودشآن،  خشمِ ،، قدرت جادویی شمشیراند کردهدید که به دوستش حمله 

  پرید و به سمت محل جنگ دوید.

مد به گوش ریچارد رسید. اکنون که در گرماگرم آزمانی که گرچ در بین مریسویت ها فرود  ،ها زوزهصداي 

و برف، تشخیص آنها به سادگی ممکن نبود ولی ریچارد  ها سنگمرئی شده بودند. به علت سفیدي  ها آندرگیري، 

را ببیند. همه  ها آنده تا از نزدیک به  توانست یم. در آن شلوغی، ریچارد دید یمرا  ها آنبه خوبی و به حد کافی 

را به رنگ سیاه دیده بود ولی  ها نآ، جلیقه هاي چرمی سفیدي پوشیده بودند. ریچارد قبال یشانها شنلدر زیر  ها آن

را  یشانها گردنبه رنگ محیط اطرافشان دربیایند. پوستی صاف از سر تا زیر  توانند یمکه مریسویت ها  دانست یماو 

بی لبشان باز شد  يها دهاندر هم پیچیده و محکمی سراسر بدنشان را پوشانده بود.  يها فلسو از آنجا فرا گرفته 

گرفته  پره دارشان يها چنگالدر  را یغهتسه  یچاقوهایهاي  دسته ها آنشکار کند. آکوچک تیزشان را  يها دندانتا 

  متمرکز شده بود. ، بر روي گار خشمگینزد یم. چشمان ریزشان که از نفرت موج بودند

سفیدشان در پشت سرشان بر باالي  يها شنل ،مدندآبه رنگ سیاهشان در  دویدند یمدر حالیکه با سرعت زیاد 

 با چرخشی سریع خود راو بعضی دیگر  شدند یملگدمال چ گر يها حملهدر زیر  ها آندر اهتزاز بود. بعضی از  ها برف

و بدنشان را پاره پاره  آورد یمثري بقیه را به چنگال ؤگرچ با وحشی گري م. کردند یم دوراز بازوهاي قدرتمند گار 

  . پراکند یمخون را در اطراف  آوري از حجم حیرتو  کرد یم

پرید با هیچ مقاومتی از جانب  ها نآچنان بر روي گرچ متمرکز شده بودند که وقتی ریچارد به میان  ها مریسویت

یت نجنگیده بود و آن یکبار هم جنگ بسیار سختی وقت با بیشتر از یک مریسورد هیچ رو به رو نشد. ریچا ها نآ

، او فقط به فکر کمک کردن به گرچ بود. قبل از سوزاند یمبود. اما این بار در اثر خشم جادویی که درون ریچارد را 

را کشت.  ها آناز  اینکه مریسویت ها شانس عکس العمل نشان دادن به تهدید جدید را پیدا کنند، ریچارد دو تن

را اذیت  یشها گوشهواي سپیده دم را شکافت؛ صدایی آنقدر تیز و دردآور که  ها نآاز سر مرگ  صداي جیغ تند

  کرد.

ریچارد احساس کرد که بقیه در پشت سرش و در حال رفتن به سمت قصر هستند. او درست سر وقت چرخید تا 

تا وارد درگیري شوند، در حالیکه بانو  دادند یمبا هم مسابقه  نهاظاهر شدند. آ ها نآببیند که سه تاي دیگر از 

ساندرهولت در مسیرشان قرار داشت. بانو ساندرهولت وقتی که دید مسیر فرارش توسط این موجودات بسته شده 
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است، جیغ کشید، سریع برگشت و شروع به دویدن کرد. ریچارد دید که بانو ساندرهولت درحال باختن این رقابت 

  است و خودش هم از او خیلی دور بود.

رچ! گ«ریچارد با به عقب چرخاندن شمشیرش، یکی از مریسویت هایی را که پشت سرش بود، کشت و صدا زد: 

  »گرچ!

. ریچارد با شمشیرش به بانو انداختها را با یک حرکت جدا کرد و به ریچارد نگاه  گرچ سر یکی از مریسویت

  ».رچ! ازش محافظت کنگ«ساندرهولت اشاره کرد و گفت: 

رها کرد و به هوا  قرار داشت را فهمید. جسد بی سر مریسویت را نآ درگرچ ناگهان وضعیتی که بانو ساندرهولت 

به سرعت بر فراز سر ریچارد پرواز کرد و به باالي  اش یچرم يها بالرچ با گ جاخالی داد. او يها بالاز پرید، ریچارد 

  رسید.  ها پله

ز مین رسید، بانو ساندرهولت را با بازوهاي خزپوشش از زمین بلند کرد. پاهایش از زمین بلند شدند و اوقتی به ز

فراز چاقوهاي در حال چرخش مریسویت ها عبور کردند. قبل از اینکه وزن بانو ساندرهولت جهت حرکتش را تغییر 

ولت را به زمین گذاشت. بدون اینکه مکث ها به پایین آورد و بانو ساندره دهد، گرچ او را در آن طرف مریسویت

، با داشت یمها خود را دور نگه  از چاقوهاي تیز مریسویت يا ماهرانه به صورتکند به درگیري برگشت و در حالیکه 

  نیشش وارد عمل شد. يها دندانو  ها چنگال

بودند، رفت. ریچارد خود را به خشم شمشیر سپرد و با جادو و  ها پلهریچارد به سراغ آن سه مریسویتی که در پایین 

ارواح کسانی که قبل از او از این شمشیر استفاده کرده بودند، یکی شد. همه چیز با شکوه رقص مرگ حرکت 

 ها پله، با چاقوهاي تیزشان به ریچارد حمله کردند. وقتی به چرخیدند یم. آن سه مریسویت در حالیکه کرد یم

ریچارد با ها  مریسویترفتند تا دور او را بگیرند. با جدا شدن  ها پلهد، چرخیدند و از هم جدا شدند و به باالي رسیدن

  را از دم تیغ گزراند. ها نآزیرکی یکی از 

  »ه!ن«ن دو مریسویت دیگر فریاد زدند: آ در عین تعجب ریچارد،

ایستاده  ها پلهبر روي  ها آنحرف بزنند.  توانند یمکه مریسویت ها هم  دانست ینمریچارد از تعجب خشکش زد. او 

در واقع  ها آنمار مانندشان به ریچارد خیره شده بودند.  يها چشمالی که او را در محاصره داشتند با حبودند و در 

د از او ر خواستند یم ها آنمشتاق رسیدن به گار هستند.  ها آنکه  زد یمبه سمت گرچ بروند. او حدس  خواستند یم

  شوند. 
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دوباره از هم جدا شدند و هر کدام به یک سمتش  مریسویت هاباال رفت و راهشان را بست.  ها پلهریچارد سریع از 

ولی ناگهان چرخید و به سمت مریسویت دیگر رفت.  رود یمرفتند. ریچارد وانمود کرد که دارد به سمت چپ 

خرد کرد. مریسویت بدون اینکه مکث کند برگشت تا از تیغ  یشها چنگالسه لبه او را در  هاي یغهتشمشیر ریچارد 

کشنده ریچارد فرار کند ولی همین که تغییر مسیر داد و براي حمله به ریچارد به او نزدیک شد، ریچارد شمشیرش 

 ها برفبر روي زمین افتاد و خونش بر روي مریسویت  ،گردن مریسویت را برید. با یک فریادو  کشیدهرا به عقب 

  شید. پا

 ها پلهقبل از اینکه ریچارد بتواند به سمت مریسویت دیگر بچرخد، او از پشت سر به ریچارد برخورد کرد. هر دو از 

سنگی  يها ستونآن مریسویت به پایین  اي یغهتبه پایین غلط خوردند. شمشیر ریچارد و یکی از چاقوهاي سه 

  پدید شدند.نا اه برفدرون  درو  هبرخورد کردند و از دستشان خارج شد

 انعطاف پذیر، بازوهاي فلس دارش را دور سینه ریچارد پیچید و با فشار دادنقوي و غلط خوردند. آن حیوان  ها نآ

متعفن مریسویت را در  يها نفسبوي  توانست یم. ریچارد به زور بر روي شکمش بخواباندسعی کرد ریچارد را 

 یقًادقو  کرد یمشمشیرش را ببیند ولی قدرت جادویی آن را حس  توانست ینمگرچه او ا پشت گردنش حس کند.

که کجا افتاده است. ریچارد سعی کرد که به سمت شمشیرش برود ولی وزن مریسویت مانع این کار شد.  دانست یم

ه بر اثر سایش برف به ، کها سنگخود را به سمت شمشیر بکشد ولی سطح صاف از وزنش او سعی کرد با استفاده 

  بود. شه او نداد. شمشیر دور از دسترسلیز شده بود، این اجازه را بآن 

. در حالیکه مریسویت هنوز از پشت با نیرو گرفته بود، به سختی بر روي پاهایش ایستادخشمش که بخاطر ریچارد 

چارد با ریچارد پیچاند. ریپاي دور به بازوهاي فلس مانندش ریچارد را محکم گرفته بود، او یکی از پاهایش را 

خارج کرد. چاقوي دوم مریسویت  یشها ششصورت به زمین خورد و وزن مریسویت بر روي پشتش نفس او را از 

  در یک اینچی صورت او بود.

در چاقویی  کهدست مریسویت خري از تقال، خودش را با یک دست باال کشید و با دست دیگرش مچی ریچارد با خر

از آن سمت و همان طوري که  دمند، از زیر بازوي مریسوئیت رد شو قدرت نرمبا حرکتی  ریچاردداشت را گرفت. آن 

یک دور کامل چرخاند. استخوان مریسویت شکست. ریچارد با دست دیگرش،  آمد، دست او را مریسویت باال می

را روي سینه آن موجود گذاشت. رنگ مریسویت، شنلش و همه بدنش به سبز کم رنگ تهوع  اش يکمرچاقوي 

  در امد. اوري

، دست او را پیچاند و به پشت آن دهد ینموقتی دید که مریسویت جواب  »ی شما رو فرستاده؟ک«ریچارد از او پرسید: 

  حیوان گرداند.
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  »ی شما رو فرستاده؟ک«ریچارد دوباره پرسید: 

  »وابگردخ«مریسویت خم شد و هیس هیس کنان گفت: 

  »اینجا هستید؟وابگرد دیگه کیه؟ چرا شما خ«ریچارد پرسید: 

ه و تقالیی جدید براي کرد. حدقه چشمانش گشاد شدمریسویت را اشباع  سطح بدن از رنگ زرد موم مانند ییها موج

  »شم سبزچ« فرار انجام داد.

، سر ییها چنگال از خز سیاه مریسویت را به سرعت ربود. يا رشتهضربه شدیدي به پشت ریچارد برخورد کرد. 

 نفس ه تنديب ه بود،یکه خوردکه . ریچارد ندکرد قدرتمند گلوي او را پاره ییها دندانیدند. مریسویت را به عقب کش

  .دشیک یم

. وقتی حیوان غول پیکر به او پریداو سمت به  اش یوحش، گار با چشمان سبز یایدب ش سرجایشقبل از اینکه نفس

برخورد کرد، ریچارد دستانش را به سمت باال برد. چاقو از دستش افتاد. اندازه گار به تنهایی خفه کننده بود و نیروي 

 يها دندان. کند یممقاومت  افتد یمریچارد در مقابل کوهی که دارد بر سرش گویی مهیبش غیرقابل مقاومت بود. 

  ه ریچارد آمدند.به سمت چهر آلود خون

چهره برافروخته گرچ کمی آرام  »رچ! گرچ! این منم، ریچارد!گ«ریچارد با دستش مشتی به خزهاي گرچ زد و گفت: 

سبز  يها چشم. داد یمکه بوي متعفن خون مریسویت ها را  زد یمشد. با هر نفسش از دهنش بخاري بیرون 

مه چی مرتبه گرچ! همه چی تموم شد. آروم ه«و گفت:  نوازش کردا درخشانش پلک زدند. ریچارد سینه گرچ ر

  ».باش

مانند بازوهاي گرچ که ریچارد را محکم گرفته بودند، شل شدند. خرناسش تبدیل به لبخند شد. اشک  عضالت پوالد

  در چشمانش حلقه زد و ریچارد را در آغوش گرفت.

  ».گرررچ راااااچاااااااارق دوسسسس«

  »ن هم تو رو دوست دارم، گرچ!م«سعی کرد نفس بکشد و گفت:  مالید، ر را میپشت گاریچارد همانطور که 

برگشته بود، شروع به وارسی دقیق ریچارد کرد. انگار  یشها چشمگرچ، که درخشش ضعیف سبزرنگ به 

به خودش اطمینان بدهد که ریچارد آسیبی ندیده باشد. گرچ صداي غرغر ضعیفی درآورد که نشان  خواست یم

از اینکه ریچارد سالم است و یا از اینکه قبل از تکه تکه کردن ریچارد جلو خودش را گرفته است، خیالش  داد یم
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عضالتش که راحت شده است. ریچارد نیز مطمئن نبود ولی او نیز از اینکه قضیه تمام شده بود، خیالش راحت شد. 

 . کشید دردي خفیف تیر میبا ، از آنها خارج شده بود جنگیدن ورش عصبانیت وو  ترسناگهان 

چیزي  فکربه خاطر اینکه از این حمله ناگهانی جان سالم به در برده است، کشید ولی ذهنش به  یریچارد نفس عمیق

 یحالت به این وحشی گري کشانده بود. او به اطراف نگاه کرد و به مقدار باورنکردي خون نآ ازرام را آ بود که گرچِ

کار گرچ نبود. وقتی آخرین اثر خشم جادویی ریچارد  ها آنریخته شده بود. همه  اه برفنگاه کرد که بر روي 

در دیده باشد. درست مثل ریچارد، گرچ نیز همین عنوان او را به  نیز چفروکش کرد، ناگهان فهمید که شاید گر

  .، واکنش نشان داده بودکرده بود ي که از ناحیه اواحساس تهدیدمقابل 

  »؟ستی که اونها اینجا بودند. درستهدون رچ! تو میگ«ریچارد به گرچ گفت: 

گرچ با اشتیاق سرش را تکان داد و براي تایید بیشتر خرناس کوچکی هم کشید. ریچارد به خاطر آورد که آخرین 

این بود که باري که گرچ با این شدت خرناس کشیده بود در بیرون جنگل هاگن بوده است و این کارش هم به دلیل 

  ها را حس کرده بود. او حضور مریسویت

و به او گفته بودند که  شوند یمخواهران روشنایی به او گفته بودند که گاهگاهی مریسویت ها از جنگل هاگن خارج 

یا در صورت مبارزه  را حس کند و ها آنحضور  تواند ینمهیچ کس، هیچ خواهر روشنایی، ساحره، یا هیچ جادوگري 

را حس کند که او اولین نفر در  ها آن. ریچارد هم به این دلیل توانسته بود حضور ماند ینمهیچ کس زنده  اه آنبا 

 ها آنطرف موهبت متولد شده بود. پس چطور گرچ حس کرده بود که  ار سال گذشته بود که با هر دوحدود سه هز

  اینجا بودند؟

بخواهد گرچ به جسد چند تا از مریسویت ها اشاره کرد، انگار که  »رچ! تو می تونی اونها رو ببینی؟گ«ریچارد پرسید: 

  .نشان دهدریچارد  ها را به آن

می تونم اونها رو ببینم. منظورم زمانیه که من داشتم با بانو ساندرهولت صحبت  مه االن. االن منن«ریچارد گفت: 

  تکان داد.به عالمت نه چ سرش را گر »؟دیدي یمنوقت هم تو اونها رو او، کشیدي یمو تو خرناس  کردم یم

گرچ به فکر فرو رفت و اخم کرد و  »می تونستی صداشون رو بشنوي یا بوشون رو حس کنی؟«ریچارد پرسید: 

س تو چطوري قبل از اینکه ما پ«تکان داد. ریچارد گفت: به اطراف را جمع کرد و سپس دوباره سرش را  یشها گوش

  »اینجا هستند؟ اونها رو ببینیم، فهمیدي که اونها

تبرجنگی بودند به هم  يها دستههمانطور که حیوان غول پیکر به ریچارد اخم کرده بود، ابروهایش که به کلفتی 

  .رسید یمبدهد گیج به نظر  يا کنندهرا باال انداخت و از اینکه نتوانسته بود جواب راضی  یشها شانهفشرده شدند. 
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ینکه بتونی اونها رو ببینی، می تونستی حسشون کنی؟ یک حسی در درونت به نظورت اینه که قبل از ام«ریچارد گفت: 

  »تو گفت که اونها اینجا هستند؟

تکان براي تأیید ریچارد منظورش را درست فهمیده است، لبخندي زد و سرش را  دید یمخوشحال از اینکه  ،گرچ

را  ها آناینجا هستند؛ قبل از اینکه ریچارد بتواند  ها آنفهمیده بود د داد. این درست مشابه همان حالتی بود که ریچار

چطور  را در ذهنش مجسم کند. اما گرچ موهبت نداشت. پس او ها آنحضورشان را حس کند و  توانست یمببیند، 

  این کار را انجام داده بود؟

 ،بل از اینکه شما بفهمیدچیزها را حس کنند. ق توانند یمشاید این امر به این دلیل بود که حیوانات قبل از انسانها 

. به طور معمول، شما فقط زمانی شوند یمجایشان با خبر شوید از وجود شما مطلع  ازقبل از اینکه شما  معموالً ها گرگ

، چرا که خیلی جلوتر از اینکه شما او را ببینید، او وجود کند یمکه یک گوزن در یک بیشه است که فرار  فهمید یم

دارند و بعضی از حیوانات  ها انساننسبت به  تري يقوشما را حس کرده است. به طور کلی، حیوانات احساسات 

که احساس او بهتر از  رسید یم. به نظر بودیک حیوان شکارچی  را دارند. گرچ مسلماً ها حس ترین يقو ،شکارچی

  .کند یمت ریچارد به او کمک موهب

را روي بازوي خزدار گرچ گذاشت و  اش شدهآمده بود، دست باندپیچی  ها پلهبانو ساندرهولت، که از باال به پایین 

ن فکر کردم که اون می خواد م«. سپس رو به ریچارد کرد و صدایش را آهسته کرد و گفت: »منونم، گرچ!م«گفت: 

دیده بودم که گارها با مردم این کارها رو  ن قبًالم«. بعد به چند جسد پاره پاره شده نگاه کرد و گفت: »هم بکشهو من

. اون با بقیه کردم یمکشه. ولی من اشتباه  . وقتی گرچ منو اونطوري به هوا بلند کرد، مطمئن شدم که منو میکنند یم

  ».منو نجات دادي. ممنونم و زندگیت«. دوباره به گرچ نگاه کرد و گفت: »کنه فرق می

نیشش که کامال خون آلود بودند نمایان شدند. این صحنه باعث وحشت بانو  يها دندانوقتی گرچ لبخند زد، 

  ساندرهولت شد.

  »!یگه نخند گرچ! تو دوباره داري اونو می ترسونید«ریچارد به چهره بدریخت خندان گرچ نگاه کرد و گفت: 

نیش تیز شرور و حیرت آورش را پوشاند. حالت چهره عبوسش به قهر  يها دندان یشها لبگرچ دهانش را بست و 

که این طبیعی است که هر کس دیگري هم او  کرد یمکه او دوست داشتنی است و فکر  کرد یمتبدیل شد. گرچ فکر 

  را دوست داشته باشد.

نداره. لبخند گرچ به سهم خودش صمیمی و شکالی ا«به کنار بازوي گرچ زد و گفت:  يا آهستهبانو ساندرهولت ضربه 

  »!به این لبخند اون عادت ندارم. فقط همین ن ...زیباست. فقط م
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را با حرکت تند باز کرد. بانو ساندرهولت نتوانست جلو خودش  یشها بالگرچ دوباره به بانو ساندرهولت لبخند زد و 

هایی که همیشه تهدیدي براي این گار با آن گار که فهمید یمم ک را بگیرد و یک قدم به عقب رفت. او داشت کم

. گرچ به طرف او رفت تا شد یمرا موجب  ن عکس العملاو بود که ای ي مردم بودند، فرق دارد ولی هنوز این غریزه

که بانو ساندرهولت قبل از اینکه نیت خوب گار را درك کند، از ترس  دانست یماو را در آغوش بگیرد. ریچارد 

  گرچ قرار داد. يبنابراین دستش را به معناي جلوگیري جلو، میرد یم

فقط همین. ولی من  ه.انو ساندرهولت! اون شما رو دوست داره. اون فقط میخواد که شما رو بغل کنب«ریچارد گفت: 

  ».که شما به قدر کافی از اون تشکر کردید کنم یمفکر 

خواي  یم .رندهچ«یکه آغوشش را باز کرده بود، گفت: بانو ساندرهولت سریع آرامش خود را بدست آورد و در حال

  »؟گرچ منو بغل کنی

گرچ از شادي خرخر کرد و او را از زمین بلند کرد. ریچارد زیر لب به گرچ گفت که آرام باشد. بانو ساندرهولت از 

 اش یاستخوانبر روي هیکل ا باسش رل از سر ناتوانی کرد. وقتی دوباره بروي زمین آمد، يا خندهروي ناچاري، 

  شالش را بر روي گردنش انداخت و به گرمی لبخند زد. اي یانهناش به طوردرست کرد و 

  ».، ریچارد! اون یه حیوان دست آموز نیست. اون یه دوستهتوستق با ح«او گفت: 

  را جمع کرد. یشها وشگ، زد یمرا به هم  اش یچرم يها بالگرچ با اشتیاق سرش را تکان داد و همانطور که دوباره 

و تمیزتر بود، درآورد. از بانو ساندرهولت خواست  تر یکنزدها را که از بقیه  ریچارد شنل سفید یکی از مریسویت

لطفی در حقش بکند و وقتی او به ریچارد اجازه داد، او را مقابل یک درب از جنس بلوط یک ساختمان کوچک با 

بانو ساندرهولت پیچید و کاله شنل مریسویت را روي سرش مرتب  يها نهشاسقف کوتاه برد. ریچارد شنل را دور 

  کرد.

تون  پشت سرتون تمرکز کنید. شنل رو محکم زیر چانه يا قهوهخوام که روي در  ن از شما میم«ریچارد به او گفت: 

کنید که شما با کنه، چشمهاتون رو ببندید. تصور  هاتون به تمرکز کردنتون کمک می نگه دارید و اگه بستن چشم

  ».صور کنید که رنگ یکسانی هم داریدد. تیکی هستی ،درب

  »را من باید این کار رو بکنم؟چ«بانو ساندرهولت با اخم به ریچارد نگاه کرد و گفت: 

  »؟بشیدن می خوام ببینم که آیا شما می تونید مثل این مریسویت ها، نامرئی م«ریچارد پاسخ داد: 

  »؟بشمامرئی ن«بانو ساندرهولت گفت: 
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  ».قط یکبار امتحانش کنیدف«ریچارد با لبخندي او را تشویق کرد و گفت: 

هسته آرام و آبانو ساندرهولت نفسش را بیرون داد و سرانجام موافقت کرد. چشمانش را به آرامی بست. تنفسش 

شد. هیچ اتفاقی نیفتاد. ریچارد باز هم صبر کرد ولی هیچ اتفاق دیگري نیفتاد. رنگ شنل همچنان سفید بود و حتی 

  نیز به خود نگرفته بود. او باالخره چشمانش را باز کرد. يا قهوهاز رنگ  يا لکه

  »م؟امرئی شدن«گفت:  واقعاً نامرئی شده باشد،می تریسد  که ظاهراً بانو ساندرهولت

  »!هن«ریچارد پاسخ داد: 

نامرئی شده  کردم ینمن هم فکر م«به زمین انداخت و با حالتی مشمئز گفت:  یشها شانهبانو ساندرهولت شنل را از 

باشم. اما اون مردهاي شیطانی مارمانند چطور خودشون رو نامرئی کرده بودند؟ و چه چیزي باعث شد که تو فکر 

  »کنی من می تونم نامرئی بشوم؟

اسم اونها، مریسویته. این شنل اونهاست که اونها رو قادر می کنه نامرئی بشند. بنابراین من فکر کردم «ریچارد گفت: 

 .به او نگاه کرد اي حاکی از دیرباوري چهره. بانو ساندرهولت با »که شاید شما هم بتونید این کار رو انجام بدید

  ».بهتون نشون بدم ذارید! ببیا«گفت: ریچارد 

او که در برابر در ایستاده بود را گرفت و کاله شنل مریسویت را پوشید. وقتی بندهاي شنل را بست،  یریچارد جای

ذهنش را معطوف به تمرکز بر کارش کرد. در کمتر از مدت زمان یک نفس کشیدن، رنگ شنل دقیقا رنگ همان 

کمک جادوي  ظاهراًدرت جادویی شنل و که در نتیجه ق دانست یمدربی شد که پشت سر ریچارد بود. ریچارد 

 .به نظر برسدنامرئی نیز مخفی کرده و باعث میشد تا او از بدنش را  پوشیده نشده يها قسمت اي به گونه، خودش

، دید یم او پشت سربانو ساندرهولت در وقتی ریچارد از جلوي درب عبور کرد، شنل مداوما هم رنگ هر آنچه که 

رنگ رفته و لوالهاي سایه مانند از جلوي صورتش عبور  يها بلوكشد. وقتی ریچارد به مقابل سنگ سفید رسید، می

. ریچارد بر دید وراي او را میواقعا  بانو ساندرهولت داشتو انگار که کرد  ي پشتی را تقلید می ، شنل زمینهکردند یم

شنل هم رنگ هر چیزي  ؛کند ینمده هم باشد، هیچ فرقی که حتی اگر محیط اطراف پیچی دانست یم اش تجربهاساس 

  .شد یمکه پشت سرش بود 

، بانو ساندرهولت همچنان به درب و جایی که آخرین بار ریچارد را دیده بود، نگاه شد یمهمچنانکه ریچارد دور 

، کرد یمرا دنبال  . وقتی گرچ خط مسیر حرکت ریچاردکرد یمگرچ ریچارد را تعقیب  يها چشم. با این حال، کرد یم

  . صداي خرناس گرچ دوباره بلند شد.زد یمتهدید در چشم هاش موج 
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سیاه درآمد و رنگ دوباره به  ک مریسویت را عقب کشید، شنلریچارد تمرکزش را رها کرد. وقتی ریچارد ماس

  ».رچ! این باز من هستمگ«ریچارد گفت: 

  اطراف چرخید تا مکان جدید ریچارد را پیدا کند.، به لرزید یمبانو ساندرهولت ترسید و در حالیکه 

خرناسش ساکت شد و سپس با لبخندي، حالتش آرام شد. گرچ با غرش آرامی به بازي و در ابتدا گرچ گیج شد 

  جدید، خندید.

 »یچارد! تو چطوري این کار رو انجام دادي؟ چطوري خودت رو نامرئی کردي؟ر«بانو ساندرهولت با لکنت زبان گفت: 

رو با رنگ محیط اطرافش  من رو نامرئی نمی کنه بلکه به طریقی رنگش ین کار شنله. این شنل واقعاًا«چارد گفت: ری

که این قدرت جادویه که باعث می شه این شنل  کنم یمرو گول می زنه. فکر  ها چشمده و بنابراین این شنل تطبیق می

کار کنه و شما هم قدرت جادویی ندارید ولی من از زمان تولدم موهبت رو داشتم پس این شنل در مورد من کار می 

  ».کنه

که بهترین کار اینه که ما این  کنم یمن فکر م«ریچارد به دور و بر مریسویت هاي کشته شده نگاه کرد و گفت: 

  ».رو بسوزونیم تا به دست ادمهاي اشتباه نیفتن ها شنل

را که روي زمین افتاده بود، برمی داشت به گرچ گفت که همه  ییها شنلو یکی از  شد یمریچارد در حالیکه خم 

  جمع کند. ها پلهرا روي  ها شنل

  »خطرناك باشه؟ این موجودات پلید يها شنلکه استفاده کردن از  کنی یمیچارد! فکر ر«بانو ساندرهولت گفت: 

خطرناك باشند. تمام  توانند یمطرناك؟ من نمی دونم چطور اینها خ«ریچارد ایستاد و پشت گردنش خاراند و گفت: 

و  ها وزغتغییر رنگ می دن. می دونی، این درست مثل کاریه که بعضی از  انجام می دن اینه که ها شنلکاري که این 

، انجام می دن و خودشون رو همرنگ اون نشینند یمسنگ، چوب یا برگ سمندرها وقتی روي چیزي مانند یک تخته 

  ».کنند یمچیز 

و  کرد یمکمک  ها شنلبه ریچارد در جمع کردن  اش شدهبا دست باندپیچی  توانست یمبانو ساندرهولت هر طور که 

که این یکی از  کردم یمن همیشه فکر م .میددرو  ها وزغن هم اون م: «کرد و گفت هیک کپ به صورترا  ها آن

اید خالق به تو هم ش«سپس لبخندي به ریچارد زد و گفت:  ».که اونها قادرن این کار رو بکنند هعجایب خلقت خالق

  ».این قدرت رو اعطا کرده باشه، چون تو قدرت جادویی داري. خدا رو شکر. رحمت اون ما رو نجات داد
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یک دسته درمی  به صورترا  ها آن، بانو ساندرهولت نیز کرد یمرا یکی پس از دیگري جمع  ها شنلهمچنانکه گرچ 

رو در ت رچ! تو که دیگه وجود مریسویگ«. او به گار نگاه کرد و گفت: فشرد یمرا  اش ینهسآورد و نگرانی مثل دستی 

  »؟کنی ینماینجا حس 

جدي شروع به  به صورتدور نگاه کرد و  يا فاصلهبه  گار آخرین شنل را به بانو ساندرهولت داد و سپس با دقت

  تکان داد. ریچارد نفس راحتی کشید.به نشان نفی جستجو کرد و سرانجام سرش را 

رچ! تو نظري درباره اینکه این مریسویت ها از کجا اومده باشند، داري؟ می دونی از کدوم سمت گ«ریچارد پرسید: 

  »اومدند؟

براي یک لحظه، معطوف  ،راف چرخید و با چشمان تیزش به اطراف نگاه کرد. توجه گرچگرچ دوباره به آرامی به اط

  را باال انداخت. اش شانهبا حالتی پوزش خواهانه به قلعه جادوگران شد ولی سرانجام 

ریچارد به شهر آیدیندریل نگاه مختصري کرد و نیروهاي محفل امپراطوري را دید که در پایین شهر مستقر بودند. 

زنجیریشان، سالحشان و  يها زرهمختلف هستند ولی او فهمید که  هاي یتقومکه آن نیروها متشکل از  شد یمگفته 

  رایی ها است.لباس نظامی سیاهی که اغلبشان پوشیده بودند، مربوط به دیها

را روي زمین پرت  ها آنیک دسته محکم درآورد و  به صورترا  ها آنبست و  ها شنلریچارد آخرین بند را دور 

  »؟هچی شد ونانو ساندهولت! دستتب«کرد و گفت: 

خشک  يها قطره به واسطهاو دستش را دراز کرد و به پشت برگرداند. رنگ پارچه سفیدي که دستش را پیچانده بود 

و گفت: ا تغییر کرده بود و با خاکستر و دوده آتش لکه شده بود. ها روغنو  ها سسه چربی گوشت سرخ کرده، شد

  ».علیه کیالن، شهادت بدم ر ...من رو با انبر کشیدند تا مجبورم کنن علیه مادر اعتراف گی يها ناخنونها ا«

وقتی ریچارد این سوال را پرسید، بانو ساندرهولت رویش را برگرداند و  »شما شهادت دادید؟ و«ریچارد پرسید: 

بخشید. اشتباه کردم. البته هیچ کس از شما انتظار ب«پرسیده است و گفت:  يا احمقانهریچارد فهمید که چه سوال 

نه که شما به مقاومت کنید. حقیقت براي اون مردم اهمیتی نداشت. کیالن می دو ها شکنجهنداشت که با وجود اون 

  ».اون خیانت نکردید

ن اون چیزهایی رو که اونها م«را به عقب بر گرداند:  یشها دسترا باال انداخت و  یشها شانهبانو ساندرهولت یکی از 

از من خواستند، نگفتم. اون هم فهمید و همین حرف تو رو به من زد. خود کیالن به من دستور داد تا علیه اون 

  ».به خودي خود عذاب آور بود ها دروغا دیگه من رو شکنجه نکنن. با این وجود، گفتن اون شهادت بدم تا اونه
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ن از زمان تولدم موهبت رو داشتم ولی نمی دونم که چطور باید از اون استفاده کنم وگرنه هر کاري م«ریچارد گفت: 

الن، ا«ریچارد از روي دلسوزي صورتش را در هم کشید و گفت:  »!. متاسفمکردم یمکه می تونستم براي کمک به شما 

  »؟دردتان کمتر نشده

  ».با تصرف آیدیندریل توسط محفل امپراطوري، تازه درد من شروع شده باشه ترسم یمن م«او گفت: 

  »یروهاي دیهارا این کار رو با شما کردند؟ن«ریچارد پرسید: 

، اون جادوگر رو کشت. با کرد یماین دستور رو داد. وقتی کیالن فرار ونی ه. جادوگر کلتن«خانم ساندرهولت گفت: 

  ».هستن در آیدیندریل نیروهاي دیهاراییاین وجود، بیشتر نیروهاي محفل امپراطوري 

  »ونها چطور با مردم رفتار می کنن؟ا«ریچارد گفت: 

را به بازوهایش مالید.  اش شدهباندپیچی  يها دست، لرزد یمکه از هواي سرد زمستان  يا بچهبانو ساندرهولت مثل 

او انداخت ولی فکر بهتري کرد. به او کمک کرد تا شالش را مرتب روي گردنش  يها شانهریچارد شنلش را دور 

  ببندد.

شهر آیدیندریل رو پاییز سال گذشته فتح کرد و نیروهاشون در جنگیدن بسیار وحشی ا گرچه دیهارایی ها«او گفت: 

ن، چون هر رو تحت کنترل خودشون درآوردو ش ندکررو سرکوب  ها مخالفتی از وقتی که اونها همه عمل کردند ول

از دستوراتشون اطاعت می شه دیگر اونقدرها ظالم نیستند. شاید اونها ترجیح می دن که فتوحاتشون دست نخورده 

  ».باقی بماند

  »رو هم تصرف کردند؟ دژچی؟ اونها  دژاینطوري باشه. در مورد  کنم یمن هم فکر م«ریچارد گفت: 

که اونجا رو هم  کنم ینمطمئن نیستم ولی فکر م«و به کوه نگاه کرد و گفت:  یشها شانهبانو ساندرهولت از روي 

  ».ترسند یممحافظت می کنه و طبق اونچه من شنیدم، نیروهاي دیهارا از جادو  دژگرفته باشند. جادو از 

عد از اینکه جنگ با دیهارا تمام شد، چه اتفاقی ب«را با دستش مالید و گفت:  اش چانه ،کرد یمریچارد در حالیکه فکر 

  »افتاد؟

با حضور و نظارت ن ونیروهاي دیهارا با محفل امپراطوري پیمان امضا کردند. به تدریج، نیروهاي کلت اهراًظ«او گفت: 

نها به اندازه نیروهاي و. کلتکردند یمرو بدست گرفتند ولی در اداره شهر کمک  ها یتمسئول بیشتر نیروهاي دیهارا،

دستور تشکیل شورا رو دادند. در حال  کلتونی ون جادوگرادیهارا از جادو نمی ترسن. شاهزاده فایرن از کلتون و 

که به  زنم یم. من حدس هکن یمکه چه کسی اوضاع رو اداره  نمود ینماون جادوگر و شورا  وه حاضر و با مرگ شاهزاد
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علت حضور نیروهاي محفل امپراطوري، نیروهاي دیهارا اینجا رو ترك کنند. با رفتن مادر اعتراف گیر و جادوگرا من 

ولی با این  شد یموگرنه کشته  کرد یم. من می دونم که اون باید فرار ترسم یماز سرنوشتی که در انتظارمونه 

  »وجود...

زمین میانی در حال پیشرفت بود و ون سرچ«را به پایان برد:  اش جملهد اینطوري صدایش قطع شد و ریچار

  »آیدیندریل هم قلب اون بود، هیچ کس بجز مادر اعتراف گیرها در اینجا حکومت نکرده بوده ...

  »می دونی؟و و تاریخ رت«بانو ساندرهولت گفت: 

به من گفته بود. اون از اینکه مجبور شده بود آیدیندریل را ترك کنه،  بارهیالن چیزهایی در این ک«ریچارد گفت: 

که ما دیگه بیشتر از این به محفل امپراطوري اجازه نمیدیم که آیدیندریل  دم یمغمگین بود ولی من به شما اطمینان 

  ».داشته باشه شو همینطور سرزمین میانی رو تحت سیطره خود

نمی شه  هونچه که قبال اتفاق افتاده رو دیگا«وار به سمتی دیگر نگاه کرد و گفت: تی تسلیم لبانو ساندرهولت با حا

عوض کرد. محفل امپراطوري تاریخ این سرزمین را دوباره می نویسه و سرزمین میانی فراموش خواهد شد. ریچارد! 

که تو بی صبرانه منتظر هستی تا به کیالن بپیوندي. جایی را براي زندگی کردنتون پیدا کنید که در صلح  نمود یممن 

بگو که اگرچه بسیاري از  شرنج نده. وقتی اون رو دیدي بهخودتو  ،و آزادي باشید. به خاطر چیزي که از دست رفته

عده زیادي از مردم از شنیدن کشته شدن تو ناراحت رو دیدند، خوشحال شدند ولی و مردم به ظاهر از اینکه اعدام ت

در اینجا هم مثل هر جاي  ،که اون ندیده ام یدهدرو  ییها صحنهکه اون از اینجا رفته، من  يا هفتهشدند. طی مدت این 

خوبی هم هستند که اون رو همیشه به یاد خواهند  يها آدمشیطان صفت و طماع وجود دارند ولی  يها آدمدیگه اي، 

، یاد و خاطره سرزمین میانی در یما زندهورد. اگر چه ما اکنون تحت تسلط محفل امپراطوري هستیم، ولی تا وقتی که آ

 ».ندوزنده خواهد م اموندله

و سرزمین میانی نیستند،  نمنون بانو ساندرهولت! من می دونم که وقتی اون بشنوه که همه بر ضد اوم«ریچارد گفت: 

ما زنده است، امیدي  يها قلبخوشحال میشه. اما شما نباید امیدتون را از دست بدهید. تا وقتی که سرزمین میانی در 

  ».وجود داره. ما بر اونها پیروز خواهیم شد

میدیش را ببیند. بانو ، براي اولین بار عمق ناایشها چشمدر اعماق  توانست یمبانو ساندهولت لبخند زد ولی ریچارد 

ریچارد اعتقادي نداشت. زندگی زیر سلطه آنقدر وحشیانه و سخت بود که حتی  يها حرفساندرهولت به 

از بین برده بود. به همین دلیل نیز بود که او زحمت خارج شدن از  یشانها دلبارقه امید را در  ینتر کوچک

  ود؟آیدیندریل را به خود نداده بود. کجا را داشت که بر
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مریسویت ها پاك یکی از چرمی  يها لباسپیدا کرد و تیغه درخشان آن را با  ها برفریچارد شمشیرش را از داخل 

  کرد و آن را در غالفش گذاشت.

جمع شده بودند و ناباورانه به جسدهاي  ها پلهنها به سمت صداي نجواهاي نگران کارکنان آشپزخانه که باالي آهر دو 

مریسویت ها که روي برف افتاده بودند و به گرچ خیره شده بودند، برگشتند. یکی از مردها یکی از چاقوهاي سه 

 ها پله. او که از ترس گرچ به پایین کرد یممریسویت ها را برداشته بود و داشت آن را وارسی و امتحان  اي یغهت

تا بانو ساندرهولت او را ببیند. بانو ساندرهولت با کج خلقی به او اشاره کرد که به  کرد یمما و اشاره ، مدام ایآمد ینم

که بیشتر از آنکه سن زیادش باعث خم شدن کمرش شده باشد، زندگی و کار  رسید یمپایین و پیش او بیاید. به نظر 

 يها گاماکستري رنگ شده بودند. او طوري با بسیار سخت کمر او را خم کرده بود. با این حال موهاي نازکش خ

. در کرد یمپهنش حمل  يها شانهکه انگار داشت یک کیسه سنگین غالت را بر روي  آمد یمپایین  ها پلهکندش از 

حالیکه نگاهش از صورت بانو ساندرهولت به اجساد، به گرچ و به ریچارد و دوباره به بانو ساندرهولت افتاد، تعظیم 

  روي احترام به بانو ساندرهولت کرد.مختصري از 

  »نک!؟ای شده هچ«بانو ساندرهولت پرسید: 

  »!بانو ساندرهولت ،شکلی پیش اومدهم«او جواب داد: 

ن در حال حاضر با مشکالت خودم مشغولم. یعنی همه شما نمی تونید بدون حضور من م«بانو ساندرهولت جواب داد: 

  »؟یاریدبرو از تنورها در  ها نون

و به جسد متعفن یک  »ه... له می تونیم بانو ساندرهولت اما مشکل دربارب«آن مرد سرش را تکان داد و گفت: 

  ».شکل درباره این موجوداتهم«مریسویت که در نزدیکش بود نگاه کرد و گفت: 

  »ر موردشون چی شده؟د«ریچارد گفت: 

که  کنم یمن فکر م«به شمشیر روي کمر ریچارد نگاه کرد و چشمانش را به سمتی دیگر برگرداند و گفـت: ک انه

  وقتی او به گرچ نگاه کرد و گرچ لبخند زد، مرد توان حرف زدن را از دست داد. »این...

تو آسیبی نمی رسونه.  ار بهگ«و وقتی هانک به ریچارد نگاه کرد به او گفت:  »نک! به من نگاه کناه«ریچارد گفت: 

  ».این موجودات، مریسویت هستند. گرچ و من اونها رو کشتیم. حاال بگو که مشکل چیه

شون رو  اي یغهتن چاقوهاشونو دیدم، اون چاقوهاي سه م«مالید و گفت:  اش یپشمهانک کف دستانش را به شلوار 

ه برهایی توي شهر پخش شده کخ«سیاه شد و گفت:  اش چهره ».باشه ها ینابررسی کردم. به نظر می رسه که کار 
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را کشته. شکم همه  ها آن. هیچ کسی ندیده که چه کسی اند شدهخیلی از مردم کشته  ،وحشت همگانی شدهث باع

  ».هپاره شد اي یغهتسه  اي یلهوس، با اند شدهکسانی که کشته 

ین همون روشیه که مریسویت ها مردم رو ا«ت: ریچارد آهی از سر ناراحتی کشید و دستش را به صورتش مالید و گف

و هیچ کس حتی آمدنشون رو نمی بینه. این افراد کجا کشته  کنند یماونها شکم قربانیانشون رو پاره  ؛کشند یمبا اون 

  »؟نشد

 زنم یمحدس  ،ام یدهشنر سراسر شهر و همه درست در یک زمان: در سپیده دم. طبق اونچه که من د«هانک گفت: 

که حق با منه. خطوط  بندم یمکه اونها را قاتالن جدا از هم کشته باشند. با توجه به تعداد این مریسویت ها، من شرط 

  .شدن منتهییک چرخ همه به اینجا  يها پرهمرگ مثل 

، چون بعضی رو. غوغایی در نیروها افتاده ها اسبمردان، زنان و حتی  تن،کشاونها هر کسی که در مسیرشان بوده را «

که این یک نوع حمله همه جانبه بوده. یکی از این  کنن یمو بقیه مردم هم فکر  نشدنیز کشته  ها آناز افراد 

م زاده به خودش زحمت وجمع شده بودند، حمله کرد. اون حر ها نویابخمریسویت ها، مسقیم به جمعیتی که در 

نک ا. ه»حمله کرد و هر کی رو که در مسیرش بود کشتگذشتن از کنار جمعیت رو نداد و درست به مرکز جمعیت 

کی از مریسویت ها به داخل قصر اومد و یک پیشخدمت زن، دو ی«به بانو ساندرهولت کرد و گفت:  يا زدهنگاه غم 

  ».محافظ و جاسلین رو کشت

ش را بست و جلو دهانش را گرفت. چشمان اش شدهبانو ساندرهولت بریده بریده نفس کشید و با دست باندپیچی 

  زیر لب دعایی گفت.

که جاسلین زیاد درد نکشید. من سریع باالي سرش رفتم و  کنم یمتاسفم بانو ساندرهولت! اما فکر م«هانک گفت: 

  ».اون مرده بود

  »؟سی دیگه اي از خدمه آشپزخانه کشته شدهک«ریچارد پرسید: 

  ».در آشپزخانه نبود و به دنبال کاري به بیرون رفته بود نه. فقط جاسلین کشته شده. اون«هانک گفت: 

. برف روي کوه در نور سپیده کرد یموقتی ریچارد به کوه و به دیوارهاي سنگی نگاه کرد، گرچ زیر چشمی او را نگاه 

ز گلویش باال . او وقتی دوباره به شهر نگاه کرد، از ناامیدي لبانش را به هم فشرد و صفرا ارسید یمدم، صورتی به نظر 

  آمد.

  »انک!ه«ریچارد گفت: 
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  »له آقاب«و او جواب داد: 

و جسد این مریسویت ها رو به جلوي  بیاريز تو می خوام که چند تا مرد گیر ا«ریچارد به سمت او برگشت و گفت: 

یک صف در امتداد درب ورودي بزرگ قرار بدي. االن و قبل از اینکه جسدشان یخ  به صورترا  ها آنقصر ببري و 

را به هم فشرد، عضالت فکش نمایان شدند. سپس گفت:  یشها دندانوقتی ریچارد  ».ینبزند، این کار را انجام بد

وارد  یکه هر کس مرتب و تمیز قرار بدید به صورترهاشون رو به نوك نیزه بزنید. اونها رو طوري در دو طرف س«

  ».قصر می شه، از بین اونها عبور کنه

به این کار اعتراض کند، گلویش را صاف کرد ولی وقتی که نگاهش به شمشیر روي کمر  خواست یمهانگ انگار که 

سرش را به نشانه احترام به بانو ساندرهولت تکان داد و به درون قصر دوید تا  »لساعه آقا!ا«ریچارد افتاد، گفت: 

  ک بیاورد.کم

ترس از اونها، نیروهاي دیهارا رو یه مدت از  به خاطرریسویت ها قدرت جادویی دارند. شاید حداقل م«ریچارد گفت: 

  ».قصر دور نگه داره

یچارد! همونطور که خودت گفتی، این موجودات ظاهرا ر«نگرانی بر پیشانی بانو ساندرهولت افتاد و گفت:  هاي ینچ

مانند رو در حالیکه رنگ عوض می کنن و  کس به غیر از تو می تونه این موجودات مار قدرت جادویی دارن. هیچ

  »؟ببینهمخفیانه وارد می شن، 

فرد من می تونه حضور ه ، فقط قدرت جادویی منحصربنگفتبق اونچه که به من ط«ریچارد سرش را تکان داد و گفت: 

  »بکنه گرچ هم می تونه این کار رو اونها رو حس کنه. اما مسلماً

رو  ها قدرتحفل امپراطوري مردم رو از شرارت و مضرات قدرت جادویی و کسانی که این م«بانو ساندرهولت گفت: 

  »تاده باشه چی؟سفر ،می کنه. اگر این خوابگرد مریسویت ها رو براي کشتن این افراد داراي جادو دارند، برحذر

  »ظر می رسه. نظر شما چیه؟نطقی به نم«ریچارد گفت: 

دربزرگ تو و کیالن، هر دو داراي قدرت پ«بانو ساندرهولت با حالتی موقر، مدت طوالنی به او نگاه کرد و گفت: 

  ».جادویی هستند

ی دونم ولی شاید براي اون یه فکري بکنم. در م«او مانند یک ضربه محکم ریچارد را تکان داد و گفت:  يها حرف

درباره محفل  ،باید در مورد جریاناتی که در حال اتفاق افتادن در اینجا هستند، کاري انجام بدمحال حاضر من 

  ».امپراطوري
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ن نمی خوام به تو توهین کرده باشم ولی توقع داري که چه کاري م«کرد و گفت:  تر آراماو نفسی کشید و صدایش را 

هستی ولی تو نمی دونی که چطور باید از اون استفاده  بتونی انجام بدي، ریچارد؟ اگر چه تو داراي قدرت جادویی

  ».کنی. تو یه جادوگر نیستی. تو نمی تونی در اینجا هیچ کمکی بکنی. تا فرصتش رو داري، از اینجا فرار کن

اگه مریسویت ها می تونند در اینجا من رو پیدا کنند پس هر جا که برم باز هم می تونند  ؟ه کجاب«ریچارد پرسید: 

و سپس به سمتی دیگر نگاه کرد و  »شمی بکه مدت زمان زیادي اونجا مخف ه. هیچ جایی وجود ندارنمن رو پیدا کن

  ».نیستمن می دونم که یه جادوگر م«صورتش داغ شده است، گفت:  کرد یمدر حالیکه احساس 

  »س می خواي چیکار بکنی؟پ«بانو ساندرهولت گفت: 

یالن به عنوان مادر اعتراف گیر به نام مردم سرزمین میانی ک«ریچارد نگاهی مثل یک شکارچی به او کرد و گفت: 

جادویی رو از  يها قدرتعلیه محفل امپراطوري و علیه ستمگري وارد جنگ شده. نیت محفل امپراطوري اینه که تمام 

آزاده و تمام کسانی که قدرت  يها انساننجنگیم، تمام  ها ناواگر ما با . و بر تمام مردم حکمرانی کنه به برهبین 

امپراطوري نابود نشه، هیچ صلحی براي سرزمین میانی و ل جادویی دارند، یا کشته می شن و یا اسیر. تا زمانی که محف

  ».ندارهود وج يا آزادهبراي هیچ انسان  ،براي هیچ سرزمینی

  ». امیدواري که تنهایی چکار بتونی بکنی؟هدر اینجا بسیار زیاد ها ناویچارد! تعداد ر«بانو ساندهولت گفت: 

در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، خسته شده بود. او  دانست ینمحیرت زده است و از اینکه  دید یمریچارد از اینکه 

مورد استفاده قرار گیرد، خسته شده بود. او از  از اینکه زندانی شود، شکنجه شود، تعلیم داده شود، دروغ بشنود و

  .کرد یمدیدن سالخی مردم بیچاره خسته شده بود. او باید کاري 

سمت جنوب غربی رفته بود. . زد فقط چند هفته بود که به شناخت یماگر چه او یک جادوگر نبود ولی جادوگري را 

  .کرد را درك میاز قلعه جادوگران محافظت آیدیندریل از سلطه محفل امپراطوري و  نیاز به آزاد کردنزد 

که چه چیزهایی در آینده از بین  دانست یم، چه کسی کرد یمجادویی را نابود  يها قدرتاگر محفل امپراطوري آن 

  خواهند رفت؟

شاید مایل و قادر به کمک کردن  انیاگر نیاز بود، افرادي نیز در قصر پیشگویان در جهان قدیم بودند. ممکن بود کس

 تعلیم دیده نبود ولی به هر حال او یک جادوگر د باشند. وارن دوست ریچارد بود و اگرچه او نیز کامالًبه ریچارد و زِ

کمک کند. اگرچه خواهران به قدرتمندي جادوگران  بود و از ریچارد نیز استادتر بود. ممکن بود خواهر ورنا نیز

بودند و قدرت جادویی نیز داشتند. با این حال، ریچارد فقط به خواهر ورنا اعتماد ه ساحر ها آننبودند، با این حال 

براي رسیدن  ها آنو از  کرد یمکه او اطالعاتی را از ریچارد مخفی نالینا. ریچارد از اینآفقط شاید به اسقف ؛ و داشت
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را  شیها، راضی نبود ولی همه کارها و رفتارهاي آنالینا از روي شرارت نبود. او کارکرد یمبه نیازهایش استفاده 

   . بله، ممکن بود آنالینا به او کمک کند.ي دنیاي زندگان انجام داده بود اش درباره بخاطر نگرانی

ه بیشتر عمرش را تحت طلسم قصر زندگی ، ککه پیشگو بود، براي کمک به ریچارد وجود داشت. ناتانم ناتان ه و

. او داند یمتصورش را بکند که او چه چیزهایی  توانست ینمکرده بود، نزدیک به هزار سال سن داشت. ریچارد حتی 

که ریچارد اولین جادوگر جنگی است که در هزاران سال اخیر متولد شده است و به ریچارد کمک کرد تا  دانست یم

به ریچارد کمک کرده بود و ریچارد مطمئن بود که او باز  این موضوع را بفهمد و معنایش را درك کند. ناتان قبالً

  !!ریچارد از نیاکان، یعنی بود . ناتان یک رالکند یمکمکش 

ر حال حاضر، متجاوز حکمرانی می کنه. من باید به د«. او با خود گفت: چرخیدند یم ناامیدانه در ذهن ریچارد افکار

  ».نحوي این وضع رو تغییر بدم

  »قصد داري چکار کنی؟ د!یچارر«بانو ساندرهولت گفت: 

او انگشتانش را روي  ».ندارندن باید کاري رو انجام بدم که اونها انتظارش رو م«ریچارد به شهر نگاه کرد و گفت: 

بافت  همزمانده بود، کشید و برجسته بر روي دسته شمشیرش حک ش به صورتبا طال که ت حقیقحروف کلمه 

ن شمشیر حقیقت رو که جادوگري حقیقی به من اعطا کرده در م«را احساس کرد و گفت:  آن ییِجادوقدرت  انجوش

ریچارد در بخاري از خشم جوشان که از افکار  ».من جستجوگر هستم . من وظیفه مهمی بر عهده دارم.گیرم یمدست 

سختی انتقام که  خورم یمن قسم م«کسانی که توسط مریسویت ها کشته شده بودند، برخاسته بود با خود زمزمه کرد: 

  ».از این خوابگرد بگیرم
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  4فصل 

  ».می خاره بیشتراینجا  !انگار مورچه روشون باشه ،بازوهام می خارن«کنان گفت: د غرولن 1لونتا

هاي لباس پاره  وصلهها و  هایش به او نگاهی انداخت. وقتی لونتا خودش را خاراند، تکه از روي شانه 2توبیاس بروگان
  زره. در میان صفی از مردان که با همراه با نسیمی  تکان تکان خوردند ،نور ضعیفزیر اش در  پاره شده و رنگ رفته

که روي اسب قوز کرده  راسته شده بودند، هیکل چاق و خپل لونتاهاي قرمز رنگ آ هاي درخشان و شنل و جوشن
کرد و دوباره خودش را  مندرس بود. وقتی داشت با خودش غرولند میهاي  درست مانند یک توپ از لباس ،بود
  افتاد. هاي گوشتالویش چال می ، روي گونههایش دندانخاراند، به خاطر پوزخند بزرگ و  می

جادوگران در باالي کوه افتاد، دهانش از تنفر کج شد و نگاهش را به طرف دیگري  دژوقتی نگاه بروگان دوباره به 
اولین پرتوهاي ضعیف خورشید زمستانی را  دژ گون یاهس کوهپایه نگاه کرد. دیوارهاي سنگی خاکستريِ چرخاند و به

کردند. دهانش بیشتر جمع شد.  ، جذب میادد هاي باالیی کوه را سرخ جلوه می روي دامنه که برف  

به او » .ه. اینجا جادوي قدرتمندي وجود دارکنم که اینجا جادو وجود داره لرد ژنرال! فکر می«لونتا با اصرار گفت: 
  .کرد یمتا بدنش مورمور شود، وراجی  شد یمچطور این جادو باعث و درباره اینکه خود ادامه داده  پرگویی

دونه که نیازي به استعداد کثیف تو نداره تا بهم حتی یه آدم کله پوك عجوزه پیر! ساکت شو! : «گفتبروگان 
  ».ستهلوث جادو آیدیندریل مملو از 

» فرق می کنه.دیدید  ایی که قبالًچیزبا همه  جادواین « ند.از زیر ابروهاي گوشتالویش درخشید ی لونتاچشمان وحش
و یه  حس کرده بودم قبالًکه من  آنچههر و متفاوت از «گفت:  که به نسبت هیکلش بسیار نازك بودسپس با صدایی 
کرد، ساعدهایش را  که دوباره داشت پرحرفی می طور همان» .اینجافقط نه و  هستن یجنوب غرب توي سري از جادوها
  شدیدتر خاراند.

به قصرهاي  ، خیره شد و نگاهی موشکافانهآمدند عجله از خیابان به طرف پایین می از مردم که با اي عدهبروگان به 
شود. آن  نامیده میردیف شاهان به او گفته بودند در دو طرف شاهراهی عریض قرار داشتند که که انداخت زیبایی 

دادند. هر  قرار می تأثیربودند، تحت  ها منصوب به آنقصرها بیننده را به واسطه ثروت، قدرت و روحیه مردمی که 
سردرهاي مزین، در جلب و  ها ها، سقف پنجره هاي زرق و برق دارِ هاي بلند، تزئینات هنرمندانه و شیشه قصر با ستون

هاي سنگی و  ها چیزي بیش از طاووس . از نظر توبیاس بروگان، اینکردند یموجه بینندگان با دیگر قصرها رقابت ت
 ندیده بود. حداین  تاجا کدر هیچ  قبالً که نبودند،راف متظاهرانه سیک ا

گوي سبقت را از سنگی و منارهاي مخروطیِ آن  هاي بر روي تپه دوري، قصر بزرگ اعتراف گیرها قرار داشت. ستون
ها بود، سفیدتر بودند، گویی که  هایی که در اطراف آن از برف يا گونهبه ، و ردیف شاهان ربوده بود شکوه و جالل

نقابی از تظاهر به معصومیت و پاکی مخفی کند. در همان حال که بروگان ا وجودش را ب زشتی و پلیديکرد  سعی می

                                                           
1 Lunetta 
2 Tobias Brogan 
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لمس  بسته شده بودروي کمربندش  اش را که بر هاي جنگی غنیمتچرمی  به سستی جعبه اش با انگشتان استخوانی
  .کاوید یمی، را ر پارسایب تسلط قدرت جادو آن پایگاه آن معبد شرارت، هاي پستی اش کرد، نگاه خیره می

  »لرد ژنرال! شنیدید که من چی گفتم؟«شد با اصرار گفت:  لونتا در حالی که به جلو خم می

هاي براقش به رکاب چرمی در سرما پیچید و گفت:  ت و صداي جیرجیر برخورد چکمهبروگان به عقب برگش
  !»3گالترو«

از زیر ابروي یک کاله خود صیقل داده شده در زیر یک دسته موي اسب قرمز رنگ که  مثل یخ سیاه رنگ هایی چشم
شد،  مثل یک شیر کوهی این سو و آن سو می که بر روي زینشن همچنا کرد، درخشید. سرباز مطابقت می با شنل
  !»لرد ژنرالبله «اسبش را در دستی که دستکش آهنین بلندي پوشیده بود در دست گرفته بود و گفت:  افسار

بند  یه پوزه« .انداخت لونتااي به  نگاه خیره »،اگه خواهر من نمی تونه وقتی بهش دستور داده میشه، ساکت بمونه«
  »!بهش ببندید

کرد، نگاه تند عبوسی انداخت و سپس نگاهی نیز  اي که پشت سر او بر روي اسب حرکت می ا به مرد چهار شانهلونت
دهانش را باز کرد تا به او اعتراض کند ولی وقتی  .تیزش کامالً هاي براقش و به سالح کامالً هاي ها و جوشن به زره

لرد «را دوباره بست و به جاي اعتراض، بازوهایش را خاراند و گفت:  هایش افتاد، چشم  یخی هاي نگاهش به آن چشم
  کرد. کرد، با خودش غرغر می که با سرش با احترام به سمت برادرش تعظیم مین و همچنا» و ببخشیدژنرال! من

را قدرتمندش، اسب کهر ماده او  اسبش را به لونتا نزدیک کرد و اسب اخته شده خاکستري جویانه پرخاشگالترو 
  ».4خفه شو، استرِگانیکا« .هل داد

خیلی سریع این  براي یک لحظه چشمانش از تهدید برق زدند ولیاز این بی احترامی سرخ شدند و  ي لونتاها گونه
اش  به همان وضع ژنده قبلی رسید که ن نگاه کرد، به نظر میدرخشش از بین رفت و چشمانش فرمانبردارانه به پایی

  برگشته است.

  ».نیستم ن یه افسونگرم«خودش زمزمه کرد:  او با

  یکی از ابروان از چشمان یخی باال رفت و این کار باعث شد که به خوبی ساکت شود.

بروگان  لرد ژنرالاهمیتی نداشت که لونتا، خواهر  اصالًشد این موضوع  گالترو مرد خوبی بود؛ اگر فرمانی داده می
داد، گالترو یا هر کدام از آن  دستور می لرد ژنرال. اگر پلیدي آلوده شدهبود، کسی که توسط  استراگانیکابود. او 

  ریختند. خون او را می ،اي درنگ یا افسوس مردان بدون لحظه
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توانایی  ماًئدابه عنوان کسی که  لونتاکرد.  می تر راسخ اش را در انجام وظیفه اواز خانواده بروگان بود،  لوتنااینکه 
  کرد. خدمت می توبیاسکرد، به  رین افرادش یادآوري میت حافظ را در کشتن پارسایان و نابود کردن حتی نزدیکم

هفت سال پس از اینکه لونتا متولد شد، خالق بی عدالتی و ظلم را از بین برده بود و توبیاس متولد شده بود. او متولد 
 قبالًست کند. اما براي مادرشان خیلی دیر شده بود چرا که او شده بود تا هر آنچه را که محافظ خراب کرده بود، در

بود و مادرش سرانجام  گذاشتههشت سالش بود، پدرش را زود هنگام درون گوري خاکستري  دیوانه شده بود. وقتی
  ن تنها مانده بود.آ دیوانه شد. توبیاس با وظیفه سنگین کنترل موهبتی که خواهرش داشت و تسلط بر کامالً

هاي  به گوش کردن به خواسته س از این عشق براي متقاعد کردنلونتا در آن سن و سال عاشق برادرش بود و توبیا 
کرد.  دادند، استفاده می خالق و راهنمایی کردن او به رفتار اخالقی، یعنی راهی که مردان حلقه پادشاه به او تعلیم می

پذیرفت. او یک روح بیچاره بود که به دام  اقع آن را با کمال میل میدر حقیقت، لونتا به راهنمایی احتیاج داشت و در و
  نفرینی افتاده بود که باطل کردنش فراتر از توانایی او بود و یا اینکه قدرت فرار کردن از آن را نداشت.

کند. این کار اش را از خود پاك  اش توانسته بود ننگ تولد یک فرد داراي موهبت در خانواده ظالمانه هاي او با تالش
ها  این را به آن شان برگرداند. به نام خانوادگیبیشتر عمر او را صرف خود کرد ولی توبیاس توانسته بود افتخار را 

  ترین نفر در بین واالمقامان شده بود. واالمقام و را به افتخار تبدیل کرده بودنشان داده بود: او ننگ 

 هاي محافظ و از پیچکر او را دوست داشت که براي آزاد کردن او آنقد س بروگان خواهرش را دوست داشت.توبیا
مفید  وقتیبرید. لونتا فقط تا  شد، گلوي خواهرش را با دستان خودش می از عذاب قدرتش، اگر از کنترل خارج می

در حال را ریشه کن کنند.  ها 5تا پلیدي و بینلینگ کرد ها کمک می به آن توانست زندگی کند، تا وقتی که بود می
ظاهر  دانست که هنوز مفید بود. بروگان می جنگید و بنابراین کرده بود، میحاضر، لونتا با بالیی که روحش را اسیر 

تنها  ها پارچهاین  -، چندان چشمگیر نیست، شد در لباسش دیده می که هاي رنگی متفاوتی پارچه  تکه لونتا با آن
مختلف را بر روي  يها رنگبه  ییها پارچه، اینکه داشت یمه گو او را راضی ن چیزي بودند که لونتا را خوشحال کرده

نادر عطا کرده بود.  ا استعداد و قدرتیاما محافظ به لونت -نامید خودش می »هاي خوشگل«ها را  آن خود بپیچد و
  ها را به تملک خودش درآورده بود. آن اش سرسختانه هاي توبیاس با تالش

پارسا  انسان نقصی که در همه چیزهایی که محافظ خلق کرده بود، وجود داشت: اگر -محافظ بوداین نقصی در خلقت 
راي توانست از آن به عنوان ابزاري به نفع خودش استفاده کند. خالق همواره ب بود، می به اندازه کافی زیرك می

الزم را  بودند و دانایی کافی و بی پروایی  ها کسانی که در پی آنو  کرد هایی را فراهم می سالح مبارزه با کفر و پلیدي
 تأثیرتحت او را چیزي بود که باعث شده بود محفل امپراطوري همان ها استفاده کنند. این  توانستند از آن داشتند، می

بودند تا از  بفهمند و نیز به قدر کافی کاردان به قدر کافی زیرك بودند تا این موضوع را ها آن؛ دهدقرار خودش 
  .استفاده کنند به عنوان ابزاري براي یافتن و نابود کردن پلیدي دوجا

 ها آنه و به ارزش و احترام قائل بود ها آنبراي  ظاهراًکرد و  استفاده می استرگانیکااز نیز مانند او  محفل امپراطوري
 تکاپو کنند و بدون هیچ اشتند تا آزادانهها اجازه د آن کهآمد  ن خوشش نمیایاز  توبیاس اگرچه. نمود یماعتماد 

                                                           
5 banelings 
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 خوب، توبیاس، کردند یمنهرگز به هدفشان خیانت  اگر، ولی پیشنهاداتی را براي محفل بیاورنداطالعات و  ییپروا
  داشت.  خود نگه می دست مهمیشه لونتا را د

، حال کرد یماین لوث و پلیدي، او را منزجر . باشدنزدیک پلیدي به  قدر ینابا این وجود، او دوست نداشت که 
  خواهرش باشد یا نباشد.

شدند. با وجود ازدحام و شلوغی حضور مردم در  ها کم کم با حضور مردم شلوغ می سپیده دم نزدیک بود و خیابان
شان بودند  هاي متفاوتی در جاي جاي شهر مشغول گشت زنی در اطراف قصرهاي مربوطه ها، سربازها با ملیت خیابان

رسید که بسیاري از نیروها نگران  کردند. به نظر می یهارا بودند در سطح شهر گشت زنی میو بقیه که از نیروهاي د
ها کنترل همه چیز را به خوبی در  . بروگان مطمئن بود که آنهستند اي چیزي بودند و انگار هر لحظه منتظر حمله

هاي خودش را به آنجا فرستاده بود و  دست دارند. او به اطالعاتی که به او داده بودند اعتماد نداشت و شب قبل گشتی
  ها تایید کرده بودند که هیچ شورشی از سرزمین میانی در نزدیکی آیدیندریل وجود ندارد. آن

بروگان همیشه دوست داشت که به جاي اینکه انتظارش را داشته باشند، به صورت غیرمنتظره به جایی برود و این 
 500-در کنترل داشته باشد. او یک گردان کامل کامالًات و جریانات را خواست اتفاق نیز به این دلیل بود که می

اش را  توانست نیروهاي اصلی می شد که مشکلی وجود دارد ثابت میرا با خودش به شهر آورده بود ولی اگر  -سرباز
شایستگی خود را در سرکوب کردن هرگونه شورش  قبالًبه شهر آیدیندریل گسیل کند. نیروهاي اصلی بروگان 

  اثبات کرده بودند.

آمد. اگرچه بروگان  به حساب می یشانرابها تهدیدي  نآها با امپراطوري دیهارا متحد نبودند، تعداد سربازان  اگر آن
. خالق براي هاي سربازانش ایمان داشت ولی وقتی شانس براي پیروزي کم باشد، جنگیدن بی فایده است به توانایی

  کار بیهوده ارزشی قائل نبود.

از جلوي ستونشان بودند، ها که در حال عبور  ییاي از سربازان پیاده دیهارا وقتی توبیاس و نیروهایش به جوخه
کرد، با خود  ها رد شوند. وقتی بروگان از شاهراه عبور می ها را متوقف کرد تا آن دستش را باال برد و اسب رسیدند

ه گرفتن یک آرایش جنگی شبیه به نیزه در اهتزاز، کار اشتباهی است. اما شاید نیروهاي دیهارا که فکر کرد ک
مسئول گشت زنی در شهر فتح شده آیدیندریل هستند، سرگرم ترساندن راهزنان و جیب برها با نشان دادن 

  قدرتشان باشند.

کردند، سریع به ستون سواره نظامی  مشکوکی نگاه میکه سالح در دست داشتند و با حالت  یهارا در حالیسربازان د
آمد نگاه کردند و به دنبال پیدا کردن عالمتی از تهدید بودند. بروگان با خودش گفت که  که داشت به طرفشان می

  بودند. محتاطهاي از غالف بیرون آمده در دستانشان دارند. دیهارایی ها بیش از حد  سالح ها این عجیب است که آن

 هایشان را تندتر نکردند. بروگان لبخندي زد؛ اند، گام ها بدون اینکه به روي خودشان بیاورند که چه چیزي دیده آن
شمشیر و تبر جنگی بود، نه زینتی بودند و نه بدلی  غالباًهایشان، که  کردند. سالح می تر هایشان را سریع ها باید گام آن

ها را حمل  به این دلیل این سالح ها آندقت بیشتري نگاهشان کنند. ها با  و همین امر خود باعث شده بود که آن
  بودنشان را در وحشیگري ثابت کرده بودند و براي نمایش ساخته نشده بودند.ر موث قبالًکردند که  می
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هاي سیاه چرمی، همه آن  ها و جوشن نیروهاي دیهارا که تعدادشان بیست برابر نیروهاي بروگان بود، با زره
ها چیزي جز خودبینی را نشان  کردند. صیقل و تیزي سالح هاي صیقل داده شده را با کمال بی تفاوتی نگاه می سالح

ها نشان دهنده نظم و ترتیب بروگان و نمایشی از توجه مرگبار به جزئیات بودند،  اگر چه در این مورد آنو  داد نمی
شناخته شده بودند،  کامالً. در سرزمینی که بروگان و مردانش دانستند سربازان دیهارا این موضوع را نمی احتماالًولی 

شان هر دشمنی  هاي صیقل داده پراند و درخشش سالح هاي قرمزشان، رنگ را از رخسار مردم می نگاه اجمالی به شنل
  کرد. را وحشت زده و گریزان می

بودند، بروگان با یکی از لشکرهاي  عبور کرده» 6رنگ شادا«کوهستان در سفرشان از نیکوبریسه، از  ها آنوقتی 
بودند، برخورد کرده تشکیل شده از نیروهاي دیهارا  هاي مختلف و اکثراً محفل امپراطوري که از سربازهایی با ملیت

با هم رایزنی و  تا با عالقه و اشتیاق پذیرفته بود ریگز. ، فرمانده دیهارایی ها، قرار گرفته بود7ریگز تأثیربود و تحت 
اي کمک به تعدادي از نیروهایش را بر ریگز قرار گرفته بود که تأثیرکنند. بروگان در واقع آنقدر تحت  مشورت

، مرکز پادشاهی 8اسابینی کافرد. امپراطوري قصد داشت که شهر بو فتح سرزمین میانی همراه ریگز باقی گذاشته
  ند.ه بودموفق شدها  به خواست خالق، آنرا تحت تسلط خودش دربیاورد.  9گالیا

ها از  کرد. این موضوع که آن ها از جادو بیزارند و این موضوع او را خوشحال می ییهارایبروگان دریافته بود که د
از باید شد.  می ها انسانکرد. جادو مجرایی بود که محافظ از طریق آن وارد دنیاي  او را منزجر می ،ترسند جادو می

شد. تا بهار سال گذشته و زمانی که مرزها پایین آمده  . خدعه محافظ، یعنی جادو، باید نابود میترسیدند یمخالق 
اي براي  گستردهر ها بود که از میدلندز جدا شده بود. بنابراین دیهارا و مردمش به طو بودند، امپراطوري دیهارا نسل

  خالص سازي احتیاج داشت. احتماالًبروگان ناشناخته بودند. سرزمین پهناور جدیدي که به روشنگري و 

کن رال، رهبر امپراطوري دیهارا، مرز را پایین آورده بود و به سربازانش اجازه داده بود تا به داخل سرزمین میانی ارد
یورش ببرند و به همراه شهرهاي دیگر، آیدیندریل را به تصرف در آورند. اگر او به رسیدگی به امور مردم بیشتر 

به بدهند، او تمام میدلندز را  هایی در مقابل او تشکیل ها بتوانند ارتش د، ممکن بود قبل از اینکه آنبو مند عالقه
نتوانست به این کار بپردازد. طبق آنچه که به بروگان  بود ولی مند عالقهبیشتر به جادو ورد. اما او بیاتصرف خود در 

و تخت بود، کشته شد نیروهاي دیهارا به نیروهاي محفل  کن رال توسط فردي که مدعی تاجارگفته بودند، همین که د
  را نابود کنند.  اوامپراطوري پیوستند تا 

باقی نمانده بود. اکنون محفل امپراطوري بر جهان » جادو«دیگر جایی در دنیا براي کیش باستانی در حال مرگی به نام 
هر روز از  بیاس بروگان اجابت شده بودند وي توکرد. دعاها ها را هدایت می انسان ،کرد. شکوه خالق حکمرانی می

اي از زمان بود که  کرد. او در برهه اینکه او را در این دوران از زمان قرار داده است، تشکر می به خاطرخالق 

                                                           
6 Rang'Shada 
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هاي جادو به مقدسات باشد و اینکه  توانست شاهد نابودي توهین توانست در مرکز تحوالت آن باشد و می می
  تاریخ بود و او بخشی از آن تاریخ!پارسایان را در نبرد پایانی رهبري کند. این ساختن توانست  می

هاي توبیاس راضی و خوشحال  تا چه اندازه از تالش اس آمده بود تا به او بگوید کهبه خواب توبی در واقع خالق اخیراً
خودبین شده  به نظر برسد که طور یناد است. او این موضوع را به هیچ کدام از مردانش نگفته بود چرا که ممکن بو

گفته بود و او به لونتا  این موضوع را بود. البته بخش رضایتکامالً  یشراباست. همین که خالق از او تشکر کرده بود، 
  کند.  با هیچ کدام از فرزندانش به طور مستقیم صحبت نمی معموالًهر چه باشد، خالق  .ترسیده بود

آمدند، با پاهایش به اسبش فشار آورد  ها را دید که داشتند از کنار خیابان به سمت پایین می وقتی بروگان دیهارایی
کنند یا کسی قصد مبارزه با  ها را تعقیب می تا با سرعت بیشتري حرکت کند. هیچ کس برنگشت تا ببیند که آیا آن

د. بروگان احمق نبود. وقتی که انبوه جمعیت توانست از این امر خشنود باش ها را دارد یا نه. اما فقط یک احمق می آن
به سمت ستون در پایین بازار بزرگ رفتند، مسیر عریضی را براي بروگان و همراهانش باز کردند. بروگان، 

ها.  12ها و کلتون 11جاریان ها، 10هاي سربازهایی را که در قصرهاي مختلف مستقر بودند، شناخت : سانداریان لباس
 ا، مرکز پادشاهی گالیا، را تصرف کرده بودند.یسنیروهاي امپراطوري شهر ابینی حتماًی ندید. یاو هیچ سرباز گالیا

ها اشاره کرد که به  با حرکت دستش به یکی از جوخه صبرانه بیوطن خودش را دید.  همبروگان سرانجام نیروهاي  
، پرچم دارها و دست آخر بروگان ها، نیزه دارها ها از پشت سر شمشیرزن که آن طور همانطرف جلو حرکت کنند. 

در حالی که  ،ها چه کسانی هستند. اسب سواران رنگشان معرف این بود که آنز هاي قرم کردند، شنل حرکت می
باال  13هاي عریض قصر نیکوباریس رسید، از پله می شبه گوش ها سنگهاي آهنین بر روي  صداي برخورد نعل

هاي مخروطی فلوت مانندي از جنس  هاي دیگر بود و ستون برقی ساختمانرفتند. این ساختمان نیز به پرزرق و  می
هاي سفید داشت، نوعی سنگ که با سختی فراوان از کوهستان واقع در شرق نیکوباریس  اي با رگه مرمر کمیاب قهوه

  شد. شد. دیدن این همه ولخرجی باعث رنجش بروگان می استخراج می

ها را کنار  سربازان محافظ قصر از دیدن اسب سواران جا خوردند و با حالتی لرزان خوشامد گفتند. جوخه سربازان آن
  راه عبور عریضی باز کردند. لرد ژنرالزدند و براي 

که بر روي اسبان در حال  یاي) که سربازانی را در حال (قهوه هاي چرم رنگی ها و بین مجسمه بروگان باالي پله
کرد و چشمانش بر  که با لبخندي به شهر نگاه می یدادند، از اسبش پیاده شد. او در حال خروش سوار بودند نشان می

روي قصر اعتراف گیرها ثابت شده بود، افسار اسبش را به یکی از محافظان قصر که صورتی خاکستري رنگ داشت، 
شد. نفس عمیقی از هواي سپیده دم  ها داشت به شدت کمیاب می این حالت داد. آن روز، توبیاس خوشحال بود.

  کشید: سپیده دم یک روز جدید.
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عمر «که افسار را در دست گرفته بود به او تعظیم کرد و گفت:  نگهبانیوقتی بروگان صورتش را برگرداند، آن 
  ».پادشاه دراز باد

  ».ار دیر شدهکمی براي این ک«بروگان شنلش را مرتب کرد و گفت: 

  »چی فرمودید سرورم؟«آن مرد گلویش را صاف کرد و با جرات گفت: 

معلوم شد که افرادي غیر از ما هم اون رو دوست  .پادشاه«کشید، گفت:  که دستی به سبیلش می یبروگان در حال
تو برو و به : «دیگر گفت . سپس به نگهبان»اون به خاطر گناهانش سوزونده شد. حاال مواظب اسب من باش داشتن.

  ».ام. نمی خوام زیاد منتظر بمونم آشپزها بگو که من گرسنه

و گالترو در » گالترو!«تعظیم کنان برگشتند. بروگان به مردي که هنوز سوار اسبش بود نگاه کرد و گفت:  نگهبانان
  خورد، با اسبش به بروگان نزدیک شد. ، تکان میآرامرنگش در هواي ز که شنل قرم یحال

خورم. بعد از صبحانه،  نیمی از افراد رو با خودت ببر و اون را به نزد من بیاور. من االن صبحانه می«بروگان گفت: 
  ».کنم یم اش محاکمه

 ینتر بزرگبزودي  را لمس کرد. روي کمربندش ي جعبهاش  گالترو، بی اختیار و به آرامی، با انگشتان استخوانی
اي بر لبانش نقش بست و زخم  به این موضوع فکر کرد، لبخند ظالمانه وقتی افزود. ش میغنیمت را به کلکسیون

جامعه اخالقی  اصالحاي که در گوشه دهانش بود، منقبض شد ولی حالت چشمان سیاهش تغییري نکرد. افتخار  کهنه
  شد. از آن او می

تر  کشیده اش هاي رنگارنگ لباس پاره لهوقتی لونتا با سستی ساعدهایش را خاراند، وص». لونتا! لونتا!«بروگان صدا زد: 
  شدند.

  ».بله لرد ژنرال!«سرانجام به خودش آمد و صداي بروگان را شنید و گفت: 

نه ویا با من صبحب«اش را محکم کرد و گفت:  اش انداخت و حمایل نظامی رنگش را روي شانهز بروگان شنل قرم
  ».ام، با تو صحبت کنم درباره رویایی که دیشب دیده بخور. می خوام با تو حرف بزنم. می خوام

یه رویاي دیگه، لرد ژنرال؟ چشم. خیلی دوست دارم درباره رویاتون «چشمان لونتا از هیجان گشاد شد و گفت: 
  ».بشنوم. این باعث افتخار منه

در واقع «، بروگان به او گفت: شد می هکه لونتا به دنبال بروگان از درهاي دوتایی برنجی وارد قصر نیکوبریس یدر حال 
  »اي من گوش می دي لونتا. مگه نه؟ه اش صحبت کنیم. تو به دقت به حرف موضوعاتی هست که ما باید با هم درباره

  ».ام هاي شما گوش داده یشه به حرفبله لرد ژنرال. من هم«لونتا سریع از پشت سرش گفت: 

اش را درآورد و یک تکه بزرگ که  ت ایستاد و چاقوي جیبیاي که پرده آبی ضخیمی داش بروگان در کنار پنجره
  هاي طالیی بود، از کنار آن برید. شامل یک نوار با حاشیه منگوله
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کرد و وزنش را از روي یک پایش به روي پاي  می جا به جازد و در حالی که خود را  هایش را لیس می لونتا لب
  کشید. انداخت، انتظار می دیگرش می

  »تیکه پارچه زیبا براي تو لونتا!یه «دي زد و گفت: بروگان لبخن

هاي مختلف لباسش  درخشید، آن را با هیجان زیاد محکم گرفت و سپس آن را روي قسمت در حالی که چشمانش می
گذاشت و سعی کرد که جاي مناسبی براي چسباندن آن پارچه به لباسش پیدا کند. لونتا با خوشحالی خندید و گفت: 

  ».زیباست واقعاًرم لرد ژنرال. این خیلی متشک«

هاي دیوارهاي مجلل آویزان بودند و در  هاي سلطنتی از قاب چهارچوب لونتا پشت سر بروگان به راه افتاد. نقاشی
هاي طالکاري شده دور تا دور  هاي مجلل و زیبا تا فاصله دوري پهن بودند. چهارچوب زیر پایشان نیز فرش

هاي طال کاري شده و نفیس،  ورت هالل بود، را در دو طرف پوشانده بودند. آینههایی که باالیشان به ص درب
  کردند. ها را منعکس می درخشش شنل

به راهنمایی او به سمت  طور هماناي و سفید با تعظیم سالن را به بروگان نشان داد و  یک مستخدم با لباس قهوه
هاي فرعی نگاه کرد  کرد و به راه داد. به سرعت جلوي بروگان حرکت می ادامهالن غذا خوري سمسیري مستقیم به 

  .کرد میرساند و هر چند قدم تعظیمی به او  تا مطمئن شود که کسی به او آسیب نمی

اش ترسانده باشد اما کارکنان، محافظان قصر و تا حدي  توبیاس بروگان مردي نبود که هیچ وقت دیگران را با اندازه
به لباس مخصوص که به داخل قصر آمده بودند تا ببینند که چه چیزي باعث این همه هیاهو و غوغا  مقامات ملبس

  بود. "14مسلک پارسایان"، یعنی فرمانده گردان لرد ژنرالاو  -شده است، همه از دیدن هیبت او ترسیده بودند

ها گدا بودند یا سرباز، ارباب  کرد که آن نمیبه خاطر گناهانشان سوزانده شدند، دیگر فرقی  ها بینلینگبا فرمان او 
 بودند یا بانو و یا حتی پادشاه.

   

                                                           
14 Blood of the Fold  

مسلک "از عبارت  "خون برابر"نام اصلی کتاب برگرفته از نام این فرقه می باشد. اما طبق بررسی هایی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم که به جاي 
   استفاده کنیم. "پارسایان



فرهنگی ادبی سوشاوبگاه   حمید یکتا مترجم:                                                  شمشیر حقیقت، جلد سوم: خون برابر       

 

 ١ 

  5صل ف

  

زودگذر و پرتوهاي  نِدرخشا نورِ يها حلقه، ها شعله. از اعماق کرد یمنگاه  ها شعلهمات و مبهوت به  1خواهر ورنا
 حرکت کرده،و با حالتی فریب آمیز در هوا  هخورد لرزان با حرکات مارپیچی برمی خاستند و رقص کنان پیچ و تاب 

. راند یمرا به عقب  ها آننبود،  محافظشانکه اگر به خاطر  کرد یمع طو گرمایی را سا دکر یمبرخورد  یشانها لباسبه 
را کم کرد.  سوزاند یمخورشید خونین رنگ عظیم تا نصفه در افق باال آمد و سرانجام درخشش آتشی که جسدها را 

  .کرد ینمولی خواهر ورنا دیگر گریه  کردند یمچند تن از خواهرانی که در کنار او بودند، هنوز به آرامی گریه 

بیش از صد پسر و مرد جوان دور آتش حلقه زده بودند و دو برابر این تعداد نیز، خواهران روشنایی و نوآموزان که 
باقی قصر  درنمادین  به صورتبودند. به غیر از یک خواهر و یک پسر که  آنجاآمدهبه  ،حلقه زده بودند ها آندور 

محصورشده، زندانی شده بود، همگی بر روي  خالیِ اتاقِ کیک خواهر که دیوانه شده بود و در ی مسلماًو  مانده بودند
. حتی با وجود کردند یم، تماشا کشید یمرا که به سمت آسمان زبانه  ییها شعلهایستاده بودند و  2تپه باالي تانیمورا

 به صورتو  کرد یماحساس تنهایی عمیقی پیش خود  ها آناین همه جمعیت که دور هم جمع شده بودند، هر کدام از 
  .کرد ینمکه رسم بود، هیچ کس در مراسم تدفین صحبت  طور همان  .خواندند یمو دعا  کردند یممجزا با خود فکر 

حداقل آن اجساد د ایستاده بود و کمرش درد گرفته بود. اجساخواهر ورنا تمام طول شب به عنوان نگهبان، باالي سر 
ک شب ایستاده بودند و دعا یدر تمام ساعات تارهمگی  خواهراناز غوغاي بی وقفه شهر آسوده شده بودند. با مرگ 

با  بعدرا روي جسدها نگه داشته بودند.  يا شدهظ بافته امحترم، حف اجسادو براي حمایت نمادین از آن  کردند یم
ریختند و آن را آتش زدند.  ها یزمهپرتویی از هان را روي  ها آنبرداشته و هر کدام از  را تابش اولین نور، محافظ

دو در اطراف انباشته شده زبانه کشید و  هايِ يها چوب يِ کنده آتش که با نیروي جادویی قدرت یافته بود، به داخلِ
نیروي کوتاه و چاق و دیگري دراز و قوي هیکل بود، آتش بزرگی از  ها آنکفن پیچ شده، که یکی از   کامالً جسد

  وجود آوردند.ه الهی را ب

سال گذشته و یا اگر بخواهیم  800مجبور بودند براي گرفتن راهنمایی همه معبدها را بگردند. این مراسم در  ها آن
  یعنی آخرین باري که یک اسقف اعظم مرده بود.؛ سال گذشته برگزار نشده بود 791دقیق بگوییم، در 

در یک مراسم تدفین مقدس  توانست یمقدیمی پیدا کردند، تنها یک اسقف اعظم  يها کتابدر  ها آنطبق آنچه که 
را براي حمایت خالق، آزاد کند ولی در این مورد خواهران توافق کرده بودند که حق انجام این کار  اسقف قبلیروح 

 ها کتابنند. در آن را در جهت نگهداري روح او انجام داده است، تفویض ک ها تالش ینتر شجاعانهرا به کسی که 
نوشته شده بود که در موارد استثنایی، تفویض این حق با توافق همه امکان پذیر خواهد بود. این توافق به سختی 

  حاصل شده بود.

                                                           
١Sister Verna 
٢Tanimura 
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در افق باال بیاید و آتش با ذرات کامل نور خالق روشن شود، پرتوهاي هان  کامالًطبق رسم، وقتی خورشید سرانجام و 
  .شود یمه بر روي آتش ریخت

از بین رفتند و توده هیزم فرو ریخت و فقط یک لکه خاکستر و چند کنده چوب زغال شده باقی ماند تا  ها قدرت 
 روزِ مارپیچ باال رفت و در نورِ به صورتنشان دهد که مراسم بر روي نوك تپه سبز برگزار شده است. دود آتش 

  ساکت و درخشان ناپدید شد.

در جهان باقی مانده بود، خاکسترهاي سفید و خاکستري  4پیشگو تانناو  3اسقف اعظم آنالینا تنها چیزي که از زندگی
  رنگ بود. مراسم تمام شد.

و بقیه در حالی که براي تسلی دادن  کردند یمبه تنهایی حرکت   یبعضبدون هیچ صحبتی، خواهرها متفرق شدند. 
مثل ارواح گمشده از باالي تپه  ها آن. کردند یمدستشان را دور شانه یک پسر یا یک نوآموز حلقه زده بودند، حرکت 

با حالتی که انگار بدون مادرشان داشتند  رفتند یمبه سمت شهر و به سمت قصر پیشگویان به صورت مارپیچی پایین 
انگشتانش  ،کرد یمبا بی حالی به بقیه که در حال دور شدن بودند نگاه ه ک طور همانخواهر ورنا . شتندگ یمبه خانه بر 

بی پدر نیز شده  يا گونهبه  ها آنکه با مردن پیشگو،  کرد یمبر روي شکمش گره زد، با خود فکر  پرتی را با حواس
 .بودند

آشتی کند. آن زن از او استفاده کرده بود، او را تحقیر کرده بود،  اسقفاو تا قبل از مرگ اسقف اعظم نتوانسته بود با 
ورنا به انجام وظایف خودش و انجام دستوراتش او را حقیر کرده بود. اگر چه همه خواهران به خالق  و با واداشتن

بوده است  يتر بزرگبراي ایجاد خوبی  حتماًکه آنچه اسقف اعظم انجام داده بود  دانست یمو او  کردند یمخدمت 
سوء استفاده کرده بود، آزرده خاطر بود. این موضوع باعث شده بود تا  ها آن از این وفادارياسقف ولی ورنا از اینکه 

  او احساس حماقت کند.

، یک خواهر تاریکی، مجروح شده بود و از آن پس حدود سه هفته تا 5ایتوسط الیش يا حملهچون اسقف اعظم در 
بود که به بالین اسقف  تاننامرگش بیهوش بود، خواهر ورنا موقعیتی به دست نیاورد تا با او صحبت کند. این فقط 

نه بود اعظم آمد و خستگی ناپذیرانه سعی کرد او را درمان کند ولی سرانجام نتوانست. این یک سرنوشت بی رحما
براي  اسقفولی غم مرگ  کند یمهمیشه با او سختگیري  اسقفکه  رسید یمکه زندگی او را فراگرفت. اگرچه به نظر 

در بیست  که زد یمحدود هزار سال سن داشت. ورنا این طور حدس  ناتان، ها یناخیلی سنگین بود. گذشته از  ناتان
  تا او را به قصر بیاورد او خیلی پیر شده بود.  گشت یمسال عجیب و غریبی که به دنبال ریچارد 

خواهر ورنا با فکر کردن به ریچارد لبخندي بر لبانش نقش بست. او نیز دلش براي ریچارد تنگ شده بود. ریچارد 
اسقف اعظم بود. با این وجود به  يها نقشهنیز یکی از قربانیان  ریچارد سرحد تحملش آزار داده بود ولی نیز او را تا

بخشیده بود و  ها آنانجام داده بود، درك کرده بود و او را به خاطر  اسقفکه ریچارد کارهایی را که  رسید یمظر ن
در اوج آن  احتماالًهیچ احساس منفی نسبت به او نداشت. وقتی ورنا به این فکر کرد که عشق ریچارد، یعنی کیالن، 

                                                           
٣Prelate Annalina 
٤prophet Nathan 
٥Ulicia 
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احساس کرد. امیدوار بود که چنین اتفاقی نیفتاده باشد.  پیشگویی وحشتناك کشته شده است، درد سوزانی در قلبش
بسیاري را سر و سامان داده بود. خواهر ورنا امیدوار بود که  يها انساناسقف اعظم زنی مصمم بود و اتفاقات زندگی 

اسقف  هاي یطلباین اتفاقات در جهت خوب و مطلوب براي فرزندان خالق رقم خورده باشند و نه فقط در جهت جاه 
  اعظم.

  »!رسید یمشما عصبانی به نظر  واهر ورنا! خ«:  گفت 6وارن

دوخته شده بر رداي بنفش  يِا نقره هاي ینآستبیرون  جوان ایستاده است و دستانش ارنِورنا برگشت و دید که و
ه است. ورنا نگاهی به اطراف انداخت و دید که تنها دو تن از افراد، بر روي دامنه کوه هستند. بقیه درگره خو اش یرهت

  . رسیدند یمسیاه در دوردست به نظر  يها نقطهبود که حرکت کرده بودند و حاال مثل  ها مدت

  ».اید عصبانی باشم، وارنش«:  ورنا گفت

  »واهر! از چی ناراحتی؟خ«:  وارن گفت

شال آبی  ».اید من فقط از خودم ناراحت باشمش«:  کف دستانش دامن سیاهش را روي رانش صاف کرد و گفت ورنا با
و براي تعلیماتت خیلی جوانی، منظورم اینه که ت«:  روشن خود را صاف کرد و سعی کرد موضوع را عوض کند و گفت

  ».ببینم 7من هنوز عادت نکردم که تو رو بدون راداهان

جایی که همیشه گردن بندي به و هم این نکته را به او یادآوري کرده باشد، وارن با دستی به گردنش  قبالًانگار که او 
مکنه که من در بین کسانی که تحت طلسم قصر زندگی می کنن جوان باشم ولی در بین م«:  گردن داشت زد و گفت

دارم. من از شما سن سال  157خواهر! من جوان نیستم.  اصالًکسانی که بیرون و در دنیاي خارج زندگی می کنن 
سپس دستش را از روي گردنش برداشت و یک طره موي بور  ».بیارمر ممنونم که کمکم کردید گردن بندم رو د

  ».ه نظر می رسه که کل جهان در چند ماه گذشته وارونه شده باشهب«:  مجعدش را به پشت گردنش انداخت و گفت

  ».هن هم دلم براي ریچارد تنگ شدم«:  فتبا دهان بسته خندید و گ ورنا

احتی باور کنم ؟ من نمیتونم به این رکنی ینمفکر  طور ینادا؟ آدم عجیبی بود. تو ج«:  وارن لبخند مالیمی زد و گفت
و  روح پدرش رو متوقف کنه. ولی اون مجبور بود که یرهگبجلوي فرار محافظ از دنیاي زیرین رو  نستهکه اون تو

: من در تمام ممی گرفت. صادقانه میگ بر ما رو درهمه  ،وگرنه مرگ؛  برگردونه شیاصلرو به مکان  ها اشکسنگ 
  ».طول زمستان طوالنی، از ترس فلج شده بودم

 حتماً«:  بر صداقت وارن صحه بگذارد و گفت خواست یمخواهر ورنا سرش را به عالمت تایید تکان داد، انگار که 
  »مفید بوده. تو هم کارت خوب بود وارن! راشبچیزهایی که تو بهش یاد دادي، 

                                                           
٦Warren 
٧Rada'Han 
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، چقدر کم حالت لبخند او تغییر ها سالوارن نگاه کرد و متوجه شد که در طول این  ورنا چند لحظه به لبخند نجیبانه
نی. به وگرفتی در قصر بمگر چه گردن بندت رو از دست دادي ولی من خوشحالم که تو تصمیم ا«:  کرده بود و گفت

 »نظر می رسه که ما بدون پیشگو شدیم

 گذروندم ور توي سرداب قص ها یشگوییپن بیشتر عمرم رو به مطالعه م«:  خاکستر نگاه کرد و گفت يها لکهاو به 
اون چیزي  این تمومِ ،شده یمکه هنوز زنده بود تو قصر اجرا  توسط یک پیشگو ها یشگوییپنمی دونستم که  اصالً

که به من اجازه  خواست یم. دلم گفتند یمم هِکه این موضوع رو بِ خواست یمنبوده که اون می دونسته. من دلم 
  »هیاد بگیرم. حاال دیگه این فرصت از دست رفتش تا با اون صحبت کنم و این چیزها رو از دادند یم

 شبشناسیم و یا به  کامالًنتونستیم اونو  مرد خطرناکی بود. اون مرد مرموزي بود و هیچ کدوممون ناتان«:  ورنا گفت
ن اواشتباه بزرگی مرتکب شده باشن. اگه اونها در  شاما شاید اونها با اجازه ندادن به تو براي دیدن ،اعتماد کنیم

به تو اجازه این کارو  قطعاً، کردند یمکر چیزهاي بیشتري یاد بگیري به این موضوع ف نستیتو یمزمانی که تو 
  »دادند یم

  »هلی حاال دیگه فرصت از دست رفتو«:  وارن به سمت دیگري نگاه کرد و گفت

گردن بندت رو از دست دادي، مشتاقی تا به جهان بیرون بري ولی تو گفته و حاال که ت نمود یمارن! من و«:  ورنا گفت
که تو باید این  کنم یمفکر  ه.قصر بدون پیشگوئ اآلنبودي که حداقل براي مدتی به خاطر مطالعه تو قصر می مونی. 

ت. این امکان بروز و ظهور بسیار بیشتري خواهد داش اینجا محیط نظر بگیري که قدرت جادوییت در حقیقت رو در
  ».برسی ووجود داره که تو روزي به مقام یک پیشگ

ه تنها قدرت ن«و گفت:  ج کردارا مو ش، نسیمی مالیم ردایکرد یمو به سمت شهر نگاه  ها تپههمچنانکه وارن به روي 
رو به  ها قدرتند. من تازه دارم این ه ابود ها یشگوییپو امیدم همیشه درگیر  ام عالقهجادویی من، بلکه عشق و 

 تفاوت با انجام دادنشون ها قدرت. اما درك کردن این کنم یمکه هیچ کس تا به حال درك نکرده، درك  يا گونه
  ».بسیار زیادي داره

زه تو در اون هم به اندا ،هم سن تو بوده ناتانزمانی که  مطمئنمارن! این کار زمان می بره. من و«:  ورنا گفت
سال دیگه  500یا  400. من اعتقاد دارم که اگه تو در اینجا بمونی و به مطالعاتت ادامه بدي، پیشگویی استاد نبوده

  ».خواهی شد ناتانپیشگویی به بزرگی 

در  ییها کتابما یه جهان دست نخورده بیرون منتظر منه. شنیدم که ا«:  وارن چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت
تو قلعه مردم در  ییها کتاب  مطمئناًدیگه هست. ریچارد گفت که  هاي ینسرزمقلعه جادوگران تو شهر آیدیندریل و 

وجود داره. من می خوام چیزهاي زیادي یاد بگیرم و امکان داره چیزهایی براي یاد گرفتن وجود  امپراطوري دیهارا 
  ».هشنداشته باشه که تو اینجا پیدا 

گه اینجا ه. اقصر پیشگوها طلسم شد ارن! و«:  را چرخاند و گفت ها آن، یشها شانهخواهر ورنا براي آرام کردن درد 
، عمر خواهی کرد. به من نگاه کن و ببین که توي اون کنند یمرو ترك کنی، به اندازه افرادي که تو جهان بیرون عمر 
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متولد شدیم ولی سنی یک سال از هم  اختالفسال کوتاه زندگی در بیرون از اینجا چه به سرم اومده. اگر چه ما با  20
که باید خودم رو آماده کنم تا  رسم یمکه باید به دنبال ازدواج باشی و من طوري به نظر  رسی یمتو در سنی به نظر 

. حاال من به قصر برگشتم و دوباره طبق زمان قصر عمر خواهم کرد ولی هر چیزي که از پرهب روي زانوهام ام نوه
  ».جبران نخواهد شد هباشه، دیگدست رفته 

  ».پیر می دونی که تو زیادي خودتو  کنم یمکر ف«:  وارن نگاهش را به سمت او برگرداند و گفت

  »عاشق تو شده بودم؟ قبالًمی دونستی که من  ارن! و«:  ورنا به او لبخندي زد و گفت

  »؟کی !گینمی اشق من؟ جدي ع«:  وارن آنقدر متعجب شده بود که یک قدم به عقب رفت و گفت

سال پیش بود. تو با موهاي بور  100حدود  کنم یمه. این موضوع مربوط به خیلی سال پیشه. فکر آ«:  ورنا گفت
  ».مجعدت خیلی فهمیده و باهوش بودي و اون چشمان آبی زیبات قلب منو اسیر خودش کرده بود

  »واهر ورنا!خ«:  وارن گفت

ارن! این مربوط به خیلی وقت پیشه و و«:  و گفت هبگیر ور اش خنده وقتی صورت وارن قرمز شد، ورنا نتونست جلوي
تو در مقایسه با  اآلن«:  و لبخندش محو شد و گفت »ون زمان مثل تو، جوان بودم. اون یه احساس زودگذر بودامن در 

  ».همن مثل یه بچه هستی و من اونقدر پیر هستم که سن مادرت رو دارم. دور بودن از قصر من رو خیلی پیر کرد

چه که ن و بمیري، فقط چند دهه کوتاه فرصت داري تا او یشبعالوه (در جهان بیرون)، تو تا قبل از اینکه پیر ب«
شه اون . همیشه مییشب پیشگو یه احتماالًرو یاد بگیري. تو در اینجا فرصت خواهی داشت تا یاد بگیري و  ياخومی

پیشگو هستی. با  چیز به یه ترین یکنزدرو از بیرون قرض گرفت و به اینجا آورد و خوند. تو از هر نظر،  ها کتاب
 »می دونی. ما به تو احتیاج داریم، وارن! ها یشگوییپره حاال از همه بیشتر دربا احتماالً، تو ناتانمرگ اسقف اعظم و 

واهر! خ«:  و گفتنگاه کرد  تابیدند یمقصر  يها باممخروطی و  يها ستونوارن به پرتوهاي لرزان نور خورشید که بر 
  ».کنم یماش فکر  ارهبدر 

  ».این همون چیزیه که من از تو می خوام ارن! و«:  ورنا گفت

که کی به عنوان اسقف  کنی یمچیکار بکنی؟ فکر  ياخواال می ح«:  صورتش را برگرداند و گفتوارن آهی کشید و 
  »اعظم انتخاب میشه؟

در تحقیقی که براي برگزار کردن مراسم تدفین انجام داده بودند متوجه شده بودند که فرآیند انتخاب یک  ها آن
پیچیده و مشکل است. وارن نیز از این امر آگاه بود. تعداد افراد کمی به اندازه او درباره  کامالًاسقف اعظم جدید 

  سرداب اطالعات داشتند. يها کتاب
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ایه. این به  العاده فوقائل شدن به مقام اسقف اعظم نیازمند تجربه و دانش ن«:  را باال انداخت و گفت یشها شانه ورنا
یا  9یا فیلیپا 8مارسیک . لوماشهبانتخاب  پیرتر ین یکی از خواهرانباز  تبایس یمن معناست که این شخص وا

ادي یمی تونه نامزد اصلی باشد. خواهرهاي شایسته ز 11تونند نامزدهاي احتمالی باشند. البته خواهر مارنمی10دالسینیا
 نفر دوازده از بیشتر که دارم شک وجود این با من میتونم حداقل سی نفر رو اسم ببرم وبراي این مقام وجود داره. 

  »باشن. داشته شدن اعظم اسقف براي جدي شانس واقعاً بتونند

  ».کر کنم حق با شماستف«:  را خاراند و گفت اش ینیبوارن با حالت بی توجهی با انگشتش کنار 

لیست قرار نگیرند، آماده یک مسابقه و مباحثه جدي خواهند شد.  رأسخواهر ورنا شکی نداشت که خواهرها اگر در 
و نهایت تالششان را انجام  دهند یمتشکیل  يا جبههو براي پشتیبانی از او  کنند یمقهرمان خود را انتخاب  ها آن

عظمی رسید، تا مطمئن شوند که او انتخاب خواهد شد و بعد از آن که نامزد مورد حمایتشان به مقام اسقف ا دهند یم
، خواهران بانفوذتر شود یمکه تعداد نامزدها کم ن باال و پر نفوذي بدهد. همچنا يها مقام ها آنتوقع دارند که او به 

بر جناح خواهران  ها آنتا یکی از  کنند یمچه جناحی را انتخاب کنند، آنقدر با هم رقابت   اند نگرفتهکه هنوز تصمیم 
. داد یمقرار  یرتأثرقیب، پیروز شود. این یک تصمیم گیري بسیار مهم بود، تصمیمی که تا صدها سال قصر را تحت 

  .شد یمتلخ  يا مبارزهباعث بروز  احتماالًاین موضوع 

سخت باشه،  که فرآیند انتخاب خیلی زنم یمن مشتاق درگیري نیستم ولی حدس م«:  خواهر ورنا آهی کشید و گفت
طوري که نیرومندترین فرد به مقام اسقف اعظمی برسه. ممکنه که این انتخاب مدت زمان زیادي طول بکشه. امکان 

  ».یا شاید تا یک سال، اسقف اعظم نداشته باشیم ها  ماهداره که ما تا 

  »واهر! شما از کی حمایت خواهید کرد؟خ«وارن پرسید: 

این حقیقت را  ها چروكوارن؟ این  بینی یمپیشونی من رو  يها چروكن؟ تو دوباره داري م«:  ورنا خندید و گفت
  ».آم دند که من یکی از خواهران جوان هستم. من در بین کسانی که داراي نفوذ هستند، به حساب نمیتغییر نمی

نابراین من فکر ب«:  اگرچه کسی در آن اطراف نبود ولی وارن کمی به ورنا نزدیکتر شد و با صداي آهسته گفت
  ». اون شش خواهر تاریکی که با کشتی فرار کردند. یادت میاد؟یاريبکه بهتره سعی کنی کمی نفوذ بدست  کنم یم

  »ون کار چه ربطی به انتخاب اسقف اعظم داره؟ا«:  ورنا به چشمان آبی وارن نگاه کرد و با اخم گفت

ی گفته که اونها فقط شش خواهر بودند. اگه یکی دیگه تو ک«:  گفتردایش را با گره سفتی به شکمش پیچاند و  وارن
قصر باشه چی؟ یا دوازده تاي دیگه؟ یا صد تاي دیگه؟ خواهر ورنا! تو تنها فردي هستی که من به اون به عنوان یک 

  ».م نرسهیه خواهر تاریکی به مقام اسقف اعظ یشبخواهر نور واقعی اعتماد دارم. تو باید کاري بکنی که مطمئن 

                                                           
٨Leoma Marsick 
٩Philippa 
١٠Dulcinia 
١١Sister Maren 
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من هیچ ارزشی ندارن و  يها حرففتم که من یکی از خواهران جوانم. گ«:  ورنا به قصر در دوردست نگاه کرد و گفت
  ».اند کردههمه می دونن که همه خواهران تاریکی فرار 

روي ردایش را صاف کند. ناگهان برگشت و در حالیکه  هاي ینچوارن به سمت دیگري نگاه کرد و سعی کرد که 
. درست فهمیدم؟ تو هم اعتقاد داري که حق با منه کنی یمو هم فکر ت«:  ابروانش از بدگمانی چین خورده بودند، گفت

  ».که هنوز خواهران تاریکی تو قصر هستند

گرچه من حضور اونها رو بعید نمیدونم ولی دلیلی هم ا«:  ورنا با حالتی آرام به چشمان مشتاق وارن نگاه کرد و گفت
که اونها اینجا نباشند. بعالوه، این موضوع تنها یکی از دغدغه هاییه که در حال حاضر باید به اونها توجه کنیم  بینم ینم

  »وقتی...

  .»مهمیه مسئلهپهلویی که همیشه خواهرا می گن به من نگو. این  دو يها جملهاز اون  کنم یمواهش خ«:  وارن گفت

. درست و با احترام کنی یمارن! تو یه شاگرد هستی که داري با یه خواهر روشنایی صحبت و«:  ورنا عبوس شد و گفت
  ».حرف بزن

چه بهش اعتقاد دارم، ایستادگی ن واهر! من بی ادب نیستم. ریچارد به من یاد داده تا براي خودم و اوخ«:  وارن گفت
که خودت گفتی ما هم سن و سال هستیم. تو  رطو همانکنم. بعالوه، تو کسی هستی که گردن بند من رو درآوردي و 

  .»ارشد من نیستی

  »و هنوز یه شاگردي هستی که...ت«:  ورنا گفت

نمی دونه. در این مورد تو شاگرد  ها یشگوییپکه خودت گفتی، هیچ کس بیشتر از من درباره  طور همان«:  وارن گفت
جادویی از من بیشتر می دونی ولی  استفاده از قدرت من هستی خواهر! من قبول دارم که تو درباره خیلی چیزها مثل

درباره چیزهاي زیادي از تو بیشتر می دونم. تمام دلیلی که تو راداهان رو از گردن من درآوردي این بود که  هممن 
و  کنی یمکارهاي خوبی که  به خاطر. من به تو به عنوان یه خواهر و یهدبتو می دونستی که اسیر کردن اشخاص کار 

ولی  گذارم یمدانشی که داري احترام میذارم ولی من دیگه اسیر خواهرا نیستم. خواهر! من به شما احترام  به خاطر
  ».برده شما نیستم

سی می دونست که در پس اون گردن بند چه چیزي کچه  «:  ورنا مدت طوالنی به چشمان آبی وارن نگاه کرد و گفت
افراد دیگه  کنم یموارن. من هم فکر  هئق با توح«:  سرانجام ورنا قبول کرد و سرش را تکان داد و گفت »قرار داشت؟

  ».اي در قصر وجود دارن که قسم خوردند روحشون رو تقدیم محافظ کنن

 فراد دیگه اي؟ تو نگفتی خواهران و گفتی افراد دیگه اي؟ منظورت اینه کها«:  وارن چشمانش را گرداند و گفت
  »جادوگران جوان هم جزوشون هستند. منظورت همینه؟
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  »؟يکردفراموش  ور 12ه این زودي جدیدیاب«:  ورنا گفت

  ».ه. اون رو فراموش نکردمن«:  رنگ وارن پرید و گفت

گفتی، وقتی یه نفر این کار رو انجام داده باشه، احتمال داره که افراد دیگه اي هم  دتوخکه  طور  نوهم«:  ورنا گفت
  ».این کار رو انجام داده باشن. ممکنه بعضی از مردان جوانی هم که توي قصر هستند به محافظ قسم خورده باشن

 چکار ارهبورنا! ما باید در اینواهر خ«:  شد و گفت تر یکنزد ، به ورنازد یم گره وارن در حالیکه دوباره ردایش را
ین یه فاجعه خواهد بود اگه این اتفاق بیفته. ا .شهبکنیم؟ ما نمیتونیم به یه خواهر تاریکی اجازه بدیم که اسقف اعظم 

  ».ما باید مطمئن بشیم که یکی از اونها اسقف اعظم نشه

بدتر از اون اینه که بعد از اینکه فهمیدیم او طور می تونیم بفهمیم که او به محافظ قسم خورده یا نه؟ چ«:  ورنا گفت
ما  حتی هاگ. د که انجام بدیم؟ اونها جادوهاي کاهشی دارن ولی ما نداریماچه کاري از دستمون بر می ،قسم خورده

اونها انجام بدیم. این کار مثل اینه که بخوایم  در موردچه کسانی هستند، نمیتونیم کاري  ها ناوبتونیم بفهمیم که 
  ».یاریمبدستمون رو داخل یه کیسه بکنیم و دم یه افعی رو بگیریم و او رو بیرون 

  ».ن هرگز به این موضوع فکر نکرده بودمم«:  رنگ وارن پرید و گفت

  ».لق ما رو راهنمایی کنهپیدا خواهیم کرد. شاید خا راشبا راهی م«:  بغل کرد و گفت ودستاش ر خواهر ورنا

با اون شش خواهر ه مثل همون کاري ک ؛هاید ما بتونیم از ریچارد بخوایم که برگرده و به ما کمک کنش«:  وارن گفت
. ریچارد ترس از گردند ینمتاریکی کرد. ما در نهایت از شر اون شش خواهر خالص شدیم. اونها دیگه هرگز بر 

  ».رو مجبور به فرار کرد خالق رو به اونها چشوند و اونها

مرد. مرگ همراه  ناتاندر اون جریان، اسقف اعظم زخمی شد و مدتی بعد به همراه  و«:  ورنا به او یاد آوري کرد
  ».ریچارده

ین ریچارد نبود که باعث مرگ اون شد. ریچارد یه جادوگر جنگه. اون براي اونچه درسته و ا«:  وارن با اعتراض گفت
تازه آغاز کشتارها و  ناتان، مرگ اسقف اعظم و داد ینممی جنگه. اگه اون کارها رو انجام  براي کمک به مردم

  ».شد یم ها یخراب

گی. ما دین بزرگی به ریچارد داریم. ولی لبته تو درست میا«:  گفت يتر آرامبه هم فشرد و با صداي  ودستاش ر ورنا
صورت من گواه این  يها چروك اي دیگه.  مسئلهاست و پیدا کردن اون  مسئلهاینکه ما به او احتیاج داریم یک 

که ما نمیتونیم روي کمک فرد دیگه اي حساب  کنم یمن فکر م«:  پایین انداخت و گفت و ورنا دستش ر ».مطلبن
  ».کنیم. ما باید خودمون راهی براي حل این مشکل پیدا کنیم

                                                           
١٢Jedidiah 
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از نشونه هاي شومی درباره حکومت  اه یشگوییپ ؛ اومون زاییدهگ«:  گفتوارن با حالتی غمگینانه به او نگاه کرد و 
 ».اسقف اعظم بعدي خبر می دن

 را فرا گرفت. یک آهنگ بمِ فضامختلف  يها جهتاز  ها طبلو این بار از طرف شهر، صداي پیوسته  هبار دیگ هی
که به این معنا  کرد یم. صدایی غمناك بود و ورنا نیز تصور دنک یمرخنه   ینهسبه اعماق  رسید یممداوم که به نظر 

  باشد.

 نقاطرا در  یشانها طبلطبل نوازان و محافظانشان سه روز قبل از مرگ اسقف اعظم به آنجا رسیده بودند و سریع 
روز در طول  شروع به نواختن آن ریتم بم پیوسته کرده بودند، ها آنمختلف شهر به صدا درآورده بودند. از وقتی که 

و بدین ترتیب حتی براي یک لحظه صداي آهنگ  نواختند یمو شب آن را قطع نکرده بودند. طبل نوازان به نوبت 
  .شد ینمقطع 

آن صداي نافذ و فراگیر، کم کم اعصاب مردم را خراب کرده بود و همه را کج خلق و زود رنج کرده بود. انگار که 
خزیده و آماده حمله بود. به جاي فریادها، گفتگوها،  ها یهسادیده شود، در  سرنوشت شوم به آرامی و بدون اینکه

  عادي، محیط آرام به حالت ترس و تشویش آنجا افزوده بود. هاي یقیموسو  ها خنده

اجناس کوچکی را ، در حوالی شهر، مردم تهیدست به جاي اینکه مثل همیشه مشغول گفتگو با یکدیگر باشند
کوچک آشپزي کنند، مغازه دارها در حالیکه  يها آتشرا در سطل بشویند و یا روي  یشانها لباسبفروشند، 

ایستاده بودند و یا پشت  یشانها مغازهعبوس بود، در جلو درب  شانهای  چهرهبازوهایشان را بغل کرده بودند و 
در  کشیدند یمرا  ها يگارکه ، ایستاده بودند. مردانی کردند یمکه براي چیدن اجناس استفاده  شان ِ یچوبمیزهاي 

داشتند، مشغول کارهایشان بودند. مردمی که براي خرید آمده بودند، فقط سرسري به  يا زدهحالیکه چهره غم 
سریع  یشانها نگاه. کودکان در حالیکه خریدند یمو هر آنچه را که نیاز داشتند، بالفاصله  انداختند یماجناس نگاهی 

در حال بازي تخته  قبالً ن را گرفته بودند. مردانی که ورناانشا، محکم دامن مادرخیدچر یمبه این طرف و آن طرف 
  دیگر دیده بود، حاال مخفی شده بودند. هاي يبازنرد و 

. این ناقوس از چند شب رسید یمبار، صداي ناقوسی در دوردست در قصر پیشگوها به گوش ک هر چند دقیقه ی
که اسقف اعظم مرده است. ولی صداي  کرد یمو به همه اعالم  نواخت یم کرد یمپیش و تا وقتی که خورشید غروب 

، ورود قریب به یقین امپراطور شد یم نواختهکه توسط سربازان  ها طبلربطی به مرگ اسقف اعظم نداشت. آن  ها طبل
  .کردند یمرا اعالم 

کسانی را که  يها زخمدرحالیکه . او کرد یم، نگاه کردند یمخواهر ورنا به چشمان رنجور مردمی که از کنارش عبور 
رو به یاد  ها  پادشاهن فقط م«:  کرد به وارن گفتمی کرد و طلب آرامش و برکت از خالق می لمس  شدند یمنزدیک 

  »؟ه. این امپراطور کیومی آرم، نه این محفل امپراطوري ر
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امپراطوري شروع به تصرف قلمروهاي پادشاهی سال پیش محفل  15یا  10، نوجوان .13سمش جگنگها«:  وارن گفت
را  اش یقهشق ، با یکی از انگشتاشکرد یم. سپس در حالی که فکر »کرد و اونها رو تحت سلطه خودش یکپارچه کرد

ی دونی! من بیشتر اوقاتم رو به مطالعه توي سرداب گذروندم، بنابراین از جزئیات مطمئن نیستم. م«:  خاراند و گفت
اونجا که من می دونم اونها به سرعت در حال پیشروي براي سلطه بر جهان قدیم و ضمیمه کردن همه اون به اما تا 

امپراطوریشون هستند. با این حال، امپراطور خطر و آزاري براي ما به وجود نیاورده. حداقل به اینجا یعنی تانیمورا 
  ».ز ما هم انتظار داره تا توي کار اون دخالت نکنیمحمله نکرده. اون از مداخله توي کار قصر صرف نظر کرده و ا

  »؟اینجا یادب را می خوادچ«:  ورنا پرسید

  ».بازدید کنه شیامپراطورمیدونم. شاید فقط می خواد از این بخش از ن«:  را باال انداخت و گفت یشها شانه وارن

اف مدفوع تازه یک اسب گذشت و در حالیکه بعد از اینکه خواهر ورنا دعاي خالق را در حق زنی الغر خواند، از اطر
. شهبمیدوارم که عجله کنه و زودتر به اینجا برسه تا این صداي طبل لعنتی ساکت ا«:  ، گفتداد یمبه قدم زدن ادامه 

  .»چهار روزه که مشغول طبل زدن هستن. پس اون به زودي به اینجا می رسه اآلناونها 

حافظان قصر، عضو نیروهاي محفل امپراطوري هستن. از م«:  به اطراف نگاه کرد و گفت هوارن قبل از اینکه حرف بزن
اونجایی که امپراطور به غیر از مردان خودش به هیچ فرد مسلحی اجازه نمی ده به قصر وارد شه، اونها رو از روي 

به این  ها طبلکه نواختن  تواضع به قصر فرستاده. در هر صورت من با یکی از محافظا حرف زدم و اون به من گفت
معنا نیست که بزودي به اینجا می رسه.  به اون این لیراطور در حال اومدن به اینجاست ومعناست که اعالم کنن امپ

  ».نواختند یم ها طبل از شش ماه قبل از رسیدنش ،اون گفت زمانی که امپراطور از شهر بریستون دیدن کرده بوده

  »تحمل کنیم؟ ها ماهش ماه؟ منظورت اینه که ما باید این سر و صدا رو تا ش«:  ورنا گفت

بعد برسه و یا ممکنه  ها  ماهنه. ممکنه که اون  لزوماً«:  ردایش را جمع کرد و از روي یک چاله پرید و گفت وارن
  ».می رسه کیهمین فردا برسه. تا وقتی که امپراطور نخواد، اونها اعالم نمی کنن اون 

به اینجا نرسه، خواهرا فکري براي ساکت کردن  ها يزودیلی خوب! اگه اون به این خ«:  هر ورنا اخم کرد و گفتخوا
  ».لعنتی خواهند کرد يها طبلاون 

که  ام یدهشنین کار از نظر من هم خیلی بجاست. ولی نمیشه با این امپراطور سرسري رفتار کرد. من ا«:  وارن گفت
سپس نگاه معناداري به ورنا انداخت و  ».حاال وجود داشتند، بزرگ ترهتا اون لشکري داره که از تمام لشکرهایی که 

  ».این لشکر بود که در جنگ بزرگ جهان قدیم رو از جهان جدید جدا کرد و«:  گفت

تصرف کرده باشه، دیگه چه  همه قلمروهاي پادشاهی قدیم رو قبالًگه اون ا«:  ورنا چشمانش را تنگ کرد و گفت
نباشه. سربازا  سربازا  يها الفکه این حرف چیزي بیشتر از  کنم یمنیازي به چنین لشگر عظیمی داره؟ من فکر 

  ».همیشه دوست دارن بزرگ نمایی کنن

                                                           
١٣Jagang 
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. اونها نیددخودشون اون لشکر رو  چشمحافظا به من گفتن که اونا با م«:  را باال انداخت و گفت یشها شانه وارن
 ینهببرو که چشم میتونه  يا محوطه، تمام یشندمگفتند که وقتی نیروهاي محفل امپراطوري تو یه سرزمین جمع 

  »وقتی که امپراطور به اینجا برسه، قصر در مقابل اون چه کاري بتونه انجام بده؟ کنی یمپوشونن. فکر می

  »ه.به دخالت در سیاست ندار يا عالقهه! قصر هیچ ب«:  ورنا گفت

 ».و هیچ وقت از هیچ چی نترسیديت«:  پوزخندي زد و گفت وارن

امپراطور. بعد از اینکه اون بره، این قصر  يها خواستخالقه و نه  يها خواستهار و وظیفه ما مربوط به ک«:  ورنا گفت
  .»طوالنی باقی خواهد موند يها مدت

پیش و وقتی که مدت  ها مدتی دونی! م«:  قدم زد، گلویش را صاف کرد و گفتوارن بعد از اینکه مدتی در سکوت 
  ».نوآموز بودي، من شیفته تو شده بودم زمان زیادي نبود که به اینجا اومده بودیم و تو هنوز یه

  »!کنی یماال تو داري من رو مسخره ح«:  ناباورانه به صورت وارن خیره شد و گفت اخواهر ورن

مجعد تو زیباترین موهایی  يا قهوهکه موهاي  کردم یمه. جدي می گم. من فکر ن«:  شد و گفتصورت وارن سرخ 
. من فکر کردي یمبودي و با اطمینان بیشتري از هان استفاده  تر زرنگبود که تا اون زمان دیده بودم. تو از بقیه 

  ».یمخونبدرس از تو بخوام که با هم  خواستم یمکه هیچ کس به استادي تو نیست.  کردم یم

  »؟نخواستیس چرا از من پ«:  ورنا پرسید

وارن  ».نبودم طور یناو همیشه خیلی به خودت اطمینان و اعتماد داشتی. من ت«:  را باال انداخت و گفت یشها شانه وارن
بودي. من در مقایسه با اون عددي  مند عالقه عالوه، تو به جدیدیاب«:  با خجالت موهایش را به عقب انداخت و گفت

  ».خندي یمکه در صورت مطرح کردن درخواستم، تو فقط به من  کردم یمنبودم. من فکر 

  .دهد یمورنا دید که دارد موهایش را به عقب هل 

  ».کردم یمب شاید این کارو خ«:  را پایین انداخت و گفت یشها دست

یک زن با کودکش  ».مردم جوان هستن ممکنه احمق به نظر برسنقتی و«:  احساس بهتري به ورنا دست داد و گفت
ادا کند. همین که آن زن از او  ها آنزانو زد. ورنا خم شد تا دعاي خالق را در حق  ها آننزدیک شد و مقابل  ها آنبه 

شتر از سال یا بی 20و می تونیت«:  تشکر کرد و به سرعت از آنجا رفت، خواهر ورنا به سمت وارن برگشت و گفت
که به اونها اینقدر عالقه داري بپردازي و به سن من برسی و به اینجا برگردي و  ییها کتاباینجا بري و به مطالعه اون 

و می تونی از من تقاضاي ازدواج بکنی مثل تقاضایی که من  رسیم یموقت دیگه ما هم سن و سال به نظر ن او
  ».از تو بکنم خواستم یم

نگاه کردند. ورنا از میان آن جمعیت درهم و برهم توانست یکی از  زد یمرا صدا  ها آنبه کسی که  ها آنهر دو 
  .داد یمدستش را تکان  ها آنمحافظان قصر را ببیند که داشت براي جلب توجه 
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  »نیست؟ 14ون کوین آندلمرا«:  ورنا از وارن پرسید

  »میدونم چرا اینقدر هیجان زده است؟ن«:  وارن سرش را به نشانه تایید تکان داد و گفت

رو  خداخواهر ورنا! «:  ایستاد و گفت ها آننفس نفس زنان از روي یک کودك پرید و در مقابل  ،آندلمر شمشیرزن
  . »توي قصر ناالشکر که باالخره شما رو پیدا کردم. اونها با شما کار دارن. همین 

  »چی؟ ی با من کار داره؟ دربارهک«:  ورنا پرسید

واهرا شما رو می خوان. خواهر لوما خ«:  دي نفسی کشید و سعی کرد در همان حال حرف بزند و گفتبه تن شمشیرزن
من در پیدا کردن شما سستی  هگوش من رو گرفت و به من گفت تا شما رو پیدا کنم و ببرم پیشش. اون گفت که اگ

  ».افتاده باشهباید اتفاقی  حتماًبه خرج بدم، مادرم رو به عزام می شونه. 

  »ه نوع اتفاقی؟چ«:  ورنا پرسید

خواهرانه اي کرد که  يها نگاهاز اون  ،قتی از اون پرسیدم که چه اتفاقی افتادهو«:  او دستانش را باال آورد و گفت
  ».یه مرد رو ذوب کنه و به من گفت که این کار مربوط به خواهراست و به من ربطی نداره يها استخوان تونهمی

که باید همراه تو به قصر برگردیم وگرنه اونها پوست تو  کنم یمکر ف«:  ورنا آهی از سر خستگی کشید و گفت خواهر
  ».می کنن و به عنوان پرچم از اون استفاده می کننو ر

  ورنا را باور کرده بود. يها حرفرنگ سرباز جوان پرید، انگار که 

   

                                                           
١٤Kevin Andellmere 
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  6فصل 

  

، خواهر فیلیپا، کرد میمتصل  پیشگویانو قصر  2را به جزیره هالسبند 1روي پل سنگی قوس دار که رودخانه کرن
مانند سه شاهین شکاري که در حال نگاه کردن به غذایشان بودند،  ،دالسینیا و مارن در یک ردیف و شانه به شانه

را محکم به کمرشان زده بودند. نور خورشید که از پشت سرشان  دستانشان با بی صبري ها آنایستاده بودند. 
را تشخیص دهد.  ها آن هاي اخم توانست می، صورتشان را در سایه فرو برده بود، با این وجود خواهر ورنا تابید می

ا عجله به را انجام داده بود، به سرعت و ب اش وظیفهکه ندلمر آزن شمشیروارن به همراه ورنا به روي پل رسیدند و 
  سمت دیگري رفت.

که خواهر ورنا در جلو او ایستاد، خواهر دالسینیا با موهاي خاکستري رنگ و چانه ثابتش کمی به جلو خم ن همچنا
  ».ا حاال کجا بودي؟ همه منتظر تو هستندت« گفت:شد و 

. رسید میکوچک باران، همچنان به گوش  هاي قطرهصداي در آن محوطه مانند ، کوبیدند میکه در شهر  ها طبلصداي 
  را از سرش بیرون کرد. ها آنورنا فکر  اما

هنوز  شک ندارم در حالی که .کردم میفکر  خالقو درباره آینده قصر و کار  رفته بودم پیاده روي« گفت:خواهر ورنا 
  .»شهیمشروع  شینیشجان در مورد بحث ه زوديب 3اسقف اعظم آنالینا سرد نشده جسد هايرخاکست

 گفت:خواهر دالسینیا کمی به جلوتر خم شد و در حالیکه چشمان آبی نافذش تاللویی خطرناك به خود گرفته بودند، 
 اآلن. ینیب یمدوباره جزء یکی از نوآموزان  ستاخ نباشی وگرنه به زودي خودتوکه نسبت به ما گ کنم میه تو اخطار ب«

کنی که به کنی و سعی تجدید نظر  زندگی در اینجا شیوهکه درباره  ه، بهترکه دوباره براي زندگی به قصر برگشتی
  ».ذاريب اي شایستهاحترام  تها مافوق

را غالف کرده باشد، خودش را عقب کشید  هایش چنگال گویی پیام تهدیدآمیزش را ابالغ کرد خواهر دالسینیا وقتی
عضالتی چون و . خواهر مارن، که زنی قوي هیکل بود کرد نمیرا تحمل  اي مشاجرهو کمرش را صاف کرد. او هیچ 

 ،سیاه یچشمان قد دراز،ا یک جنگلبان و زبانی درخور مقامش داشت، با رضایت لبخندي زد. خواهر فیلیپا ب
عجیب و غریب به او داده بودند، با چشمان سیاهش از  اي ه قیافهو چانه باریکش ک هایش گونه برجسته هاي استخوان

  .کرد میبه خواهر ورنا نگاه س بی احسانگاه وراي یک 

  »هستیمبرابر  خالقه ما در نظر ؟ همها مافوق« گفت:خواهر ورنا 

                                                           
1Kern 
2Halsband 
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ما درخواست تشکیل یک مجمع براي بررسی نگرش فتنه  هاگ ه،جالبی رابر؟ عقیدهب« گفت:خواهر مارن با کج خلقی 
به همراه  بار دیگرک که ی ینیب یمبا ما برابر هستی و به زودي  چقدرکه تو  وقت متوجه میشین بدیم، او توه جویان

دیگه ریچارد اینجا نیست تا  ،هستی. فقط این دفعه کارهاي بی ارزشسایر نوآموزان تحت امر من، مشغول انجام 
  ».از اینجا نجات بده ورو بکنه و تو رشفاعتت 

  »خواهر مارن؟ یمیگدي ج« گفت:خواهر ورنا یکی از ابروانش را باال برد و 

  .از پشت وارد سایه ورنا شدوارن به آرامی 

که آخرین  رممیابه یاد  طور نیاولی من  اصالح کن، کنم می؟ اگر اشتباه بوده يطور نیایعنی «:  خواهر ورنا ادامه داد
که من از اینجا بیرون رفتم تو به من گفتی که این کار به خاطر دعا و خواهشی بوده است که تو در حق من  اي دفعه

که  یمیگخدمت کنم. حاال تو  خالقم باید به بهترین شکل به کردي و اینکه اگر دوباره بخوام یک خواهر بش خالقبه 
  »؟کنم می اشتباه در یادآوري خاطراتم این کار، کار ریچارد بوده. آیا

و داري از من سوال و جواب ت« گفت:و فشرد که بند انگشتانش سفید شد  خواهر مارن آنقدر محکم دستانش را به هم
 کنی میی، من در حال تنبیه دو نوآموز گستاخ بودم! تو چطور جرات ست سال قبل از اینکه تو متولد بش؟ دویکنی می

  »که ...

نمیتونه  ها داستانکه هر دو این  یینجاگفتی. از اواز یک اتفاق  داستان متفاوت تا دو اآلنو ت« گفت:خواهر ورنا 
فکر خواهر مارن! من  یگفتتو دروغ یعنی این  ،بله ه.دروغ ها ناوکه یکی از  گیریم می، پس نتیجه درست باشه

صادق هستند و از دروغ متنفرند. حتی بیشتر  کامالً. خواهران روشنایی یدنگ دروغکه  کنید میسعی که شما  کردم می
  »؟کرده ش تعیینخود ییگو دروغبراي جبران  ور ن، یعنی رئیس نوآموزان، چه تنبیهیحاال مافوق م از بی حرمتی!

 خودم موقعیت به و ورنا خواهر بودم شما جاي به من اگه جسارتی، چهداي من! خ« گفت:خواهر دالسینیا با پوزخند 
 عقاید و افکار این ،یکن یم رو کارن ای داري تو میرسه نظر به که طور همان ،کردم یم فکر اسقف مقام براي رقابت در

 شما خاطر به تا نمیمونه باقی کسی دیگه بزاره اهتن رو تو هم لوما خواهر . وقتیکردم یم بیرون سرم از رو گستاخانه
  »4بسابه هم به دندوناشو

 يخوا میس خواهر دالسینیا! تو قصد داري که از خواهر لوما حمایت بکنی؟ یا فقط پ« گفت:خواهر ورنا با تمسخر 
  »از جلو راهت کنار بزنی و خودت به مقام اسقف اعظم برسی؟ راهی پیدا کنی تا اونو

بیایید این  بپردازیم. نهااوداریم که باید به  متريمهل . ما مسائافیهک« گفت:قتدرانه خواهر فیلیپا با صدایی آرام و م
  ».به خوبی انجام بدیم انتخابات رونیم تا بتود ذاریاختالفات را کنار ب

  »؟هچی اختالفن او و« گفت:خواهر ورنا مشتش را روي رانش قرار داد و 
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خواهر فیلیپا با وقار به سمت قصر برگشت و در حالیکه شنل زرد ساده ولی زیبایش در پشت سر در نوسان بود، 
 کارو نیمتو می. تو آخرین خواهر هستی و بنابراین ما يکردمعطل  ورنا! دنبال ما بیا. تو خیلی ما روواهر خ« گفت:

  ».بررسی خواهیم کرد بعداً رو موضوع گستاخی تو شروع کنیم. ما

دو خواهر دیگر در کنارش به راه افتادند. خواهر ورنا و وارن نگاه گذشت،  میکه او خرامان از روي پل ن همچنا
  به راه افتادند ها آنبه هم کردند و پشت سر  يا پرسشگرانه

اخم به ورنا را کند کرد و اجازه داد تا سه خواهر به اندازه دوازده گام از او جلو بزنند. وارن با  هایش گاموارن سرعت 
  فت: گ صداي نجوایشان را بشنوند. توانستند نمی ها آنطوري که  و نزدیکتر شد

کنی! اینجا در بیست به شب تار تبدیل  ، روز روشن روبا خشمت نیمیتوکه تو  کنم میفکر  ها وقتبعضی ر ورنا! واهخ«
فقط دوست  این کارو میکنی؟. چرا چه کارهایی میکنه قدر آروم بوده که فراموش کرده بودم زبونتن سال گذشته او

  »داري براي هیچ و پوچ بلوا به پا کنی؟

چه  سه خواهر قصد دارن اونکه  کنی میکر ف«نگاه کرد و موضوع را عوض کرد و گفت:  ورنا بی رمقوارن به اخم 
  ».با هم دشمن هستن ها ناوکه  ردمک میکاري انجام بدن؟ فکر 

 گفت:انداخت و  ها آنجمالی به ا ینگاهوند، نش نمیخواهر ورنا براي اینکه مطمئن شود آن سه خواهر صدایشان را 
ی، اول باید به اندازه کافی بهش کنچاقو به پشت حریفت فرو  هی يخوا می هاگ میگهکه  وجود داره یالمثل ضرب«

  ».ینزدیک بش

، سه خواهر ناگهان تاالر بزرگ که از چوب گردوهاي ضخیمی ساخته شده بودند هاي دربدر مرکز قصر در جلوي 
 ها آنرسند. سه خواهر به سمت ب ها آنچنان توقف کردند که خواهر ورنا و وارن با تمام قدرتشان دویدند تا به آن

برگشتند. خواهر فیلیپا نوك انگشت یکی از دستانش را روي سینه وارن گذاشت و او را مجبور کرد که یک قدم به 
  عقب برود.

گرفت و در حالیکه با نگاه ن از بینی وار ییک اینچه در فاصلباوقارش را به طرف صورت و  و او یک انگشت دراز
 و« گفت:به گردن برهنه او نگاه کرد و  پسو س »است خواهرا مخصوص ین کارا« گفت:سردش به او خیره شده بود، 

ي در قصر نظر از اینکه چه کسی انتخاب بشه، اگر بخوا رف، و صکه اسقف اعظم جدید انتخاب بشه نیااز  بعد
سخت  نبرامون وترل کردنشکه امکان کن ودوباره به گردنت بندازي. ما پسرهایی ر باید راداهان روی نموب پیشگویان

  ».تحمل نخواهیم کرد، باشه

به پشت کوچک وارن گذاشت و  شدستبدون اینکه دیگران ببینند خواهر ورنا براي جلوگیري از عقب نشینی وارن، 
ن از طرف قصر . اووردمآدر  نوبه عنوان یک خواهر روشنایی، گردن بند او مقانونین طبق اجازه و قدرت م« گفت:

  »وضع تغییر نمیکنه.. این ضمانت شده

 صحبت موضوع،و در موقع مناسبی درباره این  بعداًا م« گفت:سیاهش به او نگاه کرد و  چشمانخواهر فیلیپا با 
  ».خواهیم کرد
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  ».بپردازیم تري مهمل فراموش کنید. ما باید به مسائ ور ین قضیها« گفت:خواهر دالسینیا 

  ».واهر ورنا! با ما بیاخ« گفت:خواهر فیلیپا با سرش تایید کرد و 

سنگین استفاده کرد و به سه خواهر اجازه  هاي دربوقتی وارن دید که یکی از خواهران از هان خود براي باز کردن 
کرد. خواهر ورنا براي اینکه وارن به شکل یک جوان نادان که  یبگیداد تا وارد شوند، مضطرب ایستاد و احساس غر

به راه بیفتد.  ها آنبه نظر نرسد، وارن را مجبور کرد تا به سرعت پشت سر  شود میدارد وارد قصر  ها آناز پشت سر 
با  کامالًیچاره معروفش که نوآموزان ب هاي نگاهسر و صدایی کشید. خواهر مارن یکی از آن  خواهر دالسینیا نفس پر

نگاه  ها آننکرد. خواهر فیلیپا لبخند بسیار ضعیفی زد. هر کسی که به  یآن آشنا بودند، را به او کرد ولی اعتراض
  .رود می، در کنارشان راه کند می حرکت دارد واهر ورنا در جهتی که فیلیپاکه خ کرد می، فکر کرد می

ه حکاکی شد ها آنبر روي حروف درشت طالیی سفید که  هاي ستونف کوتاه، در بین در لبه داخلی ساختمان با سق
بود، رسیدند و توقف  ها آنکه پشتش به ا به خواهر لوم ها آن، کشیدند میپیچاپیچ بلوط را به تصویر  هاي برگبود و 

سته شده کردند. جثه او به اندازه خواهر ورنا بود. توده موهاي سفید صافش که با یک روبان طالیی به صورت شل ب
پوشیده بود که مقدار کمی از  اي قهوهمعمولی  ردايکمرش آویزان بودند. او یک  هاي نیمهاز پشت سرش تا  و بودند

  .کرد میو زمین را پاك  شد میآن روي زمین کشیده 

 ها پنجرهلک دار  هاي شیشهکه سقف طاقی بزرگی داشت.  شد میوارد گ تاالر بزرراهروي عریض به یک ، سو آندر 
 هاي شنلکه با تصاویر خواهرانی که با  ،افشاندند می کنگره داردر پشت ایوان باالیی، پرتوهاي رنگی در طول گنبد 

 .داشت یخوان هم، بود حلقه زده بودند خالقسبک قدیم آراسته شده بودند و دور یک پیکره نورانی که نمایانگر 
ر که هد کر میبه خواهران اعطا ا که داشت محبتش ر رسید میبه سمت بیرون دراز شده بود و به نظر  خالق هاي دست

  را به سمت او دراز کرده بودند. هایشان دستنیز به نوبت  ها آنکدام از 

ساکت  ،، خواهران و نوآموزانفه که دور اتاق کشیده شده بودنددو ردی هاي ایوان ي شدهسنگی تزیین  هاي نردهدر 
زمین صیقل داده شده با الگوهاي  بر روي ها نآ بودند. خواهران در اطراف ایستاده بودند و به پایین خیره شده

 یگاه گاهو داراي مقام باالتري هستند.  تر مسناز او  ها آن. خواهر ورنا متوجه شد که اغلب ه بودندزیگزاگی ایستاد
  .کرد نمیهیچ کس صحبتی  ولی پیچید میدر فضاي اتاق بزرگ  هایی سرفهصداي 

مخروطی متوسط قرار داشت که با و سفید  هايتنیک ستون  ،بود خالقکه نمایانگر  اي پیکره در پایینِ و در مرکز اتاق
پشت به ستون  کامالً. حلقه خواهران شد نمی. آن روشنایی از منبع خاصی ساتع درخشید میضعیفی از نور  تأللؤ

 پرتو مبهمِ به همین خاطر بود که باشد، کرد میکه خواهر ورنا تصور  بود میایستاده بودند و اگر آن نور آن چیزي 
. یک شیء کوچک، که ورنا هم ندداد میبه او این فضا را هم  ها آنو  ،نورش فضاي زیادي را به او داده بود

  .، بر روي نوك مسطح ستون قرار داشتبگوید چیست توانست نمی

  »، خواهر!پیوستیما  هم به جمع ه. خوشحالم که توآ« گفت:برگشت و  ها آنبه طرف ا خواهر لوم

  »؟این همون چیزیه که من فکر میکنم«:  خواهر ورنا پرسید
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ن یک که او يکردفکر  هگا« گفت:که بر صورت لوما امتداد داشتند را بیشتر خم کرد و  هایی چروكلبخندي کوچک 
رو  ها ناواستعداد یا قدرت بافتن یکی از  نصف ما همم که بگ نممیتو. به جرات يکرد، درست فکر از جنس نوره رتو

  »؟کنی نمیفکر  طور نیا. تو همحشر واقعاً. هم نداره

 بًالق« گفت:و  قرار داردخواهر ورنا چشمانش را کمی تنگ کرد و سعی کرد بگوید که چه چیزي بر روي ستون 
  »؟نی در اینجا ندیده بودم. این چیه؟ از کجا اومدهچنین پایه ستو وقت چیه

قتی که و« گفت:ناپدید شد و  اش متکبرانهخواهر فیلیپا به پایه ستون سفید در مرکز اتاق خیره شد. طرز نگاه و رفتار 
  ».اینجا بود شیء ما از مراسم تدفین برگشتیم، این

  »؟ی روي نوکش قرار دارهچ«خواهر ورنا دوباره به پایه ستون نگاه کرد و گفت: 

  ».ن. حلقه مقام اوین حلقه اسقف اعظمها« گفت:را به بغلش گرفت و  هایش ا دستخواهر لوم

  »؟کنه میکار ی چ اینجالقه اسقف اعظم! این حلقه ح«:  خواهر ورنا پرسید

  »؟کنه میکار  یچ واقعاً« گفت:خواهر فیلیپا یکی از ابروانش را باال انداخت و 

ن چیزي ب اوخ« گفت:سیاه تشخیص دهد و  هاي چشماز ناآرامی را در آن  کوچکی خواهر ورنا فقط توانست ردپاي
  »ه...ک

البته نمیتونی این کارو انجام  و« گفت:و با نجوا  »نجا بردارياونو از او کن کهقط برو و سعی ف« گفت:خواهر دالسینیا 
  ».يبد

. وقتی که کنه میکار ی که این حلقه در اینجا چ نیمدو ینما م« گفت:آشناتر و خواهرانه تر  یلحنبا ا صداي خواهر لوم
. به لحاظ طبیعت نیم ولی نتونستیم نزدیکش بشیمم که امتحانش کن حلقه اینجا بود. ما سعی کردیما برگشتیم، ای

کار عاقالنه اینه که ببینیم کسی از ما یم یم قبل از اینکه اقدامی انجام بدعجیب و غریب محافظ حلقه ما استدالل کرد
 یک بشیمنزد ماهیت اونو تشخیص بده. همه ما سعی کردیم که بهشو  ود داره که بتونه نزدیک این حلقه بشهوج

یم. تو آخرین فردي هستی که باید براي نزدیک شدن به حلقه و انجام بدر وم از ما نتونستیم این کاردولی هیچ ک
  ».تالش کنی

  »؟افته می، چه اتفاقی یدمیشن نزدیک قتی به اوو« گفت:خواهر ورنا شالش را مرتب کرد و 

تفاق خوشایندي ا« گفت:یپا به چشمان ورنا نگاه کرد و سمتی دیگر نگاه کردند. خواهر فیل خواهر دالسینیا و مارن به
  ».خوشایند نیست ابداً. افته نمی

ه هیچ کسی از این شگفت زده نشد. او فقط از این موضوع تعجب کرد که چگون اصالًخواهر ورنا از شنیدن این حرف 
نور محافظ در اطراف  روشن شدنباعث  گناهکارانهکه رفتار  هرسمیه نظر ب« گفت:اتفاق آسیب ندیده بود. سپس 

  ».ن برخورد کننداوتصادفی با  به صورت جایی قرار داد تا افراد بی گناه باید در حلقه شده. این حلقه رو
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پیدا  اونو . خدمتکاران نظافتچیه کجا بودهکه این حلق نستیمنمیدو اصًال. ما باشه طور نیاعیده که ب« گفت:خواهر لوما 
  »رند.یگبحلقه فاصله  که از ندبود به اندازه کافی باهوش ها اونکردند. 

ولی اینکه هیچ کدام از خواهران نتوانسته د نتا حلقه را تصاحب کن اند کرده سعی ها آنخواهر ورنا مطمئن بود که همه 
 ها آن. اگر یکی از آمد مید، بسیار شوم و ننگین به نظر در هم بشکند و حلقه را تصاحب کنبودند محافظ حلقه را 

با نشان دادن و اعمال قدرتش، حلقه اسقف اعظم را تصاحب و از آن خود کند، این کار یک موفقیت  توانست می
  .آمد میچشمگیر به حساب 

  »؟یدکردبه هم وصل  رو ورهاتونافظ، تز بین بردن محشما براي ا« گفت:خواهر ورنا به خواهر لوما نگاه کرد و 

حافظ توسط یکی از خواهران باز ا در ابتدا طبق این نظریه که شاید این مم« گفت:خواهر لوما سرش را تکان داد و 
که ماهیت و کارکرد  نیمدو نمی. ما تیم که به هر کس یک بار اجازه بدیم که شانسش رو امتحان کنه، تصمیم گرفبشه

، پس وصل کردن تارها و تالش براي نابود محافظ، یک محافظ دفاعی باشه و این این حلقه چیه ولی اگر درست باشه
 سپس ».يامتحان نکرد ون راو. تو آخرین فردي هستی که هنوز میشهباعث نابودي حلقه  کامالً ،کردن قدرت محافظ

  ».به اینجا آوردیم رو هم 5ا حتی خواهر سیمونام« گفت:آهی کشید و 

  »یا نه؟ ن بهتر شدهحال او« گفت:خواهر ورنا ناگهان صدایش را پایین آورد و 

و شب گذشته و وقتی ما روي تپه  بشنوهمیتونه صداهایی رو هنوز  نوا« گفت:خیره شد و  خالقبه نقاشی ا خواهر لوم
  ».دید یگه یک کابوس دیوانه وار دیگهبار د بودیم، یک

 ».برگردیم انتخاباتنیم به بعد از اون، بتودست بیاري تا ه ب قه رون حلاو نیرو و ببین که میتوب« گفت:خواهر دالسینیا 
بفهماند که به اندازه کافی در این  ها آنبه  خواست میانگار که  وري کهط یپا و لوما کرد،او نگاهی زننده به خواهر فیل

را تغییر دهد یا حرفی بزند، متوجه منظور او شد.  اش چهرهمورد صحبت شده است. خواهر فیلیپا بدون اینکه حالت 
  .کرد میقرار داشت، نگاه  شان عالقهبه نور مالیمی که در زیر آن شیء مورد  صبرانه یبخواهر مارن 

 اون حلقه رو نیمیتو هواهر ورناي عزیز! اگخ« گفت:با دست درازش به سمت ستون سفید اشاره کرد و  خواهر لوما
از تارها براي  نتونی این کارو انجام بدي مجبور میشیمر. ما باید به کارهاي قصر بپردازیم. اگر تو ه دست بیابراي ما ب

  »شو، بچه!بیاریم. همین حاال مشغول استفاده کنیم و حلقه اسقف اعظم رو بدست نابود کردن محافظ 

س عمیق ، یک نفنگویند »بچه«، به او اش رتبهخواهر ورنا براي اینکه دوباره از طرف یک خواهر دیگر یا یک هم 
، صداي پاي او تنها صدایی بود ها طبلکشید و در طول زمین صیقل داده شده به راه افتاد. به غیر از صداي گنگ و دور 

ارشد است و الیق مقدار معینی از احترام. او به ا که خواهر لوم کرد می. او تصور شد میشنیده  که در اتاق بزرگ

                                                           
5 Simona 
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. زدند میرا دید که داشتند به او لبخند ضعیفی  8و جانت 7ی، فوب6آملیا انباال نگاه کرد و دوستانش، خواهر هاي ایوان
  کرد و به سمت جلو حرکت کرد. محکمرا  اش ارادهخواهر ورنا 

یعنی محافظ خطرناکی محافظت شود، ن تصورش را هم بکند که چرا حلقه اسقف اعظم باید توسط چنی توانست نمی
ضوع فکر کرد که شاید این کار یکی از خواهران تاریکی ومحافظی از نور. یک جاي کار اشتباه بود. وقتی به این م

، محافظ را براي داند یمبیش از حد ن تصور که ورنا با ای ها آنتند شد. ممکن بود که یکی از  هایش م نفسباشد، ریت
براي نابود کردن او بود،  اي حقهکمی کند شدند. اگر این حدس درست بود و این کار  هایش قدماو تعبیه کرده باشد. 

  .شد میاز اخطار، به خاکستر تبدیل  اي نشانه گونه چیهاو بدون 

. او نددر گوشش انعکاس پیدا کرد را شنید که هایش قدمرا حس کرد، فقط صداي  توربیرونی  هاي لبهوقتی 
که بقیه نیز به وضوح  طور هماندرخشش حلقه طالیی را ببیند. ورنا انتظار چیز ناخوشایندي را داشت.  توانست می

احساس کرده بودند، عضالت او نیز سفت شدند ولی او فقط احساس گرمایی مانند گرماي خورشید تابستان کرد. او 
  ستگی و قدم به قدم جلو رفت ولی گرما افزایش پیدا نکرد.به آه

اندازه به حلقه نزدیک نشده  از خواهران به این کدام چیهکوچکی را شنید و دانست که  يها زدن صداي نفس نفس
از  توانست میبقیه راه را برود یا برگردد. ورنا  تواند میکه این موضوع به این معنا نیست که او  طور نیهم. ندبود

  .کردند میباز او را نگاه  کامًالبا چشمان و سن داخل نور لطیف، خواهران را ببیند که در آ

و سپس انگار که در نور مبهم یک رویا باشد، ورنا خود را در جلوي پایه ستون دید. نور مرکز محافظ آنقدر درخشان 
  را در پشت سرش ببیند. ها آنصورت  توانست نمیشده بود که او 

مهر شده بود و  طالي اسقف اعظم در یک کاغذ پوستی چین دار قرار داشت که با موم قرمز با الگوهاي آفتابیحلقه 
به آرامی کنار زد و با  پایین حلقه تا حدودي قابل خواندن بودند. ورنا حلقه را هاي نوشته. حلقه بر روي ان قرار داشت

  آن را بخواند. هاي نوشتهاغذ پوستی را برگرداند تا بتواند ک یک انگشت،

از این تار، زنده به بیرون بروي، حلقه را در انگشت سوم دست چپت بکن، آن  خواهی میگر ا«:  نوشته از این قرار بود
  ».ناسقف اعظم آنالینا آلدور - داخلش را براي سایر خواهران بخوان هاي نوشتهرا ببوس و مهر را باز کن و 

که آن کلمات نیز به او خیره شده بودند و منتظر بودند. او  رسید میبه کلمات خیره شد. به نظر  خواهر ورنا
که احتمال داشت  دانست یمرا هم  این شناخت میخط اسقف اعظم را  دست کامالًکار باید بکند. او ه چ دانست نمی
 خشمیکه داراي  هایی آنیکی از  به خصوصخواهر تاریکی، یک  هاي حقهاز  ی. اگر این یکتقلبی باشند ها نوشتهاین 

نبود، عدم  ها آنباعث مرگ ورنا شود. اگر هم حقه  توانست میآن  هاي دستورالعمل، پیروي از بود میبود،  سوزان

                                                           
6 Amelia 
7 Phoebe 
8 Janet 
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جایگزین فکر  هاي روشبی حرکت ماند و سعی کرد تا به  اي لحظه. او شد میباعث مرگ او  ها دستورالعملپیروي از 
  ه فکرش نرسید.کند. هیچ چیزي ب

حاکی از تعجب از تاریکی پشت سرش به  هاي نفسخواهر ورنا دستش را دراز کرد و حلقه را برداشت. نفس 
قتی آن را لمس و. او حلقه را با انگشتانش برگرداند و الگوهاي آفتابی و قدمتش را وارسی کرد. رسید میگوشش 

شبیه حلقه اسقف اعظم بود و احساس درونی  ،. آن حلقهشد میکرد، گرم بود. انگار که توسط نیرویی از داخل گرم 
  کاغذ پوستی نگاه کرد. هاي نوشتهکه این همان حلقه اسقف اعظم است. او دوباره به  گفت میورنا نیز به او 

از این تار، زنده بیرون بروي، حلقه را در انگشت سوم دست چپت بکن، آن را ببوس و مهر را باز کن  خواهی میگر ا«
  »ن.اسقف اعظم آنالینا آلدور -داخلش را براي سایر خواهران بخوان هاي نوشتهو 

که دعایی زیر  طور همان، حلقه را در انگشت سوم دست چپش کرد. کشید میخواهر ورنا که به سختی و آرامی نفس 
پرتو ناگهان،  بوسید.نش برد و حلقه را ا، دستش را به سمت دهکرد میطلب هدایت و قدرت  خالقو از  خواند میلب 

اطراف  او را غرق در ستونی از نور کرد و او به خود لرزید. فضاي از باال به او برخورد کرد و خالقدرخشانی از پیکره 
از نور بود  اي هالهو فریادهاي کوتاه خواهران در اطراف اتاق پیچید ولی ورنا که در  ها جیغورنا پر از همهمه شد. 

  ببیند.را  ها آن توانست نمی

فرار  خواست میش شدیدتر شده بود. او فارخواهر ورنا با دست لرزانش کاغذ پوستی را برداشت. همهمه فضاي اط
 يا ر کننده، درخشش کوتابید میاز باال  خالقکند ولی در عوض مهر مومی نوشته را باز کرد. ستون نوري که از پیکره 

  پیدا کرد.

  نگاه کرد.  ها آنولی کاغذ پوستی را باز کرد و به  دید نمیرا  اطرافش هاي چهره با اینکهخواهر ورنا 

  ».ام شدهتاوان مرگ، من به خواندن این نامه هدایت  به خاطر« گفت:خواهر ورنا 

آخرین فرمان  :ینجا نوشته شده ا« گفت:آراسته کاغذ نگاه کرد و  هاي نوشتهحرفی نزد و خواهر ورنا به  هیچ کس،
  ».هم که اینجا نیستند، ابالغ کنید هایی آنو  اند شدهکه در اینجا جمع  هایی گروهمن را به 

کنون زمان ا« گفت:، خواهر ورنا مکثی کرد و آب دهانش را قورت داد و زدند میکه خواهران نفس نفس ن همچنا
من اجازه  طوالنی مدت بزنند.و ناعادالنه  یمهمی است و ممکن است که ساکنان قصر براي جانشینی من دست به جنگ

قصر تصریح  نامه اساسکه در  طور همانبه عنوان اسقف اعظم،  ام ویژهحق انحصاري و  این کار را نخواهم داد. من از
. او در مقابل شما ایستاده است و حلقه مقام اسقف اعظمی را هم بر کنم میبراي انتخاب جانشینم استفاده ، شده است

است، اسقف اعظم جدید است. خواهران روشنایی از او شته اندن این نودستش دارد. خواهري که اکنون در حال خو
اطاعت خواهند کرد. همه از او اطاعت خواهند کرد. طلسمی را که من بر روي حلقه قرار دادم، با طلب استعانت و 

اسقف  فت کنید. شما موظفید که بهل. اگر جرات دارید، با فرمان من مخااست آمدهبه وجود  خالقهدایت از شخص 
شما را  خالقآن معتقدیم حفاظت کنید. امید است که نور به و آنچه را که  پیشگویاناعظم جدید خدمت کنید و قصر 
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به آغوش مهربان  همواره حفظ و هدایت کند. نوشته شده توسط اسقف اعظم آنالینا آلدورن، قبل از اینکه از این دنیا
  ».بپیوندد خالق

  او را لرزاند، محو شد. زیر پايِ ورنا با غرشی که زمینِستون نور و تابش اطراف خواهر 

داشتند نگاه کرد، دستی را که با آن نامه را  اي زدهبهت  هاي چهرهه حلقه خواهرانی که ب 9نورنا ساونتریه کن همچنا
کردند،  نگه داشته بود، به پایین انداخت. وقتی که خواهران روشنایی شروع به زانو زدن و تعظیم به اسقف جدیدشان

  اتاق بزرگ مملو از صداي خش خش مالیمی شد.

  »تونه حقیقت داشته باشه. نمیین ا«:  ورنا با خودش نجوا کرد

احتیاط و  ران با. خواهاز دستانش بر زمین افتاد، نامه کرد میعبور به سرعت از روي زمین صیقل داده شده  وقتی او
  آنالینا آلدورن را با چشمان خودشان ببینند. اعظماسقف  هاي حرفنامه را ربودند تا آخرین  با سرعت از پشت سر،

نمایی خاکستري  ،خواهر مارن و صافبلند شدند. موهاي مایل به سرخ  ها آنوقتی ورنا به آن چهار خواهر رسید، 
الت ح سرخ شده بود. اش چهرهباز و گشاد شده بودند و  کامالًآبی خواهر دالسینیا  هاي چشمرنگ به خود گرفته بود. 

  به خود گرفته بود. زدهمیشگی خواهر فیلیپا اکنون حالتی بهت هچهره متین 

و احتیاج به مشورت و هدایت خواهی داشت، ت« گفت:چروك دار خواهر لوما با لبخندي مهربانانه باز شد و  هاي گونه
ا در م« گفت:شد و  ناپدیدبی اختیار، آب دهانش را قورت داد و به همین دلیل، لبخندش . »اسقف اعظم ...رخواه

ید. ما ارن به حساب بیوجزء خدمتگزارانت وما ر لطفاًنیم به شما کمک کنیم. شما هستیم تا به هر نحوي که بتو خدمت
  ».اینجا هستیم تا به شما خدمت کنیم

هر کدام از پاهایش به سمتی که  رسید میه نظر د. بو به راهش ادامه دا »منونمم« گفت: ضعیفورنا با صدایی 
 .رفتند یم

را پشت سرش بست و با حالت خیره در مقابل ساحر جوان با  ها دربایستاده بود. ورنا  منتظر ،وارن در بیرون قصر
  در مقابلش زانو زد. طوالنیموهاي بور ایستاد. وارن با تعظیمی 

  ».کردم میگوش  سقف اعظم. من از پشت درا« گفت:ورنا نگاه کرد و وارن با لبخندي به 

  ».صدا نزن طورين نو ایم« گفت:، نمود میحرفش بی معنی  که یدر حالورنا 

  »ن...د. ایاسقف اعظم هستی اآلنما ش م؟د بگرا نبایچ« گفت:با لبخند بیشتري  وارن

  ».ا من بیاب« گفت:حالی که انگار دوباره مغزش به کار افتاده باشد، شروع به حرکت کرد و ر ورنا برگشت و د

  »؟یممیرکجا داریم «:  وارن پرسید

                                                           
9Verna Sauventreen 
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باعث شد وارن دهانش نگاه اخم آلودي به وارن انداخت که  اش شانهورنا با انگشتش به لبانش دست کشید و از باالي 
به سرعت دوید. وقتی به کنار ورنا که در  ،دکرد، وارن براي اینکه به او برس وقتی ورنا شروع به راه رفتن را ببندد.

را بلندتر کرد تا بتواند در کنار او قدم بزند. هر وقت که  هایش امگ ،بود، رسید پیشگویانحال بیرون آمدن از قصر 
وارن آهی کشید و دستانش را سر انجام . بست میدهانش را  ،با انگشتتا حرفی بزند، ورنا  کرد میورنا نگاه  وارن به

  ، به جلو خیره شد.کرد میکه در کنار ورنا حرکت  طور هماندر آستین مخالف شنلش کرد و 

اسقف اعظم جدید  داد میرا که نشان  هایی ناقوسنوآموزان و نوجوانانی که در بیرون قصر بودند و سر و صدي 
 کرد میعبور  ها آنو به ورنا تعظیم کردند. وقتی ورنا از جلو  معرفی شده است را شنیده بودند، حلقه را دیدند

  . وقتی از جلو نگهبانان پل روي رودخانه کرن عبور کرد، نگهبانان به او تعظیم کردند.لو بودبه سمت ج نگاهش

ورنا از کنار به ساحل رودخانه رفت و در امتداد جاده به داخل بوته زارها رفت. وقتی  و ورنا از روي رودخانه عبور کرد
. اکنون دیدو یمبه سرعت  ،، وارن براي اینکه به او برسدگذشت میکوچک، که دیگر خالی بودند،  هاي لنگرگاه

به سمت باالي  ،کشیدند میرا از آب بیرون  ها آنیا  انداختند میبه آب با ماهیگیرانی که تورهایشان را  ها قایق
  را که صید کرده بودند، در شهر بفروشند.  هایی ماهیبرمی گشتند تا ي به زود ها آنرودخانه در حال پارو زدن بودند. 

آب غرغره و  ،ها آننمایانی که در اطراف  هاي سنگکنار  ،و در زمینی متروکه و مسطحي رودخانه ورنا در سمت باال
 هایش لبرا روي  دستش ،کرد می، ایستاد. در حالیکه با اخم به آبی که در حال چرخیدن بود، نگاه کرد میشرشره 

  ».کردم می اش خفهخالی  ينمرده بود، خودم با دستا اآلنن پیرزن فضول او هکه اگ خورم میسم ق« گفت:گذاشت و 

  »؟کنید میصحبت  شما دارید درباره چی«:  وارن پرسید

  ».حلقه زده بود شدستانم دور گلو اآلننبود،  خالقنزد  اآلنن رباره اسقف اعظم. اگر اود« گفت:ورنا 

  ».، اسقف اعظمنگیهودیو واقعاًین ا« گفت:وارن با دهان بسته خندید و 

  »اسقف اعظم صدا نزن! ون رم« گفت:ورنا 

  ».: اسقف اعظم دداری اآلن شماکه ه ما این مقامیا« گفت:وارن 

کنی. تو باید منو از این باید به من کمک ارن! تو و« گفت:برداشت و  اش شانهورنا شنلش را با دستانش از روي 
  ».يمخمصه نجات بد

  ».يشداسقف اعظم  دیگه اآلناست! تو  العاده فوقاین ی گفتی؟ اما چ« گفت:وارن 

. تو درباره قانون قصر يخوندزیادي در معابد  هاي کتابم. وارن! تو اسقف اعظم بش نمتو نمیه. من ن« گفت:ورنا 
ن در او تونی می. تو راهی وجود داره حتماًهی پیدا کنی. از این مقام را مطالعه زیادي داري. تو باید براي رهایی من

  »و بگیره.پیدا کنی که جلوي این کار مطلبی ها کتاب
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سپس سرش  »اتفاق بیفته.. بعالوه، این بهترین اتفاقی بود که ممکن بود شو بگیره؟ دیگه تموم شدهلوج« گفت:وارن 
  »با خودت به این پایین آوردي؟ ورا منچ« گفت:را به سمتی دیگر چرخاند و 

  »ارن! خوب فکر کن. چرا اسقف اعظم کشته شد؟و« گفت:ورنا شنلش را از دستانش رها کرد و 

به این دلیل کشته شد که با اعمال  نا، یعنی یکی از خواهران تاریکی کشته شد. اویتوسط خواهر الیش نوا« گفت:وارن 
  ».مخالفت کرد اونهاشیطانی 

درباره  یک روز در اتاقش به من گفت که به این دلیل کشته شد که نه وارن! من گفتم خوب فکر کن. اون« گفت:ورنا 
 اي فاصلهاز  اسقف اعظم رو هاي حرفبود و  یکی از خدمتگزارانشا ی. خواهر الیشران تاریکی چیزهایی فهمیدهخواه

  ».دور شنیده بود

ولی چیزي که من در  بودم موضوع مطمئنماز این من  شد میمحافظت  کامالًتاق ا« گفت:ورنا به طرف وارن خم شد و 
. کاهشی استفاده کنن از جادوهاي قادر باشن ممکن بود خواهران تاریکیبی خبر بودم این بود که  شن زمان ازاو

 به سراغش رفت و اونو کشت. بعداًبشنوه و  وصداي اسقف اعظم ر ،نسته بود که از داخل محافظتو ایخواهر الیش
گوشه و  اینجا هیچ متوجه بشیم که کسی در این نزدیکی وجود داره که صداي ما را بشنوه یا نه، چون نیمتو می اینجا،

سرش را تکان داد  ،. ورنا به سمت آبی که در حال خروش بود»ندشبمخفی  بتونند توش ها ناوکه  کنجی وجود نداره
  »میشه.آب مانع شنیدن صداي ما  و« گفت:و 

آب  ها وقتولی اسقف اعظم! گاهی  که منظورت چیه فهمم مین م« گفت:وارن با پریشانی به اطراف نگاه کرد و 
  »کنه. میتا فاصله زیادي منعکس  صداها رو

حرف می به آرو هاي روزمره در این اطراف و اگصداه وجود اسقف اعظم صدا نزن. با ومن گهگفتم که دی« گفت:ورنا 
یم. ریسک کنیم و درباره این مسائل در داخل قصر صحبت کن نیمنمیتوخواهد شد.  بزنیم، آب مانع شنیدن صدامون

 نیمتو می نه، یعنی جایی کهوه حاشیه رودخم از این مسائل صحبت کنیم، باید همیشه بالزم شد درباره هر کدو هاگ
پیدا کنی تا بتونم از مقام اسقف  مبرامن به تو احتیاج دارم تا راهی  ناآلم. بفهمیم کسی نزدیک ما شده یا نه، بیای

  ».ماعظمی کنار بر

هستی و شاید از همه خواهران  ینزن. تو شایسته مقام اسقف اعظم واین حرف یگهد« گفت:وارن با خشم آهی کشید و 
وقتی  »داراي قدرت استثنایی هم باشه.به، باید باشی. اسقف اعظم عالوه بر تجر تر شایسته ،براي این مقام دیگه هم

ن دسترسی نامحدود به همه چیزهاي م« گفت:وارن به سمت دیگري نگاه کرد و  ،ورنا یکی از ابروانش را باال برد
 قتی تو ریچارد روو« گفت:. وارن دوباره به ورنا خیره شد و »مخوند ور هایی گزارشمن  دارم. سردابموجود در 
ي  کشنده . تو قدرت هانيکردتصاحب  تا روو ن دقدرت او ،مردند. تو با این کار هر دیگه، اون دو خوااسیر کردي
  ».داري سه خواهرو

  »، وارن!نمیشهشرایط محسوب  ۀهمما این مزیت، ا« گفت:ورنا 
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دارم. من شرایط  سرداب هاي کتابنطور که گفتم من دسترسی نامحدود به موه« گفت:وارن به سمت جلو خم شد و 
. تو حائز تمام شرایط نداره که بتونه تو رو از شایستگی خلع کنه. هیچ موردي وجود دونم یرو ماحراز شایستگی 

  »تونه اتفاق بیفته. میکه  . این بهترین چیزیهباشی خوشحالهستی. تو باید از رسیدن به مقام اسقف اعظمی 

؟ من براي اسقف 10يدادبه همراه گردن بندت از دست  رو و هوش و ذکاوتتت« گفت:خواهر ورنا آهی کشید و 
  ».داشته باشم؟ نمتو می اي انگیزهاعظم شدن چه 

و اجازه و ت« گفت:به نفس لبخندي زد و د . وارن با اعتما»پیدا کنیم خواهران تاریکی رو نیمتو میما  اآلن« گفت:وارن 
ین نطوري که من گفتم، این بهترموه« گفت:برق زد و  چشمان آبی وارن ».ي داريقدرت انجام هر کاري رو که بخوا

  »اتفاقی بود که امکان داشت اتفاق بیفته.

. که امکان داشت اتفاق بیفتهاسقف اعظم شدن من بدترین چیزي بود ! ارنو« گفت:را باال برد و  هایش دستورنا 
  ».قدر خوشحالی، محدودکننده استن از بیرون آوردنش ای اآلنرداي قدرت به اندازه گردن بند تو، که 

  »؟نظورت چیهم« گفت:وارن با اخم 

 . تو زیاد اسقف! اسقف اعظم زندانی قدرت خودشهارنو« گفت:مجعدش را با دست شانه کرد و  اي قهوهورنا موهاي 
نظارت  پیشگویانقصر  اداره درستاتاقش بود و بر  تو نچرا ندیدي؟ چون او؛ و دیده بودي؟ نه اعظم آنالینا رو

ا خواهر و صده ،. بعالوهداد میجواب  سوالباید به هزاران  ن، اوکرد میباید به هزاران مورد رسیدگی  ن. اوکرد می
. کرد میباید به مسئله دائمی ناتان رسیدگی  ،تر سخت. از همه کرد مینظارت  ها براونباید  نوجوان وجود داشت که

. اسقف داشتند میتحت حفاظت نگه  نو. باید همیشه اوبیاره به وجود نستتو می که اون مرد چه مشکالتی نینمیدوتو 
و از  افتند میبا این کار به وحشت  ها ناو چون حال تعلیم برهر اهر یا یک نوجوان دبه مالقات یک خو نمیتونهاعظم 

که  ندگفتف اعظم به اسق ها آنو یا اینکه چه چیزهایی درباره  نددادکه چه کار خطایی انجام  پرسند می شونخود
باید همواره  حرفاي اسقف اعظم. باشه رسمی فتگوهاي اسقف اعظم نباید غیرگ مده.اسقف اعظم به سراغشون او

خاطر اینه که بلکه فقط به  باشه يطور نیاکاربه این دلیل نیست که خودش دوست داره . این همعانی پنهان باش داراي
  »کنه.فراموش  تونه این حقیقت رو نمیو هیچ کس نباید و  هییواال داراي مقام

به تاالر  همیشه. اگبا تجمالت و تشریفات در خور مقامش احاطه  فوراًد، کنه و از اتاقش بیرون بیاجرات  ی کهوقت«
تماشا  نوو او شیننمین ساکت جاشو . همه سرنداره نوبا او حرف زدن، هیچ کس جرات غذاخوري بره تا شام بخوره

با هم  سر میز اسقف اعظم به سمتشون نگاه نکنه و یا بدتر از همه اینکه ازشون خواهش نکنه که و امیدوارند کنند می
  »د.غذا بخورن

  ».به این شکل به این مسئله فکر نکرده بودم هیچ وقت« گفت:در فکر فرو رفت و  اي لحظهوارن 

این شک و در حالی که من اعتقاد دارم خواهران تاریکی درست باشه، شک و تردیدهاي تو درباره  هگا« گفت:ورنا 
  ».خواهد بود ونهااتردیدها درست نیستند، پس اسقف اعظم بودن من مانعی براي پیدا کردن 

                                                           
 یا عقلت رو به همراه گردن بندت از دست دادي؟10
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  ».ین مقام، مانعی براي اسقف اعظم آنالینا نبودا« گفت:وارن 

کرده بود،  شونپیدا پیش ها سالاسقف اعظم نبود،  ناو هو در این مورد اطالعات کافی داري؟ شاید اگت« گفت:ورنا 
ن اونا شروع به کشتن پسرامونکه اقدامی انجام بده. شاید قادر بود قبل از ای ها ناودر مورد  نستتو مییعنی زمانی که 

لی دیر خی ننطور که دیدیم، اورو نابود کنه. همو ها ناو، دند و به این اندازه قدرتمند بشنبدز ور نهامون هاکنن و ب
  »باعث مرگش شد.به این موضوع پی برد و همین موضوع 

  »از دانش تو بترسند و خودشون رو به نحوي نشون بدن. ها ناوکه  ما امکان دارها« گفت:وارن 

شش خواهري که فرار  یکی در قصر وجود داشته باشند، پس از اینکه من در پیدا کردنگر خواهران تارا« گفت:ورنا 
 شدم و بنابراین دست و بالم روکه من اسقف اعظم  میشنخوشحال  ، در هر حالدارن خبرداشتم کردن نقش 

  ».زنند مین کنار و منو از سر راهشو بندند می

رسیدي باید کمکی به ما به مقام اسقف اعظم  اآلنلی اینکه تو و« گفت:لبش را لمس کرد و  ،وارن با یکی از انگشتانش
  »بکنه.

یم شد. وارن! تو باید که ما در راه پیدا کردن خواهران تاریکی متوقف خواه کنه میین موضوع فقط ثابت ا« گفت:ورنا 
مطالبی درباره چگونگی خالصی من  ها کتاب تويباید  حتماً. نیدو میکنی. تو خیلی چیزها درباره کتابها به من کمک 

  »از این مخمصه وجود داشته باشه.

  »سقف اعظم ...ا« گفت:وارن 

  »به من نگو اسقف اعظم! یگهد« گفت:ورنا 

  ».صدا بزنم شما رو تري پایینبا لقب  نمتو نمیما شما اسقف اعظم هستید. من ا« گفت:وارن با ناامیدي 

اسقف اعظم  من اآلن ه. اگدا بزنهص«آن » آنالینا از دوستش خواست که اونو سقف اعظما« گفت:ورنا آهی کشید و 
  .»یبزنورنا صدا  که منو کنم میاز تو خواهش  سهستم، پ

  ».هستیم که ما دوست همدیگه کنم میفکر سیار خب. ب« گفت:وارن با اخم به حرف او فکر کرد و 

اعتماد  بهش نمتو میهستیم. تو تنها شخصی هستی که من  معمولی دوست تا ارن! ما چیزي بیشتر از دوو« گفت:ورنا 
  ».اعتماد کنم بتونم بهشه که وجود ندار هیچ کس دیگه اي اآلنکنم. 

رنا! حق و« گفت:زبانش را چرخاند و  کرد میسپس در حالی که فکر ؛ و »س ورناپ« گفت:وارن با سرش تایید کرد و 
و تو حائز همه شرایط هستی. تو  شناسم میو . من شرایط رنمدو میندم و خو ها کتاب تومن چیزهاي زیادي  ئهبا تو

هیچ منعی براي سن تعیین نشده. عالوه بر  . در قانون، جوونیهم رتبه هاتبراي یک اسقف اعظم شدن در مقایسه با 
. این ، هیچ خواهر روشنایی وجود نداره که هم رتبه تو باشهاخواهرکدوم از  داري. هیچ وان سه خواهر رن، تو هاو
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برخورداري از هان، شرط اصلی براي اسقف اعظم  یعنی . قدرت،اضافه میکنهشایستگی تو  هبه خودي خود ب ،موضوع
  »هشدن

  ».فکر کن کنم می. خواهش ارن! باید راهی وجود داشته باشهو« گفت:ورنا 

صریح  اونا. خوندم ور ها کتابرنا! من و« گفت:چشمان آبی وارن عمق دانشش را منعکس کرد ولی افسوس. وارن 
. کردنقانون هرگونه استعفاي اسقف اعظم را ممنوع  هاي کتاب، ههستن. وقتی اسقف اعظم به طور قانونی معرفی بش

ن آلدور . به غیر از اینکه آنالیناهامکان انتخاب شخص دیگري به جاي او وجود دار ،فقط در صورت مرگ اسقف اعظم
ستگی خلع از شای ونی خودت ردیگري براي تو وجود نداره که بتوهیچ راه ، رو پس بگیره و مقامش دوباره زنده بشه

  ».ي. تو اسقف اعظم هستیکنی و یا حتی استعفا بد

زندگی  یشهن زن همیادم میاد، اوکه من  یینجاا اوت« گفت:پیدا کند. او به دام افتاده بود. ورنا ی راه توانست نمیورنا 
 و به این دام انداخته. کاشمن نانجام داده. او واین کار که نمود می. من و طلسم کردهمن ن. اوآور کردهدرد رو برام

  ».کرده بودم اش خفه

 يداد میبه یک خواهر تاریکی اجازه  هیچ وقتتو  رنا!و« گفت:وارن با مهربانی دستش را روي بازوي ورنا گذاشت و 
  »؟که اسقف اعظم بشه

  ».مادد نمیلبته که اجازه ا« گفت:ورنا 

  »؟داد می ین اجازه روا«آن » هک کنی میفکر « گفت:وارن 

  »...که نمدو نمیه ولی من ن« گفت:ورنا 

 نبه دام افتاده بود. او کر کن. اونمف«آن » هجز من، به هیچ کس اعتماد نداري. به رنا! تو گفتی که بو« گفت:وارن 
 خرین کاري روآ در حال مرگ بود.ن . اونن خواهران تاریکی اجازه بده که اسقف اعظم بشاواز  به یکی نستتو نمی
  »نداشت.جز تو اعتماد ه به هیچکس، ب ن، انجام داد. اونستتو میکه 

، ورنا به چشمان وارن خیره شده بود. سپس بر روي یک کرد میوارن در ذهن او انعکاس پیدا  هاي حرفکه ن همچنا
خودخواه  قدرن یعزیز! من ا خالق«:  زمزمه کرد شو با خودد ناپوش اش صورتش رنسنگ سیاه صاف نشست. با دستا

  »هستم؟

ولی هیچ وقت خودخواه نبوده اي و  اي دنده، یک ها وقتودخواه؟ تو بعضی خ« گفت:وارن در کنار او نشست و 
  ».نیستی

  ».در این اواخر کنارش داشت وحداقل ناتان ر.آنالینا خیلی تنها بوده حتماً وارن! ،هآ« گفت:ورنا 

 میگم. درست ایم شدها درگیر مشکالت زیادي م« گفت:با سرش تایید کرد و بعد از مدتی به ورنا نگاه کرد و  وارن
  »ورنا؟



 وبگاه فرهنگی ادبی سوشا  حمید یکتامترجم:                                                   شمشیر حقیقت، جلد سوم: خون برابر     

 

 ١٥ 

ال به زیبایی و آراستگی مزین حلقه ط تحت تسلط یه نجااوک قصر با تمام اشخاص داخلش. وارن! همه ی«ورنا گفت: 
  ».ه استشد
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  مفصل هفت

  

، در از آن تر یشپشب گذشته و حتی  یتفاقاتادهانش را پوشاند. او به خاطر  کشید یم اي یازهخم که یدر حال دریچار
نظر کنیم برداشتن هر  د، اگر از جنگ با مریسوئیتها صرفبسیار خسته بوو نخوابیده بود  اصالًطی دو هفته گذشته 

از گند  بارهچند  بوها گذشت یممارپیچ  هاي یابانخهر چند قدمی که از به نظر او قدم براي او مانند یک مبارزه بود. 
رد ا م و کنار دیوارهخیض يها ساختماناز بیرون  یچارد. رگشت یمو دوباره به همان حال بر  کرد یمبه خوشبو تغییر 

امیدوار . به او داده بود پیروي کند تهولم ساندرکه خان ییها دستورالعملتا از  کرد یما بیشترین تالشش رو  شد یم
  د که گم نشده باشد. بو

اما به  نما بودراهیک برود، این یک موضوع مهم براي  خواست یمکجاست و چگونه به جایی که  دانست یمهمیشه 
موجه براي ریچارد باشد تا در یک شهر  يذرع توانست یمنگل است و این جک راهنماي که ریچارد ی رسید یمنظر 

یکی از  دوباره بزرگ گم شود. به عالوه او دیگر یک راهنماي جنگل نبود و دیگر انتظار نداشت که هیچ وقت بتواند
  باشد.  ها آن

یج کردن در گمعیت چقدر سعی جاز مملو  يها ساختمانو  ها یابانخاو میدانست که خورشید کجاست، مهم نبود که 
، در هم پیچیده به سبک کهن هاي یابانخکوچک،  هاي یفروشتاریک، حیوان  يها کوچه .او داشته باشند

، جنوب شرقی هنوز هم جنوب شرقی بود. او به اند شدهساخته  يا نقشهون هیچ بدون پنجره که انگار بد يها ساختمان
درباره  کرد یمو سعی  کرد یمعنوان نشانه استفاده  به ،ها تپهو  بلند انجاي درخت بزرگ به يها ساختمانسادگی از 

  برود نگران نباشد.  خواست یمدرسی که آبه همان  رسیدن

 مندرسشان يها لباس اب که دوره گرد يها فروشنده جمعیتی متشکل از ،باز کرد ریچارد راهش را از میان جمعیت
با صداي را زغال چوب  يها تکهو خشک شده، کبوترهاي صید شده، ماهی و مار ماهی،  پر از ریشه يها ظرفقیمت 

 ،کردند یمتبلیغ را  نو قرمزشا ردپنیر ز يها قالب ،سیخ يها لباس، پنیر سازهایی که با زدند یمبلند فریاد 
چرب  يها فروشندهگوزن که به میخ کشیده شده بودند،  يها الشهقصابی با گوشت خوك، گوسفند و  يها فروشگاه

و شیرینی  ان کیکنانواع  که خبازي يها فروشگاه، کردند یممتفاوتی را براي اقالم خود پیشنهاد  هاي یمتق ی کهزبان
بجو و صدها قلم جنس دیگر در پشت آشراب و  يها بشکهحبوبات،  هاي یسهک، ، ادویهپرندگان ،فروختند یمرا 

. کردند یمدیدن  ها آندر معرض دید بود و مردم در حال گذر از  شان مغازه بیرون یا بر روي میز ها مغازهپنجره 
دوخته شده به  ها آناخطار دهنده به  يها نگاه فهمیدند یموقتی که . کردند یمبحث  ها یمتقو درباره  زدند یمچانه 

  . رفتند یمدنبال کار خود 

با  کرد اما هیچ کدام را نشناخت. شمشیرش را به طور ناگهانی هشیار شد. برگشت و به سیل جمعیت نگاهریچارد 
تعداد اگر چه ، نشان ندادند يا عالقهاز سربازها به او  لب توجه نکند. در نهایت هیچ کدامتا ج رداي سیاهش پوشاند

چیزي را حس کنند اما  توانستند یم ها آنسرشان را باال گرفتند.  شد یمهارایی ها وقتی او از کنارشان رد کمی از دی
ش به قدري شدید بود که فکر کرد شاید شلرز ،کرد تر یعسررا  یشها قدمریچارد منبعش را پیدا کنند.  توانستند یمن
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را  ها آنرا تشخیص دهد. اما از کجا باید  ها آنکه به دنبالش بودند به اندازه کافی نزدیک نبودند تا بتواند  ییها آن
 ؛نگاه کرد ها بام به پشت ریچاردباشند که دیده بود.  ییها صورتن آهر یک از  توانستند یم ها آن؟ داد یمتشخیص 

به جهت خورشید نگاه کرد تا بتواند مسیرش را حفظ بعد  ،باشد ندید داشته هیچ کس را که سعی در تعقیب اولی و
  کند. 

بررسی کند، در  رفتند یمباال و پایین  در خیابانا که تا مردمی ر ،کنار یک ساختمان توقف کرد يا گوشه ریچارد
اما هیچ چیز هشدار  ؛آمد یم، هر کسی که به نظر خارجی یا غیر عادي گشت یمجستجوي هر کسی که به دنبال او 

  ندید.  يا دهنده

  »کیک عسلی قربان؟«

یک میز لق نشسته بود پوشانده بود و پشت  میدو کت بزرگ پش ریچارد به سمت دختر کوچکی که خودش را با
کوچک خوب  يدخترهاا او در حدس زدن سن که در حدود ده یا دوازده سال داشته باشد ام زد یمحدس  برگشت.

  .نبود

  »اون چیه؟«

  دستانش را بر روي چیزهایی که بر روي میز بود کشید و گفت:دختر 

. نهخوبن و فقط یک پنی قیمتشو واقعاًمی تونم بهتون قول بدم اونها  ه.مادر بزرگم اونها رو درست کرد .یکیک عسل«
  »ارباب. پشیمون نمی شید. کنم یمشما یک دونه می خواید؟ خواهش 

بر روي  وپوشانده بود  رنگ يا قهوه مندرس وپیرزنی چاق که خود را با پتویی  ،پشت سر دختر بر روي زمین
در جوابش تنها نیمچه لبخندي زد، ریچارد قرار داشت نشسته بود لبخندي به ریچارد زد.  ها برفکه روي  يا تخته

د. دختر و پیدا کن يا کنندههر نشانه نگران سعی کرد تصمیم بگیرد که در این مورد چه احساسی دارد. سعی کرد 
  و منتظر بودند.  زدند یمپیرزن با امیدواري لبخند 

. شد یمپدید خورشید و نسیم شمالی ناش در نور ریچارد دوباره باال و پایین خیابان را برانداز کرد. جریان بخار نفس
و کوچکی که در طی دو هفته  بها گران و دیگر اشیاء ها یخوراکرا جستجو کرد. او باید هنوز کمی از  هایش یبج

 ییها نقرهتمام چیزي که او داشت طال و  اما ؛به همراه برداشته بود را داشته باشد یدیندریلآبراي رسیدن به مسافرت 
برداشته  اي یپنچند نیز  در قصر اعتراف گیرها قبالًرا گشت،  هایش یبجام تم، بود که از قصر پیشگوها برداشته بود

 اربابمن « گفت: گرداند یمنقره را به جیبش بر  يها سکهاما  گذاشت یمحالی که همه چیز را بر روي میز ر او دبود. 
  ».نیستم

  »باشه باید یه ارباب حتماًمشیري به خوبی اون کسی با ش ره« دختر به شمشیرش اشاره کرد و گفت:
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با شتاب ریچارد بر روي پاهایش ایستاد.  به شمشیر خیره شده بود که یدر حالپیر زن لبخند زدن را متوقف کرد. 
دختر ریخت. دختر به کف دستش  يها دستشنلش را به دورش کشید و چند سکه طال و نقره را با سخاوت درون 

  خیره شد و گفت:

. منو ببخشید، من حتی نمی دونم چقدر پول اربابمن به اندازه کافی پول خرد ندارم که اینا رو براتون تعویض کنم «
  »جا ندیدم. ههیچ وقت این همه نقره رو ی قبالًخرد الزمه. 

نیستم. اسم من ریچارده. بهت می  اربابهت گفتم که من ب« باال نگاه کرد و گفت:ه ب زد یمدر حالی که لبخند  یچاردر
 قطب هر موقعی که من از اینجا رد شدم توو ، داري ینمنگه  ه روو باقی موند ها سکهگم چی کار کنی، چرا تو فقط 

  ».شهبتموم  ها ه سکهدي تا موقعی کببه من یه کیک عسلی  قیمتش

  »ممنونم.منظورم اینه که ریچارد، ب... اربااوه «

نش چرخاند و را به دقت بر رسی کرد و بین انگشتا ها سکهرا به مادر بزرگش داد. پیرزن  ها سکهدختر با شادي 
  ».ندیدم. باید راه درازي رو سفر کرده باشی قبالًشبیه به اینو  ییها عالمتمن « :گفت

. دنیاي جدید و قدیم براي سه هزار سال گذشته از هم جدا شده اند آمدهاز کجا  ها سکهبداند که  امکان نداشت زن
  بودند. 

  »نقره به اندازه کافی واقعی هستند. يها سکهکه  کنم یمفکر . کنم یم شونمن قبول«

گرفتینش یا به « ادامه داد:خیره شد و  ریچاردشده بود به رنگ کم  ها سال گذشتبی رنگش که بر اثر آاو با چشمان 
  »؟اربابشما داده شده 

 ا، شما اونو گرفتین یاربابشمشیرتون « چین انداخت او به شمشیر اشاره کرد و گفت: اش یشانیپوقتی که ریچارد به 
  »بهتون داده شده؟

، اما شد یمگر باید توسط یک جادوگر منصوب در نهایت درك کرد. جستجو به پیرزن خیره شد و متقابالًد هم ریچار
پیش سرزمین میانی را ترك کرده بود شمشیر تبدیل به غنیمتی شده بود که هر کس که  ها سالاز زمانی که زد 

به شمشیر حقیقت ن گران دروغی. جستجوشد یم شبرا بدزدد صاحن آن بپردازد یا آبهاي بیشتري براي  توانست یم
نه براي  ،کردند یماستفاده  یادوي شمشیر براي دالیل شخصاز ج ها آنشهرتی شیطانی و غیر قابل اعتماد داده بودند. 

گذشته ریچارد اولین شخصی  يها دههن قرار داده بودند. در طی آرا درون  الیلی که سازندگان شمشیر جادویشد
اك وحشتنجادو جادو را درك کرده بود،  ریچاردشده بود.  يارذجستجوگر حقیقت نام گ ،بود که توسط یک جادوگر

  :با لحنی مرموز گفتپس ولیت بود. او جستجوگر واقعی بود. ئو پر مس

  »اري شدم.ذتراز اول به من داده شده. من نام گ هون توسط یا«

و جایی که باید  یشها لباز بین  پیرزن »،یه جستجو گر« پیچید و گفت: تر محکمبه دور خودش  وپتو ر پیرزن
  »سپاس. یه جستجو گر واقعی.ارواح رو « نفسی کشید و گفت: بودند یم یشها دندان
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که در دستان مادر بزرگش بود نگاهی کرد و  ها سکهرد و بدل شده نفهمید. او به  یحرفدختر کوچک هیچ چیز از 
مد آپیرزن به کنار میز  تبسمی پذیرفت. ن را باآ ریچارداد. دکیکی عسلی بر روي میز را به ریچارد  ینتر بزرگبعد 

  »نجات بدي؟ ها انگلتو اومدي اینجا تا ما رو از دست « گفت: ورد وآو تن صدایش را پایین 

به همون خوبی « از کیک عسلی را کند. او دوباره به دختر لبخندي زد و گفت: يا تکه ریچارد ».نییه چیزي شبیه به ا«
  »که قولشو دادي.

  »نه.کدرست می  1عسلی رو توي خیابون استنتور هاي یککمادر بزرگ بهترین  ؛که گفتم نبهتو« :لبخدي زد دختر

گفته بود بعد از بازار خیابان  تهولن درست را پیدا کند. خانوم ساندرتوانسته بود خیابا حد اقل. خیابان استنتور
  »ه جور انگالیی؟چ« از پیرزن پرسید: ،استنتور

 و مادرش ما رو ترك کردن تا نزدیک قصر پسرم« با مالیمت گفت: کرد یمبه دختر کوچک نگاه  که یدر حالپیرزن 
به شیوه  اما اونها گفتن که من ا گفتم که کار کننه. من به اونندر انتظار طالهاي وعده داده شده بمون اعتراف گیرها

یزي رو تا چ اگه فقط منتظر بمونن ،ه دست بیارنمی خوان ب که هچن اونها می تونند بیشتر از اوپیر و احمقم،  خودم
  ».مسلمشونه بهشون بدنکه حق 

  »بهشون تعلق داره؟چیزي چرا اونها باور دارن «

ن حق اونهاست. به همه یگفته ا ،نفر از قصر همچین چیزي بهشون گفته هچون ی« باال انداخت و گفت: يا شانه پیرزن
ونهاي امروزي جو ،مثل اون دو نفر باور کردن. این موضوع براي پسر تنبل من جذابه ها یبعضو  شده مردم گفته

و بهشون بدن، به جاي اینکه به نیازهاي ر چیزي که می خواناونها می شینن و منتظر می شن تا وقتی که  ؛تنبلن
رو می گیره می  طالهاشه که . اونها سر اینکه کی باید اولین نفري باشهببهشون رسیدگی  خودشون رسیدگی کنن

  شن. توي جنگهاشون کشته می ترها یفضعاز  یو بعض جنگن

کافی براي خودمون نون تهیه داره میره باال. حاال ما به سختی می تونیم به حد  ها یمتقحاال که کار کم شده  ضمناً
اما  کرد یم ارتمامش به خاطر جنون طالست. پسرم براي نانوا ک« ناراحتی کمی در هم رفت. ياز رو صورت او »کنیم.

  »حرصش هی بیشتر و بیشتر رشد می کنه.حاال به جاي کار کردن منتظره تا طال به دست بیاره و 

ه هر حال اون کار می کنه. به من ب« و گفت: لبخند زد اونگاه کرد و با مهربانی به  كاو از گوشه چشمش به دختر
پس ما می تونیم براي خودمون غذا تهیه کنیم. من  هکمک می کنه تا کیک عسلی درست کنم. اون این کار رو می کن

  .»شهبواره خیابونها آاجازه نمی دم اونم عین تعداد زیادي جوان دیگه 

اونها انگلن. اونهایی که به ما وعده چیزهایی رو میدن که ما می « دوباره با ناراحتی به باال نگاه کرد و گفت: پیرزن
هربونشون ازشون سپاسگزار باشیم. م يها قلب. از ما انتظار دارن به خاطر میاریبخودمون به دست  يها دستتونیم با 

خورن به ما حکومت آتنبل تبدیل می کنن تا بتونن مثل گوسفندایی که توي  يها آدماونهایی که مردم خوب رو به 

                                                           
١ Stentor 
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دونه که مردم تنبل به حتی یه زن پیر احمق مثل من هم میزادي و راه و روش ما رو گرفتن. آکنن. اونها کسایین که 
  ».به چی تبدیل میشهنمی دونم دنیا داره  ن فکر می کنن. منوفکر نمی کنن. اونها فقط درباره خودش کارهاي اونا

کیک عسلی  يها تکهکه  یریچارد در حال کرد. يا اشاره ها سکهمده به آنفس او بند  رسید یمه باالخره به نظر کوقتی 
اگه شما اینکه  یشممممنون « انداخت و گفت: پیرزننگاه معنی داري به  ،داد یمکه دهانش را پر کرده بودند قورت 

  »چه شکلیه رو فراموش کنید. شمشیر من

تون باشن و به اون . ارواح خوب به همراهاربابر چیزي، هر چیزي که شما بخواید ه« :سري خم کرد و گفت پیرزن
در  يا بشکهف من لعنت بفرستن. ریچارد به سمت باالي خیابان به راه افتاد و براي یک دقیقه بر روي از طر ها انگل

خوردن کیک ن پول نداده بود و آاما او براي مزه  ،بود خوشمزه واقعاً از کیکش را بخورد. يا تکهشست تا ن هکنار را
. این حس شبیه به موقعی داد ینمانجام  کرد یمه درون شکمش حس ک اي یناراحتهیچ کاري براي کم کردن  عسلی

به او  شد یمه او خیره که مریسوئیتها را حس کرده بود نبود. این شبیه به همان حسی بود که همیشه وقتی یک نفر ب
 نگاه به اوکسی  کرد یمحس  ریچارد. این دلیلی بود که چرا شدند یمو موهاي پشت گردنش سیخ  داد یمدست 

به  يا عالقهنگاه کرد اما هیچ کس را ندید که  ها صورتبه  ریچارد. کرد یم، یک نفر او را تماشا و تعقیب کند یم
  .»تماشاي او داشته باشد

و مردمی  کشیدند یمرا  ها درشکهو  ها واگنکه  ییها اسباز میان  ش لیسید و راهش راناز روي انگشتاذرات عسل را 
شبیه به این بود که به سمت باالي این کار حاال به سمت طرف دیگر خیابان باز کرد.  که به دنبال کارهاي خود بودند

، غژغژ محورها، خش خش ها واگن، تلق تلق بارهاي درون ها سمرودخانه شنا کنی. جار و جنجال، صداهاي تیز، ضربه 
 آواز ها یبعض. ها صحبتو وز وز  کشیدند یمکه فروشندگان دوره گرد فریادهایی  ،جمع شده بر روي زمین يها برف

وت کریچارد به س. وحشتناك بود ،زدند یمحرف  شناخت ینم ریچاردبا زبانی که  يبه تندهم  ها یبعضو  خواندند یم
ب بر آیا برخورد  ها درختصداي پیچیدن باد درون  شد یمجنگل عادت داشت. جایی که بیشترین صدایی که شنیده 

از یک شهر کوچک  تر بزرگنجا به سختی کمی آاما  لند هم رفته بودتبه درون هار قبالًاگر چه او بود.  ها سنگروي 
  نداشت. دیده بود را ترك کرده بود اش خانهاز زمانی که  که یی شبیه به اینو هیچ چیزي براي مقایسه با شهرهابود 

یک روز براي دیداري به  توانند یم ها آند که به او قول داده بوه بود. کیالن ریچارد دلش براي جنگلش تنگ شد
 يها گذرگاهبشارها و آنجا دیده بود فکر کرد لبخند زد، آزیبایی که در  يها مکانزمانی که او به  نجا باز گردند.آ

ش خوشحال و خوشبخت باشند فکر کرد لبخند توانستند یمنجا چقدر آبا همدیگر  ها آنکه به اینکه  هنگامی ،مخفی
  ن را نداشت. آ کیالنمانی که هیچ کس به جز ه .کرد یمبا لبخند مخصوصش تبسم در خاطراتش  کیالن. بیشتر شد

 ترین یعسربا  خواست یمود. او بتنگ  تنگ شده باشد براي کیالن دل ه براي جنگلش دلکنآبیشتر از  ریچارد
انجام  یدیندریلآول چند کار داشت که باید در ااما  توانست یمبه زودي  ،برسد کیالنبه  توانست یمسرعتی که 

متوجه اطرافش شد و فهمید که زمانی که غرق در رویایش بوده هیچ توجهی به اینکه به کجا  يبا صداي فریاد. داد یم
  نگه داشت و ناسزا گفت: دسته را شان فرماندهنداشته است. یک ستون از سربازان جلوي او بودند و  رفته یم

  »زیر پاهاي یه ستون از اسب سوارها راه میره؟ یگه کوري! چه جور احمقم«
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تا به  کردند یمو بهترین تالششان را  رفتند یمریچارد اطراف خود را بر انداز کرد. همه مردم از سر راه سربازها کنار 
بیشتر  و تا وانمود کنند که سربازها وجود ندارند کردند یمتالش  ها آننظر برسد هیچ توجهی به وسط خیابان ندارند. 

  نامرئی شوند. که  دهند یمترجیح  رسید یمبه نظر  ها آن

ریچارد به مردي که فریاد کشیده بود نگاه کرد و بالفاصله به این فکر افتاد تا قبل از اینکه اتفاق بدي بیفتد و کسی 
گري را به یاد جمعیت گم شود اما قانون دوم جادوی کند و بین صدمه ببیند خودش را در جلوي چشمان او نامرئ

جادو را وقتی شما مه بگیرند. او این را یاد گرفته بود که شسرچ ها یتناز بهترین  تواند یم ها صدمه ینتر بزرگورد: آ
. به سرعت شد یمن استفاده آه بار باشند. جادو خطرناك بود و باید با دقت از عفاج توانند یم ، نتایجکنید یماضافه 

  همه چیز را به بهترین نحو حل کند.  تواند یمرانه گتصمیم گرفت که پوزشی ساده و حساب

  ». فکر کنم حواسم به جایی که دارم میرم نبود. منو عفو کنید.متأسفم«

زره هر  ،مرتب و منظم نشسته بودند ها اسبمگی بر باالي ه ده بود.ندی منظمیهیچ وقت چنین سربازان  قبالًریچارد 
، خنجرها و شمشیرها فتاب درخششی خیره کننده داشت.آر در زیر نو نلی بودقسرباز عبوس به خاطر صی

دو طرف اسبش  ازپوشیده بود که  خوش دوختی. هر مرد رداي قرمز رنگ درخشید یمفتاب آدر نور  هایشان یزهن
  انگار او مردي است که در برابر پادشاه اعظم ایستاده. کردند یمگاه طوري به ریچارد ن ها آنویخته شده بود. آ

یاد کشیده بود، افسار ن موهاي سرخ اسب بود فرآکه بر نوك  شبراق خود کالهاز زیر  شدرخشان زره ي که بامرد
  داشت و گفت:دستکش پوشش نگه  يها دستاسب اخته خاکستري رنگش را به راحتی با یکی از 

  .»کنیم یمجا لگد کوب ن رو همی برو کنار کم عقل یا اینکه ما تواز سر راهم «

ن دي اهل کجاست اما این مردها اهل هماآکه  دانست ینمدي بود. او آریچارد نشان مرد را شناخت، این همان نشان 
  جا بودند. 

. نمی دونستم که متأسفمکه گفتم ن م« باال انداخت و گفت: يا شانه داشت یمریچارد در حالی که قدمی به عقب بر 
  »فوري دارید. شما کار خیلی

  ».همیشه یه کار فوریه محافظنگیدن با ج«

   ت.ریچارد یک قدم دیگر به عقب برداش

داره به خودش می لرزه، منتظر  يا گوشهباره با شما بحث کرد. من مطمئنم اون حاال توي یک ن ینمی شه در ا«
  ».توي این کارید ها ینتربه. پس شما شماست تا برید و شکستش بدید

یخ شروع به درخشیدن کرد. ریچارد سعی کرد تا جلوي نمایش لرزانش را بگیرد. او  يا تکهچشمان مرد به مانند 
ریچارد هیچ وقت از باشد.  تواند یمچه  اش یجهنتکه  زد یمهمه جسور نبود. حدس ن کاش ای يا  که کرد یمرزو آ

خودشان را ثابت  خواستند یمبه هدفی براي دیگرانی که  شد یمکه او بزرگ  طور همان. آمد ینمجنگیدن خوشش 
را که قبل از اینکه شمشیر حقیقت به او داده شود و اینکه یاد بگیرد گاهی الزم است تا خشمی . شد یمکنند تبدیل 
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از یک لبخند یا شوخی براي نگران کردن دشمنانش  تواند یمزاد کند، یاد گرفته بود که آ داشت همیشه تحت کنترل
خودش را  يها قدرتکنند بگیرد. ریچارد بخواهند جنگ را شروع  ها آناستفاده کند و به سادگی جلوي اینکه 

جلوي خودش  تواند ینم رسید یمبه نظر  ها وقتند. بعضی او اجازه داده بود تا پرحرفی ک ن اطمینان بهیاما ا دانست یم
  مرد گفت:. کرد یماز فکرش عمل  تر یعسر، دهان او درا بگیر

  ».شده باشیو زبون تند و تیزي داري. شاید توسط محافظ افسون ت«

  ».کنند یمدشون رو پشت تکبرشون پنهان دمتکاران محافظ خوخ«

به سرعت عقب  خواست یمکه به هیچ دردسري احتیاج ندارد و  کرد یمکه ریچارد داشت فکر  يا لحظهدر همان 
، دو مرد بزرگ هر کدام یک مان دستانی قدرتمند او را گرفتنددر همان ز و اده شدینشینی کند مرد از روي اسبش پ

  را گرفتند و او را از روي هر دو پایش بلند کردند.  اش شانهطرف 

کرد تا سرش را به  ریچارد سعی »،خوش تیپبه راهت ادامه بده « شخصی که شانه سمت راستش را گرفته بود گفت:
که او را از  بود را که بر تن کسانی یهارادرنگ  يا قهوهفرم چرمی  يها لباس توانست یماطراف بچرخاند اما او تنها 

ما توي یه  ير دوه« بی حرکت ایستاد:کاب بود ریک پایش بیرون از  که یدر حالببیند. سرباز  پشت گرفته بودند
  »م.... ما می خواییرهگبو تواضع رو یاد  شهببرادر. الزمه که این یکی یکم سوال و جواب  یما جبهه

  ».بزن به چاكگفتم، «

تیره  يا قهوهرداي پشمی  از زیر يا عضلهقطور و  بازويریچارد دهانش را باز کرد تا چیزي بگوید، به سرعت یک 
طالیی رنگ و فلزي را درست بر باالي بازوي  يا تسمهمد و دستی عظیم دهانش را پوشاند. ریچارد توانست آبیرون 

یک سالح کشنده بودند و  ها تسمه. درخشید یمبرنده بود که در نور خورشید  هاي یغتن یک پرتاب کننده یاو ببیند، ا
  زبان خودش را گاز گرفت.  یباًتقر. ریچارد شدند یمنزدیک استفاده  يها جنگدشمن در سالخی براي 

 انفقط سرباز ها آنخیلی بیشتر از بزرگ بودند. بدتر اینکه نفر هارایی بزرگ بودند، ولی این دو اغلب سربازان دی
محافظان شخصی دارکن رال بودند.  ها آندیده بود.  قبالًرا  ها ینانبودند. ریچارد مردهایی مثل  یهارادساده و معمولی 

  را به همراه خودش داشت.  ها یناهمیشه دو مرد مثل  یباًتقردارکن رال 

دو ناتوان بود.  هوا داشتند. ریچارد مانند یک عروسک چوبی معلق در یشانها مشتدو مرد به راحتی ریچارد را در 
و به کیالن برسد. او نه تنها مقدار کمی غذا خورده بود بلکه مقدار کمی هم  یدیندریلآهفته طول کشیده بود تا به 

اما ترسش به  ژي او را مصرف کرده بودرتمام ان یباًتقرخوابیده بود. تنها ساعتی پیش با مریسوئیتها جنگیده بود که 
پایش از  آوردنوع به بیرون این دو کافی نبود. مرد بر روي اسب دوباره شر علیهکه بر  داد یمقدرتی  هایش یچهماه

 محافظاگه اون به  ،کنیم یمبهت که گفتم، این یکی مال ماست. ما ازش بازجویی « رکاب کرد تا پیاده شود و گفت:
  »اهد کرد.خدمت کنه اعتراف خو
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تو از تن جدا  بیا پایین و من سر« پرخاش کرد: یزآمبا لحنی تهدید  هارایی که شانه چپ ریچارد را گرفته بودمرد دی
و اون حاال مال ماست. وقتی که  گشتیم یم. ما دنبال این یکی کنم یمو ازش به عنوان توپی براي بازي استفاده  کنم یم

  »چقدر که دلتون خواست سوال کنید. کار ما باهاش تموم شد شما می تونید از جنازش هر

ن بهت گفتم م« هارایی ها نگاه کرد و گفت:ایین و به دیبه پ راه پیاده شدن بی حرکت ایستاده بود هاي یمهنکه در  مرد
با همدیگه و پوچ . الزم نیست به خاطر هیچ جنگیم یم. هر دو ما با محافظ شیطانی یما جبههبرادر. هر دو ما توي یه 

  »بجنگیم.

  ». اگه نه بزن به چاك!با شمشیرت این کار رو بکن پس گه میخواي بحث کنی،ا«

. گذشته از همه چیز کردند یمیی را نگاه دیهارادو  بدون هیچ احساسی غیر از ترس کارنزدیک به دویست سوار 
مردها مبارزه دشواري نبود. تنها یک احمق ممکن بود چنین فکري بکند.  تعدادبا وجود  ،هارایی بودنددو دی ها آن

 توانستند یم ها آناولین نشانه دردسر باشد.  توانست یمیی را همه جاي شهر دیده بود. این دیهارا يها دستهریچارد 
  یی ها چندان نگران باشد. دیهارامرد سوارکار درباره  رسید ینمبه نظر  .یک دستور بال فاصله اینجا حاضر شوند به

  »فقط دو تا از شماها اینجایین برادر، اتفاق خوبی نیست.«

 نگاه کرد بعد سرش را برگرداند و غرغر کرد:مردي که سمت چپ ریچارد ایستاده بود به ردیف سوار کارها 
و  شماچطوري اوضاع بدتر می شه و من ترتیب ه ک بینی یمکنار وایسی  جان اگه همیرست میگی خوش تیپ، د«

  ».میري یماول از همه لمس کنه تو زمینو  تپاگه ا» ررادب« همی دم. اما حواست باش نومردهاي خیال پردازتو

ل خوره و نوك قیک لحظه بر انداز کرد و سپس مردي که زرهش صی و نفر را برايد چشمان یخی، ساکن و سرد،
  و دوباره بر روي اسبش برگشت.  بیگانه کردغرغر و ناسزایی به زبانی  بود قرمز خودش کاله

  ».مال شما ،داریم که نیاز به رسیدگی ما داره. این یکی داره وقتمون رو هدر میده يتر مهما موضوع م«

را  اش کنندهبا دقت ریچارد و دو دستگیر  و عالمت بازویش ستون سوارکارها به سمت باالي خیابان به راه افتادندبا 
در حالی که  توانست ینم ریچاردن دو نفر او را خیلی محکم گرفته بودند و آکرد اما  . ریچارد تالشگرفتند یمنادیده 

  نگاه کرد اما هیچ راهی ندید.  ها بامدستش را به شمشیرش برساند. به پشت  کردند یماو را حمل 

یی دیهارا. در حالی که دو خواستند ینمرا بر گرداندند. هیچ کدامشان دردسري براي خود  یشانها چشمهمه مردم 
را نگاه  ها آنو دزدکی  شدند یم. مردم از سر راهشان متفرق کردند یمبزرگ ریچارد را از مرکز خیابان دور 

گم شده خشمگین ریچارد  يها نالهصداي  ،مهمه شهرپشت سرشان چشم داشتند. در میان صداي ه گویی کردند یم
 ها برفبر باالي  یشها چکمهدستش را به شمشیرش برساند.  توانست ینماما  کرد یم تالش توانست یمبود. اگر 

راي ب، اما قبل از اینکه کرد یم. ریچارد تقال کرد یمبراي قرار گرفتن بر زمین  اي یهودهب . پاهایش تالششد یمکشیده 
او را به یک کوچه باریک کشیدند، کوچه تاریک در میان چند  ها آنانجام کار بعدي فرصت فکر کردن پیدا کند 

  چسبیده به همدیگر قرار داشت.  يها ساختمانمهمانخانه و 
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  ریک، اشکال ردا پوش منتظر بودند.تیره، چهار نقطه تا هاي یهسادر اعماق تاریکی در درون 
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 مفصل هشت

  

ریچارد دسته شمشیر را  هاي دستاشتند. به محض لمس زمین ذیمت پایین گدو دي هارایی بزرگ ریچارد را با مال

 ،انتهاي کوچه هاي سایهرا پشتشان به هم گره زدند. از میان  هایشان دستو  چند قدم عقب رفتنددو مرد  ،پیدا کرد

  مدند. آچهار پیکر رداپوش به سمت او 

و بر روي غلطی زد  ها برفریچارد شمشیرش را بیرون نکشید اما در میان تصمیم براي فرار بهتر از جنگیدن بود. 

د شیسرش ک رويرا  تسوئیبالفاصله کاله رداي مریبعد  و دریگببه سمت دیوار قرار  شپشت تا پاهایش قرار گرفت

  پدید شد.د و او ناردا تغییر رنگ دا و خودش را پوشاند. به فاصله یک ضربان قلب

تا زمانی که نفسش  بهتر بودبراي ریچارد رد شود.  ها آندرحالیکه با ردا مخفی شده بود از بین  توانست میبه راحتی 

  تا اینکه بجنگد.   کرد میفرار  ،آمد میجا 

 هاي یونیفرم. داشت میموج بر آمدند میبه درون روشنایی  ههنگامی ک ها آنمدند. رداهاي تیره آجلوتر  پیکرچهار 

. به تن داشتند از گردن تا زیر پایشان را پوشانده بود ،دي هارایی هاي لباس اننددرست م که اي قهوهاز چرم  انییکس

  زرد در بین دو سر هالل ماه بر روي لباس هر زن نقش بسته بود.  اي ستاره

پشت سر آن نشان بر زمین  ،یغیر قابل شمارش به تعداد .ایجاد کرد اي جرقهدرخشش ستاره زرد در ذهن ریچارد 

رامشش را از دست داد. شمشیر را هم آ. خیس شده بود با خون خودش شصورتافتاده بود؛ آن هم درحالیکه 

  ورد. آبه یاد  ؛تنها نمادي را که به خوبی به خاطر داشت ریچاردنکشید، نفسش یخ زد، براي یک لحظه وحشتناك 

  !!سیت مور

پخش شوند.  انهزادآدر پشت سرش  اش طالییاجازه داد تا موهاي  کشید وبود کالهش را به عقب  زنی که جلوتر

  بود را جستجو کرد. ایستاده دیوار و جایی که ریچارد  بی اوآ هاي چشم

  » .رد رال؟ لرد رال کجایید..ل«

  » ؟1اراک« : ریچارد پلک زد و گفت

بتوانند  ها آنتا بر گردد  اهتمرکزش را از دست داد و اجازه داد تا شنلش دوباره به رنگ سی ریچاردبه محض اینکه 

  سرشان خراب شد.سمان بر آد، ناو را ببین

                                                           
١ Cara 
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فاصله مد. دو مرد بالآزمین فرود روي ور به تیزش در زیر ن هاي دندانبا فریاد و درخشش  ،زنانبال گرچ بال 

 2جیلآ ،بیرون بیاید اند سیت ها نبودند. قبل از اینکه شمشیر مردها از غالفشنها به سرعت مورآشمشیر کشیدند اما 

اما ریچارد  ؛جیل چیزي بیش از یک تکه چرم قرمز نازك باشدآکه  رسید نمیسیتها در مشتشان بود. به نظر مورد

  ن تمرین داده شده بود. آور است. ریچارد با آبا قدرت حیرت  اي اسلحهجیل آکه  دانست می

داشت چهار زن و دو مرد بیشترین فاصله را از آن بر روي گار انداخت و او را به دیواري که را خودش رداي ریچارد 

  د تا با تهدیدي که دیده بود مواجه شود.نزبکنار  یچارد رارسعی کرد میخکوب کرد. گرچ 

ریچارد  بی حرکت ماندند. ریچارد هر شش نفر و گار با شنیدن صداي فریاد » س کنید! همتون با هم بس کنید.ب«

بتوانند تصمیمی  ها آنقبل از اینکه  ریچاردرا بداند.  اش نتیجه خواست نمیاما او  برد میچه کسی نبرد را  دانست نمی

  بگیرند جلوي گرچ قرار گرفت. درحالیکه پشتش به گار بود دستانش را به دو طرف باز کرد. 

تون بی حرکت وایسین و اون بهتون صدمه نمی من حفاظت کنه، سر جا از خواست میرچ دوست منه، اون فقط گ«

 اش سینهشکم و  رنگ به سمت پوست صورتی محکم بازوهاي پشمالوي گرچ دور کمر ریچارد حلقه شد و او را »زنه.

  یگران شد.دار دهنده براي طپر محبت براي او و اخ یکوچه در یک لحظه پر از صداي غرشکشید. 

رد رال، ما هم اینجاییم تا از شما حفاظت ل« : گفت گرداندند میکارا درحالیکه دو مرد شمشیرشان را به غالف باز 

  »کنیم.

تو خوب انجام دادي،  . کارشناسم میمه چیز درسته گرچ، من اونها رو ه« : رامی کنار زدآرا به  هاي گرچریچارد بازو

  »روم باش.آدرست همونطوري که من خواسته بودم، اما االن همه چیز درسته، حاال فقط 

که این صدا به معنی  دانست مین کوچه تاریک و تنگ پژواك پیدا کند. ریچارد آگرچ اجازه داد تا صداي او در 

ان شتعقیب کند و خودش را ن ها بامپشت  فیا از ر سمانآبه گرچ گفته بود تا او را از باال و در  ریچاردرضایت است. 

ریچارد هیچ نشانی از او ندیده بود ندهد مگر اینکه با خطري مواجه شود. گرچ کارش را خیلی خوب انجام داده بود. 

  افتاده بود.  ها آنسر  رويکه از باال وقتیتا 

  »؟کنی میارا، تو اینجا چکار ک«

 کاراتعجب کرده است.  کند میس را جامد ح نآاز اینکه  رسید میرا لمس کرد و به نظر  ریچاردکارا محترمانه بازوي 

 :گفت لبخند با زد و سپس  اي ضربه ریچاردبا انگشتش به شانه 

                                                           
٢ Agiel 
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. اون می تونست به هیوالها فرمان بده، اما نمی تونست نامرئی بشهتی خود دارکن رال هم نمی تونست نامرئی ح«

  ».بشه

  »؟کنی میکارا، تو اینجا چکار ... تدستور نمی دم، اون یه دوست خوبه و من در حقیقن به گرچ م«

  ».کنم میزتون محافظت ا« از این سوال گیج شده است. راکا رسید میبه نظر 

  »کشن.باونها؟ اونها گفتند که میخوان منو  و« : ریچارد به دو مرد اشاره کرد

بتونه شما رو لمس کنه  اي صدمهرد رال، ما قبل از اینکه ل« : گفت ها آندو مرد بی حرکت ایستادند. یکی از 

  ».میریم می

من برخورد کرده بودید رسیدیم. خوش خیال ا تقریبا همون زمانی که شما به اون مردهاي اسب سوار م« کارا گفت:

از اونجا بیارن بیرون. اگه  بشهکه باعث زخمی شدنتون  راه بندازن گفتم شما رو بدون اینکه جنگی اولیکبه ایگان و 

شانسمون  خواستیم نمی. ما کشتنکه ما می خوایم شما رو نجات بدیم احتماال شما رو می  کردند میاون مردها شک 

  »رو سر زندگی شما امتحان کنیم.

 ها آن درست قالب بدن ها تسمهو  ها زره، چرمی تیره هاي تسمه ،با موهاي بلوند نگاه کرد گریچارد به دو مرد بزر 

با زرق و برق  ها آنبود. بر روي وسط سینه  شان برآمدهالنی و ضع هاي بدنطوري که به نظر مانند پوست دوم  .بود

که ریچارد  ها آنن دو شمشیر بر روي هم نقش بسته بود. یکی از آاز  تر پایین) حک شده بود و Rفراوان حرف (

که حرف کارا را باور  خواست میدلش حرف کارا را تایید کرد. وردن صدایی آبا در اولیک مطمئن نبود ایگن است یا 

  تا بتواند دارکن رال را شکست دهد.  او کمک کرده بودندسیت ها دو هفته قبل به  کند. کارا و دیگر مورد

تبدیل به محافظان  ها آنابی بکنند. باز گردانده بود چنین انتخ ها آن زادیشان را بهآاو  کهریچارد انتظار نداشت وقتی

  بتواند هیچ کاري براي تغییر افکارشان انجام دهد.  ریچاردکه  رسید نمی. به نظر شدند یند اوآاو، محافظان ناخوش 

و به ورودي کوچه اشاره کرد. مردم در سر کوچه  زدبا لحنی هشدار دهنده نام کارا را صدا  ها زنیکی دیگر از 

نها آکه چشم  . وقتیانداختند مینگاهی  ها آنو به  گذشتند میی از ورودي کوچه رامآو به  کردند میسرعتشان را کم 

  . گرداندند میرا بر  هایشان چشمو  کردند میرا سریع  هایشان قدمبه سرعت دوباره  افتاد میبه دو مرد 

  »ینجا هنوز امن نیست. با ما بیایید لرد رال.ا« .کارا بازوي ریچارد را چنگ زد و کشید

ریچارد با ایما و اشاره به انتهاي کوچه کشید.  هاي سایهاو را به درون  نشد و ریچاردمنتظر جواب یا همکاري  کارا

ن آاز  ها آنکه  اي پنجرهن عبور داد. آکارا او را از میان ایستادند و در پایین یک پنجره شکسته گرچ اطمینان داد. 
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لوازمی  ،و یک صندلی ، چند نیمکتشسه شمع بر روی ان میزي بآکه در  بود یتنها پنجره به اتاق ؛عبور کرده بودند

  ود.ب تعبیه شده ها آنبود که براي نشستن 

با وجود چارد ایستاد و در سکوت به دیگران نگاه کرد. یرا جمع کرد و با فشار وارد شد. او نزدیک ر هایش بالگرچ 

گاري که در  خاطر به ها آنهیچ کدام از  رسید نمیظر به ن ؛دوست ریچارد است گارگفته شده بود که  ها آنبه  اینکه

  د. نطرب شده باشضدوخته بود م ها آنبه چشمان بزرگش را  شانچند قدمی

  »؟کنی میینجا چکار اارا، ک«

وشه لب او گ موذیانهلبخندي  »بهتون گفتم، ما اینجاییم تا ازتون محافظت کنیم.که ن م« شدید کرد و گفت: یاخم کارا

که ما درست سر موقع رسیدیم. ارباب رال باید خودش رو وقف اینکه جادویی بر ضد  هرس میه نظر ب« شکل گرفت.

دستش را به طرف سه زن  کارا »ما فوالد در برابر فوالد باشیم. . کاري که براي اون بهتره و بزارهبکنهجادو باشه 

 5راینا و 4، بردین3من هالی آجیل رهايخواه ها اینا وقت کافی براي معرفی توي کاخ نداشتیم. م« دیگر گرفت:

  .»هستند

 کاراکارا را از زمان حمله وحشتناك به خاطر داشت،  رسی کرد.سه صورت را بر ریچارد ها شمعدر زیر نور لرزان 

چاقو را  گوید میدش نکرده بود که دارد حقیقت را عو تا زمانی که متقا کرد میصحبت  دیگرانکسی بود که از جانب 

بودند،  تر کوتاهبی بود. بردینا و راینا کمی آروي گلوي او نگه داشته بود. هالی هم درست مثل کارا بلند، بلوند و چشم 

حاضر است  رسید میتیره و چشمانی که به نظر  داشت و راینا موهاي تاب دار اي قهوهبی با موهاي آبردینا چشمانی 

تر و تیره راینا به نظر تیز هاي چشموي به نح ریچاردبا قضاوت زمایش کند. آروحش را در برابر هر نوع قدرتی 

 . رسید می تر برنده

 »همون کسایی بودید که منو با امنیت داخل کاخ دیدید؟ جزءما ش« .کشید نمیخجالت  ها آنخیره  هاي نگاهریچارد از 

  »نو دارید. درباره بقیه چی؟س شما سپاسگزاري ابدي مپ«سري به نشانه تایید تکان دادند.  ها آن

خودش  6ریماكتقیه توي کاخ منتظر موندند تا شاید شما قبل از اینکه ما پیداتون کنیم برگردید. ژنرال فرمانده ب«

تا اونها محافظاي شخصی لرد رال باشن. ما یک ساعت بعد از اینکه  هرو تایید کرده و اینجا فرستاد 8ناو ایگ 7اولیک

ا م« سري از روي تعجب تکان داد و گفت: کارا »شما رفتین اونجا رو ترك کردیم و سعی کردیم تا به شما برسیم.

  »ز زودتر از ما رسیدید.شما یک رو با این وجود، ؛رو تلف نکردیم هیچ وقتی
                                                           

٣ Hally 
٤ Berdine 
٥ Raina 
٦ Trimack 
٧ Ulic 
٨ Egan 
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  »ن عجله داشتم.م« ورد و شمشیرش را نگه داشت و گفت:آبه غالف شمشیر فشار ریچارد 

  »کنه.نمی رو متعجب  ما ،شما هاي تواناییما لرد رال هستید. ش« .باال انداخت اي شانهکارا 

نگفت. جلوي زبانش را گرفت  چیزياما  ؛ئی شدنش را دیده خیلی متعجب شدهوقتی نامر اراک کرد مییچارد فکر ر

  از دست ندهد.  محافظان تازه راتا این 

  »؟کنید میما توي این مکان چکار ش« .لود نگاهی انداختآتاریک، تیره و غبارکوچک به اتاق  ریچارد

ینجا از ا گشتیم میا قصد داشتیم که وقتی دنبال شما م« اشت. ذرا روي میز گ ها آنورد و آرا در  هایش دستکشرا کا

ماندهی چون به مرکز فر ،ما اینجا رو انتخاب کردیمجاییم. استفاده کنیم. مدت زمان کوتاهیه که این به عنوان پایگاه

  ».هدیهارا نزدیک

  ».هت گفته بودم که ساختمونهاي بزرگی پشت اون بازار وجود دارنب«

  »ره هستن. ما چکشون کردیم.آ« هالی گفت:

شنل  ریچارد »که شما منو پیدا کردین. رفتم میاشتم به اونجا د« .رسی کردبی رنگ او را برآچارد چشمان تیز ری

  »پیدا کنید؟ بزرگیاین  هتوي شهر ب ،ما چطور تونستید منوش«را از گلویش باز کرد و گردنش را خاراند.  سوئیتمری

  .باال انداختند ها زنیشان را براي هاوابراما د بدون هیچ احساس یا حرکتی بر جاي خود ایستادند دو مر

 .دهد مین به اندازه کافی همه چیز را توضیح آگفتن  کرد میطوري که انگار فکر  ».ما ارباب رال هستیدش« کارا گفت:

  »وب؟خ« اشت و گفت:ذرا بر روي باسنش گ هایش مشتریچارد 

  »شدیم.باط، ما به ارباب رال متصل رتا« گیج شده است گفت: که رسید میصورتش به نظر حالت یکه از لبردین درحا

  چه ارتباطی با پیدا کردن من داره؟ یا ؛داره اي معنیاین چه  فهمم نمیریچارد گفت : 

رال هستین، ارباب دیهارا.  ما لردش« :چرخاند و گفت رد و بدل شد. کارا سرش را به سمت ریچارد ها زنگاهی بین ن«

  »هارایی هستیم. چطور ممکنه که شما نفهمید؟ما دی

 تر ازتوي وستلند بزرگ شدم، دو مرز دورن م« :لود کشید و گفتآریچارد موهایش را عقب زد و نفسی غضب 

هارا و دارکن رال نمی دونستم. من حتی تا چند ماه پیش من هیچی درباره دیتا وقتی که مرزها فرو ریخت، هارا. دی

ون به ا« :رسی کردرا بر ها آنشگفت زده  هاي صورترا با نگاهی گذ ریچارد »ی دونستم دارکن رال پدر من بوده.نم
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قبل از اینکه من به دنیا بیام به وستلند فرار کرد، قبل از اینکه مرزها باال برن. دارکن رال  مادرم مادرم تجاوز کرد و

  »ارباب رال بودن نمی دونم. ه من پسرش بودم. من هیچی دربارهتا زمان مرگش نمی دونست ک

طوري به  ها شمعسیت براي یک دقیقه طوالنی در زیر نور چهار مورد احساسی همانطور ایستادند.دو مرد بدون هیچ 

هنوز به قسم وفاداریشان وفادار بودند باعث  ها آناگر . کنند میاو خیره شدند که گویی دارند روحش را مطالعه 

 .شد می ریچاردتعجب 

ما هنوز توضیح ندادین که چطوري منو ش« داشت. شناخت نمیاحساس بدي در مورد معرفی تبارش به کسانی که  او 

  »پیدا کردین؟

اشت و مجبورش ذرا روي دیگر وسائل پرتاب کرد. کارا دستش را بر روي شانه او گ نآورد و آبردین شنلش را در 

را نگه دارد اما  بردینبتواند  کارا هاي دستکه وزن  کرد نمیفکر  ریچاردبه هر حال کرد تا روي صندلی بنشیند. 

اید شما دو تا بتونید بهتر توضیح بدید. به نظر می رسه شما اون رو ش«به دو مرد نگاهی انداخت.  ریچاردتوانست. 

  ». اولیک؟کنید میشدیدتر حس 

  »اید از کجا شروع کنم؟ب« .اولیک وزنش را جا به جا کرد

کارهاي مهمی براي انجام دادن دارم و وقت زیادي  نم« .که چیزي بگوید اما ریچارد حرفش را برید خواست میکارا 

  »ط بهم بگو.اندارم. فقط چیزهاي مهم رو به من بگو، درباره این ارتب

  ».کنم میا جایی که یاد گرفتیم براتون تعریف ت« اولیک سري تکان داد و گفت:

له رو به روي ضشبیه به کوهی از عاینکه یک مرد ریچارد به سمت نیمکتی اشاره کرد و از اولیک خواست تا بنشیند. 

پشت سرش را چک کرد و دید که گرچ دارد با رضایت پوست  اش شانه. از روي کرد می شاو ایستاده باشد ناراحت

نگه داشته است. ریچارد لبخند اطمینان  افراداما هنوز چشمان درشت و سبز رنگش را بر روي  ؛لیسد میخز دارش را 

. افتد میاتفاقاتی که  رسکه او راحت باشد. در دید خواست میو ریچارد ه ر مردم نبودبخشی زد. گرچ زیاد دور و ب

. داد میحالتی را داشت که انگار داشت گوش  هایش گوشاما  ،صورت چروك گرچ به یک لبخند از هم باز شد

 .فهمد میرا  هایش حرفاو چه مقدار از  دانست میرزو داشت که به طور یقین آریچارد 

  ...»شپی ها مدت« ؛ن نشستآرا برداشت و بر روي  اي صندلیاولیک  

  »ه مدت پیش؟چ« .ریچارد حرفش را برید

 ها مدت« ند و چاقویش کشید.را بر روي کمرب اش استخوانیرگ و دست بز، کرد میدرحالیکه به سوال فکر اولیک 

  ».چند هزار سال پیش يبه باور، هارادر زمان شروع دی... شپی
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  »اون زمان قصر رو ساخته؟ وب. پس چی درخ«

تش، از جادوش بر روي وب این جاییه که ارتباط از اونجا سرچشمه گرفته. از شروع زمان، اولین ارباب رال از قدرخ«

  »را استفاده کرد تا از ما حفاظت کنه.مردم دیها

  »نظورت اینه که به شما فرمان بده.م« :ریچارد ابرویش را باال برد و گفت

اشاره  اش سینه) بر روي R( راو به عالمت ا »-ارباب رال خاندانین یه عهد بود. ا« : کان داد و گفتاولیک سرش را ت

. کرد میو اون هم در مقابل از ما محافظت  کردیم میون جادو بود ومردم هم فوالد، ما از اون محافظت ا« کرد و گفت:

  »ما متصل شده بودیم.

  ».گر جادو دارهبه حفاظت فوالد نیاز داره؟ جادو گررا یه جادوچ«

یا اون همیشه از شما آما جادو دارید. ش« .صدا دادرا به پاهایش نزدیک کرد  اش سینهوقتی که  لیکجلوي یونیفرم او

محافظت می کنه؟ شما نمی تونید همیشه بیدار باقی بمونید یا همیشه ببینید که کی پشت سرتونه یا اگه تعداد زیادي 

بهتون حمله کردند به اندازه کافی سریع جادو کنید. حتی اونهایی که جادو دارن هم اگه ما به سرعت گلوشونو پاره 

  »می میرن. شما به ما نیاز دارید. کنیم

  »س، این ارتباط با من چی کار می کنه؟پ«این نکته را فهمید. ریچارد 

 منتقلکنه. وقتی که ارباب رال بمیره ارتباط به وارثش  هارا رو به ارباب رال متصل میوب، عهد، جادو مردم دیخ«

. ما ارباب رال رو با فهمیم میهارایی ها اونو حس می کنن. ما از زمان تولد اونو رتباط یه پیوند جادوییه. تمام دیمیشه. ا

ما می تونیم حضورش رو احساس کنیم. این راهی بود که ما  شهب. وقتی ارباب رال نزدیک شناسیم میباطمون تار

  »زدیک باشیم می تونیم حستون کنیم.تونستیم باهاش شما رو پیدا کنیم. وقتی که ما به اندازه کافی ن

هارایی تو می خواي به من بگی که تمام دیعنی ی« .ریچارد دست و بازوهایش را از روي میز برداشت و به جلو خم شد

  »که من نزدیکشونم می تونن منو حس کنن؟ و بفهمن من کجام؟ها وقتی 

تا راهی براي توضیح پیدا کند با انگشتانش  کرد میاولیک در حالی که سعی  ».چیزهایی بیشتر از این وجود داره... نه«

  را خاراند.  اش شانهاز زیر زرهش 

 .نجات بدهد از این مخمصه تا او را وردآرنجش را جلو آاشت و ذبریدین یک پایش را بر پشت نیمکت اولیک گ

قانونی قبول  طور رسمی وبینید، ما باید اول از همه ارباب رال جدید رو تشخیص بدیم و منظورم اینه که اونو به ب«

ماست.  هاي قلببلکه مربوط به پذیرش اون توي  ،ربطی به پذیرش و احساس کردن نداره ،. این موافقت رسمیکنیم

  ».هاما در گذشته، به هر حال ما قبول کنیم یا نه، این یه پذیرش ؛ما اون رو قبول کنیمالزم نیست که ما حت
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  » نظورت اینه که شما باید باور کنید؟م«

  با شادي به او خیره شدند. ها صورتتمامی 

، این یه راه خوب براي توضیح دادنشه. به محض اینکه ما حاکمیتش رو لهب« ان صحبت پرید و گفت:یایگان به م

نشینش جاشو می گیره و ما جاتا زمانی که ارباب رال زندست ما به اون متصل هستیم. وقتی که اون بمیره  پذیریم می

. حداقل این شیوه ایه که اون باید کار کنه. این بار چیزي اشتباه شد و دارکن رال به طریقی میشیمبه اون متصل 

  »و جزئی از این دنیا کرد.بخشی از خودش یا روحش ر

به دنیاي  اي دروازهدرون باغ زندگی  هاي جعبهروازه. د« صاف کرد و گفت: اش صندلیچارد خودش را بر روي ری

برگشتم اونو بستم و دارکن رال رو به همون زیرین هستند، و یکی از اونها باز مونده بود. وقتی که من دو هفته پیش 

  ».به دردش می خوره فرستادمجایی که 

قتی که در شروع زمستان دارکن رال و« .را به همدیگر گره زد تکان خورد هایش دستتی که اولیک وق اي عضلهبدن 

 ها بعضی. وردندآ، خیلی از دي هارایی ها به شما به عنوان لرد رال جدید ایمان دمرد و شما بیرون از قصر حرف زدی

که  هاین حتما به خاطر این دروازه ای داري و ارتباطشون رو به دارکن رال داشتند.هنوز وفا ها بعضی، ایمان نیاوردن

  ».هرگز قبال اتفاق نیفتاده بود. هیچ وقت چنین چیزي،گفتید بازه. تا جایی که من شنیدم 

که  اي شورشیشما افراد قتی که شما به قصر برگشتید و روح دارکن رال رو با استفاده از موهبتتون شکست دادین، و«

دین. با شکست دادن روح دارکن رال شما ارتباطی که بعضی از اونها باهاش شما رو رد کرده بودند رو هم شکست دا

رامش رو به قصري که شما رو به عنوان ارباب رال میشناسه بر گردوندید. اونها حاال وفادارند. آو  داشتن رو شکستید

  »تمام قصر، همشون حاال به شما متصلن.

هستید و  موهبت رو دارید، شما جادوگرید، شما جادو در برابر جادومانطوري که باید باشه، شما ه« راینا باالخره گفت:

  »رایی ها، مردمتون فوالد در برابر فوالد هستند.دیها

درباره این ارتباط، این فوالد در برابر فوالد، جادو  خیلی کمن م« ریچارد به باال و به چشمان تیره او نگاه کرد و گفت:

هم من هیچی درباره جادوگر بودن نمی  به جز اون ؛کمتر درباره جادوگر بودن اون هم و ازدر برابر جادو می دونم 

  ».م چطور باید از جادو استفاده کنمدونم. من نمی دون

باور کند که  خواستند مینها آره شدند و بعد طوري خندیدند که انگار او جک گفته و یبراي یک لحظه به او خ ها زن

  .اند شدهخوشحال 

  »من نمی دونم چطور باید از موهبتم استفاده کنم.، کنم نمیوخی ش«
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. همون طور که دید میدستور  هیوالهاما به ش« .پشت سرش و به گرچ اشاره کرد زد و به اي ضربهشانه او  هالی به

  » !گار، با یه کنید می. شما حتی با اون صحبت داد میدارکن رال 

نجات دادم. من بزرگش کردم فقط همین. ما با هم دوست شدیم، . من اونو وقتی که یه توله بود کنید نمیما درك ش«

  »این جادو نیست.

اید این براي شما به نظر جادو نباشه لرد رال، اما هیچ کدوم از ما نمی تونه این ش« .زد اي ضربههالی دوباره به شانه او 

  ».کنه بهکار رو 

  » ما...ا«

  »نامرئی شدید. میخواید به ما بگید که این جادو نبوده؟ ما امروزش« گفت: خندید نمیکارا در حالی که دیگر 

  »...کنید نمیکه اون جادو بوده، اما نه اون طوري که شما فکر می کنین. شما درك  زنم میره، حدس آوب خ«

رد رال، براي شما این قابل درکه چون شما موهبت رو دارید. براي ما این یه ل« کارا ابروهایش را باال برد و گفت:

   »که هیچ کدوم از ما بتونه این کار رو انجام بده؟ کنید نمیدوئه. مطمئنا شما فکر جا

  ریچارد یک دستش را بر روي صورتش کشید.

  »نیست. کنید مین اون طوري که فکر ه شما نمی تونید انجامش بدید. اما هنوز این«

که انتظار اطاعت را داشت و نه هیچ بحث سیتی بود روي ریچارد خیره شد که گویی موردچشمان تیره راینا طوري به 

زنانی  ها اینبه هر حال او دیگر اسیر یک مورد سیت نبود و فلج شده است.  ریچارد و جدلی. به نظر رسید که زبان

 مکث کند.  ریچاردبودند که سعی داشتند به او کمک کنند. نگاه باعث شد تا 

شما به دنبال روح دارکن رال گشتید. رد رال، در قصر مردم، ل« گفت: شد میرامی در اتاق پخش آبا صدایی که به  راینا

بر گشته بود تا تموم ما رو نابود کنه  ها مردهشما، یک مرد تنها، با روح یک جادوگر که از دنیاي زیرین، دنیاي 

ودتون می جنگیدید. بدون هیچ بدنی، اون یک روح بود که به واسطه جادو زنده مونده بود شما فقط با جادوي خ

 ها شورشیرو با جادو فرستادید که رهبر  ها صاعقهتونستید با همچین شیطان جادوگري بجنگید. در اواسط جنگ شما 

رزوي پیروزي دارکن رال رو داشتند کشت. هر کسی که توي قصر قبال به شما آو کسانی که با شما مخالفت کرده و 

  ».رو در قصر ندیده بود اي جادوییي ر تموم عمرمون همچین نیرومتصل نبود حاال به شما متصله، هیچ کدوم از ما د

فوالد را هم  توانست میکه  قدري تیز بودبه  دوخت، صداي او ریچاردرا به  اش خیره او بیشتر به جلو خم شد و نگاه

دید. رو نجات دا. شما ما شدیم می، توسط دنیاي مردگان بلعیده شدیم میون جادو بود لرد رال، همه ما نابود ا« ببرد.
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شما ارباب رال هستید. ما زندگی هامون  ،، شما جادو در برابر جادو هستیننامه خودتون وفا کردیننیمه عهده بشما 

  ».کنیم میرو براي شما فدا 

  .رام کندآزاد کند و اوضاع را آسعی کرد تا خودش را از شر نگاه خیره راینا  ریچارد

من نمی خوام شما باور کنید من اون  به همون سادگی که تو باور داري نیست.ما این ار چی که تو گفتی درسته، ه«

ش رو مطالعه م عمرقط اتفاق افتادند. دارکن رال تما. اونها فبدمچون می دونستم چطوري انجام انجام دادم، کارها 

به من  زیادي. قصر شما . تا از جادو استفاده کنه، من تقریبا هیچی در موردش نمی دونمبشهگر کرده بود تا یه جادو

  »ایمان داره.

، درباره جادو، همیشه اینکه بیشتر یاد بگیري شما باید بیشتر یاد بگیرید ،کنیم میدرك  ام« کارا با بی اعتنایی گفت:

  »خوب بوده. شما می تونید وقتی بیشتر یاد گرفتید بهتر به ما خدمت کنید.

  »...کنید نمیه، شما درك ن«

هم نیست که تو چقدر می دونی، همیشه م« .اشتذگ اش شانهدستش را بر روي  ریچارداو براي اطمینان دادن به 

اب رال هستید. ما به رو تغییر نمی ده. شما ارب يچیزهاي بیشتري هست، هیچ کس همه چیز رو نمی دونه. این چیز

  »یم این رو تغییر بدیم نمی تونیم.حتی اگر ما بخوا« :باال انداخت و ادامه دادرا  هایش شانه کارا »شما متصلیم.

از کمک  توانست میدر این مورد بحث کند. او  ها آنبا  خواست نمیرامش کرد. او دیگر آناگهان ریچارد احساس 

اما من  ؛نمو نجات دادینجوا حتی اون بیرون مما قبال به من کمک کردین، شش« ، از وفاداریشان استفاده کند. ها آن

خوام شما به من ایمان بیش از حد بیارین. من نمی خوام شما رو گول بزنم. من میخوام شما دنبالم بیاین چون این نمی 

  ».متصلیم. این کار بردگیهبهم کار درستیه، نه به خاطر اینکه ما با یه پیمان جادویی 

رکن رال متصل بودیم. ما هیچ انتخاب لرد رال، ما به دا« راینا در حالی که براي اولین بار صدایش لرزان بود گفت:

موزش آ، ما رو گرفت مینداشتیم. اون ما رو وقتی جوون بودیم از خونه هامون  کردیم میاري که دیگه اي براي ک

  ...»ات کرد میو از ما استفاده  داد می

  »زادین.آا حاال دیگه رو به راهه، شمن می دونم. همه چیز م« اشت.ذاو گ هاي لبریچارد ایستاد و انگشتش را بر روي 

می بینین؟ با وجودي که تعداد زیادي از ما از دارکن ن« .ریچارد گرفتنرا جلوي صورت آو  کشیدکارا پیراهنش را 

 ش متصل بودیم. این یه بردگی بود. اما باز هم مجبور بودیم بهش خدمت کنیم. ما به ،رال متنفر بودیم
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نیست. به هر حال ما به عنوان ارباب رال به شما متصلیم. براي اولین بار  مهماگه شما همه چیز رو نمی دونید، براي ما 

اب خما باز هم همین کار رو انت ،در زندگی هر کدوممون هیچ اجباري در کار نیست. اگه اتصال هم اینجا نبود

  ».. این یه بردگی نیستکردیم می

ه لرد می تونیم بهتون کمک کنیم تا یاد بگیرید که ی ا همه چیز رو درباره جادوي شما نمی دونیم. امام« :هالی گفت

سیت کمی از زنی را که پشت نقاب مورد داد تا زهخند و نرم شدن چشمانش اجابطعنه و ل ».داره اي معنیرال بودن چه 

هره تبسم از چ ».و تمرین بده ببینهسیت بودن اینه که تمرین معناي مورد ها اینذشته از همه گ«پنهان بود نشان دهد. 

ید به جاهاي بیشتري سفر کنید. ما به این راي ما مهم نیست که شما بخواب«جدي شد.  اش چهرهاو محو شد و دوباره 

  ».کنیم نمیخاطر شما رو ترك 

کورانه اما جان فشانی کور ،کرده بود حسرا  گفتند مینها آاو چیزهایی که زد.  یچارد با انگشتانش موهایش را چنگر

نیستم.  کنید میشما بفهمید من اون جادوگري که شما فکر  هقط تا زمانی کف« .انداخت میدردسر  بهنوعی او را  نها بهآ

بدون اینکه هست، من چیزهاي خیلی کمی درباره جادو می دونم، درست مثل شمشیرم، من از چیزي که درونم 

؛ اما چیز زیادي درباره استفاده از ک کردندارواح خوب به من کم ؛استفاده کردم ،توانایی کنترلش رو داشته باشم

. با حاال با اونهاست 9ناد« را بررسی کرد. ها آنصبر کرد و بعد چشمان منتظر  اي لحظهاو براي  »موهبتم نمی دونم.

  »ارواح خوب!

دنا که  دانستند مینها آ. شناختند میدنا را  ها آنهر چهار زن هر کدام به شیوه مخصوص خودشان لبخند زدند. 

انجام داد این بود  ریچاردرا کشته بود. کاري که  ریچارد اوکند ه بود و براي اینکه بتواند فرار داد را تمرین ریچارد

گزاف بود و حاال  اش هزینهاما  ن تبدیل شده بود خالص کرد.آرا از شر ارتباط با دارکن رال و چیزي که به  دناکه 

 عشق و محبت ،د تا تیغه شمشیر حقیقت را سفید کند و با نیمه بخششمجبور بو ریچاردرامش بود. آدر  دناروح 

  پایان دهد.  اش زندگیبه  ،جادو

ی میتونه از اینکه ما یکی از ارواح خوب رو چ« گفت: زد میحرف  ها آنرامی که به نظر از طرف همه آکارا با صداي 

  »اونهاست.خوبه که بدونیم دنا االن با  طرف خودمون داریم بهتر باشه؟ این

را بگیرد.  شدند میداند و سعی کرد جلوي خاطراتی که به ذهنش سرازیر ربر گ ها آنرا از  هایش چشمریچارد 

  روي خاکی که روي شلوارش نشسته بود تمرکز کرد و موضوع را عوض کرد.  ریچارد

                                                           
٩ Denna 
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هارایی هاي اینجا کیه. من یه کار مهم براي تا ببینم مسئول دی رفتم میداشتم وب، به عنوان جستجوگر حقیقت من خ«

فکر انجام دادن دارم و عجله دارم. من درباره این ارتباط هیچی نمی دونستم اما درباره جستجوگر بودن می دونم. 

  ».بزنه اي لطمهحضور همه شما به کار من  کنم نمی

  »ایشونو تو این زمان پیدا کردیم.وش شانس بودیم که خ« .را تکانی داد اش تیره اي قهوهدین سر و موهاي بر

  .غري کردنددیگران به نشانه موافقت غر 

  »را خوش شانسیه؟چ« ریچارد از یک صورت به صورت دیگر نگاه کرد و گفت:

  »رو به عنوان ارباب رال نمیشناسن.ون اونها هنوز تو چ« کارا گفت:

گر من جستجوره. فراموش نکن، به عنوان ن بهت گفتم، من جستجوگرم. این از اینکه ارباب رال باشی مهم تم«

که من لرد رال  گمبهارا قصد دارم به دی ،من گفتی تو درباره این ارتباط بهکه خرین ارباب رال رو کشتم. اما حاال آ

  ».می کنه تر راحتکه کشیدم رو  اي نقشه. این واضحه که این کار یارمبجدید هستم، و وفاداریشون رو به دست 

  ».شانس بودیم که توي این زمان بهتون رسیدیم اورمون نمی شه که چقدر خوشب« کوچکی کرد.بردین خنده 

نزدیک بود تا اونو  که چقدر کردم میاید فکرشو ب« .اند و خواهرانش را بر انداز کردرا به عقب ر اش تیرهراینا موهاي 

  »از دست بدیم.

حضور منو با این ارتباط  اونها می تونن کردم میمن فکر  هارایی هستن،اونها دی ؟کنی میدر مورد چی صحبت اري د«

  »حس کنن.

قبول کنیم. شما  یا که بهتون گفتیم. اول باید ارباب رال رو تشخیص بدیم و حکومتشو به طور رسمم« اولیک گفت:

  ».این کار رو با مردم اینجا انجام ندادین. همینطور ارتباط توي همه ما یکسان نیست

ول شما به من می گین که اونها از من پیروي می کنن و حاال به من می گین که این ا« .را باال برد هایش دستریچارد 

  ».کارو نمی کنن

  ».خالص نیست 10ریبیشخون ژنرال  ؛گه بتونیدا« .هی کشیدآ کارا ».لرد رال بشید طما باید به اونها مرتبش« :کارا گفت

  »ینی که گفتی یعنی چی؟ا« .مدآریچارد جلوتر 

                                                           
١٠ Reibisch 
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شد،  طوقتی که اولین لرد رال تور رو ایجاد کرد، به ما مرتب ها زمانرد رال، در شروع ل« :ن جلوتر امد و گفتاایگ

سرزمین، به اون بزرگی که با سرزمین  ترین بزرگهارا یه سرزمین بود. را چیزي که امروزه هست نبوده. دیدیها

  ».ساخت میمتفاوتی رو  کشور ،میانی

ورد. زمانی آتعریف کرده بود را به یاد  برایشکیالن در شبی که او را مالقات کرده بود نی را که رد ناگهان داستاریچا

در  اش خانهرزمین پشت بخشی از تاریخ س برایشاو  لرزیدند میتش از ترس آبعد از برخورد به گار کنار  ها آنکه 

  تعریف کرده بود. وستلند را

، پانیس، ارباب لدر بزرگ دارکن راپ«وردن داستان کرد. آد و شروع به یاد تاریک خیره ش اي گوشهچارد به ری

، ها سرزمینتمام  ناو ؛هزیر حکومت خودش یکپارچه کن ور ها سرزمینهارا، کسی بود که سعی کرد تا همه دی

  ».هارا تبدیل کنهیکی کنه، تا به دی ونها روبلعید تا ا ور ها پادشاهی

اولین دي هارایی، کسایی  هاي ماندههارایی صدا می کنن باز همه کسایی که االن خودشون رو دی رسته،د« ایگان گفت:

هم مثل من  اي عدهبیشتر و  ها بعضیهارایی رو در خودشون دارن. کمی از خون دی ها بعضیکه ارتباط داشتن هستند. 

  »می تونن ارتباط رو حس کنن.نها نخون واقعی دي هارایی رو ندارن، او ها بعضیو اولیک خونمون اصیله، 

ارکن رال و پدرش و قبل از اونها پدربزرگش کسایی مثل اونها رو که تشنه قدرت بودند به دور خودشون جمع د«

در قصر مردم و  كریماا جاه طلب بودند. ژنرال فرمانده تخالص نبودند. ام هارایی ها خوند. خیلی از اون دیکردن

  »اول... مردانی که در خط

  »محافظاي شخصی ارباب رال باید خون اصیل باشن؟ و« ریچارد به ایگان و اولیک اشاره کرد و گفت:

براي محافظت از  ها اصیلدارکن رال درست مثل پدرش، نمی تونست به هیچ کس بجز خون « .اولیک سري تکان داد

تا جنگ  کرد مییل نداشتن استفاده ترکیب شده و اونهایی که خون اص هاي خونخودش اطمینان کنه. اون از تمام اون 

  ».دیگه رو تسخیر کنه هاي سرزمینهارا دور نگه داره و رو از قلب دی

دي هارایی اینجا توي  هاي گروهل ون شخصی که مسئوا« .متفکرانه با انگشتش لب زیرینش را لمس کرد ریچارد

  »هست، اسمش چیه؟ یدندریلآ

بیش. اون خونش ترکیبیه، پس این کار راحت نخواهد بود، اما اگه شما بتونید اونو متقاعد ینرال رژ« بردین گفت:

. وقتی که فرمانده شهبکنید که شما ارباب رال هستید، اون به اندازه کافی خون دي هارایی داره که به شما مرتبط 

اگه اون فرماندشون اعتماد دارن. می شن، چون اونها به مرتبط مرتبط شد تعداد زیادي از افرادش در همون زمان 

باور می کنن. اگه شما بتونید با ژنرال ریبیش مرتبط بشین اونوقت شما می تونید نیروها رو در هم اونها  ،قبول کنه
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ادارن و به فهارایی هم ندارن. اونها به فرماندشون وبعضی از افرادي که خون واقعی دی یل کنترل کنید. حتیردنیدآ

  »زنه اعتقاد دارن.که می  هایی حرف

  »که من ارباب رال هستم. شه بهد عس من باید کاري کنم تا ژنرال ریبیش متقاپ«

براتون چیزي رو از طرف ژنرال فرمانده  ماین دلیلیه که به ما نیاز دارید. ا« میزي زد و گفت:آکارا نیشخند شرارت 

  ».هشون نشون بدهب«  .او به هالی اشاره کرد ».وردیمآنریماك 

 کیسه نامه بیرون کشید هنها یاون وش برد و از میون سینه هابه می وباز کرد و دستش ر وهالی دکمه اول یونیفرمش ر

نماد یک اسکلت با دو  نامه باباز کرد و دید که  وطومار ر ریچاردبه ریچارد داد.  ونومیز اآبا یک لبخند افتخار و

  شمشیر بر روي هم با مومی طالیی رنگ مهر شده بود. 

  »ین چیه؟ا«

نرال فرمانده ژ« :بود با انگشتش مهر را لمس کرد و گفت هایش لبو  چشماناز لبخند در  هایی رگههالی در حالی که 

این مهر شخصی فرمانده تراز اوله. نوشته شده توسط خودش. اون رو وقتی تا به شما کمک کنه.  خواست مینریماك 

گه کنه که شما ارباب رال هستید و میکه من منتظرش ایستاده بودم نوشته و به من گفته تا به شما بدم. این اعالم می 

ا با قدرت تمام تا پاي مادن تآو  طنشما رو می شناسن، بهتون مرتب ها ژنرالو  ها گروهکه فرمانده تراز اول و همه 

  ».نشون براي شما بجنگند. یه انتقام ابدي براي هر کسی که شما رو تهدید کنه اتفاق میوفتهوج

  ».الی من می تونم ببوسمته« بی او دوخته شد.آنگاه خیره ریچارد به چشمان 

او درحالیکه  »مطیع کسی نیستیم. زاد اعالم کردید، ما دیگهآرد رال، شما ما رو ل« ناپدید شد. اي لحظهبراي  هالیتبسم 

تعظیم کرد و چشمانش را  ریچارد ههالی ب. دهانش را بست آمد میصورتش مثل صورت بقیه زنها به رنگ قرمز در 

ن رو ببخشید لرد رال، البته ما با رضایت خودمون رو م« دوخت و با صدایی مطیعانه و نجوا گونه گفت:زمین به کف 

  ».کنیم میتقدیم 

الی این فقط یه استعاره بود، همون طوري که به من گفتی، با ه« با سر انگشتش چانه او را بلند کرد و گفت:ریچارد 

بار مرتبط شدي اما دیگه یه برده نیستی. من فقط ارباب رال نیستم، من جستجوگر حقیقت هم هستم. من  اینکه این

. الزم نیست که هیچ وقت شیبرزومه تو باهاش مرتبط آم دنبال کنید. این چیزیه که هاارامیدوارم شما منو به خاطر ک

  ».زادیتو ازت پس بگیرم بترسیآاز اینکه من 

  ».منونم لرد رالم« .ب دهانش را فرو دادآهالی 

  .ریچارد طومار را تکان داد
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  »بدم.، تا من بتونم کاري رو که الزمه انجام بینهبیش ارباب رال جدید رو ین بریم و بزاریم این ژنرال ریبیاب«

الزمه که به هم کمک کنیم. اونها در  هفرماند رد رال، در دنیاي ژنرالِل« گرفت. ور ریچاردبریدین با دستش بازوي 

  »رو به شما متصل نمی کنن. ها گروهدرون خودشون این 

زارین ما چهار نفر یه عادت بد دارید که یه چیزي رو جلوي صورتم می ش« .گرفت هایش لبریچارد مشتش را جلوي 

  »و بعد یهو برش می دارین. من باید کاري بکنم؟ یه کم جادوي خیالی؟

  را حدس زد سر تکان دادند.  شان نقشههر چهار نفر وقتی که او مقصود 

  »ثابت کنم؟ وی؟ منظورتون اینه که این ژنرال باید از من بخواد که چند تا حقه جادویی بهشون نشون بدم تا خودمچ«

فقط کلمات روي کاغذ هستند. اونها براي اینن که  ها اینرد رال، ل« باال انداخت و گفت: اي نهشاکارا با ناراحتی 

شما باید  ،بیش قانونهیکه کمکتون کنن. نه اینکه کاري رو براي شما انجام بدن. اینجا ژنرال ر ،پشتیبانتون باشن

  »دیت خودتون رو به اون ثابت کنید.ارش

عظیم رو نمایش بده. اونها باید باور  ر وآوسونی شکست نمی خوره. ارباب رال باید یک قدرت حیرت آین مرد به ا«

دیوار رو زنده کردین. همون طوري که کردین یا همونطور که  ها صاعقههمون که با کاري مثل  ،شنبکنند تا مرتبط 

  ...»اش همهنمی تونه اما اون باشه ریماك می تونه بخشی از نشما گفتین اونها باید باور کنن. نامه ژنرال 

ري کفصورتش را خاراند و سعی کرد تا  ریچارد » !ادوج« .ریچارد خودش را بر روي صندلی رها کرده و غرغر کرد

 خودشجستجوگر تابع قانون  ،گر، باري از قدرت و مسئولیتواب شده توسط یک جادبکند. او جستجوگر بود. انتخ

به عنوان یک  توانست میهنوز هم  ریچارداو نقشه کشیده بود تا این کار را به عنوان یک جستجوگر انجام دهد.  بود.

  . دانست میگر بودن او درباره جستجو ،ین کار را انجام دهدجستجوگر ا

  ...دندریل به او وفادار بودندیآهارایی هاي ساکن هنوز، اگر دیاما 

که کیالن در امان است. او باید از مغزش  شد میباید مطمئن  ریچاردواضح بود.  رایشبیک فکر  اش خستگیبا وجود 

  هارایی ها را ببرد. ت تا دینه فقط قلبش. احتیاج داشت تا این کار را انجام بدهد. احتیاج داش کرد میاستفاده 

 یس چرمی قرمز خونلبا »وردین؟آچرمی قرمزتون رو همراهتون  هاي لباسما ش«ریچارد بر روي پاهایش ایستاد. 

 ،. قرمزکردند میتنشان را  ها لباسآن در جایی بودند  طباضقرار کردن انها تنها زمانی که به فکر برسیترنگ، مورد

نجا مقدار زیادي خون ریخته آکه  رفت می. این انتظار پوشید میسیت قرمز که یک مورد . وقتیداد نمیخون را نشان 

  خون او باشد. خواهد نمیکه دلش  دانست میشود و هر کسی 
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ه مورد سیت بدون ی« گفت: زد میگره  مدره هایش سینهرا روي  هایش دستهالی در حالی که با لبخندي شیطانی 

  ».ابزار قرمزش هیچ کجا نمیره

  »ما یه فکري کردین لرد رال؟ش« و گفت: کارا منتظرانه چشمکی زد

رو ببینن؟  قدرت و توانایی رو ببینن؟ اونها می خوان یه جور جادو ره، الزمه که اونهاآ« .درام زآي دریچارد به او لبخن

ما همون ا« .او به نشانه احتیاط یک انگشتش را باال گرفت ».کنیم میدشون عمی دیم. ما متقا خوب ما به اونها جادو

خودتونو به کشتن زاد نکردم تا آ. من شما رو بینه بهکاري رو بکنین که من می گم. من نمی خوام هیچ کس صدمه 

  »بدین.

  ».مورد سیت توي تختخواب نمی میره، پیر و بدون دندونه ی« زل زد.او به هنینش آنگاه خیره  با هالی

 ریچاردخطرناك بود را دید.  هاي اسلحه که ن جنونی که درون زنان و اینآاز  اي سایهبی آن چشمان آریچارد در 

 ریچاردن جنون چه شکلی دارد. آزندگی با  دانست میجربه کرده بود. او کرده بودند ت ها آنقدري از کاري را که با 

گه تو خودتو به کشتن ا« هنین او را نرم کند گفت:آرا نگاه داشت و بعد با صداي رسایی که بتواند نگاه  اش خیرهنگاه 

  »بدي اون وقت کی از من محافظت می کنه؟

 ».شهب، وگرنه دیگه لرد رالی باقی نمی مونه تا حفاظت کنیم میگه ما باید زندگیمون رو فدا کنیم این کار رو ا«

بی دندون و پیر بمیره. باید  ،ا می خوایم لرد رال توي تختخوابشم« نرم شد. با لبخندي غیر منتظره هالی هاي شمچ

  »چی کار بکنیم؟

ابی نه... او هیچ انتخ انده شده بود؟توسط جنونی یکسان پوش شانیا جاه طلبیآاز شک ذهنش را پوشاند.  اي سایه

  را از بین ببرد.  ها آنرا نجات دهد نه اینکه  ها زندگی بایدنداشت. این 

ی پوشین. ما بیرون منتظر می مونیم تا شما عوضشون کنین. وقتی کارتون تموم قرمزتون رو م هاي لباسما چهار تا ش«

  ».دم میشد من بقیه شو براتون توضیح 

 زاریم نمیاال که ما شما رو پیدا کردیم. ح« .نجا را ترك کند پیراهنش را گرفتآ خواست می ریچاردی در حالی که لها

شما همینجا می مونید و اگه  کنیم میرسمون دور بشین. وقتی که ما داریم لباسهامون رو عوض دیگه از دید که

  ».خواستید می تونید روتون رو برگردونید

. ریچارد جلوتر کردند می. دو مرد هنوز تماشا زد هدرهم گر اش ریبازوهابرگرداند و  اصورتش ره ریچارد آبا یک 

نگاه کرد. با بی  ها آنبا نگاهی حیرت زده به و هم بچرخند. گرچ سرش را کج کرد  ها آناخم کرد تا  ها آنرفت و به 

  اعتنایی رویش را به تقلید از ریچارد بر گرداند. 
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  »کنین لرد رال. این مردها رو به خودتون مرتبطا خوشحالیم که شما تصمیم گرفتین م« :کارا گفت

  بشنود. آورند میبیرون  هایشان کولهچیزهایی را از  ها آنصداي اینکه  توانست میاو 

 ما ،رتبط شدینما وقتی که با یک لشکر حفاظت بشین در امنیت خیلی بیشتري هستین. بعد از اینکه شما با اونها مش«

  »هارا می ریم. جایی که شما در امانید.به سمت دی

من کار مهمی دارم که باید بهش رسیدگی کنم. من . هارا نمی ریما به سمت دیم« گفت: اش شانهریچارد از روي 

  »دارم. اي نقشه

  »قشه ارباب رال؟ن«

بر پشت گردنش  آورد میدر  چرم قهوه ایش را هاي لباسراینا را که داشت  هاي نفس توانست میتقریبا  ریچارد

  احساس کند. 

  »؟اي نقشهه چ«

  »می کشه؟ نقشه من اینه که دنیا رو شکست بدم! اي نقشهلرد رال چه جور «
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  مفصل نه

  

قرار  ها گرگگوسفند که سر راه  اي دستهمانند  مردم نیازي به اینکه راهشان را به زور از بین جمعیت باز کنند نبود،

 گرفتند میغوش آمادرها فرزندانشان را در  ،کردند می. مردم جیغ کشان فرار کردند میگرفته باشند به اطراف فرار 

 .خزیدند میدرون برفها  به سرعت از سر راه کنار بروند به سرعت با صورت توانستند نمی. مردهایی که دویدند میو 

  .کردند میفرار  شان زندگیو به خاطر  کردند میاجناسشان را رها  فروشها دست

نادیده گرفته نخواهند شد، البته سخت بود  ها آنحداقل که این یک نشانه خوب است.  کرد میوحشت، ریچارد فکر 

 کرد نمین انادیده بگیري. ریچارد گم رفت میشهر راه  هاي خیابانگار هفت فوتی را که در روشنایی روز در  که یک

 ها آنبقیه  ،نداشت بی گناه اي چهرهحاال او  تجربه کرده باشد. چنینخودش عادي زندگی  در که گرچ یک بار هم

  د گرفتند. وعبوسی به خ هاي قیافه رفتند میهنگامی که به سمت پایین و وسط خیابان 

، اولیک و ایگن در جلو، کارا و بردین در چپ و هالی و راینا در سمت راستش رفت میگرچ پشت سر ریچارد راه 

 ها آنرا نظم ببخشد وجود نداشت، اولیک و ایگن تاکید کرده بودند که  ها آنبودند، هیچ شانسی براي اینکه 

چندان از این فکر خوششان نیامده بود و بر سر اینکه  ها زنف او باشند، محافظان لرد رال هستند و باید در دو طر

. گرچ تا زمانی که نزدیک ریچارد بود به اینکه کجا راه کردند میخرین خطوط دفاعی لرد رال هستند بحث آ ها آن

  برود توجهی نداشت. 

گفته  ها آناو به  را مجبور کند دست از بحث کردن بر دارند. ها آنتا  ریچارد مجبور شده بود تا صدایش را بلند کند

سیتها  نرا از سر راه بر دارند، موردآدر جلو باشند تا اگر با مانعی مواجه شدند  توانند میبود که ایگن و اولیک 

را  ها آن همه توانست می بپیوندد. اینگونه گار ها آناز دو طرف محافظت کنند و گرچ هم از پشت به  توانستند می

بهترین  ها آنند نثابت ک توانند میکه  اند رسیدهکه به جایگاهی  کردند می. فکر رسیدند میببیند. همه راضی به نظر 

  .محافظان لرد رال هستند

پرتاب کننده را باالي بازوهایشان نوارهاي درحالیکه کشیدند.  هایشان شانهرا بر روي  هایشان شنلاولیک و ایگن 

خون رنگ  هاي شنل. چهار زن پوشیده در کردند میبسته بودند اما شمشیرهایشان را بر روي کمر بندشان حمل 

 ،نقش بسته بود ها آني زمین امتداد داشت و نماد ماه و ستاره مورد سیتها بر روي وخودشان که از گردن تا ر

  .کردند میی قرمز رنگ حمل چرم هاي دستکش را با هایی آجیل

جیلش او را آجیل چه دردي را باید تحمل کرد. همان طور که دنا با آکه براي نگه داشتن  دانست میریچارد خوب 

بتوانند بدون جادویی  ها زنسیب رسانده بود. امکان نداشت که این آتمرین داده بود و به هر جاي او که ممکن بود 
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، خیلی شدید بود، اما مورد سیتها کرد مینرا درك آرا نگه دارند. درد، ریچارد  جیلآ کرد میکه از دردشان کم 

  . کردند میرا تحمل  نآ شان تواناییلجوجانه براي اثبات  ها آنکنند و داده شده بودند تا درد را تحمل  موزشآ

به  توانست نمیاو ، نکردند قبول ها آناما  ،ارندذرا کنار بگ هایشان آجیل کهد کند عرا متقا ها آنریچارد سعی کرد تا 

 ها آنبخشیده بود را از  ها نآکه به  اي آزادي، اما نه بدون اینکه تواند میکه  زد میاین فرمان را بدهد، حدس  ها آن

را بپوشند، این حقشان بود که این  هایشان آجیلتا  خواستند مینها آاز انجام این کار بیزار بود. اگر  او پس بگیرد و

. او تا زمانی که می توانست شمشیر حقیقت را حمل می این کار را بکنند ها آن کرد نمیی او فکر کار را بکنند. به نوع

که از  خواست میمتفاوت باشند. او از شمشیر متنفر بود و  توانند میرزوها چقدر آبفهمد که  توانست می کرد. ریچارد

با او کرده بود، اما هر بار  شمشیرن انجام داده بود به خاطر کارهایی که آشود، به خاطر کارهایی که با شرش خالص 

  او براي نگه داشتنش جنگیده بود. 

. دو ساختمان فروشگاه که توسط فرمانده دي هارایی اشغال زدند میگروه بیرون از ستاد پرسه  تقریبا پنجاه یا شصت

. ریچارد و گروه کوچکش بدون اینکه دادند میتنها شش نفر به طور رسمی نگهبانی  ها دروازهبر باالي  ،شده بود

سرعتشان را کم کنند راهشان را به سمت وسط مردها طی کردند. مردها همگی از سر راهشان کنار رفتند، در 

  وجود داشت.  ینمادهاي عجیبشان  شوکه شده هاي صورت

حشت زده نشده بودند، اما بیشترشان کنار رفتند تا راه را باز کنند. خیره شده به چهار مردم در بازار ونها به اندازه آ

  .،دسته شمشیرهایشان را گرفتند ها آن. تعدادي از کردند مینجا حرکت آد در الزنی که با درخششی مانند فو

ر بی نظمیشان تعداد طبه خا ».داه رو براي لرد رال باز کنیر« :. اولیک فریاد زدرفتند می تر عقبدرحالیکه چند قدم 

  تعظیم کردند،  ها بعضیند، ترفتند، گیج شده بودند اما هیچ شانسی نداش تر عقببیشتري 

  نگاهی انداخت.  ها آنسوئیتش به ارد از زیر کاله رداي مرین پیله حفاظتی، ریچآدر 

ان رد شده بودند و میان ازدحام سربازاز  ،بیفتد ها آنتوقف کردن یا سوال پرسیدن از مقبل از اینکه هیچ کس به فکر 

اشته بودند. در نهایت یکی از نگهبانان ذدر پشت سر گورود و نزدیک شدن به ا را به سادگی ب ها آنیک دوجین از 

که قدش به اندازه ریچارد بود تصمیم گرفت که مطمئن نیست که باید به این افراد اجازه عبور داد. او جلوي درب 

  ایستاد. 

  ».باید صبر کنید ماش«

  ».اه رو براي لرد رال باز کن احمقر«ایگان بر سرش غرید. 

  »...چی« .خیره ماندنگهبان به بازو بند او  چشمان
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پرتاب کرد. مرد هنگام فرود بر زمین  اي گوشهایگان بدون اینکه سرعتش را کم کند مرد را کنار زد و او را به 

  سرنگون شد. دو نفر دیگر از سر راه کنار پریدند و سه نفر دیگر در را باز کردند و کنار رفتند.

مگر اینکه ضروري باشد. او درباره  ،به هیچ کس صدمه برسد خواهد نمیگفته بود که  ها آنریچارد اخم کرد. او به 

  ود چه کاري را ضروري تصور کند نگران بود. ممکن ب ها آناینکه هر کدام از 

شوبی که بیرون به راه افتاده بود را شنیدند درحالیکه چند تایی چراغ در دست داشتند به آسربازهاي داخل صداي 

شیر نکشیدند اما به نظر موردند. با دیدن اولیک و ایگن و بندهاي طالیی بر روي بازوهایشان شآیورش  ها آنسمت 

دیدن مورد و را کم کرد  ها آنمیز گرچ سرعت رام و تهدیدآآد. غرش نبا این کار فاصله چندانی ندارکه  رسید می

  را متوقف کرد. ها آنچرم قرمز رنگشان  هاي لباسسیتها در 

  ».نرال ریبیشژ« گفت: ها آناولیک خطاب به همه  

  مدند.آن مردان جلوتر آچند نفر از 

  »اون کجاست؟ ببینهرال ریبیش رو ژنرال میخواد رد ل« تدرانه گفت:قن با لحنی ماایگ 

 هایش مشتمد، آخیره شدند اما هیچ چیز نگفتند. مردي تنومند از سمت راست بیرون  ها آنمردها مشکوکانه به 

  بله نمایان بود. آبود و بر روي صورتتش به وضوح جاي یک  باسنش يرو

  »ریان چیه؟ج«

گرفت. در یک چشم به هم زدن راینا  ها آناو با حالتی تهاجمی یک قدم به جلو برداشت و انگشتش را به سمت 

را به سمت باال و به سمت گردن و اعصاب  نآورده بود. او آاشته بود و او را به زانو در ذجیلش را روي شانه او گآ

  ها عقب رفتند. د. بقیه مریافت می. صداي فریادها از میان راهرو پژواك کشید میگوشش 

ه سوال جواب بده، ب« گفت: گرفتهرا در دست  اوضاع املکه کنترل ک بود یلحن مورد سیت شکراینا با لحنی که بدون 

در حالی که چرم قرمز اون قژ راینا  تمام بدن مرد در حال فریاد کشیدن به رعشه افتاد ».پرسی نمیتو از اونها چیزي 

  ». ژنرال ریبیش کجاست؟دم مین به تو یه شانس دیگه م« قژ می کرد جلوتر رفت.

راهرو قرار د اما هنوز به دربی که در مرکز مآباال  خورد میدست او به سرعت و در حالی که به طور غیر ارادي تکان 

  »راهرو...ا... درب... انته« .کرد میداشت اشاره 

ریچارد از  .که نخش را بریده باشند بر زمین سقوط کرد ویزانیآه یسمرد مثل ک ».منونمم« .جیلش را برداشتآراینا 

ن براي کشتن آجیل درد وارد کرده بود. راینا از آاو فقط با  ر کرد.ظاینکه نگاه همدردانه اي به او بیندازد صرف ن
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دوباره خوب بشود. اما مردهاي دیگر یا چشمانی گرد شده به او که در حال رنج  توانست میاستفاده نکرده بود. او 

   »ه ارباب رال تعظیم کنید، همتون!ب« .. راینا هیس هیس کردکردند میکشیدن بود نگاه 

  »رباب رال؟ا«: یک نفر با صداي هراسانی پرسید

  ».رباب رالا« .تش به ریچارد اشاره کردسهالی با د

 ،بر روي زانوهایشان افتادند ها آنورد و به زمین اشاره کرد. آمردها با حیرت به او خیره شدند. راینا انگشتش را باال 

نین صداي طریچارد و گروهش به انتهاي راهرو رسیده بودند.  .قبل از اینکه فرصتی براي فکر کردن داشته باشند

. بعضی از مردها شمشیر کشیدند و به دنبالشان به راه کرد مینجا پژواك پیدا آبر روي کف چوبی  هایشان چکمه

  افتادند. 

 هایی تکهنجا آباز کرد. اینجا و  ،در انتهاي سالن اولیک دربی را که به اتاقی با سقف بلند و بدون هیچ گونه تزئینی بود

براي رد شدن از در  . گرچ که تربیت شده بود،داد میهکی دیوار نشان آبی خود را از میان رنگ سفید آاز رنگ 

افعی  به النهداشتند قدم  ها آننادیده گرفت.  پیچید میرا که در شکمش  اي نگرانیمجبور بود خم شود. ریچارد 

  .گذاشتند می

با سه ردیف ترسناك از سربازان دي هارایی که همه شمشیرهایشان را کشیده و در دست داشتند بر  ها آندرون اتاق 

له و فوالد بودند. پشت سربازها یک میز دراز کنار دیوار و یک ضعبوس، ع هاي صورتدیواري از  ها آن .خورد کردند

قصر اعتراف  توانست میدورتر از دیوار ریچارد  ،. باالمعلوم بوداز حیاط برفی دید داشت  اي منظرهپنجره که به 

  را ببیند. دژ جادوگرانن، آگیرها و پشت سر 

باالي بازوهایشان را . کردند میپشت میز نشسته بودند و به مزاحمان نگاه  لودآاخم  و روِردیفی از مردان ترش 

هستند. ردیف مردها به طور یقین افسرها  شان درجهنشانگر  کرد میتمیزي پوشانده بود که ریچارد فکر  هاي زخم

  .درخشید میبودند. چشمانشان از اطمینان و رنجش 

را عقب داد و بازوهایش را که بیشتر از بقیه زخم بر خود داشت در  اش ندلیصمردي که در صندلی میانی نشسته بود 

. ابروهاي پر پوشاند میامتداد داشت را  اش چانهتا   شقیقهرنگش جاي زخمی را که از  اي قهوههم گره کرد. ریش 

  پشتش را با رنجش در هم کشیده بود. هالی به سربازان نگاه کرد و گفت:

  »کنار یا اینکه کنار می زنیمتون. یش حرف بزنیم. از سر راه بریدبنرال ریا اینجاییم تا با ژم«

  »باید... ماش« .ان به او نزدیک شدنفرمانده نگهبا
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جیلش را بر روي پیشانی او کشید. ایگان با زانویش به شانه کاپیتان که هنوز گیج بود زد. موهاي او را آهالی پشت 

  محکم فشار داد.گرفت و او را بر روي زانویش نشاند و 

  »رف بزن.حگه دلت میخواد بمیري یک کلمه دیگه ا«

مدند. آسفید شد. مردهاي دیگر ناسزا گویان جلو  ها آنرا به هم فشرد که رنگ  هایش لبکاپیتان به قدري به سختی 

  مدند. آباال  اي دهندهجیلها به حالت هشدار آ

  ».بشنرین اونها رد ازب«: مرد ریشدار پشت میز گفت

را  هایشان آجیل ها زنرد شوند.  ها آنفضا دادند که بتوانند با فشار از بین  ها آنمردها کنار رفتند و فقط به قدري به 

ن کاپیتان را رها کرد. او بر روي زانوانش نشست و سرفه ابه هر طرف تکان دادند و سربازها بیشتر عقب رفتند. ایگ

  ، درگاه با تعداد زیادي افراد مسلح پر شده بود. ها آنکرد. پشت  کنان و نفس نفس زنان براي هواي بیشتر تقال

را که بر روي میز پخش شده بودند یک  هایی برگهبا یک پایش صندلی را کنار زد، او داشت  اي قهوهمردي که ریش 

  اشت. ذگ اي گوشهجا مرتب کرد و 

  »ارتون چیه؟ک«

هالی مرد ریشو سر تکان داد.  »و ژنرال ریبیش هستی؟ت« گفت:هالی جلوتر رفت و بین اولیک و ایگان قرار گرفت و 

براي او سر خم کرد این تعظیمی با بی اعتنایی بود ریچارد هیچ وقت ندیده بود یک مورد سیت براي هیچ کس کار 

ن رال وردیم اینجا. دارکآما یه پیغام از ژنرال فرمانده نریماك رو مستقیما  .بیشتري انجام دهد، حتی براي یک ملکه

   مرده و روحش توسط ارباب رال جدید به جهان زیرین فرستاده شده.

  »ینطور شده؟ا« .ابرویش را باال برد ژنرال

قبل از شکستن مهر با انگشتش خیلی مختصر  ژنرالداد.  ژنرالنرا به دست آورد و آطومار را از کیسه بیرون  هالی

ن به آسبزش از یک طرف  هاي چشمرا بیشتر عقب داد و  اش صندلی خواند مینرا بازدید کرد. او هنگامی که نامه را آ

  .با یک ضربه به حالت عادي بر گردد اش صندلی. سرانجام اجازه داد که کرد میطرف دیگرش حرکت 

  »رو به اینجا کشونده؟ شماهاوردن این نامه همه آ و«

ا نه تنها براي شما پیغامتون رو م« . اشت و به او نزدیک شدذهالی انگشتان پوشیده در زرهش را بر روي میز گ

  »وردیم.آبیش، بلکه خود لرد رال رو هم همراهمون یوردیم ژنرال رآ

  »؟ و حاال این لرد رال شما کجاست؟یهینطورا«
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د به او انداخت و ساو انتظار نداشته تا دوباره این سوال را بپر کرد میهالی بهترین نگاه مورد سیتی اش را که بیان 

   »االن جلوي شما ایستاده، ونا« گفت:

  و با دستش به ریچارد اشاره کرد. راند و به گار نگاهی انداخت. هالی راست ایستادذبیش نگاهش را از غربیه ها گیر

  ».کنم میهارا و تمام مردمش رو معرفی ه شما لرد رال، ارباب دیب«

  یش به سمت زن خم شد.یبمد. بعد ژنرال رآمردها شروع به نجوا کردن کردند و صدایشان از بیرون اتاق به داخل 

  »کی از شماها ادعا می کنه که لرد راله؟ی«

  ». ین لرد رالها« :او با دستش به ریچارد اشاره کرد و گفت »احمق نباش،«: کارا گفت

این دیگه چه جور بازیه که شماها شروع  ن نمی دونمم« ابروهاي باال رفته ژنرال به حالت اخم در هم کشیده شد.

  »اما داره صبر منو ... کردین

ریچارد اجازه داد تا تمرکزش به هم بخورد و بعد کاله رداي مري سوئیتش را به عقب داد. در برابر چشم همه 

  ریچارد در میان هوا ظاهر شد.

  زانو افتادند و تعظیم کردند  تمامی سربازان نفسشان را حبس کردند. تعدادي عقب رفتند، تعدادي هم به

  ».ن لرد رال هستمم« رامی گفت:آریچارد با صداي 

 زش درحالیکه دستش را بر روي مییبیاري فرا گرفته بود و بعد ژنرال ربراي یک لحظه همه جا را سکوت مرگب

او سرش را عقب برد و فریاد کشید. بعضی از مردها هم همراه با او شروع به شروع به خندیدن کرد.  کوفت می

اما  دهند میکه چرا این کار را انجام  دانند نمیو معلوم بود  چرخید میخندیدن کردند، چشمانشان به چپ و راست 

  بهترین کار است.  کردند میچون فکر  کردند میاین کار را 

ه حقه بزرگ مرد جوان، اما من در زمانی که توي ی«د و بر روي پاهایش ایستاد. را قطع کر اش خندهبیش یناگهان ر

 ».آورد میستینهاش پرنده بیرون آچرا، یک روز من مردي رو دیدم که از  ؛زیادي رو دیدم هاي حقهندریل بودم دیآ

راي یک لحظه من تقریبا تو رو باور کردم اما کلک زدن از تو لرد رال نمی سازه، ب« .گشت اخم او به صورتش باز

  ».کنم نمیرو گول بزنی اما منو نه. من به یه جادوگر تعظیم  ها چشمشاید 

که بعد از این چه کار  کرد میبود و داشت دیوانه وار فکر  ها توجهریچارد مثل سنگی بی حرکت ایستاد. در مرکز 

ن استفاده کند فکر کند و به هر آبه هیچ جادویی که بتواند از  توانست نمیبخندند. او  ها آنار نداشت که کند. او انتظ
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ر بهتري ریچارد ناتوان از هیچ ایده و فکاین مرد بتواند جادوي واقعی را از حقه تشخیص بدهد.  رسید نمیحال به نظر 

  اقل صدایش را مطمئن سازد.تصمیم گرفت که حد

ن ریچارد رال هستم، فرزند دارکن رال. اون مرده. حاال من لرد رال هستم. اگه دلت میخواد سر پستت به خدمتت م«

  ».کنم مینه من تو رو تعویض روگ کنی میادامه بدي میاي کنار و به من تعظیم 

هم یه حقه دیگه، و از ب«: یش یک بار دیگر به خنده افتاد و یک انگشتش را به کمربندش قالب کرد و گفتبژنرال ری

چند تا سکه بهتون بدم. اگه براي هیچ چیز  باید ،اگه بخوام عادالنه قضاوت کنم باید قبل از اینکه بفرستمتون برید

  ».دم میدیگه اي نباشه به خاطر پر روئی تون بهتون یکی 

  تغییر کرده بود.  يمیزآتهدید  حالت نها بهآشدند، حرکات  تر نزدیکسربازها 

  ».رد رال حقه نمی زنهل« د.پرخاش کر هالی

د کنندست اما شما نمی تونید علباسهاتون متقا« شد: تر نزدیکرا بر روي میز قرار داد و به او  هایش دستیش بری

اگه یکی از اونها دستش به تو برسه باهات خوش رفتاري نمی کنن.  بانوي جوان. بیاریداداي یه مورد سیت رو در 

  ».گیرند میلی جدي اونها شغلشون رو خی

بیش با یک فریاد به عقب پرتاب شد، شوکه شدن از صورت او یجیلش را بر روي دست او قرار داد. ژنرال رآهالی 

  هویدا بود. او چاقو کشید.

. درخشیدند میشکار کرد چشمان سبزش آرا  هایش دندانغرش گرچ شیشه پنجره را لرزاند. هنگامی که او 

  را بیرون کشیدند. هایشان سالح ها نآ در طوفان از هم باز شدند. مردان مسلح پشت سر هایی بادبانمانند  هایش بال

که این کار را با  کرد میرزو آ. او شد میهی کشید. همه چیز به سرعت داشت از کنترل خارج آریچارد در درونش 

و باعث باورشان  کند میها را وحشت زده  هاراییا او مطمئن بود که نامرئی شدن دیتفکر بیشتري انجام داده بود ام

بتوانند سالم از ساختمان  ها آن. مطمئن نبود که گرفت میاقل او باید یک نقشه براي فرار هم در نظر . حدشود می

حمامی از خون به راه  توانست میداشت. این کار ینه بزرگی در براین کار هز ؛توانستند می شوند. حتی اگرخارج 

سیب دیدن مردم را بگیرد نه آتا جلوي ن دلیل ارباب رال شده بود یفقط به ا. او خواست نمیبیندازد. او چنین چیزي 

  اینکه دلیلش باشد. فریادها در اطراف او باال گرفت. 

ردي از فوالد اتاق را پر ، ریچارد شمشیرش را کشیده بود. صداي منحصر به فکند میتقریبا قبل از اینکه بفهمد چه 

 اي کورهاز  اي ضربهرد. شبیه به کجادوي شمشیر براي دفاع از صاحبش رشد کرد و او را با سیلی از خشمش پر  ،کرد

اب را به پیش راند. هیچ حق انتخ نآو  شناخت می. او این حس را خوب سوزاند میرا  هایت استخوانکه تا بود، 
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اح کسانی که قبل از او از جادوي شمشیر واررونش فوران کرد. او اجازه داد تا دیگري نداشت. توفان خشم در د

  استفاده کرده بودند هم در توفان خشم سهیم شوند. 

  ».تقلبا رو بکشیدم«یش با چاقویش به هوا ضربه زد. بیر

 هاي قطعهر شد. به محض اینکه ژنرال از روي میز به سمت ریچارد پرید، اتاق ناگهان با صداي بلند رعد و برق پ

  شکسته خود باز تاب دادند. هاي تکهرخشندگی نور را در د و مدندآکوچک شیشه در هوا به پرواز در 

رد شد.  ها آنشیشه به شکل مار پیچ از باالي سر  هاي تکهوقتی گرچ خود را بر روي ریچارد انداخت او خم شد.  

متوجه شد که  دشیشه به جلو پرتاب شدند. در عین بهت زدگی ریچار هاي تکهافسران پشت میز توسط تعداد زیاد 

  پنجره به داخل منفجر شده بود. 

یکه خورده بود که ریچارد معلوم شد. سایه و نور در میان هوا با هم مخلوط شدند.  ها شیشهاز میان  اي رنگی هاي لکه

  را حس کند.  نآ تیر توانسشمیان خشم شمدر 

  .ها سوئیتمری

  .به محض برخورد با زمین پدیدار شدندنها آ

قرمز، بریده شدن پوست و چرخش فوالد را دید. اول از  یاتاق ناگهان تبدیل به صحنه جنگ شد. ریچارد درخشش

شوب را نادیده گرفت آهمه یک افسر بر روي میز افتاد. اولیک دو مرد را کنار کشید و ایگان دو مرد دیگر. ریچارد 

 اش پیشانیتمرکز کرد. هیاهوي اطرافش محو شد و او تیغه فوالدي را بر  اش درونیرامش آو بر روي یافتن مرکز 

  چسباند و از شمشیر خواست تا امروز واقعی باشد.

  . خواست نمیش هیچ چیز دیگري د. با تمامی تار و پوکرد میرا حس  ها آن، تنها دید میسوئیت را او تنها مری

ن در حال آید. با فریادي از خشم ریچارد خشم شمشیر حقیقت را رها کرد نوك از پشت به سمت او پر ها آنیکی از 

سوئیت جدا شد و چاقوهاي سه جادو خون را مزه مزه کرد. سر مریچرخیدن سوت کشید. شمشیر هدفش را یافت، 

  افتاد.  بر زمین اش لبه

و او پرید. همانطور در حال  ها آنهالی بین  ر سمت دیگرش بود چرخید.دمولکی که ریچارد به سمت جانور مار

سوئیت را همان دومین مریسر  با چرخش شمشیرشد ونزباو را کنار  از شتابش استفاده کرد تا رداریچ ،چرخش

  جایی که سر اولی بود بیندازد. خون در هوا پخش شد. 
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ش، او همانی بود که یو تاب خورد. در میان نیروي خشم، او با شمشیر یکی شده بود، با روحش، با جادولریچارد به ج

همه چیز در مرگ دوستانش معنا  »ورنده مرگ.آ« : 1هارا او را نامیده بودند. فور گریسا اوست دراکاپیشگوهاي دی

  شده بود. اما او دیگر از فکر کردن و منطقی بودن خارج شده بود. او در نیازش گم شده بود. 

سوخته بود. ریچارد او را در بین مردها پیدا کرد و شمشیرش را بین  اي قهوهسوئیت به رنگ چرم سومین مری

  سوئیت هوا را پر کرد. فرو کرد. زوزه مرگ مری هایش شانه

  مردها بر اثر صدا یخ زدند و سکوت اتاق را پر کرد. 

را تا سوئیت تمام راهش به کناري انداخت. بدن بی جان مریسوئیت را مری به خاطر تالش و خشمش خرخري کرد و

کنار میز بر روي زمین لیز خورد. پاي او به میز خورد و کاغذهایی که در گوشه میز بر روي هم انباشته شده بودند بر 

  زمین ریخت. 

سوئیت اند و به سمت مردانی گرفت که مریشمشیرش را چرخ فشرد میرا از خشم به هم  هایش دندانحالیکه در

ویش را بسته بود، چیزي به سختی سنگ و خیس از خون. خشم لگراه ایستاده بود. چیزي  ها آنقبل بین  اي لحظه

  . کرد میجادو از کنترل خارج شده بود. خشم جادو با گرسنگی براي رفع خطر بیشتر التماس 

ه ک دیدند میکه براي اولین بار  هایی چشمبیش را مالقات کرد. یدرخشش مرگبار چشمان جستجوگر چشمان ژنرال ر

ن مثل نگاه کردن آایستاده است. رقص جادو در چشمان ریچارد غیر قابل اشتباه بود. دیدن  ها آنچه کسی در برابر 

  .کرد میبه خورشید بود، بی هیچ سوالی گرمایش را حس 

را نشنید. تمام توجهش معطوف به مردي که شمشیرش  نآهیچ کس صدایی ایجاد نکرد، حتی اگر کرد هم ریچارد 

و جوشش  کنار کشید تیغه مرگبار را بهتقامش معطوف شده بود. ریچارد به سرعت نبه ا ،گرفته بود شرفرا به ط

  جادو در درون وجودش را حس کرد که کنترلش به حد دردناکی سخت بود. 

زانو زد و با چشمانی به درخشندگی چشم شاهین به ریچارد نگاه کرد، صداي زنگ دارش سکوت را پر  ژنرال ریبیش

  کرد. 

رشد ا محافظت می کنه، در نور شما ما ارباب رال به ما درس میده، ارباب رال از م ،رباب رال ما رو راهنمایی می کنها«

خدمت  تا کنیم میبرابر عقلتون ما حقیریم. ما فقط زندگی در امانیم. در و  . با بخشندگی تون ما حفظ میشیمکنیم می

  ».کنیم. زندگی ما مال شماست

                                                           
١ fuer grissa ost drauka 
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که او در برابر چیزي که انتظار  اي صادقانهشدند. فروتنی  اش زندگیاین جمالت اشتباه نبودند که باعث نجات 

  دیدنش را نداشت نشان داده بود باعثش شد. 

ظهر هر کسی در  از رها زمزمه کرده بود. به مدت دو ساعت هر بامداد و بعدیکسانی را بارها و با هاي واژهریچارد 

. طبق کرد میو کلمات یکسانی را تکرار  زد میرا بر زمین  اش پیشانی رفت میکاخ مردم به محیط مربعی شکلی 

  ریچارد اولین باري که دارکن رال را دیده بود کلمات یکسانی را گفته بود.  ،دستور

و قسمتی دیگر  کرد میاین را قبول  اوبه پایین و به ژنرال نگاه کرد و دوباره همان کلمات یکسان را شنید. قسمتی از 

  . ریبیش نجوا کرد.کرد میرا رد  نآدر همان زمان 

  ». رد رال، شما زندگیمو نجات دادین، شما زندگی همه ما رو نجات دادین، ممنونمل«

گوشتش  توانست نمیدیگر  ؛ شمشیر بخواهد از شمشیر حقیقت بر ضد او استفاده کندکه اگر حاال دانست میریچارد 

که این مرد دیگر دشمنش یا یک تهدید براي او نبود. مگر اینکه  دانست میرا لمس کند. درون قلبش ریچارد 

به هیچ کسی  توانست نمیوگرنه  کرد میو از جادوي عشق و بخشش براي کشتنش استفاده  کرد میشمشیر را سفید 

. باالخره ریچارد خشمش را کشید میکه تهدیدي نبود صدمه بزند. به هر حال به خاطر پاسخ ندادن به خشم رنج 

  خشم و جادو را در یک زمان بیرون کرد.  .نداالفش بر گردغکنترل کرد و شمشیر را به داخل 

ن تمام شده بود. آبه همان سرعتی که شروع شده بود تمام شد. مانند یک رویاي غیر منتظره بود. یک تکان شدید و 

. بر ریخت میوشه و کنار میز صیقلی چوبی پایین گمیز با خون افسر مرده پوشیده شده بود. خون او از طح سسرتاسر 

سوئیت پخش شده بود. اتاق پر از سرباز بوي مری اغدهاي پخش شده و خون بدشیشه، ک هاي خردهروي کف زمین 

  .نمود میهم خالی از شک  هایشان چشمکه در سالن بودند همگی زانو زده بودند.  هایی آنبود و 

  شده است.  خشنریچارد فهمید که صدایش بعد از فریاد کشیدن  »مه حالشون خوبه؟ه«

اما نه چندان جدي داشتند  دردناك هاي زخمسانی که چند نفر در حال پرستاري از ک. یافت پژواكسکوت در اتاق 

الفشان بود، هر دو انگشتان خونینی غ، شمشیر هر دوشان هنوز در زدند میبودند. اولیک و ایگان، هر دو نفس نفس 

قبال چنین چیزي را  ها آناهل قصر مردم بودند. چشمان  ها آنداشتند. هر دو بین مردهاي زانو زده ایستاده بودند. 

  دیده بود. 

چهار ، پایبند بود شان دوستینجا یک نفر بود که به آرا جمع کرد و خندید. ریچارد فکر کرد حداقل  هایش بالگرچ 

تا را قبل از اینکه بتوانند به ه سوئیت مرده بر روي زمین دراز کشیده بودند. خوشبختانه گرچ یکی و ریچارد سمری

خیلی بدتر از این باشد. کارا کالف موهایش را عقب داد تا بردین  توانست میکشته بودند.  سیب بزنندآي کس دیگر
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بتواند شیشه را از صورتش خارج کند و راینا که بازوي سربازي را محکم گرفته بود او را رها کرد و اجازه داد تا نفس 

  بکشد. 

مز رنگش که در مقایسه با موهاي بلوندش رنگ روي زمین گذشت. هالی با لباس قر هاي سوئیتنگاه ریچارد از مری

. صورتش به رنگ خورد میجیلش در مشتش تاب آتیزي داشت خم شده بود و با دستش شکمش را گرفته بود. 

  مده بود. آخاکستري در 

یخ زد. چرم قرمز رنگ چیزي را که  دید میپایین نگاه کرد، بدن او از شدت وحشت چیزي که  زده به تریچارد به

  از خون ایستاده بود. خون خودش.  اي حوضچهبر روي  هالی پنهان کرده بود. ،دید میاو داشت  حاال

  را با یک دستش گرفته بود. نآسوئیت خم شده بود و او بر روي یک مری

از دهانش  ها واژهکه قبل از این »چی شده؟ رواح عزیز،ا« اشت.ذرامی بر زمین گآو به گرفت ریچارد او را  »الی!ه«

. سه زن دیگر در حالی که او سرش را روي زانوي کشتند می هاسوئیتکه این راهی بود که مری دانست میبیرون بیایند 

  زانو زدند. گرچ کنار او چمباتمه زد. گذاشت میخودش 

  »رد رال...ل«خیره ماند.  هالی بی او به چشمانآچشمان  

  »تم که...اشذوه، هالی من متاسفم. نباید هیچ وقت میا«

وقتی که اون منو زخمی کرد... من ز... اما هنود... ه ... گوش کنید. من احمقانه حواسم پرت بود... و اون سریع بون«

  .»براي یک لحظه... قبل از اینکه شما اونو بکشید... اون مال من بود جادوش رو گرفتم...

بود  اي شیوه انمه استفاده کند و او را ناتوان کند. این نآاز  تواند مینها به کار برود مورد سیت آاگر جادو بر علیه 

  که دنا او را دستگیر کرده بود.

  ». من به اندازه کافی سریع نبودم.هالی من متاسفم ه،ا«

  ».ه موهبت بودی«

  » ی؟چ«

  .»و مثل مال شما جادوي اون یه موهبت بود ...«

ه موهبت؟ ممنونم هالی به ی« .او نگاه کند چشمانرا عقب داد و مجبورش کرد به  هالیپیشانی سرد  ریچارددستان 

   ».خاطر اخطارت. من مدیون توام
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او تالش کرد تا نفس  »زادیم.آمنونم لرد رال...به خاطر م«  .فشرد تر محکمبا دست خونینش پیراهنش را  هالی

زش ا« .نگاه کرد آجیل خواهرهاياو به  ».گرانبها بود...ر چقدر هم که کوتاه بود ... با ارزش ه« کوچکی بکشد.

  »محافظت کنید...

  خیره ماند.  ریچاردخرین بار هوا از ریه او خارج شد. چشمان نابینایش به آوري براي آوع هبا خس خس ت

نچه اتفاق افتاده آرا به سمت خودش کشید. ناامید از اینکه بتواند کاري بکند تا  هالیریچارد با گریه بدن شل بی جان 

  .اشتذبر پشت او گ را و کارا هم دستش را اش پنجهرا بر عکس کند. گرچ با مهربانی 

  ».خواستم نمیهیچ کدوم از شما بمیرید،  خواستم نمیرواح عزیز...من ا«

  »که چرا باید از شما محافظت کنیم.ن دلیلیه ی دونیم ارباب رال. ایم« :را فشار داد اش شانهراینا 

 که بقیه زخم وحشتناك او را ببینند خواست نمی ؛و بر رویش خم شد ذاشتبا مالیمت هالی را بر روي زمین گ ریچارد

سربازش کمک  ترین نزدیکبرگشت و از  ریچارددر عوض  ،سوئیت انداختنگاه مختصري در جستجوي رداي مری

  گرفت. 

  ».داتو بده به منر«

تش گرفته بود. ریچارد چشمان هالی را بست و بعد با ناراحتی او را آورد که انگار آمرد به قدري به سرعت ردا را در 

  و به میز اشاره کرد.  پشت سر او ایستاد ریبیشپوشاند. ژنرال 

  .»گذشته جنگجویانمثل  لرد رال. کنیم میهارایی دفن یک دی شان درا اون رو با مراسمی م«

  :سپس ایستاد ،را به هم فشرد و به درگاه ارواح خوب دعا کرد تا روح هالی را پذیرا باشند اش بسته هاي چشمریچارد 

  ».عد از مراسمب«

  »رد رال؟ل« ابرویش را باال برد:یک  ریبیش

برسه روحش قصد و نیت ما  رامشآکنه می خوام قبل از اینکه به ن مرد، اون مرد تا از من محافظت ون به خاطر ما«

   »رامش خواهند بود.آ. امروز بعد از ظهر، بعد از مراسم، هالی و مرد شما در ببینهرو 

هارا انجام میشه اما نه توي شهر، توي شهر کاري کامل توي دی رد رال، مراسمِل« :مد و نجوا کردآرامی جلوتر آکارا به 

  ».مرسومه میدهکه ژنرال انجام 
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نگاه خیره ریچارد تمام اتاق را طی کرد. همه نگاهها به او دوخته شده بود  عذر خواهانه سر تکان داد. یبیشژنرال ر

بر روي دیوار ریخته شده بود. او نگاه فوالدینش را بر گرداند و به ژنرال  ها سوئیتخون مری هاي لکه ها صورتپشت 

  نگاه کرد. 

ن به اینکه شما در گذشته چه کارهایی می کردین کاري ندارم. امروز یه مراسم کامل انجام میشه، اینجا، توي م«

  »ي شهر مراسم کامل رو انجام میدن.. فردا شما می تونید به رسوم برگردید. امروز همه دیهارایی هاندریلیدآ

ناحیه هستند و باید به همه  ایندر  ها گروهاز این  رباب رال، تعداد زیاديا« .ژنرال انگشتانش را در ریشش فرو کرد

  »و ...اونها خبر داد 

مشکله. اگه شما نمی تونید این کار رو انجام بدید  ،ندارم. دروغ نمی گم اي عالقهشما  هاي بهانه، من به یبیشنرال رژ«

  »مان داشته باشم.ای گیرند میاونوقت از من انتظار نداشته باشید که به اینکه اونها در ارامش قرار 

قول بدهند و او هم  خواستند مینها آانگار رها انداخت طوري که سنگاه سریعی به اف اش شانهاز روي  یبیشژنرال ر

او رویش را برگرداند و مشتش را بر روي مطمئن شود.  دهند میرا انجام  نآبی نها به خوآاز اینکه  خواهد می

طوري که لرد رال  هارا، فوالد در برابر فوالد، همانبه عنوان یک سرباز در خدمت دی لمبق قوط« .کوبید اش سینه

خواهند داشت تا مراسم کامل رو براي لرد رال  رویی ها این افتخار مروز بعد از ظهر همه دیهاراخواسته انجام میشه. ا

  »جدید انجام بدن.

ن هیچ وقت درباره لرد رالی که در کنار مردمش با فوالد در م«  .سوئیت افتاده بر گوشه میز را بر انداز کردژنرال مری

رد ل« گلویش را صاف کرد: ریبیش ».برابر فوالد بجنگه نشنیدم. انگار که خود ارواح دستتون رو راهنمایی می کردن

  »؟کجا سرچشمه می گیرهاین شیوه مشکل از  ،داره بپرسمرال، امکان 

  »من فوالد و جادو رو با هم دارم. ن یه جادوگر جنگم.م« ی کرد.ریچارد جاي زخم روي صورت مرد را بررس

  »درباره سوال من چی لرد رال؟ و«

  »ریبیش.ن جواب سوالتو دادم ژنرال م«

  .بیش شکل گرفتیژنرال ر هاي لبلبخند کوچکی بر گوشه 

او را بپوشاند. کیالن بر ضد  ازاره شده پهمه چیزهاي  توانست نمیردا  ،ار پایین و هالی را بر انداز کردیریچارد بی اخت

  ناراحت بود.  هالیفکر کرد که شاید  دوباره شانس کمتري داشت. او ها سوئیتمری

  ».سیتداشت مرد. به عنوان یه مورد رزوشوآکه  اي شیوهون به ا« کارا با صداي تسلی دهنده نرمی گفت:
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 ریچارد. ذهن توانست نمی ،تصور کند شناخت میسعی کرد تا لبخند او را که تنها براي چند ساعت  ریچارددر ذهنش 

  . داد میافتاده بود را به او نشان  برایشتنها اتفاق وحشتناکی را که چند لحظه پیش 

ه خاطر ارواح، من ب« سیت باقی مانده چرخید.ستش را مشت کرد و به طرف سه موردد عرد بر اثر حالت تهواریچ

  ».باید از فکرم استفاده کنم ،هاتون می میرین، پیر و بدون دندون میخوام ببینم که همه شما دارین توي تخت
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  مده فصل

با بی اعتنایی  لونتا. وقتی که کرد میو از گوشه چشم به لونتا نگاه  تاباند میبروگان با انگشتانش سبیلش را  ستوبیا
بالفاصله بخار شده بود. مرد داشت  اش خلقیحالت کم یاب خوش . اي باال انداخت دهانش با حالتی تند کج شد شانه

که این حقیقت ندارد. او بهتر  دانست می. هنوز هم بروگان کرد نمی. لونتا در این نوع موارد اشتباه گفت میحقیقت را 
  .دانست می

درازي که به اندازه نشسته بود دوخت، میز در طرف دیگر میز  شاو دوباره نگاهش را به سمت مردي که روبروی
  برگرداند.  هایش لبرا به  اش مؤدبانهلبخند بعد دوباره  ،هفتاد نفر جا داشت

  ».منونم. تو کمک بزرگی بوديم«

ین تمام چیزي بود که ا« دو طرفش ایستاده بودند نگاه کرد. در لیقصی هاي زرهمرد با بد گمانی به سربازانی که با 
بدونید؟ شما تمام این راه منو به اینجا کشوندید تا چیزیو که همه می دونن ازم بپرسید؟ من می  خواستید میشما 

  »اگه ازم می پرسیدن. ،بگمتونستم همینا رو به مرداتون 

. کنم میه خاطر مزاحمتی که براتون ایجاد شد عذرخواهی ب« .بروگان خودش را مجبور کرد تا لبخندش را حفظ کند
  ».ما می تونید بریدش«کنترل لبخندش را از دست داد.  ».کردیدن خدمت شما به خالق و م

  رون دوید.با سرعت از در بی. او تعظیم کوتاهی کرد و نگاه در چشمان بروگان را اشتباه نگرفتمرد 

  »و مطمئنی؟ت« :زد و با بی صبري به لونتا نگاه کرد اي ضربهانگشتش به گوشه کمربندش  ابروگان ب

 بروگان ».ون داره حقیقت رو میگه، لرد ژنرال، عین بقیها« .رام به او پاسخ دادآلونتا به شیوه خودش با نگاهی خیره و 
زارش آمطمئن بود. این  اش نتیجهاز  داد میرا انجام  نآرا، و وقتی که  اش پلیدي، شناخت میرا  لونتا هاي مهارت

  . داد می

  »ین حقیقت نداره!ا« .مشتش را بر روي میز کوبید بروگان

ن نمی گم که اون م« .کرد میرام ببیند که داشت او را تماشا آن چشمان آرا در  محافظ توانست می تقریباً بروگان
  ».فقط میگم این چیزیه که اون باور داره که حقیقتهحقیقت داره لرد ژنرال، 

بدون  ،را صرف شکار کردن شیطان نکرده بود اش زندگی. دانست میاو حقیقت را . گلویش را صاف کرد بروگان
 توانست میبه قدري به او نزدیک بود که  شکار ؛شناخت می ارا یاد بگیرد. او جادو ر هایش حیلهاینکه بتواند بعضی از 

  بویش را حس کند.

صندلی طال کاري شده، فرش پر  هاي پایهنور خود را بر روي  ،خورشید عصر گاهی از میان شکاف پرده طالیی بزرگ
پیش با  ها مدتاي نیم روزي از ذ. غافشاند می، و باالتر بر روي میز بلند و دراز ربی سیآ هاي گلزرق و برق با 
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دست نخورده باقی مانده بود.  ،ن قرار گرفته بودآو هنوز هم از زمانی که بر روي  رها شده بود؛ نآ يبالتکلیفی بر رو
  را نداشت. ها آنضم توانایی ه اش معده

را تهیه کنند نشان  اطالعات مناسب ها آناز  توانستند میگالترو استعدادش را براي پیدا کردن اشخاصی که  معموالً
گالترو چه چیزي  هک کرد میداشت فکر  بروگانرا ثابت کرده بود.  فایده بودنشدر این مورد بی  ونناما تا ک داد می
وغا غم وگان توبیاس زمانی که مرد، و بربرد میشوب به سر آهر به خاطر چیزي در است. ش هن بیرون پیدا کردآرا 
اسلحه نیرومندي باشد، اما او نا  تواند میشوب آن او و افرادش باشند. آرا دوست نداشت، مگر اینکه دلیل  کردند می

  . گشت میقبل باز  ها مدتنداشت. به طور قطع گالترو باید را دوست  ها شناخته

 دادند میبه یکی از سربازان کاله قرمزي که پشت در نگهبانی توبیاس به صندلی چرمی دسته الماسش تکیه داد و 
  »، گالترو هنوز بر نگشته؟1تورها« گفت:

 ».ه لرد ژنرالن«

 که ترسید نمی و وفادار زیرك بود، خوبی مرد او اما بود شیطان علیه نشانش آوردن دست به نگران و  جوان تورها
 توبیاس ،شد می نابودي شکارچیان بهترین از یکی او روز یک  باشد، رحم بی داشت کار و سر محافظ با که زمانی
 »داریم؟ دیگه شاهد تا چند«. شکست را انگشتش قولنج

  »دو تا لرد ژنرال.«

  ».یارببعدي رو  رامبس پ« با بی صبري دستش را تکان داد و گفت: بروگان

 کنارفتاب چرخاند و به خواهرش که آا از سمت نور رتوبیاس رویش  گذشت میهنگامی که اتوره از میان درب  
  »و مطمئنی لونتا، مگه نه؟ت« تاده بود گفت:سدیوار روبروي او ای

  ».له لرد ژنرالب«و لباس مندرسش را به دور خودش پیچید. خیره شد که ا نتاولطوري به 

که زن خوشحال باشد.  رسید نمیه کشید، به نظر آ زمانی که نگهبان درب را باز کرد و به همراه زنی وارد شد او
نیشش را  هاي دندانکه شکارش به سرعت  گذارد نمی لبخندش را زد. یک شکارچی عاقل ترین مؤدبانهتوبیاس 

  ببیند. 

خالف میلم دستگیر شدم و تمام روز رو توي یه اتاق با در بسته وضوع چیه؟ من بر م«، توره چنگ زدزن به زانوي ا
  »شدم. چه چیزي به شما این حقو میده تا یک نفر رو بر خالف میلش دستگیر کنید؟زندانی 

ما فقط  بینید میمونطور که ه ،متأسفمید یک کم بی توجهی شده باشه. من اب«  .توبیاس لبخند عذر خواهانه اي زد
ر مردم از چیزهاي باال و بیشت که قابل اطمینان هستند بکنیم. چرا کنیم میمیخوایم چند تا سوال از کسایی که فکر 

  ... »وپایین خبر ندارند، شما به نظر زن باهوشی هستید همش همین. 

                                                           
١ Ettore 
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 مسلک پارسایان؟ این چیزیه که کنید میس شما منو تو یه اتاق حبس پ« .خم شد بروگانبر روي میز به سمت  زن
اونا به  ،با سوال اذیتت نمی کنه مسلکانجام میده؟ تا جایی که من شنیدم  اعتماد دارني مردمی که به قضاوتش ابر

  »دست پیدا کنند. اي تازهبه نتایج  ها شایعهتا زمانی که از  کنند میتحقیق  ها شایعهسادگی روي 

ما اشتباه شنیدین بانو، ش« اما لبخندش را حفظ کرد. ،را احساس کند اش گونهتکان خوردن  توانست میبروگان 
. حاال ممکنه به چند تا سوال ما کنیم میره، ما به خالق و خواسته هاش خدمت تنها به حقیقت عالقه دا مسلک پارسایان

  »؟رسید میکه شما در امنیت کامل به خونتون  میشیمپاسخ بدید و بعد ما مطمئن 

زاده. هیچ قصري حق نداره مردم رو داخل خودش بکشونه و ازشون آیه شهر  جامنو تو خونم ببین. این اآلنهمین ز ا«
  »شما ندارم. هاي سوالبراي جواب دادن به  اي وظیفه. من هیچ آیدیندریلسوال کنه، نه اینجا در 

  کرد و خودش را مجبور کرد لبخندش را به بی اعتنایی تغییر حالت بدهد.  تر پهنبروگان لبخندش را 

 ما داریم فروتنانه در میان مردم بههیچ حقی نداریم و نمی خوایم که یک نفر رو مجبور بکنیم. درسته بانو، ما  کامالً«
. اگه شما به ما کمک کنید تا به سادگی به نتایجی برسیم، موضوعاتی ساده، شما می گردیم میامین  هاي کمک دنبال

  »تونید به همراه تشکرات صمیمانه قلبی ما به راه خودتون برید.

راست  اش شانهبر روي  اش پشمیرا تکانی داد تا شال گردن  اش استخوانییک لحظه اخم کرد و بعد شانه  براي زن
  »چی میخواید بدونید؟ ،اممیکنار پس باهاش  گردم به خونم،گه این باعث میشه که من برا« .شود

مطمئن شود که او توجه و تا بتواند نگاه سریعی به لونتا بیندازد،  توبیاس خودش را بر روي صندلی جا به جا کرد
  .کند می

میانی از زمان بهار گذشته به خاطر جنگ داره اشک می ریزه، و ما داریم بانو، سرزمین  بینید مین طور که موه«
هیچ کدوم از  مستخدمین محافظ در تاریکی این سرزمین دست دارند؟که آیا  بفهمیم تا بتونیم کنیم میجستجو 
  »حرفی بر ضد خالق زدند؟ ها کنسول

  ».ونها مردنا«

 مثالًیه مدرك محکم داشته باشیم. ما باید  ،اکتفا نمی کنه ها شایعهبه  مسلک پارسایانره، من اونو شنیدم، اما آ«
  »یه شاهد. هاي حرف

  »ه اونها رو توي تاالر شورا دیدم.ب گذشته من جنازش«

حقیقت رو از یه شخص محترم که شاهدش بوده خوب این یه مدرك محکمه، در نهایت ما  ؟س که این طورپ«
  »کمکمون کردید. کی اونها رو کشت؟ اآلن، شما همین بینید میشنیدیم. 

  »رو ندیدم. ها قتلن انجام شدن م«

  »ی بزنه؟فبر ضد صلح خالق حر ها کنسولما هیچ وقت شنیدین که یکی از ش«
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اونها به  کنم نمیفکر البته ر سرزمین میانی اقدام کردند و تا جایی که به من مربوطه این همونه، اونها بر علیه صلح د«
  »سیاهه.نظر برسه که سیاه سفیده و سفید  تا به کردند میاون مرحله رسیده باشن. اونها سعی 

همچین  کنند میت ممحافظ خدونهایی که به ا« .برسد مند عالقهتوبیاس ابرویش را باال برد و سعی کرد که به نظر 
  »یطان داره کار درستو انجام میده.نین که شکه شما فکر ک کنند می. سعی زنند می هایی حقه

  .دستانش را با حالتی مبهم تکان داد زن

  »رزو داشته باشه صلح حاصل از اتحاد رو بشکنه؟آسرزمینی هم حضور داشت که  کنسولونجا ا«

 رسید می، به نظر میشهشامل شما هم که مه اونها، ه« به او نگاه کرد و گفت: اش بینیزن پشتش را صاف کرد و از زیر 
  »بکشند. بردگیامپراتوري به محفل تا دنیا رو تحت فرمان  اند آمادهکه کامال 

رو متحد کنه و مردم رو به جاي حقیقی  ها سرزمینمن شنیدم که محفل امپراتوري فقط داره تالش می کنه  ردگی؟ب«
  »شون در دنیا برسونه، زیر سر پرستی خالق.

منظورشون فقط تسخیر و سلطه  که شنیدن دارن تالش می کنن و هایی دروغس شما اشتباه شنیدید. اونها فقط براي پ«
  »است.

  ».ن این جنبه از اون رو نشنیده بودم، این یه خبر ارزشمندهم«

موقعی  و«را بر روي لباسش گره زد.  هایش دستتکیه داد و یک پایش را بر روي دیگري انداخت و  اش صندلیاو به 
  »مادر اعتراف گیر کجا بود؟ شد میطرح ریزي  ها کنسولداشت در تاالر شورا توسط  ها شورشو  ها نقشهکه همه این 

  ».ه دنبال کار اعتراف گیرهاب« .به تردید افتاد اي لحظهبراي  زن

  »اون برگشت؟ یاآ اما ،فهمم می«

  »!لهب«

ش رو خاتمه بده؟ سعی کرد تا سرزمین میانی رو با هم متحد نگه ریا زمانی که برگشت سعی کرد تا این شوآ و«
  »داره؟

و شما می دونید اونها باهاش چی کار کردن، وانمود نکن  لبته که اون این کارو انجام دادا« .زن باریک شد هاي چشم
  ».دونیکه نمی 

  پنجره نشان داد که چشمان لونتا بر روي زن متمرکز شده است.  سمتیک نگاه اتفاقی به 

شنیدم، اگه شما همه چیزو با چشم خودتون دیدین این می تونه یه مدرك محکم  اي شایعهخب، من همه جور  هیلخ«
  »بانو؟ دید میرو گواهی  ها اینباشه. شما هیچ کدوم از 
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  ».اف گیر رو دیدم اگه این منظورتونهن اعدام مادر اعترم«

ره این همون چیزیه که ازش آ« هم چسباند.دستانش را به کف خم شد و  زانوهایشتوبیاس به جلو و بر روي 
  »رده؟م، پس اون االن ترسیدم می

  »را شما به جزئیات عالقه مندید؟چ« .بینی زن گشاد شدند هاي پره

براي بیش از سه  ،سرزمین میانی زیر نظر اعتراف گیرها و مادر اعتراف گیرانو، ب« .را گشاد کرد هایش چشمتوبیاس 
که بعد از سقوط مرزها جنگ با  دریل رونق و صلح رو داشتیم، وقتییدنآهمگی ما تحت قوانین  ؛بوده هزار سال متحد

  »نگران بودم.شروع شد من براي سرزمین میانی دي هارا 

  »س چرا نیومدي تا کمکمون کنی؟پ«

ما رو از مداخله منع کرده بود، البته من مخالفت کردم اما گذشته  ،شاه، رزو داشتم که کمک کنم اماآر حقیقت من د«
 تري تاریک هاي هدفظاهرا اون براي ما  افتاد میاز همه چیز اون شاهمون بود، همون طوري که این اتفاقات داشت 

زمانی که شاهمون نشون ودند تا ما رو به بردگی بکشند. ماده بآ ها کنسولداشت و همون طوري که تو گفتی ظاهرا 
من بالفاصله مردانمون رو از تمام اطراف کوهستان جمع کردم و به  ،داد که واقعا کیه، یه کور، و بهاش رو پرداخت

  ».و براي مادر اعتراف گیر ها کنسولزادي سرزمین میانی، براي آبراي ، ندریل اومدمدیآ

و هنوز هم اونها می گن که دیگه با ما جنگ ندارن. من  بینم میدر همه جا  ،دي هارایی را ايه گروهم، اما یدن رسم«
 اي شایعه، و بعد از رسیدنم همه جور ي براي نجات سرزمین میانی اومدهشنیدم که محفل امپراتور در طی مسافرتم

مردن،  ها کنسولاینکه  ،می کنه تجدید قوا رو در مورد سقوط سرزمین میانی شنیدم، اینکه سرزمین میانی دوباره داره
رو می ان و مخفی شدن، اینکه سلتی ها سرزمین میانی رو کنترل می کنن، اینکه دي هارایی ها این که هستاینکه زند

کنن، اینکه محفل امپراتوري این کارو می کنه، اینکه تمام اعتراف گیرها مردن، اینکه تمام جادو گرها مردن، اینکه 
اگه مادر اعتراف گیر هنوز زنده باشه،  ور کنم؟اونها زندن. من چی رو می تونم باراف گیر مرده، اینکه همه مادر اعت

رزو داریم که به سرزمین میانی آما می تونیم بهش کمک کنیم، ازش محافظت کنیم. ما یه سرزمین کوچیکیم، اما 
  »کمک کنیم، اگه بتونیم.

عضی از اون چیزهایی که شنیدي حقیقت داشتند، در جنگ با دي هارا همه ب« .انداخت تر پایینرا کمی  هایش شانه زن
اعتراف گیرها به جز مادر اعتراف گیر کشته شدند، جادوگرها هم مردند، بعد دارکن رال مرد و دي هارایی ها 

رو با هم سرنوشتشون رو با محفل امپراتوري سهیم شدند، مادر اعتراف گیر برگشت و سعی کرد تا سرزمین میانی 
انداخته و حکم شوب رو به راه آ ،شورا مدعی شد که اون ،به خاطر اینکه اون براشون دردسر شد ،نگه دارهمتحد 

  »اعدامشو صادر کرد.

که این یه شایعه باشه، ما به اون احتیاج  کردم میرزو آین یه خبر غم انگیزه، من ا« .سرش را تکان داد توبیاس
، کنید میشاید شما اشتباه  ما کامال مطمئنید که اون با اعدام کشته شده؟ش« .خیس کردبانش را لبروگان  ».داریم
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شفتگی و دود فرار کرده یا یه همچین چیزي، شاید اون آاون یه مخلوق جادوییه، شاید اون توي  ها اینگذشته از همه 
  »هنوز زندست.

  »...هادر اعتراف گیر مردم« .دوخت بروگانرا به  اش خیرهزن نگاه 

  ».ما من شایعاتی شنیدم که اون زنده دیده شده... در اطراف روخانه کرنا«

  »من خودم دیدم که اون گردن زده شد. ؛ایعات احمقانه زیادند. اون مردهش«

ن یه گزارش دیگه هم م« انگشتش را بر روي زخم کنار دهانش کشید. کرد میزن را تماشا  بروگان در حالی که
  »دیگه، به جنوب شرقی فرار کرده. شاید اونجا امیدي برامون باشه؟ شنیدم که اون به یه سمت

. اون فرار نکرده. مادر اعتراف گیر مرده، دخرین بار میگم، من دیدم که اون گردن زده شآقیقت نداره، من براي ح«
بار دیگه داري که به سرزمین میانی کمک کنی، اون وقت باید هر کاري که می تونی انجام بدي تا یه  رزوآاگه 

  ».شه بهسرزمین میانی با هم متحد 

خبرهاي نگران  ها اینله بله شما کامال درست می گید، تمام ب« .بررسی کرد اي لحظهتوبیاس صورت عبوس او را براي 
از شما ممنونم بانو،  ؛هستند، اما حداقل این خوبه که یه شاهد داشته باشی که خودش حقیقت رو دیده باشه اي کننده

هامو در بهترین  که گروه کنم میشما بیشتر از اونچه که بتونید فکرشو بکنید بهمون کمک کردین. من رسیدگی 
مفیدي که می تونم قرار بدم. وضعیت«  

از تمام سرزمین میانی بیرون یدندریل و بعد آبهترین کمکی که می تونید بکنید اینه که محفل امپراتوري رو از «
  »کنید.

  »نقدر شرورن؟واونها ا کنید میما فکر ش«

منو کشیدند تا مجبورم کنند که دروغ  هاي ناخنونها ا« نشان داد. توبیاسرا جلو گرفت و به  اش شدهدست بانداژ  زن
  ».گمب

  »قدر وحشیانه، و چه نوع دروغی رو ازتون می خواستن که بگید؟چ«

  »مسلک میگه.ینکه سیاه سفیده و سفید هم سیاه، همون طوري که ا«

ما کمک بزرگی بودید بانو، شما به سرزمین ش« .تحت تاثیر قرار گرفته زنبروگان لبخند زد. وانمود کرد که با دانش 
دارید  سایانمسلک پارمیانی وفادارید، و به این خاطر شما سپاسگزاري منو دارید، اما من درباره احساسی که شما به 

داشته  یروز خوب ،گوش کنید. من دیگه مزاحم شما نمی شم. خداحافظ ها شایعهمتاسفم. شاید شما هم نباید به 
  »باشید.

مواخذه کرد. اگر در موقعیت دیگري بودند رك  ،را قبل از اینکه توفانش خاموش شود زنتشین آ با اخمی توبیاس
اگر حاال  دانست میر بر داشت اما بروگان قبال هم شکار کرده بود و تاوان خیلی بیشتري از چند ناخن د زنگویی 
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، امروز زنمیز بود. حتی بدون همکاري آسزاي او را بعدا بدهد. پاداش فعلی او یک لحن تمسخر  تواند میکند  طاحتیا
اینکه  ؛بود اش نقشهچیز ن آنرا به او داده، و آ دانست نمی زنورده بود، چیزي که آاو چیز ارزشمندي را به دست 

  شکار نفهمد شکارچی بوي او را حس کرده است. 

  عاقبت توبیاس به خودش اجازه داد تا نگاه خیره لونتا را مالقات کند. 

اما اون  ،رو بپوشونه ها دروغحقیقت بود تا  گفت میژنرال من. بیشتر چیزهایی که اون  ارباب گفت میون دروغ ا«
  ».گفت میدروغ 

  ورده بود.آقع براي او گنجی را در وا گالترو

نرا آبشنود که لونتا با صداي بلند  خواست می، گوید مین را آونتا لبشنود که  خواست میاو  مد.آتوبیاس جلوتر 
  »؟ها دروغدوم ک«  .زند میمهر تایید  هایش بدگمانیو به همه  گوید می

  ».مثل نگهبان خزانه سلطنتی ازشون حفاظت کنه کرد میو دروغ که اون سعی د«

  »دوم دو تا؟ک« خیس کرد.را  هایش لب توبیاس

  ».وقتی که گفت مادر اعتراف گیر مرده گفت میول، اون دروغ ا« :لونتا تبسمی فریب کارانه زد

 توبیاس».می دونستم که دروغ گفته حرف رو زد،ی دونستم، وقتی که اون م« .توبیاس مشتش را بر روي میز کوبید
  »یکی دیگه؟ و« را بست و به درگاه خالق دعا کرد. هایش چشم

  »ه گفته حقیقت داشتند.کون دروغ گقت که مادر اعتراف گیر فرار نکرده. باقی چیزهایی ا«

 شانسیخوش  ،را احساس کرد ها آنرا به همدیگر چسباند، گرمی  هایش دستحالت خوب توبیاس برگشته بود. 
  شکار همراه او بود. او بو را پیدا کرده بود.

  »ما به همه چیزي که من گفتم گوش کردین لرد ژنرال؟ش«

کارتو عالی انجام دادي لونتا، خالق از تو شنیدم چی گفتی. اون زندست و به سمت جنوب غربی رفته،  ! آره!رهآی؟ چ«
  ».گمبوقتی که من بهش درباره کمک تو  ،میشه خشنودتو 

  ».نظور من درباره باقی حقیقتهم«

  »؟کنی میاري درباره چی صحبت د« .اخم کرد توبیاس

  .کشید و سفت کرد باالتررا  هایش پارچهلونتا نوار 

حقیقته، اون گفت که محفل امپراتوري  شوب به پا کرده،آمرده مدعی شده بودن که اون  هاي کنسولون گفت که ا«
، اینکه هکه به اونها گفته شده می گردن و منظورشون فقط سلطنت و تسخیر کردنه، حقیقت هایی دروغفقط به دنبال 
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تا زمانی که  تحقیق می کنه ها شایعهروي  مسلک ، اینکهه، حقیقتگهباونها ناخنهاشو کشیدن تا مجبورش کنن دروغ 
  »ه!، حقیقتگیرهبنتیجه 

چیز دیگه اي بگی،  کنی میبا شیطان می جنگه، چطور جرئت  سلک پارسایانم« .بر روي دو پایش قرار گرفتبروگان 
  ...»هزاد حرومتو 

، فقط اینکه ن نمی گم اون حقیقت داشت لرد ژنرالم« .لب زیرینش را گاز گرفت خورد میدرحالیکه کمی تکان  لونتا
  »اون اینو حقیقت دیده بود.

بچه گانه لونتا خراب کند.  هاي حرفپیروزي خودش را با  خواست نمیکمربند خودش را کشید و صاف کرد.  توبیاس
بیشتر از  ؛و تو اینو می دونی. من بیشتر از اون زمانی که تو درك کنی دید میون اشتباه ا« :با انگشت به او اشاره کرد

  »یطانی و خوب رو از هم تشخیص بدم.بتونم طبیعت ش صرف کردم تا ،زمانی که تو ارزشش رو درك کنی

صرف کردین. منو  ،شتر از اونکه من ارزشش رو درك کنمیله لرد ژنرال من، شما زمانی بب« .به زمین خیره شدلونتا 
  »اون بودند، نه من. هاي حرفببخشید. اونها 

کشید تا با سطح  تر پاییننرا آگرفت و دست از نوازش کمربندش برداشت.  لونتارا از  اش خیرهبروگان باالخره نگاه 
 اش بعديجسارت لونتا را از ذهنش بیرون کرد و به حرکت  ،ر نشستزمانی که یکبار دیگ شود.تنظیم  میز صاف و
  فکر کرد. 

چیزي توبیاس بروگان ورد یک شاهد دیگر هنوز باقی مانده است. آدستور شام بدهد که به یاد  خواست می توبیاس
بود که این اما همیشه عاقالنه ... تتر نداشدیگر نیازي به پرسش بیشاو ورده بود، آبه دست  خواست میه کرا 

  .اطالعاتت کامل باشد

  ».یارببعدي رو  دتوره، شاها«

. او کارش را خوب انجام داده کرد میبه او خیره خیره نگاه  گشت میبروگان زمانی که لونتا داشت به سمت دیوار بر 
که  بود لونتاشیطانی که درون  دانست می بروگانبه هر حال . نرا ضایع کرده بودآبود اما بعد با عصبانی کردنش 

براي سرکوب کردنش  تري سختکه نیاز به کار  بودخوشحال  بروگان ،شد مینمایان  داد میکار درستی انجام  هرگاه
با لونتا را  اش شاديتا  خواست میدر یک لحظه کوتاه  .مهربان شده بود لونتازیاده از حد نسبت به نبود. شاید او 

ن معناست که او اجازه دارد تا آکه این به  کرد میفکر  لونتاشاید . انجام داده بود اي زیرکانهکار  لونتاود. سهیم ش
  .کرد میرا  فکرنباید این  ستاخی کند.گ

فکر  اش پیروزي مورد در ،اشت. دوبارهذجا به جا کرد و دستانش را بر روي میز گ اش صندلیتوبیاس خودش را در 
  ن نبود. تبسم او این بار اجباري نبود.آهیچ نیازي به ، فکر کرد ها جایزهکرد. درباره جایزه 
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نگاه کوچکی انداخت و دید که دختري جوان به همراه دو نگهبان وارد اتاق شد. کت قدیمی او بر روي زمین  بروگان
خود را در پتوي کهنه و مندرسی پوشانه بود  . پشت سر او در میان دو نگهبان پیرزنی خمیده درحالیکهشد میکشیده 

  . داشت میلنگ لنگان قدم بر 

ما از  .ما خونه خیلی گرم و قشنگی دارید ارباب منش« وقتی که گروه جلوي میز متوقف شدند دختر به او لبخند زد: 
پیرزن هم لبخند خود  »اطر مهمون نوازیتون بر گردیم؟خگذروندن روزمون تو اینجا لذت بردیم، میشه ما دوباره به 

  را به او اضافه کرد. 

ابروهایش را به نشانه سوال  »اگه تو و... شدم می تر خوشحالوشحالم که شما شانس اینو داشتین که گرم بشین، و خ«
  ».مادر بزرگم« باال برد و دختر گفت:

من جواب  هاي سوال از اگه تو و مادربزرگت می تونستین به چند تا شدم میلی سپاسگزار مادر بزرگ، من خی ،لهب«
  »بدین، همش همین.

  گفت : پیرزن

  »قط سوال؟ سوالها می تونن خطر ناك باشن لرد من.ف«

  ». طرناك؟خ«

به شما نمی  اي صدمهگه شما صادقانه جواب بدید هیچ ا« کشید. اش پیشانیتوبیاس دو انگشتش را بر روي شیارهاي 
  ».. دم میرسه، بهتون قول 

  ».نظور من شما بودید لرد منم« اشت.ذخندید و دهان بی دندانش را به نمایش گ پیرزن

یا  ها جواباید شما ش« :خم شدتوبیاس ، سپس با صورتی عبوس به سمت رامی براي خودش قهقهه زدآبه  پیرزن
  »نتیجه اشون رو دوست نداشته باشین.

  »زار من نگران اون موضوع باشم.ب« را از دست داد. اش عالقهتوبیاس 

ون وقت ا« .را خاراند اش بینیکنار  پیرزن ».گه شما اینطوري می خواید لرد منا« .صاف شد و دوباره لبخند زد پیرزن
  »؟سواالتتون چی هستن

  نگاه کرد. پیرزنتوبیاس به جلو خم شد و به چشمان منتظر 

یا خدمت گزاران محافط توي آشوب به سر می بره و ما می خوایم بدونیم که آرزمین میانی مدت زیادیه که تو س«
  »اي شورا بر ضد خالق حرفی بزنه؟ضشما شنیدین که هیچ کدوم از اع ؟تاریکی سایه انداخته بر اینجا دست دارند

لرد من، نمی تونم تصورش رو بکنم که هیچ کدومشون  زنند میحرف  ها پیرزنهیات با نسولها به ندرت درباره الک«
  ». هیچ کدومشون.هشون رو با دنیاي زیرین فاش کنطکه ارتبا هاونقدر احمق باش
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  »وب تو درباره اونچه اونها می گفتن چی شنیدي؟خ«

لرد من؟ اون مکان پر از شایعه  خیابون تنتور رو بشنوید هاي شایعهما میخواید تا ش« .یک ابرویش را باال برد پیرزن
  ».گمبهاییه که شما دوست دارید تا بشنوید و من می تونم یکی از اونهایی رو که بهش احتیاج دارید بهتون 

  »فقط به حقیقت. .ندارم بانو اي عالقهن به شایعات م« .توبیاس با انگشتش به میز ضرب گرفت

لرد من، و شما باید اونو داشته باشید. بعضی از اوقات مردم  خواهید میرا  حقیقت البته که شما« .داد سر تکان پیرزن
  »باشن. مند عالقه اي احمقانهمی تونن به چیزهاي 

زیادي شنیدم و دیگه به اونها احتیاجی ندارم. من نیاز دارم که حقیقت  هاي شایعهن م« .گلویش را صاف کرد بروگان
حکم  داد مییدم که شورا همون طور که مادر اعتراف گیر انجام یدندریل رو بدونم. چرا من شنآاتفاقات توي 

  »اعدامشو صادر کرده؟

 میندم در قصر واي  مثل شما اي پایهرا مردي با مقام بلند چ« .د زدنچشمانش را باریک کرد و دوباره لبخ پیرزن
مردمی رو که هیچ دانشی ندارند رو  تا اینکه؟ این بیشتر معنا می ده بینهبرو  ها کنسولمی کنه تا نو درخواست  ایسته

  »سوال کنید؟ حقیقت رو بهتر می تونید با چشماي خودتون تشخیص بدید.بکشونید داخل قصر و ازشون 

  ».می گن مادر اعتراف گیر اعدام شده من اینجا نبودم ها شایعهر زمانی که د« .را به هم فشار داد هایش لببروگان 

ه، پس شما به مادر اعتراف گیر عالقه مندید، چرا به جاي اینکه این همه بچرخید همون اول به من نگفتید؟ من ا«
  »ه مگه نه عزیزم؟دردن اما من خودم اونو ندیدم. نوه من اونو دیکشنیدم که فریاد می زدن سر از تنش جدا 

  ».کردن، اونها این کار رو کردن له لرد من، خودم دیدمش. سرش رو جداب«دختر کوچک سر تکان داد. 

  »، پس اون مرده...ترسیدم میین همون چیزیه که ازش ا« .هی نمایشی کشیدآبروگان 

  »ن گفتم دیدم که سرشو بریدن، من همچین چیزي نگفتم لرد من.م« .دختر به نشانه مخالفت سر تکان داد

را به  اش خیرهبروگان نگاه  »رت چی بود؟س منظوپ« .نگاه کرد و لبخند زد دختركمستقیما به چشمان  بروگان
  »نظور اون چی بود؟م« .پیرزن دوخت

همیشه یه شهر با جریان عظیمی از جادو بوده، اما مشخصه که زمان درازیه که  لیدندریآونی که اون میگه لرد من، ا«
که جوانه به اندازه کافی با  شکاف برداشته، جایی که جادو در کاره شما نمی تونید به چشماتون اعتماد کنید. با وجودي

  »ن رو بدونه.یهوشه که اینو بدونه. مردي با شغل شما هم باید ا

  »مین محافظ چی می دونی؟دکاف جادویی؟ این یه نشانه شیطانیه، درباره خاش«

  ».داشته باشه وجود داره اي حیلهونا وحشتناکن لرد من، اما جادو خودشه نه شیطان، اون بدون اینکه هیچ ا«

  ».ادو به محافظ تعلق دارهج« .وگان دستش را مشت کردبر
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شما متعلق به محافظه، اگه با منظور صدمه  اي نقرهثل این می مونه که بگیم چاقوي براق م« .دوباره قهقهه زد پیرزن
، شهبگرفته  بکارپس اون شیطانیه، ولی اگه براي گرفتن جون یک دیوانه متعصب  شهباستفاده  ها گناهرسوندن به بی 

چون می تونه در هر دو روش استفاده  ،چیزي نیستاز خودش بدون توجه به مقامش پس اون یه چیز خوبه، چاقو 
 اي زمزمهاز حدقه بیرون بزنند، و صدایش به حد  خواهند میاز شدت تمرکز  پیرزن هاي چشم رسید میبه نظر  ».شهب
  ».هالتعد، جادو مظهر شهبلی اگه براي عدالت استفاده و« .رام شدآ

  »یا شیطان استفاده میشه؟ یجادویی که تو درباره شهر میگی براي خوب جادوئه،خوب پس از دید تو این  بسیار«

راي هر دو لرد من. به هر حال اینجا خونه نگهداري از جادوئه و صندلی قدرت، اعتراف گیرها مثل جادو گرا براي ب«
می کنه، جنگ در حال شروعه موجودات فلس داري که ب ذهزاران سال اینجا حکومت کردن. قدرت قدرت رو ج

به یکباره از وسط هوا ظاهر می شن، و روده هر بی گناهی رو در سر راهشون باشه بیرون  مریسویت نبهشون میگ
بیرون می اومدن تا اون سر به هوا بود، بقیه جادوها  نفر یک کار در حال رخ دادنه، اگه این . یک اتفاق نحسریزند می

 پیرزن »زندست. دشب همیشه با جادویی که تورهاش در خوابها به پرواز در میا که بدزدن. چراپروا رو  یا بی
صور شده می تونه تیش محآکه اینجا توي  اي بچه« ادامه داد: کرد مینگاه  بروگانبی آدرحالیکه هم زمان به چشمان 

می تونست به نصیحت بقیه گوش کنه و احتیاط کنه و در اولین فرصت اونجا  اي بچه، همچین شهب به سادگی خاکستر
  ».تیشآرو ترك کنه قبل از اینکه سهوا دستش رو بزاره داخل شعله 

شکارا آبروگان با حالتی  ». جادو گر تصفیه کنن.. یهی کنن تا دنیا شون رو با غربال رو خالی م ها خیابانمردم  ،راچ«
  »تو درباره جادو چی می دونی بانو؟ و« و گفت:نمایشی به جلو خم شد 

  »ه سوال دو پهلو لرد من، می تونم بیشتر از این صریح باشم؟ی«

قبال زیاد  پیرزنرا نادیده بگیرد، او با امثال  زن هاي کنایهتا نیش و  کرد میمکث کرد، او سعی  اي لحظهبراي  نبروگا
دوباره تبسم با ادبش را بر  بروگان غیر ممکن بود.که گول زدن او دیگر موضوعی  کرد میدرك  و ؛برخورد کرده بود

جدا کردن اما معناش این  نرو از تمیگه که دیده سر مادر اعتراف گیر  ات نوهیله خب به خاطر این مورد، خ« .گرداند
اظهارات شما حسابی گیج شدم، ، من با این کنهبنیست که اون مرده باشه، پس تو میگی جادو می تونه همچین کاري 

 هاي حقه، من شنیدم که اون فقط می تونه دانی ظاهر میشهجادو بین افراد نا گاهگه که واقعیت داره کهحالیدر
  »؟رو بر گردونه مردهتوضیح بده که چطور ممکنه جادو بتونه  رامبتو  اره.ذکوچیکی رو به نمایش بگ

  ».رو بر گردونه؟ محافظ همچین قدرتی داره ردهم«

  »و داري میگی که خود محافظ اون رو بر گردونده به زندگی؟ت« .بروگان به جلو و بر روي میز خم شد

که به چیزهاي دیگه توجه  کنید میه لرد من، شما به قدري روي چیزي که می خواید پا فشاري ن« .قهقهه زد پیرزن
، شهبچطور میتونه برگردونده  مردهکه  پرسید می. شما مخصوصا شنوید میکه می خواید  ، و تنها چیزي روکنید نمی

اون می تونه چون اون حاکم مرگه، قدرت زندگی و  کنم میمحافظ می تونه مرده رو بر گردونه، حد اقل من فکر 
  ...»همرگ رو در دست داره پس طبیعیه که اون رو باور داشته باشیم ک
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  » ون زندست یا نه؟ا«

  »ن از کجا باید اینو بدونم لرد من؟م« .پیرزن به او چشمک زد

و گفتی که فقط به این خاطر که مردم جدا شدن سر اونو دیدن معناش این ت« .را به هم فشرد هایش دندانبروگان 
  ».نیست که اون مرده

معنا نیست  اما این به اون برهبکار زیادي رو ب هاي حقهجادو می تونه وه پس دوباره به اونجا برگشتیم؟ خیله خب، ا«
یه راه کامال  کهبرده، من فقط می گم اون می تونه، بعد شما درباره برگشت مرده سوال کردید.  کارش بهکه اون 

  ».نه رو داره لرد مناجداگ

  »طور زن! چطور جادو می تونه همچین حقه بزرگی رو انجام بده؟چ«

  ».ه طلسم مرگ لرد منی« .پتوي مندرسش را بیشتر به دور خودش پیچید پیرزن

   .خاراند میچشمان او بر روي پیرزن متمرکز شده بود و داشت بازویش را  بروگان لونتا را بر انداز کرد

  »و این طلسم مرگ دقیقا چیه؟ ،لسم مرگط«

 .رامی به شوخی خود خندیدآبه  پیرزن ».وب من هیچ وقت یکیش رو اجرا نکردم بنابراین حرف زدن دربارش..خ«
کنم. تعریف س من نمی تونم براي شما درست تشریح کنم اما می تونم چیزي رو که به من گفته شده رو براتون پ«

  ...»ننا موثق رو بشنوی اگه شما دلتون بخواد دانش

  ».هم بگوب« گفت: هایش دندانبروگان از میان 

یا  جامش میدیم، مثل اینکه یه بدن ذهنما همگی در یک سطح روحانی ان چیزیه که نش،دیدن مرگ، درك کرد«
. طلسم مرگ طوري از مرگ حقیقی تقلید می کنه که مردم باور شناسیم میش رفته، که ما اینو به عنوان مرگ حرو

 ».کنند میاور بنابراین اونها از درون این رو مثل یه اتفاق واقعی ب نکنن مرگ رو دیدن، که بدنی رو بدون روحش دید
یلی خ« .طوري سرش را تکان داد که انگار موضوع را خیلی هم فوق العاده و هم بیزار کننده دیده است پیرزن

ارواح دیگه هم  یادبداره تا بتونی یه روح رو با تور نگه داري، اگه هر اشتباهی پیش  حاون نیاز به کمک اروا خطرناکه،
یند براي مردنه، اگه همه چیز درست پیش بره آن یه روش خیلی ناخوش به درون دنیاي زیرین کشیده می شن، ای

روحی که ازش حفاظت کردن رو بر می گردونند، من دارم می گم که این کار می کنه و شخص زنده می مونه  حاروا
یچ وقت هم شنیدم که ه وقتیکه من اینو شنیدم اینو که اون مرده، خیلی پر مخاطره است. کنند میاما دیگران باور 

  ».کسی اونو انجام نداده پس می تونه چیزي بیشتر از یه شایعه نباشه

ورده بود و چیزهایی را که در آنش تحلیل کرد، اطالعاتی را که امروز به دست هدر ذ بروگان تکه تکه اطالعات را
. براي فرار از دادگاه باید گشت می قابل قبولگذشته یاد گرفته بود با یکدیگر مقایسه کرد، به دنبال یک حقیقت 

  انجام داده باشد. ودست این کار رن همدوب توانسته نمیبکار رفته باشد، اما او  اي حقه
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راي گرما ممنونم لرد من، اما من با ب« .اشت و شروع به بیرون رفتن کردذگ اش نوهپیرزن دستش را بر روي شانه 
  »دارم که باید انجام بدم. تري مهماتفاقی تون خسته شدم، من کارهاي  هاي سوال

  »ی می تونسته طلسم مرگ رو اجرا کنه؟ک«

قط یک جادوگر ف« .نگاه کرد بروگانناك به با حالتی خطر اش زدهبی از حدقه بیرون آ هاي چشمپیرزن متوقف شد، 
  »با دانشی فراوان و قدرتی بی اندازه زیاد. ،لرد من، فقط یک جادوگر

  »یدندریل هست؟آهیچ جادوگري اینجا در  و«  .از خودش به او خیره شد تر خطرناكنگاهی  ابروگان ب

دستش را به جیبش که در زیر پتو قرار داشت رساند و و  پیرزنرامش باعث شد تا چشمانش بدرخشد. آلبخند 
ستد چند باري به دور خودش چرخید. یکت بارسکه قبل از اینکه از ح ؛پرتاب کرد بروگانرا به طرف  اي سکه

  ».ن سوال پرسیدم پیرزن و انتظار دارم جواب بشنومم«نرا با اخم بررسی کرد. آو گان سکه نقره را برداشت ورب

  ».ما داریدش لرد منش«

  »رو ندیده بودم. این تصویر چیه که روشه؟ به نظر می رسه که یه جور ساختمان بزرگ باشه. اي سکهن قبال همچین م«

  »من، اون تخم رهایی و تقدیر، جایگاه جادو و جادو گري، قصر پیشگوهاست.وه اون لرد ا«.هیس هیس کرد پیرزن

  »یچ وقت دربارش چیزي نشنیدم، این قصر پیش گوها چی هست؟ه«

نجا را ترك کند، آز ساحره تون بپرسید لرد من، او دوباره چرخید تا ا« .بود خصوص بهلبخند پیرزن یک لبخند 
  ».بروگان بر روي پاهایش بر خاست

  ».کس به تو اجازه نداده تا اینجا رو ترك کنی عجوزه پیر بی دندون یچه«

  ».یماري کبده لرد منب« .بر گرداند اش شانهسرش را از روي  پیرزن

  »ی؟چ« .بروگان به جلو و بر روي انگشتانش خم شد

  ».بریزند ن بیماري کبد دارم لرد من، من باور دارم اینه که باعث میشه دندونها در پیريم«

را با دقت به  رفتند میدر بیرون  رامی از میانآبه  را که ن وقت بود که گالترو ظاهر شد درحالیکه زن و دخترآفقط 
رد ژنرال، من گزارشی ل«اشته بود تعظیم کرد. ذگ اش پیشانیاو درحالیکه سر انگشتانش را بر روي  .داد میهل کناري 

  »دارم.

  ».له، بله، یک دقیقهب«

  ... »اما«

  .ن انگشتش را به نشانه سکوت به سمت گالتوره گرفت و به لونتا خیره شدبروگا
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  »وب؟خ«

فقط نوك پاهاش  ب بودآب بود، تنها روي سطح آکه گفت حقیقت داشت لرد ژنرال، اون مثل حشره  اي کلمهر ه«
گفته بود می رده بود اما همه چیزهایی که گفت حقیقت داشت. اون چیزهاي خیلی بیشتر از اونی که ب رو لمس کآ

  »دونست، اما چیزي که گفته بود حقیقت داشت.

ندن اتوره تکان داد، مرد به سرعت متوجه شد و با برخاستنش واخ بروگان با بی صبري دستش را به نشانه فرا
  نرا تکان داد. آپاهایش به میز برخورد و 

  »رد ژنرال؟ل«

، می باشیمداشته  خودمون یه بدبختی هاي دستي ممکنه که ما تو کنم مین فکر م« .چشمان بروگان باریک شدند
  »خواي ثابت کنی که شایسته اون شنلی که پوشیدي هستی؟

  ».رد ژنرال، خیلی زیادلله ب«

  ».ساختمونو ترك کنه اونو بازداشت کن اون باید تحت بازداشت بمونه پیرزن بل از اینکه اونق«

  »رباره دختره چی لرد ژنرال؟د«

راه بیفته  ناتوره؟ اون نباید بتونه ثابت کنه که ما بازداشتش کردیم، بعالوه ما نمی خوایم که او کردي نمیگه نگاه م«
  »رگشو که بازداشت شده رو می خواد.توي خیابونها و ناله کنه که مادر بز

می شن و حاال ، اما این دو تا از توي خیابون گم هشوب به پا کنآمی تونه دور و بر ما  ،شهبگم اگه شپزه، آون یکی، ا«
  ».مال ما هستن

  ».کنم میله لرد ژنرال، من فورا بهش رسیدگی ب«

  ».دختره هم همینطور کنم بازجوییزمان ممکن از اونها  ترین سریعن میخوام در م«

 پرسم میی که من ماده باشن تا هر سوالآهتره که اونا ب« .وردآمیزي باال آبروگان یک انگشتش را به شکل هشدار 
  »صادقانه پاسخ بدن.

  »واهند بود تا اعتراف بکنند.خماده آقتی که شما برید پیششون اونها و«صورت مخوف اتوره با لبخندي از هم باز شد. 

  »از اینکه اونها به خیابون برسند.جوان، حاال برو قبل  ،خیلی خوبه«

صبري به جلو گام برداشت اما کنار میز بی  زمانی که اتوره خودش را از میان در به بیرون پرتاب کرد گالترو با بی
  ن غرق شد.آتکیه داده و در  اش صندلیگان دوباره به وصدا ایستاد. بر

  »رو ثابت کردن. نظریهانترو، تو طبق معمول کارتو خوب انجام دادي، شاهدها به من درست بودن گ«
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را روي میز  اش جایزهش بود باز کرد و اشت، کیسه چرمی را که روي کمربندذگتوبیاس بروگان سکه نقره را کنار 
 سینه زیر تقریبا نکند، لمس را تنش گوشت از قسمت ان تا بود مراقب آورد میانداخت، وقتی که دستش را بیرون 

 اعظا از بخش ترین مهم بود، نپوشانده انرا که بود بخشی تنها انجا بود، شده خالکوبی شیطانی قلبش روي بر چپش،
  .شیطانی محافظ به متعلق بخش ترین خبیثانه اش،

که از سر گذرانده بود را  هایی مصیبتنام هر کدام از بالیا و  بروگان آورد میجنگی را به چنگ  هاي غنیمتنی که ازم
نامقدسی  هاي جرموردن آ. شعله خشمش بر اثر به یاد آورد میهر تعقیب و دستگیري را به خاطر  بروگان. خواند می

که عدالت  آورد میبه یاد  او. کرد میداشت افزایش پیدا  ،ي اعتراف کرده بودندربعد از دستگی ها آناز  که هر کدام
  ام داد. جرا باید در هر زمانی ان

  . مادر اعتراف گیر.برد میرا  ها جایزههنوز باید جایزه  بروگاناما 

  ».افتیم میکن، ما به سرعت راه  التوره، من رد پاشو دارم. مردها رو جمعگ« گفت: اش سنگیبا صداي صاف و  بروگان

  ».گوش کنید لرد ژنرال گمببهتره شما اول به چیزي که من می خوام  کنم مین فکر م«
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  مفصل یازده

  ».لرد ژنرال ها دیهارایی«

به چشمان تیره گالتوره  ، و به باال وخودش را پوشاندرام آ تکانی، بروگان با هایش جایزهبعد از جایگزین کردن 
  »چی؟ ها دیهارایی«خیره شد. 

به پا میشه  آشوبیاین کاریه که مردم وقتی  ،فهمیدم خبراییه وقتی که اونا شروع به جمع شدن کردنهمین امروز، «
  ».انجام میدن

  »اجتماع؟«

  ».ناونها شروع به خوندن سرود کرد ظهر از بعدقصر اعتراف گیرها، وسط  در اطراف« .گالتوره سر تکان داد

  »سرود می خوندند؟ کلماتشو به یاد داري؟« .خیره شد گالتورهتوبیاس حیرت زده به 

ش رو ادامه دادن، سخته که نداونها براي دو ساعت خو« قالب کرد. اش اسلحهگالتوره دستش را پشت کمربند 
زانو زدند، پیشانی شون رو به خاك مالیدند، و همه  ها دیهاراییکلماتی رو که اون همه تکرار شدن رو فراموش کنی، 

رار کردند. لرد رال ما رو هدایت می کنه، لرد رال به ما درس میده، لرد رال از ما محافظت می کلمات یکسانی رو تک
کنه، در نور وجود شما ما تاریکیم، در برابر بخشندگی تون ما ایمنیم، در برابر عقل شما ما حقیریم، ما فقط زندگی 

  ».تا خدمت کنیم، زندگی ما مال شماست کنیم می

  »این کار رو کردن؟ چند نفر اونجا بودن؟ ها دیهاراییو همه « .میز ضربه زدبروگان با انگشتش به 

. اونها فضاي خارج از قصر رو کردیم مین که ما فکر ا لرد ژنرال، و اونها بیشتر از اون چیزي ک تکشون، همه شونت«
تونستید از بین اونها قدم بر شما نمی  اطراف. هاي خیابانپر شده بودند، و بعد تمام  ها پاركو  ها میدانپر کردن، 

به قصر نزدیک بشید نمی تونستید. به  خواستید میدارید. اونها به شدت به هم فشرده شده بودند، طوري که اگه 
ک کاخ جمع شده بودند. وقتی این حساب من اونجا نزدیک به دویست هزار نفر توي شهر بودن که بیشترشون نزدی

من از اون ناحیه  .که نمی دونستن چه اتفاقی داره میوفته وحشت زده شده بودند ،مردم نزدیک اونها افتاد میتفاق ا
نیشون رو به خاك پیشوبیرون رفتم و دیدم عده زیادي هم بودند که داخل شهر نشده بودند، اونها هر جایی که بودند 

رو  همه جاتا بتونم  کردم میاشته بودند و هماهنگ با برادرهاشون در شهر سرود می خوندن. من به سختی سواري ذگ
  .»یی ندیدم که تعظیم نکرده باشه و سرود نخونهدیهارامن حتی یه  و ؛پوشش بدم و هر چیزي رو که ممکن بود ببینم

  ».پس ارباب رال باید اینجا باشه« .بروگان دهانش را بست

سرود می  ها دیهاراییاون اینجاست لرد ژنرال، وقتی که « .گالتوره وزنش را از یک پا بر روي پاي دیگر انداخت
به اون طوري  ها دیهارایی. همه کرد میورودي بزرگ ایستاده بود و تماشا  هاي پلهاون در تمام مدت روي  نخوند

  »می کردن که انگار خود خالق باشه.تعظیم 
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کافرند، تصورش رو بکن، دعا به یه  ها دیهاراییمن همیشه شک داشتم که « .بروگان دهانش را با تنفر جمع کرد
  »اون وقت چه اتفاقی افتاد؟. انسان

همه اونها به هوا پریدن و براي  ،وقتی که تموم شد« .، او تمام روز را سواري کرده بودرسید میگالتوره به نظر خسته 
مدت زیادي شروع به فریاد زدن و ابراز احساسات کردن، طوري که انگار همین االن از مبارزه با محافظ نجات پیدا 

اما بعد از دو مایل هنوز صداي فریاد و تحسین اونها رو  ممن سوار شدم و از میان جمعیت خارج شد .کرده بودند
بر روي تل هیزم قرار  ها جنازه. ، ساکت شدندی که دو تا جنازه به وسط محوطه حمل شد. باالخره وقتشنیدم می

د خاکستر شده بودند این ارباب رال ایستاده بو ها بدنتیش زدند. در تمام این مدت، تا زمانی که آگرفتند و اونها رو 
  ».کرد میو تماشا 

  »تونستی اونو خوب ببینی؟«

که راه خودم رو به زور از  ترسیدم میوردن و من آبه سختی به هم دیگه فشار می  اونها« .گالتوره سر تکان داد
  »نم و مراسم اونها رو به هم بزنم.باز ک شونوسط

تو من نمی تونم از تو انتظار داشته باشم زندگی «. کردمشغول فکر کردن بود پوستش را نوازش  که حالی دربروگان 
  »رو ببینی.ن مرد دور بندازي فقط براي اینکه او

اون رو خواهید دید لرد ژنرال، شما به قصر  شخصاًشما به زودي به اندازه کافی « .تردید کرد اي لحظهگالتوره براي 
  »دعوت شدید.

  »من براي شوخی وقت ندارم، ما باید بریم دنبال مادر اعتراف گیر.« .بروگان به باال نگاه کرد

یک گروه بزرگ از سربازهاي  گشتم میوقتی که من بر «را به او داد.  نآگالتوره کاغذي را از جیبش بیرون کشید و 
یی میخواستن وارد کاخ بشن. من اونها رو متوقف کردم و ازشون پرسیدم که چی می خوان و اونها این رو به دیهارا

  ».من دادن

و  ها دیپلماترا دعوت کرده بود،  عالی رتبه هاي مقاملرد رال تمام  .ومار را خواندطبروگان کاغذ را باز کرد و با عجله 
 ،نمی شم رمن احضا«همه به کاخ دعوت شده بودند. او کاغذ را در مشتش مچاله کرد.  ها سرزمینتمام  مأمورهاي

  ».و من بهت گفتم من وقتی براي شوخی ندارم کنم می احضار

اینو به من داده بود گفتم که من من خیلی منطقی به اون سربازي که « .گالتوره شستش را به طرف خیابان بلند کرد
 1بارسکسی بتونه از قصر نیکو کنم نمیپیغام دعوت رو می رسونم اما ما سرمون با موضوعات دیگه اي گرمه و فکر 

اون گفت لرد رال همه رو اونجا می خواد و بهتره که ما وقتشو پیدا  وقت حضور پیدا کردن در اونجا رو پیدا کنه.
  »کنیم.

                                                           
١ Nicobarese Palace 
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توي یه محفلی حضور پیدا کنیم  آیدیندریل، چون ما نمی خوایمتوي  ،هیچ کس اینجا« نادیده گرفت.بروگان خطر را 
  ».دردسر درست نمی کنه و یه رهبر قبیله جدید رو ببینیم

، تمام قصرها توسط ستون سربازها یی بودنددیهاراشونه به شونه سربازان  شاهان سربازان هاي ستونلرد ژنرال، «
گفت اینجاست تا ما رو تا قصر  مردي که این کاغذ رو به من داد دولتی شهر هاي ساختمانحاصره شده، همین طور م

اون ده  .نریم بیرون اونها میان داخل و ما رو می برن تر سریعاعتراف گیرها همراهی کنه، اون گفت اگه ما هر چه 
. اینها کردند میبه من نگاه  گفت میه اون به من اینو هزار سرباز داشت که پشت سرش وایساده بودند و در حالی ک

هستند،  اي حرفهجنگجوهاي  ها اینمغازه دارها و کشاورزهایی که براي چند ماه نقش سربازها رو بازي کنند نیستن، 
تونستیم  میتونه با این مردها مقابله کنه، اگه ما می پارسایان محفلمن ایمان دارم که  .و به نظر خیلی مصمم می اومدن
وردیم. پونصد تا حتی نزدیک به افرادي که براي آاما ما فقط یه مشت رو داخل شهر  به نیروي اصلی خودمون برسیم.

ون کشته متک تک قبل از اینکه مد دور بشیرخروج از اینجا الزم داریم هم نیست. ما نمی تونیم بیشتر از بیست یا
  »بشیم.

، هیچ توجهی به کرد میرا صاف  اش رنگیاو ایستاده بود و نوارهاي را که کنار دیوار بود بر انداز کرد،  بروگان لونتا 
  لونتا را هم داشتند.  ها آنفقط پانصد نفر در شهر باشند اما  ها آننداشت. شاید  افتاد مینچه اتفاق آ

و تحت فرمان  متحد شده ها دیهاراییی نداشت، اهمیت واقعاًنقشه این ارباب رال جدید چیست، اما این  دانست نمیاو 
خودش را به مقامی باالتر برساند. همیشه  خواست میکه  ،بود فردياین فقط تالش  احتماالً. ندمحفل امپراتوري بود

 آمد مین آخودشان را با ضروریات اخالقی اي که به همراه  خواستند نمی. اما خواستند میکسانی بودند که قدرت را 
  کنند. محصور 

، زنیم میتاریک میشه، ما به این مراسم میریم، به ارباب رال جدید لبخند هوا وب، به هر حال به زودي خبسیار «
رو به دنبال ارتش محفل  آیدیندریلما  ،مد می گیم. سحرآو بهش خوش  خوریم می، غذاش رو نوشیم میشرابش رو 

  ».لونتا هم با ما میاد« .او به خواهرش اشاره کرد »می ریم.ه دنبال مادر اعتراف گیر و ب کنیم میامپراتوري ترك 

  »و چطوري قراره اونو پیدا کنی؟ مادر اعتراف گیر لرد ژنرال، چطور میخواي پیداش کنی؟« .لونتا بازویش را خاراند

اون به سمت جنوب غربی رفته، ما بیشتر از حد نیاز افراد داریم تا دنبالش « .و ایستاد را عقب زد اش صندلیتوبیاس 
  ».کنیم میبگردیم، ما اونو پیدا 

  »؟واقعاً«

بهم بگو اونو چطوري « .کرد میلونتا هنوز در حال صاف کردن نوارهایی بود که براي نشان دادن قدرتش استفاده 
  »؟شناسی می

  »...تو احمق بی عقل ؟م اونو بشناسیمتونی یاون مادر اعتراف گیره! چطور م«
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، تو چطور مادر اعتراف گیر مرده« را مالقات کند. بروگاناضافه شد تا چشمان  لونتایک لبخند بزرگ به نگاه خیره 
  »رو ببینی؟ در حال راه رفتن می تونی یه مرده

  »شت.و ما اونو خواهیم دا شپز حقیقتش رو می دونست، تو خودت گفتی. مادر اعتراف گیر زندستآاون نمرده، «

  »به لونتا بگو؟ ؟اگه اونچه پیرزن گفته درست باشه پس معناش چیه«

  ».اینکه مردم فکر کردن اون مرده و اون تونسته فرار کنه« .توبیاس اخم کرد

  »دلیل شما اونو پیدا نخواهید کرد.و چرا اونها فرار اون رو ندیدن؟ به همون « .لونتا لبخندي فریب کارانه زد

  ».زنی میرو بس کن و بهم بگو داري درباره چی حرف  این صحبت کردن به سبک جادو گریت«

لرد ژنرال، اگه چیزي به اسم طلسم مرگ وجود داشته باشه، و روي مادر اعتراف گیر استفاده شده باشه، پس جادو «
جادو هیچ کس اون رو نشناخته به هویت اون رو پنهان کرده. این توضیح میده که اون چطوري فرار کرده. به خاطر 

  »همون دلیل شما هم اونو نخواهید شناخت.

  »بشکنی؟تو می تونی بشکنیش، طلسم رو : «ان گفتنتوبیاس تته پته ک

  »بودم. من هیچی دربارش نمی دونم. هیچی درباره همچین جادویی نشنیده قبالًلرد ژنرال، من « .رامی خندیدآونتا به ل

  .گوید میدرك کرد که خواهرش راست  توبیاس

  »تو درباره جادو می دونی، بهم بگو ما چطوري می تونیم اونو بشناسیم؟«

تور جادویی که یه جادوگر براي مخفی  هاي رشتهمن نمی دونم چطوري باید لرد ژنرال «لونتا سرش را تکان داد. 
م، و اگه همچین طلسمی اینجا استفاده شده تا اون کردن قرار داده رو ببینم. من چیزي رو به شما گفتم که حس کرد

  »هم نمی تونیم اون رو تشخیص بدیم.رو مخفی کنه، پس ما 

  »لدي که به ما حقیقت رو نشون بدي.تو جادو داري، تو راهی رو ب« گرفت: لونتاانگشتش را به سمت  بروگان

، اگه جادوگري همچین توري رو ایجاد طلسم مرگ رو اجرا کنه لرد ژنرال، پیرزن گفت که فقط یه جادوگر می تونه«
تورش رو ببینیم. من نمی دونم چطور باید حقیقت رو از میون  هاي رشتهکنه پس براي از بین بردن اون ما باید بتونیم 

  »حقه جادویی ببینم. هاي رشته

  »دیدن از میون حقه، اما چطوري؟« .را مالید اش چانهتوبیاس متفکرانه 

، ما توي این تارها گرفتار شدیم، شب پره توي تارهاي عنکبوت گرفتار میشه چون نمی تونه تارهاي اون رو ببینه«
ی دونم ما چون ما نمی تونیم رشته هاش رو ببینیم. من نم ؛شدن ،همون طور که کسایی که گردن زدن اونو دیدن

  »چطور می تونیم ببینیم.
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وقتی که من از اون پرسیدم اینجا « .به سکه بر روي میز اشاره کرد بروگان ».جادوگر« با خودش زمزمه کرد: بروگان
  »که و ساختمون حک شده روش اشاره کرد.سجادوگري هست اون به این  آیدیندریلدر 

  ».قصر پیشگوها«

و بپرسم ، اون گفت از تزد میره این چیزیه که اون صداش آ«سرش را باال بیاورد. بروگان نام باعث شد تا این شنیدن 
  »اون چیه. چطور دربارش می دونی؟ از کجا درباره این قصر پیشگوها شنیدي؟

درست بعد از تولد تو بود. مادر دربارش بهم گفت. « .لونتا خودش را جمع و جور کرد و به سمتی دیگر نگاه کرد
موزش آکه خواهران نور مردها رو  اونجا جاییه .واهران نورخ« .او تصحیح کرد ... »وهستند  ها ساحرهاونجا جاییه که 

  »می دن تا جادو گر بشن.

  ».پس اونجا یه خانه شیطانیه«

  »مادر درباره این مکان شیطانی چی می دونه؟« طور که ایستاده بود کمی خم شد و به سکه نگاه کرد. همان بروگان

  ».مادر مرده توبیاس، اونو تنها بزار« .نجوا کرد لونتا

  ».کنیم میدر این مورد بحث  بعداًما « .اخم کرد به سرعت به اوبروگان 

دستور داد تا کت خاکستري گلدوزي  قبل از اینکه شنل قرمزش را بپوشد را صاف کرد و اش درجهنشان  بروگان
  اش را برایش بیاوردند.  اي نقره هاي نخشده با 

جهش رو به سمت گالتوره تو بروگان »موزش دیده رو دیده باشه.آنه شیطانی وپیرزن باید یه جادوگر که توي اون خ«
خوشبختانه اتوره اون رو براي باز جویی نگه داشته، اون پیرزن چیزهاي بیشتري براي گفتن به ما داره، « بر گرداند.

  »من می تونم اینو توي استخونهام حس کنم.

  ».لرد ژنرال اعتراف گیرهابهتره که زودتر بریم به قصر «گالتوره سر تکان داد. 

  »تا اتوره رو هم در راه خروج ببینیم. کنیم میتوقف  نسر راهمو« :انداخت و گفت اش شانهبروگان شنلش را بر روي 

، آتش خوبی آنجا روشن بود و داشت را ببینند وارد اتاق کوچک شدند تا اتوره و دو نگهبانش ها آنوقتی که هر سه 
چندین تیغ مختلف بر  .درخشید میبه خاطر عرق  اش ضالنیعبر تن نداشت. بدن  لباساتوره . کرد میترق و توروق 

 ها میلهدیگر ردیفی از  اي گوشهنوك تیز. در  هاي میخهمراه کلکسیونی از  قرار داشتند همین طور به اي پارچهروي 
و سر دیگر با سرخی بر  دمید میوا هبزنی بود که  دتش دانی چیده شده بودند یک سرشان نزدیک باآدور تا دور 

  . زد میتش دان برق آروي 

گوشه کز کرده بود و بازوهایش را به حالت حفاظت به دور دختر که صورتش را در پتوي  دورترینپیرزن در 
  پنهان کرده بود حمایل کرده بود. اي قهوه
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  »اون براتون هیچ دردسري درست کرد؟« بروگان پرسید:

ناپدید شد.  کشیم نمین عذاب ردگستاخی اون به محض اینکه فهمید ما با توهین ک« شنایش خندید.آ صداياتوره با 
  »این به خاطر راه مرگبارشه، وقتی به زودي با خواسته خالق رو به رو بشن تسلیم میشن.

 عی که شما بهفقط براي موق میموننداینجا توي کاخ باقی  اعضاهر سه ما مجبوریم براي یه مدتی بریم بیرون. بقیه «
وقتی که من برگردم از اون اعتراف می «تش را بر انداز کرد. آسرخ شده در  هاي میلهبروگان  »کمک احتیاج داشتید.

  .»دادنمشتاق پاسخ اما زنه بهتره هنوز زنده باشه و خوام، من به دختره اهمیتی نمی دم، 

مون طوري که دستور دادین انجام به خاطر خالق ه« .را لمس کرد اش پیشانی هایش انگشتاتوره هنگام تعظیم با 
  ».میشه، لرد ژنرال

  »خوبه، من سواالي بیشتري دارم و بهتره که جواب بگیرم.«

  ».ت تو جواب نمی دممن دیگه به سواال« رزن گفت:یپ

  اخم کرد. پیرزن برگشت و بیشتر در گوشه تاریک جمع شد. کرد میشانه هایش را جمع  که حالی دراتوره 

 کنم میکه ببینی من با اون شیطون کوچولوت چیکار  یاینکه شب تموم بشه میشکنی عجوزه پیر، وقت بل ازتو قولتو ق«
پس می تونی به این فکر کنی که وقتی که  ،. تو باید ببینی که اول سر اون چی میارمکنی میشروع به جواب دادن 

  »نوبتت بشه چه بالیی سرت میارم.

  درون پتوي پیرزن مخفی کرد.دختر کوچک جیغی کشید و خودش را بیشتر 

  رامی بازویش را خاراند. آخیره شد و به  اي گوشهلونتا به 

  »این کار رو بهتر انجام می دم. کنم میواسم به اتوره باشه؟ من فکر حدلتون می خواد من اینجا بمونم و «

  ».ن میخوام امشب تو با من بیايم«

  »وردي.آخوب انجام دادي، برام این یکی رو  تو کارتو«.سرش را براي گالتوره تکان داد بروگان

من حواسم به اون نبود، اون سعی نکرد تا به من کیک عسلی بفروشه، یه چیزي دربارش «گالتوره سرش را تکان داد. 
  »منو مشکوك کرد.

که شب پره رو به خودش  اي شعلهرو مثل  محفلاین باید یه راه خطرناك باشه. اونا « .باال انداخت اي شانهبروگان 
او به زن جمع شده در گوشه  »جذب می کنه تشخیص می دن. اونها جسورن چون به ارباب شیطانی شون ایمان دارند.

عدالت رو بر قرار می کنه از دست می دن. این یه هدیه  محفلکه  یشون رو وقت ولی تندي« .نگاهی انداختاتاق 
  ».کوچیک خواهد بود اما خدمتیه به خالق
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  دوازدهم فصل

  

  ".داري شپش کنن فکر مردم ممکنه. کن بس" :گفت کنان پرخاش توبیاس

 دهکر احاطه را طرفش دو و  بود خورده گره هم در شان برهنه هاي شاخه که افرا هاي درخت با که عریضی خیابان در

 گیرها اعتراف قصر تا مانده باقی مسافت یکدیگر کنار در مختلف هاي سرزمین از رتبه عالی افسرهاي و مقامات ،بود

  .کردند می طی را

  . بودند ایستاده مهمانان دیدرس در و اطراف در رودخانه هاي لبه مثل دیهارایی سربازان هاي دسته

 ما رسیدن از بعد حتی. ژنرال لرد بگیرم خودمو جلوي تونم نمی“ :کرد شکایت خاراند می را خودش که حالی در لونتا

   ”.نکردم حس طوري نای اینو وقت هیچ ،دستهام خارش شروع و  آیدیندریل به

 در جذامی یک مثل درست اش ژنده هاي لباس آن با او. شدند خیره لونتا به آشکارا بودند حرکت حال در که مردمی

 رسید می نظر به بیشتر. آمد می نظر به تفاوت بی آمیز تمسخر هاي نگاه به نسبت او .بود شده گزاري تاج جشن یک

 هاي خواهش برابر در. داشت زیادي هاي فرصت او. نگرند می او به آمیز تحسین هاي نگاه با ها آن کند می فکر لونتا که

  .نیستند قشنگ خودش لباس اندازه به ها آن از کدام هیچ گفت می ،خوب هاي لباس پوشیدن براي ها آن

 چیز پوشیدن در اصرار آنقدر هرگز او. دارد می نگه خود به مشغول را محافظ فساد و او ،فکر آن که رسید می نظر به

 راه از که مردانی. شد خواهد لمس شیطان توسط خوب ظاهر و پوشیدن زیبا با کرد می فکر بعالوه بود. نکرده دیگري

 که داشتند برقی و زرق پر شمشیرهاي هم تعدادي. بودند پوشیده را خزهایشان یا ،ها کت ،ها شنل بهترین رسیدند می

. شوند رنج و درد باعث کمتري خیلی تعداد و ترس باعث توانست می ها آن از کمی تعداد و هستند تزئینی بود مطمئن

 با الیه چند بلند هاي لباس برازنده، هاي لباس در را هایی زن توانست می توبیاس و شد می باز درها ناگهان گاهی گاه

  .ببیند شد می ساتع انگشتانشان روي و ها مچ ،گردن روي بر جواهرات زا که خورشید نور مانند درخششی

 اصالً و بگویند آمد خوش جدید رال لرد به تا بودند شده جمع هیجان با همه ها آن انگار رسید می نظر به طوري

 هایشان شیرینی خود و ها وراجی با تا اند آماده همه رسید می نظر به. نیستند دیهارایی سربازان تهدید ناراحت

  .  کنند عزیز جدید رال لرد این پیش را خودشان

 به رو دستت نداري بر خودت خاروندن از دست اآلن همین اگه“ :گفت لونتا به و فشرد هم به را هایش دندان توبیاس

  ”.چسبونم می پشتت
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 نگاه به شروع گالترو و توبیاس. انداخت پایین را هایش دست و کرد متوقف را خودش خاراندن زنان نفس نفس لونتا

 ها آن از تا سه به که زمانی. کردند بودند شده کشیده نیزه به ها آن جلوي و سمت دو هر در که هایی بدن به کردن

 را ها آن توانست می محافظ فقط که بودند موجوداتی بلکه. نبودند انسان ها آن که کرد درك توبیاس ،شدند نزدیک

 حتی که طوري گرفت بر در را ها آن باتالقی مه یک مانند تعفنشان بوي رسیدند ها آن به که زمانی. کند خلق

 بدن دیگر بعضی بودند، داشته نگه را سرها ها نیزه از بعضی. کند خراب را هایشان ریه مبادا بکشند نفس ترسیدند می

   .داشتند خود بر را ها آن اعضاي از بخشی هم تعدادي و کامل

 به دیگر بعضی و بود شده شکافته هیوالها از بعضی بدن. اند شده کشته وحشیانه جنگی در ها آن همه رسید می نظر به

 یک از شدن رد به شبیه این. بود زده یخ بود مانده باقی شان داخلی اعضاي از آنچه و بودند شده تکه دو کامل طور

 با توانستند می که اي شیوه بهترین با دیگر هاي مهمان. بود زیرین دنیاي سمت به اي دروازه ،شیطان سمت به دروازه

. افتادند زمین روي بر هوش بی رتبه عالی زنان از کمی تعداد. پوشاندند را هایشان دماغ بود دسترسشان در چه هر

. مالیدند شان پیشانی به برف مقداري اینکه یا زدند باد را آنان دستی هاي بزن باد با و رفتند کمکشان به مالزمانشان

 نگاه ها آن به خشم با دیگران که حالی در بودند شده خیره نیزه روي بر هايمریسویت به حیرت با مردم از تعدادي

 به ها آن که یزمان. بشنود را همدیگر روي بر هایشان دندان شدن ساییده صداي توانست می توبیاس و کردند می

 ترسیده یا نگران شدت به ها آن اطراف افراد تمام ،کردند می فرار آرامی به بویشان و آهنی هاي دستکش خاطر

   .کرد نگاه مهمانان و همکاران به تنفر با و زد قدم شیاطین اطراف در بارها توبیاس. بودند

 هستند موجوداتی ها این که داد توضیح ها دیهارایی از یکی کرد سوال موجودات درباره ترسیده دیپلمات یک وقتی

 ها آن که یزمان. کرد تغییر شادي به مهمانان حالت. اند رسیده قتل به رال لرد توسط و بودند کرده حمله شهر به که

 افتخاري چه که باره این در کردن بحث به شروع و برگشت اي سرزنده حالت به صدایشان کردند حرکت به شروع

  . کرد پر را فضا ها خنده صداي. کنند می مالقات ،دیهارا تمام ارباب ،رال لرد فردي، چنین با که شده نصیبشان

 سربازاشون از تا چند ،بودم اینجا کنن خوندن سرود به شروع ها اون اینکه از قبل من وقتی“ .شد تر نزدیک گالتوره

  ”.بودند کشته رو اونا و بودند کرده حمله مردم و ها اون به نامرئی موجودات سري یه چون ؛باشم مواظب گفتن بهم

 صدا چه را ها آن او که بیاورد یاد به توانست نمی او. بود گفته او به موجودات درباره پیرزن که آورد یاد به توبیاس

 زن آن که بود گفته لونتا. کشتند می بود راهشان سر که را کسی هر و شدند می ظاهر هوا وسط از ناگهان. بود زده

   .باشند ها همان باید موجودات این پس گوید می را حقیقت

  ”.کرد نابود رو موجودات اون و رسید وقت سر درست رال لرد که بخشه آرامش چقدر“

  ”.مریسویت“ :گفت لونتا
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  ”چی؟“

  ”.مریسویت گن می ها اون به گفت زنه اون“

  ”.مریسویت گی؛ می درست تو که مطمئنم. آره“ .داد تکان سري توبیاس

 سفیدي سمت به را ها آن طرف، هر در  سربازان از اي دسته. بودند قصر ورودي طرف دو در سفیدي هاي ستون

 طال هاي پایه با صیقلی سفید هاي ستون بین که رنگ کم آبی رنگ به هایی پنجره با که بزرگی سالن و باز کامالً درهاي

. شود می کشیده شیطان شکم داخل به دارد که کرد می حس بروگان توبیاس. کردند می راهنمایی ،داشتند قرار

 را ها آن دور تا دور که اند شده وارد اي مقبره داخل به که کردند می حس و دانستند می بهتر خودشان دیگر مهمانان

 با شده تزئین پذیرایی تاالرهاي و برق و زرق پر ورودي سالن از عبور از بعد. بود کرده احاطه ها مرده الشه

 پذیرایی تاالر وارد ماهوت جنس از چوبی بزرگ درهاي میان از ها آن باالخره ،کوهستانی مرمر و گرانیت هاي سنگ

 زیر در که نوري. بود آویزان دیوارها روي بر ها آن دور تا دور زنان و مردان هاي نقاشی. شدند اصلی شکل گنبدي

 میز سالن درون. ببینند را آن درون تیره ابرهاي و آسمان تا داد می اجازه ها آن به بود روشن اي شیشه هاي پنجره

 هم برق و زرق پر سلطنتی تخت یک و بود کرده پر صندلی را آن دور تا دور که بود شکلی دایره شده کاري کنده

  .بود ها آن میان

 با که رسید می پیچی مار هاي بالکن از ردیف یک به که داشت قرار هایی پله راه ،دار قوس محوطه این دور تا دور 

 ها آن از کدام هیچ شد متوجه او. بودند مردم از پر ها بالکن. بودند شده تزئین ماهوت درخت چوبی هاي نرده

 دیگر. بودند عادي مردمی ها آن همه بلکه بود نپوشیده بودند پایین طبقه در که مردمی مثل برازنده، هاي لباس

. انداختند ها نرده هاي سایه پشت اراذل و ها بالکن باالي به مخالفت سر از نگاهی نیز ها آن و شدند متوجه هم مهمانان

 طبقه بزرگان آن از یکی توسط مبادا تا برگشتند ها نرده پشت به تاریکی جستجوي در بودند ایستاده آنجا که مردمی

 مردم بدهد اجازه اینکه از قبل که بود عادي امر یک قدرتمند مردان براي این. کنند صدایشان و شوند شناخته پایین

   .بدهد نشان را خودش مهارت همه از اول ،بشناسند را او عادي

 فاصله تا کردند می سعی و بودند شده پخش منقوش سالن درون مهمانان. گرفت نادیده را بالکن درون مردم توبیاس

 ها آن اینکه تا برسد نظر به اتفاقی کار این که کردند می سعی و کنند حفظ را مسلک اعضاي نفر دو آن و خودشان

 به پشت مسلک عضو دو این که زمانی و بودند میزبانشان منتظر نظر به ها آن. گیرند می نادیده را نفر دو آن عمداً

 هیچ. رسید می نظر به قصر تزئینات از بخشی خوبشان هاي لباس. کردند می زمزمه به شروع ها آن ،کردند می مردم

 بسیاري که زد حدس توبیاس. دادند نمی بروز خود از گیرها اعتراف قصر عظمت و شکوه از زدگی بهت از نشانی کدام

 ،شناخت می را ها متملق خوبی به بود نیامده آیدیندریل به قبالً او اینکه با. اند کرده دیدن اینجا از هم قبًال ها آن از

  .بود شده محاصره ها آن از کافی تعداد با خودش پادشاه
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 او به خیره که مردمی به توجهی هیچ او .بود شده مند عالقه آنجا معماري به تنها نظر به و بود مانده او نزدیک لونتا 

 دیدار و همدیگر به بیشتر ها آن حاال. هستند اینجا حاال ها آن از کمتري تعداد رسید می نظر به .کرد نمی نگریستند می

 ایستاده پارسایان مسلک قرمزهاي کاله از تن دو وسط که عجیب زن یک نگران اینکه تا بودند مند عالقه رال ارباب

  .باشند ،بود

 عادي، مردم به را نگاهش عوض در و گرفت نادیده را ثروتمندان تمام. کرد بررسی را اتاق تمام نگاهش با گالتوره

  .نبود تزیینی کردند می حمل توبیاس و او که شمشیري. دوخت خروج هاي راه و نگهبانان

 بود جایی اینجا.بگیرد بود، ایستاده آن درون که را جایی از اش شگفتی جلوي توانست نمی توبیاس ،انزجارش وجود با

 شورا که بود جایی اینجا .بودند انداخته میانی سرزمین روي بر را هایشان چنگال ،جادوگران و گیر اعتراف مادر که

 بیرون آن از محافظ هاي پیچک که بود جایی اینجا. کند حفاظت جادو از تا بود کرده ایستادگی سال هزاران براي

 از را محافظانش. بود داده دست از انسانیت درون را هایش چنگال جادو. بود شده نابود حاال وحدت آن. آمدند می

 با افرادي با قصر زودي به. بود رسیده خودش پایان به میانی سرزمین. بود آمده سر به جادو دوران. بود داده دست

 وقایع. زد لبخند توبیاس. بنشیند سلطنتی تخت روي بر توانست می پارسایان مسلک تنها و شد می پر سرخ هاي شنل

   .رفتند می پیش الهی پایان یک سمت به ناپذیري تغییر طور به داشتند

 دور تابدار حلقه چند و موها از خرمنی با زن. شوند می نزدیک دارند زنی و مرد که کرد فکر خودش با توبیاس

   .ایستاد او روي به رو ناگهان  اش شده نقاشی صورت

  ”.ندارن هم خوردن براي چیزي حتی ها اون و شدیم دعوت اینجا ما. بکن فکرشو“

 غیر طرز به که هایش لب با بزند حرف توبیاس تا بود منتظر که حالی در و کرد صاف را لطیفش رنگ زرد لباس او 

  . زد لبخندي ،بودند سرخ ممکنی

 نکنی؟ تعارف شراب قطره یه از بیشتر چیزي که نمیاد نزاکتی بی خیلی نظر به“ :داد ادامه زن و نداد جوابی توبیاس

 این از بعد رو دعوتش دوباره تا باشه نداشته انتظار ما از امیدوارم اومدیم؟ اینجا تا رو راه این ما همه اینکه به توجه با

  ”.کنیم قبول ادبانه بی رفتار

  ”؟شناسی می رو رال لرد تو“ :زد گره پشتش را هایش دست توبیاس

 پاك اش شانه روي از ،ببیند توانست نمی توبیاس که را غبار و گرد اي ذره زن ”.نمیاد یادم باشمش، دیده قبًال شاید“

 من“ .ببینند را آن بتوانند اتاق دور تا دور افراد تمام که بدرخشند طوري انگشتانش روي جواهرات داد اجازه و کرد

 مالقات من با کردن تالش که رو اونهایی همه تونم نمی که میشم دعوت قصر به مختلف اتفاقات خاطر به قدري به
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 خودمون ،رسید قتل به 2فایرن شاهزاده که زمانی تونستیم می من و 1لومهولتز دوك حال هر به. بیارم یاد به رو کنن

 از کدوم هیچ قبالً که دونم می اینو“. شد باز هم از تصنعی لبخندي به او سرخ هاي لب ”.بگیریم دست به رو قدرت

 اینکه نه ،کرد می مالقات پارسایان مسلک با همیشه شورا حال هر به. نکردم مالقات اینجا رو پارسایان مسلک افراد

 جاي هر در طور همین و بودند کرده ممنوع اینجا در رو مسلک فعالیت ها اون اما ؛بودم موافق ها اون با من کنید فکر

 کشته جا نهمی درست ها اون. بود وحشتناك. نداریم شورایی حاال که رسه می نظر به البته. شون خونه جز به دیگه

  ”آقا؟ اینجا کشونده رو شما چی. کردند می فکر میانی سرزمین آینده درباره داشتند که یزمان. شدند

 سلطنتی تخت سمت به که حالی در او. هستند درها بستن حال در سربازان که دید و کرد نگاه او سر پشت به توبیاس

  ”.شما مثل درست. شدم دعوت هم من“: داد تاب انگشتش دو با را سبیلش رفت می

  :گفت و کرد زدن قدم به شروع او همراه به هم لومهولتز دوشس

  ”.زاره می زیادي احترام پارسایان مسلک به امپراطوري محفل که شنیدم “

 گوش ظاهري عالقگی بی با ،داشت قدرتمند اندامی و رنگ طالیی قیطانی پارچه از لباسی و بود او همراه که مردي

 او که زد حدس توبیاس ،بلندش پیشانی و تیره موهاي خاطر به. دیگریست جاي حواسش که کرد می وانمود و داد می

 رسانده باالیی مقامات به را ها آن بودنشان محتاط و بودند پیوسته محفل به سرعت به نهاوکلت. باشد کلتیش یک باید

  .گزارد می احترام پارسایان مسلک عقاید به امپراطوري محفل که دانستند می هم آنان. بود

  ”.شنیدید گید، می که رو چیزي هر شما. بانو کنم می تعجب“ :گفت زن به او

 ،گرفت فرا را جا همه ازدحام که وقتی. یافت بینی پیش قابل را او توبیاس. شد هایش لب سرخی همان به او صورت

 صبورانه پس ،ببیند را جلوتر سرها باالي از بتواند که نبود بلند اي اندازه به او. کرد فروکش او عصبانیت و خشم

 آماده احتماالت براي را خودش جاي او. نشست خواهد سلطنتی تخت باالي بر رال لرد دانست می چون ؛شد منتظر

 برعکس. کند جلب خود به را توجهی که نزدیک آنقدر نه اما ببیند را چیز همه بتواند که نزدیک اي اندازه به. کرد

 خواست نمی او ،شود نازل اي صاعقه بود قرار اگر و بود نخواهد دوستانه اجتماع این که دانست می او مهمانان بقیه

   .باشد درخت بلندترین

 در. باشد دوراندیش باید زمانی چه که دانست می ،برش و دور زده هیجان هاي احمق بقیه برعکس ،بروگان توبیاس

 اتاق داخل به را خودشان راه که هایی دیهارایی دسته راه سر از تا کردند می سعی و رفتند می کنار مردم اتاق سرتاسر

                                                           
١ Lumholtz 
٢ Prince Fyren 
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 مردم بر را راهرو آهنینشان دیواره با و آمدند می ها آن دنبال به دارها نیزه از عظیمی دسته. بروند کنار ،کردند می باز

   .بستند می

 مستقر آنجا ،عضله و فوالد از متشکل دیهارایی عظیم و آلود اخم محافظان و ایستاد سلطنتی تخت مقابل در دسته

. بودند ایستاده اي گوشه در و تخت سر پشت دیهارایی رتبه بلند افسران. بود گذار تأثیر دقتشان و سرعت. شدند

  .نداشت شورا به ربطی هیچ اینجا در حضور واقع در. کرد مشاهده را گالتوره یخی و خیره نگاه توبیاس لونتا سر باالي

 ها پچ پچ شنیدن با. گرفت فرا را اتاق، بیفتد اتفاقی چه این از بعد است قرار ببینند بودند منتظر که اي عصبی صداهاي

 رنجش رنگ، سرخ هاي صورت. گیرهاست اعتراف قصر عادي روال از بیشتر چیزي این بگوید توانست می توبیاس

 و سیاسی مذاکرات براي که یجای و شورا سالن در مسلح نظامی نیروهاي از استفاده خاطر به را رتبه عالی مقامات

 قرار تأثیر تحت او .دانست می گذار تأثیر بیشتر را زور و نداشت را سیاست تحمل توبیاس. داد می نشان ،بود قانونی

  .دارد فکري چنین هم رال لرد که بود گرفته

 چه جدید رال لرد این دانست می توبیاس. بودند زمین کف روي بر که چاپلوسان و ها متملق از دریایی ،این برعکس 

 محفل کارهاي بار ها دیهارایی ،چیز همه از گذشته. داشت که بود انتظاري تنها این ،ها این همه از گذشته. خواست می

 به مسیرشان کردن طی حال در که را دیهارایی نیروهاي بیشتر او کوهستان، در. بودند گرفته دوش به را امپراطوري

 را ها دیهارایی هم امپراطوري محفل و داشت خود فرمان تحت را آیدیندریل دیهارا. بود دیده را بودند ابسینا سمت

   .داشت کنترل تحت

 لومهولتز دوك و نهاکلتو مثل دیگرانی هنوز. بودند گذاشته ها یاغی فوالد برابر در را گوشتشان ها آن محفل نام به

 قرار دشمنانشان برابر در ها دیهارایی تا داشتند انتظار و دادند می فرمان و بودند داشته نگه را قدرتشان مواضع

 خواست می و کند تصاحب را باالتري مقام امپراطوري محفل در تا داشت قصد رال لرد شکی هیچ بی. بگیرند

   .کنند همکاري او با تا کند مجبور را حکومتی هاي نماینده

 را درخواستش رال لرد که حالی در ببیند توانست می او تا کردند می سرو خوراکی ها آن کرد می آرزو تقریباً توبیاس

 بزرگ قدري به شدند وارد بعداً که دیهارایی دو. کنند می خفه ها خوراکی با را خودشان ها نماینده ،کند می مطرح

 ؛گرفتند قرار دیدرس در کامل طور به وقتی. ببیند جمعیت سرهاي باالي از را ها آن هاي شانه توانست می او که بودند

  . ببیند را ها آن آرنج باالي تا تیز بندهاي و زنجیري زره چرمی، جلیقه توانست می او

  ”.دیدم قبالً رو نفر دو اون من“ :کرد زمزمه لونتا سر باالي از گالتوره

  ”کجا؟“ :کرد زمزمه جواب در توبیاس
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  ”.خیابون توي جایی یه. بیرون“ .داد تکان سر کرد می تماشا را مردها که حالی در گالتوره

 پیکر غول دیهارایی مردان دنبال به ،رنگ قرمز چرمی هاي لباس با که دید را زن سه حیرت با و برگشت توبیاس

 جز به چیزي توانستند نمی ها آن که دانست می بود شنیده توبیاس که هایی گزارش روي از. کنند می حرکت

 بار یک. داشتند ،بودند کرده مخالفت ها آن با که جادوگرانی با رفتار درباره بدي شهرت موردسیتها. باشند موردسیت

 ارباب به تنها ها زن این که بود شده گفته او به اما ،بیاورد دست به را ها زن این از یکی خدمت تا کرد سعی توبیاس

 ها آن شد نمی ،بود شنیده او که گونه نآ. کنند می رد را نوعی هر از پیشنهادي هر سادگی به و کنند می خدمت دیهارا

 بند را ها آن نفس افتاد می اتفاق بعدش که چیزي شدند می عصبی و ناراحت موردسیتها اگر. خرید قیمتی هیچ به را

  .آورد می

 با توبیاس حتی. ماند باز ،بال و نیش هاي دندان تیز، هاي پنجه و ها ناخن با پیکر غول حیوان آن دیدن با ها دهان

 نوع هر توانستند می و بودند خون به تشنه و مهاجم شدت به کوتاه دم گارهاي. شد خشک خود جاي بر گار دیدن

 پارسایان مسلک براي مزاحمتی هیچ کنون تا گارها گذشته بهار در مرزها سقوط از بعد. بخورند را اي زنده موجود

 توبیاس  وقتی. کرد می حرکت زن سه این سر پشت آرامی به داشت هیوال این لحظه این در. بودند نکرده ایجاد

  . کند می را کار همین دارد هم گالتوره که شد متوجه کرد می چک غالفش در را شمشیرش داشت

  . خاراند می را بازوهایش داشت عصبی حالتی با او ”.برم اآلن همین خوام می من. ژنرال لرد لطفاً“ :کرد ناله لونتا

 تمام تو“: کرد نجوا هایش دندان میان از خشم با و کرد نزدیکتر خودش به را او و گرفت را او بازوي باالي بروگان

 بس بازوتو خاروندن اون و فهمیدي؟ ؛بینم نمی تو براي اي استفاده دیگه من وگرنه دي می رال لرد این به رو توجهت

  ”.کن

  ”.ژنرال لرد بله“. شد خیس ،کرد می گره هم در را بازوهایش که حالی در لونتا چشمان

  ”.گه می که میدي چیزایی به توجهتو“

 بین تر جلو قدم چند زن سه. داد تکان سر ،گرفتند می قرار سلطنتی تخت طرف دو در دیهارایی دو که حالی در لونتا

 آن روي بر رسید می که زمانی رال لرد که بود جایی ،بود خالی ها آن مرکز در که مکانی احتماالً. گرفتند قرار ها آن

 نگاه اتاق اطراف به اش خیره نگاه با ،بود ایستاده مرکز در که سیتی مورد. گرفت قرار صندلی پشت گار. نشست می

  . کرد پخش حضار بین در را سکوت دستور که کرد

 شما به رو رال لرد !میانی سرزمین مردم“ :گفت ،کرد می اشاره بود میز باالي بر که اي خالی هواي به که حالی در او

  ”.کنم می معرفی
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 ایستاده نفر یک ناگهان سلطنتی میز روي بر آنجا و شد ظاهر هوا در سیاه شنلی ناگهان. گرفت شکل هوا در اي سایه 

 دعا خالق حفاظت براي ها بعضی. کردند ناله وحشت از هم مقداري. رفتند عقب ترس از بودند جلوتر که کسانی. بود

  .افتادند زانوهایشان روي بر هم اي عده و کردند دعا خوب ارواح درگاه به شفاعت براي دیگر تعدادي. کردند

 کشیده بیرون صداي ،کشیدند بیرون را شمشیرهایشان ها آن از کمی تعداد و کرد فروکش اولیه شوك که زمانی

  .گرداندند بر غالفشان به را شمشیرهایشان اکراه با ها آن و داد اخطار ها آن به غالف از ها دیهارایی سرد فوالد شدن

 چون ،نکرد متوقف را او بار این بروگان اما. خاراند می را خودش وار دیوانه ،کرد می نگاه مرد به داشت لونتا که زمانی

 تا شد منتظر صبورانه میز روي بر مرد. کند حس پوستش روي بر را جادو شیطان خزیدن توانست می هم او حتی

  .کرد صحبت به شروع آرامی صداي با سپس و شوند ساکت مردم

 ها اون با منو که دادند اي دیگه القاب من به دیگه اقوام. رال لرد میگن من به دیهارا مردم که هستم رال ریچارد من“

 لقب من به اونا بشه متولد میانی سرزمین اینکه از قبل. کردند پیشگویی من درباره گذشته پیشگوهاي. شناسند می

 بهتون میخوام من که چیزي اما“ :داد ادامه و ایستاد سیتها مورد بین و آمد پایین میز روي از آرامی به او “.دادند

  ”.است آینده بدم نشون

 شدت به و بلند. بود آنجا مرد ترین بزرگ او اما بودند، او طرف دو در که مردانی اندازه به نه رسید می نظر به

. پوشاند می را اش ساده پیراهن و تیره شلوار و بلند هاي چکمه ،سیاهش شنل. جوان آوري شگفت طرز به و اي عضله

 خطوط ضعیف درخشش به که بود سخت حال هر به. زدند می صدا رال لرد را او که کسی براي فروتنانه حد از بیش

  .نداشت شباهت شکارچی یک از بیشتر چیزي هیچ به او. نکنید نگاه شمشیرش دسته اي نقره و طالیی

. کشید می دوش به را کوهستانی بار انگار که طوري ،آمد می خسته نظر به مرد این که کرد می فکر هم توبیاس

 به که بود آسان خیلی. کرد می حمل را باري چه جوان مرد این که دانست می و بود غریبه جنگ با سختی به توبیاس

 نیست مردي این که بگوید ،کرد می جا به جا قدمش هر در را شمشیرش که حالتی و هایش شانه حرکت طرز خاطر

   .بود اسلحه یک شمشیر آن. نبود آنجا تزئین براي شمشیر آن. دهد خرج به نرمش که

 تمام وجود با. است کرده زندگی نتایجشان با و گرفته امیدي نا سر از بزرگی تصمیمات که رسید می مردي نظر به او

 خود به را ها توجه خوردش بر طرز و داشت اطرافش هواي در قدرت باوري قابل غیر مقدار او ،اش بیرونیحقیر  ظاهر

 و عادت طبق داشتند و بودند آورده دست به را آرامششان دوباره ها زن از زیادي تعداد قبالً. کرد می جلب

  .زدند می او به اي رنجیده و درخشان لبخندهاي ،کردند می شیرینی خود ها آن با که هایشان تمرین
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 رال لرد. کمتري صداقت با شاید اما ؛کردند می را کار همان هم باز ها آن نبود داشتنی دوست اي ذره مردي اگر حتی

. بود مند عالقه آن به بروگان توبیاس که بود او هاي چشم این اما ،نکرد توجهی شخصیتشان یا و دهنده اخطار رفتار به

  .داد می فریب را او ندرت به که بود چیزي و بود مرد یک طبیعت نشان ،ها چشم

 جاي در اي عده ،گشتند بر عقب به بفهمند اینکه بدون اي عده شد دوخته مردم به مرد این فوالدین و خیره نگاه وقتی

 اولین براي و دادند تغییر را جهتشان ها چشم آن وقتی. کردند خوردن وول به شروع هم اي عده و شدند خشک خود

 مرد این. داشت الزم او که بود چیزي تمام کوتاه نگاه آن. سنجید را رال لرد روح و قلب توبیاس شد ثابت نگاهش بار

 بود مردي ،داشت قرار ها چشم این تمامی مرکز در و بود جوان مرد این که وجودي با. بود خطرناك خیلی مرد یک

  .بجنگد کامل توزي کینه با توانست می که

 پشت  سرعت به توانست می که بود کسی نگاه به شبیه نگاه این. بود دیده هم قبالً را این به شبیه چشمانی توبیاس

  . برسد شما به تا بپرد پایین به پرتگاه از شما سر

  ”.شناسم می اونو من“ :کرد نجوا گالترو

  ”چطوري؟ چی؟“

 بازجویی براي اونو خواستم می. کردم برخورد مرد این به تصادفی کردم می جمع رو شاهدا داشتم وقتی. امروز همین“

  ”.بردن خودشون با اونو و شد پیداشون بزرگ محافظ تا دو اون اما ،بیارم شما پیش

  ”...باید اون. بود شانسی بد“

 این. بود شده خیره او به رال لرد. بیاورد باال را سرش توبیاس تا شد باعث اتاق کردن ساکت براي هیس صداي یک

 نگاه. کند می نگاه اش طعمه به دارد شکارچی خاکستري چشمان که بود این مثل. بود خورشید به کردن نگاه مثل نگاه

  . آمد او هاي لب به کوچک تبسمی آوري شگفت طور به و زد یخ رال لرد نگاه زیر او .چرخید لونتا روي به رال لرد

  ”.تره قشنگ همه از تو لباس سالن، توي زناي تموم میون از“ :گفت او به رال لرد

 اجتماعشان وضعیت. بود فرستاده دیگران به را پیامی رال لرد. خندید بلند صداي با تقریباً توبیاس. ایستاد صاف لونتا

 تحت محفل که نبود بد هم قدرها نآ شاید. آمد خوشش او از توبیاس ناگاه به. بود نداده قرار تأثیر تحت را او

   .بگیرد قرار مردي چنین رهبري
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 حکومت یک نظر زیر دنیا تا فرارسیده زمانش که داره باور امپراطوري محفل“ :کرد زدن حرف به شروع رال لرد

 راهی جادو کنن می ادعا ها اون. بشریته مشکالت و ها بختیبد شکستها، تمام دلیل جادو گن می ها اون. بشه یکپارچه

  ”.بزاره کنار رو جادو دنیا تا رسیده زمانش گن می اونا. شیطانه نفوذ براي

  . ماندند ساکت ها آن بیشتر اما ،رسیدند می مردد نظر به اي عده. کردند غرغري موافقت نشانه به اتاق افراد از تعدادي

 شون الهی تصاویر با ها اون کار وقتی“. داد قرار مرکز در صندلی ترین بزرگ طرف دو در را هایش دست رال لرد

 دارند آرزو ها اون. کنن نمی تحمل رو سرزمینی هیچ استقالل رنج و درد دیگه ،شون الهی نور هدایت تحت بشه، تموم

  ”.امپراتوري محفل دستان زیر. بشن شناخته مردم یه عنوان به آینده در و بیان در ها اون نفوذ زیر همه تا

   .کرد انداز بر را جمعیت اش خیره نگاه با و کرد صبر اي لحظه براي او 

  “ .کنن کسب تري باال مقام خوان می که کساییه براي بهونه یه فقط این. نیست شیطانی چشمه سر یه از گري جادو“

 به را همه توجه و آمد جلوتر لومهولتر  دوشس. کرد پر را اتاق ،ها کردن بحث هاي زمزمه و گرفت باال نجواها صداي

 توجهه جالب میگید شما که چیزي !رال لرد“. زد لبخندي ،کند خم سر رال لرد براي اینکه از قبل او. کرد جلب خود

 ها آن به سرد نگاهی حال همان در و گرفت بروگان سمت به مستقیم را دستش او ”...اینجاست پارسایان مسلک اما

  ”.میان محافظ از جادوها همه میگن اونا“: انداخت

  . کرد حرکتی هیچ نه زد حرفی نه بروگان

 این. میاد دنیا به بچه یه“ :گفت و انداخت دوشس به اي خیره نگاه عوض در و نداد تغییر را نگاهش جهت رال لرد

  ”شیطانی؟ گی می این به تو. جادوییه

 جادو که کنه می موعظه ما به پارسایان مسلک“ :گفت و کرد ساکت را هایش سري پشت و برد باال را دستش دوشس

  ”.شیطانیه تجسم یه تنها خاطر همین به و شده خلق محافظ خود توسط

 و برد باال را دستش رال لرد بار این. کشیدند فریاد موافقت نشانه به ،بالکن و زمین روي از مختلف افرادي ناگاه به 

  .کرد ساکت را ها آن

 عظیم که خالقه این. گم می شنیدم که طوري همون من. مرگه نفس اون. زندگی و نور براي مصیبتی. نابودگره محافظ“

  ”.کنه می خلق چیزو همه که کسی. قدرتمنده و

  . دارد حقیقت این که کشیدند فریاد همه یکباره به تقریباً
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 خودشو بکنه؟ خلق نوزاد یه تونه می محافظ. کفره میاد محافظ از جادو بگیم اینکه صورت این در“ :داد ادامه رال لرد

 خالق تنها و خارجه محافظ عهده از این بشه؟ داده نسبت محافظ به خالق قلمرو که کنه؟ متصل کردن خلق قدرت به

  ”.کفره باعث تنها باوري همچین داشتن. بکنه خلق تونه نمی محافظ. بکنه کارو این تونه می

  .گرفت فرا را اتاق قبر سکوت مثل سکوتی

 رو بقیه سادگی به هم شاید یا هستید؟ مرتد یه که کنید اعتراف تا کنید می بحث من بانوي با دارید شما رال لرد“

  ”کنین؟ مرتد

 که حالی در دوك. ایستاد شوهرش کنار و برگشت عقب به قدم چند ،بود شده سرخ دوباره که صورتی با دوشس

 این کلمات با بازي“ :گفت و داد تکان رال لرد طرف به را انگشتش یک نبود آرامش از اثري صورتش در دیگر

 آرزو فقط ها اون. نمیده تغییر ،کنه می متحد اون علیه بر رو همه و جنگه می محافظ با امپراتوري محفل که رو حقیقت

 کلتیش یه من. کنه می ممکن غیر بشریت براي کارو این جادو. باشن داشته بهتري زندگی همدیگه با مردم که دارن

 تنها رو ضعیف هاي سرزمین و بشیم جدا کوچیک هاي تیکه از که رسیده اون زمان اما. کنم می افتخار بهش و هستم

 تا دارن دوست و متمدنن و شایسته که کردن اثبات ها اون و داشتیم محفل با زیادي گفتگوهاي ما. کنیم رها

  ”.بشن ملحق هم به آرامش و صلح در ها سرزمین

 به و بودید متحد میانی سرزمینبا  بار یک قبالً شما. زاده اشراف یه براي آل ایده“ :داد پاسخ آرامی صداي با رال لرد

  ”.انداختید دور اونو طمعتون و حرص خاطر

  ”.کنه می پیشنهاد رو دوام با و واقعی قدرت و صلح اون. داره فرق امپراطوري محفل“

  ”.میشکنه رو صلح ندرت به گورستان“ :گفت و داشت نگه خودش جاي بر را دوك اش خیره نگاه با رال لرد

  .چرخاند جمعیت روي را اش خیره نگاه او

 به هم رو ها اون که رفت دیگري کسان جستجوي به و شد میانی سرزمین وارد محفل ارتش قبل چندان نه زمانی“

 به دیهارایی ژنرال یه. دادن افزایش رو نیروهاشون و شدن ملحق ها اون به زیادي تعداد. بیارن در خودشون کیش

 نیرویی با ؛بود کلتیش خون از که  قاتل جادوگر یه و سرزمین چندین کمک با. کرد می رهبري رو اونا ریگز اسم

 پیشنهاد ابنیسیا مردم به امپراطوري محفل. کردند حمله پایتخت گالیا  ،3ابنیسیا شهر به ها اون نفر هزار صد از بیشتر

 ،شد بلند میانی سرزمین نابودي ضد بر ها مخالفت صداي وقتی. بشن محفل مجموعه زیر و بپیوندند ها اون به تا داد

                                                           
٣ Ebinissia 
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 رد رو میانی سرزمین مردم علیه بر شدن مجموعه زیر و اتحاد پیشنهاد ها اون. کردند شجاعانه کاري ابنیسیا مردم

  ”.کردن

 و گرفت خودش به آمیزي تهدید حالت رال لرد صداي بار اولین براي اما ،بزند حرفی تا کرد باز را دهانش دوك

  :برید را او حرف

 بریزه فرو رو شهر دیوارهاي تا کرد استفاده قدرتش از جادوگر. کرد دفاع شهر مردم از نفر آخرین تا گالیا ارتش“ 

 محفل ارتش ،شدن نابود گالیا محافظاي از زیادي تعداد اینکه محض به. بشن شهر وارد که بده اجازه محفل افراد به و

 قتل به و کردن شکنجه رو دفاع بی مردم وحشی حیوون دسته یک مثل بلکه نکرد؛ اشغال رو شهر امپراطوري

  “ .رسوندن

  :گفت و کرد اشاره لومهولتز دوك به انگشت با بود شده خم میز روي که حالی در و شد سفت رال لرد آرواره

 میخ چهار به رو دفاع بی افراد ها اون. رو انوزاده و جوان پیر،. کرد سالخی رو ابنیسیا در زنده افراد تمام محفل“

  ”.رو نیومده دنیا به نوزاد هم و مادر هم کشت رو باردار زنان محفل  کشیدن

  .پریدند خود جاي از همه. کوباند میز روي بر را مشتش و شد سرخ خشم از رال لرد صورت

 چه بگن دیگران به ندارن حق اونا. کشید بود گفته که چی هر روي دروغ خط یه امپراطوري محفل حرکتش این با“

 و بشکنند تا. اومدن دلیل یه تنها و دلیل یه به ها اون. ندارن اي برتري هیچ ها اون. شرارته چیزي چه و درسته چیزي

 با اگه میوفته براشون اتفاقی چه که بدن نشون دیگران به تا کردن سالخی رو ابنیسیا مردم ها اون بگیرن. اختیار تحت

 روي نوزادا خون که مردایی. شن نمی متوقف کردن بحث و موانع توسط ها اون. کنن مخالفت هاشون خواسته

 حفاظهاي پشت محفل ارتش که چون بگید من به دیگه چیزي کنین نمی جرات شما ندارن. دینی هیچ شمشیرهاشونه

 راجع حرفی که رو حق این ها اون ارواح خاطر به و. میدن نشون لبخندشون پشت از رو دندونهاشون ها اون. شماست

  ”.دادن دست از بزنن درست راه و حقیقت به

  .ایستاد صاف و کشید آرامی نفس رال لرد

. دادن بزرگی تاوان ،داشتن دست در رو شمشیر دسته و بودن تیغه روي به رو روز اون که هایی گناه بی اون دو هر“

 دست در رو شمشیر هاي دسته که هایی اون و دادن بهاشو زندگیشون با بود طرفشون به شمشیرها که هایی اون

 که کسی هر و خودشون ها اون. دادن تاوانشو حقیقت کردن باور و شنیدن حق و انسانیت دادن دست از با داشتن

  ”.کردن فدا رو بود دشمنشون
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 بهار وقتی. بودن تو فرمان تحت که بودن دیهارایی شون زیادي تعداد بودن؟ کی ها این و“ :پرسید دیگر نفر یک

 خرج به خشونت و قساوت عالمه یک کنی می بیان داري تو که همونطوري ها دیهارایی کرد سقوط مرزها گذشته

 درد رحمی بی اون از ابینیسیا مثل شهرها از زیادي تعداد اما ،کرد پیدا نجات ظلم اون از آیدیندریل حال هر به. دادن

  ”.نیستید اونا از بهتر شما کنیم؟ باور رو شما حرف که خواید می ما از شما حاال. ما حاالي مثل درست .کشیدن زجر و

   .داد تکان سر رال لرد

 براي که کسی. رال دارکن. شد می رهبري من پدر توسط دیهارا. داره حقیقت گفتین دیهارا درباره شما که چه ناو“

 چیزي همون خواست می اون که چیزي. نداد یاد من به خودشو روش و راه یا نکرد بزرگ منو اون. بود غریبه یه من

 با محفل که کاري. کنه حکومت مردم همه به و بده شکست رو ها سرزمین تمام: خواد می امپراطوري محفل که بود

 استفاده کارهاش کردن تموم براي که احمقی نیروهاي بعالوه ؛کرد می شخصی خواسته یه با اون کنه، می یکپارچگی

 ،خواست می رال دارکن که چیزي هر برابر در من. محفل مثل درست. کرد می استفاده هم جادو از اون .کرد می

 جادو و کشت و کرد شکنجه رو شماري بی مردم اون. کرد نمی دریغ اي شیطانی عمل هیچ از راهش سر اون. ایستادم

  ”.کنه می محفل که طوري همون ببرنش کار به اون علیه بر نتونن تا کرد سرکوب رو

  ”.اونی به شبیه هم تو پس“

 این به فقط برم می باال رو شمشیرم من. ندارم کردن حکومت شهوت من. نیستم من نه“ .داد تکان را سرش رال لرد

 به اونو من انتها در. جنگیدم پدرم علیه بر میانی سرزمین کنار در من. کنم کمک ظلم مخالفانِ به تونم می که خاطر

 جادو از منم برگرده، زیرین دنیاي از تا کرد استفاده انگیزي نفرت جادوي از اون وقتی. کشتم گناهانش خاطر

 که رو اي دروازه تا کردم استفاده جادو از من. گردونم بر محافظ پیش روحشو و کنم متوقف اونو تا کردم استفاده

  ”.ببندم ،فرستاد می دنیا این به رو مستخدمینش اون با محافظ

 را وجودیشان حقیقت تا کنند می سعی ویرانگرها که دانست می تجربه روي از او. فشرد هم به را هایش دندان بروگان

 این از کافی اندازه به او. کنند پنهان ،اند جنگیده خادمینش و  محافظ با چطور ها آن اینکه ترِ شکوه با کردنِ تعریف با

 محافظ پیروان. بدهد تشخیص افراد قلب درون شیطانی مسیرهاي از را ها آن بتواند که بود شنیده ها کذب و ها دروغ

 ها زدن الف این پشت را خودشان بنابراین ؛بدهند نشان را خودشان واقعی طبیعت که بودند ترسو آن از بیشتر اغلب

  .کردند می پنهان ساختگی هاي قصه و

. کند جمع را انحرافات همه این ،نیکوبارس  ترك از بعد نباشد مجبور تا رسید می اینجا به زودتر باید او حقیقت در

 از تعدادي وقتی. بود کرده پاك شرارت از را داشتند پرستی یکتا زندگی ظاهر به مردم که جاهایی ،شهرها و روستاها

 که وقتی. کردند اعتراف گناهانشان به باالخره شدند، بازجویی کردند می اعتراض خراشی گوش صداي با که مدافعان
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 استفاده شیطانیشان جادویی قدرت از و بودند شان همسایگی در که کسانی هاي نام ها آن ،شد می بازجویی آنان از

 یک حتی. شوند روشن تا داشتند نیاز روستاها و شهرها تمام. بود تطهیر ،حل راه تنها. زدند می فریاد را کردند می

 و وقت کار این اما ،بود داده انجام را خالق کارهاي پارسایان مسلک. بود نمانده باقی محافظ حکومت از هم نشانه

  .برگرداند رال لرد کلمات به را توجهش بروگان خود به خود. بود کرده مصرف زیادي انرژي

 شما از من. بود شده داده قرار من هاي دست توي شمشیر این که خاطر این به فقط کردم شروع رو جنگ این من“

 رو گناه بی مردم من. کنین قضاوت دم می انجام که کارهایی اساس بر بلکه ،پدرم اساس بر نه رو من که خوام می

 حق نکردم سواستفاده صادق مردم اعتماد از من که زمانی تا. داده انجام رو کار این امپراطوري محفل. نکردم سالخی

 پیروز شیطانی مردان ببینم و بشینم منتظر تونم نمی. باشم داشته رو عادالنه و درست قضاوت یه انتظار که دارم

 من شمشیر زیر ،بگیرید رو ها قاتل این طرف شما اگه. میشه هم جادو شامل که ،جنگم می چیزم همه با من. میشن

  ”.نمیشه نصیبتون بخششی و رحم هیچ

  ”.خوایم می صلح ما همه“ :کشید فریاد نفر یک

 یه گذروندن و عزیزم جنگل به برگشتن و صلح از بیشتر رو هیچی آرزوي. طور همین منم“. داد تکان سر رال لرد

 پذیري مسئولیت. گردیم بر بچگیمون گناه بی و ساده زندگی به تونیم نمی دیگه تونم؛ نمی اما. ندارم رو ساده زندگی

. کنه می مهاجما دست هم رو شما ،دارن نیاز کمکتون به که گناهایی بی به پشتتون برگردوندن. شده تحمیل من به

 رال لرد ”.جنگم می مبارزه این توي و گیرم می باال رو شمشیرم من که هاست دفاع بی و ها گناه بی نام به این

 اعتراف مادران سال هزاران مدت به. گیره اعتراف مادر صندلی این“. گرداند باز وسطی صندلی روي بر را بازوهایش

 متحد دیگه هم با رو ها سرزمین تا کردن تالش. کردن حکومت میانی سرزمین به خواهشون نیک هاي دست با ،گیر

 کارهاي به ها اون تا دادن اجازه و کنند زندگی صلح در ها همسایه مثل میانی سرزمین مردم همه تا. دارند نگه

 شورا“. کند طی را اتاق تمام اش خیره نگاه تا داد اجازه او ”.بترسن خارجی نیروهاي از اینکه بدون برسن خودشون

 مادر هم با ها اون. داره آرزوشو هنوزم و بشکنه شهر این و قصر این اتاق، این در رو صلح و وحدت تا کرد سعی

  ”.کردن اجرا رو حکم این و کردن محکوم مرگ به رو گیر اعتراف

  .داد قرار ببینند بتوانند همه که جایی میز روي را نآ و کشید بیرون را شمشیرش آهستگی به رال لرد 

 گذاري نام. میشم شناخته هم حقیقت جستجوگر اسم به من. میشناسن متفاوتی هاي نام به منو که گفتم شما به من“

 شورا خیانتهاشون خاطر به من دیشب. کنم می حمل حقانیت با رو حقیقت شمشیر من. اول تراز جادوگر توسط شده

 با تا داد رو شانس این شما به گیر اعتراف مادر. هستید میانی سرزمین نواحی هاي نماینده شما. کردم اعدام رو

  ”.کردید پشت گیر اعتراف مادر و شانستون این به شما و بایستید همدیگه



مترجم: حمید یکتاشمشیر حقیقت، جلد سوم: خون برابر                                                         وبگاه فرهنگی ادبی سوشا 

 

 ١٥ 

 نواحی ما از زیادي تعداد. نکردیم تایید رو شورا عمل ما همه“. شکست را سرد سکوت توبیاس سر پشت مردي

 تر نیرومند همیشه از و میشه متحد دیگه هم با دوباره میانی سرزمین. کنیم مقاومت که داشتیم آرزو میانی سرزمین

  ”.بود خواهد

 یکپارچه دوباره براي را سعیشان بیشترین که کردند می اعالم. شد بلند جمعیت از موافقت سر از صدا زیادي تعداد

  .کنند می شدن

 سر و ها مجادله خاطر به گیر اعتراف مادر. داشتید رو خودتون شانس شما. شده دیر خیلی کار اون براي دیگه“

  ”.کشید زیادي درد هاتون سختی

  ”.کنم نمی رو کار این من“. گرداند بر غالفش به را شمشیرش رال لرد

 نداري حق و هستی دیهارا از تو ؟زنی می حرف چی مورد در داري“ :پرسید شکننده و آزرده لحنی با لومهولتز دوك 

  ”.ماست مال میانی سرزمین. کنیم اداره رو میانی سرزمین باید چطوري بگی ما به

 سرزمین دیگه“: شد می پخش جمعیت بین در صدایش که حالی در ،بود ایستاده حرکت بی مجسمه یک مثل رال لرد

  “خودشه. مسئول سرزمینی هر حاال از .کنم می منحل جا همین و اآلن همین اونو من. نداره وجود میانی

  ”.نیست تو بازي اسباب میانی سرزمین“

  “.کنن حکومت میانی سرزمین بر تا بود کلتونها طرح این. نیست هم کلتونها مال“

  ”...کنی متهم رو ما کنی می جرئت چطور“

  کرد سکوت به مجبور را او و برد باال را دستش رال لرد

 تا باشند سرتون باالي جادوگرها و گیر اعتراف مادر اینکه از شماها از خیلی. نیستید بقیه از تر گر چپاول شما“

  ”.بودید نگران و ناراحت کنین تقسیم رو غنیمتهاتون

  ”.حقیقته“ :گفت بروگان به کنان نجوا و خاراند را بازویش لونتا 

  . کرد انداز بر را او سرد نگاهی با بروگان

  ”.کنه نمی تحمل کارهاشو توي دخالت این میانی سرزمین“. زد فریاد دیگر صداي یک
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 لرد  ”.شده منحل میانی سرزمین گفتم شما به فقط من. کنم بحث میانی سرزمین حکومت درباره تا نیستم اینجا من“

 من“. بکشد نفس تا کند آوري یاد خودش به شد مجبور توبیاس که طوري ؛انداخت دیگري مرگبار و خیره نگاه رال

  ”.بشید تسلیم بدم دستور بهتون تا هستم اینجا

 فرا را اتاق تمام که جایی تا گرفت اوج کم کم خشمگین معترض فریادهاي صداي .رفتند عقب یکباره به جمعیت

  . گفتند می ناسزا بودند کرده مشت را دستانشان که حالی در شده سرخ هاي صورت با مردها. گرفت

 محفل اما ؛جوان مرد توئه سر توي اي احمقانه ایده چه دونم نمی“. کرد ساکت را اتاق و کشید فریاد لومهولتز دوك

 محفل نظر تحت که زمانی تا. شدند ملحق ها اون به دالیلی به زیادي تعداد. کنه می اداره رو شهر این امپراطوري

  ”.شیم نمی دیهارا مثل جایی تسلیم وقت هیچ و شد خواهد محافظت میانی سرزمین از ،بمونیم یکپارچه

 سربازان دسته. شد ظاهر سیتها مورد دستان در سرخ هاي دستکش آوردند هجوم رال لرد سمت به جمعیت وقتی

 و داد نشان را هایش دندان خشمگین حیوان. شدند باز گار هاي بال و. آمد پایین ها نیزه. کشیدند را شمشیرهایشان

 به بعد و شدند متوقف جمعیت. ایستاد ثابت سنگی دیوار یک مثل درست رال لرد. درخشید رنگش سبز چشمان

  : بود نگاهش در که خطرناکی رفتار همان. فرستاد می نشانه یک رال لرد بدن تمام. برگشتند عقب

 محفل چنگال از دیهارا. خوردید شکست شما و شد داده میانی سرزمین از محافظت براي شانس یه شما به“

  ”.داره می نگه رو آیدیندریل و آزاده امپراطوري

 سرباز اینجا بزرگ هاي سرزمین که طوري همون ؟کنی می کنترل رو آیدیندریل تو تنها کنی می فکر تو“ :گفت دوك

  ”.کنه سقوط شهر زاریم نمی و داریم سربازهایی اینجا هم ما دارن

. کنم معرفی رو ریبتیش ژنرال شما به میخوام“. برد عقب به را دستش رال لرد ”.شده دیر یکم هم اون براي“

  ”.بخش این در ها دیهارایی همه فرمانده

 اینکه از قبل. آمد سلطنتی میز روي به رو و جلوتر ،نبرد هاي زخم جاي و رنگ اي قهوه ریشی با عضالنی مردي ژنرال

  .کوبید قلبش و سینه روي بر را مشتش ،رال لرد به احترام اداي براي ،گردد بر مردم سمت به

 شهر این توي من افراد که ماهه یک براي اآلن. میدن فرمان اون به و کردن محاصره رو آیدیندریل من سربازاي“

 هاي گروه. میشه هدایت رال ارباب توسط دیهارا دیگه بار یک و آزادیم محفل تسلط از ما باالخره. شدن ساکن

 می آمد خوش بهش شخصاً من بجنگه بخواد شما از کدوم هر اگه. بشینن اطراف طوري همین ندارن دوست دیهارایی

 از بشیم مجبور اگه اما ؛کنیم می شروع رو کشتن که نباشیم کسایی اولین ما که دادن دستور رال لرد حال هر به. گم

 ام خسته آور ماللت کارهاي این از مردن اندازه به تقریباً. کنیم می تموم کارو که دونن می ارواح ،کنیم دفاع خودمون
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 از کدوم هر. هستم خوب خیلی انجامش توي من که چیزي. دارم دادن انجام براي تري جالب خیلی کارهاي و

 اگه که اینه من اي حرفه قضاوت. ایستادن اونجا کاخهاتون از محافظت براي که داره سرباز هایی دسته شما قصرهاي

 یک ما براي ،بدید انجام رو کار این یافته سازمان شکل به و دارید نگه رو شهر سربازهاتون با که بگیرید تصمیم شما

. نداریم دردسري دیگه ما شد انجام کار این وقتی. کنیم مار و تار رو ها اون همه تا کشه می طول روز دو هم شاید یا

  ”.گیره نمی اسیر دیهارا بیفته راه به جنگ وقتی

 ،ها عصبانی از بعضی. کردند زدن حرف به شروع یکباره به همه. کرد تعظیم و برگشت رال لرد سمت به ژنرال

  .کرد بلند هوا به را دستش رال لرد. شود شنیده صدایشان تا کشیدند می فریاد و دادند تکان را هایشان مشت

  ”!ساکت“

 عالقه شما هاي گفته به من ،شدید تسلیم دیهارا به شما اینکه از بعد“ :داد ادامه او و شد ساکت جا همه فورًا تقریباً

 از رو دیهارا ها اون. کنه حکمرانی دیهارا و میانی سرزمین تمام به که داره آرزو امپراطوري محفل. اون از قبل نه دارم

 می حکومت آیدیندریل به دیهارا. دادن دست از رو آیدیندریل ها اون. کنم می حکومت دیهارا به من. دادن دست

 یک شما حاال. پیوسته تاریخ به شانستون اون ،دادین دست از اونو و داشتین رو بشید یکپارچه اینکه شانس شما. کنه

 مشت قانون با ها اون. بشید ملحق امپراطوري محفل به اینکه اولتون انتخاب. دارید انتخاب دو فقط اما ،دارید شانس

 برش ها اون که جادویی جز به شد خواهند نابود جادوها تمام. داشت نخواهید حقی هیچ شما. کنن می حکومت آهنین

 برده شما. بود خواهد آزادي براي امید اي ذره بدون تاریکی توي تون زندگی ،کنید زندگی شما اگه. دارند تسلط

  .بود خواهید ها اون

 ملحق ما به که بار یک. کرد خواهید دنبال رو دیهارا قوانین شما. بشین تسلیم دیهارا به که اینه شما دیگه انتخاب

 حق شما. نداریم میانی سرزمین هاي تفاوت و ها تنوع کردن نابود به اي عالقه هیچ ما. قوانینید اون تابع دیگه بشید

. کنید استفاده کارهاتون دسترنج از ،کنین می رعایت رو دیگران حقوق و کنید عمل قانون تحت که زمانی تا دارید

 به. ممکنه چیزي هر که جایی. میان دنیا به آزاد هاتون بچه و میشه محافظت جادو از. بشید شکوفا و کنید تجارت

 شما. حکومتتون: هست اون براي بهایی. واقعی صلح ؛میشه قرار بر صلح بشه نابود امپراطوري محفل اینکه محض

 که مردي فقط. رو تون دائمی ارتش طور همین و دارید نگه رو خودتون فرهنگ و ها زمین تا داشت خواهید اجازه

. بود نخواهد مستقل هاي سرزمین براي شورا یه این. بود خواهد دیهارایی میده فرمان ها اون همه به ارتش توي

  .کنه پرداخت باید سرزمین هر که  بهاییه شدن تسلیم. اجباریه شما شدن تسلیم

. نداره رو آزادي از استفاده سوء حق مردمی، هیچ سرزمینی، هیچ. کنید می پرداخت خراج آیدیندریل به شما همه

 طور به همه. اون از بیشتر چیزي هیچ نه و بشه دفاع ازشون تا بپردازند مالیات باید ها سرزمین تمام مردم، تمام

  “.نمیشه لطفی کس هیچ به و کنن می پرداخت یکسان
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 اش خیره نگاه یک با را ها آن رال لرد. شد پر ،هاست آن اموال دزدیدن این گفتند می که هایی اعتراض صداي با اتاق

  .کرد ساکت

 ما که بود چیزي این. کردم آوري یاد بهتون رو این امروز فقط من. نمیاد دست به هزینه بدون چیزي هیچ“

 محافظت ازش و کنن می درك رو ارزشش همه پس. پردازن می اونو همه و. داره بهایی آزادي کردیم: فراموشش

   ".کنن می

 ها آن مال و بود شده داده قول ها آن به که طالهایی طلب و  اعتراض به شروع ناگهان بودند بالکن باالي که مردمی

 لرد دیگر بار یک. کردند طالها درخواست و خواندن سرود به شروع. بپردازند مالیات توانستند نمی ها آن. کردند بود

  .کرد ساکت را همه و برد باال را دستش رال

. کنید شکایت اون به و برید خواد می دلتون اگه. نیست مرده یه جز به چیزي ،بود داده رو طال قول شما به که مردي“

 که شما از عده اون به. دزدید نخواهند رو اون ما سربازان و داره الزم تدارکات ،جنگه می شما آزادي براي که مردي

. میشه پرداخت اي منصفانه و خوب پول کنید عرضه کاال و کنین خدمت بهشون و کنید تهیه غذا سربازا براي تونید می

. کنن می شرکت امر این در مالیاتهاشون با پس ،نباشه هاشون کاال با اگه. داشت خواهند سهم شون آزادي در همه

 و اصلی قانون این. بپردازن رو خودشون سهم و کنن هزینه شون آزادي براي باید ؛چیه نیتشون که نیست مهم. همه

 شما. امپراطوري محفل پیش برید و کنید ترك رو آیدیندریل پس کنید اطاعت تا خواد نمی دلتون شما اگه مقدسه،

 تصمیم اینکه از قبل. کرد خواهید کمک بهمون پس ،هستید ما با شما اگه. ما علیه یا ما با. کنید انتخاب که آزادید

 زجر محفل دست از دیگه تا بگیرید تصمیم بعد و برید بگیرید تصمیم اگه چون ؛کنید فکر دقت با برید ،بگیرید

  ”.کنید پرداخت مالیات برابر دو باید سال ده براي گذشته در تصمیمتون خاطر به نکشید

 :گفت پریشانی صداي با دبو تر نزدیک که زمین روي از زنی. کردند حبس سینه در را نفسشان بالکن روي جمعیت

 گذاشته تنها خوایم می ما. بجنگیم که ماست تعلیمات خالف بر این نکنیم؟ انتخاب رو کدوم هیچ ما اگه میشه چی“

  ”برسیم؟ کارمون به سادگی به و نجنگیم که کنیم انتخاب ما اگه میشه چی. بکنیم زندگیمونو تا بشیم

 از بهتر شما و کنیم متوقف رو سالخی تونیم می چون بجنگیم خوایم می ما کنید می فکر بینی بزرگ خود با شما“

 تونید می ؟خودتون به هم شما مال و مربوطه خودمون به کنیم می ما که کاري هر اینکه یا دارید؟ آرزوشو چون مایید

 ،کنید انتخاب رو شمشیر بردن باال جز به اي دیگه هاي راه تونید می شما ببرید؟ لذت تونزندگی از تون لاصو این با

 رفتن جنگ به که مردانی خانواده به تونید می. کنید کمک ها زخمی به تونید می شما. باشید داشته دخالت باید اما

 هاي راه. کنیم دریافت رو تدارکات تا کنید کمک ها جاده از حفاظت و سازي ساختمان توي تونید می شما. کنید کمک

 هیچ. دیگه کس هر مثل درست بدید مالیات باید شما. کنید کمک باید شما اما هست کردن کمک براي زیادي

 و مردم تمام تا داره قصد محفل. مونید می تنها نشید تسلیم که کنید انتخاب شما اگه. بود نخواهد کار در معافیتی
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 یا دیر. ندارم اي دیگه قصد منم. نیست کردنشون متوقف براي اي دیگه راه هیچ چون. بده شکست رو ها سرزمین

 به تا کنن می انتخاب که هایی سرزمین اون. نباشه محفل که کنید دعا. میشه فرمانروایی ما از یکی توسط شما به زود

. دیم می ادامه حمله به بده شکستمون محفل یا کنیم تسلیم رو شما که زمانی تا و کنیم می محاصره رو نشن تسلیم ما

 داشت نخواهید اجازه هم شما و. خیانته کار این حکم. داشت نخواهند رو شما با تجارت اجازه ما مردم از کدوم هیچ

 شما. میدم بهتون رو شدن تسلیم فرصت اآلن همین من. کنید عبور ما هاي سرزمین میون از یا کنید ستد و داد ما با تا

 شد الزم و شد تموم پیشنهاد این اینکه محض به. بشید ملحق ما به مجازات یا تعصب هیچ بدون تا دارید اینو فرصت

 عادالنه. بود خواهد خشن ما برخورد موقع اون اما ؛میشید تسلیم و خورید می شکست شما ،بدیم شکست رو شما که

 خواهند رشد و داشت خواهند رونق همسایه هاي سرزمین. کنیم تنبیه عمل این خاطر به رو آینده نسلهاي که نیست

 بهتون سرزمینهاتون. بود خواهید ها هزینه تأمین فشار تحت ،نشدنتون تسلیم خاطر به. نه شما که حالی در. کرد

 قصابها این دارم قصد من: میدم اخطار بهتون. ببینید اینو تا بود نخواهید زنده اونقدر شما احتماًال اما میشه برگردونده

 انجام ایستادن کنار از بیشتر کاري شما اگه. کنم پاك زمین روي از رو امپراطوري محفل گذاشتن خودشونو اسم که

 هیچ .شید می شریک ها اون سرنوشت در هم شما پس ،کنه ملحقتون ها اون به که باشه کافی اي اندازه به که بدید

  “ بود. نخواهد کار در بخششی

  “ گیریم. می رو جلوتون ما. بکنید رو کار این تونید نمی شما“ :زد فریاد جمعیت میان از شناس نا صدایی

 که چیزي. کنم متصل هم به رو شما باید من پس ،بشه پارچه یک دوباره تونه نمی و شده تکه تکه میانی سرزمین“

 قصد که کنن می زندگی ما از اونایی با میانی سرزمین ارواح. گردوند برش شه نمی دیگه و گذشته دیگه گذشته

 محفل استبدادي حکومت علیه بر جنگ به رو میانی سرزمین شوراي ،گیر اعتراف مادر. دارن رو گذاشتن احترام

. شه می محقق راه یه با تنها میانی سرزمین براي اون هاي آل ایده و دستورها اجراي. بود کرده دعوت امپراطوري

. ایستادید میانی سرزمین قوانین همه علیه بر ،بشید ملحق امپراطوري محفل به شما اگه. دیهارا به شدن تسلیم

. کشتنشون مردونگی با و کردن تعقیب رو ابنیسیا هاي قصاب ،شدن رهبري گالیا ملکه خود توسط که گالیا نیروهاي

 و. شدم نامزد آمنل کیالن گالیا ملکه با من. داد شکست میشه رو امپراطوري محفل که داده نشون ما به ابنیسیا ملکه

 متوقف گناهکار گروه یه خاطر به من که دادم نشون همه به وسیله این به و. کردم ملحق خودم مردم به اونو مردم

 ملحق جدید اتحادیه به که هستند هایی سرزمین اولین گالیا و دیهارا. باشن دیهارایی گروه اون اگه حتی ،شم نمی

 میشه اینکه و متقابله احترام یه این که میده نشون همه به من ازدواج شده. تسلیم دیهارا به گالیا که طور همون شدن

 ملکه. داد انجام رو کار این بهتر زندگی و زندگی به امید و استحکام براي  عوض در و قدرت شهوت یا خون بدون

  ”.سرده فوالد از قلبش که کرده ثابت اون. کنه نابود رو امپراطوري محفل تا داره قصد. نیست من از کمتر هم ابنیسیا
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. کردند خواهش و سوال ناله، به شروع بودند بالکن روي بر که آنهایی چه و بودند زمین روي بر که آنهایی چه ،افراد

  .کرد ساکت را آنها فریادي صداي با رال لرد

  ”.کافیه“

   .شدند ساکت میلی بی با مردم دیگر بار یک

 و نکنید اشتباه. دادم نشون دارید رو پیش که رو راهی بهتون من. شنیدم رو شنیدم می باید که رو چیزهایی تمام من“

 تا. کنم نمی رو کار این. کنم می تحمل رو کردید میانی هاي سرزمین باقی با قبالً شما که رو رفتاري من که نکنید فکر

 حال هر به. میشه رفتار طور همین باهاتونم و هستید قدرتی پر هاي دشمن شما همه ،بشید تسلیم که زمانی

 داده قصرتون کردن ترك اجازه شما به دیهارایی سربازاي توسط و دن می تحویل رو هاشون اسلحه سربازانتون

 اونجا به گفتم امروز که طوري همون منو پیام تا میفرسته وطنتون به رو کوچیکی نماینده شما از کدوم هر. نمیشه

 حقه با اینکه فکر به و باشه چیزتون همه تونه می تاخیرتون بهاي. کنید آزمایش منو بردباري نکنید سعی. کنه منتقل

 نیست مهم ،سرزمین هر. نداره حقی همچین کس هیچ. نباشید کنین درست خصوصی به شرایط خودتون براي بازي

 ما ،بشید تسلیم که کنید انتخاب اگه. بشه تسلیم باید و میشه رفتار یکسان طور به باهاش کوچیک، یا باشه بزرگ که

  ”.کنین کمک ما به کمال و تمام که داریم انتظار و میگیم آمد خوش شما به باز دستان با

   .کرد نگاه بالکن به او

 این که کنم نمی وانمود. کنید ترك رو شهر یا بشید تسلیم بقیه با. هستید خودتون مسئول شما. همینطور هم شما“

 ما علیه بر رو شدن آویزون بیرون اون که موجوداتی. نداره وجدان که ایستادیم دشمنی برعلیه ما ؛آسونه کار

 کنید انتخاب شما اگه. بگیرید نظر در هم رو ها اون سرنوشت کنین می فکر من حرفهاي به دارید که وقتی. فرستادند

 شما با کنم می باهاتون من که کاري از بعد ارواح که کنم می دعا من وقت اون ،بشین ملحق امپراطوري محفل به که

  ”.برید تونید می. باشن مهربون
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  مفصل سیزده

  ».لرد رال می خواد با شمال حرف بزنه« .را بستند ها آنه را هایشان نیزهبا سربازان 

نجا منتظر ایستاده بود تا به عنوان عضوي از محفل ببیند کدام آدیگر هیچ مهمانی در اتاق باقی نمانده بود، بروگان 
نجا را ترك کردند اما چند تایی هم آبه سرعت  ها آن. اغلب کند میسعی در صحبتی خصوصی با لرد رال  ها آنیک از 

 درهم خالی شده بود. بروگان و گالترو  ها بالکن. کنند میاین کار را  ها آنل کردند که بروگان فکر کرد طبه قدري مع
 هاي قدماز میان سالن بزرگ به سمت میز شاهنشاهی به راه افتادند. صداي  رفت میراه  ها آنلونتا در بین  که حالی

به  ها چراغتمام سالن و گنبد عظیمش را پر کرده بود. نور  آمدند میو محافظان زره پوشی که پشت سرشان  ها آن
. لرد رال به صندلی مادر اعتراف گیر تکیه داده بود و نزدیک بخشید میسالن بزرگ، پر زرق و برق و سنگی گرما 

   .مراه مهمانان خارج شده بودندبه ه دیهارایی. بسیاري از سربازان کرد میرا تماشا  ها آنشدن 

  ».می تونید برید« ژنرال ربتیش با صورتی عبوس کنار صندلی سلطنتی ایستاده بود، او به سربازان باقی مانده گفت:

  نجا را ترك کردند. آبعد از اینکه مشتی بر روي قلبشان زدند  ها آن

الترو نگاه کرد و بعد نگاهش روي لونتا ثابت به بروگان و گنجا بسته شد آلرد رال بعد از اینکه دید درهاي بزرگ 
  »تو چیه؟ مخوش اومدي، من ریچاردم، اس« ماند:

  ».لونتا، لرد رال« خندید و گفت: کرد میتعظیمی ناشیانه  که حالی در لونتا

به خاطر « نگاه خیره لرد رال به روي گالترو برگشت و گالترو وزنش را از یک پا روي پاي دیگرش انداخت و گفت:
  ».لگد مالتون کرده بودیم ازتون عذر می خوام لرد رال تقریباًاینکه امروز 

  »؟سون بودآچقدر  بینی میعذرخواهیت پذیرفته می شه، « لرد رال با خودش لبخندي زد و گفت:

لرد ژنرال « .نگفت و سرانجام لرد رال نگاهش بر روي بروگان چرخید و حالتش به جدي تغییر یافت چیزيگالترو 
  ».دزدید مین، می خوام بدونم چرا شما مردم رو بروگا

  ».جام ندادیم و انجام نخواهیم دادنلرد رال ما همچین کاري رو ا ؟دزدم میمن « .را باز کرد هایش دستتوبیاس 

شما فردي هستید که از طفره رفتن از جواب دادن خوشتون نمیاد لرد ژنرال، ما توي این مورد با هم  بندم میشرط «
  ».ك داریموجه اشترا

 آیدیندریللرد رال، باید یه موضوعی رو اشتباه متوجه شده باشید. وقتی ما اینجا به « .توبیاس گلویش را صاف کرد
اعمال قدرت  رو غرق در بی نظمی و نابسامانی به خاطررسیدیم دستور داشتیم تا صلح رو برقرار کنیم و شهر 

ز مردم دعوت کردیم تا به قصر محفل بیان و به ما کمک کنن تا ما فقط از چند نفر ا دیدیم. ها ایالت هاي نماینده
  ».بفهمیم چه خطراتی وجود داره نه چیز دیگه اي
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  »ه، چرا این طوري بود؟بودید اعدام مادر اعتراف گیر مند عالقهتنها چیزي که شما به اون « لرد رال به جلو خم شد:

لرد رال، شما باید درك کنید که در تمام طول زندگیم مادر اعتراف گیر قدرت رو در « باال انداخت: اي شانهتوبیاس 
  ».شده ناراحتی زیادي رو تحمل کردمگردن زده  واقعاًسرزمین میانی در دست داشته. من براي اینکه بفهمم اون 

  ».براتون شهادت بدن در موردشاعدام اون بودن و می تونن  دنزدیک به نیمی از شهر شاه«

مختلفی  هاي اتفاقپرسیده میشه اونا  جداگانهمختلفی از یه اتفاق دارن و وقتی ازشون  هاي نگرشخوب، گاهی مردم «
  ».رو به یاد میارن

  ».اعدام اعدامه، چه فرقی می کنه که روایات مختلفی ازش وجود داشته باشه؟«

فقط  ؟نمایش رو ببینید هاي گردانندهو  ها کنندهخوب، وقتی که شما وسط یک ماجرایین، از کجا می تونید هدایت «
 ناون تعدادي از مردم که نزدیک به صحنه بودن صورت اونو دیدن و تعداد زیادي هم نمی تونستن صورتشو بشناس

همونطور « چشمان لرد رال حالت خطرناك خود را از دست نداد بنابراین او به سرعت گفت: ».ولو اینکه اونو می دیدن
  ».باشه علیجرد رال، من امیدوار بودم که همه چیز ل بینید میکه شما 

  ».اونجا دیدن که مادر اعتراف گیر گردن زده شد ؟ مردم جمع شدهجعلی« لرد رال با صراحت بیان کرد:

مادر اعتراف  واقعاً ها اونامیدوار بودم که بعضی از اوقات مردم چیزي رو می بینن که فکر می کنن دارن می بینن. «
نکرده باشن، شاید یه نمایش براي فرارش اجرا کرده باشن، حداقل این امیدیه که من دارم. مادر گیر رو اعدام 

اعتراف گیر بر پا کننده صلح بود، اگه مادر اعتراف گیر زنده باشه این یه نماد بزرگ از امید براي مردمه، ما بهش 
  »ظت کنم.برم دنبالش تا اگه زنده باشه ازش محاف خواستم میاحتیاج داریم، من 

  ».ینده بسپارآاون امید رو از سرت بیرون کن و خودت رو به «

  ».شایعاتی درباره فرار اون شنیدین حتماًاما لرد رال، شما «

  »یا تو مادر اعتراف گیر رو میشناسی؟آمن همچین شایعاتی نشنیدم و «

. در مشونلی خوب میشناساوه بله لرد رال، خی« .شکل گیرد هایش لبیندي بر آبروگان اجازه داد تبسم خوش 
  ».اي ارزشمندي از سرزمین میانی هستیمض، ما اعکرد میاز نیکو بارس بازدید  شد میحقیقت اون هر بار که فرصت 

  »اون چه شکلیه؟« .زمانی که لرد رال از پشت میز به پایین نگاه کرد صورتش غیر قابل خواندن بود

را دیده است اما فهمید که به طرز  مادر اعتراف گیر قبالًکه  دانست میتوبیاس اخم کرد، او  ... »نخوب او. ..ناو«
خوب توصیف کردنش سخته و من توي همچین کاري خوب «به یاد بیاورد که او چه شکلی است.  تواند نمیعجیبی 

  ».نیستم

  »اسمش چی بود؟«
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  »اسمش؟«

  »چی بود؟ ، اسمششناختی میبله اسمش، تو گفتی که اونو خوب «

براي  که مصیبت کرد میاو داشت یک زن را دنبال  ؟توبیاس دوباره اخم کرد، چگونه امکان داشت ... »نخوب او«
، زنی که بیشتر از هر کدام از پیروان محافظ تشنه قضاوت کردن در بود ارهاد ندین دارها، نماد جادویی سرکوب دی

شفتگی را از ذهنش بیرون کرد و آ .دظاهر او و حتی اسمش را به یاد بیاور توانست نمیمورد او بود و به طور ناگهانی 
جواب را پیدا کرد: طلسم مرگ. لونتا در محفل به او گفته بود  یسعی کرد تا ظاهر او را به یاد بیاورد و به طور ناگهان

او حتی نتواند نام او را بشناسد،  را تشخیص بدهد. طلسم کاري کرده بود که مادر اعتراف گیر تواند نمیاو  ماالًاحتکه 
  . داد میاین همه چیز را توضیح 

زمانی که  ».لرد رال، اما با چیزهایی که امشب شما گفتید ذهن من به هم ریخته متأسفم« باال انداخت: اي شانهوبیاس ت
  ».فکر کنم پیر و هواس پرت شدم، منو ببخشید« :خندید می زد میضربه  اش پیشانیبه 

تا ازشون درباره اعتراف گیر مادر بپرسید. تا بتونید پیداش کنید و ازش  دزدید می ها خیابانرو از توي شما مردم «
امیدوارم موفق باشید، این از طرف مقام منه،  محافظت کنید و حتی نمی تونید قیافش یا اسمشو به خاطر بیارید؟

نم که همون طور که اسمشو فراموش کردید هواس پرت می تونه تصاویر رو فراموش کنه، باید بهتون پا فشاري ک
  ».ینده مردم متمرکز کنیدآاین جستجوي احمقانه رو هم فراموش کنید و ذهنتون رو روي 

اگه مادر اعتراف گیر زنده پیدا بشه اون وقت کمک بزرگی به شما توي کارها و  ؟اما لرد رال، نمی تونید درك کنید«
بتونید صداقت و ضرورت طرحتون رو بهش ثابت کنید تا به شما بپیونده می ونه، اگه اون زنده باشه و شما تالشهات

می کنن،  تکنه عده زیادي از مردم سرزمین میانی با شما موافق تتونه کمک ارزشمندي باشه، اگه اون با شما موافق
جوش میاره، تعداد  با وجود اتفاقاتی که به خاطر اعمال نفرت انگیز شورا اتفاق افتاده، که صادقانه بگم خونمو به

دش کنید ممکنه که عاگه متقا؛ زیادي از مزدم سرزمین میانی به اون احترام می زارن و در برابرش تعظیم می کنن
  ».حتی بتونید کودتا کنید

  ».قراره که من با ملکه گالیان ازدواج کنم«

  ».با این حال هم اگه اون زنده باشه می تونه به شما کمک کنه«

  .رامی زخم کنار لبش را نوازش کردآن به مردي که پشت میز نشسته بود خیره شد به زمانی که بروگا

  »فکر می کنید این امکان پذیره که اونو زنده ببینیم لرد رال؟ «

من اون زمان اینجا نبودم اما به من گفته شده که شاید هزاران نفر گردن زدن اون رو دیدن، اونا فکر می کنن اون «
که اگه اون زنده بود می تونست کمک ارزشمندي براي ما باشه اما نکته اساسی اینجا نیست، نکته مرده، قبول دارم 

  »یا شما یک مدرك موجه براي من دارید که اون زنده است؟آاصلی اینجاست که 

  »خوب نه، اما من فکر می کنم...«
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تو  ؛به حد کافی از اینها شنیدم« ند:لرد رال مشتش را بر روي میز کوبید، حتی دو محافظ غول پیکر هم از جا پرید
فکر می کنی من به اون اندازه احمقم که به خاطر این دالیل از نقشه هام دست بکشم؟ فکر می کنی من بهتون یه 

د کنین از من پیروي کنن؟ بهتون گفتم که عسري امتیاز مخصوص می دم چون می تونید مردم سرزمین میانی رو متقا
  ».دیگه رفتار یکسانی میشه هاي سرزمیننیست. با شما هم مثل  هیچ لطف مخصوصی در کار

  ».تا پیغام شما رو برسونیم کنیم میالبته لرد رال، ما اینجا رو به مقصد وطنمون ترك « .را لیسید هایش لبتوبیاس 

 ها سایهاز میون  خواستید مییا اینکه شما « .لرد رال ابرویش را باال برد ».، شاه شما مردهکنید نمیشما همچین کاري «
  »برید دنبالش و مخفی گاه مادر اعتراف گیر رو پیدا کنید؟

را برید. بروگان فهمید که لبخندش ناپدید  اش خندهبروگان نگاه تیزي به او کرد و صداي  رامی کردآلونتا خنده «
  ».ن را بر گرداندآشده است و سعی کرد تا بخشی از 

د، این شیوه سرزمین ماست: که توسط یه شاه رهبري بشه، این اون اه جدید بدون شک نام گزاري خواهد شش«
  ».لرد رال شخصه، شاه جدید، کسی که من می خوام پیغام شما رو به اون برسونم

مثل هر شاه دیگه اي که نام گزاري شده اونم عروسک خیمه شب بازي شماست، نیازي به سفر کردن نیست. شما «
  ».منو قبول کنید و بهم تسلیم بشید توي قصرتون باقی می مونید تا زمانی که تصمیم بگیرید شرایط

  ».هر طور شما بخواید لرد رال« .شد تر پهنلبخند بروگان 

ها تکه چرمی قرمز رنگ را در  سیترون بکشد و بالفاصله یکی از موردالفش بیغخواست تا خنجرش را از  بروگان
بی او آمی ترسید از جایش تکان بخورد به باال و به چشمان  که حالی در یک اینچی صورتش گرفته بود. او یخ زد

  خیره شد. 

خنجرم رو به شما تسلیم کنم  خواستم میشما رو تهدید کنم، من  خواستم نمیاین یه رسم سرزمین منه لرد رال، من «
اون قول می دم، نمادي از  تا نشون بدم که مشتاق پیوستن به شما و باقی موندن در قصرم هستم، این راهیه که من با

  »؟دید می، شما بهم اجازه صداقتم

  ».همه چی رو به راهه بردین« بی چشم از او بر نداشت، لرد رال به زن گفت:آزن چشم 

  شکار و نگاهی خیره کنار کشید. آبا بی میلی  موردسیت

ت. لرد رال چاقو را گرفت و اشذن را بر روي لبه میز گآرام آرامی چاقویش را بیرون کشید و خیلی آبروگان به 
  »..تشکرم لرد ژنرالم« اشت:ذکناري گ

  .را باال برد و کف دستانش را باال گرفت هایش دست توبیاس 

  »این دیگه چیه؟«
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ننگ و رسوایی  به کسی تسلیم می شین، براي دور کردنیه رسمه لرد رال، در سرزمین من این رسمه که وقتی شما «
به نشانه سکه  ، سکه در برابرهمی گیر اي سکهو  همی د اي سکه هکه بهش تسلیم شددر عوض به شخصی شخص اون 

  ».خوبی و صلح

ن را در روي میز آورد. او آنقره بیرون  اي سکهبه جیبش برد و  تلرد رال چشم از بروگان بر نداشت و در نهایت دس
  سر داد. 

ها، او پیشگوگاهی به نشان رویش بیندازد، به قصر گرفت و در جیبش قرار داد اما نه قبل از اینکه ن را آنتوبیاس 
اشتین لرد رال، اگه مطلب دیگه اي نیست پس من دیگه قولم رو ذسوم ما احترام گازتون ممنونم که به ر« تعظیم کرد:

  ».به شما براي همیشه در نظر خواهم داشت

 او ».هیچ جادو گري رحم نمی کنه که مسلک پارسایان به مدر حقیقت، هنوز یه موضوع وجود داره، من شنیده بود«
 »؟پس چرا شما یه ساحره همراه خودتون دارید« .مدآکمی جلوتر 

لرد رال، اون همه جا با من  هچرا، اون خواهر من ؟لونتا« مباتمه زده در کنارش نگاهی انداخت و گفت:چفرد  هبروگان ب
ه من جاي شما بودم نمی تونستم زیر کلمات اگ .سفر می کنه، من موهبت و همه چیزش رو به شدت دوست دارم

  ».سنگین دوشس لومهولتز دووم بیارم. اون یه کلتیشه و من شنیدم کلتیش ها با محفل امپراطوري همکاري می کنن

  ».من اینا رو از کساي دیگه اي هم شنیدم، کسایی که کلتیش نبودن«

ن زبان درازش را ببرد. آشپز می رسید تا بتواند آن آرزو می کرد که دستش به آاو  .بروگان شانه اي باال انداخت
بر اساس اعمالتون قضاوت کنیم و نه چیزایی که دیگران می گن، شما همون چیز رو از  شما از ما خواستید که شما رو«

رو داره و از طرف دیگه من  تچیزي که شما شنیدید خارج از کنترل من بود، اما خواهرم موهب من دریغ می کنید؟
  ».ارمشند

این مسلک پارسایان بود که به همراه ارتش « لرد رال دوباره به صندلی تکیه داد، چشمانش به همان نافذي قبل بود:
  ».محفل امپراطوري مردمی که توي ابنیسیا بودن رو قصابی کرد

شروع جدید بود.  ما امشب دادین یهکردن، پیشنهادي که ش ها دیهاراییهمون طوري که « بروگان ابرویش را باال برد:
  ».همه این فرصت رو خواهند داشت تا به پیشنهاد صلح شما ملحق بشن؟ گه نه؟م

با مستخدمین محافظ جنگیدم و این کار رو  قبالًخرین چیز ژنرال، من آهمینطوره، « .رامی سر تکان دادآلرد رال به 
احتیاج  خفی کردن خودشون به سایهبراي م ها اوناین رو کشف کردم که  ها اونادامه خواهم داد. در طی جنگ با 

استه هاي محافظ رو خرین فردي باشن که شما انتظارشو دارین و بدتر از اون اینکه می تونن خوآندارن. اونا می تونن 
  ».بدون اینکه بدونن انجام بدن

  ».من هم همچین چیزي رو شنیدم« بروگان سرش را خم کرد:

  ».کنی میهمونی نیست که بهش خدمت  کنی میکه تعقیبش  اي سایهمطمئن شو که «
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ین چیزي بود که لاما این او ،بروگان اخم کرد. او چیزهاي زیاد و بزرگی درباره لرد رال شنیده بود که دوست نداشت
بروگان  ».ترسم نمیمطمئنم لرد رال، به خاطر امنیت خودم  کنم میمن درباره شیطانی که تعقیبش « .کرد نمیاو درك 

بهتون تبریک بگم که با  خواستم میو «به عقب نگاهی انداخت.  اش شانهاما از روي ، کرد تا برودشروع به چرخیدن 
اسامی رو به خاطر بسپارم.  نمی تونم میرسه، به نظر میشمباورم شده که دیگه دارم حواس پرت  ... هملکه گالیان ملک

  »منو ببخشید، اسمشون چی بود؟

  ».آمنلملکه کیالن «

  ».، دوباره هیچ وقت فراموشش نخواهم کردآمنلالبته، کیالن « م کرد:بروگان تعظی

   



حمید یکتامترجم: شمشیر حقیقت، جلد سوم: خون برابر                                                         وبگاه فرهنگی ادبی سوشا 

 

 ١ 

  هفصل چهارد

ن خیره شد. دیدن اینکه شخصی با چنین آریچارد براي مدتی به  ،بلند چوب ماهوتی هاي درببعد از بسته شدن 

اي هبا نوار ،عالی، لباسی کهنه و پاره هاي لباسن همه اشراف زاده با آمیان قصر اعتراف گیرها و در  صداقتی در

او دیوانه است، ریچارد به پایین و  کردند میهمه فکر  احتماالً. آورد میحال  رنگارنگ پوشیده بود او را سر اي پارچه

   باشد.دیوانه  واقعاًشاید هم د فکر کرد وبه لباس ساده و کثیفش نگاه کرد. با خ

  »ستین اون یه ساحره است؟لرد رال، از کجا می دون« کارا پرسید:

  »ببینین؟ چشمشاون در هان خودش غرق شده بود، نمی تونستین اونو توي «

از قدرتش روي ما  ،سعی کنه اي ساحرهگه ا« قژقژ کرد: اش چرمینزدیک شد لباس  ریچاردزمانی که کارا به میز و 

  »استفاده کنه ما می تونیم اونو بشناسیم اما قبل از اون نه، هان چیه؟

  »!، نیروي حیاتش، جادوشدرونشقدرت « کشید و با دست صورتش را پوشاند و گفت: اي خمیازهریچارد 

  ».شما جادو رو دارین پس می تونین ببینینش، ما نمی تونیم« باال انداخت و گفت: اي شانهکارا 

 .با غرغري نامفهوم چیزي گفتریچارد دسته شمشیرش را کمی جلوتر داد و 

در  ؛تشخیص داده بود کردند مین استفاده آیی اشخاص را اگر از وجه شود، نیروي جادواینکه متاو بارها بدون 

طبیعت مخصوصی  و منحصر به فردجادوي نکه هر شخص آ. با دید مین را درون چشمانشان آ معموالًحقیقت او 

ین خاطر بود که او موهبت که کارا گفت به ا طور همانرا تشخیص بدهد. شاید  نآهمیشه  توانست میداشت. ریچارد 

دم و ر. تجربه جاودان دیدن چشمان زیادي از مدید میرا داشت، یا شاید هم به سادگی چون با تجربه بیشتري 

دارکن رال، خواهر ورنا، اسقف  ،1بان مانادوچیلو زن ارواح باکا شوتاي ساحره، زن استخوانی، آديکیالن، :  جادویشان

  و تعداد بی شماري از خواهران روشنایی.  نالیناآ

 شدند میرا وقتی به هانشان متصل  شان خیرهن نگاه درخشان و آات قخواهران روشنایی ساحره بودند و او بیشتر او

را در هوا ببیند. بعضی  نآجرقه زدن  توانست میاز جادو بودند او  اي پردهدرون  ها آندیده بود. بعضی از اوقات که 

ببیند و موهاي پشت گردنش  ها آن فاطرا درا رتابش قدرت  توانست میان به قدري قدرتمند بودند که او از خواهر

  .ایستاد میراست 

                                                           
١ Baka Ban Mana 
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چرایش  دانست نمیاو در هان خودش غرق شده بود. چیزي که او ریچارد همان نگاه را در چشمان لونتا دیده بود.  

اجازه  معموالً ها ساحره. کرد میهانش را لمس  دائماًاما  داد نمیم جان، هیچ کاري اایستاد مینجا آبود، چرا او باید 

طور که او بدون دلیل شمشیر را  نرا در خود غرق کند مگر اینکه دلیلی داشته باشند. هما ها آنهانشان  دادند نمی

به سادگی باعث  بست میرا به لباسش  ها پارچهکه او  اي شیوه. شاید کرد نمیرا استفاده  شو جادوی کشید نمیبیرون 

  . کرد نمیریچارد این طور فکر ، شد می اش خشنودي

را بررسی بکند. او به اندازه کافی در مورد جادو  هایش حرفچیزي که نگرانش بود این بود که لونتا بخواهد صحت 

که او چه موقع  دانند یمهمیشه به طریقی  ها ساحره رسید میتا بداند این کار ممکن است یا نه، اما به نظر  دانست نمی

موهاي لونتا  گیر را زنده فرض کند فمادر اعترا دلیلی ندارد گفت میکه هر بار به او  رسید می. به نظر گوید میراست 

ار کند و مواظب بود تا در برابر لونتا درباره مرگ ذهمه چیز را به شانس واگ خواست نمی ریچارد. گرفت میتش آ

  کیالن چیزي نگوید. 

 ،چیزي را که او گفته توانست میداشت که  رزوآریچارد . است امند عالقهواضح بود که بروگان به مادر اعتراف گیر 

او به در امان نگه داشتن کیالن  ی فهمیده بود. شاید این فقط عالقهگفته بود به حد کاف بروگانباور کند. از چیزي که 

  . را به همه چیز مشکوك ساخته بود ریچاردبود که 

  ».اون مرد مثل دردسري می مونه که منتظره تا لونه پیدا کنه« بدون اینکه قصدش را داشته باشد با صداي بلند گفت:

دوست « گفت: فشرد میرا در دست و مشتش  نآو  زد میضربه کوچکی به صندلی  آجیلشبا  که حالی دربردین 

  »؟روم ترآشاید یه چیزي یکم « را باال برد و گفت: بردین یک ابرویش »دارین پرهاشو بچینیم لرد رال؟

استم تا کار ونه، من قول دادم، از همشون خ« ریچارد با صدایی خسته گفت: .دو موردسیت دیگر خنده ریزي کردند

که زندگیشونو براي همیشه عوض می کنه، باید همونطوري رفتار کنم که گفتم و به  يرو انجام بدن، چیز اي سابقهبی 

  ».ه، بهترین شانس براي صلحتین این شانس رو بدم که ببینن این کار درسهمشو

اشت و پشت سر ریچارد بر روي زمین نشست. ریچارد ذنیشش را به نمایش گ هاي دندانکشید،  اي خمیازهگرچ 

رامش آبا  ها آن، اند گرفتهاولیک و ایگان گفتگو را نادیده  رسید میامیدوار بود گار به اندازه او خسته نباشد. به نظر 

به بی حرکتی درست  رسید میستاده بودند. به نظر یدستانشان را پشت سرشان به هم گره زده بودند ا که حالی در

را بررسی  ها آالچیقو  ها گوشه، ها ستون دائماً ها آنرام نبود، آهرچند چشمانشان  .اطراف سالن هستند هاي ستون

این هشت نفري که کنار میز سلطنتی ایستاده بودند از وجود هرکسی خالی  ولو اینکه سالن بزرگ به جز ،کردند می

  بود. 
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لودش پایه طالیی چراغی را در روي میز سلطنتی لمس کرد و آگوشت  شست از روي بیکاري با انگشت ربتیشرال نژ

استحقاقشو داره دریافت که در مورد اون مرد گفتین اینه که اون چیزي رو که  يلرد رال، منظورتون از چیز« گفت:

  »؟نمی کنه

زادي آماست نه ما، ما براي  دشمنیبله، اون شیوه مال « نگاه کرد و گفت: ربتیشریچارد به چشمان ناراحت ژنرال 

  ».نه غارتگري جنگیم می

 چشمانش را به سمت دیگري چرخاند.  داد میسري به نشان موافقت تکان  که حالی درژنرال 

  »اون مورد داري ژنرال؟یزي براي گفتن در چ«

  ».نه لرد رال«

که به اندازه کافی سن داشتم که بهم اعتماد کنن  ی، من از زمانربتیشنرال ژ« تکیه داد و گفت: اش صندلیریچارد به 

هیچ وقت یه ارتش رو رهبري نکردم، اول از همه قبول دارم که خیلی در مورد موقعیتی که  قبالًراهنماي جنگل بودم، 

  »؟ار دارم نمی دونم. می تونم از کمکتون استفاده کنمدر اون قر

  »مک من؟ چه نوع کمکی لرد رال؟ک«

تجربه هات رو براي خودت نگه به جاي اظهار کردنشون که  میشممی تونم از تجربه هات استفاده کنم، ازت ممنون «

عصبانی بشم اما هیچ وقت به این خاطر  ، شاید من با تو موافق نباشم و شاید از دستتنداري و فقط بگی بله لرد رال

زادي که بگی دربارشون چه آاما  کنم می. اگه ازم نافرمانی کنی تعویضت کنم نمیکه بهم بگی چه فکري داري تنبیهت 

  ».جنگیم می، این یکی از چیزهاییه که براش کنی میفکري 

الت بازویش در زیر زنجیرهاي فلزي درخشیدند و ریچارد هم ضرا پشتش گره زد، ع هایش دست ربتیشژنرال 

 هعادت ب دیهارایی هاي گروه« ببیند: کرد میرا معین  اش رتبهکه  هایی زخمزیر زنجیرهاي فلزي جاي  توانست می

  ».دارن که شکستشون می دیم، مردم انتظارشو دارن هایی اونغارت کردن 

  ».کنم نمی، اما من کردند میشویق رهبرهاي گذشته شاید اینو تحمل یا حتی ت«

  ».هر طور شما بخواید لرد رال« .رسید مینشان دستور به نظر کافی 

یا نگرفتن می تونی بفهمی؟ این درباره گرفتن ن« را مالید، او به خاطر بی خوابی سر درد داشت: هایش شقیقهریچارد 

  ».ست، این درباره جنگیدن با ظلمهاز بقیه نی هي دیگچیزهاو زمین 
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 اشت:ذاشت و انگشت شستش را پشت کمربند بزرگش گذرا روي دسته طالیی صندلی گ اش چکمه ربتیشژنرال 

ارباب رال همیشه بهترین چیز رو می خواد و همیشه می خواد به دنیا  ،، از روي تجربه هامبینم نمیمن تفاوت زیادي «

چون به ما  جنگیم می. ما کنند نمی، دالیل براي ما فرقی ایجاد ر پدرتون هستید، جنگ جنگهسحکومت کنه، شما پ

همون چیزي گفته شده که به بقیه گفته شده، دلیل براي مردي که شمشیرش رو می چرخونه و سعی می کنه سرشو 

  ».نگه داره اهمیت کمی داره جایشسر 

ریچارد  درخشیدند. اي دهدهنریچارد مشتش را بر روي میز کوبید چشمان سبز رنگ گرچ با حالت هشدار 

مردایی که به « گفت: ریچاردقرمز رنگ را به حالت محافظتی ببیند.  هاي لباساز گوشه چشمانش حرکت  توانست می

نیاز  ها اون. اون یه دلیل بود نه چپاول، این چیزي بود که ندنبال قاتالیی که ابنیسیا رو سالخی کردن رفتن دلیلی داشت

در  قبالًکه  ،فقط پنج هزار بازمانده گالیایی بودن ها اون بهشون قدرت پیروز شدن رو داد،داشتن تا متحد بمونن و 

  ».و ژنرال ریگز و پنجاه هزار نفر از افرادش رو شکست دادن شرکت نداشتندهیچ نبردي 

ه ی، اون شناختم میاشتباهی شده لرد رال، من ریگز رو  حتماً ؟بازمانده« ابروهاي ژنرال ربیش به سختی جمع شد:

می جنگیدن دریافت  ها اوناز جاهایی که  هایی گزارشبا صدها گروه جنگیده بودند،  ها اونسرباز باتجربه بود، 

که سعی کردن با مردانی که از کوهستانشون رد می شدن  باريرفتار مخوفی دارن البته به جز اون  ها اونکردم، 

  ».شدند میود ناب اي کوبندهفقط با همچین نیروي  ها اونبجنگن، 

 که شما گزارشات دست دوم رو می ینبوده، زمان میگیریگز سربازي به اون با تجربگی که  زنم میپس حدس «

پنج هزار  واقعاً شنیدم.گزارش وقایع رو شنیدین من از منبع موثقی که خودش اونجا حضور داشته تا انجامش رو ببینه 

 سربازي ها اونرو در ابنیسیا تموم کرد اونجا جمع شدن،  ها بچهو  ها زنمرد و پسر جوون بعد از اینکه ریگز سالخی 

هزار نفر از اون مردان جوون باقی مونده  ،وقتی کارشون تموم شدریگز رو تعقیب کردن و ارتشش رو نابود کردن. 

  »نفر زنده باقی مونده بود. از ارتش ریگز فقط یک که حالی دربودن 

را رهبري  ها آن مستقیماًموزش داده بود و در اولین حمله آچگونگی مبارزه را  ها آنبه  ریچارد از گفتن اینکه کیالن

بر  هایی الشهظرف یک روز تبدیل به  احتماالًن سربازان آکرده بود و وارد معرکه نبرد کرده بود خودداري کرد، 

 ها آنجرئت انجام کاري را که او به و متعهد شده بودند که  دانستند می ها آندر همان زمان روي زمین شده بودند، 

  گند. نبروند و بر ضد موقعیتی غیر ممکن بج و ؛گفته بود را داشته باشند و ببیند که کار انجام شده است

دلیل  هت ژنرال، این کاریه که انسان وقتی که دلیلی قدرتمند داشته باشه می تونه انجام بده، یش اساین قدرت انگیز«

  ».درست
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و می دونن  جنگند میبیشتر زندگیشون رو  ها دیهارایی« ر ناراحتی و تندي حرف صورتش درهم رفت:به خاطژنرال 

درباره چیه، جنگ براي کشتنه، اونا رو بکشی قبل از اینکه بتونن تو رو بکشن. هر کسی که ببره کسیه که درست 

وقت می تونید دالئلی رو که  نرو نابود کردید، او پیروزي هستند. وقتی شما دشمنتون تأثیرتحت  ،، دالیلگفته می

دیگه هیچ دشمنی باقی  ارتون رو تموم کنینک. اگه دو دربارش سخنرانی کنی دمی نویسن رو نظارت کنی ها کتابتوي 

  »..نمونده تا با دالیل شما مخالفت کنه، حداقل نه تا جنگ بعدي

برسد  تواند می اي نتیجهبه چه  کرد میفکر  کرد؟ میر داشت کاه چریچارد انگشتانش را به میان موهایش فرو برد. 

  ایمان نداشتند. کرد میبه کاري که ، که در سمت خودش بودند هایی آناگر 

که کیالن به او گفته بود اولین مادر اعتراف گیر است  2باالي سرش بر روي سرتاسر گنبد نقاشی مگدا سیرایوس

ژنرال، کاري « ناراضی هستند: رسید می. به نظر کردند میداشتند به او نگاه  3مریاتکشیده شده بود. او و جادوگرش 

که من امشب سعی داشتم انجام بدم، حرف زدن با اون مردم، درباره تالش براي متوقف کردن کشتار بود. من دارم 

شما ضد و نقیضه اما  زادي ایجاد کنم تا همه جا رو فرا بگیره. می دونم به نظرآتا شانسی براي صلح و  کنم میسعی 

که یکپارچگی رو می خوان به ما ملحق میشن،  هایی سرزمیناگه ما با احترام رفتار کنیم، تمام اون  ؟نمی تونین ببینین

وقت به ما  اون ،و نه فقط براي شکست دادن و سلطه و یا تاراج جنگیم میوقتی ببینن ما داریم براي تموم شدن جنگ 

  .».ارتش صلح شکست ناپذیر خواهد بود ملحق می شن و در اون زمان

  .»جز جنگیدن یا تسلیم نداریم اما.. اي چارهفعال متجاوز حکومت می کنه و ما «

نگاه خیره  توانست نمیهی از سر درماندگی کشید و سرش را به صندلی تکیه داد، چشمانش را بست، آ ریچارد

دارد براي یک احمق جسور  کهانگار  کرد میوري به او نگاه ط مریاتجادوگر را از باالي سرش تحمل کند،  اتمری

  .کند میسخنرانی 

طرفدارانش هیچ حرفی  ،براي دالیل خودش آن هم عام اعالم کرده بود قصدش حکومت بر دنیاست، و ءاو در مال

شده بود نه  ه بودند. ناگهان صادقانه احساس حماقت کرد، او فقط یک راهنماي جنگل بود که به جستجوگر تبدیلدنز

تغییري ایجاد کند. موهبت، او  تواند میاین خاطر که موهبت را داشت به این فکر افتاده بود که  بهیک فرمانروا، فقط 

  بتش استفاده کند.  هچگونه از مو دانست نمیحتی 

به قدري خسته بود که حتی  ریچارد ؟نقدر بی پروا باشد که فکر کند این کار شدنی استآچطور ممکن بود 

بر هیچ کس  خواست نمیخرین باري را که خوابیده بود به یاد بیاورد. او آ توانست نمیدرست فکر کند.  توانست نمی

                                                           
٢ Magda Searus 
٣ Merritt 
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را بگذراند. شب قبل با او لذت  اش زندگیباشد و جنگ تمام شود تا بتواند با کیالن  خواست میحکومت کند، فقط 

   .خواست می ریچارده بخش بود، این همه چیزي بود ک

براي هیچی نجنگیدم، هیچ دلیلی، منظورم اینه که به جز تعهدم، شاید  قبالًمن « گلویش را صاف کرد: ربتیشژنرال 

  ».دمبوقتش شده باشه تا به شیوه شما انجامش 

چیزیه که من  کنی مییا اینو می گی چون فقط فکر آ« .شد تر نزدیکرا از صندلی برداشت و به مرد  اش تکیهریچارد  

  »؟می خوام بشنومش

هیچ خوب، ارواح می دونن که « گفت: کند میبا انگشتش از گوشه میز تکه کوچکی از چوب را  که حالی درژنرال 

 کنیم نمیکس اینو باور نمی کنه، اما من انتظار دارم سربازا بیشتر از باقی مردم صلح رو خواستار باشن، فقط ما جرات 

که به نظر می رسه هیچ وقت تموم نمیشه،  بینیم میرزوي اون رو داشته باشیم چون به قدري کشتار در برابرمون آتا 

کنین، نرم میشین و نرم شدن شما رو به کشتن میده، اگه طوري عمل کنید که انگار توي  و اگه شما باهاش زندگی

درست مثل تناقضی که بدن.  لیلی براي جنگدا یه مکث کنن، تا مبادا به شمدشمناتون جنگیدن ماهرید باعث میشه 

تعجب کنین و به فکر انجام هر کاري به جز کاري که باید باعث میشه  ان، دیدن تموم اون جنگا و کشتاریشما گفت

ی دیگه هیچمی افتین. باعث میشه به این فکر بیفتین که شما دیگه یه هیوال هستین، خوبی  ،کشتن مردم ؛انجام بدین

باالخره تسلیم  ها اوننیست، شاید این اتفاقیه که براي اون افرادي که به ابنیسیا حمله کردن اتفاق افتاده، شاید 

صداهاي درون سرشون شدن، شاید همونطوري که شما گفتین اگه ما بتونیم این کار رو انجام بدیم کشتار باالخره 

  ».متوقف بشه

تموم کسایی رو که  هکه یه سرباز امیدوار زنم میحدس « :را جدا کرد نآد و او تراشه بلند را دوباره به عقب هل دا

اونو بکشن بکشه و اون وقت بتونه شمشیرش رو زمین بزاره. ارواح می دونن که هیچ کس به اندازه  خواست می

  ».ه، اما هیچ کس اینو باور نمی کنهآ« ه بلندي کشید:آ »کسایی که می جنگن از جنگیدن متنفر نیستن.

  ».کنم میمن باور « ریچارد لبخند زد:

ا بهش یکسایی که بهاي واقعی کشتن رو درك کنن کمیابن، بیشترشون ازش بیزارن « ژنرال باال را نگاه کرد و گفت:

، خوشحالم که ازش دتیسافتخار می کنن، هیچ وقت درد و تاوان مسئولیت اونو درك نمی کنن، شما در کشتن خوب ه

  »لذت نمی برین.



حمید یکتامترجم: شمشیر حقیقت، جلد سوم: خون برابر                                                         وبگاه فرهنگی ادبی سوشا 

 

 ٧ 

طور که او در  نهماجستجو کرد، طاق مرمر را  هاي ستونبین  هاي سایهتیرگی و  ریچارد از ژنرال گذشت و نگاه

در باالي دیهارا، او  ها پیشگویی ترین قدیمینام برده شده بود. در یکی از  ها پیشگوییدر  ریچاردمجمع گفته بود، از 

  مرگ.ورنده آ :بودندخوانده  4فورگریست اوست دراکا مرا به اس

بیاورد،  ها زندهدنیاي زیرین را به دنیاي  ،با پاره کردن حجاب توانست میاز او سه بار نام برده شده بود: اول کسی که 

ه دیقصکه از جادوي شمشیرش استفاده کرده بود و با مرگ ر یکه او زمان؛ ار کندضارواح را اح توانست میکسی که 

  . کشت میسی که ک اش اساسیبود انجامش داده بود، و معناي 

شما به ما نگفته « را به هم فشرد و سکوت ناراحت کننده را شکست: هایش دندانبه پشت ریچارد زد،  اي ضربهبردین 

بودین براي خودتون عروس پیدا کردین، امیدوارم قبل از شب عروسی قصد حموم کردن رو داشته باشین وگرنه اون 

  ».شما رو رد می کنه

من تنها کسی نیستم که « متعجب شد: ندتشکردند. ریچارد از اینکه براي خندیدن انرژي دا سه زن شروع به خندیدن

  »اسب میدم.بویی مثل یه 

اگه چیز دیگه اي نیست لرد رال، چند تا « رنگش را خاراند و گفت: اي قهوهراست ایستاد و ریش  ربتیشژنرال 

ن براي این صلحی که ابهشون رسیدگی کنم. فقط اینکه انتظار دارید چه تعداد از مرد موضوع هست که می خوام

تا من بتونم بفهمم باید چقدر دور برم تا « :لبخندي شیادانه زد و ادامه دادژنرال   »دربارش حرف زدین کشته بشن؟

  ».غ میگممزخرفات درواین دیگه محافظی نباشه که حواسش به پشت من باشه وقتی دارم درباره 

  .مدت طوالنی نگاهشان را به هم دوختند ژنرالریچارد و 

  ».و تسلیم بشن، اونوقت دیگه الزم نیست بجنگیم مندانه رفتار کننداید هوشش« :در نهایت ریچارد گفت

رو تیز  م میگم شمشیراشوننگه ناراحت نمی شید من به مرداا« ه بد بینانه اي خرخر کرد و گفت:با خند ربتیشژنرال 

  »کنن، فقط براي احتیاط.

 اي لحظهریچارد براي  »؟می دونید چه تعداد سرزمین در سرزمین میانی وجود داره« به باال خیره شد و گفت: ریچارد

در  اي نماینده که بزرگ نیستند اي اندازههمه سرزمینها به  ؛منمی دونخودم در حقیقت « :ادامه دادفکر کرد و 

ملکه می دونه، اون به زودي به ما . قدر بزرگ هستن که ارتش داشته باشننداشته باشن، اما خیلیهاشون او یدندریلآ

  ».ملحق می شه و می تونه کمکمون کنه

                                                           
٤ fuer grissa ost drauka 
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ن همین امشب به یکباره م« در پرواز بودند: ژنرال هنی بازويآذرات کوچکی از چراغ جدا شده و بر باالي زنجیرهاي 

شانسی براي سازماندهی داشته باشن.  ها اون، قبل از اینکه کنم میاي حفاظتی دور قصرها شروع به جمع کردن نیروه

انتظار دارم که قبل از اینکه شب تموم بشه حداقل یکی از نیروهاي حفاظتی اما من رامی و با صلح پیش بره، آشاید به 

  ».سعی کنه تا فرار کنه

افراد قرار دادي، نمی خوام لرد ژنرال بروگان شهر رو ترك کنه، به  مطمئن شو به اندازه کافی دور قصر نیکوبارس«

  .»اون مرد اعتماد ندارم اما قول دادم که به اون هم همون شانسی رو که به بقیه براي استراحت دادم بدم

  ».کنم میبهش رسیدگی «

  ».و ژنرال، به افرادت بگو مواظب خواهرش لونتا باشن«

چشمانش را دوست  ش نسبت به خواهر توبیاس بروگان احساس عجیبی داشت.ریچارد به خاطر قلب بی گناه

قصد داشتن تا اونجا رو ترك کنن، تعداد  و از قصرشون بیرون اومدن ها اونگه ا« داشت. خودش را محکم کرد:

  ».ندههیچ شانسی بهش  ،اگه اون سعی کرد از جادو استفاده کنه ؛ورودي قرار بده هاي راهزیادي تیرانداز رو در 

ن صدمه آسانی در آکه مردم به  اي مبارزههیچ وقت مردها را به  قبالًاو کار متنفر بود.  نای همین حاال از ریچارد از

ورد: یک جادوگر آهدایت نکرده بود. او چیزي را که اسقف یک بار به او گفته بود به یاد  شدند مییا کشته  دیدند می

ولیک و بر روي ا ربتیشمجبور است از مردم استفاده کند تا کاري را که باید انجام شود انجام دهد. چشمان ژنرال 

 نهزار نفر بیرو« صحبت کرد: ها آنایگان که ساکت ایستاده بودند، گار و سه زن چرخید، او از ریچارد گذشت و با 

  ».بهشون نیاز داشتین بیدار و ساکت وایسادن، براي موقعی که

شما باید بخوابید لرد رال، به عنوان یه موردسیت می دونم چه « بعد از رفتن ژنرال چهره کارا جدي شد و گفت:

می تونید نقشه هاتون براي شکست دنیا رو فردا بکشید، بعد از ؛ موقعی یه مرد خسته است و داره زمین می خوره

  »اینکه استراحت کردید.

  ».مه بنویسمان برشهنوز نه، اول باید « تکان داد: ریچارد سرش را

  »یه نامه به عروستون؟« داد و بازوهایش را در هم گره زد:بردین کنار کارا به میز تکیه 

  ».یه چیزي شبیه به اون« د کشویی را باز کرد و گفت:رریچا

مناسبی می گیم که بتونید قلبش  چیزيشاید ما بتونیم کمکتون کنیم، ما بهتون « بردین لبخندي خجوالنه زد و گفت:

  »د.رو هنوز هم در تپش نگه دارید و فراموش کنه که به حموم نیاز داری
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 اش تیرهمیزي را به درخشش چشمان آجیلش را روي میز گذاشت، خنده شیطنت آراینا به خواهرش ملحق شد و 

ون باشید. شما و همسرتون از بودن ما در ب با همسرتسما بهتون یه سري درسا می دیم تا متنا« اضافه کرد و گفت:

  ».نکه نصیحتتون کنیم خوشحال می شینآاطرافتون براي 

ما گوش کنین یا اینکه ما بهش یاد میدیم چطوري شما رو وادار کنه با  حرفو بهتره که به « گفت: محتاطانهبردین 

  ».هنگش برقصیدآ

زد و او را مجبور کرد کنار برود تا بتواند به کشوهاي پشت او دسترسی  ی به بردینمراآریچارد با پایش ضربه  

با حواس پرتی  گشت میکه داشت به دنبال قلم و مرکب  یکاغذ پیدا کرد، زمان ترینشان پاییندر  ریچاردداشته باشد. 

تونین کمتر از  شما هم سواري سختی داشتین و سعی کردین به من برسین و نمی ؟چرا نمی رین یکم بخوابین« گفت:

  ».لود باشیدآمن خواب 

از  ها زن، کنیم میو تماشا  ایستیم میکه شما خوابیدین ما  یزمان« کارا با رنجشی ساختگی دماغش را باال کشید و گفت:

  ».هستن تر قويمردها 

ریچارد حالش خوب  گفت میرا  ها آنکه او  یفقط زمان ؛چیزهاي زیادي به او گفته بودورد که دنا آریچارد به یاد 

تنها  ریچاردکم شود،  شان دفاعیحالت  گذاشتند نمینبود. این سه نفر تا زمانی که کس دیگري در اطرافشان بود 

 کرد میفکر  ریچاردارند. ذگبتا وقار اجتماعیشان را در برابرش به نمایش  کردند میبه او اعتماد  ها آنکسی بود که 

هیچ وقت  ها آن. گذاشتند نمیهایشان را کنار  آجیل ها آن. شاید این دلیلی بود که به تمرین زیادي نیاز دارند ها آن

   نبودند. متأسفناراحت و  کردند میچیزي جز موردسیت نبودند و از کاري که 

را  اش طالییگیسوان  اي ضربهرا بست و با  نآنگاهی کرد و  ریچاردمد و به کشوي خالی باز شده جلوي آکارا جلوتر 

اگه اون میخواد سرزمینش رو به شما تسلیم کنه حتما باید خیلی به شما اهمیت بده، نمی دونم که « :رداندبه عقب برگ

یا نه، حتی اگه اون یه نفر یکی مثل شما باشه، اون باید تسلیم من  کنم مییا من هم همچین کاري رو براي یه مرد آ

  ».شد می

سر راه بود بازش نکرده  باالخره قلم و جوهر را در کشوي اولی که به خاطر اینکه اورا با عجله کنار زد و  کاراریچارد 

درست میگی، اون خیلی به من اهمیت میده، اما در مورد تسلیم کردن سرزمینش به من، خوب من هنوز « :بود یافت

  ».اون بخشش رو بهش نگفتم

اینه که شما همونطوري که امشب به بقیه گفتین هنوز از اون نخواستین که  منظورتون« :بازوهاي کارا از هم باز شد

  »؟تسلیم بشه
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رو  ام نقشهلیه که باید این نامه رو به سرعت براي اون بنویسم، تا یاین یکی از دال« ریچارد درپوش مرکب را برداشت:

  »رو بنویسم؟ ام نامه نتوضیح بدم. چرا شما سه تا ساکت نمی شین و نمی زاری

خم شد و  اش صندلینگاه کرد و کنار  ریچاردن چشمان سیاهش هویدا بود به آراینا با نگاهی که نگرانی واقعی در 

  »؟معموال مغرور هستن، شاید اون نخواد همچین کاري رو بکنه ها ملکهاگه اون عروسی رو لغو کنه چی؟ « گفت:

او دارد چه چیزي را از  دانستند نمی واقعاً ها زناین  .ن هم بدتر بودآریچارد خزید، از  موجی از نگرانی درون شکم

، او داشت از مادر اعتراف گیر کرد نمی. او از ملکه تقاضاي تسلیم کردن زمینش را کند میاست وکیالن درخ

  که تمام سرزمین میانی را تسلیم او کند.  کرد میدرخواست 

میخواد محفل امپراطوري رو شکست بده، اون با چیزایی جنگیده که می تونه  ،اون هم همون قدر که من می خوام«

قدر که من می خوام دلش می خواد کشتار متوقف بشه، اون  رنگ یه موردسیت رو هم سفید کنه، اون هم همون

  ».عاشق منه و نیت خیري که من دارم رو درك می کنه

  ».کنیم می، از شما محافظت خیله خوب، اگه اون اینطوري نبود« هی کشید:آراینا 

 :صابش تکان خورده باشد از جا پریدگویی اعن نگاه خیره و مرگبارش چنان نگاهی به او انداخت که آریچارد با 

فکر صدمه زدن به کیالن رو نکن، شما از اون هم همونطوري که از من محافظت می  ،هیچ وقت ،دیگه هیچ وقت«

 یا اینکه می تونید همین االن اینجا رو ترك کنید و به دسته دشمنان من ملحق بشین، ،کنین محافظت خواهید کرد

  ».شما همونطوري از زندگی اون محافظت می کنین که از مال من، روي تعهدتون به من قسم بخورید، قسم بخورید

  ».لرد رال خورم میقسم « ب دهانش را قورت داد و گفت:آراینا 

  ».قسم بخورید« رد و گفت:او به دو زن دیگر نگاه ک

  ».لرد رال خورم میسم ق« :گفتند نهر دو همزما

  ».لرد رال خوریم میقسم « ریچارد به باال و به اولیک و ایگان نگاه کرد هر دو یکباره گفتند:

  ».قایونآیله خوب خ« .رام شودآمیز صدایش آریچارد اجازه داد حالت خصم 

او مرده است، این تنها راه  کردند میاشت و سعی کرد فکر کند، همه فکر ذریچارد کاغذ را جلوي خودش روي میز گ

کاري را که شورا فکر  ،او زنده است، یا اینکه ممکن بود یک نفرکه اجازه دهند مردم بفهمند  توانستند نمی ها آنبود، 

  را درك کند.  نآ نستتوا می کیالن داد میتمام کند. اگر او همه چیز را درست توضیح  ،انجام داده است کرد می
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به  ترسید می ریچاردکه به او خیره شده است،  درا بر باالي سرش حس کن سیرایوستصویر مگدا  توانست میریچارد 

یک صاعقه بفرستد، کیالن  کرد میبه خاطر کاري که داشت  ریچارد،براي تنبیه  ،اتمریمبادا جادوگر او  ،نگاه کند االب

، به خاطر میرد می ریچاردبار به او گفته بود که اگر الزم بود به خاطر حفاظت از  ککیالن، ی، کرد میباید او را باور 

  هر کاري. ،کرد میهر کاري  کیالنت سرزمین میانی انج

اون چه شکلیه؟ اون که ما رو « :لبخند موذیانه او بازگشته بود »؟ملکه زیباست« کارا به دستانش تکیه داد و گفت:

  ».اما موردسیت ها لباس نمی پوشن ،کنیم میکنه زمان ازدواجتون لباس بپوشیم مگه نه؟ ما ازش اطاعت  مجبور نمی

با خود  ،بهتر کنند حال ریچارد را کردند میفقط داشتند سعی  شان موذیانهبا حالت  ها آنهی کشید، آریچارد از درون 

، این عادالنه نبود، کرد ذهخودش را مواخ ریچارد ؟اند کشتهموذي چه تعداد از مردم را  هاي زناین  کرد میفکر 

همین امروز براي حفاظت از او مرده بود، هالی بیچاره هیچ شانسی در  ها آنیکی از  ورنده مرگ.آاز طرف  مخصوصاً

ن آبه  توانست میاین تنها چیزي بود که  .کرد میاو باید به کیالن کمک  سوئیت نداشت. کیالن هم همینطور.برابر مری

، سعی کرد به کرد میباید عجله  ریچاردیک دقیقه دیر شده باشد.  توانست می گذشت میکه  اي دقیقهفکر کند و هر 

  چیزي که باید بگوید فکر کند، اگر نامه به دست افراد نادرست بیفتد... 

داري  کنی می، فکر بردین« :یرش شنید سرش را باال گرفتجرا با صداي جیرزمانی که ریچارد صداي باز شدن در 

  »کجا میري؟

  ».باید براي خودم یه رختخواب پیدا کنم، ما نوبتی بیدار می مونیم و مواظب شما هستیم«

خودت رو کنترل کن لرد رال، به « را دور دستش چرخاند: آجیلاشت و با دیگري ذاو یک دستش را روي باسنش گ

  ».خواهی داشت، می تونی تا اون موقع صبر کنی زودي یه عروس جدید توي تختت

ژنرال « :ین را دوست داشت. بردین چشمکی زدلبخندش را پنهان کند، او حس شوخ طبعی برد توانست نمیریچارد 

گفت اون بیرون هزار مرد به عنوان محافظ وایسادن، اما بهشون نیازي نیست، لرد رال من شما رو از خودم  ربتیش

  .»بنویس ور ات نامهبه پشتم بردار و ع دست از فکر کردن راج میرماما وقتی دارم راه  ،شناسم میبهتر 

رد ل« :وهاي کارا به حالت اخم در هم رفترا به دندانش زد، ابر اش شیشهزمانی که درب بسته شد ریچارد قلم دسته 

  »رال، شما فکر می کنین ملکه به ما حسودي بکنه؟

  ».بشه؟ دلیلی نداره شیحسودباید  چرا« من کنان گفت:گردنش را خاراند و من  ریچارد

  »ما جذاب هستیم؟ کنید نمیفکر «
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برید و کنار درها وایسید و مطمئن بشید کسی نمیاد تا لرد  هردو شما« ریچارد به او چشمک زد و به درب اشاره کرد:

ساکت باشید شاید این طرف در  نویسم میو اولیک وقتی دارم این نامه رو  یگانا مثلرالتون رو بکشه، اگه شما هم 

  »باقی بمونید، اگه نتونید، اونوقت باید از پشت در مراقب من باشید.

از این  ظاهراً، زدند میلبخند  کردند میکه داشتند اطراف سالن را بررسی  یچشمانشان را چرخاندند اما زمان ها آن

موردسیتها باید  زد می، ریچارد حدس بردند میباالخره به نتیجه رسیده بود لذت  هایشان کنایهحقیقت که نیش و 

اما چیزهاي  ،آوردند میبه دست  ها آنبود که  بهایی گرانتشنه دست انداختن و شوخی باشند، این چیز کوچک و 

 ییجی خستگگز میان ، ریچارد به صفحه خالی خیره شد و سعی کرد اکرد مین رسیدگی آهم بود که باید به  تري مهم

خود را به او  رفت میجوهر فرو  اشت و زمانی که قلم در بطريذفکري بکند. گرچ دست پشمالویش را روي پاي او گ

با دست دیگرش شروع به نوشتن  کرد میبا یک دستش پنجه پشمالوي گرچ را نوازش  که حالی درچسباند. ریچارد 

  :کرد

  »ملکه عزیز من...«
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  مپانزده فصل

 »سال توصیه نمی شود. 16خواندن این فصل به دلیل محتواي جنسی به افراد زیر «

 طمئنیم« .کرد یم بررسی را برفی شب تاریکی توبیاس حال عبور بودند،ر د عمیقي ها کوچه میان از ها آن زمانی که

 »شده؟ انجام خواستم من که همونطوري

 »شدند. طلسم ها اون گفته بودم،به شما  من. ژنرال لرد ،بله«

 طوفان. بودند شده محو طوفان در ،شهر مرکز اطراف يها ساختمان و گیرها اعتراف قصر وشناییر سر، پشت در

 میانی سرزمین نمایندگان از رال لرد پوچ تقاضاهاي ه، بگیرها اعتراف قصر داخل ها آن که زمانی کوهستان، برفی

 . بود شده شروع ،کردند یم گوش

 دستت از این از بیشترت وق اون ؛دبزنن یخ بیرون این و کرده باشی گم رو ها اون اگه ؟کجا هستند ها اون پسلونتا، «

 »م.میش ناراحت

 هوا و برد باال را اش ینیب .ایستاد لونتا ».کنم ینم گم ا روناو کجا هستند. ها اونن میدونم م ژنرال، ردل« .کرد تاکید لونتا

 ».طرف این از« .کرد بو را

 درون و تاریکی میان دره ک کردند دنبال را لونتا و برگشتند سپس د.کردن نگاه همدیگر بهبا اخم  گالتوره و توبیاس

. دهد تشخیص را قصر یک نماي تاریکی و طوفان میان در توانست یم توبیاس گهگاهی. زد یم قدم شاهی يها راه

 را ها آن ،برف بارش میان در توانست ینم که پراکندند یم اطراف به نور از رنگ کمردي  فقط قصر يها چراغ

 نظر به صدا روي از. بشنود را سربازان زره نگیجر نگیجر صداي توانست یم او فاصله این از. کند راهنمایی

 اتمام شب، از قبل احتماالً. هستند زنی گشت حال در عادي حالت نسبت به بیشتري نفرات تعداد ،رسید یم

 جاي توبیاس اگر که کاري همان. کنند محکم یدیندریلآ در را خود حکومت هاي یهپا تا کردند یم کاري ها یهارایید

 .باشند داشته خود يها انتخاب درك براي فرصتی حریفانت آنکه از قبل ،بزن ضربه .داد یم انجام ،بود رال لرد

 بهش اشتید« :گفت و کرد پاك سبیلش روي از را برف وبیاست بماند. یدیندریلآ در خواست ینم او نبود. مهم خوب،

 »نه؟ مگه ،کردي یم گوش

 .»بگم در موردش چیزي تونم نمی که گفتم به شما اما ،ژنرال لرد ،بله«

 توجه و خاروندي می رو بازوهات اشتید نکردي. دونم یم ،کردي یم توجه به اون باید .نداشت بقیه با فرقی هیچ اون«

 .»کردي ینم
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 هرگز این از قبل تا متفاوته. اون اما چرا دونم نمی داره. فرق اون« ت.انداخ او به تندي نگاه اش شانه روي از لونتا

د رسی یمبه نظر  اما دروغ، یا بود حقیقت کلماتش تک تک بگم تونم نمی. بودم نکرده حس رو جادویی همچین

 بشم. رد محافظ سپر سد از تونم می من« :گفت وتعجب سري براي خود تکان داد ا ب لونتا ».گفت یم رو حقیقت

 »...؟ینا اما... روح حتی نوعی ره آتش. زمین، هوا، آب، از نوعشون هر کنم. عبور سدها از تونم می همیشه

 .دریابد را موضوع تا نداشت احتیاجی کثیف کارهاي ه، بمیدانست. نبود مهم دیگر زد. لبخند پرتی حواس با توبیاس

. بماند دور آن از خواست یم چطور کهو این  زد یم حرف رال لرد جادوي عجیب يها جنبه مورد در کنانزمزمه  لونتا

. بود نشده طور ینا هرگز آن از قبل که يا گونه به بود؛ انداخته خارش به را او پوست چطورمکان که  این از دور

 زا ،کرد رسیدگی موضوع چند به توبیاس اینکه از بعد بود امیدوار لونتا .داد یم گوش ها آن از نیمی به فقط توبیاس

  .شوند دور یدیندریلآ

 »؟کنی یم بو رو چی داري« :کرد پرخاش توبیاس

 »رو.نده وس مپ ،ژنرال لرد«

 یه وسط رو ااون وت نده؟وم پس آشپزخونه؟ يها ندهوم پس« :گفت و تگرف را اش یرنگ نوارهاي از مشت یک توبیاس

 »ي؟کرد ول ندهوم پس توده

 با من د.بشن جمع اطراف اون مردم خواید نمی گفتید شما ژنرال. لرد ،بله« .رفت جلو خوران تلو تلو و خندید لونتا

 پس گیرها اعتراف قصر به راهمون سر امان بفرستمشواونجا  بتونم که شناختم ینمرا  امنی جاي و نیستم آشنا شهر

 ».بود نخواهد اونجا شب نصف کس یچم. هدید ور ها ندهوم

  »لونتاي احمق!« .کرد ساختگی يا سرفهکنان د غرولن توبیاس

 ».نزنید صدا رو من لطفاً ژنرال، ردل« :گفت و کرد گم را راه لحظه یک لونتا،

 »؟کجا هستند ها اون پس«

این ز ا ژنرال، ردل« افزایش داد. را یشها قدم سرعت ،کرد یم اشاره يا نقطه به که حالیر د و برد باال را دستش لونتا

 ».نیست دور طرف، این ؟بینید یم طرف.

 .بود عالی قضاوت یک مانده پس توده .داد یم معنی حاال کرد. فکر آن به ،گذشت یمراه  میانه از کهوقتی  توبیاس

 »بخشمت. نمی رگزه ،باشی گفته دروغ مورد این در اگه میگی؟ رو حقیقت نم به رال لرد مورد رد لونتا،«
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 اشک ،گرفت مشت در را اش یرنگ نوارهاي از يا توده بروگان که زمانی کرد. نگاه بروگان به باال رو به و ایستاد لونتا

 .شد جمع چشمانش در

 »کردم. رو تالشم بیشترین کردم. امتحان رو چیز همه نم میگم. رو حقیقت دارم ،کنم یمخواهش  ژنرال. لرد ،بله«

وبیاس ت .غلطید می پایین لونتا فربه يها گونه از اشک که حالیر ؛ دشد خیره او به طوالنی اي یقهدق براي توبیاس

 گمشون بهتره بده، ادامه خوب!ر بسیا« :گفت و زد لونتا به يا ضربه دستش با صبري بی با. میدانست دیگر مهم نیست

 ».باشی نکرده

 ژنرال، ردل« .افتاد راه به سرعت با ت.برگش رفت یم که راهی به و چرخید کرد؛ پاك را اش گونه شادي با لونتا ناگهان

 ».کجا هستند ااون دونم می من .بینید یم شما ز این طرف.ا

 نبود. مهم .بود آمدن باال حال دراز باال به نحو بدي  برف سطح کرد. لونتا تعقیب به شروع وبارهد. دکشی آهی توبیاس

 ،پارسایان مسلک از بروگان توبیاس ژنرال لرد کرد یم فکر اگر ،بود احمق یک رال لرد. ماند ینم این گونه چیز همه

  . شد خواهد تسلیم داغ آهن زیر ،اسیران مثل

 ».دنهست اینجا ها اون این طرف. ژنرال، ردل« .کرد يا اشاره لونتا

. کند حس توانست یم دیدنش از قبل را مانده پس بوي توبیاس ،کشید یم زوزه سر پشت از که بادي وجود با حتی

 شنل روي برف سیدند؛ر با اندك روشنایی به خاطر نور ضعیفی از قصر آن سوي دیوار، تاریک، مکان آن به که زمانی

 یشها مشت بروگان. شدند یم آب ،افتادند یم کردن بخار حال در توده روي که زمانی ها برف. تکاند را یشها شانه و

 »کجان؟ ها اون خوب؟« :گفت و گذاشت باسنش روي را

 ینجاا لرد ژنرال،« :گفت و گرفت پناه برفی و سخت باد برابر در. شد تر یکنزد بروگان به و رفت جلوتر لونتا

 .»یشندم ظاهر براي شما خودشون .بایستید

 »؟يا حلقه لسمط« یافت. راه کوره یکز ا يا نشانه و کرد نگاه پایین به بروگان

 گفتید شما ژنرال. رد، للهب« :گفت و کرد يا خنده، گذاشت یم سرخش يها گونه روي را نوار مقداري که زمانی لونتا

س پ بشید؛ عصبانی لونتا از شما خواستم ینم من. یشیدم عصبانی من دست از شما وگرنه دکنن فرار ها اون خواید نمی

 ».شونانداختم اي یرهدا طلسم یه داخل

 خالق راهنمایی با اما بود خورده بر موانعی به. شد یم تمام یخوببه  داشت ها آن روز رانجامس بله،. زد لبخند توبیاس

 . دهد ینم دستور پارسایان مسلک به شخصی هیچ که فهمید یم رال لرد زودي به. بگذرد ها آن از توانست یم
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 او پوش باال که زمانی شنید، زمین روي بر ،را دوشس رنگ زرد دامن شدن کشیده صداي ابتدا ،یتاریک از بیرون

 قدم ستوبیا سمت به قاطعانه ،قدم نیم فاصله بادر کنار دوشس  که دوك و مهولتزلو دوشس ؛رفت کنار طوفان توسط

 دوشس. ساخت درهم را اش چهره خمی، اایستاده معبر کنار کسی چه که دید دوشس که وقتی. دید را ،داشتند یم بر

 .کرد سالم او به ،بزرگ لبخندي با توبیاس. دپیچی خودش دور به بیشتر را اش یبرف روپوش

 شما« :گفت و داد تکان اعتنایی بی با را سرش توبیاس بعد »!بانو ،باشید داشته خوبی عصر دیدیم. رو همدیگه وبارهد«

 »!لومهولتز دوك ،همینطور هم

 وجود مانعی اگر انگار که طوري شد. خیره ها آن به خشن نگاهی با دوك. گرفت باال را اش ینیب ،نارضایتی با دوشس

 ناپدید تاریکی در و رفتند کلمه یک گفتن بدون ها آن دو هر. کند دعوت مبارزه به را ها آن داشت مایل، تنداشت

 . خندید یآرامه ب توبیاس. گشتند

  ».بودند شما منتظر ها ، اونبودم داده قول که طوري نهما ؟بینید یم من، ژنرال ردل«

 به باد در سرخش شنل تا داد اجازه قرار داد. کمربندش روي را تششص انگشت و کرد راست را یشها شانه توبیاس

 .»يداد انجام خوب ارتوک لونتا،« :کرد زمزمه توبیاس. نبود دو آن تعقیب به نیازي. درآید اهتزاز

 کنار که دید را لونتا و رهالتوگ توبیاس، او وقتی بار این. شد ظاهر دوباره دوشس رنگ زرد دامن کوتاهی، مدت ظرف

 بیش که این وجود با. بود یجذاب زن واقعاً دوشس. برد باال را ابروهایش شده شوکه نگاهی ا؛ باند یستادها او پاي جاي

 کامل را او تصویر اش زنانگی وقار و متانت. رسید یم جوان نظر به اما ،دبود و دختر نبو کرده نقاشی را صورتش حد از

 قرار شمشیرش دسته روي دوك دست عمدي حرکت یک اب ،گذشتند یم کنارشان از دو آن که زمانی. بود کرده

 نیست. تزیین براي هم این رال لرد مانند شمشیر که دانست یم بروگان بودنش، برق و زرق پر وجود با گرفت.

 اشراف مخصوصاً، ها کلتون تمام. کردند یم تولید را میانی سرزمین فوالدهاي بهترین زا قسمتی ها کلتون

 . بالیدند ی، مکنند استفاده آن از خوبی به توانستند یم که این ه، بیشانها زاده

 »...برو ژنرال«

 »!بانو ژنرال، لرد«

 از دست کنم یم پیشنهاد. هستیم قصرمون به برگشتن راه در ما« :گفت و کرد نگاه بروگان ه، باش ینیب زیر از دوك

 ».خطرناکیه شب ندنمو بیرون براي. برگردید خودتان راه به و بردارید ما تعقیب
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 دوشس وقتی. گرفت خود به شهوانی حالت نگاهش اختیار بی ؛دکر نگاه دوشس آمده بر سینه بند به بغل از گالتوره

 از رو شماتچ آقا،« :گفت و آمد گالتوره جلوي به. شد متوجه هم دوك. کرد پنهان را آن ردایش بستن با ،شد متوجه

 »ت.کنم می شکاریم يها سگ خوراك و کنم یم ات یکهت تیکه وگرنه .بردار همسرم روي

  . نگفت چیزي اما ،کرد نگاه بلند را قد مرد رو به باال ت.گرف شکل گالتوره صورت روي بر خبیثانه لبخندي

 ».ژنرال بخیر شب« :گفت خشونت با دوشس

 سمت به طمینان داشتند کها کنند. طی را ها مانده پسدایره مانند  توده دیگر بار یک تا ،افتادند راه به دوباره

 ها آن شد یم باعث طلسم حلقه درون مه اما .کند یم پرواز هوا در که تیر یک انندم ،مستقیم حرکتند. در مقصدشان

 . بچرخند و بچرخند فقط د.برون جایی به نتوانند

 موضوع این خاطر به دید یمدر چشمانشان  که را اي یزدگ بهت او اما ،کند متوقف را ها آن اول بار توانست یم بروگان

 سحر يها ذهن. بود یافته بخش لذت ،را شود یم ظاهر ها آن روي به رو دائم او چگونه بفهمند خواستند یم ها آن که

 برف خاطر به شود قرمز ناگهان که این از قبل یشانها صورت بعد دفعه. کند پیدا توجیهی هیچ توانست ینم شان شده

. کرد اخم بروگان به و گذاشت باسنش روي بر را یشها مشت ،ایستاد موزون حرکتی با دوشس. دبو شده سفید

  .کرد تماشا را شد یم وداعحکم ، مکشیده رنجش و تنفر خاطر به صورتش جلوي در که را صورتی توبیاس

 »؟کنی یم جرئت چطور نه،کَ کوچولوي نهدیوا تو ببین. رو جا این«

 تا را لباسش جلوي و گرفت مشتش دو هر در را دوشس سفید پوش باال ،خشم از خرخري با. شد سفت بروگان فک

 بی ،بود کشیده بیرون غالف از نیمه تا شمشیرش که را دوك طلسمی با و آمد باال لونتا دست. کرد پاره کمرش زیر

 که ببیند ات .کرد یم حرکت چشمانش تنها. بود شده تبدیل سنگ به انگار حرکت، بی و سخت کرد. متوقف حرکت

 که طور همان ناتوان، و حرکت بی را و؛ اکند یم بغل دستش دو هر با پشت از که در حال گریه بود را دوشس گالتوره

 آغوش در را او قدرتمندش بازوهاي با گالتوره که زمانی دوشس. گیرد یم اختیار در بود، جادو خاطر به خودش

 را چاقویش دوشس که زمانی. بودند برجسته ،سرد باد معرض در و بیرون یشها پستان نوك شد. خم ،بود گرفته

 .آورد بیرون را شمشیرش عوض در هم بروگان کشید، انتقام براي

 »کردي؟ صدا چی منو ،کثیف کوچولوي احشهف«

 ».هیچی هیچی،«

 پخش صورتش دور تا دور موهایش حلقه .داد یم تکان دیگر سمت به سمتی از را سرش ،وحشتش و ترس خاطر به

 . بود شده
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 »دادي؟ دست از رو تتجرا آسونی این به«

 ».ندارم خطري من برم. بزارید نیستم. خطرناك من خواي؟ می چی« :گفت زنان نفس نفس دوشس

 مفید یا انگیزي نفرت از این ماا باشی، داشته خطري بتونی که مغروري حد از بیش تو نداري. خطري تو که البته«

 »کنه. نمی کم تو بودن

 ».دم می شهادت ور اون گناهان من و برم بزارید خطرناکه. اون دوك. بله، خواید؟ میاون رو  شما پس«

 اعتراف فقط .کنند ینم خدمت خالق به کاران خطا« :گفت واضح خیلی اش شده چفت هم به يها دندان میان از بروگان

 :خورد تکان عبوسانه لبخندي خاطر به یشها گونه ».کرد خواهی خدمت اون به تو، حال هر به. کنند یم خدمت گیرها

 ».میدي انجام منو دستورات. کنی یم خدمت من طریق از خالق به تو«

 »...نمی انجام رو کاري همچین من«

 يا صدمه بهم فقط کاري، هر خُب! بسیار باشه.« :گفت و کرد يا ناله ،آورد فشار او به یشها دست با گالتوره که یزمان

  ».میدم انجامش من و خواید می رو چه چیزي بگید بهم. نزنید

 کشیدن کنار براي ناموفق تالشی دوشس کرد، نزدیک او به اینچی یک فاصله تا را صورتش بروگان که زمانی 

 ».میدي انجامشکه من میگم  همونطوري تو« :گفت اش شده چفت يها دندان میان از بروگان. کرد صورتش

 ».دم می قول بهتون باشه.« :بود شده خفه ترس از دوشس صداي

 بفروشه، رو چیز همه حاضره که کسی .کنم ینم قبول رو تو مثل يا فاحشه قول من«. زد نیشخندي تمسخر با بروگان

 ».نداري يا چاره چون میدي انجام منو دستورات تو کنه. خیانت اصلی هر به

 دوشس. کشید بیرون به و گرفت اش و سبابه شصت انگشت بین را دوشس پستان وكت. نبرگش عقب به بروگان

 در او جیغ. برید را پستانش نوك ضربه یک با و برد باال را شمشیرش بروگان. ندشد گشاد چشمانش و کرد يا ناله

 او انگشتان. داد جاي لونتا گرفته شده، باال دستان در را شده تسف پستان نوك بروگان. شد محو باد يها زوزه میان

 داي، صآمیخت درهم قدیمی طلسم و باد صداي. شد سته، بشدند یم بسته جادو از پوششی در چشمانش که طور همان

. کرد یم تحمل را دوشس وزن گالتوره ،افتاد چرخش به ها آن دور تا دور باد که زمانی. افتاد لرزه به دوشس هاي یغج

 بسته کامالً چشمانی با ونتال .رفت باالتر ؛گرفت سیاه آسمانمت ، سرا به سمت باال سرش وقتی که لونتا آواز صداي

 لونتا زبان از که را جادویی کلمات باد که رسید یم نظر به. کرد احضار روبرویش زن و خودش دور به را طلسمی

 . ربود ی، مریخت یم بیرون
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 ،برگ تا ریشه از آسمان، به زمین از

 ،هایش یوهم روح و یخ، به آتش از

 .طلبم یم را خالق و دختر این روح من آب. به باد از تاریکی، به نور از 

 و شوند خاك هایش یچرب که زمانی ا. تاند شده خاك یشها استخوان و جوشد یم قلبش در خون که زمانی تا
  .است من مال این بساید، همه ب را مرگ يها دندان

 . کنم یم رها شده درك هاي یهسا سوي آن را روح این؛ و کنم یم رها خورشید بدون عمیق دره درون را او من

 درآید. پرواز به روحش و شود خاك گوشتش که یزمان تا. شود ها کرم خوراك و دهد انجام را کارهایش که زمانی تا
 .است من مال یکی این

 :شد تبدیل گلو ته از نجوایی به و تر آرام لونتا آواز صداي

 يا برده من جنین. و جوزا نر، گاو زهره. سازم یم يا برده من .زهر مهره گاه آن عنکبوت، ده مرغ، خروس،«
 ».سازم یم

 پرید. جا از دوشس خمیده بدن کرد دادن ادامه به شروع که زمانی اما شد. گم باد درو  تر آهسته تدریج به کلماتش

 شبدن بقیه و زن سر دور را اش یخال دست ،فشرد یم خود قلب روي را دوشس سینه گوشت تکه که یدر حال لونتا

 لرزه به دوشس دن، بخزیدند گوشتش درون به و گرفتند را دوشس دور تا دور جادو هاي یچکپ که زمانی. داد تکان

 .افتاد رعشه به بدنش ،رفتند یم فرو گوشتش درون جادو يها رشته يها دندان که زمانی ؛درآمد

 وجود با. رفت حال از دستانش روي دوشس سرانجام دارد. ثابت جا یک را او کرد یم سعی توانش تمام با گالتوره

 :کرد باز را دستانش لونتا. رسید میبه نظر ساکت ناگهان جا آن باد،

 ».بخشم یم تو به رو حقم من ببخشمش، تا منه مال ونا«

 ».شماست مال دیگه حاال ونا ژنرال من، لرد« :داد جاي بروگان آمده باال دست کف را شده خشک گوشت تکه او

 پشت از دستانش که حالیر د دوشس اي یشهش و مردد نگاه. فشرد مشتش در را فاسد شده گوشت تکه بروگان

 جاي در خون. لرزید یم سرما و درد به خاطر اما داشت یم نگه پا سر را او پاهایش برگشت. او روي ،بود شده گرفته

   .بود شده لخته زخمش

 »بردار لرزیدن از دست« :گفت و فشرد را مشتش روگانب
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 ».من ژنرال رد، لبله« .ایستاد محکم و شد محو چشمانش اي یشهش حالت ،کرد نگاه چشمانش به دوشس

 ».کن درمان رو زخمش« .کرد اشاره خواهرش به بروگان

 به تاریکش چشمان در شهوت برق با گالتوره کرد، گره زن خورده صدمه سینه دور را دستش دو لونتا که زمانی

 دوباره لونتا چشمان. کرد یم نگاه ،بود زده بیرون حدقه از یباًتقر که چشمانی با هم لومهولتز دوك. شد خیره دوشس

 . کرد ایجاد تازه طلسمی و را انجام داد دیگري ادويد. جش بسته

 حالی در بروگان ذهن. یافت التیام و شد کشیده هم به زن گوشت یتاًنها ا، تریخت بیرون لونتا انگشتان بین از خون

 لبه در که روزي .کرد یم کمک راهش در را او و داشت نظر او به خالق بی شک .کرد یمفعالیت  ،بود منتظر که

 در را خالق آرمان که کسانی بود کرده ثابت بروگان اما شود. خراب بود زدیک، نبود اش یروزيپ ینتر بزرگ

 . شوند پیروز توانند یم ،دارند یم نگه یشانها دل

 شدند یمآگاه  هم امپراطوري حفلم .آید یم پرستیدند یم را محافظ که ییها آن سر بر چه که فهمید یم فقط رال لرد

 به که مردي. بود کرده ثابت را ارزشش امروز هم گالتوره. است ارزش با برایشان چقدر پارسایان مسلک ژنرال لرد

 . بود شده مشهور کارهایش بودن زناچی خاطر

 به را دوشس العاده فوق يها پستان تا رفت عقب وقت آن کند. پاك را خون تا کرد استفاده دوشس روپوش از لونتا

  . داشت را یکی آن بروگان حاال. نداشت دیگري وت داش پستان نوك ها آن از یکیکه  با این تفاوت بگزارد. نمایش

 »خواید؟ می رو ها اون دوي هر ؟بدم انجامش هم اون با خواید ی، مژنرال ردل« .کرد حرکت دوك سمت به لونتا

 بازي منو نقشه از بخش این دوك اما. خواستم یم رو دوشس فقط من نه!« .داد تکان دستی اعتنایی بی با بروگان »نه!«

 ،گفت ما به امروز رال لرد که طور نهما«. دوخت دوك زده وحشت چشمان به را اش یرهخ نگاه بروگان ».کنه می

 از دفاع براي شانسی اینکه دون، بگناه بی شهروندان به که هستند خطرناکی موجودات خطرناکیه. شهر اینجا

 يا حمله همچین برابر در دوك از تا بود اینجا رال لرد کاش اي ه!ترسناک. کنند یم حمله دباشن داشته خودشون

 ».کنه حفاظت

 .»یدمد اونو بار یه نم لرد ژنرال،« :گفت گالتوره

 با کنم یم رسیدگی دوك به که موقعی تا بخواي تو شاید کنم فکر. کنم رسیدگی یکی این به تونم می خودم نه!«

 ».بشی سرگرم دوشس
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 لرد ،بله«. گذاشت نمایش به را یشها دندان که شد باز هم از لبخندي به یشها لب کرد نگاه دوشس به گالتوره وقتی

 »بسیار ممنونم. .ژنرال

 با موجودات اون دگفتن من ربازهايس داشت. خواهید احتیاج این به شما« د.دا بروگان به را چاقویش گالتوره

 .»بزنید برش سه باید شما هننشا نهما ایجاد براي. ریزند یم بیرون رو قربانیانشون روده و دل ،لبه سه چاقوهاي

 بین و عقب به زن چشمان. کند اطمینان گالتوره به کامل طور به توانست یم همیشه او کرد. تشکر کلنلش از بروگان

 .نگفت چیزي اما برگشت رنف سه آن

 »کنه؟ همکاري باهات تا کنم مجبور اونو خواد می دلت«

 خواهد چی کار این از منظور وقت اون ولرد ژنرال « .کرد پر را گالتوره سنگی معموالً صورت انگیزي نفرت لبخند

 ».بگیره یاد هم اي دیگه درس امشب که بهتره بود؟

 ».بخواي تو که طور هر« د.دا تکان سري بروگان

 رو خودت واقعی احساس که آزادي تو .کنم ینم پیشنهاد تو به رو کار این من عزیزم،« .کرد نگاه دوشس به بروگان

 ».بدي نشون گالتوره مورد در

 .کرد يا ناله زد گره دوشس کمر دور را بازوهایش گالتوره که زمانی

 ببینم خوام می دوشس، شما اجازه با. کنم دار خدشه رو لطیفت احساسات خواد نمی دلم تاریکی؟ توي نریم ما چرا«

 ».میفته اتفاقی چه شوهرتی با وقتی

 ».زنم یم یخ. بدم انجام رو ژنرالم لرد دستورات باید من .زنم یم یخ برف توي تونی. نمی« :کرد ناله او

  .»کنند یم گرم رو زیرت جا اون هاي مونده سپ .زنی ینم یخ تو ه!اُ« :گفت وانتهاي او را لمس کرد  گالتوره

  . بود گرفته را او خوبی به قبالً گالتوره اما ،بکشد کنار کرد سعی و زد جیغی دوشس 

 باش مواظب .گالتوره داشتنیه دوست موجود اون« :گفت و گرفت را موهایش از مشت یک دیگرش دست با بروگان

 »ده.ب انجام منو دستورات باید هنوز ونا نده. طولش زیاد و نبینه صدمه شزیبایی

 داره استعدادي همچین اون که جایی اون از اما .کرد یم نقاشی رو صورتش کمتر باید« :گفت پوزخندي با گالتوره

 ».داره کم رو یکی یقتاًحق چون .کنه نقاشی جدید نپستو نوك یه خودش براي میتونه پس
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 یه کنه. اجرا دورش باید که داره دیگه طلسم یه لونتا جا، اون ،اون با تو کار و شد تموم دوك با کارم جا این وقتی«

  .»قدرتمند و نادر ،خاص خیلی طلسم

 که دانست یم لونتا. کرد یم نگاه چشمانش به هم بروگان ،کرد یم نگاه دوشس هاي یباییز به داشت لونتا که زمانی

 .خواهد یم چه بروگان

 ».که توسط اون لمس شده باشه چیزي دارم. الزم اون از چیزي من پس«

 ».داد سکه یه ما به اون« :گشت را جیبش بروگان

  ».خوره می درده ب وبه.خ« :داد تکان سري لونتا

  . کرد شروع به مشت کوبیدن به او دوشس ،کشید یم تاریکی درون به را دوشس گالتوره که یزمان

 شما بخش به لومهولتز، دوك حاال و« :گرفت قد بلندن کلتو شده گشاد چشمان جلوي را چاقویش و برگشت بروگان

  ».رسیم یم خالق يها نقشه در

   



مترجم: حمید یکتاشمشیر حقیقت، جلد سوم: خون برابر                                                         وبگاه فرهنگی ادبی سوشا 

 

 ١ 

  16 فصل

 رنگ قرمز بلند نامه سرتاسر روي را رنگ سرخ موم ریچارد ،کرد یم نگاه را اش شانه روي خز گرچ که حالیر د

 مهري و چرخاند موم ندرو را اش دسته .برداشت را شمشیرش و داد قرار يا گوشه را موم و شمع سرعت به. ریخت

 زد و یالنک .بود راضی اش یجهنت از. ساخت بود، بسته نقش دسته روي بر که حقیقت، شمشیر کلمات نشان با

 خالی اتاق به طوري د.بودن ایستاده بلند میز انتهاي در اولیک و ایگان. است واقعی نامه این که فهمیدند یم

 ترجیح بزرگش محافظ دو. شود وارد طوفان انند، مدشمنان ارتش تا منتظرند لحظه هر گویی که نگریستند یم

 رايب ایستادن با که گفتند ها آن اما. بنشینند تا کرد تاکید و اند خسته ها آن داشت یقین یچاردر .بایستند دادند یم

ر د ،اند یستادها بیرون که نگهبانی نفر هزار کند یم فکر بود گفته ها آن به ریچارد. ترند آماده منتظره غیر اتفاقات

 صندلی روي از تا داشتند زمان هنوز نشسته، حالت با. کنند متوجه را نفر دو آن توانستند یم سادگی ه، بحمله صورت

  .بودند نشسته اکراه با که بود زمان این در. بکشند را شمشیرهایشان و شده بلند

 باال را دماغشان مغرورانه. بنشینند توانند یم نیز ها آن که بود گفته ریچارد وقتی. بودند ایستاده درب کنار راینا و کارا

 ها آن با خواست ینم و بود نامه نوشتن میانه در ریچارد. هستند تر يقو ایگان و اولیک از تر يقو که گفتند و گرفتند

 در مدافعش عنوان به دارند دستور برسند، نظر به کند و خسته که زمانی تا بود گفته ها آن به نابرایند. بکن بحث

 هنگامی را ها آن مچ بود توانسته ریچارد اما. بودند کرده اخم او به و ایستاده ها آن حاال. بایستند احتمالی حمله برابر

 بازیشان درون به را او آن با ها آن که بود راهی مهربانی و لطف ظاهراً. گیرد، بزدند یم لبخند یکدیگر به که

   .کشاندند یم

 دارند ها آن کرد فکر خود با ریچارد. ارباب و برده. بود داده ارتباط از مشخصی خط موردسیتها به رال دارکن

. ودندب شود، توجهی بی ها آن به که جایی کردن پیدا براي تالش حالر د .کنند یم چک او با را هایشان یتمحدود

  .کردند یم عمل داشتند دوست گونه هر او يها خواسته نظر زیر بار اولین براي بودند، شاد احتماالً

 اگر نه؟ یا است دیوانه او آیا ببینند که این براي. باشد نیز امتحان یک ها آن بازي شاید که بود کرده فکر ریچارد

 درست دردسر است، دیوانه او کردند یم فکر ها آن اگر. نبودند موردسیت دیگر ،کردند ینم آزمایش ها موردسیت

   .ببینند توانستند یم ها آن که بود راهی تنها راه، این. شد یم

 ریچارد بنابراین. بود شده ملحق او به روز همان صبح گار. نباشد ها آن خستگی به گرچ بود امیدوار ریچارد

 شب در معموالً گارها. رسیدند یم نظر به هشیار و درخشان سبزش چشمان اما ،است خوابیده مدت چه او دانست ینم

 واقعاً گرچ بود امیدوار ریچارد صورت، هر در. کرد یم توجیه را اش یخواب کم موضوع، این نابراین؛ بکردند یم شکار

  .نباشد خسته
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  »بیا. من با رچگ« .کرد نوازش را گار پشمالوي بازوي ریچارد

 در را یچاردر .داد قوسی و کش ها آن به و کرد باز پاهایش نزدیک تا را یشها بال ت.گرف قرار پاهایش روي بر گار

   .کرد نبال، درسید یم بالکن به که ییها پله راه از یکی تا سالن کف طول

 سر تا کرد اشاره ها آن به ریچارد اما. شدند هشیار محافظش چهار کرد، رفتن به شروع ریچارد که این محض به

  .نمودند تعقیب فاصله با را او عوض در. نه زن دو ما، اکردند را کار این ایگان و اولیک. بمانند جایشان

 باال در. بودند کرده رها تاریکی در تونلی مانند را پلکان باقی. کردند یم روشن اندکی را پلکان پایین چراغ دو تنها

 بعد جلوتر کمی. بود مسلط اصلی سالن به و شده محصور ماهون درخت چوب يها نرده با. داشت وجود وسیع بالکنی

 ها پنجره یکی از ریچارد. داشت وجود اتاق یک بزرگی هب شیشه جنس از اي یرهدا نیم قوس سفید، مرمر يها سنگ از

  .آورد دوجو به دردسر توانست یم برف. کرد نگاه بیرون برفیِ شبه ب

 کرد آزمایش را اهرم. داشت قرار بزرگی يها وله، لآن سمت هر در. بود شده چفت برنجی اهرم یک با پنجره پایین

   .یافت روان را آن محور و

  .»مهمه این. کنی گوش حرفام به دقت با خوام می رچ،گ« .چرخید دوستش سمت به ریچارد

  . دادند یم گوش پلکان، باالي نزدیک تاریکی، میان از موردسیت دو. داد تکان سري جدیت و تمرکز با گرچ

 دسته یه این« .ساندر بود، داشته نگه را اژدها دندان و مو ستهد چرمی، تسمه که گار گردن دور به را دستش ریچارد

  .»کیالنه موهاي از

  .داد تکان سري گار

  ».خطره در ون، اگرچ«

  .کرد اخم گرچ

  .»ببینیم رو ها مریسوئیت اومدن تونیم می که هستیم کسایی تنها تو و من«

 براي المتشع .کرد گاهن بود، پوشانده را یشها چشم آن با که تیزش يها چنگال میان از. کرد غرغري گرچ

  . ها مریسوئیت

 اون دنبالش، برن ها اون اگه. ببینه رو اومدنشون تو و من مثل تونه نمی ونا .گرچ درسته،« .داد تکان سري ریچارد

  »کشنش. می اونها. میشن نزدیک که ببینه تونه نمی
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 را آن بعد و آورد بیرون را مو دسته گرچ. باخت رنگ صورتش. برخاست گرچ گلوي از طوالنی و بلند سخت، يا ناله

  د.بگیر بود، فهمیده را او منظور گار که این خاطر به اش خنده جلوي توانست ینم ریچارد. فشرد سینه به

 طول زیادي مدت اما کنم محافظت ازش تا برم خودم خواست یم دلم آره؟ ؟کنم یم فکر چی به که زدي حدس«

 تحمل منو وزن بتونی که نیستی بزرگ يا اندازه به تو. باشه خطر در هم حاال همین مکنهم. مبرس اون به من تا میکشه

  ».کنی محافظت ازش و بري تو که اینه بکنیم تونیم می که کاري تنها. کنی

 يها گفته معناي ناگهان رسید یم نظر به. کرد نمایان را تیزش يها دندان که زد لبخندي موافقت نشانه به گرچ

  ».دوووس راااچااارقچ... گررر« .کرد حلقه او دور را بازوانش است؛ فهمیده را ریچارد

  .»مدار دوست رو تو نمم گرچ،«  .کرد نوازش را گارم ه ریچارد

 بود گفته گرچ به او. کرد ینم درك را این گرچ ماا ؛دبو کرده دور خود از جانش، نجات براي را، گرچ بار یک قبالً او

  .گرفت آغوش در محکم را و، ابدهد هل عقب به را گار که این از قبل. کرد نخواهد را کار این دوباره وقت هیچ که

  ».کن گوش من ه، بگرچ«

   .کردند نگاه باال به گار، درخشان سبز چشمان

 لش، دخوام می من که همونقدري هم ونا .داره دوست رو تو ،دارم دوستت من که اندازه همون به هم کیالن گرچ،«

 می منتظر اینجا من. باشیم هم با مون همه خوام می من باشی، من با خواي می تو که همونطوري. باشه ما با خواد می

 اون«. کرد نوازش را گرچ شانه و زد لبخندي ریچارد .»گردونی برش و کنی محافظت زش، ابري خوام می ازت م.مون

  .»بود خواهیم همدیگه با ما همه وقت

   .شدند کشیده درهم اخم حالت به گرچ ابروهاي

 و دور تو داره دوست ونما .داشت خواهی رو ما دو هر. نداري دوست یه فقط دیگه وقت ون، اباشیم هم با ما که وقتی«

  .»یادم خوشت ازش هم تو. باشی برش

  .رسید نظرمی به تر مشتاق کمی گرچ

  ».بگیرن کشتی باهات تا داشت، خواهی زیادي دوستاي تو«

 گرچ زندگی، از کوچکی بخش در. داشت نگه محکم را او بازوهاي ریچارد بپرد، او سر روي بتواند گار اینکه از قبل

  .بود گرفتن کشتی عاشق
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 تو نه؟ مگه ؛فهمی یم. بگیرم کشتی باهات گرانم، ندارم دوستشون که کسایی درباره که وقتی تونم نمی من گرچ،«

  »کنی؟ بازي و بگیري کشتی بقیه با خطرم در من وقتی خواد می دلت

 بودند، هم آغوش در ها آن وقتی. کشید آغوش در را او دوباره ریچارد. داد تکان سري بعد و کرد فکر يا لحظه گرچ

  .داد تکان و کرد باز را یشها بال شادي با گرچ

  »کنی؟ پرواز برف توي ینتو می و، تگرچ«

  .داد تکان سري گرچ

  »شب؟ توي«

  .گذاشت نمایش به را یشها دندان لبخندي با و داد تکان سر دوباره گار

 می رو جهتا تو. اون مثل چیزایی و جنوب و شمال. دادم یادت رو ها جهت نم .کنی پیداش توي می وت !خوب بسیار«

  .»یهشرق جنوب توي کیالن. وبهخ دونی؟

  .کرد اشاره جهت آن به زودتر و داد شکست را او کار این در گرچ اما کند، اشاره شرقی جنوب به خواست ریچارد

 و یرمم دنبالش من میکنه کرف .میره شهر یه به و میشه دور ما از داره. شرقیه جنوب توي اون! خوبه« .خندید ریچارد

 پیرمرد یه. مردمه بقیه با اون. بیاد اینجا اون که بمونم منتظر اینجا باید من. تونم نمی اما ،رسم یم بهش شهر اون توي

. سربازن بیشترشون. هستن اونا با هم اي دیگه ردمم .زد بزرگمه، پدر و دوست اون. هست اونجا سفید موهاي با

  »فهمی؟ یم .مردم از زیادي تعداد

 براي دیگري راه ،اش یخستگ میان از کرد عیس مالید یم را اش یشانیپ که حالیر د ریچارد. کرد اخم ناراحتی با گرچ

  .کند پیدا مطلب این توضیح

  .»ینزد می حرف مردم اون با شما که وقتی ثلم .امشب مثل« :گفت بالکن سمت آن ز، اکارا

بودن،  اینجا امشب که مردمی همه«. چرخاند را انگشتش و کرد اشاره اصلی سالن به او »اون. مثل رچ،گ !آره! آره«

  »هستن. اون با که ردمیم مثل .زدم یم حرف باهاشون داشتم وقتی

  . کرد فهمیدن نشانه به غرغري گرچ سرانجام

 بفهمه تا بدي، بهش رو نامه این باید تو«. آورد بیرون را نامه. کرد نوازش را دوستش سینه دلداري، عنوان به ریچارد

  »؟فهمی یم. کنه دریافت رو نامه این که مهمه خیلی. میده توضیح براش رو چیز همه این. برگرده اینجا به باید چرا
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  . قاپید را نامه تیزش پنجه یک با گرچ 

 یا کنی پاره اونو تیزت يها پنجه با مکنهم .کنی حملش تونی نمی. نمیشه اینطوري« .زد عقب را موهایش ریچارد

  »خوندش. شه نمی و میشه خیس برف توي اون بعالوه. کنی گمش و بندازیش

   .رفت خاموشی به رو دایش، صبرساند مقصد به سالم را نامه بتواند گرچ که کرد یم فکر راهی به ریچارد که زمانی

  ».رال لرد«

 همان شد توجه، مگرفت را آن ریچارد وقتی. گرفت سمتش بهن روش و تاریک میان از را چیزي راینا ت.برگش او

 ریچارد. اند کرده حمل آن روند اینجا به تا دیهارا در مردم قصر از را نریماك ژنرال نامه که ستا چرمی کیسه

  .خندید

  .»اینا، رممنونم«

 گرچ گردن دور چرمی تسمه از را آن. گذاشت چرمی کیسه در را همه امیدهاي و امیدهایش را، اش نامه ریچارد

 خیره اش مجموعه جدید عضو به خوشحالی ا، بکند بررسی را کیالن موي دسته دوباره اینکه از قبلچ گر. کرد آویزان

  .شد

 جا اون به که زمانی تا حاال از که بگم بهت تا ندارم راهی هیچ. نباشه مردم بقیه با اون دالیلی خاطر به ممکنه گرچ،«

  ».باشه سخت کردنش پیدا ممکنه .هباش افتاده ممکنه اتفاقی ه، چرسی یم

 تاریک، شبی نیمه در گرچ بود دیده ریچارد. بود کیالن موي دسته نوازش حال در که کرد تماشا را رچ، گریچارد

 پیدا راهی باید ماا .ببیند زمین روي بر را مردم توانست یم او. است کرده شکار خوردن تکان حال در را موشی

   .کند یم پیدا را درست شخص شود، مطمئن تا کرد یم

 من. ندارن بلندي این به موهایی زیادي زناي. داره این مثل بلندي موهاي اون ما، اندیدي اونو وقت هیچ قبالً تو گرچ«

 کسیه مونه میزنه، صدا اسمتو که اونی. زنه می صدا اسمتو و ترسه نمی ببینه رو تو وقتی اون. گفتم بهش تو درباره

  »هست. واقعی که

. پرید پایین و باال پاهایش روي و کرد باز را یشها بال بود، فهمیده را ها دستورالعمل همه که این از خوشحالی با گرچ

 هجوم داخل به برف. کرد باز کامالً را پنجره ریچارد. بیاورد ریچارد نزد به را کیالن تواند یم که این از خوشحال

  .کشیدند آغوش در را همدیگر دوست، دو بار آخرین براي. آورد
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 زیادي مدت داره مکانا .ده می ادامه طور ینهم برسی بهش که موقعی تا. کرده فرار اینجا از که است هفته دو اون«

 خوام می نم .ببینی صدمه خوام نمی. باش واظبم گرچ،. نشو ناامید اما زیاد، خیلی وزهاير .برسی بهش تا بکشه طول

  »پشمالو. گنده یواليم. هبگیر کشتی باهات دوباره تا جا این برگردي

 رااااچااارق گررررچ« .رفت پنجره لبه به سپس ،داد یم اش یخوشحال از نشان که ترسناکی صداي. خندید گرچ 

  ».دووووس

  ».کن سفر ایمن. باش خودت واظبم. مدار دوست نمم رچ،گ« .داد تکان دست برایش ریچارد

 ناپدید شب تاریکی در گار که وجودي با ریچارد. کرد پرواز شب درون به گاه آن. داد تکان دستی برایش هم گرچ

 با کرد یم فکر. کرد خالء احساس درونش رد نناگها ریچارد. کرد یم تماشا را سرد شب سیاهی همچنان بود، شده

 آن از قبل هفته دو کیالن. هستند جا آن مرتبطند، او به که خاطر این به قطف .نیستند شمانند که شده احاطه مردمی

 گرچ که کرد یر نمتصو ریچارد. برسد او به باالخره تا کشید یم طول بیشتر هفته دو یا یک گار رايد. ببو گریخته جا

 در حاال همینز ا او. کشید یم طول ماه دو نزدیک شاید. برگرداند یدیندریلآ به و یافته را زد و کیالن ماه یک از کمتر

 طوالنی مدت براي ها آن. بود گرانن ،گردند یم بر او پیش به که دوستانش رايب .کرد یم پیچش احساس شکمش

  .بودند جدا

، پنجره بستن از بعد. دهد پایان آن به توانست یم ها آن حضور تنها د.شو تمام تنهایی احساس این خواست یم ریچارد

  . بودند ایستاده او سر پشت موردسیت دو. بازگشت اتاق سمت به وا

  .»شماست دوست واقعاً گرچ«: گفت کارا

 او، با صحبت از قبل کارا. چشدب بود، کرده گیر گلویش در که را يا غده مزه خواست ینم. داد تکان سري تنها ریچارد

  .شد خیره راینا به

 می ما. اشیدب امنه، براتون هک دیهارا، توي شما بهتره که گرفتیم تصمیم م.کردی بحث موضوع این درباره ما رال، لرد«

  »کنند. همراهی شما پیش دیهارا و تا یشونو، ارسیدند شما ملکه که وقتی تا بزاریم اینجا رو ارتش یه تونیم

 باید و جادوگرم یه من. بده شکست رو دنیا خواد می امپراطوري محفل. بمونم جا همین باید نم. مگفت بهتون قبالً«

  ».بکنم کاري اش علیه

  .»یددون نمی جادو درباره هیچی که ینا کنید. استفاده موهبتتون از چطوري دونید نمی گفتید شما«
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 تونه ی، مرسید وقتی. بمونم رسه می جا این اون که موقعی تا باید نم .دونه می زد، پدربزرگم، اما دونم؛ نمی من«

  ».بگیرم رو دنیا بر ها اون تسلط جلوي و مبجنگ امپراطوري محفل با بتونم تا بده یادم بدونم دارم نیاز که رو چیزایی

 بهشون که کسایی بر خواد می همیشه نفر یه« :گفت و داد تکان دستی موضوع بودن اهمیت کم نشانه به کارا

 با ها یندهنما وقتی. کنید هبرير محفل علیهو ر جنگتون تونید می هم دیهارا از. کنه کمرانیح نمیشه، فرمانروایی

 به باشید، زده يا صدمه که این بدون شما. بود خواهد شما مال میانی سرزمین برگردند، قصرهاشون از صلح پیشنهاد

  »تمومه. امپراطوري محفل کار بشن، تسلیم ها ینسرزم که قتیو .کرد خواهید حکومت دنیا

 امپراطوري محفل طریقی به. هست هم بیشتري چیزهاي. فهمید ینم شما« .کرد پلکان از رفتن پایین به شروع ریچارد

  ».کرده پیدا متحدانی و تصرف رو جدید دنیاي

  »کجاست؟ جدید دنیاي جدید؟ نیايد« :پرسید ،رفتند یم دنبالش به یناار و او که حالیر د کارا

  .»یدندجد دنیاي جزو هم دیهارا و میانی سرزمین. اونجام اهل من که اییج .وستلند«

  ».دن می تشکیل رو دنیا تموم ها ینا« :گفت قاطعیت با کارا

 ماهی مثل« :فتگ ،رفت یم پایین آرامی به و بود گذاشته ابریشمی و نرم پلکان روي بر را دستش که حالیر د ریچارد

 ،اقیانوس کنار دنیا ؟بینی یم استخرو داري فقط دنیاست؟ تموم این کنی یم فکر وت .زنی یم حرف حوض یه داخل

  »میشه؟ تموم اي دیگه چیز یه یا ها بیابون ،ها کوه رشته

 هاي ینسرزم چه ؟کنید یم فکر چی شما. دونند می ارواح فقط« :گفت و کرد کج را سرش. ایستاد باالیی پله روي کارا

  »؟ دیگه استخرهاي هستند؟ ها ینا پشت اي دیگه

  »بیرون؟ اون جایی هی« :گفت و چرخاند دایره یک حالت به را یلشآج کارا

  ».قدیمه دنیاي جنوب که دونم می اما دونم، نمی« :گفت و برد باال را یشها دست ریچارد

  ».یزرعه لم سرزمین یه فقط جنوب« .زد گره درهم را بازوهایش راینا

. هست شدگانم گ دره اسم به جایی خشک بیابان اون اعماق در« .کرد سالن کف روي بر رفتن راه به شروع ریچارد

 توسط پیش سال زاران، هها برج. داره وجود فنا يها برج نام به مانعی دیگه اقیانوس تا اقیانوس یه از اون از بعد

 رو هرکسی جلوي یباًتقر ها برج اون طلسم گذشته سال هزار سه رايب .شدن بنا تصور قابل غیر قدرتی با جادوگرانی

  »بود. شده فراموش زمان طی در پشت، در قدیم دنیاي پس. بودند گرفته ورود براي
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 از اینو« .کشید درهم شک با را ابروهایش کارا، کرد پیدا پژواك سالن کف با ییها چکمه خورد بر صداي که زمانی

  »دونید؟ می کجا

  .»گفتند یم بهش تانیمورا که شهري رد .پیشگوها قصر رد .بودم قدیم، دنیاي ويت جا، اون من«

  »؟واقعاً« :پرسید راینا

 رد تونست نمی کس هیچ گفتید که همونطوري اگه« .شد اضافه راینا مال به هم کارا اخم و داد تکان سري ریچارد

  »کردید؟ عبور شما چطوري بشه،

 چون بشیم، رد تونستیم می ما ن.برد جا اون منو نور، خواهران میگن بهشون که زنایی این اصل رد .طوالنیه داستانش«

 نمی اي دیگه کس هیچ. کنه جذب رو ها برج طلسم مخرب قدرت که نبود قدرتمند اونقدر اما داشتیم رو موهبت

 مانع حاال. بودند مونده هم از جدا چنان هم طلسمشون و ها برج وسیله به جدید و قدیم دنیاي پس بشه، رد تونست

 طوالنیه راهشون. قدیمه دنیاي از امپراطوري محفل. نداره امنیت دیگه کس یچه .ریخته فرو جدید و قدیم دنیاي بین

  .»یمباش آماده باید ام .اومد خواهند اونا اما

  .کرد نگاه ریچارد به گمانی بد با کارا

  »ریخته؟ فرو حاال که طوریه، چبوده برجا پا سال هزاران براي موانع این اگه«

 من تقصیر این کنم فکر« :گفت و کرد صاف را لویشگ ،کردند یم دنبالش نشین شاه باالي تا ها آن که زمانی ریچارد

 محض به بایر زمین. ندارند قرار جاشون سر مانع یه عنوان به دیگه ها اون. کردم نابود رو ها برج طلسم من. باشه

  ».برگشته بود، که علفزاري و سبز سر حالت همون به سقوط

 دونه نمی بود، گفته اون و«: کند صحبت راینا با تا شد رد کنارش از اراک .کردند ارزیابی را او حرفی هیچ بی زن دو

  ».کنه استفاده جادو از چطور

 شما. شدید جنگ این باعث شما اینه گید، می دارید چه اون پس« .داد تغییر ریچارد سمت به را نگاهش جهت راینا

  .»کردید ممکن رو اون

 جنگ جا این ،ها اون متحداي موانع، سقوط از قبل حتی« .زد عقب را موهایش ریچارد .»طوالنیه داستان این ببینید! نه«

 که نداره وجود چیزي حاال اما. بود شده نابود ابنیسیا برن بین از موانع که این از قبل. بودند کرده شروع خودشونو

 استفاده ها ساحره و جادوگرها از ها ونا .نگیرید کم دست رو ها اون. کنه کم رو سرعتشون یا داره نگه عقب رو ها اون

  .»کنند یم
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 لرد ؟کنند یم استفاده ازش خودشون وقت اون. کنند نابود رو جادوها تموم تا دارن آرزو ها اون« :گفت تمسخر با کارا

  ».ده نمی اي یمعن هیچ این رال

 تنها چون« .کرد اشاره سلطنتی میز طرف دو مردهاي به »باشم؟ جادو برابر در جادو تا خواید می من از شماا چر«

  ».کرد استفاده جادو از باید جادو نابودي براي اوقات بیشتر. می تونه باشه فوالد برعلیه فوالد

 جادوگرا با تا چی؟ براي. دارید جادو شما« :گفت و کرد اشاره زن دو به انگشتش اد. بآور باال را دستش ریچارد

 کاریه همون این. کنید استفاده خودش علیهر جادوگ یه جادوي از تونید می شما موردسیت یه عنوان به. کنید مقابله

 براي جادو از رال دارکن که طور همون. کنند یم استفاده جادو زا جادو، بردن بین از براي ها اون. کنند یم اونا که

 دارم، جادو نم .کنه نابود رو شما خواد می محفل دارید، جادو شما. کرد یم ستفادها مخالفانش کشتنو  شما شکنجه

 می تصمیم و بینه می اونو محفل یتاًنها .دارند جادو اتصال، خاطر به ها یهارایید تمام. کنه نابود منو خواد می محفل

 رو میانی سرزمین که همونطوري. کنه تصرف رو دیهارا تا میاد زود یا دیر. کنه ابودشن فسادش خاطر به گیره

  »کردند. تصرف

 انند، مموضوع این به اطمینانش .»کرد خواهند نابود رو ها اون دیهارایی، يها گروه مقابلر د«: گفت اطمینان با اولیک

  . ودب صبح هر در خورشید طلوع به اطمینان

 رو ابنیسیا ها اون اسم هب .بود شده ملحق ها اون به دیهارا منبرگشت زمان« .برگشت مرد سمت به ریچارد خیره نگاه

  .»کرد یم اجرا رو امپراطوري محفل دستورات یدیندریلآ در دیهارا. کرد نابود

  .شدند ساکت محافظ چهار

 صداي با انگار که کارا. کشید آشفتگی و یاس سر از آهی اینار شد، خیره یشها چکمه به زمین روبه کارا که زمانی

 عده اون مثالً .شدند جداو  شکستند رو ارتباطشون ما يها گروه از بعضی جنگ، آشفتگی رد« :گفت ،کرد یم فکر بلند

 سرگردان ارواح ثلم رال، ارباب به اتصال بدون ها اون. بودند کستهش کشتید، رو رال دارکن شما وقتی مردم، قصر در

 ما برگشته، ها اون ارتباط حاال. شدند ملحقو  مرتبط بود داده نشون رو مسیري که کسی به سادگی به ها اون. بودند

  .»یمدار رو رال ارباب

  ».امیدوارم بهش که چیزیه این«. کرد رها گیر اعتراف مادر صندلی روي بر را خودش ریچارد

 ازتون باید بمونید، رال ارباب که این براي ام .ست دیهارا به برگشتن براي اي دیگه دالیل ها ینا« :گفت راینا

 وقت اون. میشه قطع اتصال بشین، کشته شما اگه. نمیشند ملحق امپراطوري محفل به دیگه ما ردمم .کنیم محافظت
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 اونا که نیست شما کار این. کنید رها خودش حال به رو میانی سرزمین بهتره. گیره می دستور محفل از دوباره ارتش

  .»یدکن فظح خودشون شر از رو

 با. گیرن می قرار امپراطوري محفل شمشیر زیر میانی سرزمین ساکنان تمام وقت اون«  :گفت آرامی صداي با ریچارد

 براي شانسی که موقعی تا. بود نخواهد آزادر دیگ کس، هیچ. کرد یم شما با رال دارکن که میشه رفتاري همون ها اون

 سرزمین در ها اون که این از بلق .بشه انجام حاال باید. دیم نمی رو اتفاق این جازه، اباشیم داشته کردنش متوقف

  »کنند. پیدا پایی جاي میانی

 عهده به ها اون راهنمایی. کنن محافظت میاره دلیل که مردي در مقابل رو ما خوب ارواح« .چرخاند را چشمانش کارا

  ».نیست شما

 براي مردم تمام. امپراطوري محفل. کرد خواهند زندگی حکومت یک زیر همه پایان در نکنم رو کار این من اگه«

  .»کنند ینم تحمل رو آزادي میدن، تشکیل رو استبدادي حکومت که ییزورگوها. بود خواهند برده همیشه

 بیشتر توانست ینم که بود خسته قدري به. داد کیهت صندلی پشت به را سرش ریچارد. شد رپ سکوت صداي با سالن

 نظر به. داشتند کردنش متقاعد در عیس شکردن اذیت با ها آن چرا دانست ینم. دارد نگه باز را چشمانش این از

  . کنند درکش یا بدهند اهمیتی داشت انجامش در سعی که کاري به رسید ینم

 خوایم نمی. بدیم دست از رو شما خوایم نمی ما رال، ردل« .کشید او صورت روي به را دستش. داد تکیه میز به کارا

 انجام رو يا ساده کارهاي داریم وستد«. رسید یم نظر به گریان صدایش »رگرده.ب بود قبالً که صورتی به اوضاع

 زندگی ترس این در همیشه قبالً ما. بکنیم کارهایی همچین تونستیم نمی هرگز قبالً. بخندیم و کنیم شوخی مثالً. بدیم

 به میخوایمن دیدیم، رو جدیدي راه ما که حاال. اون از بدتر یا بخوریم صدمه ممکنه بگیم غلطی چیز اگر ،کردیم یم

 رو کار این مون همه وقت اون بریزید دور میانی سرزمین خاطر به رو زندگیتون شمار گا .گردیم بر قبلی شیوه اون

  .»کنیم یم

 افتاده اتفاق چه اون ايبر پایانی این وقت اون بدم، انجام نتونم رو کار این گها .کنین گوش من به...شما همه... کارا«

 محفل وقت ون، اکنم متحد قدرتمند حکومت یه تحت رو ها ینسرزم نتونم من اگه ببینیدش؟ تونید نمی. بود واهدخ

 تا دور سایه اون وقت ون، ابگیره قرار اونا سایه زیر میانی سرزمین گها .زمان هر در قسمت ره .میگیره رو چیز همه

 خواست خاطر به رو کار این من. گرفت خواهد قرار تاریکی در دنیا نهایت در. کرد خواهد محاصره رو دیهارا دور

 جایی وقت اون نکنم سعیمو اگه. کنم یم دارم کاري دادن انجام براي شانسی که این خاطر هب .دم نمی انجام خودم

 بهشون تا بدم شکست مردمو خوام نمی من. کشن میو  کنن می پیدا منو اونا. مونه نمی باقی شدن مخفی براي

 به باید که دلیله این به. کنم زندگی صلح در و باشم داشته خانواده یه. خوام می مآرو زندگی یه فقط من. کنم حکومت
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 با رو ها ینسرزم ما که این. کنیم ینم تحمل رو بحثی و استثنا هیچ قدرتمندیم و ماکه  بدیم نشون میانی هاي ینسرزم

 مطمئن باید ها اون .یمهست یکی واقعاً ما بلکه. کنیم یکی خوایم نمی شده، ایجاد ضرورت وقت در فقط هک اتحاد یه

 در دونن می. کنند یم امنیت احساس ما به پیوستن از وقت اون. کنیم یم ایستادگی درستی هدف خاطر به ما که بشند

 ما. بود نخواهند تنها بجنگند آزادي براير اگ که گیرن می قلب قوت بنابراین. هست براشون اییج ما به شدن ملحق

  .»بشن ملحق بهمون تا کنن اعتماد کافی اندازه به ایدب .کنند یم اعتماد بهش که باشیم قدرتی باید

 دیوانه او کردند یم فکر ها آن. داد تکیه صندلی به و بست را چشمانش ریچارد. گرفت فرا سردي سکوت را اتاق

 مورد در نگرانی و بدهد فرمان داشت، نیاز که چیزهایی مورد در توانست یم سادگی به وا .نداشت اي یدهفا هیچ. است

   .کند تمام ار دادند یم اهمیت آن به که این ای، نه یا آید یم خوششان دستورات اینز ا ها آن اینکه

  ».رال لرد« :کرد صحبت کارا باالخره

 .است ایستاده برابرش در عبوس صورتی و کرده گره درهم بازوهاي با که دید را اراد. ککر باز را چشمانش ریچارد

 صداهاي براش و بزنه آروغ کنم ینم جبورشم .شورمش نمی. کنم ینم عوض رو تون بچه قنداق يها کهنه من«

  .»یارمنم در هم احمقانه

 -بود خانه در که را زمانی او. خندید آرامی به داد یم تکیه صندلی پشت به دوباره را سرش داشت ریچارد که زمانی

 جوانی زن ،1سیاتون الین. بود آمده زد دنبال به بود، ناراحت شدت به که ماما. آورد یاد به -ماجراها این شروع از قبل

 به را پشتش. بود نرفته پیش خوب چندان زایمانش. آورد یم دنیا به را اولش بچه ،نبود بزرگتر ریچارد از خیلی که

  . زد یم حرف زد اب آرام خیلی صداي با و بود کرده ریچارد

 ریچارد که زمانی. شناخت یم دوستش بهترین عنوان به تنها را او است، پدربزرگش زد بفهمد ریچارد که این از قبل

. ابرها کننده حضارا .کردند یم صدا پیر زد نام به تنها را ود. اشناختن ینم جادوگر عنوان به را زد دیگري کس هیچ یا

 انسانی، هاي یماريب کمیاب، يها علف درباره. داشت عجیب دانشی چیزها ترین یبو عج ینتر ساده درباره که مردي

 گوري باید زمانی چه و کند شود یم خوبی گورهاي که جایی ربارهد .آمدند یم کجا از بارانی ابرهاي که این و معالجه

   .دانست یم هم ها بچه تولد درباره او. کند

 براي دختري ز، اتابستان نیمه جشن در اد. تبو داده یاد را رقصیدن چگونه ریچارد به او. شناخت یم را الین ریچارد

 شده مواجه بازوهایش در زنی گرفتن دورنماي با که این تا بگیرد یاد خواست یم ریچارد. کند دعوت رقص دور یک

 و قویست او گفتند یم ریچارد به همه اما چیزي چه نبود مطمئن یچاردر .بشکند را چیزي یا او مبادا که ترسید یم. بود

                                                           
١ Elayne Seaton 
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 خندیده الین کرد، التماس به شروع رقص کردن تمام براي ریچارد وقتی. نزند صدمه مردم به که باشد مواظب باید

  .بود کرده شاد آهنگ یک همراه چرخیدن به شروع او وبا

 موقعی تا وجه هیچ به نداشت حق او بود شنیده چه آن روي از مات. ادانس ینم ها بچه تولد نحوه درباره چیزي ریچارد

 از و داد یم تغییر را مسیرش ،بود او خانه سمت به راهش اگر. شود الین خانه نزدیک داشت، ادامه اتفاق آن که

  . ماند یم دور دردسر

 بهت ممکنه. بیا من اب پسرم،« :گفت و کشید را ریچارد آستین عد، ببرداشت را یشها معجون و ها علف کیف زد

  »باشم. داشته احتیاج

 درس یم نظر به ،کند یم تمرکز موضوعی روي بر زد وقتی اما. آید ینم بر او از کمکی هیچ که کرد تاکید ریچارد

  . است سنگ روي بر چکش کوبیدن مانند او با کردن صحبت

  .»بگیري یاد چیزا خیلی ممکنه. دونی نمی وقت هیچ« :گفت و داد هل در از بیرون به را او زد

 هب سفرش از هنوز هوا و آب خاطر به. بود رفته بیرون مهمانخانه براي یخ بریدن يبرا الین، شوهر هنري

آتش را روشن  بود گفته ریچارد به زد. بودند الین مراه، هخانه داخل زیاد يها زن. بود نگشته از، بشهر هاي یکینزد

 به که زمانی. بود نشسته سرد آشپزخانه در ریچارد. شد خواهد الزم زمانی زیرا ،کند و بگذارد آب گرم شود

. بود افتاده راه به سردش پوست از عرق قطرات ،داد یم وشگ بود شنیده عمرش به که هایی یغج ینتر وحشتناك

  .جیغ همه از بیشتر اما داشت وجود هم دیگر يها زن و ماما يها زمزمه

 به. شود خارج خانه از کردن، ذوب براي برف آوردن بهانه به تا برداشت بزرگی کتري. کرد روشن را آتش ریچارد

 از يا توده او بنابراین. باشند داشته نیاز بیشتري چوب جدید بچه خاطر به الین و هنري شاید که گفت خودش

  .برید را اندازه خوش و خوب يها شاخه

 سرش که وحشتناك هاي یغج صداي خاطر به ریچارد. بشنود را الین هاي یغج صداي توانست یم هنوز او. نبود خوب

 ریچارد. شد یم قلبش صربان افزایش باعث ها یغج صداي که خاطر این به بلکه. نبود ناراحت ،آورد یم درد را

 هیچ ریچارد. بود آمده پیش اي يجد مشکل این که مگر آمد ینم زد دنبال به امام .است مرگ حال در الین دانست یم

 درس او به که مانیز را اش خنده از سرخ صورت او. باشد الین ها آن اولین خواست ینم. بود ندیده را مرده یک وقت

  .آورد یم یاد به ،داد یم رقص

 شده خیره بیرون هب و بود نشسته میز کنار که مانیز .نیست متوجه کرد یم وانمود اما بود، قرمز صورتش وقت تمام

 ستون پایین تا شد باعث که وريط .تر دردمندانه بقیهز ا .آمد نهایی جیغ ،است وحشتناکی جاي دنیا کرد کرمیف و بود
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 را چشمانش. کرد یم فکر الین مرگ ه، ببدبختی و تنهایی در خانه، از بیرون ریچارد. بیفتد لرزه به ریچارد فقرات

 ممکن غیر یباًتقر زده یخ زمین در گور یک کندن. بگیرد را یشها اشک ریزش جلوي کرد سعی سکوت در و بست

 ینمأمور انبار در را الین زده یخ بدن خواست ینم ریچارد. بکند الین براي را کار این داد قول خودش به او اما بود،

 داده یاد او به الین. داد یم انجام را کار ین، اکشید یم طول ماه یک اگر حتی. بود قوي ریچارد. دارند نگه دفن و نکف

  .برقصد چطور بود

 و کوچک چیزي زد، ».اینجا بیا ریچارد،« .شد ارد، وکرد یم حمل را چیزي که حالیر د دز .شد باز خواب اتاق ربد

  ».بشور دقت به اینو« .بود داده ریچارد به ریز يها دست و پاها با خونین،

  »بکنم؟ کارو این باید چطوري چی؟«: بود گفته کنان پته تته ریچارد

  »نه؟ مگه کردي، گرم رو آب ؟کجاست یف، کجان پسر. گرم آب توي« :بود کشیده فریاد زد

  ».ولرمه فقط نیست، داغ زیاد اآلن« :بود کرده اشاره کیف به اش چانه با ریچارد

  ».خواب اتاق به گردون برش و کن قنداق ها حوله اون با اونو پس«

  »بدن؟ انجامش تونن نمی ها زن عزیز، ارواح. من نه بکنن رو کارا این باید وناا .ها زن... زد اما«

 انجام کارو این ها زن خواستم یم من گها سرم،پ«. بود کرده نگاه او به چشمی زیر و زد عقب را سپیدش موهاي زد

  »؟خواستم یم. بدي انجام کارو این خواستم ینم تو از بدن،

 کند حرکت ترسید یم ریچارد. شد بسته بلند صداي با خواب اتاق رت. درف و شد گم ردایش از طوفانی در زد سپس

 یواقع کند باور توانست یم سختی به ریچارد که بود کوچک قدري به چیز آن. بزند صدمه کوچک چیز آن به مبادا

 او. جدید دنیاي یک. جدید روح یک. بود انسان یک این. کرد خندیدن به شروع یچاردر .افتاد اتفاقی وقت آن. است

 و رفت جلو اشک با آورد، خواب اتاق به حوله در پوشیده و کرد استحمام را او که وقتی. کرد یم نگاه جادو به داشت

  .است زنده هنوز الین که دید

 تونی می مطمئناً تو الین،« :که بود این بگوید توانست که چیزي تنها. داشتند را او وزن تحمل سختی به لرزانش پاهاي

  »بدي؟ انجام رو آوري حیرت کار همچین تونستی چطوري ولی. برقصی

  . است احمق یک او انگار که شدند خیره او به طوري تخت اطراف يها زن
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  »ه.برقص تا بدي یاد 2برادلی به تونی یم تو روزي، هی !روشن شمچ« :گفت و زد لبخندي اش یخستگ میان از الین

  .شد تر یضعر لبخندش گذاشت، آغوشش در را کودك مالیمت با ریچارد که زمانی. کرد دراز را یشها دست الین

 درك خواستم یم که چیزیو ها ینا همه از بعد رسه می نظر به پسرم،! خوب بسیار« :گفت و برد باال را ابرویش زد

  »گرفتی؟ یاد چیزي حاال. کردي

 خاطراتش به ،داد یم گوش سکوت به که طور همان. زد یم صدا ریچارد عمو را او و بود یم ساله ده باید حاال برادلی

  . بود برگشته

 مجبور اگه حتی. بکنی کارون ای باید تو! آره« :گفت مهربان لحنی با او نهایت در. کرد فکر کارا يها حرف به ریچارد

 تازه، روح یه. کنی تجربه رو جدید زندگی هاي یشگفت تو که خوام می من. کنی یم کارو ین، ابدم دستور بهت بشم

 عوضش. کنی یم حمام اونو تو. کنی حس دستاته رو توي که یلیآج جادوي جز به جادویی بتونی تا. هات دست درون

 اهمیتی به نم .مهمه دنیا این براي لطیفت و نرم احساسات که فهمی یم اونوقت. بزنه آروغ که کنی یم کاري. کنی یم

 شاد اي آینده امید به اونو تونی می پس میاري، در احمقانه صداهاي براش تو. دارم اعتماد میدي، هام بچه به که

 بفهمی، منو دالیل باقی تونی نمی تو اگه. کشتی رو ییها دمآ گذشته در کنی فراموش طوري اون ایدش .بخندونی

  .»یکن درك دلیل این خاطر به منو بتونی امیدوارم

 جا همه او اطراف در. کند استراحت تا داد اجازه گذشته يها ساعت طی در بار اولین براي. داد تکیه صندلی به ریچارد

 یشها اشک و ها لب میان از کارا. شود منحرف ذهنش تا داد اجازه د.کر فکر کیالن درباره او. رسید یم نظر به ساکت

  .بود شده گم بزرگ سالن در یباًتقر که نرم صدایی. کرد نجوایی

  ».شکنم یم هاتونو استخون تک تک شخصاً خودم ،بدین کشتن به خودتونو کنید سعی شما دنیا به حکومت با شما اگه«

، دید یم سیاهی در که ییها رنگ با یشها پلک پشت تاریکی. شوند جمع لبخند یک با یشها گونه داد اجازه ریچارد

 این. کیالن صندلی گیر، اعتراف مادر صندلی. بود آگاه بود نشسته آن بر که اي یصندل از سختی به او. شدند خلوطم

 به که را جادوگرش اولین و گیر اعتراف مادر اولین توانست یم او. بود کرده حکومت میانی سرزمین اتحاد بر او جا

 اتحاد پایان و میانی سرزمین تسلیم از بعد که بود مقدسی مکان در وا .کند سح بودند، شده خیره او به پایین و

  .بودند جا آن در ابدي صلحی براي شان یجعل

 را شمشیرش و بود سابقش دشمن جایگاه در حاال او. جنگید یم میانی سرزمین براي فقط د.بو شده جنگ این وارد او

 دالیل براي را اتحاد دارد که دانست یم ریچارد. بود کرده رو و زیر را دنیا وا روز، یک در. بود داده قرار او گلوي بر

                                                           
٢ Bradley 
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 عاشقش کیالن: گفت خودش به. کرد خواهد فکري چه خودش با کیالن که کرد یم فکر این به اما، شکند یم درستی

   کرد؟ خواهد فکري چه زد عزیز، ارواح. کرد یم درك باید. کرد یم درك و بود

 تصور خودش دور را او يها ستد .داد کیه، تبود گذاشته دست کیالن که جایی صندلی، يها دسته به را یشها دست

 یا و خوشحال آنقدر اش یزندگ تمام در کرد ینم فکر بودند، دنیا دو بین مکانی در ها آن گذشته شب که زمانی. کرد

   .باشد کرده بودن عاشق احساس

 .بود رفته خواب به هم حاال همین اما کند، پیدا تختخوابی باید گوید یم او به کسی که کرد حس
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  مفصل هفده

 دقیقاً اتفاقاتد. وحال بخوشاطراف قصر را گرفته بودند توبیاس  دیهاراییبا وجودي که صدها گروه وحشی 

. رفت میبا این حال همه چیز داشت عالی پیش  افتاد نمیاتفاق ن نقشه کشیده بود آروز صبح براي  نآکه  طوري همان

ن شب دوباره بیرون نیاید. گستاخی آموقع ورودش مانعش نشدند اما به او اخطار دادند که بهتر است  ها دیهارایی

بود تا نافرمانی  مند عالقه کرد مییاي بازجویی هرا م نآاما او بیشتر به پیرزنی که اتوره  ،میز بودآتحقیر ها دیهارایی

  . ها دیهارایی

. بود میماده جواب دادن به سواالت آاال حباید تا  پیرزنداشت و براي دریافت جوابشان بی صبر بود.  هایی سوالاو 

بدون  ،براي بازجویی فرديماده سازي آاتوره در کار خود خیلی ماهر بود. حتی با وجود اینکه اولین بار بود که براي 

  ثابت کرده بود در کارش با استعداد است.  قبالً اتوره، کرد میحضور برادري که مواظب دستان او باشد به او اعتماد 

بر روي فرش را  نو آ ،تکاندرا توبیاس برف روي شنلش ماده بود. آتازه چیزي بیشتر از  هاي مسئولیته براي ورات

اهمیتی بدهد از میان اتاق انتظار بی عیب و نقص به  هایش چکمهن طالیی و سرخ ریخت و بدون اینکه به تمیز کرد

که در مقابل بازتاب  اي شیشه هاي چراغال بزرگ به وسیله هبه راه افتاد.  شد میراه پله منتهی  هسمت دهلیزي که ب

  . فرستادند میویزان شده بودند پرتوهاي نور لرزانی را به سمت کف چوبی با روکش طال آ اي نقرهدهنده 

در هنگام تعظیم با انگشتشان پیشانی خود را لمس  شدند میاز مقابلشان رد  ها آنمحافظان شنل قرمز زمانی که 

زمانی  ؛داشتند میدر دو طرفش قدم بر  گالتورهرا نداد. لونتا و  ها آن. توبیاس به خود زحمت جواب دادن به کردند می

 ،نقش گردیده بود هایشان افسانهکه با  هایی فرشزیین شده بود و بارس تلی که با نقاشی سالطین اصلی نیکودیوار اص

و  دید میسنگی ساده و به همان اندازه که چشم  هاي بلوك ،زیر تزئینات. شد میبه مقدار زیادي باعث خیال پردازي 

  قرار داشت.  ،سرد ،کرد میدست لمس 

در تمام  تاباند میکه با انگشتش سبیلش را  یگرم است. زمان رود میبا خود فکر کرد، اتاقی که او به سمتش توبیاس 

را بیشتر کرده بود. به خودش تذکر  هایش استخوانسرما درد  رسید می. به نظر کرد میدرد را حس  هایش استخوان

ا چیزي او را بامشب  ،داد که باید بیشتر به دنبال کارهاي خالق باشد و نباید به این مسائل دنیوي توجهی کند. خالق

  خوب تقدیس کرده بود.  هاي کمکبیشتر از 

بودند. اما در طبقات پایین راهروهاي ساده و خالی قرار داشتند. از  مسلکمردانی خوب از  ،در طبقات باالیی نگهبانان

با  . لونتاکاوید میطول اتاق را  ي همیشه مراقب هگالتور چشمان طبقات پایین هیچ راهی به داخل یا بیرون قصر نبود.

در طلسم  مخصوصاًلبخندي صبورانه منتظر ایستاده بود. توبیاس به او گفته بود که کارش را خوب انجام داده است، 

  به خاطر این تعریف نقش بسته بود.  هایش گونهاز رنگ سرخ بر روي  اي سایهخر و آ
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پر از مرگ بودند.  ایشه چشم چند. هرگردید زد میکه لبخند  توبیاس وارد اتاق شد و صورت به صورت اتوره

ویزان شده بود. پاهایش در آرد شده بود  هایش گوشهنین که از دو سمت آاتوره توسط میخی توبیاس یخ زد، 

  تشکیل شده بود.از خون  اي حوضچهدر زیر پایش  خوردند میتاریکی تاب 

ن بر روي زمین توده شده آنوارهاي با یک برش تمیز از دور تا دور گردنش اینچ به اینچ پوست او کنده شده بود. 

کبدش  بود، رامی در حال تاب خوردنآبه  ش کهرا باز کرده بود. روي زمین و جلوي بدن ها دندهبودند، برشی پایین 

و نامرتب بود، در  تر بزرگ هایی دندانقرار داشت، از هر سمتش چند گاز زده شده بود گازهاي یک سمت به وسیله 

  و مرتب گاز گرفته بودند.  تر کوچک هایی دندانسمت دیگر 

ي برخورد کرد و بر به دیوار کنار لونتا که يبه طور بروگان از خشم منفجر شد و با مشتش پشت دستی به لونتا زد

  ».کردي میو حواست رو جمع اتوره این خطاي توئه عجوزه، این خطاي توئه، تو باید اینجا می موندي «زمین افتاد. 

. اگر مجبور بود با دستان خالی، به این خاطر که اجازه داده بود کشت مینمرده بود بروگان خودش او را  اگر اتوره

 ،عجوزه پیر از عدالت او فرار کند. به این خاطر که اجازه داده بود یک ویرانگر فرار کند. یک شکارچی شیطان واقعی

  میز اتوره به او بود. آ. خنده تمسخر کشت می قبل از مرگش بی توجه به اینکه چه بهایی داشت یک شیطان را

. اسم تو از لیست ما میشی، تو از مسلک اخراج تو ما رو نا امید کردي اتوره« زد: او رت سردوبه ص اي ضربهبروگان 

  »حذف میشه.

من بهتون گفتم که باید بمونم و « به دیوار تکیه داده بود با یک دست گونه خونینش را نگه داشت. که حالی درلونتا 

  »مواظبش باشم، بهتون گفتم.

براي من عذرهاي مزخرف نیار عجوزه، اگه می دونستی عجوزه پیر چقدر برامون « بروگان به پایین و به او نگاه کرد:

  »دردسر درست می کنه پس باید می موندي.

  ».نم، شما مجبورم کردین بیاماما من بهتون گفتم باید بمو« لونتا اشک را از چشمانش پاك کرد:

  ».رو بیار ها اسب« .بروگان او را نادیده گرفت و به سمت سرهنگش چرخید

ش ل. از زشتی گناه او حاکرد میو کارش را تمام  شکافت میش را یباید گلو همین حاال،، کشت میرا  لونتابروگان باید 

از  اي گنجینه ، پیرزنبه قیمت اطالعات ارزشمندي تمام شده بود. بروگان مطمئن بود بد شده بود. امشب برایش

  . داشت میرا  نآاطالعات در اختیار دارد. اگر به خاطر خواهر نفرت انگیزش نبود او حاال باید 

  »چه تعداد اسب لرد ژنرال؟« نجوا کنان گفت: گالتوره
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دوباره  کرد میپاك  اش گونهخون را از  که حالی درنگاه کرد که  دایستا میبروگان خواهرش را که بر روي پاهایش 

  ».سه تا« . در همین لحظه، بروگان با تندي گفت:کشت می. باید او را آورد میرامشش را به دست آ

ی را از ابزارهاي دیوار قاز در بیرون رود و در تاریکی راهرو محو شود چما اي سایهقبل از اینکه مثل  گالتوره

چک کردن دوباره ورده بود نیازي به آن خرابی که به بار آاگرچه با  اند ندیدهبرداشت. واضح بود که نگهبانان او را 

بگوید اگر او را یافت زنده  گالتورهنبود اما ممکن بود پیرزن هنوز هم در این اطراف باشد. نیازي نبود که به 

  براي او نداشت.  اي فایدهالنه با شمشیر هیچ دستگیرش کند. انتقامی عجو

تاوان بی  کردند می. اگر پیدایش شد میو از او بازجویی  کردند میزنده دستگیرش  کردند میاگر او را پیدا 

بروگان نگاهی به ... کردند میبگوید. اگر او را پیدا  دانست می، اما اول باید هر چه را که داد میرا  اش حرمتی

  خواهرش کرد.

  »؟کنی میوجود اونو هیچ کجا حس «

در اطراف قصر حضور نداشتند  دیهاراییند هزار چ، حتی اگر خاراند نمیلونتا سري تکان داد. او دیگر بازوهایش را 

 خواست میدر این طوفان برف غیر ممکن بود رد کسی را دنبال کنند. بعالوه، به همان مقدار که بروگان پیرزن را 

 گالتورهموضوع لرد رال هم بود. اگر  و رفت؛ میداشت که باید دنبالش  تري بزرگکافر  بروگان ردي از شکار

ي سخت و بی ارزش وقتشان را بر سر شکار توانند نمی ها آنوانست نتتوانست زن را پیدا کند خوب است، اما اگر 

، همیشه یکی دیگر وجود داشت. لرد ژنرال شدند میگرها به سختی چیزهاي کم یابی محسوب تلف کنند. نابود

  رسیدگی کند، کارهاي خالق.  ها آنداشت که به  تري مهممسلک پارسایان کارهاي 

 سینه دردناك خود را تکانی داد و گفت:لونتا لنگ لنگان به کنار بروگان رفت و بازویش را دور کمر او حلقه کرد، 

رو با انجام کارهاي خالق داشتین، اجازه بدین کاري کنم احساس دیر وقته، بیاید به رختخواب، شما روز سختی «

  »بهتري داشته باشین. شما لذت می برین، قول میدم.

   .بروگان هیچ نگفت

من براتون جذاب خواهم بود، « لونتا پیشنهاد کرد: ».لذت خودش رو برد، بزارید لونتا مال شما رو بهتون بده گالتوره«

  »توبیاس؟ لطفاً

وقتی براي این کار نیست، ما باید یکباره بریم، امیدوارم امشب درس خوبی «ن فکر کرد. آفقط براي یک لحظه به 

  ».کنم نمیگرفته باشی لونتا، من کار اشتباه تو رو دوباره تحمل 

  ».دیدبهتر کار کنم، بهتر کار خواهم کرد، خواهید  کنم میبله لرد ژنرال، سعی « خم کرد و گفت: سرش رالونتا 
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او هدایت کرد نگهبانان جلوي در ایستاده بودند.  کرد مینجا با شاهدها صحبت آبروگان او را به باال و به جایی که در 

اشته بود ناپدید شده ذکه پیرزن به او داده بود و او روي میز جا گ اي نقرهبه سمت در رفت اما به عقب چرخید. سکه 

  .بود

  »بعد از اینکه من از اینجا رفتم هیچ کس اینجا نیومد؟« نگاه کرد: نگهبان بروگان به

  »ه.دمویهم ن حنه لرد ژنرال، حتی یه رو« جواب داد: اي عضلهنگهبان 

  »خودش رو برداشته تا یه پیغام بده.اون اینجا بوده، اون سکه « بروگان با خودش غرغر کرد.

را از  ها آن توبیاسهم او را ندیده بودند.  ها آند، در راه بیرون رفتنش از هیچ کدام از نگهبانان دیگر سوالی نکر 

که  ین راهش را به سمت پشت کاخ و جایفکرش بیرون کرد و به چیزهایی که احتیاج داشت تمرکز کرد. بروگا

به چه چیزهایی براي مسافرت نیاز داشتند و  ها آن دانست میباید  گالتورهبل قرار داشت کج کرد. صطمیانبري به ا

بودند اما با تاریکی  ها اصطبلدور تا دور  دیهارایی هاي گروه مطمئناً. کرد میرا زین  ها اسب نیرومندترینباید سه تا از 

  بل برسانند. صطو طوفان برف فعلی براي او و لونتا ممکن بود که بتوانند خود را به ا

. با وجود رفتند میی یگفت، اگر قرار بود به دنبال مادر اعتراف گیر بروند فقط باید سه تابروگان به افرادش هیچ ن

 شدند میدیده  قطعاًن همه نفر آ .نبودممکن  ضاي محفلاعبتوانند بروند اما براي تمام  ها آنممکن بود سه نفر  نطوفا

 توانستند نمیمسلک پارسایان خشن بودند اما  . جنگجوهايشدند میکشته  ها آنهمه  احتماالًو  گرفت میو پیکاري در 

بهتر بود مردها را  با جنگ بیگانه نیستند. ها دیهاراییبرابري کنند. بدتر اینکه او دیده بود  دیهاراییبا تعداد نفرات 

ب خیانت کنند. بروگان در دانستند نمیبه چیزي که  توانستند نمی ها آن. گذاشتند میجا  جا همینبراي گمراه کردن 

چند طبقه باالتر  هاي پنجرهاو تنها ذرات ریز برف را به خاطر نوري که از بزرگ بلوط را به سمت شب باز کرد. 

بل نا صطن هواي طوفانی اآرا خاموش کرده بود اما به نور کوچکی نیاز داشت تا بتواند در  ها چراغ. دید می تابید می

 شنا را پیدا کند. آ

سربازها رو به رو شدیم اونا سعی می کنن جلوي رفتن ما رو بگیرن، ما نمی تونیم بهشون نزدیک من بمون، اگه با «

  »...این اجازه رو بدیم. ما باید بریم دنبال مادر اعتراف گیر

  »اما لرد ژنرال...«

  »میدي؟ساکت باش، اگه اونا سعی کردن جلوي ما رو بگیرن بهتره ما رو از بینشون رد کنی، فه« به او تشر زد: نبروگا

  »اگه اونها تعدادشون زیاد باشه من فقط می تونم...«
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  ».منو امتحان نکن لونتا، تو گفتی بهتر خواهی بود، من بهت این شانس رو دادم، نا امیدم نکن«

  ».بله لرد ژنرال« کشید: تر نزدیکلونتا، نوارهایش را 

رامی در میان طوفان به راه آرا به داخل طوفان برف کشید و به  وقت لونتا نآخاموش کرد و  را بروگان چراغ هال

. در این طوفان برف شدند میفقط باید سوار اسب  ها آن. کرد میرا زین  ها اسبباید تا به حال  گالتورهافتاد. 

 تر نزدیکبل صطن ااکه بر پشت اسب سوارند نداشتند. سیاهی ساختم ها آنزمانی براي متوقف کردن  ها دیهارایی

شمشیر را صدا زدند و همه با هم  او را دیدند همکارانشان ها آن، شکل سربازان ظاهر شد. وقتی شد. بیرون از برف

همه  ها آنبلند نبود که لشکري از افراد بزرگ را جمع کند.  اي اندازهاما به  پیچیددر باد  ها آنصداي نعره  .کشیدند

  جا بودند.

  »لونتا یه کاري بکن.«

که تیري از کنار  یزمانطلسمی کرد اما مردها تردید نکردند،  احضاررا باال برد و با انگشتانش شروع به  او دستانش

که تیرها  ی. لونتا زمانزد میرا از اطراف او کنار  گذشت عقب رفت، خالق طوفانی درست کرده بود که تیرها اش گونه

شمشیر  آمدند میمردانی که از همه طرف به سمتش با دیدن توبیاس ، رفت میاردك وار کنار  آمدند میبه سمتش 

هم بسته بود. لونتا به قدري سرگرم کنار رفتن از سر راه ه را نآکشید. به این فکر کرد که به قصرش بر گردد اما 

که ناگهانی شروع شده بودند  طور همانطلسمی فرا بخواند. او جیغی کشید و باران تیرها  توانست نمیتیرها بود که 

ه سختی از ب. او بازوي لونتا را کشید و کند میناگهانی هم تمام شدند. توبیاس شنید که صداي جیغ در باد ادامه پیدا 

 هایی آن. چندین نفر جلوي راه او را بستند. یکی از بود مینجا آباید  گالتوره .بل رفتصطمیان طوفان شدید به سمت ا

  افتاد.  ها برفاز جلویش عبور کرد ناله کرد. اول از همه صورت مرد به داخل  اي سایهبود زمانی که  که راه را بسته

را  ها آنباد بدون هیچ رحمی  دهند میدید که بقیه شمشیرهایشان را در هوا و برف تکان  آشفتگین آتوبیاس در 

 هاي دیهاراییویش بود دید. تمامی توبیاس سکندري خورد و در فاصله یک پلک زدن چیزي را که جل .درید می

. او شود میسرخ پر  هاي لکه. دید که برف با شد میدر زوزه باد گم  هایشان نعرهاطرافش در حال فرو افتادن بودند، 

. نگاه تیزش در همه شود میبه بیرون سرازیر  هایشان روده و کنند میدید که مردها در همان مسیر حرکتشان سقوط 

  مهاجم را ببیند.  کرد میو سعی  چرخید میطرف 

  »خالق عزیز، من رو ببخش، من کارهاي تو رو انجام میدم.« فریاد کشید:

. کردند میبر زمین سقوط  آمدند میو به همان سرعتی که  آمدند میبل صطمردها به سرعت از هر سویی به سمت ا

را با چنین سرعت و  ها انسانوقت ندیده بود  هیچ قبالًجنازه بر روي زمین برفی افتاده بود. او  صد یکبیشتر از 

وحشی گري اي سالخی کنند. توبیاس دوال شد و از اینکه فهمید این مهمانان برفی از روي سنجیدگی و با درایت 
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سفید در اطراف او  هاي شنلکرد، مردانی با  ها آنزنده بودند. او شروع به تشخیص  ها آن. یکه خورد کنند میحرکت 

  . کردند میمرگبار و با وقار حمله  ،با حرکاتی سریع

دشمنش با  توانست نمی ها آنخشمگین بودند اما هیچ کدام از  ها آنسعی نکرد فرار کند،  ها دیهاراییهیچ کدام از 

 قبالً. اگر را فرا گرفتسکوت دوباره شب  ،باد هاي زوزهبه جز  به سرعت در باد ناپدید شود. درگیر شود قبل از اینکه

توبیاس به همه  بی نظم بر روي زمین پخش شده بودند هایی تودهزمانی براي فرار بود حاال دیگر تمام شده بود. 

کرده بود. تا ساعتی  ها بدنطرف چرخید اما هیچ کدامشان را زنده ندید. همین حاال هم برف شروع به پوشاندن 

رام، آپدیدار شدند، نرم و  ها برف. مردان شنل پوش باالخره از میان شدند میزیر این خشم سفید ناپدید  ها آندیگر 

  گار از خود باد هستند. نا کردند میطوري حرکت 

 خواست میسر خورد. توبیاس  اش زدهاز میان انگشتان سرما  بروگان ، شمشیرآمدند می تر نزدیک ها آنکه  طور همان

 در گلواشتند صدایش ذگ درون روشناییقدم به  ها آنکه  یرا نابود کند اما زمان ها آنبزند تا با طلسمی لونتا را صدا 

. پوستشان صاف درخشید میالتشان ضدر زیر نور برف بر باالي ع هایشان پولکانسان نبودند، رنگ  ها آن ،خفه شد

در زیر شنلی که به خاطر  اي سادهپنهان  هاي لباسهیوالها تنها به همراه چشمانی ریز.  کبود، بی مو، سرهاي کوچ

یک چاقوي سه تیغه خونین در مشت داشت.  ها آنمده بود پوشیده بودند، و هر دست آبندش در باد به پرواز در 

را کشته بود،  ها آنویخته شده بودند و لرد رال آراف گیرها تهمان موجوداتی بودند که در دو طرف راه قصر اع ها آن

  .یتمریسوئ

لرد رال یا هر کس دیگري  توانست نمی. توبیاس کنند مین سربازان با تجربه را سالخی آچطور  ها آندید که توبیاس 

ن تعداد افرادي که دیده بودند. یکی از موجودات به آرا شکست داده است، کمتر از  ها آناز را تصور کند که یکی 

  ده فوت جلوتر از او متوقف شد.  و ؛خیره شدسمت او قدم برداشت و با چشمان بدون پلکش به او 

  ».برید« مریسوئیت فیس فیس کنان گفت:

  »چی؟« توبیاس با لکنت پرسید:

  ».برید«

 را درید، یک حرکت سریع، و با ایما و اشاره گفت: ورد و با چاقویش هواآبه سرعت دستش را باال 

  ».خررررروجججج«

  »میخواید تا فرار کنیم؟چرا؟ چرا این کار رو کردین؟ چرا از ما «
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، حاال که شما خارررررج بشید خواست میواببببببب گرد خ« بخندي مخوف از هم باز شد:لدهان بدون لب با تقلیدي از 

  ».پیداشون بشه، بریدززززز برید قبل از اینکه تعداد بیشتري سرباز

  »اما...«

با یکی بازوي فلس دار شنلش را کشید، برگشت و در میان تاریکی شب ناپدید شد. توبیاس به میان شب  مریسوئیت

  . وزید میخیره شد اما باد خالی و بی زندگی 

دشمنانش را بکشند؟ چرا  خواستند میبه او کمک کنند؟ چرا  خواستند میوري آچرا چنین موجودات شرم 

را  ها آنمد و او را گرم کرد. البته، خالق آلخواه در یک جمله به سمت او او فرار کند؟ یک جواب د خواستند می

را کشته است، لرد رال براي محافظ  ها آننقدر کور بوده باشد. لرد رال گفته بود که آفرستاده بود. چطور ممکن بود 

. مریسوئیت به ها آنبر علیه  نه جنگید می ها آنلرد رال در کنار  ،، اگر مریسوئیتها موجوداتی شیطانی بودندجنگید می

ن بود، خالق آمالقات کرده بود. این دلیل  هایش خواباو گفته بود خوابگرد او را فرستاده است خالق توبیاس را در 

   را فرستاده بود. ها آن

به دیدن من اومده  لونتا، خالق توي خوابهام« بود: کز کردهتوبیاس به سمت لونتا برگشت، او درست پشت سرش 

رو  ها اونبهم بگه، لونتا خالق  خواست می ي من اونو فرستاده،بود، این چیزي بود که اون وقتی گفت یکی از رویاها

  ».فرستاده بود تا از من محافظت کنن

ال به محافظ اینجا مداخله کرده، خود خالق از با هاي نقشهخود خالق به خاطر دخالت توي « چشمان لونتا گشاد شدند:

  ».بزرگی براي تو داشته باشه توبیاس هاي نقشهتو نگاه می کنه، اون باید 

 حاونو بر بقیه ترجی هاي خواستهدرسته، من «بیرون کشید و بلند کرد.  ها برفتوبیاس با لبخندي شمشیرش را از زیر 

بهمون گفت زودتر بریم، باید دادم و اون هم از من حفاظت می کنه، زود باش، ما باید همون طوري که پیام رسانش 

  ».بریم تا کار اونو انجام بدیم

مسیرش را پیدا کند شکلی از میان تاریکی بیرون پرید  کرد میو سعی  رفت می هرا ها جنازهاز میان  توبیاسکه  یزمان

مد. آ آن شخصصورت میز به آتهدید  اي خنده »خوب خوب، لرد ژنرال، جایی میري؟« و راهش را مسدود کرد:

  »دلت می خواد که یه طلسم روي من بزاري ساحره؟«

که به اندازه کافی سریع نیست. صداي برخورد چیزي با  دانست میتوبیاس هنوز شمشیرش را در دست داشت اما 

استخوان از شخصی که رو به روي او بود بلند شد، کسی که رو به روي او بود با صورت بر روي زمین افتاد. توبیاس 

 بی هوش ایستاده است.  خصش آنرا دید که با چماق باالي سر  گالتورهنگاهی کرد و 
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  ».ورديآ، امشب تو رتبه خودت رو به دست گالتوره«

هیچ چیز غیر ممکن نیست. خوشبختانه  مؤمنخالق دوباره به او نمایشی از قدرتش ارائه داده بود، اینکه براي یک 

ه از شمشیر، او خون را که از جاي ضربه جاري بود دید اما این را به خاطر داشت که از چماق استفاده کند ن گالتوره

  . کشد میهم دید که او همچنان نفس 

امشب داره به یه شب خوب تبدیل میشه، قبل از اینکه این یکی رو شفا بدي باید به نیابت از  خیال کردم...نه... من«

  ».خالق یه کارهایی بکنی

شاید من باید اول « کنار توده در هم پیچیده پارچه زانو زد و انگشتش را داخل موهاي مواج و خونین فرو کرد: لونتا

  ».کرده میاز اونی بوده که فکر  تر قوي گالتورهدرمانش کنم، 

  ».خواهر عزیزم، معقوالنه نیست، الاقل نه از روي چیزهایی که من شنیدم. معالجه می تونه صبر کنه نه«

  »مادن؟آهامون  باس« بل اشاره کرد:صطبه سرهنگش نگاهی انداخت و به ااو 

  »ماده بشید.آبله لرد ژنرال، به همون سرعتی که شما «

ما باید عجله کنیم لونتا، پیام رسان به ما گفت که باید «به او داده بود بیرون کشید.  گالتورهتوبیاس خنجري را که 

  ».فرار کنیم

  »...و اون وقت ما باید بریم دنبال مادر اعتراف گیر« هوش را چرخاند: او چمباتمه زد و شکل بی

اما لرد ژنرال، من به شما گفتم، تور جادویی هویت اونو از ما مخفی می « .شد و راهش را بست تر نزدیکلونتا به او 

  ».کنه، ما نمی تونیم از وسط توري مثل اون ببینیمش

اوه، اما من اون تور رو دیدم، اسم مادر اعتراف گیر « کرد: تر کشیدهرا لبخندي جاي زخم روي گوشه صورت توبیاس 

  ».آمنلهکیالن 
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فصل هجدهم
و دخل زدمیرا یکی پس از دیگري ورق هابرگهتبدیل به یک زندانی شده بود. ترسیدمیکهطورهمانورنا

بود که ايزندانیبود؛ زندانی کاغذها، اما به هر حال مقامش. زندانیِکردمیو خرج حسابداري را بررسی 
خمیازه اي کردمیداشت صفحه بعد و هزینه هاي کاخ را بررسی کهیزمان. ورنا شدنمیهیچ وقت آزاد 

را بررسی کرده هااینکشید. هر گزارش موافقت او را نیاز داشت و مجبور بود تا نشان بدهد که خود اسقف 
است.

بود؟ براي او یک راز باقی مانده بود، اما بعد از سپري کردن چند روز برایش روشن شده بود چرا این الزم
چشمانشان را فیلیپایا دالسینیایا 1که این کار فقط تلف کردن وقت اوست، فقط براي اینکه خواهر لوما

ضروري واقعاًو با صداي آرامی که باعث ناراحتی اسقف نشود، توضیح بدهند که چرا این امر بچرخانند
موجبش شود، اما براي توانستمیاست؛ و نتایج وحشتناکی که انجام ندادن هر کدام از این کارهاي کوچک 

دیگران مفید بود. 

بررسی نخواهد کرد را پیش بینی کند. چرا را هاآنواکنش دیگران در برابر اینکه اعالم کند او توانستمی
به قصر را یفروشگراننترسند به خود جرئت از نظارت خود اسقف بر کارهایشاناسقف؟ چون اگر مردم

، پرداختنمیو اگر اسقف پول کارگران را کردندمیرا احمقانه خرج هاپول. خواهرهاي بی فکر دادندمی
.ماندندمیبضاعت گرسنه کارگرهاي بی

، خیلی ساده به این خاطر که شما پولی را که خواستمیرا گرسنه ببینید؟ دلتان هابچهکه خواستمیدلتان 
این خاطر که شما بهگرسنگی بکشند؟ فقط هابچهآن ایدنپرداختهبابت کارهاي سختی که انجام داده بودند 

دلتان واقعاًرا امضاء کنید؟ شما هاآنرا بدهید و زیر هاگزارشبه خود زحمت بررسی خواستیدنمی
؟بی احساس استقدرینافکر کنند اسقف هاآنخواستمی

گم يهااسب، هااسببند، نگهداري : علوفه و غله، نعلخواندمیرا هااصطبلورنا داشت گزارش مخارج 
که بعد از فرار یک گله اسب و خراب کرده بود، و تعمیراتیآن رابعد از اینکه نریانی ،طبلشده، تعمیر اص

جومشان که باعث خرابی حصارها و خرابی چند قسمت از روستاي جنوبی شده بود. ه

١ Leoma



مترجم: حمید یکتاشمشیر حقیقت، جلد سوم: خون برابر                                                        وبگاه فرهنگی ادبی سوشا

2

تاکید کند که بهتر است از مکان هاآنبل داشته باشد و به طتا دیداري با پرسنل اصرفتمیاشت دورنا
کرد. هنگامی که ءاضن را امآو زیر دوباره قلم را در مرکب فرو بردورناخدمتشان بهتر نگهداري کنند. 

شده و در دفتر حسابداري ء اض، امبررسی کردهقبالًکه هاگزارشبل را بر روي باقی طداشت گزارش اص
رامی به در ضربه زد. آکسی به ،گذاشتمی، وارد شده بود

حسابی بلند باال از ، صورت بیرون کشیدهایی که نیاز به رسیدگی داشتنداغذ دیگري از میان توده کاغذکاو 
در مورد چگونگی اداره قصر ياز کوچک به بزرگ کرد. او هیچ نظرهارقمشروع به بررسی قصابی، و

یا خواهر فوبی دالسینیادوباره خواهر احتماالً، را شنیدرامی به در آنداشت. دوباره صداي ضربه پیشگویان
ورده بودند. آرا براي او هاگزارشتوده دیگري از 

را مطالعه کند، چگونه هاآنکردندمیتوده گزارشات را وارد هاآنبه همان سرعتی که توانستنمیاو
مده است آخواهر لوما نباشد که هامیدوار بود که دوبارورنا؟ کردمینظارت هاایننالینا به انجام همه آاسقف 

در مورد اتفاقاتی که به خاطر اعمال بدون فکر اسقف اتفاق افتاده بود میزآتا توجه اسقف را به اخبار فاجعه 
. کردندمیاو خیلی سرش شلوغ است و او را رها کردندمیفکر هاآندادنمیکند. شاید اگر او پاسخ بجل

به عنوان دو دستیارش انتخاب کرده بود.دالسینیارا به همراه خواهر خواهر فوبیاشقدیمیدوست ورنا
را در دسترسش دارد. نگه داشتن خواهر لوما و دالسینیاکه تجارب خواهر دادمیاین کار این حس را به او 

. او به داشتمیرا در کنار خود نگه هاآنیلیپا به عنوان مشاوران معتمد حداقل این حسن را داشت که ف
این کار را بکند. توانستنمیاعتماد نداشت، او هاآناعتماد نداشت، در حقیقت او به هیچ کدام از هاآن

خودشان را کهیکسانخودشان را به عنوان بهترین مشاوران، هاآنمجبور بود این را که ورنابه هر حال 
تایید کند. این که او ،دادندمیبا موشکافی بهترین پیشنهادات را درباره اسقف و قصر ثابت کرده بودند و

. صداي در دوباره بلند شد، کردمیرا اذیت ورنا،پیدا کندهاآنهیچ گونه اشتباهی در نصایح توانستنمی
.صراما ممؤدبانه

»له؟ چه خبره؟ب«

یزمانن پدیدار شود. وارن آسر وارن با موهاي فرفري بورش از میان درب بزرگ به اندازه اي باز شد که
کشیدمیرا ببیند که داشت گردنش را باال دالسینیاتوانستمیورنا اخم را روي پیشانی ورنا دید خندید. که
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ارن بقیه را ارزیابی کند. وهاگزارشد و پیشرفت اسقف در بررسی نجا را ببینآتا بتواند از پشت سرش 
کشید. بدنش را از درب به داخل

بعد از نبرد منتهی به شکستی . کردمیورنا به اتاق تاریک خیره شد، کارهایی که انجام شده بود را بررسی 
را تعمیر کرده انجآبه سرعت خدمهکه نفر قبلی با خواهران تاریکی داشت اتاق را مخروبه رها کرده بودند. 

ورده بودند تا اسقف جدید ناراحت نباشد. آبا بیشترین سرعتی که ممکن بود به حالت عادي دربودند،

دیده بود. راآن او صورت حساب ،دانستمیورنا بهایش را 

.»صر به خیر ورنا، به نظر میرسه حسابی مشغول کاريع«او و میز بزرگ چوبی قدم برداشت:وارن به سمت

.»این باال باشمهاي مهم قصر، فکر کنم تا دیر وقتارک«

بتواند شروع به نطقی ورنامد، قبل از اینکه آصورت خط نازکی درهاو از شدت فشرده شدن بيهالب
يهاگزارشمنظم کردن اآلنینهمن م«مجالی پیدا کرد تا خود نمایی کند:دالسینیاخواهر ،کندتشین آ

بقیه رو تموم کرده یباًتقرنگاهی بهشون بندازید؟ باید اآلنینهمروزانه رو تموم کردم اسقف، میخواید 
»!باشید

در برابر دالسینیازد. خواهر لبخندي شریرانه، آوردمیانگشتانش را در صداي تق تق کهیدر حالورنا 
تا دور اتاق را جستجو کرد، بر روي وارن متوقف شد و افذ او دورنعقب نشینی کرد. چشمان ورناپوزخند 

ی تونم کمکی بکنم م«دستش به عقب شانه کرد:ااش را بقبل از اینکه وارد اتاق شود موهاي خاکستري
»؟اسقف

گزارشی را از ورنا»!ارزشمندهی موضوع خیلنتجربه تو در مورد ایره خواهر، ممکنه بتونی،آرا که نه، چ«
شکل ما اونجا میرسهمطبل بري، به نظر به اصیتمأمورم تو به سرعت به یه یخوام«برداشت:هابرگهروي 

»!رمز و رازداریم، و یه کمی هم 

»؟شکل، اسقفم«با شادي گفت:دالسینیاخواهر 

!»گم شدنهااسبتعدادي از یرسهمره، به نظر آ«
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گه اون گزارشی که مد نظر ا«مد و با صدایی که طبق عادتش صبورانه بود گفت:آکمی جلوتر دالسینیاهرخوا
هنوز را ترسانده و رم کرده بودند. اونهاهااسبه شب چیزي نیمبه خاطر داشته باشم اسقف، شماست رو

.»پیدا نشدن، همش همین

چطور تونستن حصارهاشون رو بشکنن و هااسبتوضیح بده که 2فینچخواهر، میخوام ارباب ینو می دونما«
»؟فرار کنن اما پیدا نشن

»؟سقفا«

مگه نه؟ چطور ممکنه کنیممیا توي یه جزیره زندگی م«ورنا ابرویش را با تعجبی ساختگی باال برد و گفت:
که اونها چهار نعل به سمت پل برن یا حداقل من هیچ محافظی ندیده دیگه توي جزیره نباشن؟هااسب

از سال ماهی گیرا روز و شب بیرون از خونه هاشونن و هنوز هیچ کدوم لگزارش اونو ندیدم. توي این فص
»؟به بیرون از جزیره اصلی شنا کنند پس اونها کجانهااسباز اونها ندیدن 

.»اسقف..نوب، من مطمئنم اونها به سادگی رم کردخ«

اونها رو فروخته و براي پوشوندن قضیه گم شدن اونها فینچارباب مایدش«.رامی زدآورنا لبخند .»د..ایش«
»؟گفته که اونها رم کردن

.»م..سقف، به طور قطع شما نمی خواید اتهاا«راست ایستاد:دالسینیاخواهر 

هم توي شب رم هاغلهنه کشده، نله هم گمغ«دستش را بر روي میز کوبید و بر روي پاهایش ایستاد:ورنا
»؟تصمیم گرفتن براي گردش برن و اونها رو انداختن روي پشتشونهااسباید هم شکردن! یا 

.»که..بینممیخوب من... من من ...«پرید:دالسینیارنگ خواهر 

می گی اگه تا موقعی که من دارم دوباره موضوع فینچطبل و به ارباب میري اون پایین به اصاآلنینهمو ت«
رو پیدا نکنه اون وقت بهاش از دستمزدش کم میشه و غله رو از جایی که هااسبکنممیرو بررسی 

.»نشون کرده بیرون بیارهوپنه

به به سرعت تعظیمی کرد و از اتاق بیرون دوید، وقتی که در با صداي بلندي بسته شد وارندالسینیاهرخوا
!»ورناتوي کارت خوب جا گیر شدي یرسهمه نظر ب«رامی شروع به خندیدن کرد:آ

٢ Finch
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.»و دیگه شروع نکن وارنت«

روم باش، اینا فقط چند تا اسب بودن، اون مرد پیداشون می کنه، از آورنا«:پاك شدوارنلبخند از صورت
.»پر از اشک پیدا کنی که بدتر نیستموقعیتاینکه خودتو توي یه 

در حقیقت خیس هاآنتا گونه هاي او را لمس کرد و حس کرد که هادستو از چشمکی زدوارنبه ورنا
.هستند

وارن، نمیدونم چم شده، متأسفم«: اش انداختاي از سر خستگی کشید و خودش را بر روي صندلینالهورنا
.»فکر کنم فقط خسته و ناتوان شدم

.»چنتا تیکه کاغذ احمقانه حسابتو برسنکه اجازه بدي ، نجوري ندیده بودمرو ایهیچ وقت توقبالً، من ورنا«

که میشه رو تایید هاییهزینه، فقط امزندانین اینجا یه م«.اشاره کردهاگزارشاو به »ننگاه کاارن به اینو«
تولید چقدر کود؟ یا خوردندمیچقدر خرج داشتند؟ یا چقدر غذا هااسبکنی اون ب، میتونی فکرشو کنممی
»؟کردندمی

.»وب نه، فکر کنم باید این رو تایید کنم که..خ«

»هرکَ«و گفت:تگزارش بعدي را از روي بقیه برداشورنا

»؟رهکَ«

جایگزین کنیم. باید ده پیکل دیگه بخریم و که فاسد شده و مایرسهمه نظر ب«.گزارش را بررسی کرد»هرآ«
در هااینمواظبم که کارگران لبنیات سازي قیمت منصفانه اي درخواست کنن و از و کنممیمن اینو بررسی 

.»ینده خوب نگهداري بشهآ

.»اید مهم باشه که همچین چیزایی رو بررسی می کنینب«

، یه رعد و هالوحو اون کردمیا، بنا براي تعمیر اون اتاق غذا خوري که چکه نّب«ورنا کاغذ بعدي را برداشت:
رو خراب کرده، اینجا میگه ده تا مرد و دو هفته زمان برده تا درستش اشگوشهلوحی رو شکسته و برق 

.»اینکه به اونها مزد پرداخت بشه رو تایید کنمیا به موقع تموم شده وآکنن. من باید تصمیم بگیرم که 

»؟وب اگه مردم کار کردن حق دارن که دستمزد بگیرن مگه نهخ«



مترجم: حمید یکتاشمشیر حقیقت، جلد سوم: خون برابر                                                        وبگاه فرهنگی ادبی سوشا

6

اگه یه کردممیکر ف«:کشیدانگشترشرا روي طال و دایره خورشید حک شده بر روي ورنا انگشتانش
واهرها کارهاي خدا رو انجام میدن تغییراتی به وجود خزمانی قدرت رو به دست بگیرم، توي شیوه اي که 

و روزها و یمونمم. من اینجا کنممینگاه هاگزارشکنم وارن، به اما این تمام کاریه که من می؛وردآخواهم 
.»بی نور بشنچشمامرو می خونم تا اینکه باالخره هاگزارشهاشب

».ورنانباید مهم باشااون«

دو تا از مردان یرسهمزار ببینم... به نظر ب«گزارش دیگري را با عزت و احترام برداشت و گفت:ورنا»؟همم«
سیب جزئی آتیش خاموش شده... مهمونخونه یه آن... تیش کشیدآدن و یه مهمونخونه رو به کرجوان مست 

یخوام برم و یه صحبت طوالنی و م«اشت:گزارش را به کناري گذ.»بمیرناوندیده، اونها می خوان در عوضِ
.»با صداي بلند با این دو نفر داشته باشم

.»ه نظر تصمیم درستی میاد ورناب«

.»..اریم...حساب خیاط، لباس تازه براي تازه کارهاینجا دیگه چی دا«ورنا گزارش دیگري را انتخاب کرد:

!»مک، از سه نوعن«ورنا یکی دیگر را برداشت:

.»ما ورنا..ا«

!»ور کنگ«دستش را با متانتی ساختگی تکان داد:»؟این یکیو«او یکی دیگر برداشت:

»؟یچ«

باید اضافه کنم و«بررسی کرد:او صورت حساب را .»و تا گور کن میخوان دستمزد کارشون پرداخت بشهد«
.»بر اساس قیمتی که درخواست کردن اونا باید توي کارشون خیلی وارد باشن

»؟یه قدمی بزنییرينمبین ورنا، فکر کنم که تو مدت زیادي اینجا بودي و به هواي تازه نیاز داري، چرا ب«

.»دم بزنم؟ وارن من وقت ندارم..ق«

»ينشستی، تو به یکم فعالیت نیاز دارسقف تو مدت زیادي رو اینجا ا«

»؟ظرت چیهن«.با چشمانش به در اشاره کردوارن چرخاندمیاو سرش را کهیزمان
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وقت فقط نآداد همان کاري را که به او گفته بودند انجام میدالسینیابه در خیره شد. اگر خواهر ورنا
به هیچ کس تواندنمیوري کرد که آدوستش بود، به خودش یادخواهر فوبی در اتاق دیگر بود، خواهر فوبی

.»فکر کنم به یکم پیاده روي احتیاج دارم،رهآب... وخ«اعتماد کند:

وه، خوبه، پس اون وقت می تونیم ا«وارن میز را دور زد و با گرفتن بازویش به او در بلند شدن کمک کرد:
»؟بریم

بریده هایشدندانانداخت و از میان وارند و نگاه وحشیانه اي به بازویش را از دست او بیرون کشیورنا
»؟را که نه، چرا نریمچ«بریده گفت:

شاید کمی سوپ؟ به چیزي نیاز دارید؟ف... سقا«با صداي در خواهر فوبی به سرعت ایستاد تا تعظیمی بکند:
»؟کمی چاي

.»که چشمت به من میفته تعظیم کنیهر باربار بهت گفتم الزم نیست نوبی، چندیف«

اسقف، منو متأسفمه... نظورم اینه کم«صورت گردش سرخ شد:.»له اسقفب«فوبی دوباره تعظیم کرد:
.»ببخشید

موزآکارکهیزمانواهر فوبی، ما همدیگه رو از خ«ورد:آدست کشیدن به آکمیرا با اشبردباريدوباره ورنا
وارن را ورنا»؟رو بشوریمهاظرفشپزخونه فرستاده شدیم تا آبا همدیگه به چند بار، شناسیممیبودیم 

سعی کن لطفاًقدیمی هستیم، يهادوستوب یادم نمیاد براي چی اما نکته اینجاست که ما خ«برانداز کرد:
.»اینو به خاطر بسپاري

.»ورناه... لبتا«گونه هاي چاق فوبی به خاطر لبخندي چروك خورد:

لرزید حتی با وجود اینکه به او دستور داده شده بود. بیرون در راهرو ورنااو از صدا کردن اسقف به نام 
؟شپزخانه فرستاده شده بودندآپرسید چرا به ورناوارن از 

»؟ن گفتم یادم نمیاد، قضیه چیهم«تشر زد:کردمیبه راهرو خالی نگاه کهیدر حالورنا

وارن خودش راهرو را چک کرد و بعد نگاه معنی .»قط یه قدم زدنهف«شانه اي باال انداخت و گفت:وارن
»؟ا رو ببینننا خودم فکر کردم که شاید اسقف دلشون بخواد خواهر سیموب«داري به او انداخت:
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ود و در یک بشفتگیآدر وضعیت هاهفتهیک قدم جا ماند. خواهر سیمونا به خاطر رویاهایش براي ورنا
اتاق محافظت شده قرار داشت. 

وارن انگشتش را به سمت باال و پایین .»کنمن به تازگی رفتم تا از اون دیدن م«مد و نجوا کرد:آوارن جلوتر 
سیموناي بیچاره چطور و«شد:ترنزدیکبه او ورناو به زمین اشاره کرد. سرداب، منظور او سرداب بود. دبر

»؟بود

به چهار راه رسیدند وارن سمت چپ و راستش را چک کرد و بعد نگاهی به جلو و عقبش هاآنکهیزمان
».اشتن من اونو ببینمذونها نمیا«انداخت و نجوا کنان گفت:

سا شد، بر آشالش را بر سر کشید و وارد باران سیل ورنادر بیرون، رگبار باران شروع به باریدن کرده بود. 
د. چلپ و چلوپ کنهاچمنمده درون آدور چاله هاي به وجود کردمی، سعی رقصیدمیل روي چاله هاي گ

.درخشیدمیب آدي از پنجره در درون حوضچه رنور زنعکاسا

هاآنرا براي رو مسیکردندمیتعظیم ،دیدندمیو وارن را که به دنبالش بود ورنانگهبانان درها هنگامی که 
دوباره داشتند هاآنهر دو کهیزماننجا، زیر سقف کوتاه، آداخلد.نوتا خیس نشپوشاندندمیپارچه ايبا

بلند و يهالباسب را از هم آب را از روي شنلش زدود. وارن آ،با تکاندنورناکردندمینفسی تازه 
گشادش تکاند. 

باران را به داخل ساختمان بیاورد توانستنمیاما باد شدمینجا توسط شاخه هاي مو محافظت آراه ورودي 
چیزي را ببیند. بیشتر شبیه توانستنمیخشک بود. او به داخل تاریکی خیره شد اما نجا تا اندازه ايآپس 

خودش را بر روي صندلی سنگی رها کرد. ورناساختمان درمانگاه.،به ساختمان بعدي بود

او هم همان کار را انجام داد. سرد بود و نشستن در کنار نشستورناروند اما وقتی دید بماده بود تا آوارن 
.دادمیوارناو احساس خوبی به 

یرونبشرا از تناشخستگی، خاك خیس خوردهو بوي تند باران درون اتاق بود، هامدتبعد از اینکه 
یتختخواب،که زمینکردمی. او بیرون درها را دوست داشت، فکر ماندمین داخل آنباید خیلی ورنا. کردمی

دیگر تمام شده بود. اشزندگین بخش از آاما ،دفترهاي کار خوبی خواهند بودهادشتخوب و درختان و 
ببیند. در عوض صداي آن رایک باغ بیرون دفتر اسقف بود اما او وقت نداشت تا سرش را بیرون بیاورد تا 

مانند صداي ضربان قلبش ادامه داشت. هاطبلبی وقفه 
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ن از هان خودم استفاده کردم، حضور هیچ شخص دیگه اي رو در نزدیکی خودمون م«باالخره وارن گفت:
.»کنمنمیحس 

»؟تو میتونی وجود یه جادوگر با جادوي کاهشی رو حس کنی، بلهو«ورنا نجوا کرد:

.»یچ وقت در این مورد فکر نکردمه«وارن به باال و تاریکی خیره شد:

»؟ضیه چیه وارنق«

»؟ما تنهاییمکنیمیکر ف«

»؟ز کجا باید بدونما«تشر زد:ورنا

او »مچیزهاي زیادي خوندروب، من این اواخخ«وارن دوباره نگاهی به اطراف کرد و نفس عمیقی کشید:
.»قط فکر کردم ما باید بریم و سیمونا رو ببینیمف«.دوباره به سرداب اشاره کرد

»؟هم بهم گفتی، هنوز بهم نگفتی چراقبالًینو ا«

.»عضی از چیزهایی که من خوندم درباره رویاها بودنب«وارن مرموزانه پاسخ داد:

یمونا رویاهایی س«ببیند:آن راتاریک يهابخشتوانستمیسعی کرد به چشمان او خیره شود اما فقط ورنا
.»داشته

به خاطر کردمی، حداقل او فکر لرزیدمیداشت از سرما فشرده شد، وارنورناي وارن به پاهاي هاپا
سرماست. 

شانه او حلقه کرد و سرش را رويوارندستش را دور ،کندمیچه کاربفهمد دارد ورناقبل از اینکه 
.اشتگذ

همه دارن منو کنممیبا کسی حرف بزنم، حس ترسممی، کنممیرنا، احساس تنهایی و«وارن زمزمه کرد:
کسی ازم بپرسه دارم چی می خونم، چرا و به دستور چه کسی؟ من تو رو تنها یه بار ترسممیتماشا می کنن. 

.»در طول سه روز دیدم و هیچ کس دیگه اي نیست که بتونم باهاش حرف بزنم
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مشغول بودم، باهات حرف بزنم اما خیلیخواستممییدونم وارن، من م«هسته او را نوازش کرد:آورنا 
.»کارهاي خیلی زیادي براي انجام دادن هست

»؟کنن تو اون جاها نباشیکارهاشون رو شروع میکهیزماناید اونها دارن تو رو مشغول نگه می دارن تا ش«

دونم چطوري باید یه اسقف وارن، نمیترسممیاید، منم ش«در تاریکی سرش را تکان داد و گفت:ورنا
که اگه کارهایی که انجامشون الزمه رو انجام ندم باعث خراب شدن قصر پیشگوها بشم. ترسممیباشم، 

چطوري یه اینکه باره درو مارن نه بگم، اونها دارن سعی می کنن تا منو دالسینیا، فیلیپاترسم که به لوما، می
سته، اگه ازشون طرف ما هستن پس راهنمایی هاشون درواقعاًاسقف باشم راهنمایی کنن، و اگه اونها 

اگه اسقف اشتباهی بکنه اون وقت همه بهاش استفاده نکنم اون وقت ممکنه اشتباه بزرگی رو مرتکب بشم
رو می پردازن، اگه اونها طرف ما نیستن، خوب چیزهایی که درخواست می کنن به نظر چیزهاي خطرناکی 

»؟چقدر می تونه خرابی به بار بیارههاگزارش، خوندن یرسهنم

.»گه اینکه براي این باشه که تو رو از یه چیز مهم دور نگه دارهم«

کاري کنممییدونم، سعی م«را به کناري هل بدهد یک بار دیگر پشتش را نوازش کرد:وارنقبل از اینکه 
.»بیشتر از قدم زدن رو همراه تو انجام بدم، فکر کنم هواي تازه باعث میشه حالم بهتر بشه

.»ورناوشحالم خ«: ر دادوارن دستش را فشا

.»ریم ببینیم سیمونا چطورهب«را صاف کرد:اشتیرهيهالباسوارن ایستاد و 

بود، خواهرها 3جزیره هالزبنديهاساختماندر بین هاآنترینکوچکساختمان درمانگاه یکی از 
را به سرعت ها؛ و بیماريخود درمان کنندنتعداد بسیاري از صدمات را بالفاصله به وسیله هاتوانستندمی

چاق و از کار افتاده بود که در قصر ،، پس درمانگاه هالزبند حاال خانه تعدادي فرد پیرکردندمیمرگ ناپدید 
نجا جایی بود که آطورینهممراقبت کند. هاآنپیشگوها خدمت کرده بودند و حاال کسی را نداشتند تا از 

ذهنی محدودي موثر بود. هايبیماري، موهبت براي کردندرا زندانی میهادیوانه

فرستاد هاالمپهان خود را به یکی از ورنا،دنزدیک شدنشده بود میزي آبه درها و سردر که رنگ کهیوقت
کنندمین نگه داري آگفت سیمونا را در وارن میکهییجابه همراه خود به درون راهرو و آن راو وارن 

٣ Halsband Island
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و کردندمی، خس خس کردندمیخر خرنجا، آساکنین ،اشغال شده بودندهااتاقحمل کرد. تعداد کمی از 
، وقتی به پایان راهرو و ساختمان قدیمی رسیدند مجبور کردمین مکان اکو پیدا آدر هایشانسرفهصداي 

مند و مختلف پوشانده شده ي از سپرهاي قدرتربا توهاآنبودند از میان سه درب مختلف که هر کدام از 
عبور کنند. ،بود

نهایی که داراي موهبت بودند شکسته شوند حتی اگر دیوانه بودند، آتوسط توانستندمیبه هر حال سپرها 
که از طوري طراحی شده بود .شدبا یک قفل که توسط سپري پیچیده محافظت می،هنین بودآدرب چهارم 

را توسط سه ن مکان آ. شدمیترمحکمقفل کردمیوي بیشتري وارد سمت دیگر باز شود، هر چه فرد نیر
ن گوشه آاو و وارن به کهیزمانباز کنند. آن راتوسط یک خواهر توانستندنمیپس شدمیخواهر محافظت 

شدند دو نگهبان توجهشان جلب شد. نزدیک می

دستش اشاره کرد تا سالم کرد و باهاآنبه سرهایشان را خم کردند اما از مقابل در کنار نرفتند. وارنهاآن
.»پسر اما هیچ کس اجازه نداره بره تومتأسفم«قفل را باز کنند:

»؟قیقت داره فرزندح«: وارن را کنار زدورنابر روي نگهبان خیره ماند، ورناچشمان 

.نگهبان با اطمینان سر تکان داد

»؟کی این دستور رو دادهو«

.»من خواهر، نمیدونم کی بهش این دستور رو داده اما اون باید یه خواهر قدرتمند بوده باشهيرماندهف«

»؟درتمند تر از اینق«: وردآبا اخم انگشترش را جلوي صورتش ورنا

.»ه اسقف، البته که نه، منو ببخشید شما رو نشناختمن«چشمان نگهبان گشاد شد:

»؟ند نفر پشت در هستندچ«

.نجا اکو پیدا کردآصداي قفل 

.»قط یک خواهر، اسقفف«

»؟یچ خواهر دیگه اي مواظب اون هسته«
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.»میانهاشبه، اونها ن«

کر کنم باالخره یه استفاده اي براي اون حلقه پیدا ف«رامی خندید:آنجا رد شدند وارن به آبه محض اینکه از 
.»کردي

»؟مراسم تدفین چطور ظاهر شدهحلقه بعد ازکنیمیارن، فکر و«متفکرانه پرسید:ورنا

میدونم ن«.باالخره لبخندش محو شد.»..وب بزار ببینمخ«کمتر شد.شدتش وارن لبخندش را حفظ کرد اما 
»؟کنیمیتو چی فکر 

ون یه سپر از نور به دور خودش داشت، افراد زیادي نیستن که بتوننا«سرش را تکان داد و گفت:ورنا
نالینا به هیچ کس به جز من اعتماد آهمچین توري رو ایجاد کنن، اگه همونطور که تو میگی باشه، اسقف 

و همچین توري رو به دورش ایجاد ؟رو اونجا بزارهاشحلقهاما اون به چه کسی اعتماد کرده بود تا ؛نداشته
»؟کنه

مکنه که اون م«باال تر کشید.اششانهز روي وارن لباس بلند و نمدارش را ا.»میتونم حتی فکرشو هم بکنمن«
»؟خودش همچین توري رو ایجاد کرده باشه

»؟هاهیزمز روي توده در حال سوختن ا«ابرویش را باال برد:ورنا

، مثل پر کردن یمیدون...اشتهذه، منظورم اینه که اون ایجادش کرده و بعد یه نفر دیگه اونو براش اونجا گن«
جا شمعی با طلسم تا یکی دیگه هم بتونه باهاش چراغ رو روشن کنه، من دیدم که خواهرها این کار رو یه

.»غشته کننآرو روشن کنن و دستاشون رو به موم هاشمعتن سدیگه مجبور نیسمی کنن پ

.»ودارن، این خیلی هوشمندانه بو«خیره شود. وارنچراغ را باالتر برد تا بتواند به چشمان ورنا

»؟: چه کسیهنوز باقی می مونهسؤال«وارن لبخند زد و بعد لبخندش محو شد:

که اون بهش اعتماد داشته، یه نفر بدون موهبت که دیگه ءاضاید یکی از اعش«ورد. آترپایینچراغ را ورنا
»؟منظورم چیهیدونی که م«جلو و عقب راهرو تاریک و خالی انداخت. به ورنا نگاهی .»ن..الزم نبوده نگرا

.»کنممیشیبررسن م«رویش را برگرداند.ورناوارن سري تکان داد و 
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رامی از زیر در به آنور کوچک و بی صدا به .زدمیسوسو درخشش نوري از زیر در اتاق خواهر سیمونا 
جرقه هاي نور به سپر رسیدند شروع به درخشیدن کرد و به مقابله با نیروي تازه کهیزمان. لغزیدمیبیرون 

تا سپر را بشکند. به کردمین نیروي دیگري وجود داشت. خواهر سیمونا داشت سعی آپرداخت، در مقابل 
این بود که چرا عمل سؤال، کردمیشده بود همین کار را خواهر سیمونا دیوانهکهیزماناز رسیدمینظر 
؟کردنمی

هاآنکردندمیجادوگران جوان شروع به لجبازي کهیزمانپر ساده بود که سسپر را شناخت، این یک ورنا
. داشتمیرا یکجا نگه 

مد. درخشش آاو در زد به دنبال او کهیزمانزاد کرد و از میان سپر رد شد، وارن هم آهان خودش را ورنا
یادت ؟دامنو یادت میساونترین هستم،ورنایمونا؟ من س«ناپدید شدند:آمدندمیکه از زیر در نورهایی

»؟نمیاد عزیزم؟ میتونم بیام تو

دستگیره را چرخاند و در را به راحتی باز کرد، او چراغ را جلو و رو به روي ورناهیچ پاسخی داده نشد پس 
فتابه، نان، میوه، تشک، یک دیگ آخودش نگه داشته بود تا تاریکی درون اتاق را بشکند. به جز یک سینی، 

او .»نهام بزار شیطانت«خالی و یک زن کثیف کوچک که در گوشه اي کز کرده بود باقی اتاق خالی بود:
.لرزیدمی

.»، و دوستم وارن، نترسورنایمونا همه چی رو به راهه، این فقط منم س«

اشت تا ذچراغ را کنار گورناکه گویی همین حاال خورشید طلوع کرده است، زدمیسیمونا طوري پلک 
چشمان زن را کور نکند. 

»؟ورنا«سیمونا پدیدار شد:

.»رستهد«

مرزش خواست، او چهار دست آبوسید و از خالق تشکر کرد و ا نگشتش رسیمونا چندین بار انگشتر درون ا
رفت و گوشه لباس او را بارها و بارها بوسید. ورناو پا بر روي کف اتاق به سمت 

.»ود باشین، ما باید بریمز«.بر روي پاهایش ایستاد.»منونم که اومديم«
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را از اشخاکستريتختخوابش نشاند، با مهربانی موهاي شانه هاي زن کوچک را گرفت و او را بر روي ورنا
به عقب شانه زد. دستان او یخ زد. سیمونا دور گردن خودش یک گردنبند داشت این همان اششانهروي 

هرگز ندیده بود یک خواهر راداهان به گردن داشته باشد. ورناسپر را بشکند، توانستنمیدلیلی بود که او 
اما هیچ گاه یک خواهر را ندیده بود. منظره ،جوان را دیده بود که یکی پوشیده بودنداو صدها مرد و پسر 

، او به این فکر کرد که در گذشته بارها راداهان دور گردن انداختمیبه چرخش اشمعدهن چیزي را در آ
وانه مانند تن یک نفر با موهبت و دیشخواهرانی که عقلشان را از دست داده بودند انداخته شده بود. دا

. اما هنوز...شدندمیباید کنترل هاآندر یک بازار شلوغ بود. هاچراغخاموش شدن 

.»یمونا تو درامانی، تو توي قصري، زیر چشمان مراقب خالق، هیچ چیزي نمیتونه بهت صدمه بزنهس«

.»بزار برم، من باید فرار کنملطفاًاید فرار کنم، ب«سیمونا شروع به گریه کرد:

»؟کنی عزیرمررا باید فراچ«

.»ون میادا«را از صورت کثیفش پاك کرد:هااشکزن 

»؟یک«

.»، خوابگردبینممیونی که توي خوابهام ا«

»؟ین خوابگرد کی هستا«

»ظحافم«.سیمونا خودش را جمع کرد

»؟ین خواب گرد همون محافظها«مکث کرد:ورنا

.سیب دیده باشدآفکر کرد گردنش باید ورنامحکم سر تکان داد که يبه قدراو 

.»اون خالقههاوقتبعضی ...هاوقتعضی ب«

»؟یچ«مد:آوارن جلوتر 

»؟ودتی؟ تو همون منتخب هستیخ«سیمونا عقب رفت:

.»ن وارن هستم خواهر، یه شاگرد فقط همینم«
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س تو هم باید فرار کنی، اون میاد، اون دنبال پ«را لمس کرد:اشخوردهترك يهالبسیمونا با انگشتانش 
.»همه اوناییه که موهبت دارن

»؟ونی که توي رویاهاي توئها«پرسید:ورنا

سیمونا با عصبانیت سر تکان داد.

»؟ون توي رویاهات چی کار می کنها«

بوسید و شروع به طلب واریوانهدانگشت چهارمش را سیمونا .»ن ..ذابم میده، بهم صدمه می زنه، اوع«
ون به من میگه من باید قسمم رو بشکنم، اون بهم میگه کارهایی انجام بدم. گاهی ا«حفاظت از خالق کرد:

.»اما من می دونم، اون یه شیطانه،اون وانمود می کنه که خالقه تا به من حقه بزنه

ین حقیقی نیست، سعی کن درکش ین فقط یه کابوسه سیمونا، اا«غوش کشید:آزن وحشت زده را در ورنا
.»کنی

ه، اون یه رویاست اما واقعیه! اون میاد!ن«از جا کنده شد. یباًتقرسیمونا طوري سرش را تکان داد که سرش 
!»ما باید فرار کنیم

»؟ی باعث شده همچین فکري کنیچ«: لبخندي دلسوزانه زدورنا

.»هم گفته، اون گفت، اون میادب«

.»عزیزم، اون فقط یه خواب بود، وقتی که بیداري اون دیگه واقعی نیستبینینمی«

.»می دونموویاها واقعی هستن، وقتی هم که بیدارم اینر«

»؟تو بیداري عزیزم، حاال هم می دونی عزیزماآلن«

.سیمونا سري تکان داد

.»که وقتی که بیداري می دونی، اگه اون توي سرت نیست تا بهت بگه، مثل وقتی که خوابیطوریهچ«

ن م«به وارن نگاه کرد و بعد دوباره رویش را برگرداند:ورناصورت زاو ا.»یتونم صداي هشدار رو بشنومم«
»؟رو بشنوینهاطبلتونین صداي دیوانه نیستم، نیستم، نمی
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، اما این توي خواب تو نیست، اینا فقط طبل زنشنویممیرو هاطبلله خواهر، ما صداي ب«وارن لبخندي زد:
.»رو خبر می دنامپراتورالوقوعیبقرهستند که ورود هایی 

»؟امپراتور«را لمس کرد:هایشلبسیمونا دوباره با انگشتانش 

میاد تا دیداري داشته باشه، فقط همین، این دنیاي قدیم، اون دارهامپراتورله، ب«وارن او را دلداري داد:
.»زنندمیرو هاطبلدلیلیه که 

»؟امپراتور«. خطوط پیشانی سیمونا با نگرانی در هم رفت

.»جگنگامپراتورله، ب«وارن گفت:

گار به او زخم زده نبا لرزشی وحشیانه سیمونا خودش را به گوشه اي فشرد، او طوري ترسیده بود که ا
.لرزیدمیدستانش ؛ بودند

یمونا، جاي تو پیش ما امنه، چی س«رام کند:آاو رساند و سعی کرد با گرفتن بازویش او را هخودش را بورنا
»؟شده

».بزارین قبل از اینکه اون بیاد برملطفاًودشه، جگنگ، این اسم خواب گرده، بزارین برم، خ«او فریاد کشید:
ورانی را به همه نجرقه هاي ،ان شروع به گشتن تمام اطراف اتاق کردسیمونا شروع به گریستن کرد و شتاب

و وارن ورناروي دیوار مثل جاي ناخن جا به جا کنده شوند. يهارنگشدمی، این باعث فرستادمیسمت 
نتوانست راهی براي خروج او را متوقف کنند، وقتی که سیمونارام کنند، او را بگیرند،آسعی کردند تا او را 

که رسیدمیاز اتاق پیدا کند شروع به کوبیدن سرش به دیوار اتاق کرد. سیمونا زنی کوچک بود اما به نظر 
قدرتی برابر با ده مرد دارد. 

مجبور شد از راداهان استفاده کند تا کنترل او را به دست بگیرد. وارن بعد ورناسرانجام و با نهایت بی میلی 
آموختهورد که به او آطلسمی را به یاد ورنارام کردند پیشانی خونین او را درمان کرد. آاو را هاآنینکه از ا

کابوس جدا هاشبهاآنکه که تازه وارد قصر شده بودند استفاده کند وقتیهاییپسربچهبودند تا روي 
رام شوند و خوابی بدون رویا آکردمی، طلسم به بچه هاي وحشت زده کمک دیدندمیشدن از والدینشان را 

راداهان را در دستش گرفت و جریانی از هان خود را به سمت سیمونا فرستاد. در نهایت ورناداشته باشند. 
.که این یک خواب بدون رویا باشدکردمیرزو آورنات و به خواب فرو رفت، فرام گرآفس او نت
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»؟پیدا کرديخواستیمییزي رو که چ«به در تکیه داد:در اتاق را بست ناگهانورنابعد از اینکه 

.»که پیداش کرده باشمترسممی«ب دهانش را قورت داد و گفت:آوارن 

.هیچ توضیح دیگري ندادانتظارش را داشت، وارن ورنااین پاسخی نبود که 

»؟بخ«

وارن دستانش را .»دیوونه باشه، به هر حال از نظر عرفی که نیستوب، من مطمئن نیستم خواهر سیموناخ«
کهیوقت، اندپیچیدهخیلی هاکتاباید بیشتر مطالعه کنم، ممکنه چیزي نباشه،ب«ستین ردایش فرو برد:آدر 

.»فهمیدم بهت میگم

او با صداي بلند دعا شنا بود، آبا حلقه اسقف برایش ناهایشلبش را بوسید اما هنوز هم تماس رانگشتورنا
خالی نمرد جوون احمق رو در امان نگه دار تا من بتونم موهاشو بکنم و بعد با دستانالق عزیز، ایخ«کرد:
.»کنماشخفه

.»ورنابین ب«وارن چشمانش را چرخاند:

م باید بهت بگم که این نکر کف«سري تکان داد:رههی کشید و باالخآحرفش را تصحیح کرد، وارن ورنا
بسته میشه، این یکی به خاطر هاپیشگوییو مبهم هاشه و شاخه هاي زیادي از هاشاخهیکی از اون چند 

قدمت و نادر بودنش دو برابر بقیه مبهمه که اونو غیر قابل اعتماد می کنه حتی اگه به خاطر بقیه اون نبود، 
کار کشف کنم، هاماهب قدیمی هست که من نمی تونم بدون و شاخه هاي زیادي در این کتاهاخوردگیگره 

هاي اشتباهی رو ، هر کدوم از این چند شاخهاندشدهبعضی از این خطوط به خاطر چند شاخه بودن مبهم 
و اگه هر کدوم از اونها سه شاخه شدن، خوب اون وقت یه معماي هندسی خلق شده که تو به کنیممیحذف 

.»وسیله..

می دونم، من روینااارن، من همه و«.اشتذساکت کردنش یک دستش را بر روي ساعد او گورنا براي 
.»شناسممیرو چندگانههايپیشگوییپیشرفت و پس رفت در شاخه هاي هايپیچیدگی

موز خوبی بودي، فکر آ، یادم رفته بود که تو چه دانش بله البته«اشت:ذوارن دستش را بر روي دست او گ
.»پیر میشمکنم دارم 
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مومش کن وارن، سیمونا چی بهت گفت که باعث شد فکر کنی اون دیوانه نیست و حس ششمت اینو بهت ت«
»؟بگه

خطوطی درباره خواب گرد هاکتابترینقدیمیتوي دو تا از ین خواب گرد که اون بهش اشاره کرد،ا«
توي وضعیت بدي هستند، به سختی چیزي بیشتر از خاکن، اما چیزي که منو نگران هاکتابنوشته شده، این 

خیلی قدیمی هستند. اشاره به خوابگرد ممکنه براي ما خیلی نادر باشه چون فقط هاکتابمی کنه اینه که این 
اون زمان گم يهاکتاببه اون اومده، اما در اون زمانم مسئله نادري نبوده، بیشتر ع توي اون دو نوشته راج

.»شدن

»؟قدر قدیمیچ«

.»یشتر از سه هزار سالب«

»؟رباره خواب گرد چی داریمد«. وارن تایید کرد»؟ز زمان جنگ بزرگا«ورنا یک ابرویش را باال برد:

.»دمآیه سالحه تا یه وب، درکش سخته، جوري که اونا بهش اشاره می کنن بیشترخ«

»؟ه سالح؟ چه جور سالحیی«

.»اما کمابیش می تونه یه انسان باشه،میدونم، شرایطش طوري که مشخص شده نیستن«

استاد شمشیر زنی، این نحوه ایه که اونا مثالًاید منظورش یه شخصه که توي کاري خیلی خیلی خوبه، ش«
»؟همدیگه رو توصیف می کنن، با احترام، تواضع به عنوان یک سالح

.»مینه، این یه راه خیلی خوب براي توصیفشه ورناه«وارن یک انگشتش را بلند کرد:

»؟درباره مهارت این سالح چی می گنهاکتاب«

داشت که باالخره دنیاي قدیم و ربطیفنايهابرجبه م اما می دونم این خواب گرد میدونن«هی کشید:آوارن 
.»از هم جدا نگه داشتنهزار سالجدید رو از هم جدا کردن و براي سه 

»؟فنا رو ساختهيهابرجنظورت اینه که خواب گرد م«

.»ساخته شدن تا جلوي اون رو بگیرنهابرجکنممیه، فکر ن«
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»؟رو نابود کرد، دیگه چیهابرجیچارد ر«و بی هیچ قصدي گفت:ورنا نفس صدا داري کشید

دي حدس و گمانه، ما ین تمام چیزیه که من می دونم، حتی همین چیزایی که به تو گفتم هم تا حد زیاا«
، این ممکنه یه ، با تموم چیزهایی که من می دونمیمدونینمزمان جنگ يهاکتابچیزهاي زیادي درباره 

.»قصه باشه نه واقعیت

یزي که من اون تو دیدم برام به اندازه چ«چشمانش را به سمت دربی که پشت سرش بود چرخاند:ورنا
.»کافی واقعی بود

.»طورینهمنم م«.صورتش را در هم کشیدوارن

»؟نظورت چی بود که حست بهت میگه اون دیوانه نیستم«

اون کنممیدیده، فکر آشفتهيهاخوابشفتگی ذهنی شده باشه و آخواهر سیمونا دچار کنمنمین فکر م«
تسلط براین استاد شمشیر زنی بهاردي در رابطه با قدرتبه موهاکتابچیزهایی رو که میگه دیده، واقعاً

نمیتونه خواب رو از بیداري تشخیص بده طوري که مغز دیگهاشاره می کنن و اینکه فرد مذکورهاخواب
.»تمام دنیاي اطرافش خوابیدنوس خارج بشه یا بخوابه وقتی کهدیگه نمیتونه از کاب

.»اقعیت رو از خیال تشخیص بديراي من که این به نظر درست مثل دیوانگیه، اینکه نتونی وب«

ی چ«تش بر باالي دستش ظاهر شد:آرو به باال گرفت، شعله اي از آن رادستش را بیرون کشید و کف نوار
عله اینجا ظاهر میشه و رویاي من به حقیقت پیوست، شواقعیته و چی خیال؟ من فقط تصور کردم که یه 

.»کنترل می کنهکنممینیروي هشیاري من کارهایی رو که 

.دستش را روي حلقه قهوه اي کشیدکردمیکه داشت با صداي بلند فکر وقتیورنا

، یه مانع توي فکر ماست که واقعیت رو از جدا می کنههازندهرو از هامردهدنیاي حجاب،مونطوري که ه«
.»واقعیت رو از چیزي که رویاست جدا نگه داریمجدا می کنه، بهمون نیرو میده تا بتونیمهاخوابرویا، از 

که خوابیدیم جلوي ما رو ماست که وقتیيهاذهنالق عزیز، این مانع توي خ«ناگهان به باال نگاه کرد:ورنا
می گیره تا از هان خودمون استفاده نکنیم، اگه هیچ مانعی نباشه، پس وقتی که خوابیدیم هیچ کنترلی روي 

.»مهان خودمون نداری
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میتونه به واقعیت تبدیل کنیممیتصوري کهیوقت، کنیممیا هان خودمون رو کنترل م«وارن سر تکان داد:
يهاچشمخم شد، ورناوارن به سمت .»بشه اما رویاهاي بیداري ما توسط نیروي عقالنی مون محدود می شن

بگرد می تونه ارو ندارن، خوهامحدودیتویاهاي توي خواب هیچ کدوم از این ر«سخت شده بودند:اشآبی
».کنه، اونایی که موهبت دارن میتونن اهدافش باشندستکاري واقعیت رو 

.»ر حقیقت اسلحهد«زمزمه کرد:ورنا

، وجود یک هاناشناختهیین رفتن در راهرو کرد، هنگام ترس از او بازوي وارن را گرفت و شروع به پا
بر پا بود، حاال او اسقف بود سؤاالتو هاشکبه شما کمک کند. در سرش گردابی از تواندمیدوست خوب 

که قبل از اینکه دردسر به قصر برسد راه حلی برایش پیدا کند. و این بستگی به او داشت

»؟ی مردهک«باالخره وارن پرسید:

.کردمین فکر آچیزي بودند که او به هاایناین را با حواس پرتی گفت چون ورنا.»تاناسقف و نا«

.»بودبه جز اونهااسم تدفین داشتند، منظورمه اونها مرن«

که هاستمدتتانه؟ هیچ کس، هیچ کس انظورت به جز اسقف و نم«به سرعت حواسش را جمع کرد:ورنا
.»نمرده

»؟استخدام کنهکن س چرا قصر باید گورپ«:درخشیدمیبی وارن آدر چمشان هاالمپنور 

و باشدمیطبق قوانین حقوق مؤلفین و مصنفین کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به وبگاه فرهنگی ادبی سوشا 

بدون اجازه از مدیران چه به صورت کاغذي چه به صورت الکترونیکی، بازنویسی، تایپ مجدد یا نشر برداريهرگونه کپی 

.و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شدرددگمیوبگاه سوشا تخلف محسوب 

.استفاده کنید تا آمار دانلود حفظ شودلینک اصلیبراي انتشار این کتاب در وبگاه هاي دیگر از لطفاً
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فصل نوزدهم

. افسار اسب را طبل ایستاداصکوب شده لگدبر روي زمین پر از برفو ورد آبیرونیچارد پایش را از رکاب اسبر

داشت گردن اسب کهیزمانایستاده بود داد. ر منتظکه -همراهشدویست سربازاز بین -به دست سربازي

رگاهی هنوز هم سرد بود و هواي عص. شدنداولیک و ایگان درست پشت سرش پیادهکرد، اش را نوازش میخسته

در؛بخار به هوا خیزد. مردان ساکت، شکست خورده و دلسرد بودندهاشد از دهان مردها همانند اسبباعث می

مده بودند را آچهار روز بود درههایی کورد و ریشآهاي نرمش را درریچارد خشمگین بود. او دستکشکهیحال

ژنرال هاي او مردان خیلی خوبی بودند،خاراند. او خسته، کثیف و گرسنه بود اما بیشتر از همه عصبانی بود. ردیاب

هم این مردانمخالفت کند، اما خوب بودنهاي اواین را به او گفته بود و ریچارد دلیلی نداشت تا با حرفربتیش

پیدا کرده آن رام کرده بودند او گیک ردیاب باهوش بود، و چندین بار وقتی دیگران راه را خودکافی نبود. ریچارد 

را غیرممکن ساخته بود و در نهایت شکست خورده بودند.هاآنکار ،اما دو روز هواي بد؛بود

ن آو او در ؛د، اولین حرکت او به عنوان یک رهبرنفریب بخوراما او اجازه داده بود،در نظر اول این کار الزم نبود

،ردنوآکرد مردم با دلیل کرد. چرا او همیشه فکر مین مرد اعتماد میآشکست خورده بود. او هیچ وقت نباید به 

هایی دارند و درون خود خوبیکرد مردم دردهند؟ چرا همیشه فکر میو کار درست را انجام میبینندیمحقیقت را 

تراود؟به بیرون میهاآناجازه داده شود این خوبی از هاآناگر به 

عصرگاهی به نظر خاکستري ر نور دیوارهاي سفید د،رفتندبه سمت قصر میهابرفختی از میان با سهاآنکهیزمان

ه امکان داشت در را پیدا کنند و از او درباره دیگر نمایندگان کربتیشرسید، او از اولیک و ایگان خواست تا ژنرال می

شال ،کردمیرا تماشا هابرفبا بد خلقی تاریک شدن کوهستان و ریچارد که سؤال کنند. فرار کرده باشندنبود او 

هایش محکم کرد.شانهبی رنگش را دور آ

از او خواست تا اگر .زداشت با گروه کوچکی از کارگران سروکله میحالی یافت که در را دساندرهولتبانوریچارد 

اي نان خشک، مقداري سوپ باقی مانده، هر تکه؛دامکان دارد براي او و دو محافظ بزرگش چیزي براي خوردن بیاور

چیزي.

او گفته بود کهینادر جواب چونبراي بحث کردن ندارد؛وضعیت مناسبیکه ریچاردمتوجه شدبانو ساندرهولت

.را در هم گره کرده بودیشهادست،ن رسیدگی کندآکه پایش را باال بگذارد تا به 

از .گشتند استراحتی بکندمیی که بقیه برزمانتا که شپزخانه دور نبود رفت آبه اتاق مطالعه که چندان از ریچارد

د راو لباس قرمزش را پوشیده بود و با صداي سریچارد نزدیک شد.بردین به ،اي نزدیک به درب اتاق مطالعهگوشه

»؟شما کجا بودینو«یک موردسیت پرسید:
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»؟راینا بهت نگفتن من کجا میرموکارا؛کردمیمو کوهستان داشتم ارواح رو دنبال ت«

باید باشه، تو بدون اینکه به من ه ین چیزیه کا«. اش را ترك نکردبی او نگاه خیرهآچشمان سخت »یو بهم نگفتت«

»؟بگی دیگه هیچ کجا نمیري، فهمیدي

یک کردیم، هیچ اشتباهی در کار نبود، کسی که صحبت کندیمسرمایی تا مغز استخوانش نفوذ ریچارد حس کرد

د. ریچارد به بدن خودش یک تهدید بو، و این یک درخواست نبودزن بود، نه بردین بلکه بانو بردین، یک موردسیت

، چه اتفاقی براي او کردیمداشت چیزهایی را تصور وو بردین نگران لرد رال بود،او فقط خسته بود؛تکانی داد

ترسیده بود. او اش رفتهوقتی که بیدار شده بود و فهمیده بود او به دنبال بروگان و خواهر ساحرهافتاده بود؟ احتماالً

این در نظر او یک شوخی بود، خودش را مجبور کرد لبخند دندان احتماالًیک نوع حس شوخ طبعی عجیب داشت و 

این مدت من به هیچدر تمام.دارمتدونی که من خیلی دوستردین، میب«:او فکر کندهنمایی بزند و به شدت عالق

.»کردممیبی رنگت فکر نآجز چشماي خندان چیز

آن رااو سر .مد و راهش را مسدود کردآبردین به باال و درون مشتش آجیلریچارد قدمی به سمت در برداشت و 

.شرور ندیده بود،شکاراآریچارد هیچ وقت بردین را تا این حد .باال و مقابل درب گرفته بود و راهش را بسته بود

.»مجبورم نکن دوباره ازت بپرسم،پرسیدم و انتظار جوابی رو دارمیسؤالن ازت م«

و بود درست رو به روي صورت ریچاردآجیلاین بار دیگر هیچ اشتباهی براي تن صدا و رفتارش وجود نداشت. 

او هايیقربانشخصیتی که :براي اولین بار شخصیت واقعی موردسیت او را دیدریچارد. قرار نگرفته بودنجا آتصادفاً

یشهاچشمدرون ریچارداي این را دوست نداشت. براي لحظهریچارد، شخصیت درونی او بی رحم بود و دیدندیم

...خودش داشتهآجیلدر برابربی گناهی را دید که او هايیقربان

مد.آزنده بیرون نمیهاآنهاي زمایشآها بود مرگ راحتی نداشت و هیچ کس از که اسیر موردسیتی کسهیچ

اعتماد داشته افسوس خورد. به جاي سرما این هاآنبه کهیناها پشیمان شد و از ناگهان از ایمان خودش به این زن

ن پشیمان خواهد آخواهد کاري انجام بدهد که از فهمید میریچارد رما در درونش به پا خواسته بود. گبار موجی از 

.احساس خشم را در چشمانش حس کندتوانستیماما ؛کنترل احساساتش را به دست گرفتشد و فوراً

ینکه فهمیدم بروگان فرار کرده خواستم شانسی براي دستگیر کردنش داشته باشم باید به محض اردین، اگه میب«

تو خوابیده .ردمرم و به اصرار اونها اولیک و ایگان رو هم با خودم بمن به کارا و راینا گفتم کجا می.رفتم دنبالشمی

.»و من دلیلی ندیدم که بیدارت کنمبودي 
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نوك .»ما فقط یه رهبر داریماما تعداد زیادي ردیاب و سرباز داریم، .ه تو اینجا نیاز بودب«.حرکت بودبردین هنوز بی

.»وباره ناامیدم نکند«.متوقف شدریچاردش شروع به حرکت کرد و درست مقابل چشمان آجیل

را با چشم شآجیلتمام قدرت ریچارد صرف این شد که جلوي خودش را بگیرد که دست او را نشکند. بردین 

اي کنار برد و راه را براي او باز کرد. غره

پرتاب امرئی کننده خودش را کنار شومینهگ و نربز،شنل سنگین،، ریچاردتاریکوکوچکمستطیلیدرون اتاق

هاآنهاي نیش بودند و او اجازه داده بود دندانی باهایافعیهاآنساده لوح باشد. قدریناتوانست کرد. چطور او می

؛ها چه بودنددانست موردسیتمیریچارد.هایگانهب... ها محاصره شده بود، نه دور گردنش بپیچند. او توسط غریبه

هاي بعضی از کارهایی را که نمایندگان سرزمین.دانستها انجام داده بودند را میبعضی از کارهایی که دیهارایی

اشته اگر شانسش را دهاآنکرد نقدر احمق بود که فکر میآدانست و هنوز هم لف اینجا انجام داده بودند را میمخت

دهند. باشند کار درست را انجام می

ه منظره کوهستان خیره شده در همان زمان که ب.اشت و در تاریکی ایستادذدستش را روي شیشه پنجره گریچارد

ها منظره قلعه جادوگران پیش دستگرما را وارد بدنش کند. در دورو خون ،قوترو با ترق شتآبود اجازه داد 

؛غوش بگیردآکیالن را در خواستیماو ،کیالن بود، ارواح عزیزتنگدلگرچ بود، او تنگدلاو ؛مدآچشمانش 

ها پیدا کند که دستشان هیچ گاه و جنگل1هاییتیتوانست جایی در میریچاردکرد. همه چیز را رها میهتر بود شاید ب

ند.دادنمیاهمیت هاآنوقتی داد، نرسد. چرا او باید اهمیت میهاآنبه 

».زد من به تو نیاز دارم تا به من کمک کنی«

اش از روي شانه.شن کرده بودندبود که دور تا دور اتاق را روریچارد مشغول تماشاي نورهایی،در باز شدکهیزمان

درست پشت سر او ایستاده بود. هر دو هم درب ورودي ایستاده بود. راینا کنارنگاهی انداخت تا کارا را ببیند که 

د. نخورفریباما ریچارد زدند. اي مییانهذد را پوشیده بودند و لبخندهاي مواي خوهاي چرم قهوهلباسهاآن

با نیشخندي، موهاي بلوندش را کارا .»بینمقشنگتون رو سر هم و یه تیکه میل و گرد رال، خوشحالم که پشت خوشل«

.»لتون براي ما تنگ شده بود؟ امیدوارم که..د«.اش به عقب زداز روي شانه

»نرورین بیب«

»؟یچ«.لبخند بازیگوشانه کارا پژمرد

١ ). مترجم(اسم قدیم جزیره
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چشمم به قیافه شما اآلنخواد تهدید کنین؟ دلم نمیآجیلمنو با تا هم اومدین هایا نکنه شما.فتم برین بیرونگ«

.»ها بیفته، برین بیرونموردسیت

.»ما زیاد دور نیستیمگه بهمون نیاز داشتین ا«رامی گفت:آب دهانش را قورت داد و با صداي آکارا 

ریچارد رفتندهاآنکه برگشت و راینا را هم با خود برد. وقتیکارا.اندگار به او سیلی زدهنرسید که اطوري به نظر می

پایه داشت نشست. بوي دودي که از هاي و تیره رنگی که سبر روي صندلی چرمینی که پشت میز کوچک شیشه

گفت که این چوب بلوط است. انتخابی که خودش هم براي چنین شب سردي انجام است به او میختش بر میآ

نزدیک کرد. ،دادیمن مناطق مختلف دنیا را نشان آرويکدیواري که نقاشی کوچچراغ را نزدیکریچارد داد. می

آن رادورنماي.سرزمین مستقلی باشندکهکدام خیال داشتند رنبود. هنوز هتربزرگاز کف دست او ینشتربزرگ

توانست به سادگی یک نقاشی باشد. کرد که اي کاش زندگی میوزرآنجا نگاه کرد و آرام آتصور کرد، به قطعات 

مد. لرد ژنرال مشتش را روي آاز فکر بیرون ،ورده بودندآرا ربتیشبا ورود اولیک و ایگان که همراه خود ژنرال 

»؟یدشبتونستید موفق .برگشتیدبه سالمتبینم شما رد رال خوشحالم که میل«کوبید:اشینهس

اما وضعیت ،اي که گفته بودي خوب بودنددازهنردانی که تو با من فرستادي به ام«را تکان داد و گفت:ریچارد سرش 

رفته بودند، به مرکز 2پستنتورآم اما اونها به خیابان اونها رو تعقیب کردییهاي مختلفراهازیرممکنش کرد، ما غ

به شمال این کار رو کردند دیگه اینکه بگی اونها از کدوم سمت رفتن غیر ممکن شده بود. احتماالًکهیوقتشهر، و 

نمیشه دیگه ردشون رو پیدا کرد.هر صورتدر؛براي احتیاط به یه سمت دیگه رفتنشایدماما ،شرقی رفتن

.»بپوشونهزمان زیادي گرفت و به طوفان اجازه داد تا ردشون رو ،جستجوي احتماالت

جا در قصرن ا از افرادي که اونها پشت سرشوم«کشید:يدارصدانفس،در فکر بودریچاردکه هنگامی،ژنرال

.»اشته بودند بازجویی کردیم، هیچ کس نمیدونه بروگان کجا رفتهذگ

.»مکنه دروغ گفته باشنم«

.»رفم رو قبول کنید، اونها نمی دونن اون کجا رفتهح«:ندبا انگشت شصتش زخم روي صورتش را خاراربتیشژنرال 

مطمئنیم که اونها هاي اولیهز روي نشانها«بداند:کرده بودندهاآنخواست جزئیات کاري را که با ریچارد دلش نمی

.»سه نفر بودند، لرد ژنرال بروگان، خواهرش و یه نفر دیگه

شما اون رو بیش از حد .که اون به سادگی فرار کردهدفهمیمیشه پس وب اگه اون افرادش رو با خودش نبرده، خ«

.»ههم براي نجات زندگیش فرار کردنترسوندین و او

2 upStentor Street
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اونها میرن اطالع داشته باشم، فقط کهییجاخوام از اید، اما من میش«.ریچارد با انگشتش بر روي زمین ضربه زد

.»براي اطمینان

کنین تا وي خودتون استفاده نمیارید که ردگیرها دنبالش بگردند و یا از جادذگرا نمیچ«اي باال انداخت:ژنرال شانه

».دادانجام می، این کار روخواست کسی رو دنبال کنهکه میوقتیل دارکن راردش رو دنبال کنین؟ 

ردگیري چه که ابر دانستاطالع داشت. ریچارد میهم ن آاز پایان فاجعه بار و دانستریچارد این را به خوبی می

قالب کرده بود تا همه این جریانات زمانی شروع شد که دارکن رال یک ابر ردگیري را به او.دهدکاري انجام می

را بدست بیاورد. زد شدهخواست به دنبال او بیاید و او را بگیرد تا بتواند کتاب سایه هاي شمردهکهیزمانبتواند هر 

ه جادو را در درون با وجودي کاش بایستد تا قالب ابر را باز کند.ادار کرده بود باالي سنگ جادوگريد را ورریچا

دیده بود که زد از کمی ماسه ریچاردطور همین.ن استفاده کندآدانست چگونه باید از کرد نمیخودش احساس می

گی ونگچاو.ان توسط دارکن رال جلوگیري کندنشپوشاند تا از دنبال شدبجادوگري استفاده کرده بود تا ردشان را 

دانست.را هم نمیانجام این کار

رادرباره جادوگريرین چیزهاتنکه حتی سادهیبه خودش را با گفتن اربتیشخواست ایمان ژنرال نمیریچارد واقعاً

سمون پر از آکهیزمانتونی و نمیت«کرد.اش چندان احساس راحتی نمیبا متحدین فعلیچون،متزلزل کند،داندنمی

لونتا خواهر .یش مال توئه تا بتونی دنبالش کنیتونی بگی کدوم یکنمی.ی متصل کنیگیري رو به کسابره، ابر رد

.»بروگان یه ساحره است، اون میتونه با جادو ردشون رو بپوشونه

ب، جادو تخصص خ«؛ریشش را خاراند،او را باور کردهرسید بلوفکه به نظر میالیحدر ربتیشژنرال »!ورهآرم ش«

.»من نیست، ما شما رو براي این کار داریم

»؟وضاع اینجا چطور پیش میرها«ریچارد موضوع را عوض کرد:

اما ؛ومدیچ شمشیري در شهر نیست که مال ما نباشه، بعضی از اونها از این کار خوششون نمیه«ژنرال لبخندي زد:

.»وقتی دوباره و خیلی واضح براشون توضیح دادن، همشون بدون درگیري همکاري کردن

»؟طوررسایان در قصر نیکو بارس هم همیناسلک پم«.خیلی ها در آنجا بودندب، خ

».ه قاشق رو براي خودشون نگه دارنیاشتیم ذهاشون بخورن، ما حتی نونا باید غذاشون رو با دستا«

»؟به کسی حمله نکردن؟روها چطارتو خوب انجام دادي، درباره مریسوئیتک.وبه ژنرالخ«

هاي قبل بهتر شما برگشتین من از هفتهکهیزماناز ،چرا.روم بودهآهمه چی واقعا ه از اولین شب خونین به بعدن«

.»بینمنمیهم از اون رویاها رو یخوابم، حتی دیگه یکمی
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»؟جور رویاییه ویا؟ چر«

من.دیگه اونها رو یادم نمیاداآلنن جیبه، در حقیقت مع«. داشت خاراندايژنرال سرش را که موهاي قهوه.»خب..«

، اگه اونها یدمیدون.شما اومدین دیگه ندیدمشونکهیزمانکردن اما از داشتم که منو ناراحت مییرویاهاي عجیب

.»یادت نمی مونهتوو دیگه نپاك میشاز ذهنت تی درویا باشن بعد از یه مواقعاً

ن آاین تمام کردیمرزو آریچارد .، یک رویاي بدبودتمام این قضایا برایش مثل یک رویا »همینطوره...کر کنمف«

»؟ها حمله کردن چند نفر رو از دست دادیمسوئیتکه مریقتیو«.دباش

.»قط کمتر از سیصد نفرف«

.اش را مالش دادپیشانی، به همین خاطرمدن استآدر حال باال اشمعدهحس کرد چیزي از ریچارد

.»کردم این همه باشنجنازه اونجا بوده باشه، فکر نمیکنم این همهکر نمیف«

.»ب، اینا شامل دیگران هم میشهخ«

»؟یگران؟ کدوم افراد دیگهد«.ریچارد دستش را از صورتش دور کرد

ی که از قلعه کی از اونها اون باالست، نزدیک هشتاد نفر از کسانی«.از پنجره به بیرون اشاره کردربتیشژنرال 

.»کردن هم مردنجادوگران محافظت می

سمان تاریک قابل آاي از قلعه جادوگران در تنها سایه.ید و از پنجره به بیرون نگاه کردسمت چرخآن ریچارد به 

توانست نجا بودند او چه کاري میآهاآن؟ ارواح عزیز، اگر ددرون قلعه جادوگران بودنهاسوئیتیا مریآرویت بود، 

یا تورهاي آدانست که شود، اما او نمیهاي قدرتمندي محافظت میانجام بدهد؟ کیالن به او گفته بود که قلعه با طلسم

وارد قلعه شوند؟ ریچارد به خواستندیمهاآنچرا ؟سوئیت را بگیرندتوانند جلوي موجوداتی مثل مریجادوگري می

ها سربازان و مردم را در تمام اطراف شهر سوئیتمری.یرون بروندارد این خیاالت از سرش بذخودش گفت که نگ

چند هفته؟.دانست باید چه کندن وقت میآو گشتیمزد تا چند هفته دیگر بر ،کشته بودند

ه منتظر بماند؟ شاید او باید توانست این همیا او میآ.شاید دو ماه،بیش از یک ماه طول بکشدرسیدبیشتر به نظر می

باشد. توانست احمقانهاما این کار می؟جنگیدفت و میرمی

فقط دردسر جادو خطرناك بود. کهیناجز ؛ ستندااو هیچ چیز درباره جادو نمی.قلعه مکانی با جادوي قدرتمند بود

، انداختیمهنوز هم شاید باید نگاهی به خودش .به اندازه کافی مشکل داشتریچارد کرد و بیشتري درست می

شاید این بهترین کار بود. 
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.»امتون حاضرهش«اولیک گفت:

.»ی؟ اوه ممنونمچ«.ریچارد برگشت

گیاهی بخاري به هوا برخاست، نان سیاه اي روي ظرف غذا را برداشت و از روي سوپ بانو ساندرهولت درب نقره

اي، کله بره، گالبی با سس سفید و یک دار به همراه خامه قهوهادویه خورده، برنج ادویهيهامرغکره مالی شده، تخم

.لیوان پر از چاي عسلی

خوبه، و بعد استراحت کن واست؛مام شامت رو بخورت«.بانو ساندرهولت با یک چشمک دوستانه کنار سینی نشست

.»ریچارد

یالن در تاالر شورا خوابیده بود.در قصر اعتراف گیرها سپري کرده بود، بر روي صندلی کریچاردتنها شبی که 

»؟جاک«

توي اتاق مادر تونیمی«خودش را جمع و جور کرد:ت بانو ساندرهول»تو باید توي ...«اي باال انداخت و گفت:او شانه

.»اعتراف گیر بخوابی، اون بهترین اتاق قصره

مورد حس خوبی ندارم، در این عالًف«.کردندن سپري میآنجا جایی بود که او و کیالن باید شب عروسیشان را در آ

»؟اشغال کنماي نیست که بتونم دیگهخواب تخت 

هاي مهمانان یک ردیف از اتاق؛باال، به سمت چپ بپیچاون «.اش اشاره کرددهشبانو ساندرهولت با دست بانداژ 

.»اونجاست، فعال ما هیچ مهمانی نداریم پس می تونی یکی رو انتخاب کنی

»؟کارا و دوتا دوستاش کجا می خوابند... ورم«

ردم، ن اونا رو به اتاق خدمتکارها هدایت کم«.بانو ساندرهولت صورتش را درهم کشید و به جهت مخالف اشاره کرد

.»اونا یه اتاق رو با هم شریکن

مهمانت رو يهااتاقپس من هم یکی از ار خوبی کردین بانو ساندرهولت،ک«.با خودش فکر کرد، هر چه دورتر بهتر

».دارمبر می

»؟خوایدراي بزرگ چی براي خوردن میسما پش«اي زد و گفت:رنج به اولیک ضربهآبانو ساندرهولت با 

»؟راي خوردن چی داريب«اشتیاق پرسید:ایگان با کمی 
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بانو »؟کنینشپزخونه و خودتون انتخاب نمیآتوي نرا شما دو تا نمیایچ«.بانو ساندرهولت یک ابرویش را باال برد

».مونیدرئیستون چندان دور نمیز ا،زیاد دور نیست«.دیدرا د رساندرهولت نگاهشان به ریچا

قاشقی سوپ و همان طور کهگرفت، بدست سوئیتش را که بر روي دسته صندلی انداخته بود ریچارد گوشه شنل مری

اش کوبید و براي او مشتش را بر روي سینهربتیشداد که بروند. ژنرال نخورد برایشان دست تکااي چاي میهعجر

.سري تکان دادزداي را گاز مینان قهوهاز اي تکهکهیدرحالرزو کرد. ریچارد آشب خوشی را 
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20فصل 

»شود.ینمسال توصیه 16خواندن این فصل به دلیل محتواي جنسی به افراد زیر «

باالخره وقتی که ریچارد تنها شد آهی از سر رضایت کشید. ریچارد از اینکه سربازانش مدام گوش به 

کرده را اشیسعحرکت و کالم او بودند، خسته شده بود. با این وجود ریچارد نهایت نیترکوچکفرمان 

بود تا خیال سربازها را آسوده کند.

ترسیدند که به خاطر شکست در پیدا کردن رد کردند؛ ظاهراً میها با نگرانی ریچارد را همراهی میآن

،حمله کند. هنگامی که سربازان در پیدا کردن رد بروگان شکست خوردندهاآنبروگان ریچارد با جادو به 

راحت نشد. این اواخر قدري بیشتر آسوده خاطر هاآن، اما خیال کندیمگفت که درك هاآنریچارد به 

شان به ریچارد بود و ریچارد نگران بود که به این دلیل تمرکزشان را از شدند، اما باز هم دائماً یک چشم

دست بدهند و بیشتر از آنی که باید خسته شوند. ریچارد از احاطه شدن توسط جمعیتی که او را با ترس و 

خسته شده بود.ستندینگریمحترام ا

.نوشیددر آن لحظه ذهنش به وسیله افکاري آشفته مغشوش بود و جوشانده را جرعه جرعه از لیوانی می

ي بهتري داشته باشد. به مزهتوانست به هیچ وجه حتی اگر نصفه و نیمه گرسنه نبود هم، آن جوشانده نمی

مختلف به طعم جاتهیادوو وشیده شده بود، آن قدر از چاشنیتازگی درست نشده بود، اما به مدت کافی ج

و بوي آن افزوده بودند که دیگر نیازي به اضافه کردن چیزي نداشت.

هایش سفت شده بود. قبل از اینکه کرد که بردین از در وارد شد. ماهیچهریچارد به لیوان چایش نگاه می

وشس لومهولتز کلتونی براي صحبت کردن با د«رف زدن کرد: ریچارد بتواند او را با اخم براند، شروع به ح

»لرد رال اینجاست. 

هایش را روي بردین قفل اش باال کشید و چشمهاي قفل شدهاي از جوشانده را از میان دندانریچارد جرعه

»اي به مالقات با اون ندارم. ن عالقهم«کرد.

ما او را ش«هایش انداخت. مواجش را به عقب، روي شانهشده وبافتهبردین تا لبه میز پیشروي کرد و موي 

»خواهید دید. 
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نوك انگشتان ریچارد وارد دندانه هاي آشناي دسته چوب گردوي چاقویش که به کمربندش آویزان بود، 

»وصله بحث کردن با تو رو ندارم. ح«شد و آن را خراش داد.

طرف ریچارد خم شد. آجیلش در انتهاي زنجیري بردین بندهاي انگشتانش را روي میز قرار داد و به 

ما او را خواهید ش«کوچک، به دور دستش پیچیده شده بود. چشمان آبیش مانند شعله هاي آتشی سرد بود.

»دید. 

»اي گیرت نمیاد. ن جوابت رو دادم. هیچ چیز دیگهم«شود.ریچارد احساس کرد که صورتش داغ می

»کنید. یدم که تو اونو خواهی دید. شما با اون صحبت میمن هم قول مو«بردین دور نشد. 

»نها چیزي که من از نماینده کلتون خواهم شنید تسلیم بی قید و شرط است. ت«

»د... بشنویههمون چیزیه که شما قرارقاًیدقاین و«

کنید به ...البته اگر که شما موافقت«سوي درگاه آمد. صداي دلپذیري از یک نیم رخ، درست از آن

»ام، لرد رال. گوش کنید. من براي تهدید کردن نیامدهکامالًي من هاحرف

هایی از ترس را در لحن متواضعانه و نرمش حس کند، و این باعث شد دل ریچارد توانست رگهریچارد می

»انو را به داخل راهنمایی کن... ب«نرم شود.

»د از اون وقتی میري بخوابی در رو پشت سر خودت ببند. ...و بع«اش به سمت بردین برگشت.نگاه خیره

کرد.لحن ریچارد تردیدي باقی نگذاشت که آن یک فرمان بود، و او هیچ تخلفی را تحمل نمی

بردین بدون نشان دادن هیچ گونه احساسی به طرف در رفت و بازویش را به نشانه دعوت کردن به داخل، 

ي برافروخته از نور آتش قدم گذاشت، ریچارد روي پاهایش بلند شد. جلو آورد. وقتی که دوشس به گرما

بردین نگاهی گنگ به ریچارد انداخت و سپس در را بست. اما ریچارد به سختی متوجه آن نگاه شد. 

»، دوشس لومهولتز، بیاین داخل. کنمیمواهش خ«

»تشکرم که منو پذیرفتین، لرد رال. م«



امینمترجم: سلک پارسایانمشمشیر حقیقت، جلد سوم:  وبگاه فرهنگی ادبی سوشا

3

هاي سرخ خوش فرم اي، لبهاي قهوهبه دوشس خیره شد. به مالیمت چشماي خاموش ماند وریچارد لحظه

نقص درست شده بودند و صورتش و طره ضخیمی از موهاي سیاه او چشم دوخته بود. حلقه موهاي او بی

، دادیمي اجتماعی او را نشان دانست که در سرزمین میانه طول موي یک زن طبقهدرخشان بود. ریچارد می

تجمالتی این زن، نشان از بلند مرتبه بودن او داشت. تنها مویی که دیده بود حتی از موي ملکه هم موي بلند 

بلندتر است، موهاي مادر اعتراف گیر بود. 

ریچارد با دیدن سرخ شدن گونه دوشس، نفسی کشید؛ و ناگهان ادبش را به یاد آورد. 

»فرمایید، اجازه بدید براتون یه صندلی بیارم. ب«

به نظر برسد؛ داشتن چنین اصالت، زیبایی و ظرافتی فریبنده؛ طورنیاآورد که دوشس ارد به یاد نمیریچ

اي به این نزدیکی ندیده بود. او را به صورت فردي خودنما به یاد هرچند که ریچارد هم قبالً او را از فاصله

بود. لباس دهیاآلن پوشل همانی که آورد، با درخشندگی و آرایش غلیظ، و لباس نه چندان ساده و ظریف، مث

اش را هاي اندامش روان بود، تا اندام شهوانینرمی که پارچه ابریشمی گلگون آن به آسانی روي برجستگی

هایش محکم بسته شده بود.کامالً به نمایش بگذارد، و بند آن درست زیر پستان

هاي ظالمانه را که آن حرفمتأسفمشس، من ود«را به یاد آورد نالید. برخوردشانریچارد وقتی که آخرین 

کردم؛ توانید در هر صورت من را ببخشید؟ من باید به حرفتون گوش میمیر تاالر شورا به شما گفتم. شماد

»شما تنها سعی داشتید که درباره ژنرال بروگان به من هشدار بدید. 

هاي دوشس دیده است، اما آن برق در چشمهنگام نام بردن از بروگان، ریچارد فکر کرد برقی از هراس را

ین من هستم لرد رال، که باید تقاضاي عفو کنم. من کار ا«به سرعت رفته بود و او درباره آن مطمئن نبود. 

»کردم که حرف شما رو جلوي نمایندگانی که گرد آمده بودند قطع کردم. غیر قابل بخششی

کردید که درباره آن مرد به من هشدار بدید، و تالش میما تنها داشتید ش«ریچارد سرش را تکان داد. 

»هاي شما گوش داده بودم.طور که معلوم شد، حق با شما بود. اي کاش به حرفهمان

نها ت«را زینت بخشید. اشچهرهلبخندي متین »ام رو به اون صورت عنوان کردم. شتباه از من بود که عقیدها«

»ه طور دیگري به نظر برسند. کنند کدالورترین مردان تالش می
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تپید، ریچارد ترسید که ریچارد به خاطر کلمه دالوري که دوشس به او گفت، سرخ شد. قلبش به سختی می

در حال شیهالبتپد را ببیند. به دلیلی، او تصور کرد یی که در گردنش میهارگدوشس قادر باشد 

اش از صورت دوشس است. برداشتن نگاه خیرهریپذدللیسیدن دسته مویی نرم و آویزان در جلوي گوش 

دردناك بود. باًیتقردوشس 

داد، اما ریچارد در طغیان رودخانه خروشان احساسات صدایی خفیف در اعماق ذهنش ندایی اخطار آمیز می

گرمش غرق شده بود. ریچارد با یک دست، هر دو دسته صندلی را گرفت و آن را در نزدیکی میز چرخاند، 

»ما خیلی مهربان هستید. ش«را براي دوشس بیرون نگه داشته بود.آنکهیالحدر 

تر از حد معموله. روزهاي بسیاري سعی کرده نو ببخشید، لطفاً، اگه صدام آرامم«دوشس من من کنان گفت: 

هایش که چشمکرد، سرش را چرخاند تا اینبه سمت صندلی حرکت میس که دوشطورهمان»بودم... 

هاي ریچارد را مالقات کرد. در باال آمد تا دوباره چشمقآن

»ام، لرد رال. من فقط کمی عصبی هستم. من هرگز در پیشگاه مرد بزرگی مثل شما نبوده... «

ن فقط م«ریچارد تالش مختصري براي قطع ارتباط چشمی کرد، و ناتوان از ترك نگاه خیره دوشس گفت:

»ام. ام دور شدهاز خانهیک راهنماي جنگلم که خیلی زیاد

ما ش«کرد.تبدیل میریپذدلاي که اتاق را به یک مکان دنج دوشس خندید، با صداي نرم و چاپلوسانه

یه روز ممکنه شما «بیانش از شگفتی به احترام تغییر کرد. »جستجوگر هستید. شما ارباب دي هارا هستید. 

»به دنیا حکومت کنید. 

»ط... خوام بر هیچ چیزي حکومت کنم، من فقن نمیم«ش نشان داد. ریچارد با لرزشی واکن

»بفرمایید، بانوي من. لطفاًخواین بشینید؟ ...شما نمی«رسد. ریچارد فکر کرد که صدایش احمقانه به نظر می

اش که ریچارد خودش را در درخشندگیه لبخند دوشس برگشت، درخشنده، تابناك، گرم، و آنچنان فریبند

نفس دوشس را روي صورتش احساس کند. ریپذدلتوانست گرماي مد شده یافت. ریچارد میمنج
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نو به خاطر گستاخی بیش از حدم ببخشید، لرد رال، اما شما باید بدونید که م«نگاه خیره دوشس درنگ کرد. 

رو که در تاالر یادتون بیارم که شما قلب هر زنی ه کنه. من باید بهاتون هر زن مشتاقی رو تحریک میچشم

»شورا بود، شکستید. ملکه گالیا زنی بسیار خوشبخت است. 

ي پیشانی ریچارد در هم رفت. هااخم

»ی؟ ک«

»کنم. لکه گالیا! به خاطر عروس شما بودن، به اون حسودي میم«

نشست، ریچارد که دوشس به زیبایی در لبه صندلی میطورهمانریچارد برگشت و از دوشس دور شد، 

کرد عرق را از روي سرش پاك کند، براي اینکه بر روي صندلی سعی میکهیحالفس عمیقی کشید و در ن

خودش بنشیند میز را دور زد. 

»شدم. متأسفوشس، من از شنیدن خبر مرگ شوهرتون خیلی د«

راي شوهرم منونم لرد رال، اما براي من ناراحت نباشید؛ من اندوه کمی بم«هایش را برگرداند.دوشس چشم

»ا... ، امنهیببخواستم اون صدمه من اشتباه نکنید، من نمیدر مورددارم. 

»رسوند؟ ون به شما آسیب میا«خون به چهره ریچارد دوید. 

وقتی که دوشس با خجالت به یک طرف نگاه کرد، ریچارد مجبور بود در برابر وسوسه شدید بغل کردن و 

دلداري او مقاومت کند. 

ما به ا«هاي باوقار او خز نرم را در لبه لباس یکدستش نوازش کردند. انگشت»ق پستی داشت. وك اخالد«

ها جاي دیگري بود، در یک قتشدم؛ او بیشتر وآن بدي که به نظر میومد نبود. من به ندرت با او مواجه می

»دیگر یا با شخصی دیگر. بستر

»کرد؟ هاي دیگر رها میبراي بودن با زنون شما روا«دهان ریچارد از فرط تعجب باز ماند. 

او توضیح داد. »یک ازدواج ترتیب داده شده بود. «.دتکان بی رغبت سر دوشس تایید کرد که آن طور بو

گر چه او یک اشراف زاده بود، براي او حکم ارتقا جایگاه را داشت. او لقبش را از طریق ازدواج با من به ا«

»دست آورد. 
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»؟ ي بردیدما چه سودش«

هاي تاب داده شده موهایش در اطراف صورتش و بین کرد حلقهکه دوشس به باال نگاه میطورهمان

هاي خانواده به درم یک داماد ظالم براي اداره کردن داراییپ«رفتند. هایش به این سو و آن سو میگونه

»د. استفاده خالص کردست آورد و در عین حال خودش را از شر یک دختر بی

شناختم، و درباره نین چیزي رو درباره خودتون نگید. اگه من شما را میچ«ریچارد اندکی از جایش بلند شد. 

...به خاطر جسارتم منو «ریچارد به آرامی سر جایش نشست.»ه... کدادمیمفهمیدم به دوك درسی آن می

»ببخشید، دوشس. 

کرد. ریچارد با زبانش به آهستگی لبانش را مرطوب 

کردم که حمایت ، شاید به قدر کافی شهامت پیدا میزدیمشناختم، وقتی که او مرا گر اون زمان شما رو میا«

»شما رو به دست بیاورم.

»دن او؟ ز«

ریچارد فقط به خاطر شنیدن این جمالت دردمند نبود، بلکه براي اینکه قادر بوده درباره آن کاري انجام 

»کردید؟ را شما اونو ترك نکردید؟ چرا اونو تحمل میچ«بود.دهد، ولی انجام نداده

تونستم! من دختر برادر مین«کرد.هاي برخواسته از آتش ضعیف اجاق را دنبال مینگاه خیره دوشس جرقه

»ملکه هستم. طالق در چنین مرتبه باالیی غیر مجاز است. 

پریشان من يهاحرفا خیلی خوبید که به مش«دوشس به طور ناگهانی با یک لبخند خجالتی سرخ شد. 

ي نسبت به تربزرگدهید. منو ببخشید، لرد رال. دیگران مشکالت ام گوش میدرباره مشکالت جزیی

هایی نسبت به شان دارند. من یه زن بدبخت نیستم. من مسوولیتوفا با دست بزن در زندگیشوهري بی

دوشس با انگشت بلند و باریک خود به لیوان اشاره »ند. مردمم دارم که مشغول محافظت کردن از من هست

هایش را سرخی مجدداً گونه»تونم یه جرعه چاي بخورم؟ گلوم خشک شده از فکر ناراحتی شما... یم«کرد. 

»برخالف دستور پیش شما اومدم. کهنیا...از فکر «. مالقات کرد

»قداري چاي داغ براتون میارم.م«ریچارد از جا پرید. 



امینمترجم: سلک پارسایانمشمشیر حقیقت، جلد سوم:  وبگاه فرهنگی ادبی سوشا

7

»فقط به یک جرعه نیاز دارم. واقعاًخوام شما رو به زحمت بندازم، و کنم، من نمیه، خواهش مین«

ریچارد لیوان را برداشت و آن را به دوشس تعارف کرد و سپس به شکل لبان دوشس، دور لبه لیوان خیره 

ی باعث شده که چ«دازد.کرد ذهنش را به کار بینکوشش میکهیحالشد. نگاه مختصري به سینی کرد، در 

»دوشس؟ شما بخواهید منو از نزدیک ببینید،

پس از آن که دوشس یک جرعه از جوشانده نوشید، لیوان را پایین گذاشت، و دسته لیوان را به حالت اولش 

اثري جزیی از سرخی لبانش بر لبه لیوان باقی مانده بود. .برگرداند

افتاده لرد رال. ملکه وقتی که شاهزاده فایرن کشته شد روي بستر هایی که بر دوش منمسوولیتبه خاطر«

شماري داشت، ، با وجود اینکه فرزندان حرامزاده بیو خیلی زود پس از آن درگذشت. شاهزادهمرگش بود، 

»ازدواج نکرده بود و بنابراین هیچ اوالدي عهده دار مسوولیت نشد. 

موضوعات خانواده سلطنتی نیستم، متخصصن م«دیده بود. اي شیرینی نریچارد هرگز چنین چشمان قهوه

»متوجه منظورتون نشدم. قاًیدقدوشس. 

و باقی نماندن فرزندي قانونی از ایشون، اینه که با توجه به مرگ ملکهگمبخوام وب، چیزي که من میخ«

تونم ملکه، من میکلتون بدون حکمران مانده است. من در خط وراثت بعدي هستم... دخترِ برادرِ مرحوم

گیري در مورد تسلیم شدن نیاز نیست به کس دیگري مراجعه کنم. . اون وقت براي تصمیمشمبملکه کلتون 

«

نظورتون اینه که شما قدرت تسلیم م«هایش. ریچارد تقال کرد تا ذهنش را روي کلماتش متمرکز کند، نه لب

»کلتون رو دارید؟ 

»له، عالیجناب. ب«داد. به نشانه موافقت سري تکان س دوش

ریچارد به کهیدرحال. هایش قرمز شدلقبی که دوشس به او داد، گوشبه خاطرریچارد احساس کرد که 

که مواد باقی مانده روي لبه دنبال راهی براي پنهان کردن تغییر رنگ صورتش بود، لیوان را باال برد. هنگامی

چنان که ریچارد لبه لیوان را در دهان بان او گذاشته. همرا جاي لهایشلیوان را چشید متوجه شد که لب

خورد. با یک خود نگه داشته بود، احساس کرد گرماي دهان شیرین عسلی دوشس میان زبانش سر می

اي قرار داد و عرق کف دستانش را روي زانوهایش پاك کرد. لیوان را در سینی نقرهد لرزش دست، ریچار
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جنگیم. اگه شما به ما تسلیم رو شنیدید. ما به خاطر آزادي میگمبور شدم وشس، شما چیزي که من مجبد«

برید. تحت حکومت ما، براي مثال، مردي که به زنش دید، اما سود می، شما چیزي رو از دست نمیدیبه ش

»صدمه بزنه، مرتکب جرم شده، مانند اینکه به یک غریبه در خیابان صدمه زده است. 

رد رال، من حتی مطمئن نیستم شما نیروي کافی براي اعالم ل«میزي به ریچارد زد. دوشس لبخند سرزنش آ

چنین قانونی داشته باشین. در برخی از مناطق سرزمین میانه آزادي یعنی اینکه یه مرد بتونه اگه زنش به هر 

»دلیلی خشمگینش کرد، اونو بکشه. 

خواد هر کسی باشه، گناه، حاال میزدن به یک بیدمه ص«ریچارد یک انگشتش را اطراف لبه لیوانش گرداند. 

هاي هاي سرزمینرها نباید از کامردم بعضی از سرزمینجرمه. آزادي جوازي براي خطاکاري نیست. 

هایی عدالتیوقتی که ما متحد هستیم، هیچ گاه این چنین بیبرن.همسایه که ظلم محسوب میشه رنج ب

هاي یکسان، و همه زیر پرچم یک قانون خواهند داشت، و مسئولیتنخواهد بود. همه مردم آزادي یکسانی 

»زندگی خواهند کرد. 

هاي مرسومی، ما مطمئناً شما نمی تونید انتظار داشته باشید که با غیر قانونی اعالم کردن این چنین عادتا«

»؟ شنباونها متوقف 

که خود به آن قدم، در اجراي چنین قانونی، این است ها. اولینآید، مثالً از والدین به بچهخالقیات از باال میا«

تونید همه م که همه ما باید توسط اخالقیات زندگی کنیم. شما هیچ وقت نمیعمل کنیم و نشان بدی

کنه، تا اینکه ها رو متوقف کنید، اما اگر این عادات رو مجازات نکنید، خطا کاري توسعه پیدا میخطاکاري

»مل و درك رو پاك کنه. هاي تحهرج و مرج پوشش

هاي شما رد رال، حرفل«دوشس انگشتانش را با پوست گود افتاده و لطیف تکیه گاه گردنش پاك کرد. 

». دیشبکنم که شما موفق کنه. من به ارواح خوب دعا میواقعاً منو به آینده امیدوار می

»کنید؟ پیوندید؟ کلتون را تسلیم میس شما به ما میپ«

»یه شرط داره. «کردند. اي دوشس درخواستی را مطرح میي نرم قهوههاچشم

طورهمانپذیرم. با همه یکسان رفتار خواهد شد، ن هیچ شرطی رو نمیم«. ریچارد آب دهانش را قورت داد

»قانون خودم عمل نکنم؟ ه تونم قول تساوي حقوق بدم اگه خودم بکه به شما گفتم. من چطور می
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با نجوایی که »ن متوجهم. م«هایش راه پیدا کرد.را تر کرد و دوباره ترس به چشمشیهابلدوشس با زبان 

نو ببخشید که خودخواهانه در پی این بودم که چیزي براي خودم به م«تقریباً در سکوت گمشده بود گفت. 

تونه به چنین تواند بفهمد که چطور زن تنهایی نظیر من می دست بیاورم. مرد با شرافتی نظیر شما نمی

»سطحی سقوط کنه. 

به خاطر اینکه اجازه داده دوباره ترس به چشمان دوشس راه پیدا کند، چاقو خواهدیمکرد ریچارد حس می

»رط شما چیه؟ ش«اش فرو کند. را به سینه

ا، هاي شمعد از صحبتب«اش منجمد شد.هاي به هم قفل شدهاي، نگاه خیره دوشس، همراه دستبراي لحظه

...ما «دهد.دوشس تظاهر کرد که آب دهانش را قورت می»تقریباً به خانه رسیده بودیم که... م من و شوهر

را هم ندیدم. آمدنشانتقریباً به امنیت خانه رسیده بودیم که، مورد حمله آن هیوالها قرار گرفتیم. من حتی 

اي از گلوي دوشس بیرون آمد و ناله»بازوي شوهرم رو گرفته بودم که ناگهان برق شمشیري را دیدم.

عضاي داخلی شوهرم، جلوي چشم من، از ا«چنان روي صندلی بماند.جنگید که همریچارد باید با خود می

اقویی که او را کشته بود، هنگام چ«دوشس شروع به اشک ریختن و هق هق کرد.»بدنش بیرون ریختند. 

»به جا گذاشت. عبور از بدن شوهرم سه بریدگی در آستینم 

»وشس، من متوجهم، احتیاجی نیست که... د«

نابراین اون موجود توانست کارش را تمام کند. ب«دوشس دست لرزانش را براي درخواست سکوت باال برد.

«

دوشس آستین ابریشمی لباسش را باال کشید تا سه جاي زخم باقیمانده بر روي ساعدش را به ریچارد نشان 

به اندازه آن لحظه ریچارد آرزو نداشت وقتچیهبریدگی تیغ مریسویت را تشخیص داد. دهد. ریچارد سه

بلد باشد. ریچارد حاضر بود هر کاري، براي برداشتن اوطرز استفاده از موهبتش، براي شفا دادن ه ک

ي دردناك قرمز رنگ از بازوي دوشس انجام دهد.هایدگیبر

یزي نیست. چند روز چ«دوشس آستینش را با ظاهري که انگار ناراحت دلواپسی ریچارد است، پایین کشید.

ها با ما چیزي که اونا«هایش اشاره کرد.اش، بین پستاندوشس با انگشت به سینه»کنه. دیگه بهبود پیدا می

هر بود، اما او شانسی بیشتر از من در من انجام دادند و شفا پیدا نمی کنه، اینجاست. شوهرم یه شمشیرزن ما

برابر اون موجودات نداشت. من هرگز لحظه ریخته شدن خون گرمش در مقابل چشمانم را فراموش 
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ام را عوض کنم و خون را از روي کشم اقرار کنم تا وقتی که توانستم لباس پاره شدهکنم. من خجالت مینمی

با دیدن کابوس اون لحظه با هاشبدم. بارها پیش آمده که زبدنم بشورم به طور تسلی ناپذیري جیغ می

»خوابم. ها بدون لحاف و پتو میکه هنوز در آن لباسم، من از آن وقت شبکنمترس از خواب بپرم و فکر 

ن تصویر واضحی را برایش مجسم نمی کرد که چنیکرد که دوشس از کلماتی استفاده میریچارد آرزو می

و پایین آمدن لباس ابریشمی دوشس را تماشا کرد، و براي پنهان کردن احساساتش لیوان . ریچارد باال کرد

هاي دوشس مواجهه شد.اي با جاي لبنوشیدنی را برداشت، و به صورت غیرمنتظره

»زدید؟ ما داشتید درباره یک شرط حرف میش«. ریچارد قطره عرقی را از پشت گوشش پاك کرد

که شما احساس ترس منو درك کنید، اینطور احتمالش بیشتره که شما خواستمیمنو ببخشید، لرد رال. م«

»شرط منو بپذیرید. من خیلی ترسیده بودم. 

هایش به هم برخورد کنند و به همدیگر پستانشدیمدوشس بازوهایش را بغل کرد، لباس نرمش سبب 

فشرده شوند. 

مالید به پایین و به سینی شامش نگاه کرد.اش را میطور که با انگشتانش پیشانیریچارد همان

»ن متوجهم. شرط شما چیه؟ م«

ن کلتون رو به شما تسلیم خواهم کرد به شرطی که شما حفاظت م«سرش را باال آورد.جرئتدوشس با 

»را به من ارائه کنید. تانیشخص

»ی؟ چ«ریچارد به باال نگاه کرد.

تونه اونا رو بکشه. من از اون هیوالها ته شده کسی جز شما نمیتونید اون موجودات رو بکشید. گفما میش«

وحشت دارم. اگه من کلتون رو به شما تسلیم کنم، ممکنه اربابشون اونا رو دنبال من بفرسته. اگر شما بهم 

»، در آن صورت کلتون مال شماست. شهباجازه بدید اینجا بمونم، تحت حفاظت شما، تا این خطر رفع 

»خواین که احساس امنیت کنید؟ ما فقط میش«لو خم شد.ریچارد به ج
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دانست باید با چیزي که او بعداً قرار ترسید و ریچارد نمیدوشس با تکان ناچیز سرش موافقت کرد. او می

اید به من یه اتاق نزدیک اتاق خودتون بدین، اونوقت اگه من جیغ کشیدم، شما ب«کند.چه کاربود بگوید 

»کمک من، به اندازه کافی نزدیک خواهید بود. براي اومدن به

»... و«

»... هیچی. این شرط منه. و«را جمع کرد. جرئتشهاي ریچارد دوشس باالخره براي نگاه کردن به چشم

، بیشتر از نیشبخواید محافظت ما فقط میش«اش آزاد شد.ریچارد خندید. اضطراب فشرده شده در سینه

ساده؟ دوشس، این یه شرط نیست، بلکه صرفاً یک لطف کنندیمم از من محافظت اي که نگهباناناندازه

رحم مشترکمان. موافقت است... یک فکر کامالً معقوالنه و میلی شایسته براي محافظت شدن از دشمنان بی

»شد. 

ها همه خالی اقمانم، بیرون آن راهرو. اون اتن در اتاق مهمانان میم«ریچارد با دستش به راهرو اشاره کرد. 

تونین تونید خودتون انتخاب کنید. شما میهستند. به عنوان یک متحد، شما یک مهمان محترم هستید، و می

»کنید. طور احساس امنیت بیشتري میدرست اتاق کناري من رو داشته باشید، اگر این

لبخند او را هم ندیده بود.در مقایسه با درخشندگی که حاال به صورت دوشس آمده بود ریچارد قبالً حتی 

هایش به هم پیوستند و آه بزرگی از سینه بیرون داد، مثل اینکه از هاي دوشس روي پستاندست

»وه، لرد رال، متشکرم. ا«هایش آزاد شده باشد.ترین ترسبزرگ

اسکورت ولین کار فردا، فرستادن یک نماینده ا«اش به عقب کشید.ریچارد با دست موهایش را از پیشانی

شده توسط سربازان ما، به طرف کلتون خواهد بود. نیروهاي شما باید تحت فرمان ما در بیان. 

هاي همه صاحب ه شخصی از من خواهند داشت، و نام یک نامهاآنوردن تحت فرمان ...بله، البته. فردا. آ«

»ست. منصبان کلتونی که خبردار شوند. کلتون به موجب این نامه بخشی از دي هارا

کنیم ا افتخار میم«خوردند.هاي گلگونش سر میي موهایش در میان گونهحلقهدوشس سرش را خم کرد، 

»که اولین متحد هستیم. کلتون رنج دیده براي آزادي خواهد جنگید. 
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یا باید شما رو ملکه لومهولتز صدا . تشکرم. دوشس..م«اش خارج شود.ریچارد اجازه داد آه بزرگی از سینه

»کنم؟ 

یچ ه«هایش آویزان شدند. هاي صندلی را پوشاندند، دستهاي او روي دستهدوشس ساکت نشست. مچ

ما باید منو کاترین صدا ش«یک پایش باال آمد و آن را روي دیگري به صورت ضربدري قرار داد. »کدام. 

»کنید، لرد رال. 

همه من رو صدا کهنیادیگه دارم خسته میشم از واقعاًاترین، در اون صورت لطفاً منو ریچارد صدا کن. ک«

گفت. هاي دوشس خیره شد، فراموش کرد که داشت چه چیزي میهنگامی که ریچارد به چشم»کنند ... می

اش ي میز سر خورد و داخل یقههایش از لبهبا لبخندي شرمگینانه، دوشس به جلو خم شد، یکی از پستان

هاي پیچ و تاب خورده وباره روي لبه صندلی نشسته است و دوباره به حلقهافتاد. ریچارد درك کرد که د

موهاي سیاه کاترین در اطراف انگشتش خیره شده. قبل از اینکه ریچارد مجبور شود فکري به حال چشمان 

سرگردانش بکند به یاد سینی غذا افتاد و سعی کرد که روي آن تمرکز کند.  

با خنده اظهار داشت، با صدایی که به هیچ وجه دخترانه نبود، بلکه خشک و کاترین »وب پس... ریچارد! خ«

اش اش با صداي بلندي از سینهزنانه بود، و نه خیلی باوقار. ریچارد نفسش را نگه داشت، مبادا که آه سینه

بیرون بیاید. 

ي دي ارباب همهدونم که آیا این اجازه رو دارم که اینطور خودمانی شما رو صدا کنم؟ کسی کهمین«

»هاراست. 

»کرد، کاترین! کار رواین شهبکر کنم به سادگی با تمرین ف«ریچارد لبخند زد. 

طفاً دوباره به من ل«کاترین با صداي با طراوتی این را گفت و بعد به طور ناگهانی سرخ شد. »له، تمرین. ب«

سازه که خودش را فراموش نی را مجبور میهر زهاي رنج دیده، خاکستري و زیبایتان، نگاه کن، این چشم

درنگ نشانیباش روي سینی نگاه خیره». شمبمرخص شهب! بهتره که من قبل از این که شامتون سرد کنه

»رسه. وشمزه به نظر میخ«کرد. 

»جازه بدین که مقداري هم براي شما بیارم. ا«ریچارد باال پرید. 
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ه، من ن«هایش را به سمت عقب به روي صندلی تکیه داد.شانهکاترین از لبه میز عقب نشینی کرد، و 

اي هستید، و پیش از این مهربانی زیادي در حق من تونم این لطف رو تقاضا کنم. شما مرد پر مشغلهنمی

»کردید. 

خوردم. که بخوابم غذا میقبل از اینک ر حال حاضر سرم شلوغ نیست و فقط داشتم یک لقمه کوچید«

جا پیش من بمونید، و شاید هم کمی از اون رو با من کنم، اینتونید تا من غذامو تموم میمیحداقل شما 

»؟ اینجا بیشتر از اون چیزي که من بتونم بخورم، غذا وجود داره... فقط بیهوده تلف میشه. دیشبشریک 

هایش دوباره نهیسآورد کاترین دوباره خودش را به ریچارد نزدیک کرد، در حالی که به میز فشار می

رسه... و اگه شما قصد ندارین همش رو بخورین... پس شاید فقط وبه، عالی به نظر میخ«خودنمایی کردند. 

»یه تکه کوچیک بردارم. 

زده، برنج، گوشت هاي ادویهما از کدومش خوشتون میاد؟ تاس کباب، تخم مرغش«ریچارد نیشخندي زد. 

صدایی حاکی از لذت از خود درآورد. سپس بشقاب سفید لبه سشت بره دوشذکر نام گوم هنگا»بره؟ 

طالیی را از میان سینی برداشت. او هیچ قصدي براي خوردن گوشت بره خودش نداشت، از وقتی که موهبت 

در او بیدار شده بود، قادر نبود که گوشت بخورد. هرچه بود، مربوط به جادو بود؛ چون از هنگامی شروع 

، خودش را آشکار کرده بود، یا شاید به دلیل آن چیزي بود که خواهران به او گفته شده بود که موهبتش

بودند. 

»مه جادوها باید در توازن باشند. ه«

توازن میتنظتوانست گوشت بخورد که براي که او یک جادوگر جنگ بود، شاید به آن دلیل نمیییآن جااز 

انجام دادن آن بود. کشتن الزم بود، کاري که گاهی اوقات مجبور به

ریچارد چاقو و چنگال را به کاترین تقدیم کرد. دوباره در حال تبسم، کاترین سرش را تکان داد و با 

هایش گوشت بره را برداشت.  انگشت

المثل داریم که میگه: اگه چیزي خوب بود، هیچ کسی نباید بین شما و تجربه کردن ر کلتون ما یه ضربد«

». رهیبه گاون قرار 

»س امیدوارم خوب باشه. پ«
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ریچارد شنید که خودش این را گفت. براي اولین بار طی روزها او احساس تنهایی نکرد. 

هایش خم شد و گازي به گوشت اي کاترین روي ریچارد ثابت ماند، او به جلو روي آرنججهت چشمان قهوه

لذیذ بره زد و مبهوت بر جاي ماند، ریچارد منتظر ماند.  

»س... این خوبه؟ پ«

کهیزمانو بسته شدند، سر خوردندشیهاپلکدر پاسخ، چشمان کاترین در سرش به عقب چرخیدند و 

اش پایین آمد و ارتباط سوزان خود را با هایش را قوز کرد و ناله اي از شعف کامل کرد، نگاه خیرهشانه

هاي سفید بی نقصش تکه بزرگ آبداري را گرفت، و دنداندر برریچارد از سر گرفت. دهانش گوشت را 

کرد که کسی هاي او به وسیله آب گوشت، نرم و جذاب شده بودند. ریچارد گمان نمیپاره کردند. لب

آهسته بجود.قدرنیاهرگز بتواند 

ریچارد وسط خمیري نان را به دو تکه کرد، یکی را که کره بیشتري داشت به کاترین داد. با پوست نان، او 

اي برداشت. دستش مکث کرد و قبل از این که لقمه به دهانش برسد کاترین را دید اي برنج خمیر قهوههلقم

که کره را تماماً با یک لیس طوالنی به دهان برد.  

کاترین اجازه داد خرخري از رضایت از گلویش خارج شود. 

صدایی که فقط کمی بلندتر از یک کاترین با»ن عاشق این احساس لطافت و لیزي بر روي زبانم هستم. م«

اي نان رها شد و بر روي سینی افتاد.، تکهاشدرخشندهنجوا بود، توضیح داد. از انگشتان آویزان و 

هایش به پاك کردن گوشت از روي کرد با دندانکه همچنان به چشمان ریچارد نگاه میکاترین درحالی

منتظر بود.استخوان ادامه داد؛ تکه نان جلوي دهان ریچارد

هایش کشید. زبانش را دور تا دور لب

»اي به این خوشمزگی نخورده بودم. وقت لقمهیچه«

اش را هنگامی که به میله تزیینی اند، گمان کرد که باید لقمهریچارد متوجه شد که انگشتانش خالی شده

دسته سفید سینی، خیره بوده، خورده باشد.
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را گاز از درون کاسه برداشت. لبان سرخش به دور آن قفل شدند، و نصف آنرا هامرغکاترین یکی از تخم 

زدند. 

هایش قرار داد. سپس گردي انتهاي نصفه دیگر تخم مرغ را بین لب»وممم. خوشمزه است. ا«

»اال وقتشه که این یکی قسمتش رو امتحان کنم. ح«

گی تخم مرغ حس خوبی بر روي زبانش سطح صاف آن به همراه مزه ادویه مالیم و احساس نرمی و تاز

با یک انگشتش به داخل دهان فرو داد. آن راداشت. کاترین همه 

ریچارد فکر کرد.  »ن جویدن بود یا خفه کردن؟ آ«

»ا اینجا چی داریم؟ اوه، ریچارد، بهم نگو که این... م«نگاه خیره کاترین پرسه زدن روي سینی را رها کرد. 

دومش را دور کاسه به طرف مرباي گالبی چرخاند؛ سپس سس سفید غلیظ را از روي کاترین انگشت اول و

»وه، آره، اوه، ریچارد، این شگفت آوره! اینجا رو. ا«انگشتش مکید. مقداري از سس روي مچش چکید.

که ریچارد متوجه شود، تمام آن را در دهانش هایش گذاشت و پیش از اینکاترین انگشت دومش را به لب

فرو برد. 

کاترین سماجت کرد. »کنه. کیدن اونو تمیز میم«

کرد نفس حبس سعی میکهیدر حالریچارد سر تکان داد، »ین بهترین غذایی نبود که تا حاال خوردید؟ ا«

کاترین انگشتش را از دهانش بیرون آورد، را بیرون دهد. کهنیااش، بعد از شده

»لطفاً اینو از یه طرف لیس بزنید، قبل از اینکه روي لباسم بریزه. وه،ا«کاترین مچ دستش را کج کرد. 

اش او را برانگیخت. را در دهانش گذاشت. مزهریچارد دست کاترین را در دستش گرفت و باال برد و آن

ساخت. هاي قلبش را دردناك میهایش بر روي پوست نرم دستان دوشس، تپشحس لب

»لقلک میده. زبان شما زبره. ق«ز ته گلو بیرون داد. آمیز ااي شیطنتکاترین خنده

جان ناشی از این رابطه صمیمی ریچارد اجازه داد دست دوشس از دهانش به بیرون بلغزد و با هی». متأسفم«

کرد. ناله
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هایش ریچارد را یافت. نور چراغ با مالیمت به یک طرف چشم»رند نگو. من نگفتم که خوشم نمیاد. چ«

هایش را در میان تابید و نور آتش بر روي طرف دیگر. ریچارد رویا بافی کرد که انگشتصورتش می

هاي ریچارد بودند. هاي او همدم نفسموهاي او فرو برده است. نفس

»ن از انجام دادن این کار خوشم اومد، ریچارد. م«

. صداي گفتن اسمش روي رسید که اتاق در حال چرخیدن بودریچارد هم همین حس را داشت. به نظر می

فرستاد. با تالش زیاد، ریچارد خودش را هاي او موجی از جریان رضایت را به سرتاسر وجود ریچارد میلب

مجبور کرد که بایستد.

»اترین، دیر وقته، و من واقعاً خسته شدم. ک«

موزون او در میان لباس کاترین با رغبت بلند شد، مشتاقانه، و به برازندگی حرکت کرد، که باعث شد اندام 

بازوهاي کاترین به دور او لغزید، و بازوي او را تنگ در آغوش ه اش نمایان شود. هنگامی کابریشمی

ترسید کنترلش را از دست بدهد. گرفت، ریچارد می

»تون کدوم یکیه؟ بهم نشون بدین اتاقهمکنم«

توانست پستان سفتش را احساس کرد، مییهنگامی که ریچارد کاترین را بیرون به طرف داالن هدایت م

شان ایستاده هاي به هم پیچیدهشود. اولیک و ایگان نه خیلی دور با سالحکند که بر بازوهایش فشرده می

بلند شدند. هیچ یک از آن چهار نفر به شانیپاهابودند. جلوتر و در هر طرف انتهاي داالن، کارا و راینا روي 

بازویش واکنش نشان نداده بودند. ریچارد بدون هیچ کالمی به سوي اتاق مهمانان بودن بازوي کاترین روي 

کرد و گرماي بدنش ریچارد را تا مغز استخوان اش را نوازش میخیالی، شانهرفت. دست آزاد کاترین با بی

کردند.     کرد. بدون هیچ تسلطی، پاهایش بدون اختیار حرکت میداغ می

رد توانست محل استقرار اتاق مهمانان را پیدا کند، به اولیک و ایگان با اشاره فهماند وقتی که باالخره ریچا

که نزدیک شوند. 

خوام هاتون رو هماهنگ کنید که همیشه یکی از شما اینجا در حال کشیک دادن باشه. نمیوري شیفتط«

». ادیبه کس یا هیچ چیزي امشب توي این راهرو هیچ
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ظر در انتهاي راهرو را بر انداز کرد. ریچارد دو موردسیت منت

مستقر شانیقبلدر جاي هاآنجلوتر از یسؤالاولیک و ایگان بدون پرسیدن هیچ »شه. امل اونا هم میش«

شدند. 

ریچارد کاترین را تا نیمه راه پایین راهرو همراهی کرد. او هنوز بازوي ریچارد را به آغوش کشیده بود و 

کردند. ن فشار وارد میهایش هنوز به آپستان

هایش را هایش را از هم باز کرد و سینهکاترین لب»ن اطمینان دارم در اتاق کنار تو در امان خواهم بود. م«

نفس نفس کهیحالکاترین در »له. ب«هاي ظریف او به پیراهن ریچارد چنگ زدند.به طرف جلو داد. انگشت

»ین اتاق. ا«زد نجوا کرد.می

»ن دقیقاً تو اتاق کناري خواهم بود. تو اینجا در امانی. م«ر ذره از قدرتش را احضار کرد. ریچارد ه

»وه، لطفاً، ریچارد ... ا«خون به صورتش دوید. »ی؟ چ«

»وب بخوابی، کاترین. خ«

کنم، ریچارد. منما... اما، تو باید بیاي داخل. اوه، خواهش میا«تر به بازوي ریچارد چسبید. او محکم

»ترسم. می

»تاقت امنه، کاترین، نگران نباش. ا«ریچارد دست کاترین را به نرمی فشار داد.

»گه یه چیزي داخل اتاق باشه چی؟ وایسا، لطفاً، ریچارد، با من بیا داخل؟ ا«

یچ چیزي داخل نیست. اگه خطر هر جایی در این نزدیکی بود، من ه«ریچارد لبخند اطمینان بخشی زد. 

م حسش کنم. من یه جادوگرم، یادت میاد؟ تو کامالً جات امنه و من فقط چند قدم دورتر خواهم تونستمی

»شه، قول میدم. بود. هیچ چیزي مزاحم استراحتت نمی

به دست کاترین داد و یک ا ردر را باز کرد، چراغی را از روي طاقچه نزدیک در برداشت و آند ریچار

گذاشت تا وادارش کند به داخل اتاق برود.  دست را روي قسمت کوچکی از پشت او

»بینمت؟ س... فردا میپ«کاترین چرخید و یک انگشتش را به وسط سینه ریچارد زد. 
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وش ر«. گرفت و بوسیدآن راسینه خود بلند کرد و روي را از کاترینوقار دستو باکاملبا احترامریچارد

»داریم. حساب کن. ما کارهاي زیادي براي انجام دادن 

هاي دو موردسیت در تمام مدت مراقب او بودند. ریچارد ریچارد در اتاق را بست و به اتاق بغلی رفت. چشم

لغزید تماشا کرد. هر شان به سمت پایین دیوار، براي نشستن روي کف زمین، میها را هنگامی که پشتآن

قصد دارند تمام شب را آنجا بمانند، و هر دو را به هم پیچیده بودند، مثل این که به او بگویند شانیپادو 

محکم چسبیده بودند. ریچارد به در اتاق کاترین نگاه مختصري انداخت، دستشانرا در هر دو لشانیآج

درنگ، در حال جیغ زدن بود. اش لحظه اي طوالنی درنگ کرد. صداي خفیفی در اعماق سرش بینگاه خیره

و به داخل رفت. سپس داخل اتاق دوباره به طرف در چرخید و صورتش او در اتاقش را چرخاند و باز کرد 

کرد، سعی کرد خودش را از آن حس، طور که نفسش را حبس میرا در برابر در بسته شده قرار داد. همان

رها کند.   

پوشاند، به فکر فرو صورتش را با دستانش میکهیدر حالي تخت رها کرد و لبهباالخره خودش را روي 

رفت. موضوع چه بود؟ پیراهنش از شدت عرق خیس شده بود. چرا او باید این چنین افکاري را درباره این 

کردند، مردان زن داشته باشد؟ اما او داشت. ارواح عزیز، او داشت. او به یاد آورد که خواهران نور فکر می

دهند.اصرارهاي غیرقابل رد کردن، تن میه همه در نهایت ب

کهیدر حالهاي زیادش گیج شده بود. شمشیر حقیقت را از غالفش بیرون کشید. خاطر تالشریچارد به 

اي در کف زمین را فرستاد؛ ریچارد نقطهدرخشید و نور را به اطراف اتاق تاریک میجواهرات دسته آن می

خشم او را اش نگه داشت. اجازه داد در نظر گرفت و با هر دو دستش قبضه شمشیر را در برابر پیشانی

اشباع کند. توفان خشمش را از میان روحش احساس کرد، و امیدوار بود که آن کافی باشد.  

دانست که در حال رقصیدن با ارواح بود، و این بار شمشیرش در گوشه تاریکی از ذهنش، ریچارد می

دانست که هیچ انتخابی ندارد.چنین میاو را نجات دهد؛ همتوانستینم
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  فصل بیست و یکم
  

کردن پشتش سعی بر بلند تر به نظر آمدن  صاف و شقباز هم با  ولی بلندي داشت، قد 1که خواهر فیلیپااین وجود با 

 ا اینطور بهکه واقع کند نگاه به پایین الغرش و صاف بینیاز باالي  توانسته بود طوريکه همزمان  و این در حالی بودداشت، 
   .نرسدنظر 

شاید اگر کمی بیشتر اون رو انعکاس می دادید، متوجه  .دبررسی نکردی طور کاملله رو به ئاین مس مطمئنا اُسقف، "
  ".هستن می شدید نیازگواه به این اي که  نتایج سه هزار ساله

را طوري به مشت شلش تکیه داده بود، که  می کرد، چانه اشبررسی در حالی که گزارشی را  ،روي میز یبا آرنج 2ورنا

دارد به او او براي اینکه ببیند فیلیپا . ودمی نمخورشید نشانِ مقامش غیر ممکن  ينگاه کردن به او بدون دیدن حلقه ي طال
  .کردنگاهی به باال  نگاه می کند، 

لزومی نداره یه چاه خشک . ی کردمممنونم خواهر، ولی من اون مسئله رو کامال بررس ته ابه خاطر نصیحت خردمندان"

از آب  ی همچنان، ولبهتون امید واهی میده و باعث تشنگی بیشترتون می شه کار فقطشده رو بیش از این حفر کرد؛ این 
  ".خبري نیست

                                                        
1  - Philipa 

2  - Verna 
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چهره ي مرموز و چشمان تیره ي فیلیپا بندرت احساسی را نشان می داد، ولی ورنا فشردگی عضالت روي فک باریکش را 
  .دید

اینطوري نمیتونیم از اینکه یه مرد جوان بدرستی پیشرفت میکنه، یا به قدر کافی یاد گرفته که از ... ولی اُسقف "
  ".این تنها راهه. راداهانش آزاد بشه مطمئن شیم

ورنا به گزارشی که در حال مطالعه اش بود شکلکی در آورد، و آن را براي اقدامات بعدي کنار گذاشت و همه ي 
   "ه؟ ونخواهر، چند سالت ".ساخترا متوجه مشاورش حواسش 

  ".اُسقف ،و هفتاد و نه چهار صد ".و خیره ي خواهر فیلیپا متزلزل نشد یکرانگاه ت

 ازبه نظر میرسید، با این حال این زن بسختی مسن تر از او . شد اشي حسود اندکیورنا باید پیش خودش قبول میکرد 

تمام شده بود که هرگز قادر  عمريقیمت برایش ب ،بدور بود قصر لِ غریبی که از طلسمِسابیست . بود بزرگتراو سی صد سال 
  .که این زن صرف یادگیري کرده را داشته باشد زمانیورنا هیچوقت نمیتوانست . به جبرانش نبود

   " ؟گذشته قصر پیشگو هاچند سال از این بین در  "

 منتظرسختی در جمالتش شناسایی میشد، مگر اینکه کسی ب فاُسقلقب  رفص ".اُسقفسال  هفتادچهار صد و  "
   .منتظر بودورنا  و ،باشدشنیدنش 

، تا ش رو یاد بگیریدوظیفه اکار و تا کرده  عطاساله به شما  هفتادچهارصد و  فرصتی خداوندکه،  د میگیدپس داری "

ن رو کنترل کنن و بتونن جادوگر بشن، و توي چطور موهبتشوبه مردان جوان آموزش بدین  این وظیفه انجام در با همکاري
   "اتون ناموفق بودین؟ هتمام این مدت در درك طبیعت شاگرد

  "__، این دقیقا چیزي نبود که سعی اُسقفخب، نه "

بدون  اونقدر باهوش نیستن که ،راین قص خواهرهاي روشناییاز هیچ کدوم که  دبه من بگی دکنیی سعی م دآیا داری "

، نزدیک به دویست سال تحت سرپرستی و هدایت ما بودهکه یه مرد جوان،  بتونن تشخیص بدن، دآزمون در ناو اعمال کردن
 نقدر کمه؟یا، این کارپروردگار در انتخاب ما براي انجام  حکمت به ،به خواهرهاایمانتون واقعا  آماده ي ترفیع هست یا نه؟

وظایفی به ما هزاران سال تجربه اعطا کرد، ولی ما هنوز هم در انجام  اون ما رو انتخاب کرد، و جمعاکه  دبه من میگی دداری
  "خیلی نادانیم؟که به ما محول کرده 
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  "__ن دار اُسقففکر میکنم  "

 باعث از هم گسستگی این استفاده ي زشت و ناپسندي از راداهانه، دادن چنین دردي میتونه. درخواستتون رد شد "
  .جانشون رو از دست دادن مونزآ در این ی بودن، کهجوان نمرداحتی . بشهبافت ذهنی کسی 

یفشون انتخاب کنن، که در ابراي انجام وظري دیگ هاي استراتژيمن انتظار دارم  دگیبا هخواهر و به اون دریبشما  "
آه، ...ه کنن، مثلجدید استفادکامال از یه چیزه  دحتی میتونین بهشون پیشنهاد بدی. نه جیغ و ه خون باشه، نه استفراغ،اون ن

، که در این صورت هستن زرنگ تر اهاشون از اونهشاگرد ها فکر کننهراینکه خوا رمگ؟ طرح یک مباحسهنمیدونم، شاید 
  ".کنن اقرارمن  رايباین رو ارشی زمی خوام توي گ

در نهایت با بی یر، خواهر فیلیپا براي لحظه اي در سکوت ایستاد، شاید در این فکر که بحث بیشتر فایده اي دارد یا خ
  ".که روشنم کردین ممنون. اُسقفبسیار خردمندانه بود  ".لی تعظیمی کردمی

و  ممن هم مثل شما آموزش دیده بود. دیخواهر، میدونم چه حسی دار".، ولی ورنا صدایش زدبروداو روي گرداند تا 
نورش رو از راه  خداوندگاهی اوقات . دماه می کربیست ساله به من یاد داد چقدر اشتب مرد جوانِ هی .مثل شما باور داشتم

براي  ،به ما ارائه شد شحکمت فرزانگی و وقتی انتظار داره هم از ما بازکه انتظارش رو نداریم، ولی  همی تابونهایی به ما 
  ".آماده باشیم شدریافت

  "راجع به ریچارد جوان حرف میزنید؟  "

لحن رسمی  ".بله ".کشید ه ي گزارشاتی که انتظار توجش را می کشیدندمنظم تودلبه هاي نا را به شستشورنا ناخن 

این مردان جوان، این جادوگران، قراره به دنیایی فرستاده بشن  چیزي که من یاد گرفتم فیلیپا، اینه که".اش را کنار گذاشت

 که هاییتونن تمام رنجم که بیبدرو طوري آموزش اونها  از ما میخواد روردگارپ. محکشون خواهد زد با مشکالت زیادي که
ا میتونن هاون آیا تعیین کنیم کهباید اینجا،  يتوما  ".آهسته به سینه اش زد ".رو تحمل کنن خواهند دید و چشید در آینده

توانایی تحمل  .آزمون درد واقعی معنی ،این. یا نه بکنن طلب میکنه رو الهی و راه نورگاهی  که انتخاب هاي دردناکی
   ".به ما بگه چیزي دلسوزیشون و از شجاعت ،اهمیتونه از قلب اوننشکنجه 

، براي اینکه هدف این صدها سال براي .جنگیدي باشی اُسقف اینکه تو براي. خود تو فیلیپا، آزمونه درد رو گذروندي"

کردن، با اینکه هر  محرومتو رو از اون شانس  اتفاقاتی که افتاد. تالش کردي توي درگیريِ جدي شرکت داشته باشی اقلحد
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در  در عوض، ،نزديطعنه آمیز و تند به من  حرفحتی یک  مه بار که به من نگاه میکنی باید دردش رو احساس کنی، باز
  ".به نفع قصر تالش کردي ،بر خالف اون درد و کردي، براي آگاه کردن منتمام تالشت رو  خودت جایگاه

یکردي؟ آیا چیزي رو ثابت ، بهتر به من خدمت مکنجه می آزمودماگه براي اینکه مشاور من بشی تو رو با ش "
    "میکردم؟

 واقعامی فهمم اقل حاال هات موافقم تظاهر نمیکنم، اما حدمن به اینکه با".پنهان بودند زیر شالش گونه هاي فیلیپا
   ".ورنا ،فورا انتقال میدم ، دستورت روو عرق نکنی بگی خشکه تا خسته نشی راحتیجاي اینکه ب ،يداشتی گودال رو میکند

  ".ممنونم فیلیپا ".ورنا لبخند زد

من فکر می کردم . حسابی متحول کردهرو  ریچارد این طرف ها ".کرد نمایانلبخند را یک فیلیپا نشان کمرنگی از 

 یاري ا بودناین سه هزار سال اینج يآخرش معلوم شد از تمام جادوگرایی که تو این طور که میخواد هممون رو بکشه، ولی
  ".هرسوند به قصر يبیشتر

دعا  رو داشته باشم شه نکردنخف اینکه قدرت براي شدم مجبور اگه فقط میدونستی چند بار ".ورنا خنده اي سر داد
  ".کنم

ا با ورن. بوداجازه ي ورود براي نظافت  منتظررا دید که   1دفتر بیرونی میلی ربِد میان، ورنا از وقتی فیلیپا خارج شد

همینطور که . حرکت کرد بدربرداشت و به سمت  اشته بودذکه کنار گ را خمیازه اي به خودش کش و قوسی داد، گزارشی
  .به دفترش برود تکان داد تا یبراي میلی دست معطوف میکرد اش معاون توجهش را به دو

ما اینها رو ، اُسقفاگر آماده اید  ".اي از گزارش ایستاد دستهبا  2خواهر دالسینیاقبل از اینکه ورنا بتواند چیزي بگوید، 
  ".براي شما مرتب کردیم

 دیگه بله بسیار خوب، ممنونم،".و روي یک رانش قرار داد ،که تقریبا به وزن یک کودك بود گرفت را اي ورنا دسته
  ".، چرا شما دو نفر نمیریندیروقته

  "__از کار کردن لذت می برم و . اُسقفمن شکایتی ندارم  ".ادتکان د را به نشان نفی سرش 1خواهر فیبی
                                                        
1   - Millie 

2  - Dulcinia 
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حاال، برین، . سر کار چرتتون ببره کافی نداشتین نباید چون خوابِاین کاره،  برايیه روزه طوالنیه دیگه  هم و فردا "
    ".هردوتون

به کارش  باز هم بتواند تا ،هبرد شکار به دفتر با خود آنها رافیبی دسته اي از کاغذ ها را برداشت، احتماال قصد داشت 

 شاید احتمال مشکوك میشد که ؛ هروقتتصور می کردبازي در مسابقه ي کاغذ  خودشان را به نظر می آمد فیبی. هدادامه د

کاغذ را  این مقدار ،جادو ه کمکگویی ب، طوري که می کرد ، دیوانه وار کاربه او برسد واقعا ورنا وجود داشته باشد که بعیدي

 ، هرگزیکرداو با گامهایی سنجیده کار م. لیوان چایش را از روي میز کشید کاغذها را گذاشت و دالسینیا. ماده می کردآ
، ولی باز هم از عهده ي آماده سازي دسته هاي پایین نمی آورددست و پا زدن براي جلو ماندن از ورنا خودش را در مقام 

نیازي نبود هیچ یک از آنها نگران رسیدن ورنا  اما .همیشه آمادهی، و تقریبا ، با حاشیه نویس، سوا شدهگزارش بر می آمد

  .تر می نشاند عقباو را  ي که میگذشتباشند، هر روز

  .خواستار شدند از پروردگار ،اعظم اُسقفبراي  آرزوي خواب پر آرامشی را هر دو خواهر بدرود گویان،

  ".، مسئله اي هست که مایلم فردا بهش رسیدگی کنیدآه، خواهر دالسینیا ".بیرونی رسیدند بورنا صبر کرد تا آنها به در

   "، چی هست؟ اُسقفحتما  "

که پشت  ورنا گزارشی که با خودش آورده بود را طوري روي میز دالسینیا گذاشت، که اولین چیزي باشد که فردا صبح

یکی از جادوگران جوانمون داره پدر . واده اشزنی جوان و خانطرف از  ،درخواستی براي حمایت ".میزش مینشیند ببیند
  ".میشه

 هم و موهبت درگاه خداوند بخشنده دعا می کنیم که پسر باشهه ب! اووه، این شگفت انگیزه ".دي کشیدفیبی جیغ ممت
  "...شاید این بار. ، حتی بار قبلی رو به یاد نمیارمخوب... پسري با موهبت متولد نشده، ازاین شهر  يتو. داشته باشه

جوان رو ببینم، میخوام این زن  ".ورنا توجهش را به خواهر دالسینیا داد. م ورنا باالخره او را به سکوت آورداخ

نجایی که والدین اون خانم اواز  شاید و د،دیب، یه قرار مالقات ترتیب فردا. اونه وضعیت این مسئول که یمرد جوان همینطور
  ".داشته باشن حضور هم اهاونبهتر باشه  ن،ددا رو مساعدت این درخواست

     "؟ اُسقفمشکلی پیش اومده  ".شد متمایلاز احساس، کمی به جلو  خالی چهره ايخواهر دالسینیا با 

                                                                                                                                                                                          
1  - Pheobe 
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زن رو باردار  کنِ ما یایکی از مرداي جو. پیش اومده ،باید بگم که بله ".ورنا بار گزارشها را باال تر روي رانش کشید
  ".کرده

دقیقا به همین دلیل ، ما اُسقفولی  ".گوشه ي میز گذاشتکه قدمی نزدیک میشد چایش را در حالی  خواهر دالسینیا

و میتونن خودشون رو وقف درسهاشون  این نه تنها باعث از بین رفتن تحریک هاشون میشه. برن به شهر بهشون اجازه میدیم
  ".هدر بر داشته باشداراي موهبت رو  برامون یک نفرِ مکنهمهمینطور بلکه کنن، 

  ".مردم بی گناه قرار بگیره و زندگیِ ،آفرینشمن اجازه نمیدم قصر بین  "

، مردها نیاز هاي غیر اُسقف ".ورنا انداخت سرمه اي رنگساده و  چشمان آبی خواهر دالسینیا نگاهی به سراپاي لباسِ
   ".قابل کنترلی دارن

  ".کنمنه کسی رو خفتا بحال تونستم  خداوندبا یاري ولی منم همینطور،  "

تونن  ، مردها فرق دارن، اونا نمیاُسقف ".از جانب خواهر دالسینیا بریده شد اي صداي خنده ي فیبی با نگاه سوزاننده

بسادگی از پس  هم قصر. متمرکز می کنه روي درس هاشون ، موافقت با این تفریح ساده ذهنشون روخودشون رو کنترل کنن

قیمت کمی براي  ، ایننتیجه ي احتمالی این کار میتونه یه جادوگر جوان باشهینکه ا مقابلِدر . جبران خساراتش بر میاد
   ".هست پرداخت

خویشتن  همراه با، نمونااي جوهمرد به موهبت پذیرانه ي وظیفه ي قصر آموزش نحوه ي به کار گیري مسئولیت "
 دردقیقا  ، ونسبت به ابعاد دیگه ي زندگیشون وقتی اونها رو .و آگاهی کامل به عواقب به کار بردن توانایی هاشونِ، داري

  .آموزش هاي ما کاسته میشه کنیم از ارزشِ ترغیب جهت مخالف

به  ،هیکسرگیري هاي از این جفت  موهبت داراي یک نفر احتمالی متولد شدن ه ينتیج هیچ گواهی حاکی از اینکهو  "

 نتایج ازدواج هاي معنی دارو کنترل بیشتري عمل کنن، اونا با مسئولیت  راگ میگهچه کسی  .منفعت ماست وجود نداره

اونها  هممون میدونیم که، بی مالحظگی شهوانیِ؟ فرزندان داراي موهبت خواهد بود درصد ناچیزِ این ازکمتر آیندشون، 
  ".کنه تر کمرنگانتقال موهبت رو  احتمالمیتونه 

  ".انتقال موهبت به فرزند میگم احتماله به کم بودم اندازه ارتقاع بده، با توج رو به باال ترین احتمالشیا  "

 رودخونه ماهی میگیرن تمام عمرشونو دقیقا روي یه نقطه،  يایی که توهاما چیزي که می دونم اینه که، ماهیگیرشاید،  "
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  .نمیکنن صرف ماهیگیري بگیرن اونجا یه ماهیاز تونسته بودن قبال  چون

      ".تور گرفتیم، فکر میکنم وقتش رسیده که حرکت کنیم ماهی به ییه ما چندتااز اونجایی ک و "

، پروردگار مردم رو با طبیعتشون اُسقف ".به هم قالب کردخواهر دالسینیا در تالش براي صبور بودن، دستهایش را 

ذت بخش باشه مردان و زنان به انجام کارهاي که براشون ل. بر نمیادکاري از ما براي تغییر دادن چیزي مثل این برکت داد، 
  ".ادامه خواهند داد

اگر . کردیم ونپرداخت کنیم، بیشتر تشویقش رو عواقب تصمیماتشونالبته که خواهند داد، ولی تا وقتی که ما هزینه ي  "
دور از باي جوانِ باردار طال میدیم، تا بچه به خاطر اینکه ما به زنهدچن. وقت خودداري معنی نداشتاونعواقبی در کار نبود، 

زندگی رو به ضررشون تغییر  تاآیا طال تونست جاي تربیت رو پر کنه؟ با طالهامون چند فعت داشتن پدر بزرگ شدن؟من
  دادیم؟

  ".طالهاي ما به اونها کمک میکنه ".به اطراف گشوددستانش  ،تشویشدالسینیا از روي 

 گی کنن، و اینمردهاي جوونِ ما همخواب ، باداشته باشن غیر مسئوالنه اي رفتارِ طالهاي ما باعث میشه زنهاي شهر "

شهر به  نشان دادن برايورنا دست آزادش را  ".باشه حمایت بی قید و شرط و بدون زحمت با یه زندگی،عنی به م براشون
   ".میدیم بها تولید مثل براي ياوسیله  کمی بیشتر از بهشون، با طالهامون این مردم رو پست میکنیم ما ".اطراف چرخاند

تقریبا . استفاده میکنیم متولد میشنموهبت  باایی که هاون تعداد کردن بیشترلی ما هزاران ساله که از این روش براي و "
  ".دیگه کسی با موهبت به دنیا نمیاد

بجاي انسان هایی که از  طالهاي ما اونا رو. نه زائیدنشونه، متوجه اون مطلب هستم، اما وظیفه ي ما آموزش مردم " 
  ".هر کاري میکننبه حیوون هایی بدل میکنه که در ازاي طال  فرزند میشن، عشق صاحب

 کمک که درخواست به نظر بیایمچطور میتونیم اینقدر سنگدل  ".ماندساکت فقط براي لحظه اي  خواهر دالسینیا
  ".زندگی ها از طال ارزشمند ترن مون رو رد کنیم؟هاکوچکی از طال

نیست؛ نکته ي اصلی اینه که ما  این نکته ي اصلی اما ،الگفت مقدار کمی طیشه بسختی م، من گزارش ها رو دیدم "
  ".اهانت می کنیم ارزشها به داریم فرزندان پروردگارمون رو مثل چهارپایان به دنیا میاریم، و با این کار
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ه آموزه هاي ، مردم بوندبه عنوان اشرف مخلوقات خدا! ولی ما به مردهاي جوونمون ارزشها رو آموزش میدیم "
  ".درك اهمیتش رو دارنچون فهم  ،ارزشی واکنش نشون میدن

ازاي  در، و همون موقع با خوشحالی خواهر، فرض کن ما راجع به صداقت و راستگویی موعظه کنیم ".ورنا آهی کشید
  "بگی نتیجه چه خواهد بود؟ میتونی. هر دروغی که گفته میشه یه پنی بدیم

   ".بزودي پنی هامون تموم میشه میگممن  ".خندید جلوي دهانش را گرفتخواهر فیبی همانطور که می

دلید که بزارین نوزاد هاي خداوند گرسنه  من نمیدونستم شما اینقدر سنگ ".چشمان آبی خواهر دالسینیا سرد بودند
  ".اُسقف بمونن

  ".یب از قصر طال بگیرنخداوند به مادرهاشون سینه داد تا بتونن به کودکانشون شیر بدن، نه اینکه با فر"

  "!ولی، مردها نیاز هاي غیر قابل کنترلی دارن ".صورت خواهر دالسینیا قرمز شد

که یک ساحره طلسم نیاز یک مرد واقعاً غیر قابل کنترل میشه  تنها وقتی ".پایین آمدو ت رفگ حرارتصداي ورنا 

اگر که الزمه یاد آوري کنم . ریبندگی اجرا نکردهشهر طلسم فزنهاي  از هیچ خواهري روي هیچ کدام و .فریبندگی اجرا کنه
 ،نطور که خوب میدونیکنن خوش شانس بوده؟ همو یکی از خواهر ها چنین کاري کنه، اگر دارش نزنن و از قصر بیرونش

  ".طلسم فریبندگی اخالقاً با تجاوز هم ترازِ

 "__که  ممن نمیگ ".صورت دالسینیا سفید شده بود

آخرین باري که یه خواهر در حال اجراي تا جایی که یادم میاد،  ".نگاهی به سقف انداخت ورنا در حال فکر کردن

  پیش؟ کی بود؟ پنجاه سالِ...طلسم فریبندگی گیر افتاد

  ".آموز بود، نه یه خواهریه نواون  اُسقف ".گشت، ولی هیچ نیافت خواهر دالسینیا به دنبال سرپناهینگاه 

تو هم توي دادگاه محاکمه اش حضور  ، کههست خاطرم ینطورهم ".سینیا نگه داشتورنا نگاه خیره اش را روي دال
 به یه زن جوان که فقط براي چند سال اینجا بود، و تو . و راي به حلقاویز کردنش دادي ".دالسینیا با سر تایید کرد ".داشتی

  ".اعدامش راي دادي

  ".فاُسقاین قانون بود،  ".بدون اینکه به باال نگاه کند گفت
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  ".بود آخرین درجه ي قانون و اشد مجازات، این "

  ".بقیه هم مثل من راي دادن "

با راي به تبعید شدنش این تساوي رو  1آنالینا اُسقف. شش به شهمینطوره، برابر شبله  ".تکان دادش را ورنا سر
  ".شکست

قسم . قسم انتقام ابدي خورد 2والدورا. میگم اشتباه کرد هم من هنوز ".چشمان نافذ خواهر دالسینیا عاقبت باال آمدند
  ".و قول داد یه روزي میکشدش انداخت اُسقفنشو به صورت اهرو نابود کنه، آب د پیشگوهاقصر خورد 

  ".متعجب بودمشدي  بانتخا براي شرکت در محاکمه چرا تو همیشه از اینکه ".ورنا چینی به ابرویش انداخت

  ".بودم مربیشچون من  ".انش را قورت دادخواهر دالسینیا آب ده

فکر میکنی یه زن جوون از کجا می تونسته یاد بگیره که چطوري  ".ورنا با زبانش صدایی در آورد ".معلمش. واقعا"
  طلسم فریبندگی رو اجرا کنه؟

. احتماال مادرش. ما هیچوقت نتونستیم این رو با اطمینان مشخص کنیم ".به رخسار خواهر دالسینیا دوید دوباره رنگ
  ".گاهی مادر ها همچین چیزهایی رو به ساحره هاي جوان آموزش میدن

 درست اگه. بود 3مادر من موهبت نداشت، اون یه از قلم افتاده چون اما من نمیتونستم بدونم،بله، این رو شنیدم،  "
  "...هبت داشتخاطرم باشه مادر تو مو

حرکتی خواهر دالسینیا در حالی که دعایی براي پروردگار زمزمه میکرد انگشت حلقه اش را بوسید،  ".بله، همینطوره"

ما نمیخوایم بیش از این . اُسقفداره دیر میشه  ".دیگران انجام میشد حضورجانسپار، که به کراّت ولی نه در و  التماس گونه
  ".کنیم معطلتون

  ".بله، پس شب بخیر ".د زدورنا لبخن

                                                        
1  - Annalina 

2  - Valdora 

3 - Skip 
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هماهنگ  1ئومابعد از اینکه با خواهر ل فردا ،اُسقفطبق دستورتون  ".تعظیمی رسمی خم شد به نشانه ي خواهر دالسینیا
  ".گر جوان رسیدگی میکنمبه مسئله ي زن باردار و جادو کردم،

  " تره، بله؟ باال اُسقفاز  ،ئوماخواهر لدرجه ي اوه؟ و حاال  ".یی باال بردورنا ابرو

فقط فکر کردم شما ... فقط اینکه خواهر لئوما دوست داره من".خواهر دالسینیا من من کنان گفت ".اُسقفخوب، نه  "
  ".شکه نشه...بی خبر عتا یه موق ...بزارماقداماتتون  در جریان از من انتظار دارین مشاورتون رو

"خودم در جریان قرارش میدم ،زمهتشخیص دادم ال رئوما مشاور منه، اگخواهر، خواهر ل."  

  .یک زن به دیگري می چرخیداز  در سکوت به مشاجره نگاه میکرد، صورت گرد فیبی در حالی که

  ".رو ببخشید اُسقفدر کمک به  ماشتیاق...لطفاً .اُسقف انجام خواهد شد، مایلید که هر طور ".خواهر دالسینیا گفت

  ".حتما خواهر، شب بخیر ".شکلی که می توانست شانه هایش را باال انداخت بار گزارشها، به بهترین وجود ورنا با

به سختی دسته ي گزارشات را، به دفترش ورنا غرو لند کنان، . تري جدا شدندبیش خوشبختانه، هر دوي آنها بدون بحث

 اش با کهنهکه در گوشه اي  ،نگاه کرد به میلی. برد و کنار آنهایی که هنوز بهشان رسیدگی نکرده بود روي میز پرت کرد
  .که هیچ کس آن را تا صد سال آینده نمی دید بودمشغول تمیز کردن نقطه اي 

ورنا به آرامی به . حرف هاي زیر لبی اش در سکوت بودجز با فش فش کهنه ي میلی و اُسقف اعظم، به دفتر کم نور 

برجسته ي جلد  و عنوان طال کوب واقعا دون اینکهب ، ورفت روي زانو هایش نشسته بود کنارش قفسه کتابی که زن ويس
  .رویش کشیدش را انانگشت ،چرمی قدیمی کتاب را ببیند

  "امشب استخونهاي پیرت چطورن میلی؟  "

روي همه جاي منن، و داري سعی می کنی ات هوگرنه بزودي خودتو درحالی که دست ،اُسقف اوه دوباره شروع نکن "
 جاي دیگري روي در حالی که با دستش  ".پیري رو میگممیدونی که، . می بینی مان کنیو درر چیزي که درمان بشو نیست

، و هیچ موجود فانی اي خدا این بوده خواست. هممون پیر میشیم ".جلو کشیدزانویش سطل را  فرش را تمیز میکرد، با
با  ".رِظورم کار کردن اینجا توي قصي دیگه وقت داشتم، من، من بیشتر از خیلی هاوجودبا این . نمیتونه این رو شفا بده

                                                        
1  - Leoma 
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باهاش چیکار  باید بدونمکه بیشتر از اونچه  آره، خدا ".چرخید، زبانش به گوشه ي دهانش کهنه بهنیروي بیشتري  اعمال
  ".هداد عمر به من کنم

حتی . ه بوددر حالت دیگري ندید باشد آماده ي حرکت اینکه جز ،کوچک اندام را و حال این زن نیرومنده ورنا تا ب 

یا با ناخنش در حال  و جایی را میسابید، انگشت شستش یکرد، یا باکهنه اش جایی را گرد گیري م وقتی که حرف میزد
  .قادر به دیدنش نبود جز او کندن کبره اي بود که هیچ کس

م اون اتوي تم کنارش، آنالینا خیلی از داشتن تو اُسقف من میدونم که خوب، ".ورنا کتابی را بیرون کشید و آن را گشود
  ".سالها ممنون بود

  ".بود ، واقعا سالهاي زیادي بود، واي، واي، خیلی سالاوه آره "

، فرصت خیلی کمی براي دوستی کردن داره، خیلی خوب بود که اون شما اُسقفدارم درك میکنم که یک  کم کم من"
  ".اهم داشتمطمئنم من هم از داشتنت کمتر از اون احساس آرامش نخو. رو داشت

 اهوشب. ، زن فوق العاده اي بودهی، هیی. ا خیلی حرف میزدیمهاوه آره، شب ".سمج داد میلی زیر لب فحشی به لکه گلِ
  ".همه گوش میداد، حتی میلیِ پیر هايبه حرف. و مهربون

این  ".زدمی ورق  نابود شده راقوانین محرمانه ي یک پادشاهی  ی ازورنا در حالی لبخند زد، که با حواس پرتی کتاب
  ".سته اون نامه و هحلق در موردخوبی تو رو میرسونه که بهش کمک کردي، منظورم 

پس میخواي آه،  ".دستش از پاك کردن باز ایستاد. نشست باریک اشبه لبهاي  لبخند بزرگیمیلی به باال نگاه کرد، 
   ".اي دیگههموضوع بدونی، مثل همه ي اون نراجع به او

  "؟ اي دیگههوم اون؟ کداي دیگههاون ".به هم کوبیدورنا کتاب را 

با  ".مطمئنم می شناسیشون. بقیه، فیلیپا، و 1خواهر لئوما، دالسینیا، مارِن ".صابونی فرو کرد میلی کهنه اش را در آبِ

گه هم ممکنه چندتاي دی ".کشید دفتر نقطه اي از کف چوبیو آن را جیر جیر کنان روي  خیس کردش را ا انگشتش زبان
این را گفت و  ".، البته نه با هممن همشون بعد از مراسم خاکسپاري اومدن پیش. که ، میدونیدیگه پیريِکه یادم نمیاد، باشن 

                                                        
1 - Maren 
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میدونی، هر کدومشون وقتی این سوالی که تو ازم پرسیدي رو می پرسیدن، با چشماشون توي سایه  ".با دهان بسته خندید
   ".ها رو می پاییدن

  "و تو چی بهشون گفتی؟ ".کرده بود فراموش را به کل کنار قفسه ي کتاب ورنا حضورش

 ".حقیقت رو، چیزي که اگه تو هم بخواي بشنوي بهت خواهم گفت ".میلی کهنه اش را چرخاند

هستم، فکر  اُسقفاز اونجایی که من االن  ".ورنا به خودش گوشزد کرد عصبانیت را از صدایش دور نگه دارد ".بله "
  ".برام بگی ماجرا رو چرا یکم استراحت نمیکنی تا. نم باید راجع بهش بشنوممی ک

  .چرخاندورنا  سوي چشمان هوشیارش را به روي پاهایش ایستاد و تقال کنان میلی با ناله اي از درد،

و جاي  ر برمکر کنی میخوام از زیر کار دخوام ف نمیبدم،  انجام هاموکارباید  ، ولی میدونی که مناُسقفوه مرسی ا "
  ".کهنه با زبونم کار کنم

  ".آنالینا برام بگو اُسقفراجع به . میلی نگران اون نباش ".زد زن پیر محکم آهسته به شانه ي ضربه اي ورنا

، خوب اون موقع رو هم تمیز میکردم 1دیدمش در بستر مرگ بود، میدونی که من اتاق هاي نیتن که وقتیخوب پس، "

 .جز من به کسی اعتماد نداشت ،اون مرد همراه به اونجا رفتنبراي  اُسقف. که رفته بودم اتاق نیتن دیدمش، وقتیبود که 
که، میدونی، در مورد  وقتهاییجز ب، البته ن بودابا من مهرب همیشه پیشگو با این حال. سرزنش میکنم وکه اون نمیتونم بگم

اینکه تمام اون سالها توي  به خاطر فکر میکنم. خاطر وضعیتشها، به سر من نه د، کر می داد و هوار یچیزاي مختلف
  ".باشه عارضه اي شده مبتال به هآپارتمانش زندانی بود

  ".هبرات سخت بود توي اون وضعیت اُسقففکر می کنم دیدن  ".ورنا گلویش را صاف کرد

با وجود درد، باز هم شوخ طبعی  .کست، واقعا شنمیدونی، قلبم رو شکست ".گذاشت دستش را روي بازوي ورنامیلی 
  ".حفظ کرده بودخودش رو همیشگی 

  ".م میگفتیراداشتی راجع به حلقه و نامه ب ".ورنا داشت داخل لبهایش را می گزید

                                                        
1 - Nathan 
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من  بذاريد یبا ".دستش را دراز کرد و کرکی را از شانه ي ورنا برداشت و بعد میلی چشمانش را تنگ کرد، ".اوه بله "
  "...بکشم، اینطوري مردم فکر میکننبرس  تاین رو برا

میشه لطفا بهم بگی چطوري شد که حلقه . میلی، این موضوع کمی برام مهمه ".زن رو گرفتورنا دستان پینه زده ي 
  "و بود؟پیش ت

راي اون ب ‘میلی، دارم میمیرم  ‘ همینجوري گفت این رو به من گفت داره میمیره،اَن  ".عذر خواهانه زد يلبخند میلی

دستم رو درست مثل حاال که تو گرفتیش، گرفت و خندید و . خوب، من گریه ام گرفته بود .مدت طوالنی اي دوست من بود

اون  .حلقه اش رو از انگشتش بیرون کشید و به من داد. انجام بدم من دوست داره هست که يکار براي آخرین بار بهم گفت
  .توي دست دیگه ام گذاشت همد حلقه مهر شده بود شانِ خورشیبا نو بسته که با موم  نامه رو

که باید می بردم  اي پاسنگینامه، روي  باالي، چطور باید حلقه رو ستدر حال اجرابهم گفت وقتی که مراسم ترحیم  "
اشته بود ، وگرنه جادویی که اطرفش کار گذنامه رو لمس نکنه ،حلقه ،بهم گفت مراقب باشم دقیقا تا پایان مراسم. اونجا بزارم

ا هاون نذارم درست و کامل انجام ندادم، روتا قبل از اینکه همه ي مراحل  همونیادم ب ندین بار بهم هشدار دادچ. شهمنو میک

بعد از اینکه حلقه رو به من  .و کردممنم همون کار. انجام بدم يرو چطور دقیقا برام گفت چه کاري. کنن رو لمسهمدیگه 
  ".دیدمشدیگه هیچوقت دوباره نداد 

  .نداشت بود را دیدنش که هرگز وقت باغیبه  ،از درهاي باز ورنا ي نگاه خیره

   "این ماجرا مال کی بود؟  "

انگشت الغرش را روي لب پایینش  ".این سوالو هیچ کدوم از اوناي دیگه نپرسیدن "میلی زیر لب با خودش گفت 

و  ،حمله نآره، دقیقا بعد از او. 1ناخیلی قبل تر از شروع زمست .بینم، مال خیلی وقت پیش بود بذار ".جلو و عقب کشید
، همیشه بهم لبخند مهربون گرم و روز آفتابی یه مثل. م، پسر نازنینی بودووه. اینجا رو ترك کردینریچارد جوان  باروزي که 

، ولی ریچارد جوان  ننمیدید وقتی که جلوي چشماشون بودم هم حتی ومناي دیگه هبیشتر پسر. پرسید میزد و حالمو می
  ".هم بهم میزد نشینیدید و حرف دل و میهمیشه من

همراه ریچارد رفته ن حرف میزد را به یاد داشت، او و وارِن آروزي که میلی از . ورنا فقط نیمی از حرف ها را شنید

مردم  پیشافظ گذشتند، به نکه از محآاز  پس. به قصر محدودش میکرد عبور دهند تا او را از دیواره ي محافظی که دبودن
                                                        
1  -  Winter solstice 
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سه هزار سال پیش از آن رانده سرزمینی که . بردند ، سرزمین اجدادي شانرفتند و آنها را به دره ي گمشدگان 1مانا نباکا با
آنها نیاز  2ارواح ریچارد به کمک زنِ. جدید جدا میکردند بنا شونددنیاي تا برج هایی که دنیاي قدیم را از  ،شده بودند

    .داشت

 نه تنها براي این کار، .بود استفاده کردهقابل تصوري قدرت غیر از ،و پاك سازي دره براي نابودي برج ها دچارری

جان و  سخت بسیار و پیش از آنکه رهسپار ماموریت .بود استفاده کردههم  جادوي کاهشی از جادوي افزایشی، بلکه

 روز. ه بودبازگرداند ها را به باکا بان مانا جاآن ،شود زندگان دنیايبه  از دروازه 3محافظ مردگانفرار  توقف ساختنم فرساي

   .ورنا میدانست که او موفق شده است و آمد و رفت، هم زمستاناول 

  ".یک ماه قبل از مرگش بود براي تقریبا اون اتفاق ".میلی چرخید طرفورنا به ناگهان، 

  ".به نظرم درست میاد ".میلی با سرش تایید کرد

  "ینه که، اَن حلقه اش رو تقریبا سه هفته قبل از مرگش بهت داد؟منظورت ا "

  .میلی سرش را به نشان تایید تکان داد

  "؟ زودنقدر یچرا ا "

بدرستی  الزم رو هاي آموزشیا  ،نتونه باهام خداحافظی کنه کهبشه  اَن گفت میخواد قبل از اینکه بیشتر از این گیج "
  ".به من بده حلقه رو ،دهب

  "؟شده بود گیج دوباره رفتی اونجا، همونطور که حدس میزد وقتی که قبل از مرگش، م، ومتوجه "

 وقتی دوباره براي .اون تنها باري بود که دیدمش ".، شانه هایش را باال انداختمی کشیدمیلی در حالی که آهی 
 اینکه مثلیه چیزي  ،حق ورود ندارهدستور اکید دادن هیچ کس  اُسقف، نگهبانها گفتن نیتن و دیدنش برگشتمتمیزکاري و 

                                                        
1 - Baka Ban Mana 

2 - Spirit woman 

3 - Keeper of the dead 
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شم نیتن  باعث من هم چون نمیخواستم و .هم گفتن شهمیکنه کسی مزاحمش ن اُسقفوقتی نیتن تمام تالشش رو براي درمان 
      .با بیصدا ترین حالت ممکن پاورچین پاورچین از اونجا رفتم ،هاشموفق بان تو کارش

   ".خوب، مرسی که بهم گفتی میلی ".ورنا آهی کشید  

  ".تنبلم، وگرنه همه فکر میکنن من هم بهتره برگردم سر کارم ".گاهی به دسته هاي گزارش روي میزش انداختن

"  توي چنین شب گرم و زیبایی، شما باید از باغ خصوصی تون لذت ببریناُسقفاوه، این مایع تاسف ،."  

بلند کنم و به  یچ وقت فرصت نکردم دماغمومن این قدر کار براي کردن دارم که ه ".کردناله اي  شکایت رس از ورنا
  ".نگاه کنم اُسقفباغ شخصی 

همین االن چیزه دیگه اي که اَن گفته بود رو به یاد ! اُسقف ".چرخید فورامیلی به سمت سطلش حرکت کرد، اما 
  ".آوردم

فراموش کردي به من  چیز دیگه اي بهت گفته بود؟ چیزي که به بقیه گفتی اما ".ورنا شانه هاي لباسش را صاف کرد
   "بگی؟ 

گفت، و تاکید کرد به هیچ کس جز  اینو به من نه، ".بسرعت نزدیک شد نجوا کرد در حالی که میلی این را ".اُسقفنه  "
  ".تا همین االن کامال از ذهنم خارج شده بود ببنا به دلیلی این مطل. جدید نگم اُسقف

  ".کنی شجدید فراموش اُسقفجز  ،کس کرده باشه، تا در مقابل همه همراه بقیه چیزها، ممکنِ این پیام هم طلسم "

اَن گاهی اوقات  ".به چشمان ورنا نگاه کردو  ".ممکنِ همین باشه ".می مالید گفت لبهایشدستی به میلی در حالی که 
  ".داد کار هاش رو از راه هاي غیر مستقیم انجام میهمچین کارایی می کرد، بعضی وقتها 

پیغام چی . نموندمکاري هاش بی نصیب می دونم، من هم در نهایت از دستبله  ".زد لبخندي خیشوز ا ورد به ورنا
  "هست؟

  ".خت کار نکنیمراقب باشی خیلی س گفت بهت بگم "

  "پیغامش این بود؟  ".ورنا دستش را روي رانش گذاشت
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 گفت باید از باغ براي ".آوردیش را پایین داسرش را تکان داد، و ص شد می میلی در حاي که به جلو متمایل
دستم رو گرفت، منو نزدیک خودش کشید و مستقیم توي چشمام نگاه  که رسید ینجا، ولی اآرامش استفاده کنی استراحت و

  ".بازدید میکنی اُسقف 1عبادتگاه مخفیو گفت همینطور بهت بگم مطمئن شی که از  کرد

  "؟ عبادتگاه مخفی؟ کدوم  عبادتگاه مخفی "

بیرون توي باغ یه ساختمون هست که بین درختها و درختچه هاي  ".رگشت و از درهاي باز به بیرون اشاره کردمیلی ب

من تا به حال اونجا نبودم، داخلش رو خودش نظافت میکرد، . خودش می دونست عبادتگاه مخفیاونجا رو . باغ مخفی شده

 یه نفرجاییه که  و ،یه مکان مقدس عبادتگاه مخفیت چون میگف. واردش بشم تمیز کاريهیچوقت به من اجازه نداد براي 
و  راهنمایی هدایت گهگاه میرفت اونجا، فکر میکنم براي درخواست. نذاشتهاونجا  شوپا یتا بحال کس، تنها باشه توش تونهب

  ".به من گفت یادم بمونه بهت بگم به اونجا سري بزنی. میخواست تنها باشه طفق هم یا شاید از پروردگار،

میخواد بگه براي انجام کاغذ بازي  که انگار اد،خودش می کارهاي به نظر شبیه ".نفسش را بیرون دادورنا از روي خشم 
  ".بعضی وقتها، حس شوخ طبعیِ پیچ خورده اي داشت .کردهاي اداري به کمک خداوند نیاز پیدا خواهم 

در حالی که دستانش را روي گونه هاي سرخ شده  ".رده، همینطور بود، پیچ خواُسقفبله  ".میلی با دهان بسته خندید
  ".نبود زار رسوندنآ به منظورشوخ طبعیش هیچ وقت . نی بودازن مهرب. خدا منو ببخشه "اش می گذاشت گفت

  ".نه، فکر میکنم نبود "

گزارش هاي از تصور مطالعه ي  حتی خسته شده بود،. قیقه اش را مالیدورنا در حالی که به سمت میزش حرکت کرد ش

لحظه اي . درهاي باغ کامال باز بودند و هواي تازه ي شب را به داخل می خواندند. داشتواهمه  همآورِ بیشتر  دردسر
  .درنگ کرد و به سمت میلی چرخید

  ".استراحت براي استخوانهاي خسته ات خوبه. میلی، دیگه دیر شده، چرا نمیري کمی شام بخوري و استراحت کنی"

  "؟ از گرد و خاکی که به دفترت نشسته ناراحت نمیشی؟اُسقفواقعا  "بزرگی زدمیلی لبخند 

که دیگه به خاك عالقه مند  ، اینقدرمیلی، من سالهاي زیادي رو بیرون، توي طبیعت گذروندم ".ورنا زیر لب خندید
  ".جداً اشکالی نداره، برو خوب استراحت کن. شدم

                                                        
1 - Sanctuary 
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از آسمان شب به زمین زیر شاخ و برگ درختان که از نور ماه لکه هایی  ورنا روي چهارچوب درب باغ ایستاده بود و
پس شب تو هم بخیر  ".در همین حال میلی کهنه ها و سطلش را جمع و جور کرد و گفت. به خود گرفته بود نگاه می کرد

  ".از دیدن باغ لذت ببري. اُسقف

گرماي مرطوب باد، بوي خوش گلها، برگ ها و . رفتسکوتی اتاق را فرا گ ورنا صداي بسته شدن درب را شنید، با آن
  .زمین را حس میکرد

  . براي آخرین بار به دفترش نگاه کرد، و به تاریکی که انتظارش را می کشید قدم نهاد

  

 

  .عزیز که زحمت ویرایش این فصل رو کشید) سناتور ( مد از مح ویژه تشکربا 

   

  



  به نام پروردگار یکتا

  

  

    

  

  دومفصل بیست و 

  

منتظر بود چشمانش به  همانطور که. شب کشید، انرژي بخش بود و تاریک ورنا نفس عمیقی از هواي نمور

درختچه هاي بسترِ جوانه هاي سپید سوسن، از میان  ،و پر پیچ و خم باریک يمسیر در نور ماه عادت کنند،

  به نظر .می توانست آرامش عضالتش را حس کند .و بوته هاي آبدار زغال اخته قدم می زد گلسرخک پر از 

 آنها را شاخه هایشان را براي او دراز کرده اند تا ،باغ متراکم شلوغ و پهن شده بر فراز بوته هايدرختان ِ می آمد 

  .کردند رایحه ي شیرین برگها و شکوفه هایشان را براي استشمام او پیشکش می شاید یا و لمس کند،

کمیابِ  باغ اُسقف اعظم درختان درد بود، براي شکوفه دادن اغلب درختان خیلی زو این زمان با وجود اینکه

فصل فقط به  البته و ر بودند،در تمام طول سال شکوفه دا همیشه بهار، تنومند و پر گره اي وجود داشتند، که

دریافته او  .در دنیاي جدید، ورنا به بیشه ي کوچکی از درختان همیشه بهار برخورده بود. میوه می دادندخودشان 

موجودات ظریفی که به کوچکی جرقه هایی نورانی  .گریزان است 1بود آنجا محل مورد عالقه تجمع پریان شبِ

  .و تنها شب هنگام نمایان می شوند ،هستند

                                                        
1  Night wisps 
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چندین شب را دیگر است، او و دو خواهر  یرش خانپس از آنکه پریان شب قانع شده بودند نیت او و همراه

  خیر ذات و نیات با ، همینطوربودند صحبت کرده و معمولی آنجا گذرانده، و با پریان راجع به مسائل ساده

ورنا از اینکه . شدند آشنامی کردند  هایی که اتحاد سرزمین میانه را رهبريو اعتراف گیر ي جادوگرانخواهانه 

می دید مردم سرزمین میانه از مناطق جادویی محافظت می کنند، و موجودات جادویی ساکن در آنها را در خلوت 

  .را کنند خوشحال شده بود خود رها کرده اند تا بتوانند آزادانه به دور از هرگونه تعرض زندگی شان

این عقیده، در دنیاي قدیم در بسیاري موارد رعایت نمی شد، مکانهاي متعددي که در آنها سحر و جادوي 

این اندیشه که مبادا مردم توسط موجودات وحشی و فاقد عقل و شعور مجروح  رب ، بناخوردوحشی به چشم می 

دنیاي جدید از جهات . گاهی می توانست ناخوشایند باشد جادو،. یا کشته شوند، تحت کنترل در آمده بودند

آنکه بشر  پیش از ،قبلدر هزاران سالِ  دنیاي قدیم هم ،هنوز هم طبیعت وحشی اش را حفظ کرده بود گوناگونی

  .آن را از لحاظ مراودات و ارتباطات به یک مکان امن، و شاید قدري بایر و منزوي تبدیل کند همینگونه بود

و در خانه بودن راحتی  حسهرگز آنگونه که آنجا . می کرددلتنگی  سساحا دنیاي جدید بودن در ورنا براي

  . ، جاي دیگري نمی کردکرد می

به گوش می رسید، می شد  زارنی  میاندر حالی که صداي قور قور قورباغه هایی که دیده نمی شدند از 

ورنا هر از چند  .زیر بالهایشان گرفته، و خوابیده بودندمرغابی هایی را در حاشیه برکه دید که سرهایشان را به 

در  سایه هاي شکل گرفته از نور ماه، .دید گاهی هجوم موشهاي آبی را به سطح آب براي گرفتن حشرات می

  .کردند کرد، روي چمن کنار برکه بازي می را نوازش میش سري درختان باال شاخه هاي حالی که نسیم مالیمی

بوته ها که در میان بیشه زار انبوهی از  می رفت درختان از ياتوده  طرفراه باریکی به  درست پشت برکه،

  .می شدبه سختی توسط نور ماه لمس جایی  که  .روییده بودند

از همین رو قدم زنان از مسیر اصلی  .همانجایی است که در جستجویش بوده ،ورنا بطریقی حس میکرد این

  . حرکت کرد منحرف شد و به سوي سایه ها
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، زمین در این قسمت باغ به نظر می رسید توسط ندکه ظاهري مرتب و آراسته داشت باغ نواحی دیگر برخالف

  .خوي وحشی، و خودسر طبیعت اداره می شد

ی سپید و دلربا با یآن سویش بنا در باریکی یافت که شکافورنا در میان دیواري از شاخه هاي خاردار، 

ین پیچ ئشیب هریک از بام هاي آجري اش با قوسی مالیم رو به پا .به چشم می خوردچهار شیروانی سه گوش 

تنومند، روبروي بام ها روییده  1سیاوشانیک درخت پر. بودخورده، و طره هایشان تا بلنداي سر ورنا پایین آمده 

گلهاي سرخ، زمین کنار دیوار ها را به آغوش کشیده بودند و حصار . بود را باالي آنها به هم تنیده و شاخه هایش

خاطر بلندي اش نمی شد ، که بباالي هر شیروانی. یشان معطر کرده بودندا را با رایحه ي خوشبودنج کنار دیوار ه

 .داخلش را دید، یک پنجره ي مدور استقرار یافته بود

به آن ختم می شد دربی زمخت با طاقی گرد و مدور یافت که  ورنا روي یکی از دیوارهاي سه گوش، که راه

داشت، که با  یي کشیدنی و بدون قفلا، دستگیره بدر. در وسط آن عالمت خورشید نشان حکاکی شده بود

  .محافظت می شد جادوئی سپري به وسیله ي بدر. هم حرکت نمی کردشدید یا حتی تکان دادن  و کشیدن

با لمس  ماا. محافظ، به گوشه ها و سوراخ کلید درب کشید سپرکردن طبیعت  ورنا انگشتانش را براي حس

  .کرد که باعث عقب نشینی اش شد اسحسا را درب تنها سرماي شدیدي

. مش بخش و آشنایش اشباع شودارتباطش را با هان خود برقرار ساخت، اجازه داد تا از گرماي مطبوع، آرا

هوا ناگهان . نزدیکتر حس می کرد برید آفریدگاراندازه به  همین بهاینکه خود را  و افتخار شکوهش تقریبا از نفس

نمک اقیانوس  و همچون رطوبت، گرد و غبار را روي پوستش الیه ي محافظ تماس به هزاران رایحه معطر شد؛

 با تماس مایلها دورتر، ی ازحشرات را می نواخت، الفاظ ضعیف ی ازش صداي دنیایدر گوشََ .اس می کردحسا

اگر کسی در نزدیکی تا  سپرداو با احتیاط به صداهاي اطرافش گوش . دنیش انگشتان لطیف و روح مانندش می

  .متوجه شود، اما چیزي نشنید داراي جادوي افزایشی است حضور دارد، کسی که حداقل شا

                                                        
1 Maidenhair tree 
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توسط تور جادوگري در طبق بررسی هایش، تمام ساختمان . ش را به درب پیش رویش متمرکز کردورنا هانَ

در آن از عنصر یخِ تنیده شده در روح استفاده : نکرده بود لمسرا  بر گرفته شده بود، توري که او هرگز مثالش

تواند با روح پیوند بخورد، آن دو مانند گربه هایی گرفتار شده در گونی با  او حتی نمی دانست یخ می. شده بود

دوي آنها با رضایت و اشتیاق طوري خرخر می کردند که گویی به هم تعلق اما خوب اینجا، هر . می جنگیدند هم

او واقعا حتی از اینکه چطور می شود به چنین الیه ي محافظی رخنه کرد هیچ ایده اي نداشت، چه رسد . داشتند

  .ش کندتخریب اینکه بخواهد به

کرد و طرح  ، دستش را بلندرسیدبه ذهنش  اي در حالی که همچنان ارتباطش با هان اش برقرار بود، ایده

  .به آرامی باز شد و درب بی صدا. چسباند بروي حلقه اش را به حکاکی روي در خورشیدنشانِ

او به . ردارانه بسته شددرب فرماب. ورنا داخل شد و حلقه را به طرح حکاکی شده ي آنطرف درب چسباند

ورنا هرگز این قدر حس مجزا بودن، . کند ش می توانست فشار الیه ي محافظ اطرافش را احساسکمک هانَ

  .کرد تنهایی و امنیت نمی

نور . به سپر محافظ متصل بوده باشند می بایستشمع ها  بطور حتم زد او حدس می. شمع ها شعله ور شدند

میزان ، از یافته بودندآرایش  يشاخه دار هر کدام روي شمعدان و دو دسته ي پنج تایی، درحاصل از ده شمع، که 

محراب  گوشه يیک  رب هر کدام از شمعدان ها. بیشتر هم بود عبادتگاهمورد نیاز براي روشنایی فضاي کوچک 

روي پارچه ي سپید، . قرار داشتند به رنگ سپید و تزئینات طالئی مزین شده بود، که با روکشی پارچه ايکوچکی 

. صمغ هاي معطر استفاده می شد سوزاندان يظرفی براقدحی سوراخ دار قرار داشت، که احتماال از آن به عنوان 

براي زانو  ،طرح هاي برجسته منگوله هایی طالئی در کنارش و روي زمین تشکی قرمز رنگ با ،جلوي محراب

  .زدن قرار داشت

، تنها بقدري جا داشتند که در یکی از آنها یک مبل کوچک هر یک از چهار آالچیق سه گوش ساختمان

راحتی قرار داشت، یکی دیگر از آنها جایگاه محراب، دیگري یک میز کوچک سه پایه، و آخرین آنها یک نیمکت 
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، که احتماال از آن براي نشستن و استراحت جاي داده بودمکعبی شکل با روکش راحتیِ نرم و ساده را در خود 

 .  چندان از آالچیق ها بزرگتر نبود اتاق فاده می شد؛ فضاي مرکزيدادن پاها است

اُسقف آنالینا براي او پیغامی حاکی از اهمیت بازدید او . متعجب از آنکه اینجا چه باید میکرد، چرخی زدورنا 

  از این مکان گذاشته بود، اما چرا؟ او چه کاري را در این مکان می بایست انجام میداد؟

پشت روي صندلی انداخت، چشمانش نقش و نگاره هاي تراش خورده ي روي دیوار ها را، که خودش را به 

آنالینا از . کرد شاید او باید اینجا استراحت می. کردند امتدادشان به سه گوش زیر شیروانی می رسید دنبال می

جایی که با رفتن  ،باشد آگاهسنگینی کار اُسقف با خبر بود؛ شاید فقط میخواست جانشینش از وجود چنین محلی 

ورنا با انگشتانش روي دسته ي صندلی . به آنجا بتواند از دیگرانی که همیشه برایش گزارش می آوردند بگریزد

  .ضرب گرفت، ولی به احتمال قوي اینطور نبود

 ،کرد می به آنها رسیدگی بایدکه  ندبود کارهاي مهم و زیادي. نداشتاحساس خوبی  به نشستن نسبت او

در  ورنا دستانش را. خودشان را بخوانند ،کشیدند و به نظر نمی آمد خودشان انتظارش را می هم ها گزارش

مطمئنا اینجا . گرفت و به بهترین شکلی که در این اتاق کوچک می شد، شروع به قدم زدن کرد به هم پشتش

و مشتش را به طرف درب دراز کرد،  عصبانیت نفسش را بیرون داد سردر نهایت از . بودنش نوعی اتالف وقت بود

  .اما قبل از آنکه حلقه، طرح خورشید نشان روي درب را لمس کند متوقف شد

ورنا رویش را گرداند و براي لحظه اي نگاهی خیره به تشک روي زمین انداخت، سپس دامن لباسش را باال 

از یک . درخواست هدایت به اینجا بیایدشاید آنالینا از او میخواست براي دعا و . تر کشید و روي آن زانو زد

مکان ویژه این تفکر که شخص حتما باید در  اما هنوز هماُسقف انتظار می رفت شخص پارسا و دینداري باشد، 

خالق همه چیز است، و هرکجایی جایگاه ویژه ي  آفریدگار. فکر پوچی بود باشد تا دعاگوي پروردگار باشد اي

  ی به دنبال هدایت باشد؟ هیچ محلی نمی تواند بهخاص مکاننفر باید در  او محسوب می شود، پس چرا یک
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ش ارتباط برقرار می که با هانَ زمانیرا قابل مقایسه با  مکانیورنا هیچ . اندازه ي قلب یک شخص پر معنی باشد 

  .دید کرد نمی

اندکی صبر کرد، ولی چون تحت اجبار به این جا آمده . ورنا با آهی از سر رنجیدگی دستانش را به هم گرفت

آنالینا پس از مرگ هم با او بازي فکر که  این .افتی نمی آفریدگاردعا کردن به پیشگاه  ی برايرمقبود، در خود 

ها به زمین میزد، چشمانش روي دیوار اتیضرب رامیدر حالی که با شست پایش به آ. ش میکردکرد خشمگین می

رهسپار شده بود، باز هم می خواست از آخرین لقمه ي  آن زن با اینکه به سوي دنیاي ماورا. سرگردان بودند

واقعا به قدر کافی در تمام سالهایی که در مقام اُسقف بود، این کار را نکرده بود؟ اگر  آیا .کنترلِ دیگران لذت ببرد

نه، آنالینا می بایست قبل از مرگش تمام این ها را برنامه ریزي کرده  اما .، حتما آن را کافی میدیدکس دیگري بود

  ... باشد تا پس از آن، باز هم بتواند

  .در کف آن چیزي بود، و آن چیز خاکستر نبود. چشمان ورنا روي قدح آرام گرفت

ا ریسمان کوچکی بسته بندي شده بود را دستانش را دراز کرد، و بسته اي کوچک و کاغذ پیچ شده، که ب

این باید دلیل فرستاده . باید همین می بود. به کمک انگشتانش آن را گرداند و بررسی اش کرد. بیرون کشید

که به کسی جز اُسقف اعظم اجازه ي ... ولی چرا آن را اینجا گذاشته بود؟ سپر محافظ. باشد مکان شدنش به این

به آن نرسد، در آن  اُسقفکس جز  هیچ اینجا تنها مکانی بود که می شد چیزي را که قرار بود دست. ورود نمیداد

  . پنهان کرد

باز کرد  آنکاغذ را از دور . نگه داشترا در یک مشتش  بستهورنا دو سر گره ریسمان را گرفت و کشید، و 

  .و به چیزي که درونش بود خیره شد

  .یک کتاب سفري بود

باز  و عاقبت، قدرت حرکت به انگشتانش بازگشت تا بتواند کتاب را از کاغذ بسته بندي اش بیرون آورده

  .سفید بودند. زدبا شستش صفحات آن را ورق  او. کند
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صوالتی جادویی بودند، که توسط همان جادوگرانی که قصر پیشگوها را به کرا، محاکتابهاي سفري، مانند د

از آن زمان، به مدت سه هزار سال هیچ . ند، ساخته شده بودنده بودکمک دو جادوي افزایشی و کاهشی بنا نهاد

حضار کسانی که توانسته بودند آن را ا بودند .دیگري، جز ریچارد، با بعد کاهشی جادو متولد نشده بود شخص

  .کنند، ولی هیچ کس دیگري جز ریچارد با آن متولد نشده بود

، چیزي که درون یکی از آنها، توسط قلم سوزنی ها را انتقال دهندپیام می توانستندکتاب هاي سفري 

در همتاي دو قلویش ظاهر  سحر به وسیله يشد،  کتاب جاسازي شده بود نوشته می جلد مخصوصی که در پشت

شدند، و از آنجایی  شان، نوشته ها تقریبا در یک زمان در همتاي کتاب ظاهر می دقیق ترین تخمینطبق . شد می

بارها  که قلم سوزنی براي پاك کردن نوشته هاي پیشین نیز قابل استفاده بود، کتابها هرگز پر نمی شدند، و می شد

  . از آنها استفاده کرد و بارها

. حمل می شد ریافت پسران متولد شده با موهبت راهی سفر می شدنداین کتابها توسط خواهرانی که براي د

 دره ي گم گشتگاناز ، میان مانع بزرگ چاره اي جز عبور از در دنیاي جدید، براي یافتن این پسران خواهرها

که وقتی تا  که ندبندبدور گردنشان  را به موظف بودند یک حلقه راداهانزمانی که آنان را می یافتند  .نداشتند

که ریچارد برجها  اآلنتا به . نشودشان دیدگیي کنترل جادویشان را فرا نگرفته اند، موهبتشان باعث آسیب  طریقه

برگشت از مانع بزرگ تمام چیزي بود  یک بار ، یک بار رفت وه استشان را نابود کرداطراف طلسم هايطوفانِ و 

  . امکان داشتکه براي هر خواهر 

و نمی تواند آن را کنترل کند، جادوي وجودي اش از خود  رداز موهبت اش ندایک پسر جوان هیچ درکی 

، این عالیم توسط دسته اي از خواهران قصر که به اینگونه اختالالت در جریان می گذاردنشانه هایی به جاي 

  نیستزیاد  را دارند توانایی ی که چنینخواهران که شماراینبه دلیل  .انرژي حساس اند شناسایی می شود

توان ریسک کرد و آنها را براي سفر فرستاد، از همین رو دیگران فرستاده می شوند و همراه خود کتاب هاي  نمی

غیر  ران به دنبال پسري بروند و اتفاقاگر بر این بود خواه. سفري می برند تا بتوانند با قصر ارتباط برقرار کنند
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در این صورت آنها نیاز به راهنمایی قصر براي یافتن  __دهد مکان  براي مثال پسر تغییر __منتظره اي رخ دهد 

  .مکان جدید او دارند

 اوداراي موهبت، به  تواند براي جلو گیري از به خطر افتادن جان یک جوانِ البته، یک جادوگر هم می 

ران ، اما جادوگجادوست آموزش در واقع این شیوه ي اصلی. را آموزش دهد شطریقه ي کنترل کردن موهبت

خواهران سالها پیش با جادوگران دنیاي . همیشه در دسترس نیستند، یا اگر باشند همیشه تمایلی به این کار ندارند

روشنایی اجازه خواهند  انجدید توافق نامه اي بسته بودند، که طبق آن در صورت غیاب یک جادوگر، خواهر

ها و خواهر .ه از موهبتش، جانش را نجات دهندداشت با بردن پسر به قصر پیشگوها و آموزش طریقه ي استفاد

  .هم متقابالً، سوگند خورده بودند پسري را که جادوگري مایل به آموزش اش است با خود نبرند

و در صورت نقض توافق نامه، این حکم براي هر یک از ازات شکستن این آتش بس اعدام است مج

اُسقف آنالینا براي آوردن ریچارد به قصر این . اجرایی استخواهرانی که مجدداً پاي به دنیاي جدید بگذارند 

  .بی اطالع بودعهد شکنی ورنا از این  ، وتوافق نامه را نقض کرده بود

ورنا یک جعبه پر از . در یک زمان ممکن بود چندین خواهر براي دریافت یک پسر به سفر فرستاده شوند

کتاب هاي سفري به صورت . ت به هم بسته شده بودندکتابهاي سفري در دفترش یافت، که به صورت جفت جف

پیش از راهی شدن خوهران احتیاط . جفت ساخته شده بودند و هر کدام فقط با همتاي درست خودش کار می کند

براي اینکار  .تا از اینکه خواهري با کتاب اشتباهی فرستاده نشود اطمینان حاصل شود می شد هایی صورت گرفته

سفرها خطرناك بودند، به همین دلیل است . دردنک کان هاي جداگانه اي برده و آنها را امتحان میدو کتاب را به م

 . و می برند می کردندکرا پنهان اد یک که خواهرها هنگام سفر در آستین خود

. یک سفر، معموال چندین ماه به طول می انجامید، ولی در مواقع خاص ممکن بود یک سال به درازا بکشد

چنین چیزي تا به حال پیش نیامده بود، که خوب، کسی مثل ریچارد هم در . نا بیست سال طول کشیده بودسفر ور

در دنیاي . ورنا بیست سالی را از دست داده بود که قادر به جبرانش نبود. سه هزار سال گذشته متولد نشده بود
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یب در بدنش نمود پیدا کرده بود، در تغییراتی که در آن بیست سال غر. سالخورده شده بود کمی قصر از خارج

او تنها بیست سال را . قرار دهدقصر پیشگوها به طور تقریبی سیصد سال طول می کشید تا بدنش را تحت تاثیر 

  .سقف آنالینا نکرده بود، بلکه در حقیقت چیزي قریب به سیصد سال را فدا کرده بودصرف ماموریت اُ

با این وجود که او با این کار اجازه داده . دت از محل ریچارد با خبر بودحتی بدتر از این، آنالینا در تمام م

بود پیشگویی هایی به وقوع بپیوندند که نتیجه ي آنها متوقف شدن نگهبان دنیاي مردگان بود، اما این واقعیت که 

این  عمه استفاده شود، وتا از این اندازه از عمرش به عنوان ط ،صرفا به این دلیل به این ماموریت فرستاده شده بود

  .هرگز به خودش نگفته بودند براي ورنا دردناك بود را

 آفریدگارورنا خودش را سرزنش کرد، او هیچ چیز را دور نیانداخته بود، او در این مدت در حال انجام کار 

از  بسیاري. نمی کاستاینکه واقعیات پشت این قضیه را در آن زمان نمی دانست، چیزي از اهمیت کارش . بود

ند، ورنا آن اندازه از عمرش را صرف چیزي کرده بود ردمی کم عمرشان را صرف انجام کارهاي بیهوده مردم تما

  .که باعث نجات یافتن دنیاي زندگان شده بود

او به همراه دو خواهر روشنایی دیگر . گذشته از آن، آن بیست سال شاید بهترین سالهاي زندگی اش هم بود

زیر ستارگان می خوابید، . ه بود، و مکان هاي عجیب و مردم بیگانه را شناختزندگی کرده بود طبیعت به تنهایی در

، شهر ها و روستاهایی را دیده بود که عده ي اندکی دیده دست، دشت ها، رودخانه ها، تپه هاکوهستان هاي دور

او در گذشته مجبور به خواندن . و عواقبش را هم پذیرفته بود بود این تصمیمی بود که خودش گرفته. بودند

او بیشتر از . نه، او هیچ چیز را از دست نداده بود. کرد می یمطالب درون گزارشها زندگ در بلکه گزارشات نبود؛

  .هر خواهر دیگري که تمام این سیصد سال را اینجا نشسته بود بدست آورده بود

دلش براي . بلند، و گونه هایش را پاك کرددستش را . ورنا برخورد قطره اشکی با دستش را احساس کرد

 ها متنفر بودکرد از آن که فکر می آن سالها را می توانست ارزش تمام بود که فقط حاال. سفرش تنگ شده بود



فصل بیست و دوم    مسلک پارسایان 
 

 

  

10 

آشنایی  ه يبرآمد نقطه ي اندازه، سنگینی، جلد چرمی و سه .گرداندبربا انگشتانی لرزان کتاب سفري را . درك کند

  .کتاب بود احساس کردکه باالي جلد را 

آن سه برآمدگی، و خراشیدگی عمیق پشت . کتاب را به سرعت باال آورد، و در نور شمع به آن نگاه کرد

 داشت توانست کتاب سفري خودش را پس از بیست سالی که آن را همراه او نمی. این همان کتاب بود... جلدش

درون جعبه اي که در دفترش بود را با پریشان فکري به او تمام کتاب هاي . این دقیقا همان کتاب بود. نشناسد

  .دنبال این یکی گشته بود و آن را نیافته بود، کتاب در تمام مدت اینجا بوده

آن را نزدیک شمع . اما چرا؟ کاغذي که کتاب با آن بسته بندي شده را باال گرفت و نوشته اي را روي آن دید

  .گرفت تا بتواند نوشته اش را بخواند

  .ا جانت از این محافظت کنب

  .با جانت از این محافظت کن. او کاغذ را چرخاند، اما این تمام چیزي بود که گفته شده بود

 اکیدا او را یافته بود، وریچارد راهی سفر شده بود  بازیابیزمانی که براي . ورنا دستخط اُسقف را می شناخت

گردنبند براي به کنترل در آوردنش منع شده بود، و همچنان از بانی کردن او به هر نحوي، یا کمک گرفتن از صاز ع

با بقیه آنانی که نجات داده بودند متفاوت  مورد این .یک مرد بالغ را. ا خود برگردانندرفت او را ب آنان انتظار می

پوچ نباشن  این دستورات اگر. من خواهر مسئول این پسر هستم ".او با عصبانیت پیغامی را براي قصر فرستاد. بود

میخوام بدونم این دستورات به اعتبار . من میخوام معنی این دستورات رو بدونم. خودشون ندارن دلیلی هم پشت

  ".چه کسی داده شدن

یا با عواقبش روبرو  هتون دستور داده شده انجام میدینشما کاري رو که ب "او پیغامی در جواب گرفت 

به دست خود من،  که. دستورات ارسال شده از قصر رو از سر بیرون کنیدتصور زیر سوال بردنِ دوباره ي . میشین

  ".شوند اُسقف اعظم فرستاده می
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این دستخط در  .بود سوزاندهرا خاطرش  پیغام سرزنش آمیزي که اُسقف اعظم در جواب فرستاده بود

  . دستخط روي تکه کاغذ بسته بندي همان دستخط بود. خاطرش نقش بسته بود

ا منع کردن او از انجام تمام کارهایی که براي انجام دادنشان آموزش دیده بود، باعث آزردگی اش آن پیام ب

اگر از گردن  .تنها زمانی که به قصر بازگشته بود، از وجود جادوي کاهشی در ریچارد مطلع شده بود. شده بود

را ورنا  کرده بود زندگی اعظم فقط سعی اُسقف. بندش استفاده کرده بود احتمال اینکه ریچارد او را بکشد زیاد بود

داند چه چیزي او را بیش از هر  ورنا فکر می کرد می. گزید ، او را میماندنولی باز هم این بی خبر  .نجات دهد

  .او دلیلی ارائه نمیکرد رايآزار میداد؛ اینکه اُسقف اعظم ب دیگري چیز

بودند، و اُسقف نمی توانست روي نابودي تمام دنیا در قصر خواهران تاریکی هم ... البته، او درك می کرد

همیشه با هم در توافق  و احساسات منطق. ریسک کند؛ اما با این وجود او هنوز هم احساس رنجیدگی می کرد

 نسبت بهاو به عنوان اُسقف، با گذشت زمان به این درك رسیده بود، که گاهی اوقات نمی توان مردم را . نیستند

بعضی وقت ها براي . کاري متقاعد کرد، و تنها گزینه ي باقیمانده فقط دستور دادن خواهد بود رسیدن نیاز به انجام

  .انجام کاري که باید انجام شود الزم است از دیگران استفاده کرد

 مطمئن شود براي اینکه. ، آن را به آتش کشیدشورنا کاغذ را درون قدح انداخت و به کمک جریانی از هان

  .شود، سوختنش را نگاه کرد خاکستر تبدیل میکامال به 

آن  البته. داشتن دوباره اش چقدر خوب بود. ورنا کتاب سفري را ، کتاب سفريِ خودش را، در دستانش فشرد

چون ورنا سالهاي زیادي آن را همراه خود داشت، نسبت با  امااو نبود، در واقع متعلق به قصر بود،  واقعا هم براي

  . میکرد، درست مثل یک دوست قدیمی و آشنا آن احساس مالکیت

همتاي دیگرش کجا . آن دیگري کجا بود؟ این کتاب یک همتاي دیگر داشت... ناگهان فکري به ذهنش رسید 

  بود؟ دست چه کسی بود؟
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چیزي را به دست گرفته بود که پتانسیل خطر بزرگی را داشت، و بار دیگر . کتاب را با ترسی آنی وارسی کرد

این کتاب در دستان یک خواهر تاریکی باشد  دیگر کامال احتمال اینکه همتاي. ا همه چیز را به او نگفته بودآنالین

توانست یکی از راه هایی باشد، که آنالینا از طریق آن می خواهد بگوید همتایش را بیاب، و  این می. وجود داشت

ینطور در کتاب هم که توانست اما چگونه؟ نمی .او از این راه بتواند یکی از خواهران تاریکی را پیدا کند

  "تو چه کسی و کجا هستی؟".بنویسد

  .حلقه اش را بوسید، سپس ایستاد... ورنا انگشت حلقه اش را

  . با جانت از این محافظت کن

توسط مردم دشمن که  هم خواهر هایی بودند که در سفرشان اسیر، و در بعضی موارد. سفرها خطرناك بودند

سالحی به شکل  کراي او، کهادر آن مواقع تنها د. کشته شده بودند ،توسط جادوي خاصشان محافظت می شدند

البته اگر به قدر کافی سریع  چاقو، و قادر به خاموش کردن آنی شعله ي زندگی بود، میتوانست از او محافظت کند،

در پشت لباسش کیسه ي کوچکی براي پنهان، . لباسش همراه داشت کرایش را در آستیناورنا هنوز هم د. می بود

  . و امن نگاه داشتن کتاب سفري اش دوخته بود

. آهسته دستی به کمربندش کشید. کتاب کوچک را به درون کیسه ي جیبیِ دستکش مانند لباسش سراندورنا 

  .بازگشت کتاب سفري به آنجا احساس خوبی داشت

  .نبا جانت از این محافظت ک

  "؟همتاي کتاب دست چه کسیه عزیز، فریدگارآ "
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هنگامی که ورنا همچون گلوله اي از درب بیرونی دفترش بیرون شتافت، خواهر فیبی مثل کسی که با ترکه 

  .پرید شاي خشک به کفلش زده باشند از جای

  ".رفتین بخوابینفکر کردم ... توي دفترتون نبودین. منو ترسوندین... اُسقف اعظم ".صورت گردش سرخ شد

ک روز به کنم بهت گفته بودم براي ی فکر می ".نگاه خیره ي ورنا به گزارشات پخش شده روي میز لغزید

   ".و بري بخوابی اندازه ي کافی کار کردي

اما من یادم اومد فراموش . بله گفتید ".هم تاباند درفیبی در حالی که خودش را عقب می کشید انگشتانش را 

ز محاسبات رو بازبینی کنم، ترسیدم شما ببینین و منو احضار کنین، واسه همین زود برگشتم تا اعدادو کردم بعضی ا

   ".چک کنم

دستانش را پشتش به هم . ورنا باید به جایی می رفت، برنامه اش را براي چگونگی رفتن به آنجا تغییر داد

  .گرفت

  انجام بدي؟ کرد معاون هاي معتمدش محول می به رو که اُسقف آنالینا همیشه کاريفیبی، دوست داري  "

  "واقعا؟ چی کاري؟  ".انگشتان خواهر فیبی از حرکت ایستادند

هدایت و راهنمایی دعا می کردم، بعد از اون  دریافت من توي باغم داشتم براي ".ورنا به دفترش اشاره کرد

و هر وقت که اُسقف آنالینا این . کنم و مشورت بهم الهام شد باید با پیشگویی ها همفکري ،که داشتم تالش هایی

چشمهاي از سنگینی  تا ،ورش خلوت کننرو براي حضدخمه ها کرد، از معاون هاش می خواست تا  کار رو می

براي من دستور بدي  بري و دوست داري. در امان باشهخوند نگاه میکردن  چیزهایی که می کنجکاوي که به

  "کردن؟ می ور دخمه ها پاکسازي بشن؟ همونطور که معاون هاي آنالینا این کار

  ".واقعا ورنا؟ این خیلی با شکوه ".زن جوان روي سینه ي پاهایش باال و پایین پرید
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که ود اینآنها همسن بودند، حتی با وج "...زنِ جوان که واقعا هم "ورنا با رنجش پیش خودش فکر کرد

   ".باید به کارهاي قصر رسیدگی کنم. پس حرکت کنیم ".اینطور به نظر نمی آمد

خواهر فیبی شال گردن سپیدش را در مشتش گرفت، و در حالی که به سوي درب می شتافت آن را روي 

  .شانه هایش مرتب کرد

وي دخمه ها بود، ت 1اگر وارِن ".انداخت به داخل دزدانه نگاهی صورت گردش از چهارچوب درب ".فیبی "

هم ازش چند تا سوال دارم، هم بهتر از بقیه میتونه منو به قفسه هاي مربوطه راهنمایی کنه و وقت . بهش بگو بمونه

  ".کمتري از من تلف میشه

  احتماال به این دلیل که باعث او کاغذ بازي را دوست داشت، ".بسیار خوب ورنا ".فیبی نفس زنان گفت

کرد به  صد سال دیگر تجربه ي کاري پیدا نمی اندازه يبه  اگر که درد بخور بودن کند،می شد طوري احساس به 

دور نماي . ورنا با منصوب کردن او به عنوان معاون اُسقف اعظم، این زمان را برایش کوتاه کرده بود .رسید آن نمی

که شما  وقتیجلوتر میدوم و تا من  ".دستور دادن، به نظر حتی بیشتر از کاغذ بازي هاي اداري برایش جذاب بود

  ".خوشحالم که به جاي دالسینیا، من اینجا بودم".لبخند بزرگی زد ".به اونجا برسین اونجا خلوت شده

در شگفت بود که آیا وقتی آنالینا او را . ورنا به یاد می آورد زمانی او و فیبی شخصیتی شبیه به هم داشتند

به نظرش می آمد آن سالهایی که  .ر نابالغی از خود نشان داده بود یا خیربراي سفر می فرستاد، او هم چنین رفتا

شاید چون بر خالف . ظاهرش نسبت به فیبی رشد کرده بود تنهاجز  نیز، به سفر رفته بود، از جنبه هاي دیگري

  . بود آموختهاز قصر، در دنیاي واقعی  زندگی گوشه نشینانه در قصر پیشگوها، او چیزهاي بیشتري را بیرون

  "نِ، نه؟تقریبا مثل یکی از شیطنت هاي قدیمیمو ".ورنا لبخند زد

                                                        
1  Warren 



فصل بیست و دوم    مسلک پارسایان 
 

 

  

15 

جز اینکه دیگه آخرش مجبور نیستیم با میخ هزار بار دعا رو کنده . آره همینطوره ورنا ".فیبی با خنده گفت

موج  وادر ه او بسرعت به سوي پایین راهرو به راه افتاد، دامن لباس و شالش از پشت با حرکتش ".کاري کنیم

  .می خوردند

 به سوي دخمه ها باز می شد و که ،سرداب هاسنگی عظیم  وقتی که ورنا پایین، در عمقِ قلب قصر به درب

شش  نمودندر حال هدایت رسید، فیبی  ساخته شده بود که قصر را روي آن بنا کرده بودند از جنس همان سنگی

تحت  شبانه روزنوآموزان و مردان جوان در تمام ساعات . بودبه بیرون  اهر، دو نوآموز و سه مرد جوانخو

هایشان از  رسبراي د مانند آنهایی که در سرداب ها بودند، ،حتی گاهی اوقات آنها را نیمه شب. آموزش بودند

در راه او  بیاموزند رفت به ساعات توجهی نمی کند؛ از آنان هم انتظار می آفریدگار. خواب بیدار می کردند

  .همگی شان با هم تعظیم کردند. ه باشندهمینگون

ورنا می خواست بدلیل اینکه در میان  ".دعاي خیر پروردگار بر شما باد ".ورنا رو به گروه کرد و گفت

و به خودش یادآوري  را گرفتکارشان آنها را از دخمه ها بیرون کرده بود عذر خواهی کند، اما جلوي خودش 

سخن اُسقف قانون بود، و بدون هیچ . کرد او حاال اُسقف اعظم است، و نیازي به عذر خواهی از هیچ کس ندارد

  .با این حال، هنوز هم توضیح ندادن برایش مشکل بود. سوالی انجام می شد

به سوي اتاق جلویی  سرش را. ".همه جا پاکسازي شده اُسقف اعظم ".خواهر فیبی با لحنی همایونی گفت

  ".اون توي یکی از اتاق هاي کوچیک هست. جز اون کسی که می خواستید ببینید ".کج کرد

ورنا براي معاونش سري تکان داد و حواسش را متوجه نوآموزانی که از وحشت چشمانشان درشت شده بود 

  "و درسهاي شما چطور پیش میره؟  ".کرد

را یکی از آنها آب دهانش . دو دختر به نشانه ي احترام تعظیم کردند، هر بیدلرزان همچون برگ هاي درخت 

  . صورتش سرخ شد ".خیلی خوب اُسقف اعظم".فرو داد، و جیغ جیغ کنان گفت
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 آفریدگارطوري بود که گویا . ورنا زمانی را به یاد آورد که اُسقف اعظم مستقیما او را خطاب کرده بود

چقدر خاطر می آورد لبخند اُسقف اعظم چقدر براي او معنی داشت، به . خودش داشت با او صحبت می کرد

  .و به او احساس پشت گرمی می داد برایش الهام بخش بود

  .به پیشانی هر کدام بوسه اي زد. ورنا نشست و با هر دستش یکی از دو دختر را در آغوش گرفت

و شما . واسه همینه که اینجام من نترسین،اگر زمانی به چیزي احتیاج پیدا کردین، از اینکه بیاین پیش من  "

   ".دوست دارم آفریدگاررو مثل تمام فرزندان 

چشمان گرد آنها به انگشتر . کردند خوشحالی خندان شد، و اینبار تعظیم هاي آرام تري ازصورت دو دختر 

را بوسیده و زمزمه و گویی به آنها یاد آوري کرده باشد، هر کدام انگشت حلقه شان . طالیی انگشتش خیره بود

  .گشاد شد اوچشمانشان از دیدن این کار . ورنا هم چنین کرد. کردند آفریدگارنثار  را کنان دعایی

دوست دارین انگشتري رو که روي اون نماد نوري که ما همگی به دنبالش حرکت  ".ورنا دستش را دراز کرد

به صورت نوبتی روي یک زانو نشسته و طرح خورشید با اشتیاق سرشان را تکان دادند، و  "می کنیم رو ببوسین؟

  .نشان روي حلقه را بوسیدند

  "اسمتون چیه؟  ".ورنا شانه ي کوچک هر کدام شان را فشرد

  ".هلن اُسقف اعظم  ".یکی گفت

  ".والري اُسقف اعظم ".دیگري گفت

نوآموزان هلن و والري، یادتون  ".خند بزندکند تا لبیادآوري  نداشت به خودشورنا نیازي  ".هلن و والري "

، که بیشتر از شما میدونن، و چیزاي زیادي رو بهتون یاد میدن هستن، هیچ هاکه کسانی مثل خواهر ، تا زمانیباشه

  ".ما همگی فرزندان اون هستیم. مننزدیک نیست، نه حتی  آفریدگارکس بیشتر از شما به 
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، ولی لبخندي زد و دستش را براي گروهی که بود نا آرامگرفت، قدري  ورنا از این که مورد ستایش قرار می

  .راهی انتهاي راهروي سنگی بودند تکان داد

  دور زدند، ورنا دستش را به صفحه ي فلزي و سرد روي دیوار چسباند، انتهاي راهرو راپس از آنکه 

مدن درب گرد و عظیم، با به حرکت در آ. دیواره ي محافظ دخمه ها بود ورود به صفحه اي که در واقع کلید 

خاص، که اُسقف  یبسته بودن درب اصلی دخمه ها امري نادر بود؛ جز در مواقع. زمین زیر پایش به لرزه افتاد

و او را در سکوتی  ب خش خش کنان پشت سرش بسته می شداو در حالی که در. درورودي را مهر و موم می ک

  .گذاشت، قدم به درون دخمه نهاد می قبر گونه تنها

. ورنا از کنار میزهاي فرسوده، که سرتاسر از کاغذ، و کتابهاي ساده ي پیشگویی پوشیده شده بودند عبور کرد

چراغ هایی که به دیوارهاي سنگی تراش خورده ي دخمه آویخته شده بودند، . خواهران مشغول تدریس بوده اند

  . همیشگی اینجا نبودندحس تاریکی تقلیل دادن قادر به 

سقف طاقدار  النی قفسه هاي کتاب، تا آنسوي دیگر، کنار ستون هاي عظیم نگه دارنده يصف هاي طو

  .دخمه امتداد داشتند

، در اختیار افراد محدودي قرار این آالچیق هاي کوچک و توخالی. دوارن درون یکی از اتاق هاي پشتی بو

اتاقی که وارن در آن بود محل . د، و توسط درب ها و سپرهاي محافظ جداگانه اي محافظت می شدنندگرفت می

تعداد کمی از مردم زبان . ندنوشته شده بود 1اصیل ئیدهارا یکی از قدیمی ترین پیشگویی هایی بود که به زبان

  .، جد ریچارد را می شناختو نیتن اصیل دهارا را می دانستند، در این میان ورنا تنها وارن

ورنا به درون نور چراغ قدم گذاشت، وارن که روي میزي قوز کرده و دستانش را باالي آن گذاشته بود، تنها 

   ".فیبی گفت می خواي از دخمه ها استفاده کنی ".نگاهی به باال انداخت و با حواس پرتی گفت

                                                        
1  High D’Haran 
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  ".وارن، الزمه باهات صحبت کنم، اتفاقی افتاده "

  ".بله، بسیار خوب ".را ورقی زد، ولی به باال نگاه نکردوارن کتابی که جلوي رویش بود 

با تکانی ناگهانی به مچ . ورنا با اخمی به چهره اش صندلی کناري او را بیرون کشید، ولی رویش ننشست

جاي تیغه، درست مثل چاقو مورد  بهکرا، با میله اي نقره اي اد. کرا به دست چپش سر خوردادستش، یک د

کرا سالحی اگرفت، با این تفاوت که این جراحت وارده نبود که منجر به مرگ مجروح می شد؛ داستفاده قرار می 

   ش به هان نگاهدارنده اش عمل کرده، و ریشه ي زندگی با اتصال و داشت، جادویی باستانی که در خودش بود

  .  اشتکرا وجود نداد هیچ نوع دفاعی در مقابل جادوي. قربانی اش را، صرف نظر از نوع جراحت، می خشکاند

وارن، می خوام این  ".به باال نگاه کرد ،با چشمانی خسته و سرخوارن در حالی که ورنا به جلو خم می شد، 

  ".رو داشته باشی

  ".این سالح خواهر هاست "

  ".کنه تو موهبت داري، این براي تو هم مثل من عمل می "

  "میخواي باهاش چکار کنم؟  "

  ".کنیاز خودت دفاع  "

  "منظورت چیه؟  ".او اخم هایش را در هم کشید

با وجود اینکه خالی بود، معلوم نبود جادوي کاهشی . نگاهی به پشتش، اتاق اصلی انداخت "...خواهرانِ ت "

نگام نام بردن شان شنیده آنها صداي اُسقف آنالینا را ه. از چه فاصله اي می توانست استراق سمع کند

وارن، با اینکه تو موهبت داري، ولی موهبتت نمیتونه از تو  ".صدایش را پایین آورد ".دونیکه می یهمون".بودند

کرا را در اورنا د ".هیچی. وجود نداره دفاعیاما این می تونه، در مقابل این هیچ . در مقابل اونا محافظت کنه

رنگ . حرکت می داد وج گونهم دستانش با مهارت چرخاند، در حالی که همچنان میچرخید آن را بین انگشتانش
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تیغه ي میله مانندش را در دستانش گرفت و دسته اش را . نقره اي روشنش در نور چراغ کمی محو به نظر می آمد

  ".می خوام تو هم یکی داشته باشی. من تعداد بیشتري تو دفترم پیدا کردم ".به سوي وارن گرفت

من فقط میدونم . یدونم چطور از این چیز استفاده کنممن نم ".او دستانش را به نشان رد کردن تکان داد

  ".چطور کتاب هاي قدیمی رو بخونم

فقط اینو بکن  ".ورنا رداي بنفش رنگ او را از ناحیه ي گردن به مشت گرفت، و صورت او را نزدیک کشید

و بدنشون فرو کن، ت هستی اینو تفقط وقتی غرق در هان! رقی ندارهشکم، سینه، گردن، دست یا پا، ف. توي اونا

ردنقبل از اینکه بتونی پلک بزنی م."  

  ".فته بیرونه اندازه ي مال تو تنگ نیستن، می اآستین هاي من ب "

اون  خواهرها ساعتها وقت صرف تمرین میکنن. داري کجا نگهش می میده کرا نه میدونه، نه اهمیتاوارن، د "

ما این کارو براي محافظت . رو توي آستین شون اون رو پنهان کنن تا در صورت لزوم به آسونی در دسترس باشه

کجا نگه تا وقتی همراه خودت داشته باشیش، اصال مهم نیست اونو . از خودمون وقتی به سفري میریم انجام میدیم

  ".ارش توي جیبت، فقط روش نشینیاگه دوست داري بذ. میداري

م بتونم کسی نک کنه، باشه، ولی من فکر نمی اگر این کار خوشحالت می ".کرا را گرفتاوارن آهی کشید، و د

     ".رو زخمی کنم

وقتی که مجبور باشی، از کارهاي که میتونی  ".ورنا در حالی که رویش را از او می گرفت، ردایش را رها کرد

  ".انجام بدي متعجب خواهی شد

  "کردي؟ توي دفترت پیدا اي اضافی کههکرابخاطرش اومدي؟ به خاطر د این چیزي بود که "

پشت کمربندش بیرون کشید و آن را جلوي وارن روي میز  کیسه ي جیبیورنا کتاب کوچک را از  ".نه "

  ".به خاطر این اومدم ".انداخت
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  "جایی میري، ورنا؟ ".ورنا انداخت به نگاهی او از گوشه ي چشمش

  "چه مرگت شده تو؟ ".نه ي او کوبیدکشیده، ورنا با کف دست ضربه اي به شابا ابروانی در هم 

  "ه کتاب سفري این قدر اهمیت داره؟یچیزيِ  چه. فقط خسته ام ".او کتاب را به کناري کشید

. ش هستکه توي باغ اُسقف آنالینا برام پیغام گذاشته بود برم به عبادتگاه مخفی ".ورنا صدایش را پایین آورد

ورنا حلقه اش را . یش را باال بردهاوارن ابرو ".ا با یه تور جادوگري از جنس یخ و روح حفاظت می شداونج

این درش رو باز کرد، داخلش این کتاب سفري رو پیدا کردم، توي یه تیکه کاغذ کادو پیچ شده بود،  ".نشان او داد

  ".از این محافظت کنبا جانت : روش فقط نوشته بود

احتماال فقط می خواسته دستوراتی  ".را برداشت، و با شست صفحات سفیدش را ورق زد وارن کتاب سفري

  ".رو بهت بده

  "! اون مرده "

  "فکر می کنی این می تونه جلوش رو بگیره؟ ".وارن یکی از ابروهایش را باال برد

سوزوندیم، و  شاید ما اون یکی کتاب رو همراه خودش. شاید حق با تو باشه ".ورنا پیش خودش لبخند زد

  ".حاال قصد داره زندگی منو از دنیاي مردگان هدایت کنه

  "پس، اون یکی دست کیه؟ ".چهره ي وارن حالت عبوسی به خود گرفت

نمیدونم، من  ".دنشست و صندلی را کمی به جلو لیز داورنا لباسش را در پشت پاهایش صاف کرد، و بعد 

شاید هم منظور آنالینا این بوده که با پیدا کردن اون . خبرچینی باشه نکنه این کتاب نوعی وسیله ي که نگران اینم

   ".یکی، میتونم یکی از دشمن هامون رو شناسایی کنم
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چرا اینطوري فکر می . این که هیچ معنی اي نمیده ".پیشانی صاف وارن با باال رفتن ابروهایش چین خورد

  "کنی؟

تو می تونی به . این تنها چیزي بود که به ذهنم رسید ".کشیدورنا دستی به صورتش  ".نمی دونم وارن "

نتیجه اي برسی که منطقی تر باشه؟ اگه این نیست، پس چرا نباید به من بگه اون یکی دست کیه؟ اگه اون کسی 

بود که قرار بود به ما کمک کنه، کسی باشه که طرف ماست، اون موقع کار آنالینا فقط وقتی منطقی بود که به ما 

اسمش رو می گفت، یا حداقل نامه اي می نوشت که بگه اون یکی دست یه دوست."  

  ".کنم همینطوره فکر می ".وارن نگاه خیره اش را روي میز برگرداند

وارن؟ چی شده؟ من تا به حال تو رو اینطور ندیده  ".ورنا قبل از اینکه حرفی بزند لحنش را کنترل کرد

  ".بودم

  .آشفته و چشمان آبی رنگ او نگاه کرد ورنا براي مدتی به نگاه

  ".یه تعداد پیشگویی خوندم که ازشون خوشم نیومد "

  "چی گفتن؟  ".ورنا با چشمانش صورت او را جستجو کرد

پس از مکثی طوالنی، وارن دستش را دراز کرد و با دو انگشت تکه کاغذي را چرخاند و به سوي ورنا هل 

  .و با صداي بلند خواند در نهایت، ورنا آن را برداشت. داد

وقتی پیشگو و اُسقف اعظم در مراسمی مقدس به نور تحویل داده شدند، شعله ها سبب جوشش پاتیل مکر  "

 از .ر پیشگو ها را به دنبال می آوردکسی که حکمرانی اش مرگ قص ،خواهند شد و حیله و عروج اُسقف دروغین

براي زندگی  از او ترك گفته، تا بتواند 1را براي اسلیف نقره اي آنبسته،  عهدسوي شمال، آن کس که با شمشیر 

   ".داده می شوددستان شریري تحویل  به او ولی ،تنفس کند
                                                        

1  Silver Sliph  :  محسوب میشه، اما انسان نیستداستان میشه، یه خانم انتهاي فصل وارد.  
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براي اینکه  کاغذ را روي میز گذاشت، و. ورنا آب دهانش را فرو داد، از دیدن چشمان وارن واهمه داشت

در سکوت نگاه خیره اش را به پایین . هایش به هم گرفتروي پابگیرد آنها را دستان لرزانش را  جلوي لرزیدن

  .دوخت، نمیدانست چه بگوید

  ".این، شاخه ي صحیح پیشگویی بود ".در نهایت ، وارن گفت

این ادعاي بی شرمانه ایه، حتی براي کسی که در حوضه ي پیشگویی به ورزیدگی تو باشه وارن، این  "

  "پیشگویی چند سالست؟

  ".نشدههنوز یک روزش هم  "

که این به تو الهام ... چی؟ وارن داري میگی که".زمزمه کنان گفت. چشمان درشت شده ي ورنا باال آمدند

  "شده بود؟ باالخره تو هم چیزي رو پیشگویی کردي؟

به یه جور حالت خلسه، یه جور لذت روحانی فرو رفتم و . آره ".چشمان سرخ وارن جواب نگاه او را دادند

فکر میکنم این . به همراه این کلمات بهم الهام شد یر پراکنده اي از پیشگوییواتص بودم که توي همون حال

یادت میاد یه روز بهت گفتم کم کم دارم پیشگویی ها رو  .یتن هم رخ می دادنالهامات به همین شکل براي ن

  الهام طوري درك میکنم که قبال هرگز نمیکردم؟ راه حقیقی انتقال دادن مفهوم پیشگویی ها از طریق تصاویر

  ".شده ي اونهاست 

ودشون ولی این کتاب ها که فقط متن پیشگویی ها رو با خ ".ورنا دستش را به نشان اشاره به اطراف گرداند

  "...پیشگویی هاي لفظی. دارن، نه تصورشون رو

که باعث شکل  ، در واقع فقط حکم کلیدي رو دارناز کلمات فقط براي حفظ و انتقال اونها استفاده میشه "

ها در تمام مطالعاتی که خواهر. ست میشهگرفتن تصورات مربوطه در ذهن کسی که موهبتش خاصِ پیشگویی ه

کلمات نوشته شده  .روي اونها انجام دادن تنها به اندازه ي یه درك ابتدایی از اونها بودهطی سه هزار سال گذشته 
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من این رو وقتی فهمیدم که این یکی بهم الهام  .هست دانش به جادوگران از طریق تصاویر این صرفا براي انتقال

و کلیدش هم درست توي سر دري که تمام مدت آنجا بود . مغزم باز شده باشه يمثل این بود که دري تو. شد

  ".هخودم بود

تصوراتش بهت الهام می شه و از این طریق مفهوم  ، بعدمنظورت اینه که هر کدوم از اینها رو بخونی "

  "درستش برات آشکار میشه؟

هنوز براي . من مثل بچه اي می مونم که تازه اولین قدمش رو برداشته ".او سرش را به نشان نفی تکان داد

  ".روي دیوار راه درازي در پیش دارمپریدن از 

نگاهی به کاغذ روي میز انداخت، و در حالی که بیشتر و بیشتر حلقه ي درون انگشتش را میچرخاند، 

 "ش همینی هست که به نظر میاد؟این یکی که بهت الهام شده، معنی و آیا ".نگاهش را به طرفی دیگر گرداند

هم نیست برداشته، این  اولین قدمش رو که زیاد محکم و استوار مثل کودکی که ".وارن لب هایش را تر کرد

من . یه پیشگویی تمرینی بدونی حاصل از میتونی اون رو فرزند. پیشگویی یکی از پایدار ترینِ پیشگویی ها نیست

 م،هستن رو پیدا کرد قدمهاي پیشگوهاي قدیمی ترحاصل اولین  ،چند تایی  پیشگویی تمرینی دیگه که مثل همین

  "...مثل این یکی ك

  "راست یا نه؟! وارن "

مثل بقیه  با اینکه درست هستن همش درسته، اما کلماتش ".او آستین هاي لباسش را کشید و صاف کرد

  ".پیشگویی ها، لزوما اون مفهومی که به نظر میاد رو ندارن

ما توي . ب سوالو بده وارنجوا ".ورنا در حالی دندان هایش را به هم می سایید کمی به سوي او متمایل شد

  ".من باید بدونم. همیم ااین مسئله ب
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دادن مسئله اي این کار را می  جلوهاو دستش را در هوا چرخاند، مثل هر زمان دیگري که را براي کم اهمیت 

نم ببین ورنا، من چیزي رو که میدو ".اما براي ورنا، این چرخش دست بیشتر شبیه نشانه اي هشدار گونه بود. کرد

من تو این کار تازه کارم و با اینکه این پیشگویی خود منه، کامال . بهت می گم، چیزي رو که توي اون الهام دیدم

  ".مفهومش رو درك نمی کنم

  ".بهم بگو، وارن ".ورنا نگاه خیره اش به او را ثابت نگاه داشت

  ".اما تو نیستیاُسقف اعظمی که توي این پیشگویی اومده تو نیستی، نمیدونم کی هست،  "

وارن، این اونقدر هم که من فکر می کردم بد نیست،  ".ورنا چشمانش را بست و آهی از سر آسودگی کشید

یی رو به یکی ما میتونیم تالش کنیم و این پیشگو. حداقل این من نیستم که اون کارهاي وحشتناك رو انجام میده

  ".ش برونیماز شاخه هاي اشتباه

و آن را  گذاشت يکتاب باز میاناش روي آن نوشته شده بود را  کاغذي که پیشگویی. وارن رویش را گرداند

  ".باید مرده باشیاینکه کس دیگري اُسقف اعظم باشه، تو براي ورنا،  ".با صداي تاالپی بست

  

  

  

  .عزیز، که برای ویرایش ای فصل خیلی زحمت کشید) سناتور ( با تشکر از محمد 

  

        

  



  به نام پروردگار یکتا

  

  

    

  بیست و سومفصل 

  

 خوشِ شهوت، درد آمدن ناگهانی تمام بدنش از با به هیجان  ،علیرغم اینکه نمی توانست او را ببیند

که بدون هیچ تردیدي متعلق به او بود، اشباع سوراخ هاي بینی اش از رایحه اي . وارد اتاق شده او دانست می

او نمی توانست ماهیت خطر را تشخیص دهد، . شدن قَنج میرفت او براي تسلیم دلش از همین حاال هم. شدند

مثل این بود که دزدانه در هوایی مه آلود حرکت کرده باشد، ولی به طریقی در پستوي تار و مبهم هوشیاري 

  . نست تهدیدي وجود دارد، و حس بدیع خطر هم، او را بر می انگیختاش، بدون ذره اي شک می دا

و  دوبارهمورد یورش قرار گرفته باشد، به امید یافتن توان شکست ناپذیر  همچون کسی که توسط حریفی

 تیغه ي عریان شمشیرش چیزي نبود که. توقف روند شکست، از سر بیچارگی به قبضه ي شمشیرش چنگ زد

بود، طغیانی که حمایتگر او  سوزانش خشم جادو و او به دنبال دندان هاي لخت و نمایان در پی اش بود، او

باید می توانست؛ همه چیز به . ش برآیداو می توانست از پس. نمایدباشد و او را در یافتن توان مقابله یاري 

  .این بستگی داشت

ر و جسمش را که فک هجوم تمام عیار درنده خویی، .دستش محکم دور قبضه ي شمشیرش حلقه شده بود

  . احساس می کرد فرا می گرفت
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رویش به  پیشرا دید که بر فراز توده ي مردم  3ایگانو  2یولیکسرش را باال آورد، سر  1ریچاردوقتی که 

 د، می دانستدنهم نمی دی را که جاي او بودو فضاي خالی میانشان  آنهاحتی اگر. می شدند سوي او نزدیک

از هم فاصله گرفتند و راه را براي عبور دو مرد درشت اندام و گان سربازان و بلند پای. آنجاست او که

. کردند نجوا گونه خم شد و زمزمه هایی را در گوش دیگران موجسرهایشان در حرکتی . همراهشان باز کردند

ریچارد به خاطر می آورد پیشگویی ها . برکه انداخت یک سطح رب امواج هاي او را به یاد حلقه آنها این کار

  .هم نامیده بودند – دنیاي زندگی ردهمگون کننده نا یکننده ي امواج ایجاد – 4درون برکه قلوه سنگاو را 

  .و آنوقت او را دید

تن سینه اش از اشتیاق منقبض شد، او همان لباس گلی رنگ ابریشمی اش را که شب گذشته پوشیده بود بر 

به  که از عریان به خواب رفتنش می گفت زمانی او را ریچارد به روشنی. داشت، و آنها را تعویض نکرده بود

  .ریچارد کوبیدن قلبش را احساس می کرد. می آورد خاطر

او با چشمانی گشاد شده به سربازانی . فراوان، سعی کرد ذهنش را متوجه وظیفه ي فعلی اش سازد با تالش

یونیفرم هاي بودند، که حاال  5کلتونکاخ  در او محافظان ن؛ آنامی شناختآنها را به خوبی که  می کرد نگاه

  .داشتند به تنرا  6دهارا

 در هر صورت نتوانسته بود به . تر از خواب بیدار شده بود و همه چیز را آماده کرده بودریچارد زود

  .هم که کرده بود با رویاهایی هوس آلود خراب شده بود اندازه ي کافی بخوابد، و اندك خوابی

  تونی منو به خاطر رویاهایی که داشتم ببخشی؟ آیا هیچوقت می ،عشق من ،7کیالن

                                                        
1 Richard 
2 Ulic  
3 Egan 
4 Pebble in the Pond 
5 Kelton 
6 D’Hara 
7 Kahlan 
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هر نوع تدارکاتی آنجا  براحتی ساکن بودند، او می دانست 1آیدندریلبا این تعداد سربازان دهارا که در 

در  ها که خلع سالح شده بودند کلتون. ورندیابشان را  افییونیفرم هاي اضد، پس دستور داده بود ویافت می ش

و ظاهر  ،را به تن کردند هاراي د چرم تیره و رهز کهآناز  پس مااجایگاهی نبودند که با این دستور بحث کنند، 

دیدند، موافقت شان را با لبخند هاي بزرگی بی باك و جنگنده اي که در ساز و برگ جدید پیدا کرده بودند را 

باز  ، و سالح هایشان را به ایشانمی شود تون حاال بخشی از دهارا محسوببه آنها گفته شد کل. نشان دادند

رجه هایشان راست و با افتخار ایستاده و چشمانشان را به نمایندگان سرزمین هاي حاال، بر طبق د. گرداندند

  .دیگر که هنوز تسلیم نشده بودند دوخته بودند

شده بود، براي رعایت تعادل عاقبت  2بروگانبخت بدي که باعث فرار  با توفان این طور که معلوم شد،

صبر کنند تا هواي  کمی بیشتر به همراه داشت؛ بلند پایگان تصمیم گرفته بودند قبل از ترك آنجا هم خوشی

خراب بهبود یابد، و ریچارد هم از آنچه تقدیر براي او مقدر ساخته بود استفاده کرده و آنان مجددا به درون 

  او . ور داشتندضمقامات ح مهمترینِد مرتبه ترین و فقط بلن. کاخ بازگرداند تا صبح هنگام آنجا را ترك کنند

او می خواست . یکی از قدرتمند ترین سرزمین هاي سرزمین میانه: می خواست آنان شاهد تسلیم کلتون باشند

  .بگیرند هم آنان آخرین درس شان را

 شروع به باال آمدن از پله هاي کنار شاه نشین کرد، نگاه  3کاترینریچارد در حالی ایستاده بود، که 

به کناري قدم گذاشت تا فضاي عبور  4بِردین. خورد کردند سر می ش بین صورت هایی که نگاهش میخیره ا

تا خیلی نزدیک او  ه بودخطابه مستقر کرد را در گوشه هاي جایگاه 5مورد سیث ریچارد سه. براي او باز شود

  .نداشت او عالقه اي به شنیدن حرف هایی که ممکن بود براي گفتن داشته باشند .دننباش

                                                        
1 Aydindril 
2 Brogan 
3 Cathryn 
4 Berdin 
5 Mord Sith 
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  زمانی که نگاه خیره ي چشمان قهوه اي رنگ کاترین باالخره روي او آرام گرفت، باید زانوانش را قفل 

قبضه ي شمشیر چنگ زده بود، شروع به  رکه ب دست چپش. رزش پاهایش جلوگیري کندمی کرد تا از ل

ت آن را در دست او به خودش یادآوري کرد براي فرمان دادن به جادوي شمشیر، نیاز نداش. لرزیدن کرد

  .دوباره به انگشتانش بدود ،کشید تا وقتی به وظایف پیش رویش می اندیشید، حس  بگیرد، پس دستش را

ش را لمس کند، او را مجبور می کردند استند به او آموزش دهند چطور هانَوقتی خواهران روشنایی می خو

ریچارد به تصویري از شمشیر . کز شودش متمریبه تصویري خیالی بیندیشد و روي خواست و اراده ي درون

  .و حاال هم در نهایت آن را بطور محکم در خیالش آورد .حقیقت تمرکز می کرد

او . اما براي جنگیدن با مردمی که امروز پیش رویش جمع شده بودند، شمشیرش هیچ کارایی اي نداشت

 کار بلد ، و کارکنانِرِیبیشنرال کرد که به کمک ژ نظامی ماهرانه اي نیاز پیدا می سیاسی و امروز به مانورهاي

امیدوار بود همه . ش کرده بودندا یاري نیز همچنین در تهیه و تنظیم مقدماتآنها . ریزي کرده بود طرح کاخ

  .چیز را درست ترتیب داده باشد

  "...ریچارد چی کار "

حرکتی نمایشی که ریچارد دست او را گرفت و در  ".ترتیب همه چیز داده شده. 1دوشسخوش آمدید  "

اما لمس کردن او تنها قلبش را  .کرد شایسته ي برخورد با یک ملکه در حضور مستمعین باشد بوسید فکر می

این حضار شاهد شجاعت شما، به عنوان اولین هم پیمان ما در  باشید شما مایل میزدمحدس  ".به آتش کشید

  ".کند براي سرزمین میانه باز می وه راه رباشند، اولین کسی ک 2محفل امپراتوري برابر

  ".حتما...بسیار خوب، بله...ولی من "

                                                        
1 Duchess 
2 Imperial order 
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گروهی مطیع و  آنها نسبت به دفعه ي قبل، به طرز قابل مالحظه اي. ریچارد رو به صورت هاي ناظرین کرد

  . عصبی و هیجان زده در انتظار نشسته بودند یو به صورت، ساکت تر بودند

زودي به عنوان ملکه ي کلتون نامگذاري خواهند ه به خوبی می دانید ب که همه ، کسی1المهولتزدوشس  "

شاهد امضا کردن اسناد  مکان این ، درند، و مایل هستند شماه اشد، خود و مردمش را وقف نهضت آزادي کرد

  ".تسلیم ایشان باشید

اینها رو توسط وکیل  بایدمن اول  ".متمایل می شد گفت ریچارداو در حالی که کمی به سوي  ".ریچارد "

  ".و سوء تفاهمی پیش نیاد باشه همه چیز روشن خاطر اینکهه فقط بلبته ا ...مدافعمون بررسی کنم

   کرفبا این وجود که مطمئنم اونها رو کامال روشن خواهید دید،  ".ریچارد لبخندي اطمینان بخش زد

ریچار دستش را به سوي  ".به همین خاطر از قبل اونها رو دعوت کردم .دم نگران این مطلب باشیدرکمی 

، 3سیفُلداستاد  ".ربود، و او را وادار به باال آمدن از پله ها کرد را مرديبازوي  2رِینا. دیگر سکو بلند کرد

  "ممکنه نظر حرفه ایتون رو براي ملکه ي آیندتون بیان کنید؟

فرمودن، دوشس، اسناد کامال روشن هستن، و جایی براي سوء  4لرد رالهمونطور که  ".او تعظیمی کرد 

  ".تعبیر باقی نمیمونه

با اجازه ي شما دوشس، مایلم این رو براي  ".ریچارد سندي پر آب و تاب و تزئین شده را از روي میز برداشت

نمونه و بتونن شجاعت ق شدن به نیروهاي ماست ابهامی باقی حنمایندگان هم بخونم، تا از اینکه کلتون خواستار مل

  ".شما رو ببینن

  ".بله، لطفا بخونید لرد رال ".پیش چشم حضار سرزمین هاي دیگر بلند شد ،سر او از روي افتخار

                                                        
1 Lumholtz 
2 Raina 
3 Sifold 
4 Lord Rahl 



بیست و سومفصل   پارسایانمسلک : شمشیر حقیقت    

 

 

  

6 

کاغذ را  ".لطفا کمی تحمل کنید، زیاد طول نخواهد کشید ".ریچارد نگاهی به چهره هاي منتظر انداخت

بدانند، کلتون بدین وسیله خود را بی هیچ قید و شرطی  همه ي مردم ".جلویش گرفت و با صداي بلند خواند

  ".تسلیم دهارا می کند، امضا شده بدست من، جانشین فرمانده ي کل مردم کلتون، دوشس المهولتز

پر را پیش از آنکه به کاترین تعارف کند، در بطري جوهر  ریچارد سند را دوباره روي میز گذاشت و قلمِ

  .صورتش سفید شده بود. ه بودصاف و بی حرکت ایستاد اترینک. فرو برد و آغشته کرد

به آن نیاز  بعداً دانست جز دزدیدن نیرویی که می مبادا دوشس جا بزند، چاره اي ریچارد از ترس اینکه 

 يبی صدا سبب هجوم رایحه ي معطر تنش، .نزدیک کرد دوشسلبانش را به گوش . نداشت پیدا خواهد کرد

  .به او شدموج زجر آور و طاقت فرساي هوس و اشتیاق 

ریم قدم بزنیم؟ فقط ما دوتا، تنها؟ من جز تو به هیچ کاترین، وقتی کارمون اینجا تموم شد، میاي با من ب "

  ".فکر نکردم دیگه چیز

ریچارد براي لحظه اي فکر کرد دوشس میخواهد دستانش را دور . رنگ در گونه هایش شکوفه زد تاللو

  . گردنش بیاندازد، و وقتی این کار را نکرد از ارواح تشکر کرد

من هم به چیزي جز تو فکر نکردم، بذار این تشریفات اداري رو  البته ریچارد، ".پچ پچ کنان جواب داد

  ".تموم کنیم

  ".افتخار کنم، با قدرتت سربلندم کن تبذار به "

می توانست . ریچارد به این فکر کرد که حتما، لبخند کاترین باعث شرم و سرخ شدن دیگر حضار می شود

  .از مفهومی که خنده اش داشت سرخ شدن گوش هاي خودش را احساس کند

من این سند تسلیم رو  ".گرفتآن را باال  .دوشس قلم پر را گرفت، و با اینکار دست او را هم نوازش کرد

نه  و ،با صلح .میدمانجام خودم  با میل و خواست این کار روکه  نشان این با پري از کبوتر امضاء می کنم، به
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اون امید این مرد  .نجام میدمااین کار رو به عشق مردمم و با امید عاقبتی خوش . شکست خورده یک به عنوان

ن رو در ادر مقابل هر کسی از شما که حتی فکر صدمه زدن به ایش من و مردمم. هست که اینجاست، لرد رال

  ".می خوریم سر داشته باشه سوگند انتقام و خونخواهی ابدي

  .سپس خم شد و  با عجله امضاي بزرگی پاي سند تسلیم زد

  .ولی پیش از آنکه بتواند راست شود، ریچارد اوراق دیگري را زیر سند سراند

  "...اینا چی "

نمیخواستم وقتی میتونیم از زمان استفاده . نامه هایی هستن که راجع بهشون حرف زدین دوشسهمون  "

پیشکارهاتون در نوشتنشون به من کمک . هاي بهتري بکنیم، بار زحمت انجام اونها رو به دوش شما بذارم

نظرتون بود یا لطفا چک کنید آیا همه شون همون طوري هستند که دیشب وقتی پیشنهاد می دادید مد . کردن

  نه؟

  ، فرمانده ي کل قواي کلتون،دوینژنرال بلَن کاختون، با ذکر اسامی یاز محافظ لوتنانت هارینگتون "

. از فرماندهان محافظین به من کمک کردن نت و چند کاتر، لیدن، نسبیت، بردفورد و امرسونژنرال هاي لشکر  

بهشون دستور میدین تمام امر فرماندهی رو  تونامضابا  شما براي هر کدوم از اونها یک نامه نوشته شده و

، بخشی از افراد من و افسران جدید شما از افسران محافظ کاخت تعدادي. تسلیم فرماندهان دهاراییِ من کنن

  .رو همراهی می کنن

، پِلتیر، با دستورالعمل هاشون کمک فوق العاده گرانبهایی براي وزیر منتلئونآجودانِ کمکتون، جناب  "

ریزي استراتژیک؛ فرمانداران مسئول کمیسیون تجارت،  ، معاون فرماندارِ طرحکارلیسلوزیر دارایی؛ جناب 

  .از دفتر بازرگانی بودن لواردسون، دودیت و فالکینگهام؛ و همینطور آقایان کامرون، تاك، اسپونر، اشمور
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خواستیم با از   ما نمی .شما به ما کمک کردن هايفرماندارکه با تنظیم لیستی از  شافرو صد البته، پشتیبان "

از آجودان ها یه لیست  عداديتایشون به کمک  دلیلقلم انداختن کسی اون رو رنجیده خاطر کنیم، به همین 

که به هست دستوري یکسان  ه ها،اینجا براي همشون نامه نوشته شده، که البته متن همه ي نام. کامل تهیه کردن

 راز اینجا به بعدش ب. امضا کنیدو بقیه رو  باشه یکی رو بررسی کافی طفقتا شما  م نوشته شدهواسم هر کد

کیسه هاي اسناد اداري  دستور دادم افرادي گوش به زنگ، آماده ي به راه افتادن و حمل. عهده ي خود ماست

همه ي . هر کدوم از اونها رو همراهی می کنن تا جاي سوء تفاهمی باقی نمونهیک نفر از محافظین شما . باشن

  ".محافظین شما رو به اینجا فراخوندیم، تا شاهد امضاي قرار داد و نامه ها از طرف شما باشن

ریچارد نفسی تازه کرد، سپس راست ایستاد، و کاترین همچنان قلم را در میان هوا نگاه داشته بود، و به آن 

تمام آجودان هایش او را احاطه کرده بودند، و از به . همه کاغذي که ریچارد جلویش گذاشته بود پلک میزد

  .انجام رسانیدن این کار در چنین زمان کوتاهی به خود افتخار می کردند

 هفتگ. امیدوارم همه چیز رو مطابق با میل شما تنظیم کرده باشم کاترین ".ریچارد دوباره به سوي او خم شد

دور باشم، براي  ازت میخواستم در حالی که غرق در کاري، اما من نبه این کارها رسیدگی میکنی خودت بودي

  ".دادم، امیدوارم خوشحال شده باشی همین زود تر از خواب بیدار شدم و ترتیب کارها رو

  ".البته... بله ".ودند را هم ببینداو دوباره به نامه ها نگاه کرد، آنها را به کنار زد تا آنهایی که پائین تر ب

  "؟چرا نمی شینی ".ریچار صندلی اي را نزدیک تر روي زمین سر داد

وقتی او نشست و شروع به امضاي نامش کرد، ریچارد شمشیرش را از سر راه کنار کشید و کنار او، روي 

ودند دوخت، و همانطور که را به مردمی که در حال نگاه کردنشان ب چشمانش. صندلی مادر اعترافگیر نشست

براي اینکه بتواند تمرکز کند، جوشش . را همانجا نگاه داشت آنهابه صداي جیر جیر قلم پر گوش می کرد 

  .خشم را به حالتی آرام بدل، و آن را همان طور حفظ کرد
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اها شم ".ایستاده بودند برگشت ینتراکریچارد به سوي افسران خندان کلتون که در پشت و هر کنار صندلی 

همگی امروز صبح کمک بزرگ و ارزشمندي رو به انجام رسوندید، و باعث افتخار من خواهد بود که شما 

استعدادهاتون در اداره ي  تونم از من مطمئنم می. مایل به ادامه ي  کارتون در یک جایگاه رسمی باشید

  ".ي در حال رشد استفاده کنمدهارا

از او به خاطر بخشندگی اش تشکر کردند، او دوباره توجه اش را به  پس از اینکه همگی آنها تعظیم کرده و

سربازان دهارا، مخصوصا . گروه پیش رویش متمرکز ساخت که در سکوت جریان مذاکرات را تماشا می کردد

ستد در سرزمین میانه  و افسران که براي مدت طوالنی در آیدندریل مستقر بوده اند، پیرامون بازرگانی و داد

ریچارد در طی آن چهار روزي که همراه آنها به جستجوي بروگان رفته بود، هر . چیزهاي زیادي آموخته بودند

 1بانو سندرهولت. ش افزوده بودیاهبه دانسته  کمی دیگر امروز صبح نیز. توانست یاد گرفته بود آنچه می

را طی سالها تهیه  هاگسترده، که آن ثابت کرده بود زنیست با معلومات دانست، او جواب سواالت ریچارد را می

  از اطالعات  ، غذا، مخزنیفهمیدآنطور که . غذا براي مردم سرزمین هاي گوناگون جمع آوري کرده بود

  .گوش هاي تیزش هم ضعیف نشده بودند. درباره ي مردم بود

غذهایی که بعضی از کا ".در حالی که کاترین گرم کارش، روي کاغذها خم شد، ریچارد رو به افسران گفت

او . چشمانش روي شانه ي کاترین درنگ کردند ".دوشس دارن امضا میکنن دستورالعمل هاي تجاري هستن

از اونجایی که کلتون حاال بخشی از دهاراست، باید درك کنید که حاال دیگه  ".آنها را به سوي دیگري راند

ه دهارا ملحق نشدن وجود نخواهد هیچ داد و ستدي بین کلتون و اون دسته از سرزمین هایی که هنوز ب

  ".داشت

نماینده  ".به رنگ خاکستري گرداند و کوتاه قد و گرد، با ریش هاي وزوزي ياو نگاهش را به مرد

 از و کلتون، که 3گالیاشما با وجود . رو در موقعیت سختی قرار میده 2لیفانی، من متوجهم که این امر گارترام
                                                        
1 Sanderholt 
2 Lifany 
3 Galea 
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حاال مرزهاشون رو به روي هر کسی که به دهارا ملحق نشده باشه بستن، اوضاع سختی براي تجارت پیش رو 

  .دارید

در شرق شما، براي یافتن  1شَدا رنگبا وجود گالیا و کلتون در شمال، دهارا در غرب، و رشته کوه هاي  "

تهیه میکردین از کلتون بود، که اونها هم از بیشتر چیزهایی که . منبعی براي تهیه ي آهن در مضیقه خواهید بود

از . تونه حبوباتش رو از انبار هاي گالیا تهیه کنه کردن، ولی کلتون به راحتی می شما حبوبات خریداري می

و حاال  .اونجایی که حاال اونها هر دو دهارایی هستن، دیگه دلیلی نداره دشمنی پیشینشون مانع تجارتشون باشه

حت امر من هستن به جاي اینکه انرژي خودشون رو صرف نگرانی نسبت به هم کنن، در که ارتش هاشون ت

  .عوض خودشون رو وقف مهروموم کردن مرزهاشون می کنن

من بهتون پیشنهاد میکنم دنبال یه منبع دیگه . دهارا هم البته، برنامه هایی براي استفاده از آهن کلتون داره "

احتماال از جنوب، درست از وسط لیفانی حمله خواهد  وريتمحفل امپراچون حدس میزنم  .باشید، و سریع

و من اجازه نخواهم داد از کسی براي محافظت از اونهایی که هنوز به ما ملحق نشدن خونی ریخته بشه، . کرد

  ".به دودلی و تردید نیز پاداشی چون دسترسی هاي تجاري نخواهم داد

، با حلقه اي از موهاي سپید روي فرق جمجمه ي برآمده حیفریچارد نگاهش را به مردي بلند قامت و ن

سفیر بزانکورت، متاسفانه باید بهتون اطالع بدم که این نامه اي که اینجاست و خطاب به نماینده  ".انداخت اش،

، از حاال تا زمانی که 2ساندریااز کلتون نوشته شده، به او دستور داده تمام توافقات بین سرزمین شما  کامرون

دام با آمدن بهار، به ساندریا اجازه داده نخواهد شد گله ها و. شما هم بخشی از دهارا نشده اید، فسخ شوند

  ".هون براي چریدن به ارتفاعات کلتون بیارهایش را از دشت هاي خودش

                                                        
1 Rang’Shada 
2 Sanderia 



بیست و سومفصل   پارسایانمسلک : شمشیر حقیقت    

 

 

  

11 

اما لرد رال، ما هیچ جایی براي چراي  ".از دست دادآن مقدار رنگی هم که به رخسار داشت  قد مرد بلند

توي زمستون علفزار هاي خوب و سبزي میشن، توي تابستون به  موندام هامون نداریم؛ با اینکه دشت ها

  "؟هستپس چه چاره اي براي ما . زمینی قهوه اي و لم یرزع بدل میشن

من پیشنهاد می کنم قبل از اینکه از گرسنگی بمیرن، دام هاتون رو ذبح  ".ریچار شانه هایش را باال انداخت

  ".تشون رو انبار کنیدو گوش

رال، اون توافقات قرن هاست که پابرجا هستن، تمام اقتصاد ما به لرد  ".سفیر نفسش را حبس کرد

   ".کشاورزي و گوسفندانمون وابسته هست

این نگرانی من نیست؛ نگرانی من شامل حال اونایی میشه که با ما  ".ریچارد یکی از ابروهایش را باال برد

  ".می ایستن

لرد رال، اینطوري مردم من از بین خواهند  ".دستانش را به حالتی التماس گونه باال آورد بزانکورت سفیر

  ".اگه مجبور شیم گله هامون رو ذبح کنیم، تمام کشورمون ویران میشه. رفت

ه ب 1هرجبرگوشما نمیتونید اجازه بدید اون گله ها کشته بشن،  ".مصرانه قدمی جلو گذاشت تریالتنماینده 

   ".این کار تمام صنعتمون رو نابود می کنه... وها .اون پشم ها وابسطه ست

و اونوقت اونا نمیتونن با ما تجارت کنن، و ما راهی براي خرید محصوالتی که در سرزمین ".دیگري گفت

  ".ما رشد نمی کنن نخواهیم داشت

رو با این بحث ها تحت فشار قرار بدین،  پس بهتون پیشنهاد میکنم رهبرانتون ".ریچارد به جلو متمایل شد

  ".هرچه زودتر بهتر. و همه ي تالشتون رو بکنین متقاعد شن که تسلیم تنها راهه

                                                        
1 Herjborgue 
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با توجه به اینکه شما همه به هم وابسطه اید، مطمئنم به زودي اهمیت  ".او به دیگر نمایندگان نگاه کرد

راه هاي تجاري به روي کسانی که با ما . هاراستکلتون، حاال بخشی از د. یکپارچگی رو درك خواهید کرد

  ".قبال هم بهتون گفتم، هیچ تماشاگري وجود نخواهد داشت. نباشن بسته خواهد شد

ریچارد ایستاد، و تمام صدا ها به سکوت . بلوایی از اعتراض، التماس و درخواست تاالر مجلس را پر کرد

  .تبدیل شدند

  ".شما مرد ظالمی هستید ".انگشت استخوانی اش را به نشانه ي تهمت بلند کرد ساندرینسفیر 

یادت بمونه اگه انتخاب کردي با  ".ریچارد با تکان سرش تائید کرد، جادو نگاه خیره اش را گرم کرده بود

مگی از شماها ه ".او به پایین، صورت هاي دیگران نگاه کرد ".محفل امپراطوري بمونی، این رو بهشون میگی

تا براي شما و مردمتون  وقتی از اینجا رفته بود. داشتید یر، صلح و یگانگی روگطریق مجلس و مادر اعتراف

شما مثل یک مشت کودك که . پرتاب کردید، طمع کردید يبجنگه، شما از روي جاه طلبی وحدتتون رو به کنار

تید، ولی باز هم انتخاب کردید همه ي شما فرصت تقسیم کردنش رو داش. سر کیک دعوا میکنن رفتار کردید

ترامتون حاما اگر شما پیش میز من بیاین، مجبور میشید ادب و ا. اون رو از خواهر یا برادر هم نژادتون بدزدید

  ".رو رعایت کنید، ولی در عوض هر کدوم از شما نون خواهید داشت

ردن اش به اتمام رسیده و با آن ریچارد وقتی متوجه شد کاترین کار امضا ک. این بار کسی بحث نکرد

  او . اش را روي شانه هایش صاف کرد 1ویث سمریچشمان درشت قهوه اي اش به او نگاه می کند، شنل 

  .نمی توانست زیر درخشش نگاه شیرین او، کنترلش روي خشم شمشیر را حفظ کند

هوا صاف شده، بهتره حرکت  ".بود رخت بر بستهکرد، عصبانیت از تن صدایش  ياو به سوي نمایندگان رو

، کمتر اسباب ناراحتی مردمتون خواهید متقاعد کنید شرایط من رو بپذیرنهرچه زود تر رهبرانتون رو . کنید

  .بریدصدایش  "...من نمی خوام کسی رنج بکشه. شد

                                                        
1 Mriswith 



بیست و سومفصل   پارسایانمسلک : شمشیر حقیقت    

 

 

  

13 

و کنید که لرد همون کاري ر ".کاترین کنار او ایستاد و از باال به مردمی که به خوبی می شناخت نگاه کرد

او برگشت و یکی از آجودان هایش را  ".کردن اشم صرف رو ایشون به اندازه ي کافی از وقتشون. رال میگن

  ".فورا لباس هاي من رو به اینجا بیارین، من اینجا توي قصر اعترافگیرها میمونم ".خطاب کرد

   "چرا ایشون اینجا میمونن؟  ".رفت، پرسیدیکی از سفرا در حالی که ابروانش از بدگمانی در هم 

ایشون براي . به قتل رسیده ویث سمریهمونطور که میدونید، شوهر ایشون توسط یک  ".ریچارد گفت

  ".محافظت اینجا میمونن

   "منظورتون اینه که اینجا خطري ما رو تهدید میکنه؟  "

خوب، امیدوارم شما ... بودن، با این حال اهريماحتمالش زیاده، همسر ایشون شمشیر زن  ".ریچارد گقت

اگر به ما بپیوندید، اونوقت به عنوان مهمانان قصر شناخته، و تحت محافظت جادوي من . بیشتر مراقب باشید

شما تسلیم نشدید خالی باقی اینجا اتاق هاي میهمانِ خالی زیادي هست، ولی تا زمانی که . قرار خواهید گرفت

  ".خواهند ماند

  .آنها همراه با سخنانی نا مفهوم و نگران، به سوي درب ها حرکت کردند

    "بریم؟ باید ".کاترین با صدایی پر روح پرسید

در حالی . شد انباشته ریچارد که کارش را انجام داده بود، ناگهان احساس کرد این خالء حاکم از حضور او

کرد، او آخرین ذرات اراده اش را فرا خواند تا در لبه  می گرفت و شروع به حرکتمی بازوي او را که کاترین 

  .ایستاده بودند، بایستد 1کاراي سکو، جایی که یولیک و 

  "در تمام مدت ما رو جلوي چشمتون داشته باشید، متوجه شدید؟ "

                                                        
1 Cara 
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  "بله، لرد رال ".یولیک و کارا یکصدا گفتند

همراه  به نفس گرمش که نام او را ".ریچارد ".کشید، تا گوش او را نزدیک تر کندکاترین دست او را 

. ، من میخوام باهات تنها باشم، خیلی تنهامی شیمتو گفتی تنها  ".داشت، لرزشی از میل به درونش فرستاد

  "خواهش می کنم؟

نگاه داشتن تصویر شمشیر  او دیگر توان. قرض گرفته بود به درست نیروي این لحظه بود که ریچارد زود تر

  .با نا امیدي صورت کیالن را جایگزینش کرد. در ذهنش را نداشت

وقتی که . من با بی احتیاطی روي زندگیت ریسک نمیکنم. میتونم حسش کنم. کاترین، خطر در کمینِ "

  ".لطفا، فعال سعی کن درك کنی. دیگه خطري رو حس نکردم، میتونیم تنها باشیم

  "فعال  ".و ناراحت به نظر می آمد، اما سرش را تکان داداو به پریشان 

نذارین ما از جلوي دیدتون خارج بشیم،  ".وقتی که آنها از سکو پایین می آمدند، نگاه ریچارد به کارا جهید

 ".به هر دلیلی

 

  .عزیز، که زحمت ویرایش فصل رو کشید) سناتور ( تشکر از محمد با 
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 Good-life.ir مسلک پارسایان

  
  بیست و پنجمفصل 

هاي قدیمی از گرد و خاك پوشیده  ي کوچکی رو به خیابان باز می شد که با الیه   تنها پنجره
  شده بود و دري در قسمت پشتی بود که اتاق غبارآلود تاریک را روشن می کرد ، اما روشنایی

رفته و  در هاي کار زهوار هاي به هم ریخته ، میز قدري بود که بتوان از بین انبوه طومار اش آن
تعدادي اره ي زنگ زده و تراز به دیوار آویخته بودند و یک .هاي ساده راهی پیدا کرد تابوت
  .ي نامنظم از تخته هاي صنوبر به دیوار تکیه داده شده بود  دسته

هایی مزین و گران قیمت براي  در حالیکه ماموران کفن و دفن ثروتمندان را در انتخاب تابوت
ی می کردند ، مردم کم بضاعت تر با اندك پولی که ي آنها راهنمای رفته عزیزان از دست

برایشان ارزشمند بود ، جزاین مقدار استطاعت نداشتند که مراسمی متشکل از یک قبر کن با 
با وجود اینکه مرده هاي آن دسته از افرادي که نزد .یک تابوت ساده و یک گودال فراهم کنند

شان  ها می بایست به فکر غذا دادن به خانواده کن ها می آمدند برایشان عزیز بودند ولی آن قبر
  .اهمیت نبود ها از عزیزشان به هیچ وجه برایشان کم همچنین خاطرات آن.هم می بودند

لبه هاي جلویی .ورنا و وارن بیرون حیاط یک کارگاه که گود تر از اطرافش بود توقف کردند
در پشتش و ساختمانهایی گچ کاري هایی از تخته هاي عمودي با حیاطی  شیبدار محوطه با دسته

در مرکز مردي پا برهنه و بلند قد با لباس هایی کهنه و ریش ریش در حالی . شده محدود می شد
  .ي بیلش بود پشت به آنها ایستاده بود که مشغول ساییدن تیغه
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او این عبارت را با صدایی غم انگیز و بصورتی "همدردي منو بابت فقدان عزیزتون بپذیرید"
بچه یا "او به ساییدن تیغه فوالدي بیلش ادامه داد .ر قابل باوري با لحنی صادقانه گفتغی

  "بزرگسال؟

  .ورنا جواب داد "هیچ کدوم"

ریش نداشت اما .مرد که شبیه شبح به نظر می رسید ، از روي شانه اش نگاهی به عقب انداخت
یعنی مابین اون ؟  "می آمد تالشش براي اصالح آنقدر زیاد بود که یک هنجار شکنی به حساب 

  ".اگر که شما اندازه مرحوم رو بهم بگید می تونم یه جعبه اندازه خودش براتون آماده کنم

ما اینجاییم تا چند تا سوال .ما کسی رو واسه دفن کردن نداریم "ورنا دستانش را به هم گره زد 
  ".ازتون بپرسیم

خب می تونم بگم که  "ي آنها را ارزیابی کند او کارش را رها کرد و کامال برگشت تا سر تا پا
  ".شما بیشتر از من از می دونید

   "عالقه اي به جاال  نداري؟":وارن پرسید 

تر  همانطور که مرد نگاه دیگري به رداي بنفش وارن انداخت چشمان پژمرده اش کمی هوشیار
ت من شادیشونو به هم نگاه کردن به صور. مردم وقتی شادند از امثال من خوششون نمیاد ".شد

خجالت هم نمی کشن وقتی .می زنه ، انگار که این خود مرده شونه که داره بینشون راه می ره
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اما وقتی که نیازشون بهم می افته میان پیشم ، میان و انگار نه .بهم می گن که بینشون جایی ندارم
ن واسه یه تابوت تجملی پول می تونم براشون کار نکنم تا مجبور بشن بر.انگار که قبال منو دیدن

تونن واسه یه  اگه بخوام باهاشون لج کنم نه اونا می.شون فرقی نداره بدن به هر حال براي مرده
  .رسه تابوت تجملی پول بدن نه به من پولی می

   "؟2یا اسپرول  1کدومشونی ؟استاد بنستنت":ورنا از او پرسید 

  ".اسپرولم 3من میلتون".وردپلک هاي آویزانش با نگاه کردن به ورنا چین خ

  "و استاد بنستنت ؟اونم این جاست ؟"

  "قضیه چیه ؟.اینجا نیست 4هم"

ما از طرف قصر براي رسیدگی به صورت "ورنا با قیافه اي بی میل دهانش را به حرکت درآورد 
  ".فقط می خوایم مطمئن شیم که همه چی مرتبه و حسابمون مشکلی نداره.حساب اومدیم 

                                                             

1 Benstent 

2 Sproul 

3 Milton 

4 Ham 
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ما خواهرا رو .حساب درسته"به کارش ادامه داد و سوهان را در طول لبه بیل کشید مرد الغر 
  ".فریب نمی دیم

البته ما هم چنین چیزي رو نمی گیم فقط این که ما گزارشی حاکی از اینکه شما چه کسی رو "
ما فقط می خوایم بدونیم که مرده چه کسی بوده و بعد هزینه رو تصویب .دفن کردید نداریم

  ".کنیممی 

اون حتی .اون مرد صادقیه.هم کار رو انجام داد و حساب رو هم خودش تنظیم کرد. نمی دونم"
حساب رو .یه دزد که ازش دزدي کرده باشه رو هم واسه برگردوندن وسایلش گول نمی زنه

  ".این تموم چیزیه که من می دونم.تنظیم کرد و به من گفت که براتون ارسالش کنم

پس فکر می کنم که ما براي روشن کردن این . که این طور"را باال انداخت ورنا شانه هایش 
  "کجا می تونیم پیداشون کنیم؟.مسئله باید استاد بنستنت رو ببینیم

می .هم سال ها بود که کار می کرد.نمی دونم"اسپرول دوباره سوهانش را بر روي بیل کشید 
اون .کنار دختر و نوه هاش بگذرونهگفت که می خواد زمان کمی که واسش باقی مونده رو 

 ".او سوهانش در هوا چرخاند ".یه جایی پایین کشور زندگی می کنن.رفت که با اونا باشه
ي وظیفه کاریش رو هم رو  به عالوه با رفتنش نصفه.ي سهم اینجا رو واسه من گذاشت نصفه

ود منم دارم پیر خ.فکر کنم که باید یه مرد جوون تر واسه کندن پیدا کنم.دوش من گذاشت
  ".میشم



G 

6 

 

 Good-life.ir مسلک پارسایان

  ".ولی تو باید در مورد اینکه اون کجا رفته و در مورد این صورت حساب اطالعی داشته باشی"

ي وسایلش رو که چیز زیادي هم نبود جمع کرد و یه االغ براي  اون همه.گفتم که نمی دونم"
با سوهان به سمت از روي شانه اش ".پس فکر کنم که باید مسیر طوالنی بوده باشه.سفرش خرید

  ".همون طور که گفتم پایین کشور"جنوب اشاره کرد

آخرین چیزي که بهم گفت این بود که قطعا حساب رو به قصر بفرستم چون که اون کارشو "
از اونجایی که .انجام داده بود و یقینا عادالنه بود که اونا مزد کاري که انجام داده بود رو بدن

من ازش پرسیدم که دستمزد رو کجا واسش بفرستم ولی اون گفت کار رو اون انجام داده بود 
گفت که به خاطر ترك ناگهانیش اینطور منصفانه .که باهاش یه کارگر جدید استخدام کنم

  ".تره

او را نگاه کرد که چند بار بیلش را سایید و سپس به سوي "می فهمم".ورنا تصمیمش را گرفت
  ".برو بیرون منظر من بمون"وارن بازگشت 

  "...چرا تو "با برافروختگی نجوا کردد"!چی"

یه مقدار همین .کاري که گفتم رو انجام بده"ورنا انگشتش را براي ساکت کردنش بلند کرد 
نگاهی پرمعنا به وارن ".دوستامون دنبال ما نمی گردن... اطراف قدم بزن که مطمئن شیم 

  ".یا نهممکنه بخوان بدونن که آیا به کمک نیاز داریم "انداخت 
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میرم .بله ، البته.آها".وارن صاف ایستاد و نگاهی به مرد که در حال ساییدن بیلش بود انداخت
زیاد که معطلم نمی ".دستی به زر دوخت روي آستینش کشید".ببینم دوستامون به کجا رسیدن

  "کنی ، درسته ؟

  ".حاال برو و ببین که می تونی جایی ببینیشون.زود میام بیرون.نه"

از اینکه ورنا صداي بسته شدن در جلویی را شنید اسپرول نگاهی از روي شانه اش بعد 
  "...بهت همون چیزي رو . هنوز جوابم همونه".انداخت

استاد اسپرول حاال من و شما قراره که یه ".ورنا یک سکه طال در میان انگشتانش ظاهر کرد
ا به سواالي من جواب هاي درستی به عالوه قراره که شم.گفتگوي صادقانه با هم داشته باشیم

  ".بدید

  "چرا اونو بیرون فرستادي؟".او با حالت مشکوکی اخم کرد

پسره یه مقداري زود حالش به ".ورنا براي نشان دادن لبخند اطمینان بخشش تالش زیادي نکرد
  ".هم می خوره

بهم بگو  اگر یه دروغ می خواي خب.من حقیقت رو بهت گفتم".دلی سوهان دیگري گشید با دو
  ".تا یکی واست سر هم کنم
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ممکنه که حقیقت رو .حتی فکر دروغ گفتن به من رو نکن "ورنا اخمی تهدید آمیز تحویلش داد
حاال قراره که بقیه اش رو هم بهم بگی ، .گفته باشی ولی نه همه اونی که واسه گفتن وجود داره

هان را از دست او قاپید و تا جایی ورنا با استفاده از هانش سو"-ي تشکر من یا در عوضِ نشانه
یا در عوض قدردانی بابت صرفه جویی من در آزار -". رس خارج شد به هوا فرستاد که از دید

  ".دادنت

سوهان صفیر کشان از آسمان بر روي زمین فرود آمد در حالیکه تقریبا یک اینچ با انگشتان پاي 
در .بود و آن هم از شدت داغی قرمز شد ي سوهان بیرون خاك تنها زبانه. کن فاصله داشت قبر

اش فوالد داغ را بصورت یک باریکه از فلز گداخته بیرون  حالیکه عصبانی بود با تالش ذهنی
تابش داغ سفید رنگ فلز صورت بهت زده قبرکن را روشن کرد ، و ورنا هم می توانست .کشید

   .پرول گشاد شده بودچشمان اس.گرماي کباب کننده آن را بر روي صورت اسپرول حس کند

ورنا انگشتش را حرکت داد و خطی هدایت شونده از فوالد درخشان در مقابل چشمان او به 
چرخشی به انگشتش داد و فوالد داغ .نوسان درآمد ، با حرکت انگشتان او فوالد هم می رقصید

حرکت تنها یک ".در حالیکه که تنها یک اینچ با بدن مرد فاصله داشت به دورش چنبره زد
دستش را  باز کرد طوري که کف ".انگشت من ، استاد اسپرول و تو در سوهانت گرفتار می شی

بعد از "آتشی زوزه کشان مشتعل شد و فرمانبردارانه در هوا شناور ماند .دستش به سمت باال بود
پزم  اینکه با سوهانت بیام به سراغت ، از پاهات شروع می کنم ، هر بار یه اینچ از بدنت رو می

  ".تا وقتی که تمام حقیقت رو تحویلم بدي

   "...خواهش می کنم "دندان هاي کج و معوجش تند و ناشمرده به سخن در آمدند 
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یا اینکه همون طور که "ورنا سکه را در دست دیگرش باال آورد و لبخندي جدي نشانش داد 
  ".من رو پذیرا باشی ي تشکر گفتم می تونی انتخاب کنی که در ازاي گفتن حقیقت این نشانه

او آب دهانش را قورت داد و به فلز گداخته اطرافش و آتش هیس هیس کنانی که در دست 
بی نهایت خوشحال می شم اگه که اجازه . به نظرم حاال یه مقدار بیشتر یادم اومد".ورنا نگاه کرد

  ".بدید داستان رو با بقیه اش که یادم اومد کامل کنم

محو کرد و با تالشی ناگهانی گرماي هانش را به سرماي تلخی مبدل  ورنا آتش روي دستش را
رنگ فلز از قرمز داغ به .ي شمعی که خاموش شود از بین رفت درخشش فلز همانند شعله.کرد

سیاه سرد تغییر کرد و خرد شد ، قطعات خرد شده مانند تگرگ در اطراف قبر کن که از ترس 
  .خشک شده بود فرود آمد

را بلند کرد و طال را در حالیکه انگشتان او را دور سکه می بست در دستش قرار ورنا دست او 
این بیشتر از مقدار مورد نیاز واسه جبرانشه ، .فکر کنم سوهانتون رو شکستم.خیلی متاسفم".داد

  ".از این بابت مطمئنم

طی یک احتماال بیشتر از پولی بود که مرد می توانست .سرش را به عالمت موافقت تکان داد
 ".ورنا دستش را روي شانه او گذاشت".مسئله اي نیست.سوهاناي بیشتري دارم ".سال جمع کند

آها خب ، استاد اسپرول چرا بهم نمی گی که چه چیزاي دیگه اي در مورد اون صورت حساب 
تمومش ، مهم نیست که چه قدر در نظرت بی ".دستش را تنگ تر کرد"به خاطر آوردي؟
  "یدي؟اهمیت باشن ، فهم
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من هیچی .کار رو انجام داد 'هم'همونطور که گفتم .همش رو بهتون می گم.بله".لبانش را لیسید
گفت که باید واسه قصر یه مقدار کار انجام بده ولی هیچی بیشتر .در موردش نمی دونستم

  ".هم از اون آدماي کم حرف بود و منم هیچ وقت توجهی به این قضیه نمی کردم.نگفت

ز اون بود که کار رو ول کرد ، اینکه یه دفعه بذاره بره که با دخترش زندگی کنه درست بعد ا"
همیشه حرفش رو می زد که قبل از اینکه نوبت .همونطور که بهتون گفتم.واقعا ناگهانی بود

کندن سوراخ خودش برسه ، میره تا با دخترش زندگی  می کنه ولی اون سرمایه اي نداشت و 
بعد .از اون نداشت ، به همین دلیل منم توجهی به حرفاش نمی کردم دخترش هم وضعیتی بهتر

اون االغ رو خرید و یکی از اون خوباش هم بود اینجوري بود که فهمیدم این دفعه دیگه الکی 
گفت که یه کارگر جدید واسه کمک .گفت که دستمزد کار قصر رو نمی خواد.نمی گه

  ".استخدام کنم

جنسش خوبتر از اون بطري هایی بود که .یه شیشه مشروب آوردخب شب بعد ، قبل از رفتنش "
هم هیچ وقت نمی تونه هیچ رازي رو وقتی مست می کنه از من مخفی نگه .همیشه می خریدیم

هم یه مرد .اون چیزي رو که نباید به کسی  بگه صداشو در نمیاره.همه این رو می دونن.داره
  ".ودش نیستقابل اعتماده ولی اگه مست کنه زبونش مال خ

نمی خواد که نگران این .و دوست توئه.هم مرد خوبیه.می فهمم".ورنا دستش را عقب کشید
اشکالی نداره که به من اعتماد کنی و . من یه خواهرم.باشی که به اعتمادش خیانت کنی میلتون

  ".نیازي نیست بابت اینکه مشکلی واست درست کنم بترسی
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آشکارا خیالش آسوده شد و لبخندي ضعیف تحویل  .سرش را به نشانه موافقت تکان داد
خب همونطوري که گفتم ما مشغول نوشیدن بودیم و در مورد گذشته ها صحبت می ".داد

می دونی ، ما مدت زیادي با هم .اون قرار بود بره و می دونستم که دلم براش تنگ میشه.کردیم
  "...دوست بودیم ، نه اونطوري که 

  "چی گفت؟.مممی فه. شما دوست بودید"

خب ما داشتیم می نوشیدیم و احساس مبهمی در مورد آینده مون بعد از ".یقه اش را شل کرد
ازش پرسیدم که دخترش .بطري قویتر از اونی بود که عادت داشتیم.اینکه جدا میشیم ، داشتیم

کجا زندگی می کنه تا بتونم مبلغ صورت حساب رو واسش بفرستم که براش کمک خرج 
من کارم .ی باشه حداقل من اینجا رو داشتم که بتونم گلیم خودمو از آب بیرون بکشمهرچ.باشه

خب من بعد از اینکه این رو گفت خیلی ! نیاز نداره . نه ، نیازي نداره: رو داشتم ، ولی هم گفت 
هم هیچ وقت .ازش پرسیدم از کجا پول در میاره و اون گفت که پس انداز کرده.کنجکاو شدم
اگر چیزي داشت به این معنی بود که همین االن گرفته و هنوز نتونسته .داز نمی کردهیچی پس ان

  ".خرجش کنه ، همش همین

فکر کنم .خیلی اصرار کرد.اون موقع بود که بهم گفت که حتما صورت حساب رو بفرستم قصر
ازش این بود که .به خاطر این بود که از اینکه منو دست تنها بذاره احساس ناراحتی می کرد

  "هم ، کی رو براي قصر دفن کردي؟"پرسیدم 
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کسی ": هم گفت .میلتون در حالیکه صدایش به سختی به زمزمه نزدیک بود به سمت او خم شد 
  ".رو دفن نکردم ، بیرون آوردم

چی ؟ اون یه نفر رو نبش قبر کرده بود ؟ منظورش این بود ؟  "ورنا یقه کثیف مرد را چنگ زد 
  "کرده بود ؟یه نفر رو نبش قبر 

هیچ وقت همچین چیزي شنیده بودي ؟ نبش قبر .همینه".میلتون به عالمت مثبت سري تکان داد
ولی فکر نبش قبرشون منو به لرزه .یه میت ؟ دفن کردنشون برام آزار دهنده نیست ، این کارمه

م و تو غم البته اون موقع ما داشتیم به یاد گذشته ها می نوشیدی.به نظرم هتک حرمته. میندازده
  ".ناشی از جداییمون بودیم

  "کی رو نبش قبر کرد ؟ و به دستور کی ؟".ذهن ورنا همزمان  به هر طرف می رفت

  ".تموم حرفی که زد این بود به دستور قصر"

  "چه مدت قبل ؟"

مدت زیادي بعدش .صبر کن ، بعد از پایان زمستان بود.... درست یادم نیست.یه چند وقتی میشه
  ".یه چند روزشاید .نبود

  "!کی بود ؟ کی رو نبش قبر کرد؟".با یقه اش او را تکان داد



G 

13 

 

 Good-life.ir مسلک پارسایان

کی بود که اونا می خواستن برگردونی؟ اون به من گفت که اونا ": پرسیدم .من ازش پرسیدم"
و کامال هم درون کفن تمیز پیچیده  فقط گفتن که واسشون کسی رو ببرم.براشون مهم نبوده کی

  ".شده باشه

شاید اون فقط داشته _مطمئنی ؟ شما مست بودید".نش را روي یقه او حرکت دادورنا انگشتا
  ".داستانایی مثل داستانایی که مستاي الکی میگن رو سرهم می کرده

اسپرول چنان سرش را به عالمت نفی تکان داد که انگار ورنا می خواست آن را از تنش جدا 
وقتی که .غ و داستان سر هم نمی کردوقتی مست بود درو 'هم'قسم می خورم که .نه ".کند

مهم نیست که چه گناهی انجام داده بود وقتی مست .ي حقایق رو به من می گفت مست بود همه
انگار که همین دیشب بود که .و من یادمه چی بهم گفت.بود همش رو براي من اعتراف می کرد

یه چند هفته صبر کنم دوستمو دیدم و بهم گفت که حتما صورت حساب رو به قصر بفرستم ولی 
   ".چون اونا گفتن که سرشون شلوغه

  "با جسد چی کار کرد؟ کجا بردش؟ دادش به کی؟"

 نمی".میلتون سعی کرد که کمی عقب بکشد ولی چنگ ورنا بر روي یقه اش اجازه نمی داد
گفت که اجساد رو با یه گاري پوشیده شده با قیر به قصر برده و گفت که  بهش یه مجوز .دونم

مجبور بوده که بهترین لباساش رو .عبور مخصوص دادن که نگهبان ها بارش رو بررسی نکنن
بپوشه که مردم نفهمن کیه و همچنین مردم حساس قصر رو نترسونه و اینکه احساسات لطیف 

گفت که همون طور که ازش خواسته .حال ارتباط با خالق بودند رو متاثر نکنه خواهرانی که در
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شده کارش رو انجام داده و افتخار می کنه که درست انجامش داده چون که هیچ کس با رفتن 
به اشتیاقم .بیشتر از این نمی دونم. اون به اونجا اذیت نشده ، این همه چیزي بود که اون گفت

  ".خالق بعد از پایان زندگیم قسم می خورم براي پیوستن به نور

ورنا همانطور که چنگش را فشار می داد او را با یک  "اجساد ؟ گفتی اجساد ؟ بیشتر از یکی ؟"
  "چند تا ؟ چند تا جسد بیرون آورد و به قصر برد ؟".نگاه خطرناك ثابت کرد

  "دو تا"

  .ش تصدیق کرداو با حرکت سر.ورنا با چشمان گشاد زمزمه کرد "...دو تا"

  .دست ورنا از یقه اش پایین افتاد

  .دوتا

  .دو تا جسد که درون کفن هاي تمیز پیچیده شده بودند

  .همانطور که از خشم خرخر می کرد مشتش را فشرد

  "...نمی دونم که مهمه یا نه".میلتون آب دهانش را قورت داد ، یک دستش را باال گرفت
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  .یدبا دندان هاي به هم فشرده پرس"چی؟"

گفت که می خواستن تازه باشن و یکیشون کوچیک بوده و زیاد مشکل ساز نبوده ولی واسه "
فکر نکردم که نیاز باشه بیشتر .اون یکی حسابی وقت صرف کرده چون هیکل بزرگی داشته

  ".متاسفم.ازش بپرسم

  ".ممنونم میلتون ، تو کمک بزرگی به خالق کردي".با تالش زیاد لبخندي تحویلش داد

خواهر من هیچ وقت جرئتش رو نداشتم که به قصر . ممنون خواهر".یقه اش را به هم آورد
خب به همین دلیل هیچ وقت .دونم که مردم دوست ندارن که منو اون اطراف ببینن می.برم

  "خواهر می تونی من رو تبرك کنی؟. نرفتم

  ".تو فرمانشو انجام دادي.البته میلتون"

  .یر لب دعا می کرد بستاو چشمانش را همچنان که ز

همانطور که زمزمه می کرد  ".رحمت خالق بر فرزندش"ورنا به آرامی پیشانیش را لمس کرد 
او از شور و وجد عرفانی اش به نفس نفس .اجازه داد که گرماي هانش به ذهن او جاري شود

که هم موقع  تو هیچی از اون چیزي"ورنا اجازه داد تا هانش به درون ذهن او تراوش کند .افتاد
تو تنها این رو به یاد میاري که اون گفت که کار رو انجام .باده گساري به تو گفت به یاد نمیاري
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بعد از اینکه من رفتم تو مالقات با من رو به یاد .داده ولی تو هیچی از نحوه انجامش نمی دونی
  ".نخواهی داشت

  ".ممنون خواهر"یش چرخید چشمانش مدتی قبل از اینکه باالخره باز شوند پشت پلک ها

*  

ورنا بدون اینکه مکثی کند و چیزي بگوید به .وارن بیرون در حال قدم زدن در خیابان بود
  .وارن براي رسیدن به او مجبور شد بدود.سرعت از کنارش گذشت

با دست خالی "در حال تنفس خرخر می کرد ".من خفش می کنم".ورنا مثل ابرِ طوفانی بود
  ".تی نمی دم که محافظ منو پیش خودش ببره گلوشو تو دستام می گیرماهمی.خفش می کنم

  "!داري در مورد چی حرف می زنی ؟ چیزي فهمیدي ؟ ورنا ، آروم باش"

  "!االن باهام حرف نزن وارن ، یک کلمه هم نشنوم"

در حالیکه مشت هایش در اثر گامهاي بلند و خشمگینانه اش ، مثل تازیانه در اطرافش حرکت می 
گرهی که در اثر خشم در دلش پیچ و .رد به خیابان پیچید ، مثل طوفانی خشمگین بر زمین بودک

خیابان ها یا ساختمان ها را نمی دید ، . تاب می خورد می خواست که رعد و برقی ایجاد کند
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صداي رعد آساي طبل ها را که از دور ادا می شد نمی شنید ، وارن را که در پشت سرش یورتمه 
  .به جز تصویري از انتقام چیز دیگري در نظرش نبود.ی دوید فراموش کرده بودکنان م

بدون اینکه بداند چطور به آنجا رسیده .در دنیاي خشم گم شده بود.نمی دید که کجا ایستاده
در نیمه پل روي دریاچه . یافت 5خودش را در حال عبور از یکی از پل هاي پشتی جزیره هالسبند

  .د که وارن تقریبا با او برخورد کردچنان ناگهانی ایستا

هاي اون  تو باید خودتو به سرداب برسونی و شاخه".ورنا نوار نقره اي یقه وارن را گرفت
  ".پیشگویی رو دنبال کنی

  "در مورد چی داري حرف می زنی ؟"

اونی که میگه وقتی پیشگو و اسقف اعظم در مراسمی مقدس به نور "او را با ردایش تکان داد 
یل داده شدند ، شعله ها سبب جوشش پاتیل مکر و حیله و عروج اسقف دروغین خواهند شد تحو

شاخه هاش رو پیدا .، کسی که حکمرانی اش مرگ قصر پیشگوها را به دنبال می آورد
  "!متوجه شدي؟. هر چیزي که می تونی رو در موردش بفهم.دنبالشون کن.کن

قضیه چیه ؟ قبر کن چی بهت گفت ".اف کردوارن ردایش را آزاد کرد و به زحمت آن را ص
  "؟

                                                             

5 Halsband 
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  ".حاال نه وارن".انگشتش را به نشانه احتیاط باال آورد

  "_یادت نمیاد؟ می خوام بدونم که.ورنا ما تو این قضیه با همیم.مثال ما دوستیم"

اگه حاال منو تحت فشار بذاري .کاري رو که گفتم بکن".صدایش مثل رعد و برق در افق بود
حاال برو و اون پیشگویی رو دنبال کن و به محض اینکه .ر یه آب تنی باشی  وارنباید منتظ

  ".چیزي فهمیدي بیا و به من اطالع بده

می دانست که دنبال کردن شاخه ها می تواند .ورنا در مورد پیشگویی هاي سرداب خبر داشت
  اما چه کار دیگه اي می توانست بکند؟.یا حتی قرن ها.سال ها طول بکشد

وارن در حالیکه دنبال بهانه اي براي نگاه کردن به جاي دیگري غیر از ورنا بود گرد و خاك را 
  ".هرطور شما بخواید ، اسقف".از ردایش پاك کرد

وقتی که برگشت تا برود ورنا می توانست چشمانش را ببیند که پف کرده و قرمز شده بود ، می 
می خواست .حاال به اندازه کافی دور شده بود خواست که بازویش را بگیرد و متوقفش کند ولی

که صدایش بزند و بگوید که از دست او ناراحت نیست ، اینکه تقصیر او نیست که ورنا اسقف 
  .امید کرد دروغین است ولی صدایش او را نا

*  
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دو تا از شاخه هاي درخت گالبی مانع .سنگ مدور را پشت شاخه پیدا کرد و دیوار را باال فرستاد
او می شدند ، درون حیاط اسقف روي زمین پرید و وقتی که کنترل پاهایش را دوباره به  راه

با دستش چند بار بر روي در ورودي .دست آورد شروع به دویدن کرد ، از درد نفس نفس می زد
درون . یادش آمد چرا ، جیبش را گشت و حلقه را یافت.عبادتگاه اسقف ضربه زد ولی باز نشد

سپس با همه خشم و .در مقابل عالمت خورشید روي در فشار داد تا آن را ببندد مخفیگاه آن را
اضطرابی که در وجودش بود انگشتر را در طول اتاق پرتاب کرد ، صداي برخوردش با دیوار و 

  .سر خوردنش روي زمین به گوش رسید

ته بود ورنا با دقت نگاهی به کتاب مسافرتی موجود در کیسه مخفی که پشت کمربندش دوخ
در حالیکه به سختی نفس می کشید  قلم .انداخت و خودش را روي صندلی سه پایه رها کرد

کتاب را باز کرد ،  آن را بر .فوالدي را کورکورانه از پشت کتاب کوچک سیاه رنگ درآورد
  .روي میز کوچک صاف کرد و یک صفحه خالی را انتخاب کرد

باید این احتمال را می داد که ممکن بود اشتباه . سعی کرد از بین خشم و ناراحتی اش فکر کند
ولی به هر حال او یک خواهر روشنایی بود ، به چه قیمتی ارزش ! نه ، او اشتباه نمی کرد. کند

. خطر کردن داشت؟  می دانست که نباید همه چیز را بخاطر یک احتمال به خطر می انداخت
بود راهی پیدا می کرد و باید طوري آن را باید براي شناسایی فردي که کتاب دیگر در دستش 

می دانست که چه . ولی اشتباه نمی کرد.انجام می داد که در صورت اشتباه هویتش فاش نمی شد
  .کسی جفت آن را دارد
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ورنا انگشت حلقه اش را در حالیکه دعایی زمزمه می کرد و از خالق طلب هدایت و توان می 
  .کرد بوسید

با .اجازه دهد تا فروکش کند ولی قبل از هر چیز باید مطمئن می شدمی خواست به عصبانیتش 
  .انگشتانی لرزان قم فوالدي را برداشت و شروع به نوشتن کرد

فقط یک .کلمه به کلمه اش رو یادمه.اول باید دلیل اینکه دفعه قبل منو انتخاب کردي بگی
  .اشتباه و این کتاب مسافرتی غذاي شعله هاي آتش می شه

راحتی را از جاي .اب را بست و به خوبی درون کیسه مخفی پشت کمربندش جا دادورنا کت
بیشتر از تمام عمرش احساس .استراحتش بر روي نیمکت درآورد و روي صندلی بزرگ گذاشت

  .خودش را درون صندلی جمع کرد.تنهایی می کرد

همه سال با ریچارد  وقتی که ورنا بعد از آن.آخرین دیدارش را با اسقف آنالینا به خاطر آورد
هفته ها طول کشیده بود تا اینکه باالخره . بازگشته بود آنالینا نخواسته بود که با او مالقات کند

هیچ وقت آن مالقات و  _مهم نبود چند سال_تا زمانی که زنده بود.به حظور پذیرفته شد
  .چیزهایی که اسقف به او گفت را از خاطر نمی برد

اسقف بدون .است اطالعات ارزشمندي که اسقف داشت را کشف کندوار می خو ورنا دیوانه
اسقف از او پرسیده بود که آیا می داند چرا .ذکر دلیلی براي کارهایش از او استفاده کرده بود

ورنا گفته بود که فکر کرده این انتخاب از روي اعتماد . او براي آوردن ریچارد انتخاب شده بود
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و  6بود ، به این خاطر که او مشکوك بوده که خواهر گریساسقف جواب داده .به او بوده
که در مسافرت حضور داشتند و دو نفر اولی بودند که انتخاب شدند از خواهران  7الیزابت

تاریکی باشند و او از اطالعات پیشگویی که می گفت دو خواهر اول می میرند منفعت برده بود 
حق ویژه اش براي انتخاب ورنا به عنوان خواهر سوم  اسقف گفت که او از.تا آنها را از بین ببرد

  .استفاده کرده بود

  "تو منو انتخاب کردي چون باور داشتی که من یکی از اونا نیستم؟"ورنا گفته بود

من تو رو انتخاب کردم ورنا چون تو در لیست خیلی پایین بودي و به این ": اسقف گفته بود
تو آدمی هستی که .شک داشتم که یکی از اونا باشیدلیل که در مجموع  کم اهمیت بودي ، 

مطمئنم که الیزابت و گریس راهشون رو به صدر لیست باز کرده .چیزي براي جلب توجه نداره
منم .بودند چون اون کسی که خواهران تاریکی رو هدایت می کنه اون ها رو قابل استفاده دیده

خواهرایی هستن .لیل مشابه انتخاب کردمکه خواهران نور رو هدایت می کنم تو رو به همین د
من نمی تونستم اونا رو به خاطر همچین ماموریت کم  ;که که براي هدف ما با ارزش هستن 

ممکنه که پسره به دردمون بخوره ولی اون به اندازه مسائل دیگه قصر .اهمیتی به خطر بندازم
اگر .ردم میشه ازش استفاده کرداون فقط یه موقعیت به درد بخوره بود که فکر ک. اهمیت نداره

که مشکلی به وجود می آمد و هیچ کدوم از شما برنمی گشتید ، خب ، قطعا می تونی درك 
  ".کنی که یه فرمانده نمی خواد بهترین نیروهاش رو در یک ماموریت کم اهمیت از دست بده

                                                             

6 Grace 

7 Elizabeth 
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  .د ، قلبش را شکستزنی که زمان بچگی اش به او لبخند زده بود و او را پر از انگیزه کرده بو

ورنا در حالیکه در مقابل دیوارهاي مرطوب عبادتگاه پلک می زد راحتی را از زیرش بیرون  
همیشه می خواست .همه چیزي که همیشه می خواست این بود که یک خواهر نور باشد.کشید

نیا که یکی از آن زن هاي فوق العاده اي که از موهبتشان براي انجام کارهاي خالق در این د
  .او زندگی و قلبش را وقف قصر پیشگوها کرده بود.استفاده می کنند باشد

به او گفتند به خاطر پیري و . ورنا روزي را که آمدند و به او گفتند که مادرش مرده به یاد آورد
او نزدیک قصر زندگی نمی کرد .مادرش موهبت نداشت و به درد قصر نمی خورد.کهولت سن

وقتی که مادرش براي مالقات او به قصر آمده بود از اینکه دیده .می دید و ورنا به ندرت او را
هیچ وقت نتوانست دلیلش را بفهمد ، .بود ورنا مانند مردم عادي عمر نکرده وحشت کرده بود 

ورنا می دانست .مهم نبود که چند بار ورنا سعی کرده بود که طلسم قصر را برایش توضیح دهد
  .رش می ترسید واقعا گوش کند ، او از جادو می ترسیدکه دلیلش این بود که ماد

با وجود اینکه خواهران هیچ تالشی براي پنهان کردن وجود طلسم قصر که پیر شدنشان را آهسته 
جادو .میگرداند ، نمی کردند اما افرادي که موهبت نداشتند به سختی آن را درك می کردند 

ار می کردند که نزدیک قصر زندگی کنند ، مردم افتخ.هیچ معنایی در زندگی آنها نداشت
نزدیک شکوه و عظمت آن و اگرچه آن را با احترام می نگریستند،احترامشان با احتیاطی آغشته 

آنها جرئت نداشتند که ذهنشان را معطوف چیزهایی با قدرتی مشابه آنچه در .به ترس همراه بود
دند ولی جرئت خیره نگاه کردن به همچنان که از گرماي خورشید لذت می بر.قصر بود بکنند

  .آن را نداشتند
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وقتی مادرش مرد چهل و هفت سال بود که ورنا در قصر بود با این حال به نظر می رسید که تنها 
  .به اندازه یک نوجوان سن داشت

به او گفتند . ، دخترش ، مرده است 8ورنا روزي را به خاطر آورد که به او خبر دادند که لیتیس
دختر ورنا ، دختر جدیدیا ، موهبت ندارد و بنابراین به درد قصر .پیري و کهولت سنبه خاطر 

آنها گفتند که اگر او به دست خانواده اي که او را دوست داشته باشند و به او یک .نمی خورد
زندگی در قصر براي کسانی که موهبت .زندگی معمولی بدهند ، بزرگ شود بهتر خواهد بود

  .ارهاي خالق را داشت که باید انجام می داد و اینطور بود که ورنا تسلیم شدورنا ک.نداشت نبود

براي تولد فرزندانی داراي  _هرچند دست نایافتنی_تجمع موهبت مرد و زن شانس بهتري 
بنابرین خواهرها و جادوگران ، جداي از تشویقات رسمی قصر ، چشم .موهبت ایجاد می کرد

  .دي شوندانتظار این بودند که صاحب فرزن

با تمهیداتی که قصر در اینگونه موارد در نظر می گرفت ، لیتیس نمی دانست که کسانی که او 
ورنا تصور می کرد که این بهترین کاري بود که .را بزرگ کرده اند پدر و مادر واقعی او نیستند

نواده یک خواهر نور چگونه مادري می توانست باشد؟ قصر تمکن مالی آن خا.می شد انجام داد
  .را به عهده گرفته بود تا ورنا نگران سالمتی و رفاه دخترش نباشد

                                                             

8 Leitis 
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چندین دفعه ورنا به دیدار او رفته بود همانگونه که خواهران نور رحمت خالق را به خانواده اي 
دفعه قبلی که ورنا به .و لیتیس به نظر شاد می آمد. درستکار و سخت کوش از مردم می آوردند 

لیتیس .، لیتیس پیر و خمیده شده بود و تنها با کمک عصا می توانست راه برود دیدارش رفته بود
ورنایی که شصت سال پیش هنگامی که او داشت با دوستان جوانش . ورنا را به یاد نمی آورد

  .قایم باشک بازي می کرد از او دیدار کرده بود

به عنوان .ممنون خواهر": ه بودداد به او لبخند زده بود و گفت لیتیس هنگامی که به او برکت می
  ".یک فرد جوان خیلی با استعداد هستید

  "حالت چطوره لیتیس؟ زندگی خوبی داري؟"

شوهرم پنج .اوه خواهر ، من یه زندگی طوالنی و شاد داشته ام".دختر ورنا عمیقا لبخند زده بود
با دهان بسته خنده ".سال پیش مرد ، اما به جز اون ، خالق همیشه برکتش رو شامل حال من کرده

یه زمانی مثل مال شما .فقط آرزوم اینه که موهاي فر قهوه اي رنگم رو هنوزداشتم"اي کرد 
  ".قسم می خورم...آره بود.دوست داشتنی بود

ولی ورنا .لیتیس فرزندانی داشت.خالق عزیز ، چند سال بود که لیتیس مرده بود ؟ پنجاه سال بود
  .آنها خودداري کرده بود بطور وسواسی از یاد گرفتن اسم

  .همانطور که گریه می کرد ، عقده ي درون گلویش می خواست خفه اش کند
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او فقط می خواست که به مردم کمک .از خیلی چیزهایش گذشته بود تا یک خواهر باشد
  .هیچ وقت در برابر این کارش چیزي نخواسته بود.کند

  .و اون نقش یک احمق را بازي کرده بود

ست که اسقف باشد ولی داشت به این فکر می افتاد که از پستش براي بهبودي او نمی خوا
ولی در عوض بازم .زندگی مردم بکوشد کاري که براي انجام آن همه چیزش را نثار کرده بود

  .او داشت نقش یک احمق را بازي می کرد

یه کرد تا ورنا همانطور که راحتی را به خودش چسباند با هق هق هاي ناراحت کننده اش گر
زمانی که خیلی از وقتی که نور از پنجره ي باالي دیوار رفته بود می گذشت و گلوي او نیز 

  .دردناك شده بود

 ;نمی خواست که در عبادتگاه اسقف بماند .در دل شب سرانجام تصمیم گرفت که به تختش برود
مام اشک هایش را خسته سرانجام ت.او اسقف نبود.تنها به نظر می رسید که او را ریشخند می کند

  .و فقط احساس بی حسی و تحقیر داشت.کرده بود

مجبور شد که چهار دست و پا زمین اطراف را جستجو کند تا . نمی توانست که در را باز کند
بعد از اینکه در را بست و انگشتر را به انگشتش باز گرداند ، سمبلی از یک .حلقه را پیدا کند

  .دفریب خورده به نظر می رسی
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سر راهش در یه سمت تخت اسقف ، شمع خاموش و .بی حال به درون اتاق اسقف سرازیر شد
بنابراین یکی دیگر را روي میزي که با انبوه گزارشاتی که هنوز .روي خودش آب شده بود

فوبی به سختی کار می کرد تا همانطور که باید همه چیز .منتظرش بودند پر شده بود روشن کرد
چه فکري می کرد وقتی می فهمید که منشی اسقف واقعی نیست ؟ اینکه او فوبی .پیش برود

  توسط یک خواهر کم اهمیت منصوب شده ؟ خواهري کم ارزش؟

  .نباید با او بداخالقی می کرد. این تقصیر او نبود. فردا می بایست از وارن عذر خواهی می کرد

  .جایش ایستاد درست قبل از اینکه از میان در به اتاق بیرونی برود ، سر

هیچ گزارش جدیدي به  گزارشات .نگاهش به میز بازگشت. سپر محافظ شفافش خرد شده بود
  .قبلی اضافه نشده بود

 .کسی مخفیانه آنجا را گشته بود
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  ششمبیست و فصل 

اي کز کرده ،  برهنه در گوشه مردان پا. آمد باران شدید از هر طرف بر عرشه کشتی فرود می
درخشیدند ،  ها می زرد رنگ ضعیف چراغزده ، با عضالتی برآمده که در زیر نور  آماده و هیجان

پس از اینکه . گر بودند و ناگهان با یک حرکت به داخل تاریکی پریدند کم شدن فاصله را نظار
ي تاریک  هاي انتقال را که به سنگینی سرب بود را از سمت تنگه فرود آمدند انتهاي طناب

انتقال را که براي پهلو  هاي سنگین متصل به خطوط مردان دست روي دست ، طناب. گرفتند
 .کشیدند گرفتن کشتی بود را می

ها   ها به اندازه مچ دست بود را به دور پایه هایی که ضخامت آن آنها با حرکتی سریع طناب
ها کمک  ها و خم کردن پشتشان در برابر فشار ، از پایه پیچیدند با قرار دادن پاهاي خود بر پایه

ردیف مردان که در برابر فشار . کرد ها ناله می فشار طنابچوب خیس در برابر . گرفتند می
اي غیرقابل کنترل بود  که به گونه 1باورنکردنی عقب نشسته بودند ، توانستند پیشرويِ لیدي سفا

اي هماهنگ عقب نشینی خود را جبران کردند و کشتی را به  با ناله. را به آرامی متوقف کنند
هاي طناب را براي محافظت بدنه کشتی  مردان حلقه. مودندسمت اسکله خیس از باران نزدیک ن

  .به پایین انداختند

                                                             

1 Lady Sefa 
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بندي  خواهر اولیشیا به همراه خواهران تاوي، سسیلیا، آرمینا، نیکی و مریسا در زیر سقف آب
او با . کردند کرد به کاپیتان بلیک نگاه می در پی باران به برخورد می شده که ضربات پی 

رفت تا از  کرد و مداوم به این ور وآن ور می ستوراتی براي مردانش صادر میعصبانیت تمام ، د
خواست لیدي سفا را در چنین هوایی وارد اسکله کند ،  او نمی. اجراي دستوراتش مطمئن شود

. به ساحل واقعا کار سختی بود  حتی با نادیده گرفتن تاریکی ، لنگر انداختن و انتقال زنان با قایق
هاي  ي بهانه اي به خیس شدن در طی مسافت نیم مایلی به ساحل نداشت و همه قهاولیشیا عال

با . ها براي یدك کشیدن کشتی را رد کرده بود کاپیتان درباره ضرورت استفاده از تمام قایق
  .یک نگاه ، کاپیتان دیگر خطرات را بازگو نکرده و سریعا به کارش مشغول شده بود

ها بزودي در ساحل  خانم« . سر برداشت و در برابر آنها ایستاد کاپیتان کاله خیس خود را از
  ».خواهید بود

  ».گفتید هم نبود کاپیتان به اون سختی که می«: اولیشیا گفت

ولی چرا به این ساحل اومدیم در حالیکه . ما هر جوري بود پهلو گرفتیم«. او کاله خود را چالند 
از طریق خشکی از این پست بازرسی متروك  یک کم اون طرف تره؟ برگشتن 2اسکله گرافان

دادید تا شما رو از راه دریا  کاش اجازه می. ارتش تا شهر تانیمورا کار ساده اي نخواهد بود
  ».مستقیما به اونجا ببرم

                                                             

2 Grafan 
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ها  تر خواهران  را از کشتی براي آن البته این نکته را ذکر نکرد که این کار امکان ترك سریع
اولیشیا هم خواستار . ي بود اصلی اصرار او براي این مهربانی افراط آورد که دلیل فراهم می

  .کرد او دستورات را اجرا می. ي دیگري در این مورد نداشت همین کار بود اما چاره

ي تاریکی  همراهان او نیز به همان نقطه. کرد اي دور از اسکله به محل انتظار نگاه می او به نقطه
  .کردند نگاه می

شدند و به غیر از رعد و  هاي ناگهانی دیده می رف به اسکله تنها در نور رعد و برقهاي مش تپه
اي  کردند ، از قلعه سنگی بزرگی در تپه هاي گاه و بیگاه که ارتفاعات را آشکار می برق

تنها در این . رسید در آسمان تیره شناور است نوري ساطع می شد دوردستی که به نظر می
  .هاي سنگی خیس از باران را ببیند توانست دیواره ه او میروشنایی مختصر بود ک

  .آنجا بود 3جگنگ

توانستند از آن رها شوند اما در برابر او بودن  حضور او در خواب چیزي بود که با بیدار شدن می
به پیوند محکم تر چنگ زد ، براي . توانست آنها را نجات دهد هیچ بیداري نمی. چیز دیگري بود

گرفت و جگنگ باید تاوان  ارباب واقعیش او را می. داري کمکی به حساب میامدجگنگ نیز بی
  .پرداخت کارهایش را می

                                                             

3 JAGANG 
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  ».یاد منتظر شما بودن به نظر می«

  »چی؟«. اولیشیا از افکار خود خارج شد و توجهش را به کاپیتان معطوف شد

کسی به جز سربازا اون . اون کالسکه باید براي شما خانوما باشه« . او با کالهش اشاره کرد
  ».اطراف نیست

رنگی به همراه شش اسب اخته شده را دید که در باالي  ي سیاه  با خیره شدن در تاریکی ، کالسکه
اولیشیا مجبور شد به خودش یادآوري کند که . در کالسکه باز بود. دیوار اسکله منتظر بود

  .نفسش را از سینه بیرون دهد

  .داد و آنها از نزدیک شاهد آن بودند وان میجگنگ تا. شد بزودي تمام می

آتش بر روي . همه جا بودند. زمانی که توانست اشکال سیاه را تشخیص دهد متوجه سربازان شد
دانست که به ازاي هر آتش روشن مانده در باران ، بیست  هاي نزدیک روشن بود و او می تمام تپه

ها را در حدود صدها  توانست تعداد آتش بدون شمارش می. تا سی آتش خاموش نیز وجود دارد
  .عدد تخمین زند

شد صداي بلندي به گوش  هاي کشتی به بیرون هل داده می هنگامی که گذرگاه از نرده
به محض قرار گرفتن . و با صدایی خشک و ناگهانی انتهاي آن بروي اسکله قرار گرفت.رسید می



G 

6 

 

 Good-life.ir مسلک پارسایان

وي الوارها حرکت دادند  و به سوي کالسکه روي زمین ملوانان به تندي اسباب خواهران را بر ر
  .بردند

او حالی که منتظر » .معامله کردن با شما بسیار عالی بود ، خواهر«: کاپیتان بلیک به دروغ گفت
به سمت مردان که بر خطوط ایستاده بودند . رفت بود خواهران پیاده شوند با کاله خود ور می

  »!نباید مد رو از دست بدیم! اشید پسراها ب آماده براي رها کردن طناب«. بازگشت

رسید همه از نشان دادن خوشحالی خود به خاطر خالص شدن  هیچ صداي خوشحالی به گوش نمی
در سفر بازگشتی به دنیاي قدیم الزم بود آنها چند درس دیگر . ترسیدند از شر مسافرانشان می

  .ودگاه فراموششان نش درباره نظم و انظباط دریافت کنند که هیچ

. همچنان که به آرامی در انتظار براي رفتن بودند هیچ یک از ملوانان به آن شش زن نگاه نکردند
در انتهاي گذرگاه چهار مرد در آمادگی کامل ، به زمین چشم دوخته بودند و هر یک ستون 

  .کمکی پوشش ضد آب را براي محافظت از خیس شدن خواهران نگاه داشته بودند

توانستند با استفاده از هان  قدرت اولیشیا و پنج همراهش ، آنها به راحتی می با توجه به میزان
خواست تا زمانی که  خود در برابر باران از خودشان محفاظت الزم را به عمل آورند اما او نمی

خواستند جگنگ هیچ هشداري  نمی. شان محکم بود ، از هان خود استفاده کنند پیوند ارتباطی
هاي ناچیز به حمل کردن پوشش محافظ باران ، او  نین مجبور کردن این کرمهمچ. دریافت کند

آنها خوش شانس بودند که او نمی خواست پیوند را آزاد کند وگرنه تمام . کرد را خشنود می
  .شدند البته به آرامی عام می آنها را قتل
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هر یک از آنها . کرد زمانی که اولیشیا شروع به حرکت کرد ، حرکت خواهرانش را احساس می
نه تنها موهبت خود که با آن بدنیا آمده بودند ، هان مونث ، را داشتند بلکه از طریق مراسم نیز 

هان مذکري که آنها از جادوگران جوان بدست . نوع مخالف آن را نیز بدست آورده بودند
 ;ا نیز داشتند عالوه بر این موهبت اضافه ، آنها مخالف آن ر. آورده بودند همان هان مخالف بود

  .جادوي کاهشی

  .و حاال تمام آنها پیوند یافته بود

خواهران تاریکی و دیگر خواهران تاریکی . اولیشیا مطمئن نبود که آیا قابل استفاده است یا نه
که هان مذکر را دریافت کرده بودند هیچگاه تالش نکرده بودند که قدرتشان را به هم پیوند 

دستیابی به نتیجه در این . خطر زیادي در این کار بود اما جایگزین دیگري وجود نداشت. دهند
این نتیجه بیش از حد انتظار آنها در اولیشیا جریانی . یوند براي آنها آسودگی به همراه داشتپ

  .وحشی و آرام جادو به وجود آورده بود که در حال حرکت بود

تر از  کمی پایین. توان گرد آورد انگیزي را می کرد چنین قدرت شگفت او هیچگاه فکر نمی
  .وي زمین قادر نبود به قدرت فعلی آنها نزدیک شودخالق یا محافظ هیچ قدرت دیگري در ر

او تنها قادر به کنترل آتش هان . ي نیرو بود و کنترل کننده  اولیشیا گره اصلی پیوند و فرمانده
کرد و به  شد جادو تالش براي آزاد شدن می هرگاه نگاهش در جایی خیره می. در وجودش بود

  .شد زودي نیز چنین می
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ث و مذکر ، جادوي کاهشی و افزایشی ، پیوند یافته بودند آتش جادوگري همچنان که هان مون
اي را که قلعه بر آن  تنها با یک فکر تپه. آمد در مقایسه با قدرت آنها ، شعله شمعی به حساب می

توانست هر چیزي در  تنها با یک فکر او می. توانستند با خاك یکسان کنند قرار داشت را می
  .داشت یا حتی فراتر از آن را از بین ببردبرابر دید او قرار 

برد اما  اکنون از قدرت خشم خود  بهره می اگر مطمئن بود که جگنگ در قلعه قرار داشت هم
توانستند پیش از آنکه دوباره به خواب روند او را بیابند و از بین ببرند  اطمینان نداشت و اگر نمی

گرفتند تا مطمئن باشند و سپس قدرتی  او قرار می جگنگ بر آنها مسلط می شد اول باید در برابر
کرد که پیش از این در دنیا دیده نشده بود و جگنگ در یک چشم بر هم زدن  را آزاد می
  .یافت آورد و عذاب و مجازات جگنگ پایان نمی اربابش روح او را بدست می. شد خاکستر می

و آنها را در برابر باران حفظ کردند  در انتهاي گذرگاه چهار ملوان همراهشان حرکت می
کرد عضالت هر یک از خواهران همراه او در حین باال رفتن از  اولیشیا احساس می. کردند می

کردند را احساس  از طریق پیوند هر درد یا لذتی که آنها احساس می. شود اسکله منقبض می
باید این مرد از : بودند در ذهنش آنها یک فکر و یک نیاز. در ذهنشان آنها یکی بودند. کرد می

  .رفت بین می

  .بزودي خواهران بزودي

  و پس از آن به دنبال جستجوگر؟
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  .بله خواهران و پس از به دنبال جستجوگر

رفتند گروهی از سربازان مخوف در جهت مخالف به تندي گام  همچنان که از اسکله باال می
سرجوخه . آورد ود به وجود میهاي آنها در این حین صدایی خاص از خ سالح. داشتند برمی

او کلمات . گروه سربازان در برابر کاپیتان کشتی ، که سر و صدا به راه انداخته بود ، ایستاد
کاپیتان با عصبانیت » !چی«دید که باال رفتند و فریاد زد  شنید اما دستان کاپیتان را  سرباز را نمی

اگر پیوند را . آورد که او تشخیص ندادها را به زبان  کالهش را انداخت و رگباري از شکایت
. ها شمشیر خود را در آوردند سرباز. خواست خطر کند توانست بفهمد اما نمی داد می گسترش می
هاي خود را بر کمرش نهاد و پس از مکثی کوتاه به مردان در  اي کاپیتان بلیک مشت پس از لحظه
ما امشب «زد ادامه داد  ان که فریاد میاو همچن» خطوط انتقال را محکم کنید پسرا«: عرشه گفت

  ».کنیم اینجا را ترك نمی

وقتی که اولیشیا به کالسکه رسید سربازي دستش را دراز کرد و به آنها فرمان داد که سوار 
او حس راحتی دو زن پیر از نشستن روي صندلی . اولیشیا به بقیه اجازه داد تا سوار شوند. شوند

شد در را پشت سرش  همانطور که وارد کالسکه می. ساس کردچرمی با تودوزي نازك را اح
او از پنجره دید که سربازان تمام ملوانان را از عرشه لیدي سفا به داخل گذرگاه هدایت . بست

  .کنند می

خواست آنها را بکشد تا تمام شواهد ارتباطش با خواهران تاریکی را  امپراطور جگنگ احتماال می
جگنگ شانسی براي کشتن آنها نخواهد داشت اما چون . کرد و لطف میجگنگ به ا. از بین ببرد
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سفر . او لبخندي به خواهرانش زد. کرد بودند اولیشیا اینکار را می  ملوانان اسکله را ترك نکرده
  .دادند ملوانان باید تاوانش را می. دریایی آنها خیلی سخت بود

اولیشیا از دیدن وسعت ارتش جگنگ در نور رفتند ،  در سواري به سوي قلعه همچنان که باال می
زد او چادرهایی تا آنجا که زمین وجود داشت  هر بار که صاعقه می. زده شد صاعقه شگفت

شد  تعداد آنها باعث می. هاي پشت سر هم را همانند چمن بهاري پوشانده بودند آنها تپه. دید می
انست این تعداد نظامی در دنیاي قدیم د  او نمی. شهر تانیمورا همانند یک روستا به نظر برسد

  .خوب شاید آنها هم مفید باشند. وجود دارد

داد او قلعه مرگبارِ  آمد و زمین را تکان می همچنان که زنجیره صاعقه از ابرهاي جوشان پدید می
دید و  با استفاده از پیوند شان قلعه را ازچشمان آنها نیز می. دید محل مالقات با جگنگ را می

دانستند  خواستند نوك تپه را منفجر کنند اما همه می آنها همه می. کرد ان را احساس میترسش
  .توانند این کار را انجام دهند اکنون نمی

همه آنها خواهند  –در صورت دیدن جگنگ  امکان هیچگونه اشتباهی وجود نخواهد داشت 
  .دند تا مطمئن شونددی ولی باید او را می –توانست آن صورت با پوزخندش را بشناسند 

  .خواهران وقتی او را دیدیم و مطمئن شدیم که آنجاست او خواهد مرد

خواست ترس را در چشمان مرد ببیند همانند ترسی که در قلب آنها وجود داشت اما  اولیشیا می
دانست او قادر به چه  اولیشیا نمی. اي از کار مورد نظرشان نشان دهد خواست هیچ نشانه نمی
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بودند و   آنها تاکنون در خواب و رویا کسی جز اربابشان ، محافظ  ، را ندیده. است کارهایی
  .ایجاد هشداري ، تنها براي رضایت از دیدن هراس او ، بسیار خطرناك بود

ارباب . او براي گفتن نقشه خود به خواهرانش عمدا تا رسیدن به اسکله گرافان صبر کرده بود
آنها فقط باید روح او را به جهان زیرین تحویل دهند و در  .کند آنها جگنگ را مجازات می

  .اختیار محافظ گذارند

محافظ از تحکیم قدرتش در این دنیا بسیار خوشحال خواهد شد و اگر درخواست کنند ، به آنها 
  .و این آرزوي آنها بود. پاداش  دیدن عذاب کشیدن جگنگ را به انها پاداش خواهد داد

زنان به دستور سربازي تنومند با شنل پوستی و . ورودي قصر متوقف شد کالسکه با تکانی در
آنها . تعداد زیادي سالح براي مبارزه انفرادي با یک ارتش تقریبا بزرگ ، از کالسکه خارج شدند

به آنها گفته شد تا در . در سکوت در میان باران و گل ، پشت دروازه به راه خود ادامه دادند
اي به نشستن در زمین سنگی سرد و  آنها هیچ کدام عالقه. د و انتظار بکشندورودي تاریک بایستن

  .کثیف نداشتند

ي اندامی، سسیلیا با موهاي  تاوي در یک لباس تیره: هاي خود را پوشیده بودند آنها بهترین لباس
خاکستري شانه کرده و تمیز مکمل لباس سبز رنگش به همراه روبانی در یقه، نیکی در لباس 

ه سیاه همیشگی همراه با نوارهاي در بخش باالیی پیراهن که شکل سینه او را بهتر نشان ساد
اش پوشیده بود که به خوبی موهاي سیاه  مریسا  لباسی به رنگ قرمز رنگ مورد عالقه. داد می

آرمینا در لباسی به رنگ آبی تیره که . داد پرپشت او و فرم بیرونی بدنش را نمایش می
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و اولیشیا در لباس زیبنده . اش بود هاي آبی آسمانی فرم او و مطابق با چشم ن خوشدهنده بد جلوه
ها و وسط سینه و بدون  سلیقه در مچ هاي خوش تر از لباس آرمینا با چین رنگ به رنگ آبی کم 

  .فرمی باسن او را پنهان نسازد تزئین خاصی در کمر بود تا خوش

  .د را هنگام کشتن جگنگ داشته باشندخواستند تا بهترین ظاهر خو آنها همه می

ها که با صدایی خاص  چیزي به غیر از دو مشعل نصب شده در پایه دیوارهاي سنگی اتاق هیچ 
سوختند نداشت همچنان که منتظر بودند ، اولیشیا افزایش عصبانیت را در خودش و همراهان  می

  .کرد شان را درك می خود و همچنین افزایش دلهره

ها وارد شدند ، یکی از نگهبانانِ اتاق  وانان محاصره شده توسط سربازان از دروازهزمانی که مل
. اي به خواهران دستور داد تا وارد شوند سنگی ، در داخلی را باز کرد و با حرکت سرِ گستاخانه

. کرد کوریدور همانند اتاق سنگی عاري از تزئینات بود و هیچگونه احساس راحتی ایجاد نمی
هایی  هاي زمخت چوبی و مشعل کردند اولیشیا چیزي جز نیمکت نگهبانان را دنبال می همچنان که

هاي از آهن به عنوان  در ها الوار هایی زمخت با حلقه. دید زده فلزي نمی هاي زنگ در پایه
چیزي بیشتر از یک . دستگیره بودند و هیچ چراغ نفتی در مسیر آنها به مرکز قلعه وجود نداشت

  .رسید زان به نظر نمیپایگاه سربا

. نگهبانان به دري دوگانه رسیدند و پس از گشودن درها از هر طرف ، پشت به خواهران ایستادند
یکی از آنها با خود نمایی انگشت شست خود را بلند کرد و به آنها دستور داد که به اتاق بزرگتر 

اهد داشت و او تاوان این اولیشیا به خواهرانش قول داد که صورت او را بیاد خو. وارد شوند
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اولیشیا و پنج زن دیگر همچنان که ملوانان از هال پشتی با . رفتار مغرورانه را خواهد پرداخت
ها و صداي اسلحه نگهبانان آنها را همراهی می کردند وارد  ها بر سنگ صداي منعکس شده چکمه

  .اتاق شدند

اد و باران  وار رعد و برق را نشان می دهاي بدون شیشه در بخش باالي دی پنچره. اتاق بزرگ بود
هاي  هایی در دو طرف کف زمین آتش حفره. بر سنگ تیره همانند رودي براق جریان یافته بود

زد  هاي باز به بیرون موج می ها و دود خروشان از پنجره جرقه. غران را در خود جاي داده بودند
زده در اطراف اتاق  هاي فلزي زنگ  یهدر پا. گذاشت ولی غباري با بوي بد در هوا به جا می

سوختند و بوي قیر را به بوي بد عرق اضافه  هیس کنان و با صداي جلز و ولزي می ها هیس مشعل
  . زد نور در روشنایی آتش سوسو می  همه چیز در اتاق کم. کردند می

ز غذاها هاي سوزان دوقلو ، در تاریکی انتهاي اتاق ، میزي چوبی بزرگ مملو ا در بین آتش
اي بچه خوك  تفاوتی تکه فقط یک مرد در بخش مقابل میز نشسته بود و با بی. وجود داشت

  .زد کبابی را گاز می

  .شدند اما باید مطمئن می. توانستند مطمئن باشند در سوسوي نور تیره نمی

مردها . در پشت میز کنار دیوار ردیفی از افرادي ایستاده بودند که مشخصا سرباز نبودند
بودند   هایی با شلوار گشاد پوشیده ها لباس زن. چیزي به جز شلوارهاي سفید نپوشیده بودند هیچ

به . که از مچ پا تا گردن تا کمر ادامه داشت و در بخش کمر با بند سفیدي محکم بسته شده بود
  .جز بند تمام لباس چنان نازك بود که فرقی با برهنگی نداشت
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شش زن در . با اشاره دو انگشت به آنها فرمان داد که جلوتر بیایندمرد دست خود را باال برد و 
بر روي پوست . رفتند کرد پیش هاي سیاه جذب می اتاق غارمانند که نور آتش را به واسطه سنگ

زنان پشت میز در . هاي عجیب نشسته بودند خرسی در برابر میز دو تن از بردگان با همان لباس
  حرکت دیده دستهایشان در کنارشان آویزان و بدنشان منقبض و بیکنار دیوار ایستاده بودند 

  . اي طالیی در وسط لب پایین داشتند هر یک از زنان حلقه. شد می

یکی از . هاي پشت سرشان در حین پیشروي شش خواهر در تاریکی به شدت فروزان بود آتش
هیچ یک از . شراب ریخت مردان ملبس به شلوار سفید زمانی که مرد جامش را باال برد در آن

  .تمام حواس آنان بر مرد تنهاي پشت میز بود. کرد بردگان به زنان نگاه نمی

  .اولیشیا و خواهرانش او را شناختند

  .جگنگ

هاي برهنه او در جلیقه  شانه. ها و بازوهاي ستبر داشت قد او متوسط اما هیکلی تنومند با سینه
واهرات در میان موها و عضالت سترگ سینه او دیده پوستین برآمده بود و زنجیرهاي طال و ج

ها و پادشاهان تعلق  ها و جواهرات پیش از این به ملکه آمد که زنجیر این گونه به نظر می. شد می
اي در باالي ساعدهاي عضالنی او قرار گرفته بود و هر یک از  بازوبندهاي نقره. داشته است

  .یی داشتاي یا طال اي نقره انگشتان کلفت او حلقه

  .دانستند چه دردي ممکن است از آن انگشتان ایجاد شود هر یکی از خواهران می
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اولیشیا قادر . زد که متناسب با قدرت عضالنی او بود سر تراشیده او در نور سوسو زنان برق می
گردنش همانند . دادند موها تنها جلوه و قدرت او را کاهش می. نبود او را با مو تصور کند

اي بر گوشه چپ بینی زنجیري را تا حلقه گوش چپش به همراه  حلقه. گاوي وحشی بودگردن 
صورت او تراشیده شده بود وفقط دو اینچ سبیل در گوشه لبش او و مقداري ریش در . داشت

  .اش قرار داشت ها در وسط چانه زیر لب

شمانش دیده هیچ بخش سفیدي در چ. کرد نگاه خیره او هر کسی را در جاي خود میخکوب می
اي غیر شفاف سیاه رنگ  هاي خاکی در زمینه آنها خاکستري تیره پوشیده شده با شکل. شد نمی

  .توان مطمئن بود که نگاه او به چه سمتی است بودند با این حال می

  .آنها دو پنجره کابوس بودند

ار که صدایی عمیق و خشد. زمانی که پوزخند از میان رفت نگاهی خطرناك جاي آن را گرفت
  .»دیر اومدید«: یادآور کابوس آنها بود گفت

خواست انجام دهد جایز  اي از کاري که می اولیشیا هیچگونه درنگی را براي پاسخ و نشانه
او حتی قادر بود نفرتشان را کنترل کند و تنها به .جریان هان را به چرخش در آورد . ندانست

  .داري از اطمینان به نفس آنها آشکار نشودداد تا بر صورتشان ظاهر شود تا هش ترس اجازه 

  .اولیشیا تصمیم به نابودي هرچیزي در فاصله بیست مایل از نوك انگشتان پایش گرفت
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هاي کنترل کننده قدرت خشمگین را  اي او تمام بند به همراه با خشونت ناگهانی و بی هیچ مقدمه
ی و کاهشی انفجاري مرگبار تجربه به سرعت فکر ، با خشونتی شدید ، جادوي افزایش. آزاد کرد

کننده از جادوي دوقلوي  هواي در حال سوختن نیز فریاد کشید و اتاق با نوري خیره. کردند
  .ها را کر کرد متضاد روشن شد و صداي خشمگینش گوش

  .حتی اولیشیا نیز از قدرت آزاد شده خود متعجب گشت

 .آمد خود واقعیت نیز از بین رفته است به نظر می

  .رین فکر او این بود که تمام دنیا را نابود کرده استآخ
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 هفتمبیست وفصل 

های دػید رویایی تیره همه چیز در برابر دیدگانش بازگشت  همانند از بین رػنت برف دانه
. ها های تیره و در نهایت آدم ها و دپس دنگ ابتدا آتش دوؼلو، مشعل

همه جای بدنش . حس بود ای کامال بی ها دوزن در گوذت خود او حلظه پیش از بازگشنت حس میلیون
. کرد درد می

ای آن را جوید و ادتخوان آن را در برابر  برای حلظه. کند جگنگ تکه بزرگی از بچه خوک درخ ذده 
. او تکان داد

کنی  ذیا؟ تو از جادویی ادتػاده میدونی مشکلت چیه اولی می»جوید گػت  او در حالی که همچنان می
 «.که در یک حلظه میشه از اون ادتػاده کرد

من از زمان . از طرف دیگه من یه پیرو رویا هدتم». های روغنی او بازگشت پوزخند دوباره به لب
من جایی میرم که . توذل بکنم کنم و در اون ػضاهای خالی، هر کاری می های ػکر ادتػاده می بین تکه

« .تونه بره دیگه به اوجنا منیکدی 

انتهادت  دونی برای در ػضای بین اػکار زمان بی می» .او در حال بلعیدن دوباره با ادتخوان اذاره کرد
« .ذما مثل جمدمه دنگی هدتید که دنبامل کردید. کنم و هر کاری خبوام می

. اولیشیا خواهرانش را از طریؼ پیوند احداس کرد هنوز پیوند برؼرار بود
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دیدم که بؼیه خیلی بهرت این کارو اجنام میدن اما ؼبلش حتما مترین . خیلی خامه. خامه»:او گػت
. بعدا میشکنمش. خوام همتون همدیگه رو احداس کنید ػعال می. ػعال به پیوند کاری نداذتم. کنن می

«  .توذل بشکوذل توذل بشکنم ذهنتون رو هم می همونطور که پیوند رو می

دتػاده از پیوند احداس کرد که ددیلیا کنرتل ادرار خود را از ددت داد و ادرار گرم از اولیشیا با ا
. بین پاهایش جاری ذد

« تونی از زمان بین اػکار ادتػاده کنی؟ چطوری؟ چطور می». اولیشیا با صدایی خالی پردید

چاؼویش را به میان او . ای تزیین ذده برید ای گوذت از ظرف نؼره جگنگ چاؼویش را برداذت و تکه
او تکه گوذت را « ما همه چی هدتیم؟». تکه گوذت ػرو کرد و آرذ خود را بر روی میز ؼرار داد

« چیه؟ (واؼعیت وجودی ما)واؼعیت » . ریخت تکان داد همچنان که خون ؼرمز بر چاؼویش می

ا بدن خودمون آیا م». جوید ادامه داد او تکه گوذت را با دندان خود برداذت و همچنان که می
هدتیم؟ آیا آدمی با جثه کوچرت کمرت از آدم بزرگی ادت؟ اگر ما بدن خودمون هدتیم وؼتی ددت یا 

« .ذه؟ نه ما همون آدم هدتیم ذیم و وجودمان کمرنگرت می دیم ناؼص می پای خودمون را از ددت می

کنن  ن ما رو تعریػ میگیر همونطور که ذکل می. ما اػکار خودمون هدتیم. ما بدن خودمون نیدتیم»
جیزی نیدت تنها بدن که منتظر اػکار  بین این اػکار هیج. کنن و واؼعیت وجودی ما رو تعریػ می

« .مادت تا ما رو تعریػ کنه

در آن ػضای بین اػکاری که برای ذما معنایی نداره اما برای من معنا . من در بین اػکار حضور دارم» 
های وجودی ذما وارد  من ده دایه هدتم و در بین ترک» . یدای ذراب نوش او جرعه« .دار هدت

« .ذم می
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ممکن نیدت؟ هان تو ». با خود زمزمه کرد. کرد با ادتػاده از پیوند اولیشیا لرزش بؼیه را احداس می
« تونه گدرتش بده یا از هم بپاذه زمان را منی

وب کوچک در ترک صخره بزرگی یکه تکه چ». لبخند پراػاده او نػس اولیشیا را در دینه حبس کرد
« .تواند آن را از هم بپاذد و نابود کند می

« .های ذهن ذما ؼرار گرػته اون تکه چوب حاال در ترک. من اون تکه چوب هدتم»

خوابید  زمانی که می» . ای گوذت از بچه خوک کند در دکوت ایدتاده بود اولیشیا در حالی که او تکه
خوابید ذما مثل ایدتگاه  وؼتی که می. پذیرید کت هدت و ذما آدیباػکار ذما ذناور و در حال حر

های ػضایی بین موجودیت ذما ؼرار  وؼتی که اػکار من در ترک. توذل پیداش کنم پخشی هدتید که می
« .ها مال من خواهد بود گرػت متام ذکاف

« خوای؟ از ما چی می» . ورنا پردید

خوب یکی از کاربردای ذما اینه که ما ». ذتانش را گاز زداو تکه دیگری از گوذت خوک آویزان از انگ
او یکی از « .ذنادینش ذما به عنوان ریچارد دایػر می. ریچارد رال: یه دذمن مشرتک داریم

« جدتجوگر». ابروهای باالی چشمان دیاهش را باال برد

ػاظ منو این طرف نگه ح. اون با از بین بردن حػاظ به من لطػ کرد. مؼدار بود تا حاال ارزش اون بی»
ذما خواهران تاریکی، حماػظ و ریچارد رال به من این امکان رو دادین که نژاد . بدذل البته. داذت می

« .اندان را به باالترین جایگاه بردوذل

« .ما این کارو نکردیم». تووی با صدایی آروم اعرتاض کرد
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کردند خالؼ  ه در این دنیا باهم رؼابت میآه اما این کارو کردین میدونین، خالؼ و حماػظ برای دلط»
خوادت که جلوی حماػظ رو بگیره تا این دنیا در دنیای مردگان غرق نشه و حماػظ تنها برای  تنها می

« .کرد ارضای اذتهای خودش برای زندگی این کارو می

تا این دنیا رو  در تالش ذما برای آزاد کردن حماػظ» . اش به چشمان آنها اػتاد نگاه خیره چشمان تیره
بهش بدین، ذما به حماػظ در اینجا ؼدرت دادید و از طرف دیگه ریچارد رال رو برای دػاع از زندگی 

« .اون تعادل رو دوباره برؼرار کرد. به اینجا کشوندید

« .در اون تعادل، دردت مثل ػضای بین اػکار ذما من اومدم»

با کم کردن جادو در این . ده هشون در اینجا ؼدرت میجادو راه ارتباط با اون دنیاهای دیگه ادت که ب»
های زندگی روبػردته و  تونه جرؼه خالؼ هنوز می. دنیا نػوذ حماػظ و خالؼ در اینجا کمرت ذد

. اما به غیر از اون همه چیز به اندان متعلؼه. تونه زمانی که به انتها ردید اونو بگیره حماػظ می
« .اریخ دپرده خواهد ذد و یا اػدانهمذهب ؼدیمی جادو به زباله دان ت

جادو مانع اون . دوذل ها رو دیدم و ظرػیتش رو می من رویاهای اندان. من رهرو رویا هدتم»
« .بدون جادو ذهن اندان تصورش آزاد خواهد ذد و کامال ؼدرمتند خواهد بود. هادت ظرػیت

تا اون روز آماده . نوز اونا رو دارموؼتی جادو مبیره من ه. اما برا همینه که من ارتش خودمو دارم» 
« .دارم نگهش می

و چرا ریچارد »کرد پردید  اولیشیا با امید مشغول کردن او در حالی که دعی در یاػنت راه ػراری می
« رال دذمن توئه؟
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این واؼعیت به من . دادید داد و ذما عزیزان دنیا رو به حماػظ می البته اون باید وظیػش رو اجنام می»
من از طرف دیگه . توجه به ادتعدادهاش جوونه و بی. های منه کرد اما االن اون مانع برنامهکمک 

« .بیدت دال گذذته رو برای تکمیل ادتعدادهای خودم وؼت داذتم

تنها از دال پیش بود که چشام عالمت رهرو رویاها رو ». او نوک چاؼو رو در برابر چشمانش تکان داد
در دنیای ؼدیم رهرو رویا معادل ادلحه . اد وحشت در دنیای ؼدیم هدتمحاال تنها من ذل. پیدا کرد

« .جادوگرانی که این ادلحه رو داخنت تادػ خواهند خورد.ادت

ذما . اذتباهه که دالحی از ذهن خودذون بدازن». او چربی چاؼویش را لیدید و به آنها نگاه کرد
« .کنم من دیگه همون اذتباهو منی. دالح من هدتید

اونهایی که موهبت ندارن من ؼدرت . درت من امکان ورود به ذهن هر کدی که خوابیده رو میدهق» 
و نػوذ کمی دارم و زیاد هم کاربردی ندارن اما اونایی که موهبت دارن مثل خودتون هر کاری خبوام 

« .مال منه. وؼتی که تکه چوب من در ذهن ذما ؼرار گرػت دیگه مال ذما نیدت. می توذل بکنم

هیچکس با این توانایی در ده هزار دال گذذته . جادوی رهرو رویاها خیلی ؼدرمتنده اما نامتعادل»
اما حاال دوباره یه رهرو رویاها این دنیا رو . از وؼتی که حػاظ ما رو گیر انداخت به دنیا نیومده

« .دازه می

و اون من ». ؼص در آمدندهای کوچک در گوذه لبانش به ر رذته. کننده لرزید ای ارعاب او با خنده
« .هدتم

روی نکند اما به موؼع جلوی خود را  اولیشیا به زور جلوی خود را گرػت تا به او نگوید که حاذیه
او زمان نیاز داذت . ای به کاری که پس از امتام صحبتش ؼرار بود اجنام دهد نداذت اصال عالؼه. گرػت

« چطور همه اینا رو میدونی؟» .تا ػکری کند
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در » . جوید ادامه داد ای از چربی درخ ذده را جدا کرد و در حالی که ذره ذره آن را می باریکه جگنگ
ها برای یه  ارزش کتاب. های بادتانی یاػتم ذهری مدػون در درزمینم آلتورانگ بایگانی از زمان

هم  اگه بدونید که چطور باید از اون ادتػاده کنید ؼصر پیشگوها. جنگجو مثل من طعنه آمیزه
ای هم  خیلی بد ذد که پیشگو مرد اما من جادوگرای دیگه. هایی با ارزش ػوق العاده باال داره کتاب
« .دارم

ای از جادوی جنگ بادتانی نوعی حػاظ از آغاز کننده اون به متام نوادگان دارای موهبت در  تکه»
ریچارد رال . ونه وارد بشهکنه تا کدی نت این ارتباط ذهن اػراد رو حماػظت می. خانواده رال ردیده

« .ؼبل از اینکه زیاد یاد بگیره باید جلوش گرػته بشه. اون توانایی رو داره و ذروع کرده به ادتػاده

گیر کمی منو به  مادر اعرتاف» . ای با نگاهی به دور و متػکرمتوؼػ ذد او حلظه« همراه اون نامزدش»
. در ذمال جلوی اون هم گرػته خواهد ذدخرب من  های بی عؼب روند اما بزودی تودط عرودک

وؼتی . هایی در کار ایجاد کردن ولی هنوز زجنیراذون رو خوب تکون ندادم امحؼا با تعصب پیچیدگی
تالش زیادی . ام من اون تکه چوب رو عمیؼا کاذته. این کارو بکنم با من هماهنگی کامل خواهند داذت

« .گیر و ریچارد رال در کػ ددتان من باذن اعرتاف کردم تا وؼایع به دخلواه من پیش برن و مادر

اون جادوگر جنگه اولین در ده هزار دال اما . دونید می» . ذده جداکر  یک مشت از بچه خوک درخ
تونه بکنه که ذما  کارایی می. چنین جادوگری دالح ارزذمندیه. دوندتید میدوذل که اینو می

« .وؼتی که دیگه مػید نبود باید کشته بشه. ترلش کنمخوام کن می. خوام بکشمش تونید پس منی منی

توذل ذما ذش تا رو  می. تر از کشتنه دونید کنرتل مهم می» . ها مکید جگنگ چربی خوک را از حلؼه
بکشم اما چه ارزذی داذت؟ تا وؼتی که در حمدوده ؼدرت من هدتید خطری برای من نیدتید و 

« .تونید داذته باذید خیلی کاربرد می

ذما ؼدم خوردید که از اون انتؼام ». نگ مچش را چرخاند و با چاؼو به مریدا اذاره کردجگ
ذاید این ذاندو . گیرید اما ذما عزیزان من ؼدم خوردید که در خون اون محوم خواهید کرد می

« .بهتون بدم
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«  .دونی؟ وؼتی بیدار بودم اینو گػتم اینو می. . . چطور ». صورت مریدا دػید ذد

خوای من چیزی رو بدوذل عزیزم نباید وؼتی  اگه منی» . اش گرػت س موجود در چهره او خندهاز تر
« .بیداری در این باره خواب ببینی

. با ادتػاده از پیوند اولیشیا احداس کرد کم مانده آرمینا از هوش برود

با چاؼوی « .کنه میباید بػهمید که چه کدی زندگی ذما رو کنرتل . تا باید اول بػهمید البته ذما ذش»
« ذما مثل اینا مطیع خواهید ذد». خود به بردگان خاموش پشت درش اذاره کرد

او کم مانده بود ػریاد . برای اولین بار اولیشیا نگاه خوبی به مردمان با لباس امحؼانه در اتاق انداخت
نگاهی دریع . ودندبدتر از آن تعدادی از آنها خواهران تاریکی ب. زنان همه خواهران بودند. بزند

مردان متاما جادوگران چوان آزاد ذده پس از امتام آموزذشان در . همه آنها اینجا نبودند. انداخت
. ؼصر بودند که پیش از این با حماػظ عهد بدته بودند

با « کنند بعضی از اونا خواهران نور هدتند و به دلیل چیزی که ممکنه درذون بیاد خوب خدمت می»
اما من ». های نازک زجنیر بین بینی و گوذش را ػشار داد انگشتی دیگر جگنگ حلؼهانگشت ذدت و 

« .متام اونا رو بکار گرػنت حتی اونایی که تو ؼصر هدنت. ذما خواهرای تاریکی رو دودت دارم
یه . من کاری در ؼصر پیشگوها دارم» . اولیشیا احداس کرد میخ دیگری از پایین به او زده ذده ادت

« کار مهم

همه اونا کامال مطیع » . اش زمانی که ددتانش را باز کرد در نور آتش برق زدند زجنیرهای طالی دینه
« اینطور نیدت عزیزان من؟» .اش به اػراد پشت درش اػتاد نگاه تیره« .هدتند

جگنگ . جانت خواهر نور همانطور که حلؼه انگشتش را بودید وؼطرات اذک از چشمانش جاری ذد
. درخشید انگشت کلػتش را به دمت او گرػت ه او در نور آتش میحلؼ. خندید
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اگه جلوذو بگیرم ممکنه خودذو . بهش امید واهی میده. بینی؟ من بهش اجازه دادم این کارو بکنه می»
اینطور نیدت عزیزم . بکشه چون ترس از مرگ مشابه خواهران تاریکی از حماػظ رو نداره

« جانت؟

ذما مالک بدن من در این دنیا هدتید اما روح من » . ی ضعیػ جواب دادبا صدای« بله عالی جناب»
« .وؼتی مبیرم به خالؼ تعلؼ داره

داندت او دوباره باعث  اولیشیا پیش از این آن را ذنیده بود و می. جگنگ با صدایی تردناک خندید
« .ایجاد آن خواهد ذد

البته باید به عنوان . ت داذته باذمکنم تا کنرتل رو در دس می بینی؟ این چیزیه که حتمل می»
اما » . اش باعث ذد جانت به عؼب بره چشمان خیره تیره« .جمازات یه هػته در چادرها خدمت کنه

« دوندتی نه عزیزم؟ اینو ؼبل از اینکه بگی می

« بله عالی جناب». لرزید صدای خواهر جانت می

من خواهران تاریکی رو ». داندجگنگ چشمان ابری و تیره خودذو به طرف آن ذش نػر بازگر
. او با پیچاندن ؼرؼاول آن را نصػ کرد« .دودت دارم چون دلیل خوبی برای ترس از مرگ دارن

اون باعث ذکدت حماػظ ذدند کدی که روحشون رو به » . ها ذکدتند و بیرون آمدند ادتخوان
با « .ذکدتشون رو میگیره اگه مبیرن حماػظ انتؼام. وؼتی مبیرن راه ػراری ندارن. اون ؼدم خوردن

همونطور که ذما ذش نػر باید همیشه جمازات بشین اگه » . کننده و عمیؼ خندید صدایی مدخره
« .منو اونؼدر ناراحت کنین که باعث مرگتون بشه

« عالی جناب. . . ػهمیم  می». اولیشیا آب دهانش را ؼورت داد
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ػکر نکنم که . اوه نه، اولیشیا». بیرون کردنگاه کابوس گونه جگنگ ػکر نػس کشیدن را از ذهن او 
« .وؼتی دردات متام ذد خواهی داندت. دونی واؼعا اینو می

. ػرم را با گرػنت موهای بلندش بیرون کشید اش بر اولیشیا از زیر میز زنی خوش گونه با نگاه کابوس
هایی  اولیشیا زخم از میان پارچه ذػاف. اش چهره در هم کشید او از درد مشت نیرومند بلندکننده

گونه دمت رادتش آثار ضربه منایان بود و آثار . دید کهنه زردرنگ و جدیدتر به رنگ ارغوانی را می
.  های او بود اش با چهار بریدگی از حلؼه ابی ودیاه بزرگ دیگری در دمت چپ چانه

اما . نها گمارده بوددازی بازگشت آ او یکی از خواهران تاریکی کریدتابه بود که اولیشیا برای زمینه
خوادت برای او ؼابل  چیزی در ؼصر می او چه. ذدند آذکارا اکنون آنها برای ورود جگنگ آماده می

. تصور نبود

« در برابر من به ایدت». جگنگ ددتش را چرخاند

او موها ناصاف خود را مرتب کرد و . خواهر کریدتابه به دور میز دوید تا در برابر جگنگ به ایدتد
تواذل به ذما خدمت کنم عالی  چگونه می».ش را با پشت ددتش متیز کرد و با تعظیمی گػتدهان

« جناب؟

برای این درس ». او پای دیگر ؼرؼاول را کند« .خوام به اینا درس اولشون رو بدم خوب کریدتابه می»
« .تو باید مبیری

اولیشیا دید هنگام . ادتناگهان خشکش زد و ػهمید که او چه گػته « -بله عالی». او تعظیم کرد
. لرزند اما جرات گػنت چیزی نداذت ایدتادن پاهایش می

جگنگ با لبخند . او به دو زن نشدته در روی پودت خرس اذاره کرد و آنها از آجنا دور ذدند
« خداحاػظ کریدتابه». وحشتناکش پوزخند زد
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وار ددت و پا  در حالی که دیوانه. داد زمانی که با ػریاد بر زمین اػتاد ددتهایش را در هوا تکان می
ذش زن در لبه پودت خرس . های اولیشیا را آزار می داد زد صدای جیغ او چنان بلند بود که گوش می

جگنگ پای ؼرؼاول را . ایدتاده بودند و چشمهایشان گشاد ذده بود و نػس در دینه حبس کرده بودند
در بدن منجمد می کردهمچنان ادامه داذت و در  هایی که خون را ػریاد. خورد با دندان تکه تکه می

. ای پیچ و تاب میخورد ذد و بدنش به ذکل وحشیانه کریدتابه از دمتی به دمت دیگر پرتاب می

کس تا پایان خوردن ران  هیچ. جگنگ مشغول خوردن ران ؼرؼاول بود و جام ذرابش را دوباره پر کرد
. صحبت نکرد او مؼداری انگور برداذت

«  کشه تا مبیره؟ چه ؼدر طول می» . با صدایی خشک و خشن پردید. اولیشیا دیگر حتمل نداذت

مشتهایش . درش را عؼب برد و با صدای بلند خندید« تا وؼتی که مبیره؟». جگنگ ابرویش را باال برد
تنومندش  بدن. کدی دیگری در اتاق حتی لبخند نزد. های درخشان باال برد و بر میز کوبید را با حلؼه

. زجنیر نازک بین بینی و گوذش با پایان یاػنت لبخندش به رؼص در آمد. لرزید می

« .ؼبل از اینکه زمین خبوره مرده بود»

« .زنه چی؟ اما اون هنوزم داره جیغ می»

. اش به دکون یک دنگ بود کریدتابه ناگهان داکت ذد و دینه

دی آهدته بر لبانش نشدت ونگاه خالی خود را لبخن« اون از همون حلظه اول مرده بود». جگنگ گػت
اون چیزی که . همونی که در ذهن ذما هدت. همون تکه چوبی که بهتون گػتم» . بر اولیشیا دوخت

« .حماػظ از خواهران تاریکی ناراضیه. عذاب اون در دنیای مردگان. ذما دیدید ػریاد روحش بود

. یاد و تشنجش را ادامه دادجگنگ انگشتش را باال برد و کریدتابه دوباره ػر
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« تا متوم بشه؟. . . کشه  طول می... چه ؼدر » . اولیشیا آب دهانش را ؼورت داد

« تا وؼتی که جددش بپوده». او لبانش را لیدید

داندت که پنج نػر دیگر ممکن ادت  اولیشیا لرزش زانوهایش را احداس کرد و با ادتػاده از پیوند می
این نارضایتی حماػظ از آنها بود که . زد نطور که کریدتابه ػریاد میهما. از ترس ػریاد کشند

. نتواندته بودند نػوذ او را دنیا  برؼرار کنند

« !2اریس!1دلیث». جگنگ با انگشتش صدا کرد

اولیشیا دید که دو ذکل ذنل دار از دنگ دیاه . نور در برابر دیوار روذنایی لرزانی به وجود آورد
. ظاهر ذد

« بله رهرووو روووویاها؟». دار به آرامی به دمت میز آمدند و تعظیم کردند ػلسدو موجود 

اونو تو چاه توالت ». کشید با خود بربند جگنگ انگشت کلػتش را تکان داد تا زنی را که جیغ می
« .بندازید

زنی که . ها ذنلشان را عؼب زدند و تعظیم کردند و بدن در حال تشنج زن را برداذتند موردویت
. ذناخت، زنی که به او کمک کرده بود و خادم مطیع آرزوهای حماػظ بود ولیشیا بیش از صدها دال میا

. گرػتند همه آنها باید پاداش می. گرػت او باید پاداذی برای خدماتش می

                                                           

1 Slith 

2 Eeris 
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ها اتاق را ترک کردند که تا حمموله خود را در چاله توالت بیاندازند اولیشیا  در حالی که موردویت
« خوای چکاری اجنام بدیم؟ می» . نگاه کرد به جگنگ

این ذش تا مال » . جگنگ ددتش را باال برد و با انگشتان چربش به دربازی اذاره کرد تا جلو بیاید
« .بهشون حلؼه بزن. منن

ترین زن ،نیکی رػت و با انگشتان  او به دمت نزدیک. اندام پوذیده ذده با خز تعظیم کرد مرد درذت
زده با حرکتی  زمانی که میخ آهنی زنگ.ای لب پایین او را گرػت و بلند کرد ؼدمهکثیػش با هیچ م

نهایت او را  کننده و ترس بی چرخان لب را دوراخ کرد با ادتػاده از پیوند اولیشیا احداس درد خشک
ای طالیی از جیبش در آورد آن را با  درباز میخ با ددته چوبی را در کمرش گذاذت و حلؼه. دید

. او حلؼه را چرخند و دندانش آن را بدت. آلود ػرو برد ش باز کرد و درون زمخخوندندان

در این زمان او از احداس درد بؼیه . نکرده، بدبو و کثیػ در نهایت به اولیشیا آمد درباز اصالح
 همانند. همانطور که او لب پایینش را گرػت ناامیدانه در تالش برای یاػنت راه ػراری بود. لرزید می

رػت اذک درد از چشمانش جاری  همچنان که حلؼه در لبش ػرو می. کشیدن دطل از چاه خالی بود
. ذد

. جگنگ دهان چرب خود را با پشت ددتش متیز کرد و با لذت به خون درازیر از چانه آنها نکاه کرد
توانید  میاگر دلیلی برای کشنت ذما نداذته باذم در ؼصر پیشگو . های من هدتید ذما ذش نػر برده»

« .وؼتی کارم با ریچارد رال متام ذد حتی ممکن ادت اجازه دهم او را بکشید. به من خدمت کنید

متام . چشمانش دوباره باال آمدند و حرکت اذکال حمو در آنها نػس در دینه اولیشیا حبس کرد
های ذما  اما اول درس». ذد ای در آن دیده می گدیخته های ذادمانی از آنها رػته بود و تهدید جلام نشانه

« .متام نشده ادت
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لطػا الزم نیدت نگران وػاداری . دونیم های دیگه خودمونو می ما متام گزینه» . اولیشیا با عجله گػت
« .ما باذید

بؼیه . اولین درس تازه ذروعش بود. اما دردای ذما متوم نشده. دوذل اوه اینو می»جگنگ زمزمه کرد 
« .ذن به این درعت متوم منی

از زمانی که جگنگ به رویایش آمده بود زندگی بیداریش . پاهای اولیشیا دیگر توان حتمل نداذت
اما هیچ راهی به ذهنش . باید راهی برای توؼػ این مداله وجود داذته باذد. تبدیل به کابوس ذده بود

صر پیشگوها باز ها به ق او دیدی از خود داذت که به عنوان برده جگنگ در یکی از آن لباس. ردید منی
. گشت  می

« کردین؟ پدرا ذما گوش می» . جگنگ به پشت او نگاه کرد

او درباره دی ملوان پشت . او متعجب ذد. کردند اولیشیا جواب کاپیتان بلیک را ذنید که گوش می
. درش ػراموش کرده بود

ولی ػکر کنم . کنیدتونید اینجا رو ترک  صبح می» . او با دو انگشت به آنها اذاره کرد نزدیک ذوند
« .تونید این زنا رو داذته باذید برای امشب می

. هر ذش نػر خشکشان زد

« -اما»

از االن اگه جادوتون را » . اش حرکت کردند ؼطع ذد کلماتش همچنان اذکال ذناور در چشمان تیره
رو  به غیر از ددتورات من به کار بربید حتی برای جلوگیری از عطده همون درنوذت کریدتابه

توذل بکنم و دیدید  کاری در زمان زنده بودنتون می در رویاهاتون نشون دادم که چه. خواهید داذت
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من اگه جای ذما بودم یه ؼدم اذتباه . یه راه ػؼط دارین. که اگه مبیرید حماػظ چه بالیی درتون میاره
« .داذتم برمنی

از طریؼ رویاهاذون . مال ذمان اونا» . جگنگ نگاهش را به دمت ملوانان پشت در آنها چرخاند
« .هر جوری دودت دارین باهاذون رػتار کنین. دوذل که یه خورده حدابایی دارین می

. صدای ملوانان با ؼول خوذحالی به گوش ردید

با ادتػاده از پیوند اولیشیا ددتی را احداس کرد که ددتی دینه آرمینا را گرػت و دیگری در نیکی 
او جیغی . ب کشید و بند پیراهنش باز ذد و ددتی دیگر باالی ران او رػترا با گرػنت موهایش عؼ

. کشید

ػؼط یه دری ؼوانین وجود داره اگه این ؼوانین رعایت نشن »ها گػت  جگنگ با متوؼػ کردن ددت
« .کنم ذما را عین ماهی دالخی می

« ؼوانین چین امپراطور؟». ملوانی پردید

خوام صبح دالمت و در  می. های من هدتند و به من تعلؼ دارن اونا برده. تونید بکشیدذون منی» 
هیچ ادتخوانی نباید ذکدته بشه یا وضعیتی مثل . وضعیت خوب به من حتویل داده بشن تا خدمت کنن

دوذل اگه بزارم خودتون  می. تونین انتخاب کنین کنین تا ببینین کدوم یکی رو می کشی می ؼرعه. اون
. کدوم بی توجهی بشه خوام به هیچ منی. یش میادانتخاب کنین چه وضعیتی پ

آنها ؼول دادند که ؼوانین رعایت .ملوانان به نشانه مواػؼت خندیدند و همه گػتند که عادالنه ادت
. خواهد ذد
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های کاػی  من ارتشی بزرگ از مردان تنومند دارم و ػاحشه» . جگنگ توجهش را به ذش زن بازگرداند
خوذحال . مین چهار داعت در روز باید در این ذغل مشغول باذیدبراذون وجود نداره برای ه

« .کنه این از کشته ذدن ذما موؼع لذت بردن اونا جلوگیری می. باذید که حلؼه منو رو لبتون دارید

امپراطور جگنگ مردان » . گناهانه و مهربان بود او با لبخندی بی. خواهر ددیلیا ددتانش را باز کرد
« .متادػم. تردم از بودن بازنی پیر مثل من خوذش نیاد می. تندذما جوان و ؼوی هس

« بینید می. پذیرند مطمئنم با خوذحالی ذما رو می»

من هم پیر و چاق هدتم . گن امپراطور خواهر ددیلیا دردت می»تووی با بهرتین حلن پیرگونه گػت 
« ما لذتی برای مردان ذما خنواهیم داذت

لذت؟ مگه امحؼید؟ این ارتباطی با لذت ». خوک روی چاؼویش زد او گاز دیگری بر گوذت« لذت؟»
« .برن اما اذتباه ػهمیدید دم که مردان من از زیبایی ذما لذت می به ذما اطمینان می. نداره

ذما خواهران » . درخشیدند های روغنی انگشتانش در نور می او انگشتش را به آنان تکان داد و حلؼه
این برای . های موجود روی زمین هدتید ذما ؼویرتین داحره. تاریکی نور بودید و بعد خواهران

من هرطور که خبوام با ذما رػتار . آموزش ذمادت تا بػهمید که کمرت از آذغال کػ کػش من هدتید
« .اونایی که موهبت دارن ادلحه من هدنت. کنم می

من ذما را به مرداذل . ی که من بگمذما دلیل برای ػرار از اون ندارید تا وؼت. این به ذما دردی میده»
تونن انگشتای ذما را بچرخونن و ذرط ببندن که کی جیغ ذما رو  اونا می. دم تا ادتػاده کنن می

اونا عالیؼ . تونن با ذما بکنن هر کاری که خبوان می. کنن بیشرت از بؼیه در میاره و بعد این کارو می
« .تونن اجنام بدن اری خبوان میخمتلػی دارن و تا وؼتی که ذما رو نکشن هر ک
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پدرا از . البته بعد از اینکه کار این دودتان با ذما متوم ذد» . او بؼیه گوذت را در دهانش گذاذت
. همانطور که ػرمان دادم عمل کنید و بعدا ممکنه کاربردی برای ذما داذته باذم. هدیه لذت بربید

« .دونه امپراطور جگنگ ذما رو دودتان خودش می

. ردید باد امپراطور از ملوانان به گوش می یاد زندهػر

او بوی . اػتاد اولیشیا اگر ددت ملوانی مشتاق کمر او را حمکم نگرػته بود در برابر پاهای ضعیػش می
. کرد بد دهان او را احداس می

« .مثل اینکه ذما بانوها بعد اون همه آزار و اذیت آماده بازی هدتین . خوب خوب دخرتا»

او از . داندت که این تازه ابتدای کار ادت کرد اما می لبش درد می. ذنید یا صدای ناله خودذو میاولیش
« .چیزی که اتػاق اػتاده بود ذگػت زده بود و ػکر دردتی در ذهن نداذت

به »او به ملوانان گػت . او به چاؼویش به مریدا اذاره کرد« اوه»جگنگ با متوؼػ کردن بؼیه گػت 
« بیا جلو عزیزم». دو انگشتش را تکان داد« تونید اونو بربید منی. جز اون

. لرزد داندت که پاهایش می ٔاز طریؼ پیوند اولیشیا می. مریدا دو ؼدم به دمت خز برداذت

. اما به خاطر درس ذما حاال مرده. بیشرت از همه بهش عالؼه داذتم. کریدتابه اختصاصا مال من بود»
« گیری تو جای اونو می». بادش را باز کرده بودند نگاه کرداو به جایی که ملوانان ل«  

لیدی اگه الزم  اگه دردت یادم بیاد گػتی که پاهای منو می» . اش را به چشمان او دوخت او نگاه تیره
با نگاه متعجب مریدا جگنگ آن خنده مرگبار خود را با دو رذته کوچک دو طرف دهانش « باذه

« تو چیزایی رو که تو بیداری گػتی خواب میبینیبهت گػتم عزیزم » .ذروع کرد
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« بله عالیجناب». مریدا با ضعػ درش را تکان داد

تری الزم داذته باذی اگه خبوای ریچارد رال رو برای من  اون لباس رو دربیار باید چیز ؼشنگ» 
ند رو میزارم من پیو» . داد او به زنان دیگر نگاه کرد همچنان که مریدا ددتورات را اجنام می« بکشی

« .چیزذو از ددت بدید خوام هیچ منی. گیرن رو احداس کنید که مبونه تا دردایی رو که بؼیه می

زیر میز »وؼتی مریدا متام کرد جگنگ چاؼو را بین انگشت و ذدتش گرػت و به پایین اذاره کرد 
« عزیزم

ملوانان . احداس کرداولیشیا احداس ػرش زبر را زیر زانوی مریدا و دنگ دػت کػ زیر میز را 
. کردند زیرچشمی نگاه می

او رهرب . تنها با ؼدرت اراده از مبدا نػرتش از این مرد اولیشیا ؼدرتش را به کار برد و تصمیم گرػت
بدتر . ما بدتر از این را طی مرادم جتربه کردیم» . از طریؼ پیوند به بؼیه گػت. خواهران تاریکی بود
خواهران تاریکی هدتیم به یاد بیارید که رهرب واؼعی ما کیه االن ما برده  ما. از این به ما اجنام ذده
او ؼدرتی . اما اذتباه بزرگی کرده اگه ػکر کنه ما ػکر خودمون رو نداریم. این بی در و پا هدتیم

. و بعد جگنگ تاونش را خواهد داد. کنیم یه راهی پیدا می. نداره مگر اینکه از ؼدرت ما ادتػاده کنه
« .ارباب من آیا او جمازات خواهد ذد اوه

« تا اون موؼع چی کار کنیم؟». آرمینا ػریاد زد

کردند و گرمای دػید خشم او و ؼلب  اولیشیا انگشتانی که ػیبی را دلس می« !داکت». نیکی ػرمان داد
هر کدومشون جمازات . ها رو بیاد داذته باذید تک چهره تک». یخی دیاه او را نیز احداس کرد

دیم که ػؼط ما  کنیم و بعد دردایی رو بهشون می یه ػکری می. به اولیشیا گوش کنید. خواهند ذد
. تونیم ػکرذو بکنیم می
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چیزی نباید اتػاق بیاػته کشته ذدن ما . کدومتون در این مورد رویا نبینید هیچ» اولیشیا هشدار داد
تونیم ذانس بددت آوردن عالؼه  یتا وؼتی زنده باذیم م. این تنها امید مادت. تودط جگنگ هدت

خوام این پاداش رو بددت  به ما ؼول پاداش در برابر رومحون داده ذده و می. ارباب رو داذته باذیم
« .نیرو داذته باذید خواهران من. بیارم

هر کدی به جای من اونو بگیره باید به من و حماػظ . اما ریچارد رال مال منه»مریدا با خشم گػت 
اولیشیا از .تردید تواندت صدای او را بشنود از زهر هشدار او می حتی جگنگ اگر می« .دهپادخ پس ب

او مزه چیزی که مریدا احداس . طریؼ پیوند احداس کرد مریدا موی دیاه کلػتش را عؼب داد 
. کرد را حس کرد می

خود را تکان داد او چاؼوی «  کارم با ذما متوم ذد»ای تامل برای نػس کشیدن گػت  جگنگ پس از حلظه
« برید»

« وؼته جواب پس دادنه دخرت» . کاپیتان بلیک موهای اولیشیا را گرػت
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هشتم  بیست وفصل 

نوک ذمشیر بیش از یک اینچ با . کرد پلک زد او همچنان که به طول ذمشیر در برابر صورتش نگاه می
. صورت او ػاصله نداذت

اما باید بگم که  ما مانعتون منی ذیمتونین بدزدین   واؼعا این کار الزمه؟ گػتم که هر چی خبواین می»
عرض چند هػته پیش از ما دزدی کردن و هیچ چیز با ارزذی  ذما دومین ددته دزدانی هدتین که در

« .دیگه نداریم

کارد به ادتخوانش ردیده از طرف دیگر . ردید لرزید زیاد با جتربه منی با این وجود ددت پدر می
 نبودزیاد موػؼ  هایش در دزدی بود و به نظر

« چیز با ارزذی پیدا کردی؟». او به همراهش نگاه کرد« !داکت باش»

کرد و به الغری اولین دزد بود نگاهی به جنگل  ها در برف جدتجو می جوان دوم که در بین بدتهدزد 
او به پشت در خود نگاهی انداخت تا پیچ نه چندان دور جاده را که . تاریک در اطراف جاده انداخت

اده ناپدید در مرکز پیچ پیش از آنکه ج. بودند کنرتل کند  پوذیده از برف پنهان کرده صنوبردرختان 
ذود پلی بر روی جریان خروذان وجود داذت این رود حتی با این که زمدتان بود باز هم جریان 

« .نه گوذتی و نه حتی یه ذره نون. های کهنه و آذغال نه لباس». داذت

او ددت دیگرش را بلند کرد . اولین نشانه مشکل بود درگیری با و آماده  تاب میخورداولی روی نوک پا 
« خورین پیرزن؟ برف؟ چی می. به نظر خوب غذا خوردین» . دنگین را بگیرد تا ددته ذمشیر
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ریم برای  همینطور که می». ذد داذت دیگه خدته می. هایش را بر ذکمش گذاذت و آه کشید او ددت
« .البته منظورم کار کردنه. ان کنیتوام باید امتح. کنیم غذامون کار می

والدینم هیچ چی . های ما رو گرػت پاییز ؼبلی ارتش مغازه. آره؟ اگه متوجه نشدی زمدتونه پیرزن»
« .نداذنت تا زمدتونو زنده مبونن

« ...ذاید . منو ببخش پدرم»

ور اینو چط». ای دنگینی در ددت داذت و به آن ضربه زد حلؼه نؼرهاو « این چیه پیرمرد؟! هی»
« ردی؟ جوامبو بده؟گیر آو

بهت گػتم، برادرم کر و » کرد از خشم چشمان آبی جادوگر دوری کند گػت  او در حالی که دعی می
«   .تونه بهش جواب بده ػهمه و منی مونده ادت کلمات ذما رو منی عؼب

«  اػتاده؟ پس به هم بگو چطور اینو گیر آووردین؟ کر و عؼب»

« .ارزذه بی. آهنی که خیلی وؼت پیش دردت ذدهاین یه یادگاری » 

این » . ددتش از ذمشیر جدا ذد و با احتیاط به دمت او خم ذد و با انگشتش ذنلش را بلند کرد
باید ». های طال را از کمر او بیرون کشید او کیػ دنگین دکه« !کیػش رو پیدا کردم!!! چیه؟ یه کیػ
« !همش طال باذه

. تونی یکیشو برداری اگه خبوای می. های دػته اون کیػ پر از بیدکویت» . او با دهان بدته خندید
« ولی حمکم گاز نزن چون ممکنه دندوناتو بشکنی یه مدتی اونا رو مبک
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چطور » .او با حالت تلخی چشمک زد. هایش گذاذت ای طال بیرون آورد و آن را بین دندان او دکه
« .خوردم اما اینا رو حتی منیشه گػت که بد هدنتهای بد  تونی اینا رو خبوری؟ من بیدکویت می

. ذه با اػراد بالغ هم این کارو کرد خیلی بده که منی. تره ؼدر با یه ذهن جوون راحتچ

. ای تػ کرد و کیده طال را در برف انداخت و در ذنل او بدنبال اذیا پنهان دیگر گشت او به گوذه

کنین باید ؼبل از این که تاریک بشه به ذهر  مرو متوپدرا میشه این دزدی ».صربی آه کشید او با بی
« .بعدی بردیم

« .اونا چیز با ارزذی برای برداذنت ندارن. هیچ چی»دومی گػت 

ادبشون که » اولی در حالی که ذنل او را در مشتش گرػته بود تا اذیا با ارزش را پیدا کند گػت 
« .ارزن اونا یه چیزی می. حداؼل ادب داریم. هدت

به من لطػ . خوام به خاطر این ادبای پیر کند حرکت کنیم دیگه منی. لطػا اونا رو وردارین». گػتاو 
« .ارزذن و دلشو نداذتم که از این بدخبتی جناتشون بدم هر چهار تا ذون بی. کنین می

« .پیرزنه رادت میگه». یکی از ادبای لنگ را نگه داذتدومی 

های  اگه کیده. تونیم دریعرت راه بریم می. چهار تا ذون هر». کرد همانطور که آن را برردی می
« .اػتیم ادتخوانو برداریم حتما گیر می

« این چیه؟». وؼتی به جیبش ردید ایدتاد. کرد اولی هنوز ذنل او را جدتجو می
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« .چیزی نیدت که بهش عالؼه داذته باذی». تر ذد صداش کمی خشن

« ره؟آ» . او کتاب دػر را از جیبش بیرون آورد

. باالخره. کرد تا باالخره پیامی را دید  او به صػحات خالی نگاه می

« این چیه؟»

« تونی خبونی پدرم؟ می. یه دػرتچه»

« .به نظر منیاد چیزی توش باذه که ارزش خوندن داذته باذه. نه»

« .ورش دار، اگه چیزی توش ننوذنت ذاید ارزذی داذته باذه» .دومی گػت

دیگه به اندازه کاػی حتمل » . مشیر را در برابر او نگه داذته بود نگاه کرداو به مرد جوانی که ش
« .دزدی همینجا متومه. کردم

« .وؼتی متوم میشه که من بگم»

و بعدش میرین و اگه نرین گوذتون ». و ددتش را دراز کرد« .پدش بده»آن با صدایی یکنواخت گػت
« .اید بیان ذما را مجع کننکشومنتون و والدینتون ب گیرم و تا ذهر می رو می

خودتو عصبانی نکن یا مزه ببین، ». داد در حالت تداػعی عؼب رػت او در حالی که ذمشیر را تکان می
« !وری باید از این ادتػاده کنمطدومن چ من می! می چشیاین ذمشیرو 
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و در پیچ باالی پل  او به دربازانی که باال آمده بودند. هوای داکن عصر ناگهان با ذیهه ادبان پر ذد
وؼتی . دو مرد جوان تا حلظه محله آنان بدلیل صدای آب متوجه نشده بودند. بودند نگاه کرد

ناتان چاؼوی دیگری را از ددت . کنندگان با حیرت چرخیدند آن ذمشیر را از ددتانش گرػت محله
. او بیرون کشید

ربازان با صدایی عمیؼ و آرام گػت درکرده س. دربازان دوار دیهارا ناگهان بر آنها مدلط ذدند
  «اینجا چه خربه؟»

خوب، ما به این دو نػر برخورد کردیم و به ما »:آن گػت. دو مرد جوان از ترس خشکشان زده بود
دادن تا از خودمون دػاع کنیم و حنوه ادتػاده  داذنت به ما یاد می. گػنت که باید از مراؼب دزدا باذیم می

« .دادن میاز این ذمشیرو نشون 

« دردت میگه پدر؟». درکرده دربازان ددت خود را روی زین گذاذت

کنیم و داذتم  ما این نزدیکیا زندگی می. دردته. . . ما . . . من »چشمان ملتمدش به دمت او بازگشت 
« .گػتم که مواظب دزدانی باذن که ذنیدیم این اطراف هدنت به این دو مداػر می

دم تو این کیده  ونطور که ؼول دادم یه بیدکویت برای منایش بهت میهم. و چه ذمشیربازی بود»
« .ها رو بده به من مرد جوان بیدکویت

« .ذب خبیر مواظب خودتون باذین. باذه». او با محاؼت درش را تکان داد

اگه به اندازه کاػی به دػرتچه ». او با نگاهی چپ به مرد جوان نگاه کرد. آن ددتش را بیرون آورد
« .نگاه کردی پدش بدهمن 
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. دوخت در ددتانش گذاذت چشمانش از نگاه او گشاد ذد و کتاب دػر را مثل اینکه انگشتانش می
. دوخت البته واؼعا ددتش می

« ممنومن پدرم». آن لبخند زد

« .خداحاػظ مراؼب باذید» . او ددتش را بر روی کت مندرس خود پاک کرد

. او ددته ذمشیر را به طرػش گرػت. او با احتیاط برگشت «اینو ػراموش نکن». او چرخید تا برود
« .پدرت واؼعا عصبانی میشه اگه ذمشیرذو برنگردونی»

خوادت بدون کمی منایش کار را متام کند چاؼو را چرخاند و در  ناتان منی. او به دؼت آن را بلند کرد
زیر بغلش چرخاند و به  چاؼو را به هوا انداخت و پشت درش گرػت و آن را. پشت ددتش ؼرار داد

در این حال چرخش چاؼو را برعکس کرد و . آن چشمانش را به دمت او چرخاند. ددت دیگرش داد
. های گشاد ذده گرػت تیغه چاؼو را گرػت و ددته آن را به دمت مرد جوان با چشم

« اینو از کجا یاد گرػتی پیرمرد؟». درکرده دربازان پردید

این بود که اورا پیر مرد کرد  ناتان را ناراحت میوجود داذت که ر چیزی اگ. ناتان ابرو در هم کشید
کرد باید او را حداؼل با تعجب  نظیر بود و ػکر می او جادوگر و پیشگویی با توانایی بی .صدا بزنند

او موهبتش را با ادتػاده از راداهان حمدود کرده بود . نگاه کنند حتی اگر ذگػت زده نشده باذند
زبان . او همچنین مانع صحبت کردنش ذده بود. رػته بودوگرنه کػشان درکرده دربازان آتش گ

. ناتان به اندازه ؼدرتش خطرناک بود

برادرم خودذو با . اػتاده ادت متادػانه برادرم کر و عؼب»او به مردان جوان اذاره کرد تا بروند 
« .کنه های اینطوری درگرم می حؼه
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« دن؟خامن مطمئنید که این دو نػر مشکلی برای ذما دردت نکر»

« اوه نه». گػتپوزخندی او با  

درکرده دربازان اػدار خود را بلند کرد و بیدت مرد همراه او هم این کار را کردند و آماده عظیمت 
« .صحبتی درباره دزدی. خوب ػکر کنم یه صحبتی باهاذون داذته باذیم». بودند

هاذون را از غذا  ور مغازهاگه این کارو کردید حتما بپردید که بهتون بگن دربازان دیهارا چط»
« .کشن خالی کردن و دارن گردنگی می

دومن اما ارباب رال جدید  من چیزی در مورد گذذته منی» . مرد با چانه مربعی اػدار را پایین آورد
« .ددتور صریح دادن که هیچ دزدی حتی تودط ارتش خنواهد بود

« ارباب رال جدید؟»

« ب دیهارااربا. ریچارد رال». درش را تکان داد

البته برای . زد لبخندی که هنگام صحت پیشگویی می. از گوذه چشمش لبخند کوچک ناتان را دید
ػؼط دختی  این امر موجب لبخندی بر لب او نشد بلکه اػتاد ولی  اتػاق می د ایناینکه موػؼ باذند بای
نیدم بله ػکر کنم این ادم رو ش» .تنها جایگزینش بدتر بود. رو تایید میکرد دراهی که باید میرػنت

« .گید حاال که می

های  ادب« !2، ادپلدینگ1اکدن». درکرده دربازان در رکاب خود ایدتاد و به دمت مردانش بازگشت
دنبال اون پدرا برید و اونا رو پیش » . کرد آنها هنگام جلو آمدن برف را به اطراف پرتاب می

                                                           

1 Ogden 
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دربازا مورد دزدی ؼرار گرػته و هاذون تودط  حتؼیؼ کنید که آیا واؼعا مغازه. ذون بربید خانواده
اگه کدای دیگه هم با همین ذرایط در حمله وجود داذت گزارش اونا رو ػورا به آیدیندریل بػردتید 

« .و مطمئن بشید که به آندازه کاػی مواد غذایی برای گذرون زمدتون داذته باذن

. ر مدر جنگل راندندو ادبشان را د. دو مرد با مشتشان به چرم تیره و زره احرتام گذاذتند
ددتور لرد رال، دارین به آیدیندریل ». او توضیح داد. درکرده دربازان به دمت او برگشت

« رین؟ می

« رن اوجنا در امنیت باذیم  بله امیدواریم مثل بؼیه که ذمال می»

به ذما همون چیزی رو که به بؼیه هم گػتم . ذما در امان خواهید بود اما باید هزینه اونو بپردازید»
تابعیت ذما الزمه و باید کمی از . موطن ذما هر کجا که بود حاال حتت ػرمان دیهارا هدتید. گم می

« .نتایج تالذتون رو بپردازید، تا ؼادر به ورود در درزمین دیهارا باذید

« کنه؟ معلومه که هنوز ارتش از مردم دزیدی می». او ابروی خود را باال برد

همه یک مؼدار برای هزینه . بیاد اما نه برای لرد رال و حرػش ؼانونش ادتممکنه اینطور به نظر »
خواین این هزینه رو بدین نباید حػاظت و  اگه منی. پردازند نیروهای حماػظت کننده آزادیشون می

« .آزادی خبواین

« .رو در اختیار دارهمثل اینکه لرد رال همه چیز »

« درمتندی ادتاو جادوگر ق». درکرده دربازان درش را تکان داد

                                                                                                                                                                                           

2 Spaulding 
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. های ناتان با خنده آرامی لرزید ذانه

« .اػتاده نیدت خنده مگه کر و عؼب برای چی می». چشمان درکرده دربازان نازک ذد

پهن  همانطور که از برابر جادوگر ذانه. ها رػت آن به دمت ادب« .اوه بله اما ذهنش نصػه ادت»
زمانی که «  .خنده ها اونطوری می ین زمانتر در عجیب». گذذت ضربه آرذ دختی به ذکمش زد می

« .اگه ادامه بده هر حلظه ممکنه آب دهانش راه بیاػته». کرد امخی کرده و گػت ه میناتان درف

مادیان . در آمد بال با ملس او به رؼص. آن به آرامی ددتش را بر پهلوی طالیی، ؼدرمتند و براق بال کشید
آن مواػؼت . آورد او چیزی بیشرت از ملس کردن درش دودت نداذتبزرگ مشتاؼانه زبانش را بیرون 

ای ادبی کرد و زبانش را دوباره بیرون آورد تا این بازی ادامه  بال خنده. کرد و پشت گوذش را خاراند
. پیدا کند

« گػتین درگروهبان، که لرد رال جادوگر ؼدرمتندیه؟ داذتین می»

« .بینید کشت برابر ؼصر می او موجوداتی که بر روی نیزه در. دردته»

« موجودات؟»

اونا یه تعداد از مردمو کشنت اما لرد . ذبیه مارمولکدار  زذت، ػلس. کرد صدا می مریدویتاونا رو »
« .رال تکه تکه ذون کرد

. اصال خرب خوبی نبود. مریدویت

« تونیم غذا و حملی برای خواب پیدا کنیم؟ کجا می.ذهری در نزدیکی هدت»
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« .اوجنا یه مهماخنانه کوچیک هم هدت. عد از ارتػاع بعدی دو مایل اون طرف هدتب 3اوک تن»

« و تا آیدیندریل چؼدر مونده؟»

با این حیوونای خوب ذک ». او چهار ادب را ارزیابی کرد. خاراند ها را می زمانی که آن گوش ادب
« .دارم بیشرت از هػت یا هشت روز طول بکشه

« .دربازایی هدنت تا مانع دزدی بشن خوبه که. ممنومن درگروهبان»

اش  گرػته بود، موهای دػید بر ذانه و دخت به خود  گونه  او نگاهی به ناتان انداخت که ذکل دتون
ناتان با . ریخته بود، چانه ؼوی و تازه اصالح ذده و چشمان آبی تیره و با نػوذش کامال اثرگذار بودند

. اش مردی جذاب و ؼدرت مند بود وجود دن هزار داله

ای باذد  خوادت نگاهش بر پیرزن ؼوز کرده درکرده دربازان دوباره به آن نگاه کرد او ترجیحا می
ما دنبال یه نػر ». ای داذت حتی اگر ؼدرتش حمدود ذده بود ناتان حضور تهدیدکننده. تا ناتان

« .مدلک پاردایان. گردیم می

« ی ؼرمز؟مدلک پاردایان؟ همون امحؼای پرذکوه در نیکوبارده با ذنال»

بیدت ادب دیگر در برف به . درکرده دربازان اػدار را کمی ذل کرد تا ادبش به کنار حرکت کند
زدند و دم تنبلشان هوای  های خشک کنار جاده را گاز می گشتند یا امیدوارانه ذاخه دنبال مچن می

یه اػدر و یک های مدلک و  دو مرد یکی از لرد ژنرال. همونا». کرد درد عصرگاهی را جاجبا می
ما همه جا آدم داریم و . اونها از آیدیندریل ػرار کردند و لرد رال ددتور داده تا بازگردانده ذوند.زن

« .گردن متام ییالق را به دنبال اونا می
                                                           

3 Ten Oaks 
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« آیا لرد رال در جایگاه جادوگران هدنت؟. ای از اونا ندیدم متادػتم اما نشونه»

« گیر نه، در ؼصر اعرتاف»

« حداؼل این خوبه». کشیدآن آهی 

« چرا خوبه؟». ابروهایش را در هم کشید

وام این مرد خ اوه خوب می» . او متوجه نشده بود که آدودگی خود را با صدای بلند به زبان آورده بود
اگه . توندتم چون ذنیدم با جادو حماػظت ذده کرد دیگه منی بزرگو ببینم و اگر در جایگاه زندگی می

« ن ؼصر که به مردم دالم کنه ممکنه ببینمشبیاد به بالکو

ػکر کنم ؼبل از این که تاریک بشه بهرت تالش کنیم تا به . خوب ممنون بابت کمک ذما درگروهبان»
« .خوام یکی از ادبام پاذو تو چاله بزاره و پاش بشکنه منی. اوک بردیم تن

. دور از آیدیندریل هدایت کرد درکرده دربازان به او ذب خبیر گػت و دتون دربازانش را در جاده
امکان این نوع . تنها پس از اینکه آنها دیگر ممکن نبود صدای آنها را بشنوند ؼػل صدای ناتان را برداذت

ذنید آماده کرد و  آن ذهن خودذو برای دخنرانی که باید می. کنرتل در طوالنی مدت وجود نداذت
. آوری کرد ودایلشان که در برف پخش ذده بود مجع

« .بهرت راهو ادامه بدیم». به او گػت

«  -تو طالها رو به دزدا دادی؟ تو باید » . ناتان متکربانه ابرو در هم کشید

« اونا بچه بودند ناتان و البته گردنه»
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« خوادنت دزدی کنن او نا می»

بیوػته اما دونی که این اتػاق ممکن نبود  ٔتو خودت می». آن لبخندی زد و بارها را بر دوش بال گذاذت 
« .ػکر نکنم دیگه این کارو بکنن. من چیزی بیشرت از طال بهشون دادم

« .امیدوارم اون جادو انگشتاذونو تا ادتخوان بدوزونه» . ای کرد او ناله

« .پیامی در کتاب دػر بود. خوام بریم به مهموخنونه می. به هم کمک کن»

های براش گذاذته بودیم که یه بچه ده  نشونهما . خیلی طول کشید». ای دکوت کرد ناتان تنها حلظه
. ما هر کاری کردیم غیر از این که یه یادداذت به لبادش بزنیم. توندت ؼبل از اون بػهمه داله می

« خوب ادؼػ اعظم و پیشگو واؼعا منردن، امحؼ»

اون . ونیمد یاد چون می به نظر ما واضح می. مطمئنم که براش داده نبوده» . آن تنگ بال را حمکم کرد
« .ورنا ػهمید همین مهمه. دلیلی نداذت که ذک کنه

« خوب چی گػت؟» . ای مغرورانه پیش از کمک کردن برای بدته بندی جواب داد ناتان با خنده

« .وؼتی یه جایی برای ذب پیدا کردیم خواهیم ػهمید. دومن هنوز منی»

متادػ اػتاده رو اجنام بدی واؼعا  ؼباگه دوباره حؼه کر و ع :ناتان انگشتش را به دمت او گرػت
 .خواهی ذد
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و اگه دوباره کدی رو دیدیم و تو ذروع به داد زدن کردی که تودط » . او امخی عصبانی به ناتان کرد
یی ادیر هدتی واؼعا این دػعه کر و ویه پیرزن جادوگر دیوونه دزدیده ذدی و با ؼالده جاد

« .کنم اػتادت می عؼب

زمانی که به دمت ادبش . به کارش ادامه داد بودن حرف آن همیتا بی ی حاکی از ناتان با اخم
. زند بازگشت دید که به دمتش لبخند می

ها در آدمان بود و  به پدر مدئول اصطبل دپردند دتاره را های خود وؼتی مهماخنانه را یاػتند و ادب
دود چوب دوخته ذده بوی غذا را هم همراه . ذد ماه کوچک زمدتانی در گوذه کوه دوری دیده می

. ل داد تا ودایل آنها را محل کندطباو یک پنی به پدر اص. داذت

تنها تعداد کمی از اػراد حملی را در میز داذت آنها مشغول اوک جامعه کوچکی بود و مهماخنانه  تن
گػتند و ذایعات احتادهای  نوذیدن و پیپ کشیدن بودند و دادتان دربازهایی را که دیده بودند می

دیگران از آنها . ردند: ئن نبودند در کنرتل آیدیندریل ادت را تعریػ میلرد رال که واؼعا مطم
. پردیدند که اگر ػرمانده جدید وجود نداذت چرا دربازان دیهارا ناگهان منظم ذده بودند

های بدته ذده تا راداهان،  ای، پیرهنی دػید چین دار با دکمه های بلند، ذلوار ؼهوه ناتان با چکمه
با . ای تیره تا کػ  به پیشخوان رػته و در برابر چند بطری نشدت ره و ذنل ؼهوهجلیؼه باز دبز تی

ناتان از . حالتی اذراػی ذنل خود را روی ذانه عؼب زد و پایش را در روی میله زیرپایی گذاذت
او آن را داده گرػنت . اش در ؼصر بدیار راضی بود هایی به غیر از ذنل دیاه همیشگی پوذیدن لباس

. دخوان می

صاحب مداػرخانه عبوس تنها زمانی لبخند زد که ناتان نؼره به دمتش هل داد و پیشنهاد کرد با 
صاحب مهماخنانه ذانه باال داد و . توجه به هزینه باالی اؼامت بهرت ادت همراه آن غذا هم داده ذود

. مواػؼت کرد
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اش در خانه  گػت و زن واؼعی می اش ؼبل از اینکه او بداند ناتان دادتانی درباره دػر خود با معشوؼه
ناتان نزدیک . کند چیز جتارت می خوادت بداند ناتان در چه مرد می. کرد دوازده پدر او را بزرگ می

. ذد و صدایش را پایین آورد و چشمکی به مرد زد و گػت برای او بهرت ادت که نداند

 ه اػتخارناتان ب. جمانی به او داد دنینوذی صاحب مهماخنانه کامال حتت تاثیر ؼرار گرػته بود و لیوانی
و هنگام آوردن خورش لیوانی نوذیدنی خانه و مشرتیان نوذید  اوک، صاحب مهمان خانه تن مهمان

. ها در مهماخنانه بر روی غریبه پرابهت بینشان بود متام چشم. برای زنش خوادت

د و به ناتان زمان کاػی ندهد ؼدم خورد که دیگر حوادش پرت نشو. داد لبهایش را حمکم ػشار می آن
خوادت بداند که چه  می. کتاب دػر حواس او را پرت کرد. تا بهانه دیگری برای بودن در آجنا ندازد

ممکن ادت اتػاؼی اػتاده باذد و یکی از خواهران تاریکی کتاب را . گوید اما همزمان بیمناک هم بود می
او انگشتانش . این اتػاق برای آنها ؼابل حتمل نبود. آند تهگرػته باذد و درباره زنده بودن آنها اطالع یاف

ها در  داندت این بود که ؼصر پیشگو تنها چیزی که می. ای دردناک در ذکمش ػشار داد را به نؼطه
. ددت دذمن ادت

ی و میز مربع  و آػتابه لب پریدهاتاق کوچک اما متیز بود دیوار دػیدکاری ذده با لگن ددتشویی حلبی 
صاحب . اغ نػتی بر روی آن ؼرار داذت این چراغ نػتی را ناتان از مشعلگاه کنار در آورده بودکه چر
های  ای به زودی آمد و پدر مدئول اصطبل کیػ خانه با بشؼابی خورش گوذت بره و نان ؼهوه مهمان

. آنان را آورد

« خوای برام دخنرانی کنی؟ خوب، منی». ناتان گػت

« .نه ناتان خدتم»
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حالت صورت او « .ػکر کردم در برابر اون ؼضیه کر و الل منصػانه ادت». را جلو برد او ددتش
چه احدادی داری اگه . من همیشه به جز چهار دال اول زندگیم این ؼالده رو داذتم» . تاریک ذد

« متام عمر زندانی باذی؟

ناتن در اتاق . ده ادتبان او او هم به همان اندازه زندانی بو آن با خود ػکر کرد به عنوان زندان
هایش بر کػ چوبی صدای بلندی ایجاد  چکمه. حرکت کرد و آن را به دؼت مورد برردی ؼرار داد

«  .اون چیزی نیدت که بهش عادت داذتم» او با صدای بلند گػت . کرد می

آن بشؼاب خورش را عؼب زد و کتاب دػر را روی میز گذاذت به پوذش چرمی آن مدتی نگاه کرد 
. خره آن را باز کرد و به صػحه نوذته رػتوباال

یک اذتباه و . متام کلمات را به خاطر دارم. باید اول دلیلی را که آخرین بار مرا انتخاب کردی بگویی
. کتاب دػر آتش خواهد گرػت

ناتان از روی ذانه آن به نؼطه ای که « خوب خوب، خیلی حمتاطه عالیه»با خودش زمزمه کرد  
ورنا معلومه خیلی . به ضربات ؼلم نگاه کن که چه ػشاری داده». اهی انداختکرد نگ اذاره می
« عصبانیه

. داندت ورنا چه منظوری دارد او می. آن نگاهی به کلمات انداخت

باید خیلی از من »آلودش ذناور بود با خود زمزمه کرد  در حالی که کلمات در نگاه خیره اذکآن 
« متنػر باذه

« .کنه که چی؟ منم ازت متنػرم و ناراحتت منی». دناتان خودش را صاف کر

« واؼعا ناتان؟ واؼعا از من متنػری؟»
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« واره؟ بهت گػتم که این نؼشه تو دیوانه». تنها جواب او ذانه باال انداختنی به نشانه رد بود

« .نه از موؼع صبحونه»

« .خوب هدت دیگه»

. دی تا انشعاب پیشگویی رو انتخاب کنی ناتانتو ؼبال تالش کر». او به کلمات در کتاب دػر نگاه کرد
ها  دونی اگه انشعاب غلط انتخاب بشه چه اتػاؼی خواهد اػتاد و چؼدر ػداد در برابر پیشگویی تو می

« .وجود داره

! پروا به کشنت بدی چه اتػاق خوبی ممکنه بیػته؟ منم با خودت آووردی اگه تو خودتو با این نؼشه بی»
« .ممکنه جػتمون کشته بشیم. ل دیگه زندگی کنمخوام هزار دا من می

. کردی بهم بگو تو چیکار می». او ددتش را به آرامی بر بازوی عضالنی او نهاد. آن از صندلی بلند ذد
« .کردی بگو خودت چی کار می. تو خودت به من هشدار دادی. خطرو دید. تو پیشگویی ها رو میدونی

آتش از چشمانش رػت و ددت بزرگش را بر روی ددت . دوختند آنها مدتی طوالنی نگاهشان را به هم
ولی با دوندنت خطر برای تو احداس . تنها ذانس مادت. همون کاری که تو کردی آن» . او گذاذت

« .ده بهرتی بهم منی

« اوجنان؟ اونا تو آیدیندریل هدنت؟. دومن ناتان می»

یشون، و دیگری موؼعی که ردیدیم اوجنا یک»کرد به آرامی گػت او زمانی که ددت او را نوازش می
« .اینو در پیشگویی دیدم. خواهد بود
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خونه همونطور  جنگ پیشگویی ػرا می. آن، دوره پیشروی ما با تعداد زیادی پیشگویی در هم پیچیده»
هر کدومشون باید دردت برردی . ها در هر جهت هدتند انشعاب. که مگس دور زباله مجع میشه

ای میان اونا وجود داره که  و بدتر از آن ػاصله. باه بریم به ندیان دچار خواهیم ذداگه راه اذت. بشه
« .و از اینم بدتر بؼیه هم باید راه دردت رو برن و ما کنرتلی بر اونا نداریم. دومن چیکار باید کرد منی

ناتان . کرد اش را نزدیک او پشت میز نشدت و صندلی. درش را تکان داد آن جوابی پیدا نکرد و تنها 
کرد که ؼلم را  ای را کند و در حال جویدن او را نگاه می ای از نان ؼهوه صندلی دیگر را برداذت و تکه

. از پشت کتاب در آورد

کتاب را بدت و در . آن نوذت ػردا ذب وؼتی ماه به ودط آدمان ردید به جایی برو که این را یاػتی
. جیب لباس خاکدرتی گذاذت

امیدوارم به اندازه کاػی با هوش باذه که ایمان تو را ». ه دهانش پر از نان بود گػتناتان در حالی ک
« .ؼضاوت کنه

ما بیدت دال اونو به جاهای دور از ؼصر ػردتادیم . ما به بهرتین ذکل ممکن اونو آموزش دادیم ناتان»
آن حمل « .داذته باذیمحاال باید بهش ایمان . ما هر کاری کردیم. تا یاد بگیره از عؼلش ادتػاده کنه

« .خالؼ عزیز، به او نیرو بده». انگشرت ادؼػ اعظم را که این همه دال در آن بود بودید

« خوام یه ذمشیر می» . ناتان ؼاذؼ خورش داغ را ػوت کرد و گػت

خوای ذمشیر  چرا می. تو جادوگری که کامال به موهبتش ددرتدی داره» . ابروهایش در هم رػت
« داذته باذی؟

رم رو کمرم ذمشیر  خوام وؼتی راه می چون می» . به او انداخت ای  او نگاهی عاؼل اندر دػیهانه
« .داذته باذم
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 هنمبیست وفصل  
َ کؽظ « لغفب» کبتؽیي ؾهؿه

لٍِْ َ چهوبى ًؽم  گم   ای ؼیچبؼظ ث َ آؼاهی لوف  ؼً ًگبٍ کؽظ ّ یک قوت اؾ صْؼت ظؼضهبى اّ ؼا ث
َ چهوبى ُن ًگبٍ هی. کؽظ َ اّ اثتعا  ّفتی ث کؽظًع ؼیچبؼظ لبظؼ ًجْظ تب صْؼتم ؼا ثؽگؽظاًع هگؽ ایي ک

ّ اکٌْى ایي ههکل ؼا ظانت. کؽظ ایي کبؼ ؼا هی بـ گؽهی اؾ ضْ. ا ازك ؽ اّ  اقتي ؼا ثْظى ظقتم ثؽ کو
ّ ایدبظ هی َ آغْل . کؽظ ظؼ ا ـً اؾ ث َ ظؼ ت�� ثْظ تب تصْیؽ کی�� ظؼ غٌُم تصْؼ کٌع ّ هب اّ ًباهیعاً

َ ثْگیع  .اؾ انتیبق هی قْضتثعًم . کهیعى کبتؽیي نْظ ّ ثل

َ ظؼّك گفت  َ»:اّ ث َ هی«.ام ضكت ّؾ ظؼاؾی ثْظٍ». ضْاقت ضْاة آضؽیي چیؿی ثْظ ک فؽظا ثبؾم ثب . ؼ
 «.ثْظُن ضْاُین 

« .ضْام اهب هي هی»

ٌْظ ظیگؽ  اّ هی. ؼیچبؼظ لجِبیم ؼا ثؽای قبکت کؽظى اّ لوف کؽظ ظاًكت اگؽ ثبؼ ظیگؽ ایي کلوبت ؼا ثه
لْی ضْظل ؼا ثگیؽظ َ لت. ًوی تْاًع  خ ًی ک ی اّ ؾهب وٌ ُبیم اًتِبی اًگهتبى اّ ؼا  ظؼضْاقت ض

ًٌع ظْفت کلوبتم غیؽلبثل ؼظ هی َ ضیف ُوب َ. کؽظى ثْظ هکیعًع ّ ایي ثْق َ  ظؼ ه آلْظگی غٌُم ث
َ ثبنع قطتی هی هٌكدوی ظانت . تْاًكت افکبؼ 

تْاًكت فکؽی ایدبظ کٌع ؼّاذ فؿیؿ، کوکن ٌکیع: اّ  ؽّ ظُیع. ا َ هيً ی َ کی�� تقلك ظاؼظ. ث . للت هي ث

تْاًكت ثْگیع « .فؽظا». اّ 

َ کؽظ َ گْل ؼیچبؼظ ؼا ثْقیع ؾهؿه وچٌبى ک ّؾ گفتی ّ هي ». اّ ُ ْ ظیؽ «  .ُب ًظجبلت گهتن  قبفتایٌ

یكْیت ضْظل ؼا ًبهؽئی کؽظٍ ثْظ ٌل هؽ هت ثعّى ظؼضْاقت هكتمین اّ . ؼیچبؼظ ثب اقتفبظٍ اؾ ن همبّ
َ تبضیؽ هی کوی قبظٍ َ. اًعاضت تؽ ثْظ اهب ایي، ْهؼظ غیؽلبثل اختٌبة ؼا کوی ث یْاً ّاؼ  ّلتی خكتدْی ظ

َ ـ تْاًكت تسول کٌع ّ ث ی اّ ؼا ً ت اّ اّ ؼا ظیع ، ًبؼازت . ؼفت ه

َ َ گؽظى ؼیچبؼظ ؼقیع آى ؼا گفت ّ ثْق َ آى ؾظ ّلتی ظقتم ث صجر . ضْة ثطْاة کبتؽیي». ای قؽیـ ث
« .هی ثیٌوت

 َ ّ ظقتبًم ؼا ثؽ قیٌ َ ظیْاؼ ثْظ  َ پهتم ث َ ظٍ فْت آى عؽف تؽ ایكتبظٍ ثْظ ک َ اگبى  ک ؼیچبؼظ ث
َ خلْ ًگبٍ هی َ ثْظ ّ ث َ چیؿی ًوی گػانت ًٌع ایي ک ظؼ اًتِبی قؽقؽای تبؼیک . ًگبٍ کؽظ یعظ کؽظ ُوب
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ًی هی ِجب َاّ . ظاظ ثؽظیي ًگ ُیچ ّخ  َ ْظ اّ چكجیعٍ ثْظ،  ث َ ث َ ًعیعى ؼیچبؼظ ّ کبتؽیي ک ُؽ ث تؾب
ُیچ ازكبقی ًگبٍ هی. کؽظ ًوی ؽل اّلیک ، کبؼا ، ّ ؼایٌب  ضْاثیعٍ ثْظًع. کؽظ ثعّى  . ًگِجبًبى ظیگ

ّ ظـ وؽل ثؽظ  َ قوت فمت ک ؼّی ظؼ . ی ظؼ ؼا چؽضبًع تگیؽٍؼیچبؼظ ظقتم ؼا ث ؾًم ثؽ  اًعاضتي ّ
ق ضْظل ثؽّظ ت اّ ٌکتؽل کؽظ . ثبفث ثبؾ نعى آى نع ّ کٌبؼ ؼفت تب کبتؽیي ظؼ اتب ّ ضْظل ؼا ثب ظق ا

ًْ. ّ ظقتم ؼا ثْقیع . ُبیم تكلین نْظ ًؿظیک ثْظ ؾا

َ ظقتم ًگبٍ کؽظ ظاًكت ظیگؽ ًوی چْى هی هت کٌع ث ؽ اّ همبّ َظؼ غ. تْاًع ظؼ ثؽاث ُبیی ثؽای  ٌُم ثِبً
َ ثع اقت؟ ثؽای چی فکؽ هی. قبضت تكلین نعًم هی کٌع ایي لعؼ انتجبٍ  هگؽ چَ ضؽؼی ظاؼظ؟ ثؽای چ

. اقت

َ ُب   َؾهؿه ًٌع �� َ  ُوب َ قغر ثؽقع ضف َ ث آًک ًِب ؼا پیم اؾ  ؼّی افکبؼل افتبظ ّ آ ای قٌگیي ثؽ 
. کؽظ

خلٍْ هی ٌغمی  هت ًکؽظى ؼا ه عاُبیی ظؼ غٌُم همبّ َ اّ هیظا ص ٌِب اؾ ؾیجبیی ظًع ّ ث ُبی ایي  گفتٌع ت
َ ْظ خػاة ک��� ّؾ  هْخ ًٌع ؼ َ اّ هب بـ هیصع  لػت ثجؽظ  ؼّني ثْظال ث َ اّ التو َ کبتؽیي ث . کؽظ الجت

بـ کٌع ازك ّؼهی ظؼ گلْیم  نعٍ ثْظ تب  َ .ضْاقتي اّ ثبفث  هت ای  اّ ثؽای پیعا کؽظى ثِبً ثؽای همبّ
. کن هبًعٍ ثْظ ثگؽیع

اّ، . یص ؾظٍ ثْظافکبؼل  ت اّ ؼا ظؼ ُن ثهکٌعثطهی اؾ  ه اهب ثطهی . نعیعا ت�� هی کؽظ تب همبّ
ْؼ ظؼ غٌُم ثب ت��ی قطت هی کْچکّ  کن ّ ُهعاؼ ظُع چیؿی  ً َ ا َ ظاظ تب ث خٌگیع تب اّ ؼا فمت ًگ

َ ّخْظ ظاؼظ ًْ َ چَ. ضغؽًبک ّ ُهعاؼگ چیؿی ظؼ  چیؿی هوکي اقت انتجبٍ ثبنع؟ چؽا غلظ ثْظ؟ چ
ؼّى اّ هی ْلفم کٌع؟  ظ ضْاقت هت

ذ فؿیؿ کوکن ٌکیع ؼّا . ا

اظٍ ًوی َ کكی ظیگؽی ظ َ ث ّ لجطٌعل ؼا ظیع لجطٌعی ک َ ّخْظ آهع  اّ لجبى . نع تصْیؽ کی�� ظؼ غٌُم ث
َ اّ گفت ّظقتم ظاؼظ. هتسؽکم ؼا ظیع . کی�� ث

ٌِب ثبنن ؼیچبؼظ هی»: کبتؽیي گفت َ ًوی. ضْام ثبُبت ت « .تًْن صجؽ کٌن ظیگ

ؼّ هی. ضْة ثطْاة. نت َث ضجؽ کبتؽیي» . اّ ظؼ ؼا ثكت« .ثیٌن فؽظا صجر تْ 

َ اتبق ظؼ ؼا ثكت  ًفف ل، پف اؾ ّؼّظ ث یؽاٌُم اؾ فؽق ضیف . ًفف ؾًبى َث ضبعؽ ضكتگی�� پ
َ هسل اصلی.ظقت ضقیفم ؼا��� ثؽظ تب لفل پهت ظؼ ؼا هسکن کٌع. ثْظ ال ثبؾ  ٌُگبهی آى ؼا ث
ٌِب یک پیچ ظانت. گؽظاًع لفل نکكت هی آّیؿاى ثْظ ّ ت ًْؼ ضقیف آتم ظؼ آتهعاى پیچ . آى لفل  ظؼ 

ٌی ًوی ؼّی فؽل تؿیی . ظیع ُبی ظیگؽ ؼا ثؽ 

َ قطتی ًفف هی َ ث ّ آى چٌبى گؽم ثْظ ک ؼیچبؼظ ثٌع نوهیؽ ؼا اؾ قؽل ظؼّآؼظ ّ نوهیؽل . کهیع ا
پٌدؽٍ هی َ کٌبؼ  َ ث ٌُگبهی ک ق نعى اّ ظقتگیؽٍ ثب ت�� هؽظی . ؼفت ثؽ ؾهیي اًعاضت ؼا  ظؼ زبل غؽ
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پٌدؽٍ ؼا ثبؾ کؽظ ّ ثؽای ًفف کهیعى��� کؽظ ؽظ نم. ؼا چؽضبًع ّ  هب اّ ؼا  ُْای ق ُبیم ؼا پؽ کؽظ ا
. قؽظ ًکؽظ

َ اؾ کٌبؼٍ پٌچؽٍ ؼظ نْظ ّ ظؼ ثؽف غل َ ایي فکؽ کؽظ ک ّ اّ ث ُوکف ثْظ   َ لم ظؼ عجم اهب . ؾًع تاتب
ُْای قؽظ  ْؼ ایي کبؼ ؼا ًکؽظ ّ اخبؾٍ ظاظ  ً َ َ نت اًعاضت ّ قپف ث ؼّی اّ زؽکت کٌع ّ ًگبُی ث ثؽ 

ؿّی هٌ . هبٍ ّ ثبك 

ِوع چیؿی ظؼقت ًجْظ اهب ًوی ؼًّم ثب آى  هی. تْاًكت آى ؼا ثف ضْاقت ثب کبتؽیي ثبنع اهب چیؿی ظؼ ظ
هت هی چؽا؟ ًوی. کؽظ هجبؼؾٍ هی َ ضْظ همبّ . کٌع تْاًكت ظؼک کٌع چؽا ظؼ ثؽاثؽ ضْاقت

ّ ّظثبؼٍ ث��� لم ثْظ. ى فکؽ کؽظا . نبیع ایي ظلی

َ چیؿ  ؟ اّ ث َ ثْظ ك اّ ظؼ ثؽاثؽ کبتؽیي اؾ ثؽای چ َ فوی ؽ اّ کی�� ؼا ظّقت ظانت ایي ضْاقت اهب اگ
نعٍ ثْظ. تْاًكت فکؽ کٌع ظیگؽی ًوی هْؼظ ضبعؽات کی�� ظچبؼ ههکل  . اهب ظؼ 

َ تطت ؼفت ثیمؽاؼاؼیچبؼظ  َ ظؼ اًتِبی تْا ال هی ثب غؽیؿٍ. ث ت ُْقم ثؽای مًبیی ثؽای همبّظاًكت ک
وچٌبى گیح هی. کبتؽیي ُكت . ؼفت اّ ظؼ کٌبؼٍ تطت ًهكت ّ قؽل ُ

َ��� ًگبٍ کؽظ ًْؼ کن  . اّ آًدب ثْظ. ظؼ ثبؾ نع ّ ؼیچبؼظ ث لجبقی ثكیبؼ ًبؾک ثؽ تي ظانت ّ ظؼ 

َ ؼیچبؼظ ؼا فلح کؽظ گفت ٌْ . ؼیچبؼظ لغفب»: ثب صعای ًؽم ک ًؽّىه َ ا. اؾ ضْظت  �� ثب تًْ جبنن لغفب اگ
« .هیؽم هی

ذ فؿیؿ، اّ ًوی ؼّا َ . ضْاقت کبتؽیي ثویؽظ هؽگ؟ ا َ ّخْظ آهعى ایي فکؽً ؿظیک ثْظ ث ؼیچبؼظ ثب ث
َ افتع . گؽی

ْؼ آتم ًؿظیکتؽ آهع ٌِب . اّ ظؼ ً َ ؾهیي ؼقیع اهب چیؿی ظؼ ؾیؽل هطفی ًجْظ ت بـ نت پلیَك ظاؼ ث لج
َ ؼش هی َ ًؽهی ث َ هتصْؼ ثْظ کهیع ثِتؽ ؾیجبیی ثعًم ؼا ث َ. اؾ ُؽ چیؿی ک َ ثبفث خؽل ای  ایي صسٌ

َ هی اّ ًوی. نع َ چیؿ ظیگؽ خؿ چیؿی ک َ چمعؼ اّ ؼا هی تْاًكت ث ؽ اّ . ضْاقت ظیع فکؽ کٌع ّ ایٌک اگ
تٌم هی ؼا ًوی . هؽظ ظانت، اؾ نعت ضْاق

ْظ ظقتم ظؼ پهتم لؽاؼ ظانت لجطٌع ؾظ ّ ثب ظ َ ث ؽ اّ ًهكت َ کبتؽیي ظؼ ث��� وچٌبى ک قت ظیگؽ ُ
بـ هی. صْؼتم ؼا هبلیع ازك ت اّ لؽاؼ .کؽظ اّ گؽهبی ثعى کبتؽیي ؼا  ّ لجم ؼا ثؽ ل کبتؽیي  ضن نع 

َ اّ لؽاؼ گؽفت. فکؽ کؽظ اؾ لػت هوکي اقت ثویؽظ. ظاظ . ظقت کبتؽیي ثؽ قیٌ

َ کؽظ َ فمت ؼاًع ّ ؾهؿه کم فهك هي». کبتؽیي اّ ؼا ث « .ظؼاؾ ث

َ نع َ ث َ تطت ثؽگهت ّ ظؼزبلی ک َ کبتؽیي ضیؽٍ نع ت اّ ؼا هیاّ ث . ضْاقت، ث

َ کی�� فکؽ کؽظ ّ ظؼثبؼٍ . اّ لعؼتی ًعانت. ؼیچبؼظ ث َ ا َ ًبتبى ث ؿُبیی ؼا ک َ قطتی چی ؼیچبؼظ ث
َ یبظ ّآؼظ َ ثْظ ث ُْجتم گفت ؼًّم ثْظ ّ ضهِن آى ؼا ازضبؼ هیآى چیؿ . اقتفبظٍ اؾ ه اهب . کؽظ ظؼظ
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اٍ اقتفبظٍ خبظ. ازكبـ ضهوی ًعانت ٍ، ؼ َ ثْظغؽیؿ َ اّ گفت ُْجتم ثْظ ًبتبى ایي ؼا ث ٌگ اؾ ه . ّگؽ خ
ُؽ تبؼیکی  َ ظقت لیلیبًب ضْا ٌُگبم هؽگ ث َ ضْظل ؼا ظؼ  َ یبظ ّآؼظ ک ًی . قپؽظٍ ثْظاّ ث اًّ یؽّی ظؼّ

َ غؽیؿٍ. ؼا تسؽین کؽظٍ ثْظ اظٍ ثْظ تب لعؼت ؾًعگی ؼا ثبؾگؽظاًع اّ ث . ال اخبؾٍ ظ

ًْیم ؼا ثؽ تطت گػانت « ًِبیت فهك هيظؼ ». کبتؽیي ؾا

َ ظؼ ت�� ثی َ هؽکؿ آؼاههم ّاگػاؼ کؽظ ًتید َ هبّؼا  غؽیؿٍ. ال ثؽای فؽاؼ، ؼیچبؼظ ضْظ ؼا ث ای ک
ی اّ لؽاؼ ظانت ٌُ ة غ ِی. آنْ َ آى ت َ آى ظاظ. گبٍ تبؼیک افتبظ اّ ث لم ؼا ث ُؽ صْؼت . ٌکتؽل افوب ظؼ 

. نکكت ضْؼظٍ ثْظ

َ َ ؾظ ّ ه ٌم خؽل هْاجغلیآلْظگی ؼا ثب  نفبفیت ظؼ غُ َ آتم کهیع اى ا . ث

ًی ًگبٍ هی َ ؾ َ اّ ًعانت اّ ث بـ ًكجت ث ازك ُیچ   َ َ نع. کؽظ ک ٌیِ قؽظی هتْخ ؼّن ؼیچبؼظ پیم . ثب 
نعٍ ثْظ كبـ آى ؼا هی. اؾ ایي ًیؿ تْقظ خبظّ لوف  َ ثْظ. ظاًكت از ظؼ ایي ؾى . پْنم اؾ ثیي ؼفت

ت اّ اًگهتبى قؽظل ؼا ظؼ غٍ. خبظّ ّخْظ ظانت َ ؼف َ ه وچٌبى ک بـ هیُ ازك اهب چؽا؟ . کؽظ ًم 

لْ ؼا ظیع ـ چب ْل . ّ آى ه

ْؼ آتم ثؽق هی َ ظؼ ً ّ آى ؼا���ی قؽل ثؽظٍ ثْظ تیغ ؽّیی قؽیـ ضْظ ؼا ثؽ ؾهیي افکٌع ّ . ؾظ   ثبً ی
ؽّ ثؽظ لْیم ؼا ظؼ تطت ف َ عؽفم ؼفت. کبتؽیي چب ّ آى ؼا ّظثبؼٍ ثلٌع کؽظ ّ ث . ا

ازكبقبت گیحت�� کؽظ ة. ای ثؽایم ّخْظ ًعانت ظیگؽ چبؼٍ کٌٌعٍ ّ  ا پبیم کبتؽیي ؼا فمت ؾًع اهب ظؼ 
ؽ نعًم ؼا ظؼ���ی قؽل ظیع  َ ؽبُ بـ کؽظ ّ ظؼ ُویي لسؾ ازك یكْیت ؼا  ّالقیبت ؼیچبؼظ زضْؼ هؽ

َ قوتم هی َ ث . آیع ک

آًگبٍ ًظیب لؽهؿ نع بـ نت ًبؾک پبؼٍ نع. ّ  َ ثؽ صْؼتم پبنیع ّ لج بـ کؽظ ک ازك ّ ضْى لؽهؿ ؼا  . ا
َ ًٌع ثبظ تکبى ضْؼظًعُبی هب لج نعٍ ُوب َ کؽظًع. ظٍ نفبف پبؼٍ  َ ثعى کبتؽیي ؼا ظّ تک َ تیغ یكْیت . ق هؽ

ؼّی کف افتبظ . ثؽ 

َ ؾهیي افتبظ نعٍ هستْیبت . اّ ضْظ ؼا اؾ ؾیؽ کبتؽیي ثیؽّى کهیع ّ ایكتبظ ّ کبتؽیي ث  َ ضْى لطت
َ ثْظ َ پ ًفف. نکوم ثؽ فؽل ؼیطت . ایبى ؼقیعُبی ّزهتٌبک آضؽل ثب چٌع ًفف قٌگیي ث

یكْیت ظؼ . ؼیچبؼظ ظ�� ثؽ ؼّی ظقت ّ پب ثْظ ّ ظؼ ثؽاثؽل هؽیكْیت ظؼ قوت ظیگؽ لؽاؼ ظانت هؽ
َ ظانت َ تیغ لْیی ثب ق َ چب ًِب کبتؽیي اؾ ظؼ ؼًح هؽگ آؾؼظٍ ثْظ. ُؽ پٌچ َ . ثیي آ یكْیت لعهی ث هؽ

ؼّی ؼیچبؼظ ثْظ لعهی ظیگؽ ّ چهوبى ؼیؿ ّ گؽظل ثؽ  پٌدؽٍ ثؽظانت  َ قوت  لم  فمت ث ثؽظانت ّ نٌ
َ عؽف ظیگؽ اتبق ضیؽٍ نع ؼّی یک ظقتم فمت ؾظ ّ ث . ؼا 

ًِبظ ایكتبظ. ؼیچبؼظ ثؽای گؽفتي نوهیؽ پؽیع یكْیت پبیم ؼا ث��� نوهیؽ  َ ظیع هؽ ًی ک . اّ ؾهب

قكككت تْ ؼا ثکهع». ُیف کٌبى گفت ُیف هیطْا َ اّ  ً. »
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ًٌع تْ» « !ُوب

« .ت کؽظم، ثؽاظؼ پْقتیػهي اؾ تْ هسبف. ًَ»

َ نکل قیبٍ ًگبٍ کؽظ َ . ؼیچبؼظ هتسیؽ ث َ تبؼیکی نیؽخ پٌدؽٍ ث لم پیچیع ّ اؾ  یكْیت ضْظ ؼا ظؼ نٌ هؽ
َ ؼفتي ًبپعیع نع َ عؽف پٌدؽٍ ظقتم ؼا ظؼاؾ کؽظ تب اّ ؼا ثگیؽظ. ؼفت ّ ظؼ زیي نیؽخ اهب . اّ ث

آّیؿاى ظؼ تبؼیکی نت ثْظ پٌدؽٍ افتبظ ّ  ؼّی ؾٍ  ُْا ؼا گؽفت ّ ثؽ  ٌِب  َ ثْظهؽی. ظقتم ت . قْیت ؼفت
بـ ًوی ازك یكْیت ؼا  . کؽظ اّ ظیگؽ ّخْظ هؽ

یكْیت غُي ؼیچبؼظ اؾ تصْیؽ کبتؽیي غؽق ظؼ تْظٍ هستْیبت  َ خب هبًعٍ اؾ ؼفتي هؽ ِْظگی ث ظؼ ثی
َ ثیؽّى اؾ پٌدؽٍ اقتفؽاك کؽظ. نکوم پؽ نع . اّ ث

ی اّ توبم نع ّ قؽل ظیگؽ گیح ًوی ة ظاضل َ آنْ ًی ک َ  ؾهب َ ّ ؼفت تلْتْل ضْؼاى ث کٌبؼ کبتؽیي ؼفت
ًْ ؾظ َ کبتؽیي هؽظٍ اقت ّ ظیگؽ فػاة ًوی. ؾا ذ تهکؽ کؽظ ک ؼّا ؽ اّ هی. کهع اّ اؾ ا ضْاقت  زتی اگ

گ اّ ؼا ًعانت ٌُگبم هؽ ّ فػاة  . ؼیچبؼظ ؼا ثکهع تسول ؾخؽ 

َ صْؼتم ضیؽٍ نع ّ اکٌْى ٌتِب ضبعؽٍ  ًوی. اّ ث  َ َ اّ ظانت تْاًكت تصْؼ کٌع ازكبقی ًكجت ث
پْنهی اؾ خبظّ لؽاؼ ظانت. آى هبًعٍ اقتضقیفی اؾ  هب اّ ظؼ  َ ثؽ لعؼت . ا لْی ثْظ ک ّالقب خبظّی 

َ ثْظ ك اّ اثؽ گػانت ُْجتم خبظّ ؼا . اّ ؾهبى کوی ظانت تب فمل ضْظ ؼا ّظثبؼٍ ثعقت ّآؼظ. هٌغ ه
َ ثْظ . نکكت

ؼّی گؽظى کبتؽیي افتبظٍ ثْظ نعٍ  بـ نت پبؼٍ  تٌم قی. ��ی لج هْ ثؽ   َ بـ قؽظی ک کؽظ  ش هیازك
َ َ قیٌ َ کؽظ تْخِم ؼا ث َ خلْ ضن نعّ  ضیؽٍ ًگبٍ کؽظ. ُبی اّ هتْخ . چهوبى ؼیچبؼظ ًبؾک نع ّ ث

ت اّ ؼا ظؼ ظقت گؽفت ًْک پكتبى ؼاق َ خلْ ضن نع ّ   َ کؽظ یکی ًجْظًع. اّ ث . قپف ثب چپ همبیك

ؼّني کؽظ َ چْة قفیعی آى ؼا  َ کٌبؼ آتم ثؽظ ّ ثب تؽان َ قوت ثعى . اّ چؽاغی ث ثبؾگهت ّ چؽاك ث
َ چپ ًگبٍ ظانت گهتم ؼا ضیف کؽظ ّ پكتبى صبف ؼا هبلیع. ؼا ًؿظیک قیٌ . اؾ خب کٌعٍ نع. ؼیچبؼظ اً

َ پبک کؽظ ّ ْپقت صبف ّ تؽک ًگ ؼا اؾ قیٌ بـ نت ؼ کبتؽیي . ای ثبلی هبًع ًطْؼظٍ ثب اقتفبظٍ اؾ لج
. ًْک پكتبى ًعانت

ّ ایدبظ کؽظ آؼاهم ظؼک فویمی ظؼ ا َ ثْظایي ظؼ . هؽکؿ  ؽ اّ اثؽ گػانت َ ث . اؼتجبط ثب خبظّیی ثْظ ک
ْؼ اهب ظؼ ْهؼظ اؼتجبط هغوئي ثْظ ًوی . ظاًكت چغ

َ ؼّی پبنٌ َ قوت ظؼ ّظیع ؼیچبؼظ ًبگِبى ثؽ  نعٍ ثْظًع ّ ثٌلع نع ّ ث اّ . ُبیم ًهكت چهوبى گهبظ 
ْلف نع َ ثبیع ایي فکؽ ظؼ غُي اّ ثبنع؟ ثبیع انتجبٍ کؽظٍ ثبنع. هت . ثؽای چ

َ َ؟  اگؽ ً چ

ّ آى ؼا پهت قؽل ثكت اًعاؾٍ کبفی ثبؾ کؽظ تب اؾ آى ؼظ نْظ   َ َ قوتم ًگبُی اًعاضت . ظؼ ؼا ث اگبى ث
َ ؼّی قیٌ ْؾ  ٌُ اظٍ ثْظ ظقتبًم  َ ظ َ ظیْاؼ تکی . کؽظ اّ ؼیچبؼظ ؼا توبنب هی. ال ثْظًع ّ ث
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ت اّ ثیبیع َ قو ت اّ گؽفت ّ انبؼٍ کؽظ تب ث َ قو گهتم ؼا ث و. ؼیچبؼظ اً ّ ضْظل ؼا  اف کؽظ ّ ظؼ ا
َ زؽکت کؽظ َ ظؼ ًگبُی اًعاضت. قؽقؽا نؽّؿ ث َ اّ ظؼ ثؽاثؽ ؼیچبؼظ ایكتبظ ث ٌُگبهی ک َ . ثؽظیي  اّ ث

. چهوبًم اضوی کؽظ

اُع ثب نوب ثبنع ظّنف هی» َ اّ ثبؾگؽظیع. ضْ « .ث

َ تب تْى ثؽگؽظیي ایٌدب» ّ ق . ال ؼا ظانت صعایم گؽهبی ًگبٍ ضیؽٍ« .ثؽّ کبؼا ّ ؼایٌب ؼا ّؼظاؼ 
«�� »

« ....چیؿی»

«��! »

َ َ ظؼ ًگبٍ کؽظ ّ ثعّى کلو ّ ّظثبؼٍ ث ّؼ ًبپعیع نع . ای ظیگؽ ؼفت ا ّلتی ظؼ اًتِبی قؽقؽا ظؼ کْؼیع
ؼٍ اّ ؼا ًگبٍ هی َ ظّثب َ قوت اگبى ثؽگهت ک . کؽظ ؼیچبؼظ ث

َ؟» َ اّ اخبؾٍ ظاظی ّاؼظ اتبق هي ثه « چؽا ث

َ زبلت تقدت��� ؼفت ُّبی اگبى ث ّ ظقتم . اثؽ َ قوت ظؼ ثلٌع کؽظا اّى . . . ضْة ». ؼا ث  َ . خْؼی ک
بـ پْنیعٍ ثْظ. .  ؼّ  اّى گفت هی.. لج َ ثیبظ نوب  پْن ًْ ث َ اّ ّ نوب گفتیي ک  َ ههت ثب نوب ثبن ضْاظ ا

َ « .ثجیٌ

اّى هی». اگبى گلْی ضْظ ؼا صبف کؽظ َ نوب  َ ى. ضْایع هقلْم ثْظ ک ًی هیهیع اگ اؼم غفکؽ کؽظم فصجب
َ ثیبىثیبظ پیهتْى ثب تْ َ ضْظتْى گفتیي ک َ ایي ک َ ث « .خ

َ ظفْت ثیؽّى گؽفت. ؼیچبؼظ ظقتگیؽٍ ظؼ ؼا چؽضبًع ّ ظؼ ؼا ثبؾ کؽظ َ ًهبً اگبى کوی . ظقتم ؼا ث
. هؽظظ ثْظ اهب ّاؼظ نع

هٌعٍ ُكتن». اّ اؾ ظیعى ثبلیوبًعٍ کبتؽیي ٌهمجض نع ُیچ هؽیكْیتی ًعیعم. لؽظ ؼال نؽ َ . هي  ّگؽً
َ نوب ُهعاؼ هیگؽفتن یب زعا خلْنْ هی َ کؽظ« ضْؼم لكن هی -ظاظم لل ث َ ؼاُی ». اّ ًبل ؼّاذ فؿیؿ چ ا
« .لؽظ ؼال هي ثبفث نؽهٌعگی نوب نعم. ثؽای هؽظى

َ ظقتم ًگبٍ کي اگبى» « ث

ههتم ظیع لْ ؼا ظؼ  ّ چب َ ظؼاؾای ظقتم ًگبٍ کؽظ  « ؟. . .چی ». اّ ث

َ ثیبظ پیم هي» َ ثْظم ک ّهعٍ ثْظ اتبق هي تب م. هي ًطْاقت َا « .ًْ ثکه

ت اّ هی َ قوت ظیگؽ ؼف ًی ثب  ُبی  لؽظ ؼال. ظاًكت هقٌبی ایي زؽف چیكت چهوبى اگبى ث ِجب پیهیي ًگ
. کؽظ ٌچیي نکكتی ؼا افعام هی
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ٌْ ُن فؽیت ظاظ اگبى» ه َ خؿ ُوكؽ آیٌعٍ هي ّاؼظ . انتجبٍ تًْ یكت. کبتؽیي  ًی ث َ اخبؾٍ ًعٍ ؾ اهب ظیگ
َ َ اتب. اتبق ثه ًی ث فِْم ثْظ؟ اگؽ ؾ ُؽ نؽایغی ه  �� َ ّل اؾ هي اخبؾٍ ثگیؽ تب ّاؼظ ثه ق هي آهع ا

َ ّهعٍ ثبن « .پیم ا

َ َ قیٌ ههت ث « ثَل لؽظ ؼال». ال کْفت اّ ثب 

چم ّ اؾ ایٌدب ثجؽ» ق ضْظل. اگبى لغفب ظؼ ُویي فؽل ثپی ّ ظؼ قؽقؽا . ف�� ثؿاؼ تْ اتب گهت ضْظت ؼ
َ تب َ ق ّلتی ک َ ثعٍ ّ  هعى ثگْ ثیبى ظاا اهْؼظقیتاظاه « .ضلّ

َ کبؼ نع ْل ث هْؼظ ظقتْؼات اگبى ههغ اًعاؾٍ ثعى اّ ت�� کوی �� ثْظ. ثعّى قْالی ظؼ  . ثب لعؼت ّ 

ّ آى ؼا چؽضبًع تب کٌبؼ آتم  نعٍ ظؼ، ؼیچبؼظ صٌعلی ؼا کٌبؼ هیؿ کهیع   َ پف اؾ ثؽؼقی لفل نکكت
َ ظؼ ًهكت ؼّ ث َ انتجبٍ کؽظٍ ثبنع. ثبنع ّ  َ هیاگؽ انتجبٍ ًکؽظٍ . اهیعّاؼ ثْظ ک اّ ظؼ . کؽظ ثْظ ثبیع چ

َ ثْظ ّ َث صعای آتم گْل هی َ ؾى ثْظ قکْت ًهكت . ظاظ ّ ٌهتؾؽ ق

 

ؼ خْاة َث صعای ظؼ ؾظى گفت ّ ظ « ّاؼظ نیع»: ا

لٍِْ بـ چؽهی  لم ؼایٌب ظؼ لج َ ًظجب َ . ای ّاؼظ نعًع ثؽظیي ظؼ پهت لؽاؼ ظانت کبؼا ّ ث ّل ث ظّ ًفؽ ا
َ اعؽاف اتبق ًگبٍ کؽظًع . صْؼت هقوْلی ث

ؽ اّ تْلف کؽظًع. تؽی خكتدْ کؽظ ثؽظیي اتبق ؼا ثب ًگبٍ فویك َ ًفؽ ظؼ ثؽاث . آى ق

بـ پؽقیع ازك « ضْاقتیع؟ ثَل، لؽظ ؼال؟ چیؿی هی». کبؼا ثعّى 

َ ثْظ َ ًهكت َ قیٌ َ». ؼیچبؼظ ظقت ث َ هي ًهْى ثعیي قیٌ ؼّ ث َ تبتْى. ُبتْى  « ُؽ ق

َکبؼا ظُبًم ؼا ثبؾ کؽظ تب چیؿی ثْگیع اهب آى ؼا  َ . ُب ؼا ثبؾ کؽظ ُبی لجبقم تب ظًعٍ ثكتّ  ظکو ؼایٌب ث
نعٍ ؼا اًدبم هی اظٍ  َ ظقتْؼ ظ َ ُب ؼا ثبؾ . ظُع کبؼا ًگبُی کؽظ ّ ظیع ُوبًکبؼی ک اّ ثب ثی هیلی ظکو

بـ چؽهی لؽهؿ ؼا ثبؾ کؽظ. کؽظ َ ظّ ًفؽ ظیگؽ ًگبٍ کؽظ ّ کٌبؼ لج . ثؽظیي ث

ْؾاى ظؼ صْؼتم ظیعٍ هی. هب آى ؼا ثبؾ ًکؽظّلتی توبم نع کبؼا���ی چؽم ؼا کٌبؼ ؾظ ا . نع ضهوی ق
َ ثْظ ّ ظؼ ثیي پبُبیم لؽاؼ ظانت لم گػانت . ؼیچبؼظ نوهیؽ����� ؼا ظؼ ثغ

« هٌتؾؽم». اّ گفت

ّ خلْی لجبقم ؼا ثبؾ کؽظ َ تكلین کهیع  َ ًهبً ًِبیی ث ْؼ هتغیؽ آتم ظؼ آتهعاى . کبؼاً فكی  ظؼ ً
ُؽ پكتبى ؼا ثؽؼقی کؽظ َ ؼیچبؼظ  َ ظلت ْهؼظ  ّ قبی نعٍ ثْظ ؼا ث ًْک آى ظؼ هؽکؿ ایدبظ  ُؽ  َ ثب  ای ک

ًگ. ثؽؼقی لؽاؼ ظاظ ًگ ثؽای نجبُت ظاظى  ُؽ ظّ ؼ ُیچ اثؽی اؾ ؼ ثٌعی ظلیك گْنت ثعى ؼا ظانتٌع ّ 
َ آى ظیعٍ ًوی . نع ث
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َ اّ فؽهبى ظاظ ٌی ث َ ؼایٌب اًعاضت ثعّى قط بُم ث ّ ظؼ زیي اًتؾبؼ چیؿی ًگفت. اّ ًگ َ اّ ؼ. ا ا ظیع ک
یٌغْؼ ظؼ زبل تصوین َ کٌع ظؼ ت�� اقت تب قبکت ثوبًع ّ ُو َ چ َ . گیؽی اقت ک َ ًهبً اّ لجِبیم ؼا ث

َ ُن فهبؼ هی ًِبیت چؽم ؼا کٌبؼ ؾظ ّ ؼیچبؼظ ُوبى ثؽؼقی ظلیك ؼا ثؽ ؼّی آى . ظاظ ضهن ث اهب ظؼ 
. ُبی اّ ُن ّالقی ثْظًع ًْک پكتبى. اًدبم ظاظ

َ ثؽظیي افتبظ بُم ث َ اّ ؼا تِعیع کؽظٍ ثْظ. اّ ًگ ت اّ . اّ کكی ثْظ ک َ قو َ آخیل ؼا ث اّ کكی ثْظ ک
َ ثْظ . گؽفت

َ لؽهؿی لجبقم ثْظ َ ضبعؽ ضهن صْؼتم ث ّ اًدبم ثعین» . ث َ ! تْ گفتی هب ��ً یكت ایي کبؼا ؼ تْ ث
لْل ظاظی ٌی گفتی ایي کبؼّ ًوی! هب  « .ک

« .ًهْى ثعٍ»

ؾًهبى ؼا اؾ قؽ ًبؼازت َ کبؼا ّ ؼایٌب ّ ًٌع ایي ثْظ ک ی خبثدب کؽظًع ا�� ایي کبؼ ؼا ظّقت ًعانتٌع هب
ًِب ؼا ثؽای نت هی َ ؼیچبؼظ یکی اؾ آ ُیچ ک���� اُع ًاتطبة کٌع اهب  ای ًعانتٌع َک کبؼی ���  ضْ

ل اًدبم ظٌُع . تکبى ًْطؼظ ثؽظیياهب . ضْاقَت لؽظ ؼا

بُم ؼا ضیؽٍ ْؼٍ». تؽ کؽظ ؼیچبؼظ ًگ ٌیتْ لكن ضْؼ. ایي ظقت َ گفتن . ظی اؾ هي اعبفت ک ُوْى کبؼی ک
« .اًدبم ثعٍ

ؾ چهوبًم خبؼی نع انک ّ ظقتم ؼا��� ثؽظ ّ چؽم ؼا کٌبؼ ؾظ. ُبی ضهن ا . ا

ًْک پكتبى ظانت َ چپیم کب���� ّ ثعّى تؽک ثْظ. اّ فمظ یک  َ. قیٌ ال ثب ضهن تکبى  قیٌ
. ْضؼظ هی

َ َ قیٌ َ ًگبٍ. ؼظًعک ی چپ صبف ثب تقدت ًگبٍ هی ظّ ًفؽ ظیگؽ ث َ ث َ  ُبیهبى ؼیچبؼظ هی ثب تْخ ظاًكت ک
َ َ ایي  ّلتی آخیل. ُبی اّ ؼا��� ظیعٍ ثْظًع قیٌ ًجْظٍ ک ّ ظاًكت ایي چیؿی  ههتهبى گؽفتٌع ا ُب ؼا ظؼ 

ٌٌع . ثبؼ اًتؾبؼ ظانتٌع ثجی

َ کؽظم ثجطهیع». ؼیچبؼظ ثٌلع نع ّ ثَ کبؼا ّ ؼایٌب گفت ٌْ َث ضبعؽ کبؼی ک ال« .ه ًِب  َ آ اؼٍ کؽظ تب اّ ث
ًٌع پْنب ظّ ًفؽ ظیگؽ . کؽظ لؽؾیع ّ ظؼ آًدب ایكتبظٍ ثْظ ّ زؽکت ًوی ثؽظیي ثب ضهن هی. ضْظنبى ؼا ث

بـ . ُبیهبى ؼا اؾ ثغل ثكتٌع لج

َ َ ًگبٍ تؽقٌبکم ثؽ ثؽظیي ثْظّ  ظکو چَ ». کؽظ پؽقیع ُبی لجبقم ؼا هسکن هی کبؼا ظؼ زبلی ک
« ضجؽٍ؟

ِتْى هی» ًْیي ثؽیي نوب ظّ تب هی. گن ثقعا ث « .ت

َ ثؽظیي ًگبٍ هی َ ث ْؼ ک ٌی تؽقٌبک ُوبًغ « .هب ُیچ خب ًویؽین». کؽظ گفت ؼایٌب ثب لس

َ ظؼ انبؼٍ کؽظ َ قوت ثؽظیي گؽفت« .نوب هیؽیع». ؼیچبؼظ ث گهتم ؼا ث ًی تْ ایٌدب هی». اّ اً « .هْ
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ؼ اّ لؽاؼ گؽفت َ زبلت زفبؽت کٌب « .هب ًویؽین». کبؼا ث

صلهْ . ثب هي ثسث ًٌکیع» « ثیؽّى! ًعاؼمزْ

وٌبک کبؼا. کبؼا ّ ؼایٌب ثب تقدت اؾ خب پؽیعًع ُی ضه َ خلْ زؽکت ظاظ ّ اؾ اتبق ضبؼج  ّ ثب آ ؼایٌب ؼا ث
. نعًع ّ ظؼ ؼا پهت قؽنبى ثكتٌع

« ثب اّى چی کبؼ کؽظی؟». آخیل ثؽظیي ظؼ ههتم خبی گؽفت

« کی ثب تْ ایي کبؼّ کؽظ، ثؽظیي؟». ثب صعای آؼاهی گفت

« !ثب اّى چی کبؼ کؽظی» .اّ ًؿظیکتؽ نع

بـ کؽظ ازك ک نعًم  ٌُگبم ًؿظی َ غٌُم آهبظٍ ثْظ خبظّ ؼا ظؼ  ْؾل هتفبّت . ؼیچبؼظ زبل ک ّ ق ا
بـ هی ازك اٍ ثبکؽظ، ًبآؼام ّ خبظّ ؼا  بـ قْؾىُوؽ ْؾى ل ازك ایي خبظّی . ى ظؼ نکوم ثْظظق

َ ًیک . ای ًجْظ ضْاُبً

ًم چیؿی ثیهتؽ اؾ خبظّ ظیعٍ هی . ظیع ؼا ظؼ آى هی هْؼظقیت ضهن. نع ظؼ چهوب

َ نع» « .اّ ظؼ ت�� ثؽای کهتي هي کهت

ّ اًدبم هی هی» ًّكتن ضْظم ثبیع ایي کبؼ َ ُن  اّ ثب ظًعاى. قؽل ؼا ثب ضهن تکبى ظاظ« .ظاظم ظ ُبی ث
ًْ ثؿى». فهؽظٍ فؽهبى ظاظ « ؾا

«  -ثؽظیي هي»

ّ اّ ؼا ة اّ آخیل ؼا ��ق َ ؼیچبؼظ ْضؼظ  َ نبً َ ث َ پؽتبة کؽظ ک ًْ ٌْ ثب ». اًعاضت ةٍ فكگ زك ًعاؼی ه
ٌی « !اقون صعا ک

ّ قؽیقتؽ اؾ ًاتؾبؼل ثْظ َ. ا َ نبً َ ثْظ اؾ ظؼظ ًفكم ثٌعٍ آهعٍ ثْظ ظؼ زبلی ک توبم . ال ؼا گؽفت
َ َ ثؽ فلی نعٍ ثَ صْؼتی نگفتا ضبعؽات آخیل ک . اًگیؿ ظؼ غٌُم ت�� یبفت ل اقتفبظٍ 

َ َ نک افتبظ اّ لسؾ َ  ًوی. ای ث اٍ خبیگؿیي کهتي اّ ظاًكت لبظؼ ث ٌِب ؼ َ اهب ت اًدبم ایي کبؼ اقت یب ً
َ اقتطْاى. ثْظ ّ لكن ضْؼظٍ ثْظ ایي کبؼ ؼا ًکٌع َ نکٌد اؼاظٍ اّ ؼا تضقیف هی قْؾ ظؼ نبً . کؽظ ال 

« .نوهیؽ تْ ثؽظاؼ». تؽ نع ًؿظیک  ثؽظیي

ّ ّظثبؼٍ ایكتبظ اظٍ ضْظ ؼا تمْیت کؽظ  َ اّ گ ثؽظیي. اّ اؼ ًْ ظؼ آخیل ؼا ثؽ ؼّی نبً َ ؾا ّ اّ ؼا ث غانت 
اظٍ ثْظ تب ایي ؼا تسول کٌع. اّ ت�� کؽظ تب توؽکؿ ضْظ ؼا زفؼ ًوبیع. ّآؼظ َ اّ یبظ ظ �� ثبیع ایي . ظًب ث

ؼّی ظّ پب لؽاؼ گؽفت.  کؽظ کبؼ ؼا هی ّ ّظثبؼٍ  . نوهیؽل ؼا ثؽظانت 
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« .ؼّ هي اقتفبظٍ کي». اّ فؽهبى ظاظ

َ چهوبى قؽظ آثی ًگبٍ کؽظ  وْظؼیچبؼظ ث زم هجبؼؾٍ ً ؼّ نوهیؽل ؼا ثؽ « ًَ». ّ ثب ّزهت ظؼّى 
« .تْ ثب هي اؼتجبط ظاؼی. هي لؽظ ؼال ُكتن». ؼّی تطت اًعاضت

ف نکوم پؽتبة کؽظ َ عؽ َ نع . اّ فؽیبظی اؾ ضهن کهیع ّ آخیل ؼا ث ؽ اّ چؽضیع ّ هتْخ اتبق ظّؼ ق
َ ثؽ ؾهیي افتبظٍ انت . ثؽظیي ّظثبؼٍ فؽهبى ظاظ. تعآهع ت�� کؽظ ثؽ ظّ پب ثبیف ًفكم ظؼ ًوی. ک

لْت اقتفبظٍ کي» « !ثب هي هجبؼؾٍ کي! اؾ چب

َ قوت  َ ث لْ ؼا ا��� ضْظ ظؼ کوؽل ضبؼج کؽظ ّ اؾ ظقت . گؽفتثؽظیي ثب اًگهتبى لؽؾاى ؼیچبؼظ چب
ٌْ هی» َ ّالقب ای َ ک َ ایي چیؿی کم اگ ٌْ ث َ ه « .ضْای ً

لْ ؼا اؾ ظقتم گؽفت ّ چب ازتم هی». ا ٌی ثؽای هي ضیلی ؼ ٌِب  هی. ک ضْام ؾخؽ ثکهی اهب هؽگت ت
َ َ ��ه َ ک « .چیؿی

بـ هی ازك ْؾل نعیعی  ّ ق ؼًّم ظؼظ  َ ؼیچبؼظ ظ ْ ظاظى قیٌ ال  کؽظ ّ توبم لعؼتم ؼا ثؽای خل
وَ، ثؽظیي». اّ انبؼٍ کؽظ. اقتفبظٍ کؽظ َ ُكتی. للت لؽظ ؼال. ایٌدب للج َ ثِم ّاثكت اّ « .لؽظ ؼال ک

َ َ قیٌ َ ؾظ ّظثبؼٍ ث َ هیا». ال ضؽث ٌدؽ ثؿى گ َ هي ض ٌْ ثکهی ث « .ضْای ه

ْف ًهبى ظاظ َ هی». ثؽظیي لجطٌعی هط َ ک َ ایي چیؿی َ اگ « .ضْای ثبن

 «َ َ هيً یكت ضْاقت تْئ ٌْ ثکهی هي ًوی. ًَ، ضْاقت َ تْ ه « .ضْام ک

ؽُّبیم تکبى نعیعی ْضؼظ. اّ هتؿلؿل نع « .اؾ ضْظت هسبفؾت کي». اث

َ ثؽظیي» َ هی. ً َ ک َ ایي چیؿی ٌی ضْای اگ « .ثبیع ضْظت ًاتطبة ک

ٌگ» َ صْؼتم ؾظ« !ثب هي ثد . اّ آخیل ؼا ث

َ بـ ظؼظ . ال ضؽظ نع ّ توبم ظًعاًِبیم اؾ خبیهبى ظؼ آهعًع فکؽ کؽظ چبً ازك ؼ گْنم  َ نعت ظ ؼا ث
تٌم ًهكت ًفف ًفف.اؾ نعت ظؼظ کْؼ نعًع ّ چهوبًم  هی کؽظ  اّ ضْظ ؼا . ؾًبى فؽق قؽظی ثؽ 

. ّظثبؼٍ ثلٌع کؽظ

ؼّ گؽفتٌع . تْ ظّ خبظّ ظؼ ضْظت ظاؼی ثؽظیي» ًْک پكتبى تْ   َ ّلتی ک َ ّ ظیگؽی  هٌ  َ َ ث یکی ّاثكت
َ هی. ظؼ اًّدب گػانتٌع ٌِب ؼاُی ک َ ت اّى ّاثكتگی ٌْ ثکهی نکكتي  ًی ه ؾًعگی هي ظؼ ظقتبى . تْ

َ « .تْئ

ٌگ» َ« !لقٌتی ثب هي ثد َ قیٌ ههت ث َ ثْظ ثؽظیي ثب  لْ ؼا ظؼ ظقت ظیگؽل گؽفت ّ چب انک اؾ  .ال ؾظ 
ٌگ» .چهوبًم قؽاؾیؽ ثْظ ٌگ! ثب هي ثد ٌگ! ثب هي ثد « !ثب هي ثد
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َ هی»  َ اگ ٌْ ثکهی ثبیع ضْظت ثطْای ً « .ضْای ه

ٌگ» َ ؾظ« !ثب هي ثد َ صْؼت ؼیچبؼظ ضؽث َ ثب هي ًدٌگی ًوی». اّ ث ًْن ثکهوت اگ اؾ ضْظت ظفبؿ ! ت
« !کي

َ َ قیٌ ّ اّ ؼا ث َ. ال چكجبًع ؼیچبؼظ اّ ؼا ظؼ ظقتبًم گؽفت  ؼّی فؽل ؼا فمت ثؽظ ّ  اّ پبنٌ ُبیم 
اٍ ضْظ ثؽظ تب ثؽ تطت ًهكت ّ اّ ؼا ُوؽ . ضْظل ؼا فمت نکكت 

َ ُكتی اؾت هسبفؾت هی» َ هي ّاثكت َ تْ ث ْؼ ک وًْغ ؾًعٍ  هی. ؾاؼم ثویؽی ًوی. کٌن ثؽظیي ُ ضْام 
ًی وْ « .ضْام هسبفؼ هي ثبنی هی. ث

ؼّ ثکهن! ًَ»: ثؽظیي فؽیبظ ؾظ ٌْ ! هي ثدٌگی تب ایي کبؼّ ثکٌن تْ ثبیع ثب! ثبیع تْ  ه  َ ٌی ک َ ت�� ًک اگ
ًْن ثکهی ًوی « !نوب ثبیع! ت

َ لْیم ؼا ثؽ گلْی ؼیچبؼظ گػانت  ثب گؽی . ؼیچبؼظ کبؼی ثؽای خلْگیؽی ًکؽظ. ای فصجی چب

لٍِْ هْخعاؼ  ُْبی  ّ ظقتم ؼا ثؽ ه َ هی». ای ثؽظیي کهیع ا ًی ک َ ثؽای کكب ضْاى  ثؽظیي، لكن ضْؼظم ک
َ. کٌي ثدٌگنآؾاظ ؾًعگی  َ تْئ ًْن هي کبؼی ًوی. ایي ّاثكتگی هي ث َ تْ آقیت ثؽق َ ث ًّن  هی. کٌن ک ظ

َ ًوی ٌْ ثکهی ک ٌی. ضْای ه َ اؾ هي هسبفؾت ک َ ؾًعگیت لكن ْضؼظی ک « .تْ ث

« !کهوت هی! کٌن ایي کبؼّ هی!کهوت هی»

ؼّ ثبّؼ ظاؼم» ًت  ؼّ ثبّؼ ظاؼم، ثؽظیي،هي پیوب ؼّ ظؼ کلوبت ّ . هي تْ  « .اؼمغ ّاثكتگی تْ هیؾًعگین 

َ چهوبى ؼیچبؼظ ًگبٍ کؽظ َ ّ ث َ ههکل اًعاضت ًفف اّ ؼا ث عاّم  َ ه َ صْؼت غیؽلبثل . گؽی ّلتی ث
َ هی َ نعت هی کٌتؽلی گؽی َ ثؽ گؽظًم ثْظ ّاکٌهی ًهبى ًعاظ. لؽؾیع کؽظ ث لْیی ک . ؼیچبؼظ ظؼ ثؽاثؽ چب

َ کؽظ ٌْ ثکهی». ثؽظیي گؽی َ تسول . . . لغفب . پف ثبیع ه کم. . . لغفب . ًعاؼمظیگ ٌْ ث « .ه

َ تْ آقیت ثؽقَ، ثؽظیي ُؽگؿ کبؼی ًوی» َ ث ْظت خْاثگْ . تْ آؾاظی ظاظم ٍ هي ة. کٌن ک تْ ثبیع َث ض
« .ثبنی

لْیم ؼا ثؽ ؾهیي اًعاضت ّ چب ّ ظقتبًم ؼا . ثؽظیي فؽیبظی اؾ ثعثطتی کهیع  ؼّی ؼیچبؼظ افتبظ  ّ ثؽ 
ّؼ گؽظى اّ گػانت . ظ

َ کؽظ ٍّ لؽظ». اّ گؽی طم ا ٌْ ثج طم. ؼال، ه ٌْ ثج ذ فؿیؿ هي چی کبؼ کؽظم. ه ؼّا « .اٍّ ا

َ کؽظ َ ثْظ ؾهؿه َ اّ ؼا گؽفت « .هي اثجبت کؽظیا تْ اؼتجبط ضْظتْ ة». ظؼ زبلی ک

ٌْ اغیت کؽظى» . اّ گؽیكت ه ًّب  ٌْ ضیلی اغیت کؽظى. ا ًّب ه ٌْ اغیت ًکؽظٍ ثْظ. ا ه اّى  . چیؿی هثل 
َ « .زتی خٌگیعى �� ثبُبل ضیلی قطت
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َ ثْظ ٌی هی». ؼیچبؼظ اّ ؼا هسکن ًگبٍ ظانت ًّن اهب ثبیع ثبُبل هجبؼؾٍ ک « .ظ

ّؼ کؽظ ّ اّ ؼا ظ َ ؼیچبؼظ گػانت  ّ ظقتم ؼا ثؽ قیٌ ًْن ًوی». ا َ ظچبؼ « .ت ًْ ؼیچبؼظ کكی ؼا ثعیي گ
کم! لغفب لؽظ ؼال» . ثعثطتی ًعیعٍ ثْظ ٌْ ث ؼّ تسول کٌن ًوی. ه ًْن ظؼظ  اُم هی. ت ٌْ . کٌن ضْ ه لغفب 

کم « .ث

َ آغْل  َ ضْظ چكجبًع ّ ث َ قیٌ ی اّ ًگبٍ هیکؽظ ثؽظیي ؼا ث َ ًبؼازت َ ث ْؾاً َ ظلك ؼیچبؼظ ظؼ زبلی ک
َ هی. کؽظ تب آؼام نْظ کهیع ّ قؽل ؼا ًْاؾل هی . کؽظ اهب کبفی ًجْظ ّ ثیهتؽ گؽی

َ هی ْؼ ک ؼّی تطت گػانت ُوبًغ َ فمت  َ هی اّ ؼا ث ى اّ ثعّى فکؽ ّ یب زتی ظاًكت. کؽظ لؽؾیع ّ گؽی
َ چَ کبؼ هی َ چپ اّ گػانت ظلیل ایٌک . کٌع ظقتم ؼا ثؽ قیٌ

آؼاهم ظؼّى ّ ضْظ ؼا ظؼ غؽیؿٍ  َ آؼاهم ؼا خكتدْ کؽظ هسلی ثعّى فکؽ، چهو  َ ال  ؼیچبؼظ ًمغ
بـ کؽظ. پْنبًع ازك َ ثؽایم اتفبق افتبظٍ ثْظ ّ اضغؽاة . اّ ظؼظی ظؼ ثعى ضْظ  ؼیچبؼظ ظؼظ اّ ّ ُؽچ

بـ کؽظاؾظقت ظاظى ضْظ قبثمم ؼا ّ  ازك َ ظؼ اّ ثْظ ؼا  ًٌع ظؼظ آخیل آى ؼا . زتی تبثیؽ خبظّیی ک ُوب
بـ کؽظ . ازك

َ اّ ظؼ اًتمبل فکؽل قطتی نکٌد بـ کؽظ  ازك َ تسول کؽظٍ ثْظ تب ُبی ؾًعگیم ؼا  هْؼظقیت ُبیی ک
ْظ خبی ظاظ. نْظ ّ ظؼظ اؾ ظقت ضْظ لجلیم ًِب ؼا ظؼ ض َ اتفبلبت . چهوبًم ؼا ثكت ّ توبم آ اّ ثب ایٌک

زم هی ا ًویؼ ؼّ آًبى ؼا ظؼ  اظٍ. فِویع ظیع هكیؽ آثبؼ ؾضن  ال ؼا هسکن کؽظ تب آؾاؼ آى ؼا تسول  اّ اؼ
ذ ضْظل ایكتبظ اّ هبًٌع صطؽٍ. کٌع ؼّ َ ظؼّى  ؼُب ث . ای ظؼ هكیؽ آؾا

ای اّ ثْظ ؼًّم . ؼیچبؼظ ُوبى صطؽٍ ثؽ َ ظ ًی آؾاؼ ث ٍ، لؽثب فهمم ثؽای ایي ثیگٌب اّ اخبؾٍ ظاظ تب 
ٌُوبیی کٌع. خؽیبى یبثع ؿٍ اّ ؼا ؼا َ ظانت اخبؾٍ ظاظ غؽی َ . ثب ظؼک کبهل ازكبقی ک بـ کؽظ ک ازك اّ 

َ اّ کوک کٌع ّ ظؼ ُوبى  ؼا خػة هی ثؽظیيؼًح  َ ؼًح کهیعىً جبنع ّ ثتْاًع ث ْؼ ث کٌع تب اّ ظیگؽ هدج
اٍ هی ؼّى اّ ؼ َ ظ َ اؾ ظقتم ث َ اضگؽ ؾًعگ. یبفت ظیع ؾهبى گؽهبی ظاضلی ک ی اؾ عؽیك ایي ظقت ث

َ ثْظ زم اؼتجبط یبفت ؼّ ٌی  . ثؽظیي یق

َ ؼّی تطت افتبظ گؽی تم نل گهت ّ ثؽ  ّ ف�� بُم یبفت ًفكم یکٌْاضت نع  . ُبی ثؽظیي ک

نعٍ اؾ ظؼّى ثؽظیي ظؼ زبل اؾ ثیي ؼفتي اقت هٌتمل  َ ظؼظ  بـ کؽظ ک ازك َ . ؼیچبؼظ  ٌِب آى ؾهبى ثْظ ک ت
َ نْظ ًفكم َ ّ ًفكم ؼا آؾاظ کؽظ ؼا هتْخ َ ظانت . ظؼ اثؽ ایي ظؼظ ًگ

ًیم اؾ ثیي ؼفت ؼّی صْؼتم ؼا کٌبؼ . گؽهبی ظؼّ  َ هْخعاؼ ؼیطت ُْبی  ؼیچبؼظ ظقتم ؼا ثؽظانت ّ ه
ؽ اّ افتبظ. ؾظ ؽٍ چهوبى آثیم ث . چهوبى ثؽظیي ثبؾ نع، گیح نعٍ ، ًگبٍ ضی

َ ؾهیي ًگبٍ کؽظًع نعٍ ثْظ. ُؽ ظّ ث ّ ّظثبؼٍ کبهل  . ا

َ کؽظ ثؽظیي بـ هی» . ؾهؿه ازك « .کٌن اؾ کبثْـ ثلٌع نعم هي ّظثبؼٍ ضْظهن، 

َ ؼّی قیٌ ّ اّ ؼا پْنبًع ؼیچبؼظ چؽم لؽهؿ ؼا ّظثبؼٍ  ْؼ». ال کهیع  « هٌن ُویٌغ
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ًجْظٍ» . اّ ثب تقدت گفت ْلت لؽظ ؼالی  هثل تْ  ًجْظٍ. ُیچ  َ ذ ک ؼّا َ ا « .لكن ث

هعٍ اقتُیچاؾ ایي  ثؿؼگتؽ  ی زمیمت» . صعایی اؾ پهت گفت ً َ « .گبٍ گفت

انک ًْ ؾظٍ ظؼ پهتم ؼا ظیع ؼیچبؼظ ثبؾگهت ّ صْؼت  . آلْظ ظّ ؾى ؾا

َ ثؽظیي؟». کبؼا پؽقیع « زبلت ضْث

ْؾ هتقدت ثْظ قؽل ؼا تکبى ظاظ ٌُ  َ « .فکؽ ٌکن ظّثبؼٍ ضْظم ُكتن». ثؽظیي ک

اًعاؾٍ ؼیچبؼظ هتقدت ًجْظًع  َ . ُیچکعام ث

ًْ ثکهی هی» :کبؼا گفت ی اّ َ . تًْكت ؼّ هی اؾ نوهیؽت اقتفبظٍ هیاگ گؽفت اهب  کؽظی خبظّت 
ٌی هی لْ اقتفبظٍ ک ًْكتی اؾ چب ْ قبظٍ ثْظ. ت ٌی. ثؽای ت ًْ تسول ک ل اّ ًْكتی  هی. ًیبؾی ًجْظ ظؼظ آخی ت

کهیم « .ث

ًّن اهب ظؼظل ثعتؽ ثْظ هی» . ؼیچبؼظ قؽل ؼا تکبى ظاظ « .ظ

َ ؾهیي اًعاضت  ؼ اّ ث َ نن». ثؽظیي آخیل ؼا کٌب ٌْ ث « .ظم لؽظ ؼال ا هیهي ای

آّؼظًع ّ آخیل ؼا کٌبؼ آخیل ثؽظیي اًعاضتٌع ؾًدیؽ ��یی ؼا اؾ ظقتهبى ظؼ  . ظّ ًفؽ ظیگؽ 

َ نوب هی». کبؼا گفت ؼّ ث « .ظم  لؽظ ؼال هي ُن ایي 

« ّ هي، لؽظ ؼال»

َ َ هیل ؼّی ؾهیي ًگبٍ کؽظ ؼیچبؼظ ث َ ًفؽتی اؾ آى ظانت ّ . ُبی  ّ چ ّ ظؼثبؼٍ نوهیؽل فکؽ کؽظ  ا
ًَفؽت َ گػنت ّ چ َ آیٌعٍ  . تْاًكت نوهیؽل ؼا تكلین کٌع اهب ًوی. ل اؾ کهتي ثب اقتفبظٍ اؾ آى چ

َ ًوی ّ ظؼ زبلی ک ًِب ًگبٍ کٌع گفت ا َ چهن آ وٌعٍ». تْاًكت ث َ . ایي ضیلی ثؽای هي اؼؾن ایي ک
َ هی هِو ؼّ اثجبت هی. ضْایي ایي کبؼّ ثکٌیي  َ ایي للت نوب ّ ّاثكتگیتْى  ٌْ ثجص.  کٌ نیع اهب ُوتْى ه

َ ظاؼیع ؼّ ًگ ًّب  ّلتی ایي توبم نع ّ اؾ توبم » . آخیل ؼا ثعقت آًبى ظاظ« .ثبیع اؾتْى ثطْام ف�� ا
ًی  ِتعیعات آؾاظ نعین هی ؼُب ٌکین اهب �� ثبیع ثدٌگین ثؽای کكب ؼّ تكطیؽ کؽظى  َ هب  ؼّازی ک تًْین ا

َ هبً یبؾ ظانتین َ ث َ. ک َ لعؼ ُن ّزهتٌبک ثبل اقلس َ هب اخبؾٍ هیُبی هب ُؽ چ « .ظى تب ت�� ٌکین ى ث

َ َ آؼاهی ثؽ نبً لْی ضْاُین ثْظ» . ال گػانت کبؼا ظقتم ؼا ث اّى ّلت هب  هب ثبیع ًكین هؽگ . تب 
« .ثبنین

یكْیت َ ثْظى هؽ َ ث ّ ظؼثبؼٍ لبتل کبتؽیي فکؽ . ُب ظؼ آیعٌیعؼیل فکؽ کؽظ ظؼ قکْت ؼیچبؼظ هتقدجبً ا
َ ثْظ اؾ ؼیچبؼظ هسبفؾت. کؽظ َ. کٌع هی اّ گفت اّى؟ غیؽهوکٌ . هسبفؾت اؾ 
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َ ظؼ ایي ثبؼٍ فکؽ هی ْؼ ک یكْیت ُوبًغ َ هؽ َ ضبعؽً یّبؼظ ک َ کؽظٍ ثبنٌع کؽظ ث ّ زول َ ا اّ . ُب نطصب ث
ُْب ؼا ثب گؽچ ثیبظ ّآؼظ  َ ثیؽّى اؾ لصؽ پیهگ َ کوک . اّلیي زول َ کؽظ ّ ؼیچبؼظ ث ًِب زول َ آ گؽچ ث

تٌم آهعٍ ثْظ ًِب تصوین َث کهتي . ظّق ؼُب ؼا صعا " چهوبى قجؿ"آ َ ثب آى گب یكْیت ُب ک ، چیؿی هؽ
َ ثْظًع َ کؽظٍ ثبنٌع. هیؿظًع ، گؽفت ّ زول َ ا َ ّالقب ث آًک . ثعّى 

ههت ثِتؽیي نبًف ؼا ظانت یكْیت ا َ ًکؽظ ّ ثعّى  –ؼیچبؼظ ثعّى نوهیؽل ثْظ  -هؽ ّ زول َ ا اهب ث
َ ثْظ. خٌگیعى فؽاؼ کؽظ َ اّ ثؽاظؼ پْقت گفت یكْیت ث ٌِب م. هؽ تٌم قیص هیت هْ ثؽ  . کؽظ فٌبی آى 

. ؼیچبؼظ ثعّى فکؽ گؽظًم ؼا ضبؼاًع

اًعٍ ثْظ هبلیع ّ خبیی کَ ضبؼ گهتم ؼا ثؽ پهت گؽظى ا َ؟». کبؼا اً « ایي چی

َ هی ًوی» َ ُویه ًن خبیی ک  «.ضبؼٍ ظّ
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تواند  می ایا تا اسقف اعظم بفهمد که. کرد انداخت و نابود می او باید کتاب سفر را در آتش می
بفهمد که آیا دوست دارد . یا بفهمد که ورنا دیگر بازیچه او نیست؟دوباره از او استفاده کند 

.حقش بود؟ادیده گرفته شودآرزوهایش ن
با اینکه آسیب . کتاب هنوز در کمرش قرار داشت. کرد اما نکرده بود این کاري بود که باید می

اسقف اعظم هنوز اثبات نکرده بود که زنده . شد باید مطمئن می. دیده بود هنوز یک خواهر بود
.انداخت آتش میمطمئن شد کتاب را در  که وقتی. است و کتاب دیگر در اختیار اوست

ماه باال آمده . هاي سرپناه به بیرون نگاه کرد ورنا از قدم زدن دست برداشت و از یکی از پنجره
به خود قول داده بود اگر . شد مرحمتی در کار نبود هایش دنبال نمی این بار اگر خواسته. بود

این . انداخت ش میاش را نپذیرفت و هویتش را اثبات نکرد ورنا کتاب را در آت اسقف خواسته
.آخرین شانس اسقف اعظم بود

ورنا شمعدان چندشاخه را از محراب کوچک پوشیده شده با پارچه سفیدي که اطراف آن با 
کاسه سوراخداري که ورنا در ابتدا کتاب سفر را در . هاي طالیی دوخته شده بود دور کرد نخ

فر حال آتش سبه جاي کتاب . آن پیدا کرده بود در باالي پارچه سفید محراب قرار داشت
کرد کتاب سفر در آن  کوچکی در آن بود اگر اسقف اعظم همانطور که گفته بود عمل نمی

.شد هاي آتش انداخته می شعله
اي در کمرش خارج کرد و بر روي میز کوچکی گذاشت و  او کتاب سیاه کوچک را از کیسه

ش قرار گرفته بر روي انگشتکه اعظم را ورنا انگشتر اسقف . تر کشید صندلی سه پایه را نزدیک
.بوسید نفس عمیقی کشید و براي دریافت راهنمایی از خالق دعا کرد و کتاب را باز نمود بود

.اي البته پیامی چند صفحه. پیامی بود
واقعا عزیزترین . ورنا لبانش را بر هم فشار داد. عزیزترین ورناي من بود ا کلماتشروع پیام ب

.ورنا
درخواست آمدن تو به محراب به دلیل . گویم عزیزترین ورناي من، ابتدا قسمت آسان را می

هاي من توسط افراد دیگر را  خطر خوانده شدن پیام متوانی ما نمی. خطري بود که وجود داشت
محراب تنها محلی است که مطمئنم کسی . قبول کنیم و یا بدتر از آن زنده بودن ناتان و خودم
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تو . را نخواهد خواند و این تنها دلیل بود که خواسته منطقی پیشین تو را اجرا نکردمدیگري آن 
البته انتظار داري که من هویتم را اثبات کنم و حاال که مطمئن هستم تنها هستی و دیگر کشف 

خواسته تورا اجابت خواهم کردنخواهی شد 
ها پیش  مطمئن شوي که تمام پیاماستفاده از پرستشگاه براي ارتباط باید  درحین احتیاط ضمن

.از ترك پرستشگاه پاك شده باشند
همانطور که خواسته بودي پس از آنکه اولین . هویتم را ثابت می نمایمپیش از آنکه ادامه دهم 

:بار تو را پس از بازگشت و کشف ریچارد دیدم آن چیزي که در دفترم به تو گفتم این بود
. ارزش هستی ترین در فهرست بودي و از تمام جهات بی پایینورنا تو را انتخاب کردم چون «

مطمئنم گریس و الیزابت به . اهمیتی هستی  تو آدم کم. من شک داشتم که تو یکی از آنها باشی
من . دانستند این دلیل در فهرست جاي گرفتند که خواهران تاریکی آنها را قابل مصرف می

».دلیل تو را انتخاب کردمبه همین . کنم خواهران نور را هدایت می
توانستم زندگی یکی از آنها را براي این کار  نمی. خواهرانی هستند که براي ما باارزش هستند«

ممکن است ارزشمند باشد اما امور دیگري در قصر هستند که اهمیت  كپسر. به خطر اندازم
».این تنها شانسی بود که من از آن استفاده کردم.  باالیی دارند

دانی یک ژنرال  گشتید مطمئن هستم که می آمد و هیچ کدامتان باز نمی مشکلی پیش می اگر«
».دهد هاي سطح پایین از دست نمی بهترین نفراتش را در ماموریت

هیچ شکی نبود که . ورنا کتاب را در روي میز برگرداند و سرش را روي دستانش گذاشت
.و احتماال ناتان زنده بودنداو . اسقف اعظم آنالینا کتاب دیگر سفر را داشت

با اکراه و انگشتانی . اش را سوزاند رنج آن کلمات سینه. او نگاهی به آتش درون کاسه انداخت
.لرزان کتاب رو دوباره بازگرداند و به خواندن ادامه داد

دانم که گفتن آنها چون درست نبودند قلبم را  می. ورنا آن کلمات حتما قلبت را شکستند
استفاده قرار  ءآید که به بدترین شکل مورد سو ما براي تو این گونه به نظر میحت. شکست

دروغ گفتن اشتباه است اما بدتر از آن اجازه به افراد شریر براي اطالع از حقیقت . اي گرفته
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دیگري انجام کار اگر . گفتم پرسیدند دروغ می هایم می اگر خواهران تاریکی درباره نقشه. است
.شدند شریر پیروز می شد افراد می

دانم دلیلی وجود ندارد که باور کنی کلمات من این بار  گویم با این که می حال حقیقت را بتو می
تو حقیقت آنها را . دهد حقیقت هستند اما باور دارم که هوش تو امکان سنجش کلمات مرا می

.درك خواهی کرد
بروي این بود که بین تمام خواهران تنها  دلیل اصلی که تو را انتخاب کردم تا به دنبال ریچارد

دانی که ریچارد در جنگ با  حال می. توانستم سرنوشت جهان را به او بسپارم تو بودي که می
ماموریت سطح پایینی . چیز را به دنیاي مردگان وامیگذاشتیم بدون او همه. محافظ پیروز شد

.من به تو اعتماد کردم. ترین سفري بود که خواهران به آن رفته بودند مهم. نبود
پانصد . پیش از آنکه تو بدنیا بیایی ناتان درباره خطرات دنیاي زندگان هشدار دادسال سیصد 

سال پیش از آنکه ریچارد بدنیا بیاید ناتان و من می دانستیم که جادوگر جنگی به دنیا خواهد 
رو بزرگتر از  مشکالت پیش. پیشگویی ها درباره کارهایی که باید انجام شود گفته بودند. آمد

.آن چیزي بود که ما پیش از این با آن روبرو شده بودیم
زمانی که ریچارد بدنیا آمد ناتان و من با استفاده از کشتی حفاظ را گذراندیم و به دنیاي جدید 

ادو را از جایگاه جادوگران در آیدیندریل خارج کردیم تا در دسترس دارکن رال جکتاب . رفتیم
تنها از . و کتاب را به ناپدري ریچارد دادیم و از او قول گرفتیم که ریچارد آن را بیاموزدنباشد 

طریق این آزمون ها و رویدادها در مدت زندگی در زادگاهش این مرد جوان تبدیل به این 
گونه شخصی شد تا خطر اول دارکن رال پدر واقعیش را متوقف کرد و سپس تعادل را به 

او به احتمال زیاد مهمترین شخصی است که در سه هزار سال گذشته . گردانددنیاي زندگان باز
.به دنیا آمده است

پیشگویی ها این . ریچارد جادوگر جنگی است که ما را در جنگ نهایی فرماندهی خواهد کرد
ین ا. پیشگویی ها این را گفته اند اما نه این که ما باقی خواهیم نماند. گونه براي ما بیان شده اند
تنها شانس ما این است که در تربیتش به عنوان انسان آلودگی در . جنگی براي بشریت است

.در این جنگ جادو الزم است اما قلبی باید بر آن حکمرانی کند. او بوجود نیاید
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من تو را براي آوردن او به قصر فرستادم چون تو تنها کسی بودي که من به او اعتماد داشتم 
خواهر تو من قلب و روح تو را می شناختم و می دانستم که . م این کار استکه قادر به انجا

.تاریکی نیستی
مطمئنم که حاال در اندیشه جستجوي بیست ساله خود هستی با وجود این که من محل او را 

د تو ومی توانستم صبر کنم و پس از این که او رشد کرد و موهبتش فعال ش. بخوبی می دانستم
استفاده  ءمن شرمنده این واقعیت هستم که تو را به اندازه ریچارد مورد سو. فرستمرا به آنجا ب

.قرار دادم
براي مشکالت آینده همزمان با رشد ریچارد تو باید چیزهایی را می آموختی که در قصر 

تو باید قادر به استفاده از عقلت می بودي و چیزهایی که مورد نیاز او بود . پیشگوها ممکن نبود
تو باید می توانستی از عقلت استفاده کنی و بر قوانین خواهران که در قصر بر . می آموختی را

تو باید مهارت هاي درونیت را در دنیاي بیرون رشد می . آن پافشاري می کنند وابسته نباشی
دنیاي منزوي قصر محلی براي آموزش درباره . رو در دنیاي واقعی است جنگ در پیش. دادي

.زندگی نیست
نفرت کسی که مانند . این هم یکی از مشکالت اسقف اعظم است. انتظار ندارم که مرا ببخشی
.دخترش او را دوست داشت

تو باید از آموزه هاي قصر فاصله می گرفتی و . زمانی که آن کلمات را به تو گفتم از عمد بود
اندازه کافی عصبانی می باید به . تنها آموزه ها و دستورات را به صورت چشم بسته اجرا نکنی

از زمانی که کوچک بودي بر روي . شدي تا قادر به داوري درباره درستی چیزها بودي
.عصبانیتت می شد حساب کرد

اطمینان نداشتم اگر دالیل برایت ذکر شود آنها را خواهی فهمید یا آنچه مورد نیاز است انجام 
ریان اتفاقات به خوبی اثر گزارد که از گاهی فقط زمانی یکی شخص قادر است بر ج. خواهی داد

من . در پیشگویی این بیان شده است. اخالق درونیش بهره برده باشد و دستورات را اجرا کند
اطمینان داشتم اگر خودت به نتیجه گیري می رسیدي حقیقت را بر آموزه هاي خود ترجیح می 

.دادي
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من به خائن بودن یکی از خواهران دلیل دیگري که آن کلمات را در دفترم به تو گفتم شک 
من اجازه . می دانستم که حفاظ من قادر به حفظ کلمات از گوش هاي او نیست. اجرایی بود

. دادم تا کلماتم به من خیانت کند و حمله به من صورت گیرد تا حقیقت خود را آشکار کنند
دن دنیا به محافظ من می دانستم ممکن است که کشته شوم اما این سرنوشت را بر تحویل دا

.گاهی اسقف اعظم از خودش استفاده می کند. ترجیح دادم
تو نقشی اساسی در حفاظت دنیا از محافظ . تا کنون ورنا تمام انتظارات مرا برآورده کرده اي

.با کمک تو ما تا کنون پیروز شده ایم. داشته اي
اولین باري که چشمانم بر تو افتاد لبخندي بر لبانم آمد تو اخمی از عصبانیت بر چهره ات 

هر نوآموزي که به قصر . چرا؟ اگر به خاطر نداري به تو خواهم گفت هستخاطرت . داشتی
زود یا دیر او را متهم به کاري می کردیم که انجام نداده . می آمد در امتحانی شرکت می کرد

گریه کردند بعضی قهر می کردند اما بعضی شرمندگی گناه را همراه با تسلیمی بعضی . بود
تنها تو به دلیل بی عدالتی عصبانی شدي و این گونه خود را به اثبات . ندفیلسوفانه داشت

.رساندي
ناتان پیشگویی کرده بود که کسی که به آورده خواهد شد نه با لبخند یا قهر یا صورتی شجاع 

وقتی آن نگاه را در صورتت دیدم و دستان کوچکت را . ی خشمگین خواهد بودبلکه با صورت
در نهایت تو به ما تحویل داده شده . بخوانماوازجمع کرده بودي کم مانده بود با صداي بلند 

. از آن روز تو به انجام مهم ترین کارهاي خالق مشغول بودي. بودي
عظم باشی چون باز هم تو تنها خواهري هستی تو را انتخاب کردم تا در توهم مرگ من اسقف ا

امکان مرگ من در این سفر به همراه ناتان بسیار زیاد است و اگر . که مورد اطمینان من هستی
.این خواسته و آرزوي من است. من بمیرم تو باید اسقف اعظم حقیقی باشی

می دانم حداقل  نفرت بر حق تو در قلبم سنگینی می کند اما بخشش خالق مهم تر است و من
خشم تو را به عنوان باري در زندگی تحمل خواهم کرد و به عنوان . آن را بدست خواهم آورد

این هزینه اسقف اعظم در . باري همانند بارهاي دیگر غیرقابل اصالح در زندگیم خواهد بود
.قصر پیشگوهاست
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بر دستانش افتاد و  سرش. ورنا کتاب را کنار گذاشت دیگر قادر به خواندن ادامه آن نبود
با وجود اینکه جزئیات آن بی عدالتی را آن طور که اسقف اعظم می گفت به خاطر . گریست

بیش از همه لبخند اسقف اعظم به . در یادش بود و همینطور خشمش ننمی آورد اما درد آ
.خاطرش بود و چگونه دنیا به عدالت و درستی بازگشت

تو احمقی به تمام معنا به عنوان خدمتگذاري «. دي گریه کردورنا با صداي بلن» اوه خالق عزیز«
»خود داري

استفاده احساس می کرد اکنون زجري به علت  ءاگر پیش از این دردي در قلبش به علت سو
زمانی که توانست اشکهاي خود را متوقف . شده بر اسقف اعظم احساس می کرد تحمیلرنج 

.واندن ادامه دادکند کتاب را بار دیگر جلو کشید و به خ
پیشگویی هاي بزرگترین . اما هر چه بوده گذشته و باید به کاري که باید انجام شود ادامه دهیم

آزمایشاتی که پیش از این بود دنیاي زندگان را در یک لحظه . خطر در پیش روي ماست
ی در یک لحظه همه چیز بدون امکان بازگشت از بین م. وحشتناك و نهایی از بین می برد

.ریچارد این آزمایشات را پشت سر گذاشت و ما را از آن سرنوشت حفظ کرد. رفت
این . از دنیاهاي دیگر نیست از دنیاي خودمان است. حال آزمایش بزرگتري در پیش رو داریم

در این آزمایش در تالش ذهن و قلب . جنگی براي انسانیت آینده دنیاي ما و آینده جادوست
زمانی که . یانی وجود ندارد اما تالش بی شفقت و آزاردهنده جنگ استانسان ها هیچ لحظه پا

سایه بردگی به آرامی در دنیا گسترش می یابد و جرقه جادو را تاریک می کند تا روشنایی 
.خالق به نمایش در آید

ما در حفاظت دنیا از . جنگ باستانی که هزاران سال پیش اتفاق افتاد دوباره شروع شده است
این بار توقفی بر جنگ به دلیل تالش . بینی بوجود آوردیم آن را به طور غیر قابل پیشدیگران 

. این بار تنها یک جادوگر جنگ براي فرماندهی وجود دارد ریچارد. صدها جادوگر نخواهد بود
بعضی از آنها را نمی دانم و هر چقدر هم ناراحت . اکنون نمی توانم تمام حقایق را برایت بگویم

بعضی انشعابات در پیشگویی ها در . نمی توانم بعضی از آنها را که می دانم برایت بگویمباشم 
اگر غیر از این باشد انتخاب . صورتی که از روي غریزه انتخاب نشوند درست نخواهند بود
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بخشی از کار ما امید به آموزش درست مردم براي رفتار . بعضی انشعابات ممکن نخواهد شد
زمانی که آزمایش فرا رسید آنها کاري که الزم است را انجام . اسب استدرست در زمان من

.مرا ببخش ورنا اما باید سرنوشت بعضی چیزها را دوباره در دستان تو گذارم. خواهند داد
امیدوارم به عنوان اسقف اعظم یاد بگیري که هرچیزي را نمی توانی به بقیه توضیح دهی اما 

.و انتظار انجامش را داريگاهی کاري را تعیین می کنی 
او خودش از توضیح دادن همه چیز در همه زمان . این حقیقت را می دانست. ورنا آهی کشید

.ها دست کشیده بود و تنها دستورالعمل ها را بیان می کرد
ناتان و من در ماموریتی . بعضی چیزها را باید بگویم تا قادر به کمک کردن به ما باشیاما 

.تاکنون من و او تنها کسانی هستیم که از این ماموریت آگاهیم. ستیمحیاتی و مهم ه
پیش از آن تو باید تمام خواهران نور وفادار  . اگر زنده ماندم به قصر باز خواهم گشت

تو باید همچنین تمام کسانی که روحشان را به محافظ . نوآموزان و مردان جوان را بیاب
.فروخته اند شناسایی کنی

»!چطور این کارو بکنم! یچ«داي بلند به خود گفت ورنا با ص
باید پیش . این مهم است ورنا. زمان زیادي نداري. پیدا کردن شیوه آن را به تو واگذار می کنم

.از رسیدن امپراطور جگنگ این کار را انجام دهی
 چیزي است که در جنگ باستانی به عنوان ناتان و من به این باور رسیدیم که جگنگ همان

.رهرو رویاها نام برده میشد
او گفتگویش با . ورنا احساس کرد عرق سرد از بین شانه هایش به پایین پشتش جاري شد

خواهر سیمونا به یاد آورد که آن زن از به زبان آوردن نام جگنگ چه فریاد بی اختیاري 
ردند که همه فکر ک. خواهر سیمونا گفته بود که جگنگ به خواب او آمده است. کشیده بود

. خواهر سیمونا دیوانه شده است
وارن هم درباره رهرو رویاها صحبت کرده بود و این که آنها در جنگ قدیمی نوعی سالح 

.مالقاتشان با خواهر سیمونا این را تایید می کرد. بودند
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. استهر اتفاقی افتاد تنها راه نجات تو وفاداري به ریچارد : بیشتر از همه این را بخاطر بسپار
رهرو رویاها ذهن هر کسی را در اختیار می گیرد به ویژه آنان که موهبت بیشتري نسبت به 

یکی از اجداد او جادویی را براي محافظت آنها و هر . تنها محافظت ریچارد است. بقیه دارند
ه این جادو در خانواده رال ب. کسی به آنها وفادار بود در برابر رهرو رویاها بوجود آورده بود

ناتان هم این محافظت را داراست اما او کسی نیست که ما را . عنوان موهبتی به ارث می رسد
.رهبري کند و جادگر جنگ نیست

آن مرد رعد و . ورنا در بین خطوط می توانست درك کند که وفادار بودن به ناتان دیوانگیست
.برقی به قالده کشیده شده است

نون قصر عمل کردي و ریچارد را آزاد نمودي به او ارتباط زمانی که به اراده خود برخالف قا
این ارتباط تو را از قدرت رهرو رویاها حفاظت می کند اما قدرت افرادش هنوز . پیدا کردي

تو را مجبور کرد تا . این بخشی از دلیل فریب دادن تو در آن روز در دفترم بود. موجود است
.ه ها و دستورات ترجیح دهیبا اراده خود کمک به ریچارد را به آموز

اگر اسقف اعظم را قانع می کرد تا نقشه اش را بگوید تا ورنا به . موهاي بازوهاي ورنا سیخ شد
.ریچارد در فرار کمک کند آنگاه همانند خواهر سیمونا در برابر رهرو رویا ها آسیب پذیر بود

من وقتی اولین بار . تگی دارمناتان محافظت شده است و من به ریچارد براي مدتی طوالنی وابس
من به شیوه خودم به او اجازه می دادم تا قوانینی براي مبارزه به نفع ما . او را دیدم متعهد شدم

همانطور که کارهاي مورد نیاز براي محافظت از اراده آزاد انسان ها انجام می دهد . ایجاد کند
ن می خواستم انجام می شد او تن به ذهن خود را نیز همراه دارد و اگر کارها به شکلی که م

.زندگی همین است. بعضی اوقات بودن با او به سختی ناتان است. آنها نمی داد
من در اتاقم در یک مهمانخانه راحت نشسته ام . چیزهایی که باید گفته می شد به پایان رسید

اندازه کافی خواندي اگر وقتی این پیام را به . و منتظر خوانده شدن این مطالب توسط تو هستم
باید درك کنی که من صدها سال در جریانات و .  سوالی داشتی آنها را جواب می دهم

پیشگویی ها درگیر بوده ام و امکان بازگو کردن تمام آنها در یک شب و از طریق کتاب سفر 
.وجود ندارد اما می توان هر چه می خواهی به تو بگویم
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هر کلمه . هایی را بدلیل تغییر در پیشگویی ها نمی توانم بگویمهمینطور باید بدانی که چیز
.خطري به همراه داد یعضی کمتر و بعضی بیشتر اما الزم است که بخشی از آنها را بدانی

.آنها را بپرس. با توجه به این مسائل منتظر سواالت تو هستم
تا چیزهایی را که می  صدها سال طول می کشید! بپرسم. ورنا در پایان نوشته ها صاف نشست

از کجا شروع کند؟ خالق عزیز سواالت مهم کدام هستند؟. خواست بداند بپرسد
تمام پیام را دوباره خواند تا بداند همه را در ذهن دارد و نشست به صفحه خالی روبرویش 

.در نهایت قلم را برداشت. خیره شد
من در برابر قدرت تو . کر کردم ببخشمادر بسیار عزیزم مرا به خاطر چیزهایی که درباره تو ف

من ارزش . لطفا خودت را به کشتن نده. و به علت غرور احمقانه ام شرمنده هستم محقیر
من همانند گاوي هستم که شما می خواهید همانند پرنده پرواز . اسقف اعظم بودن را ندارم

.کند
.ون واقعا در انتظار استورنا نشست و منتظر بازگشت پیام شد تا ببیند اسقف اعظم هم اکن

هر چه مورد نیاز است بدانی بپرس و اگر بتوانم به . قلب مرا سبک ساختی. ممنون فرزندم
.تمام شب اینجا خواهم نشست تا بار تو را سبک تر سازم. سواالت پاسخ خواهم داد

.بودنداشکها شیرین بودند و به تلخی گذشته ن. ورنا براي اولین بار پس از روزها لبخند زد 
اسقف اعظم واقعا سالمت هستید؟ همه چیز براي شما و ناتان خوب است؟

ورنا شاید از خوانده شدن به عنوان اسقف اعظم توسط دوستانت لذت می بري اما این کار را 
.مرا با اسمم صدا کن همانطور که دوستان واقعی این کار را انجام می دهند. نکن

کلمات به عنوان پیام آن . اعظم صدا شدن خسته شده بود او هم از اسقف. ورنا بلند خندید
.ظاهر می شدند

امروز براي خودش شمشیر ناتان . و بله من و ناتان که هم اکنون مشغول است خوب هستیم
او فکر می کند شمشیر جلوه ابهت . خرید و با دشمنان نامرئی در اتاقمان در حال جنگ است

ار ساله است و در این لحظه همانند بچه اي از قطع کردن او بچه اي هز. داري به او می بخشد
.سر دشمنان فرضی لبخند می زند
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ناتان به همراه شمشیر؟  . ورنا پیام را دوباره خواند تا مطمئن باشد آن را درست خوانده است
.اسقف اعظم اوقات پرمشغله اي در پیش رو داشت. واقعا دیوانه تر از حد انتظار بوده است

. هیچ راهی به ذهنم نمی رسد. فتی که باید آنهایی را که به محافظ قسم خورده اند بیابمآن تو گ
آیا می توانی کمک کنی؟

. چند نفر مرا مشکوك ساختند اما بیشترشان نه. اگر راهش را می دانستم ورنا به تو می گفتم
به انجام برسانم  من کارهاي دیگري را باید. راهی دقیق براي شناسایی وابستگان محافظ نیافتم

. در نظر داشته باش که آنها می توانند به زرنگی محافظ باشند. و تو باید این مورد را حل کنی
بعضی . بعضی از کسانی را که بدلیل ذات مخالفشان بر ضد خود می دانستم به ما وفادار بودند

با استفاده از کشتی  که من باید با تمام زندگیم به آنها اطمینان داشتم خود را آشکار کردند و
.اگر این اطمینان را کرده بودم هم اکنون دیگر زنده نبودم. فرار نمودند

اگر شکست بخورم چه؟. آن من نمی دانم چگونه این کار را انجام دهم
.تو نباید شکست بخوري

.ورنا دستان عرق کرده اش را بر لباسش کشید
ه کنم؟ با توجه به قدرتی که دارند نمی توانم با حتی اگر آنها را شناسایی کنم با این اطالعات چ

.آنها مبارزه کنم
بدان که پیشگویی ها به تغییر . ورنا زمانی که بخش اول به انجام رسید به تو خواهم گفت

همانطور که ناتان و من از آنها استفاده می کنیم تا بر وقایع اثر بگذاریم و . حساسند و در خطر
.دشمنان ما هم این امکان را دارندانشعاب درست پیگیري شود 

.ورنا آهی از خستگی کشید
چگونه می توانم دشمنانمان را بیابم وقتی این همه کار به عنوان اسقف اعظم وجود دارد؟ تنها 

همه بر من تکیه . کاري که می توانم بکنم خواندن گزارش هاست و با این حال عقب می مانم
زمان براي انجام دادن کاري داشتی با این همه گزارش؟چگونه . دارند و منتظر من هستند

تو به عنوان اسقف اعظم از . گزارش ها را خواندي؟ خداي من ورنا تو خیلی جاه طلب هستی
.من باوجدان تري
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.دهان ورنا باز ماند
منظورت این است که تو گزارشها را نمی خواندي؟

زارش ها را خواندي متوجه شدي که چون تو گ. خوب ورنا گزارش ها ارزش خواندن داشتند
ما به راحتی می توانستیم پس از ترك قصر اسب . چهار اسب از اصطبل به سرقت رفته است

می توانستیم بدن ها را بخریم و . خریداري کنیم اما آنها را برداشتیم تا نشانه اي به جا بگذاریم
ما . گورکن صحبت نمی کردياز آن طریق پیچیده اقدام نکنیم اما در آن صورت تو دیگر با 

بعضی نشانه ها . تالش کردیم تا نشانه هایی براي دنبال نمودن حقیقت براي تو به جا بگذاریم
.دردسرساز بودند  همانند مورد کشف بدن ما اما الزم بودند و تو به خوبی آنها را فهمیدي

ف شده و ورنا احساس کرد صورتش قرمز شده است او اصال متوجه موضوع بدن هاي کش
.این نشانه را به کلی فراموش کرده بود. آماده در مالقه نشده بود

دستیارها به این منظور استفاده می . اما باید اعتراف کنم که به ندرت گزارش ها را میخواندم
به آنها گفته بودم از قضاوت خود استفاده کنند و بهترین وضعیت را براي قصر خواستار . شوند

و گاها یکی از آنها را متوقف می کردم و گزارش را  بیرون می آوردم . گیرندباشند و تصمیم ب
این کار همیشه آنها را به دلیل ترس خوانده شدن . و می خواندم و نظریاتشان را می دیدم

.تصمیمتشان به نام من و نارضایتی از آنها هوشیار نگاه می داشت
وران بگویم کارها را چطور مدیریت کنند و می توانم به دستیارها و مشا. ورنا شگفت زده بود

گزارشها را بخوانند؟ دیگر الزم نیست آنها را بخوانم؟ الزم نیست تمام آنها را امضا کنم؟
تو قصر را اداره می کنی نه . هر کاري بخواهی می توانی انجام دهی. ورنا تو اسقف اعظم هستی

.قصر تو را
یکی از مجریان گفتند که چگونه باید انجام  3مشاوران من و دولسینیا 2و فیلیپا 1اما خواهران لیونا

.آنها از من بیشتر با تجربه هستند. شود

1 Leoma

2 Philippa
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.آنها به گونه اي وانمود کردند که اگر گزارش ها را خودم نخوانم در وظایفم کوتاهی کرده ام
ودم کمتر گوش آن بالفاصله نوشت این کار را کردند خداي من خداي من من اگر به جاي تو ب

.تو اخم و عصبانیت خوبی داري از آن استفاده کن. می کردم و بیشتر صحبت
.کردصبح دفتر اسقف اعظم تغییراتی خواهد. او صحنه را در نظرش مجسم کرد. ورنا خندید

آن ماموریت تو چیست؟ چه کاري می خواهی انجام دهی؟ 
.گردم من کار کوچکی در آیدیندریل دارم و پس از آن باز می

معلوم بود که آن به او نخواهد گفت پس ورنا اندیشید چه می خواهد بداند و چه چیزي به 
.چیز مهمی به ذهنش رسید. اسقف اعظم بگوید

.اولینش. وارن یک پیشگویی انجام داد
.ورنا انتظار کشید تا پیام ظاهر شد که دست خطش مرتب تر بود. انتظار طوالنی بود

به خاطر می آوري؟ آن را کلمه به کلمه
.بله. ورنا کلمات پیشگویی را نمی توانست از یاد ببرد

دست خط . پیش از آنکه ورنا به نوشتن پیشگویی شروع کند پیامی در وسط صفحه نوشته شد 
.بزرگ و عصبانی بود حروف بصورت بزرگ نوشته شده بود

!او را خارج کن. پسر را از قصر خارج کن
ورنا صاف نشست مشخص بود که ناتان قلم را از دست آن . شد خطی در میان صفحه ظاهر

انتظار طوالنی دیگري بود و دست خط .  گرفته و پیام را نوشته است و دوباره آن را پس گرفت
.آن دوباره ظاهر شد

ببخش ورنا اگر مطمئن هستی که تک تک کلمات را بخاطر می آوري آن را بنویس تا ما ببینیم 
.این مهم است. ه من بگواگر مطمئن نیستی ب

زمانی که اسقف اعظم و پیشگو در مراسم رسمی به نور تحویل داده شدند آتش ها دیگ مکر 
را به جوش خواهند آورد و اسقف اعظم دروغین به تخت خواهد نشست و بر مرگ قصر 

3 Dulcinia



G

15

مسلک پارسایان Good-life.ir

در شمال آن که به شمشیر وابسته است آن را به روح نقره . پیشگوها فرمانروایی خواهد کرد
اي واگذار خواهد کرد و بدین ترتیب به زندگی بازگردانده خواهد شد و به دست افراد شرور 

.تحویل داده می شود
.لطفا دست نگهدار تا من و ناتان این را مطالعه کنیم. انتظار دیگري بود

نشست و چانه اش . حشرات و قورباغه ها در بیرون صدا می کردند. ورنا نشست و منتظر شد
.تش گذاشت و چشمانش در حال انتظار سست شدندرا بر مش

.در نهایت پیامی ظاهر شد
ناتان و من آن را خواندیم و ناتان می گوید این پیشگویی ناپخته است و به همین دلیل نمی 

.تواند آن را رمزگشایی کند
آن من اسقف اعظم دروغین هستم گفته پیشگویی درباره فرمانروایی بر قصر مرده مرا نگران 

.ساخته است
.در این پیشگویی تو اسقف اعظم دروغین نیستی. پیامی فوري آمد

پس چه معنایی دارد؟
ما تمام معناي آن را نمی دانیم اما می دانیم که تو اسقف اعظم دروغین . انتظار کوتاهی بود

.نیستی
مدت بیشتري در قصر ماندن خطرناك . وارن باید قصر را ترك کند. ورنا خوب گوش کن

فردا صبح به . می توانند در شب ببینند که قصر را ترك کرده است. باید مخفی شود. تاس
در این . در سردرگمی مردم دنبال کردنش سخت خواهد بود. بهانه اي او را به شهر بفرست

.به او طال بده تا مشکلی در احتیاجاتش نداشته باشد. سردرگمی به او کمک کن تا فرار کند
اما اسقف اعظم . بر روي کتاب خم شد. لبش گذاشت و نفسی عمیق کشیدورنا دستش را بر ق

من به خوبی او از پیشگویی ها سر . وارن تنها کسی است که می توانم به او اعتماد داشته باشم
او دیگر نگفت وارن تنها دوستش است و تنها . در نمی آورم و بدون اون کمکی نخواهم داشت

.کسی که قابل اعتماد بود
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پیامی که به تندي نوشته . اگر دستشان به یک پیشگو برسد. پیشگویی ها در خطر هستند ورنا
می . باید فرار کند. پس از لحظه اي ادامه یافت اما با دقت بیشتر. شده بود ناگهان متوقف شد

فهمی؟
وارن کاري که من بخواهم انجام می . من ترتیب آن را در صبح خواهم داد. بله اسقف اعظم

.ن به دستورالعمل شما اعتماد می کنم این مهمتر از کمک او به من استم. دهد
.ممنون ورنا

آن چه خطري براي پیشگویی ها وجود دارد؟
همانطور که ما کمک می کنیم . لحظه اي در سکوت پرستشگاه صبر کرد تا نوشته ها ظاهر شد

شکل پیشگویی ها را قادر به استفاده از آن به این . تا خطرات انشعاب پیشگویی ها از بین برود
اگر پیشگو داشته باشند می توانند درك بهتري از پیشگویی ها داشته . شکست ما می کند

.باشند و مستقیما وقایع را به نفع خود عوض کنند
. دستکاري در انشعابات می تواند بی نظمی ایجاد کند که حتی آنان قادر به کنترل آن نیستند

.آنها ممکن ما را به سادگی از یک صخره به پایین بیاندازند. استاین خطر بسیار بزرگی 
آن تو می گویی که جگنگ قصر پیشگوها را تصرف خواهد کرد و تمام پیشگویی هاي خزانه را 

خواهد برد؟
.بله. کمی توقف

.درك نوع خطر پیش رو مو بر تنش سیخ می کرد. ورنا کمی صبر کرد
چگونه او را متوقف کنیم؟

با وجود رهرو رویاها . ه که جگنگ می اندیشد قصر پیشگوها براحتی  سقوط نخواهد کردآن گون
ما همیشه از موهبت براي حفظ . آن قدرت سالح ماست. بودند ما کنترل افراد خود را داریم

زمانی ممکن است نیاز باشد از . زندگی استفاده کرده ایم و به خالق در آوردن نور کمک نمودیم
براي این منظور باید درباره وفاداري افراد اطمینان . اي جنگ استفاده کنیمموهبت خود بر

.باید افراد غیرآلوده را بیابی. حاصل کنیم
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آن می خواهی به عنوان جنگجو عمل کنیم و موهبتمان را . ورنا پیش از نوشتن خوب فکر کرد
.بر علیه فرزندان خالق استفاده کنیم

ن است که از هر چه می توانی استفاده کن تا مانع از کنترل دنیا ورنا آنچه من به تو می گویم ای
با وجود این که ما براي کمک به فرزندان خالق تالش می کنیم همزمان . توسط استبداد شوي

.داکرا به همراه داریم مگر نه؟ ما نمی توانیم به مردم کمک کنیم اگر مرده باشیم
او افرادي را کشته بود و اسقف . آنها را مالید ورنا زمانی که متوجه شد زانوهایش می لرزد

او آرزو می کرد کاش چیزهایی براي نوشیدن . او جدیا را کشته بود. اعظم آن را می دانست
.گلویش احساس می کرد از خشکی ممکن است به شن تبدیل شود. داشته باشد

.کاري که باید انجام شود خواهم کرد. در نهایت نوشت من می فهمم
رویدادها . ی توانستم راهنمایی بهتري براي تو باشم ورنا اما حال به اندازه کافی نمی دانمکاش م

ریچارد اقدامی شتابناك انجام . بدون جهت گیري و بر مبناي غریزه. زنجیره وار اتفاق می افتند
نمی دانیم چه منظوري دارد اما با توجه به مطالب جمع آوري شده سرزمین میانه . داده است

همانطور که پیش می رود قوانین . این پسر لحظه استراحت نمی کند. آشوب کامل است در
.خود را می سازد

.او چه کرده است ورنا با ترس از پاسخ پرسید
او اتحاد . او به شکلی فرماندهی دیهارا را در اختیار گرفته و آیدیندریل را تصرف کرده است

.ین ها را درخواست نموده استسرزمین میانه را منحل و تسلیم تمام سرزم
او ذهنش را از ! سرزمین میانه باید با محفل امپراطوري بجنگد. نفس ورنا لحظه اي ایستاد

!دست داده است؟ نمی توانیم اجازه دهیم دیهارا و سرزمین میانه وارد جنگ شوند
.او این کار را کرده است

.سرزمین میانه به او تسلیم نخواهد شد
.آنچه شنیده ام گالیا و کلتون در مشتش هستندبا توجه به 

نباید به او اجازه . ما باید با آنها بجنگیم. محفل امپراطوري خطر اصلی است! باید متوقف شود
.این گمراهی مرگبار است. دهیم تا جنگی در دنیاي جدید براه اندازد
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حفل امپراطوري در هر م. ورنا جادو همانند کبابی آب دار در تمام سرزمین میانه قرار دارد
اتحادهاي . زمان تکه اي از آن را خواهد گرفت همانطور که در دنیاي قدیم این کار را کردند

ضعیف در برقراري ترتیب بر تکه اي خوب عمل نخواهند کرد و آن را از دست خواهند دارد و 
اد ضعیف بعد تکه بعدي به نام صلح و آرامش گرفته خواهد شد و بعدي در طی این مدت اتح

زمانی که تو به سفر رفته بودي تمام دنیاي قدیم را در . خواهد و محفل امپراطوري قوي تر
.کمتر از بیست سال گرفتند

غریزه او راهنمایی اش کرده است و هر چیزي که یاد گرفته و . ریچارد جنگجوي جنگ است
.داریمما راهی جز اعتماد به او ن. عزیز می داشته اعمالش را تعیین می کند

حتی اگر . در این مورد خطر یکپارچه است .در گذشته خطر یک فرد بود مانند دارکن رال
این جنگ اعتقادات، . جگنگ را به شکلی حذف کنیم کسی دیگر جاي او را خواهد گرفت

.هاست نه یک رهبر به تنهایی طلبی انسان ها و جاه ترس
توانیم با حذف رهبر  بري جلو آمد نمیاگر ره. این موضوع همانند ترس مردم از قصر است

ترس هنوز در سر مردم خواهد بود و حذف رهبر تنها دالیل ترسشان را . خطر را رفع کنیم
.کند تر می عمیق

ورنا نوشت خالق عزیز پس چه کار باید بکنیم؟
ن را به توانم ای اما می. همانطور که گفتم فرزند من تمام جوابها را ندارم. زمانی به انتظار گذشت

ریچارد . در این آزمایش نهایی تمام ما نقشی داریم اما ریچارد بازیگر اصلی است. تو بگویم
با تمام کارهاي او موافق نیستم اما او کسی است که ما را به پیروزي خواهد . رهبر ماست

ایی در گویم که او را راهنم من نمی. خواهیم استقامت کنیم باید از او پیروي کنیم اگر می. رساند
مواردي نکنیم اما او جادوگر جنگ است و این جنگی است که او براي جنگیدن در آن به دنیا 

.آمده است
در این نقطه . گاه بزرگ وجود دارد ها محلی به نام تهی ناتان هشدار داده است که در پیشگویی

ها در آن  انسان. دهد دیگر جادویی وجود ندارد و به همین علت پیشگویی آن را نمایش نمی
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جگنگ خواستار انتقال دنیا به آن . مسیر بدون جادو ناشناخته به طور ابدي خواهند رفت
.گاه است تهی

توانی با  می. هر اتفاقی بیافتد باید به ریچارد وفادار بمانی. این را بیش از همه به یاد داشته باش
وفاداري به ریچارد تنها . بجنگیاو صحبت کنی یا مشاوره بدهی یا با او بحث کنی اما نباید با او 

وقتی رهرو رویاها وارد ذهن تو شد دیگر . کند چیزي است که ذهن تو را از جگنگ حفظ می
.اي براي ما از دست رفته

این جنگ از ما سریعتر در حال . باید سریع باشی. حال باید چیزهایی که به تو گفتم عمل کنی
.ندریل هستندها در آیدی شنیدم که مورسویت. پیشروي است

با خود با » خالق عزیز به ریچارد قدرت بده«. چشمان ورنا در برابر آخرین پیام گشاد شد
.صداي بلند گفت
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مو یک سیفصل 

 از و کرد اي ناله او. بود آمده باال خورشید. انداخت نگاهی نور به باز نیمه چشمی با ورنا
 صحبت اعظم اسقف با دیر وقت تا او. کشید را اش رفته خواب عضالت و شد بلند پر صندلی

 جمع صندلی همان در بنابرین برود خود تخت به تا بود خسته اندازه از بیش و بود کرده
 بود شنیده آیدیندریل در مریسویت و ریچارد درباره ورنا آنکه از پس. بود خوابیده و شده

.بودند کرده صحبت یکدیگر با قصر امور درباره دو آن

 مشاوران، با برخورد و اداره نحوه قصر، کنترل درباره ورنا بیشمار به سواالت اعظم اسقف
 باز را چشمانش داد یادش 'آن' که هاي درس. بود داده پاسخ خواهرها سایر و مجریان
.کردند

 قوانینش و قصر در زندگی از گوشه هر این که چگونه و قصر سیاست میزان هیچگاه ورنا
از کارها از اتحاد جدا بود  بخشی اعظم اسقف قدرت .دانست نمی است را وابسته 'آن' به

 به بانفوذ خواهرانِ. تابه وسیله قدرت و حقوقش  توانایی کنترل مخالفین را داشته باشد
 مناطق در زیادي گریز راه بودند و خود ویژه جایگاه مسئول و شده تقسیم مختلف هاي گروه

 انتقال و نقل. شدند می داشته دورنگاه مخالفین به پیوستن از ترتیب بدین داشتند و کمینگاه
شد،نفوذ و قدرت گروه هاي مخالف متعادل نگاه داشته می  می کنترل دقیق طور به اطالعات

.نمود می قصر اصلی کننده  کنترل و قدرت اصلی نقطه را اعظم اسقف تعادل این. شد
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 برکنار خالق و قصر به خیانت دلیل به جز به را اسقف توانستند نمی خواهران اینکه وجود با
. بودند آمده پیش مشکالت و امور کنترل راه در عدیده مشکالت ایجاد به قادر آنها کنند

.کند منتقل مهم نقاط به را انرژي باید اعظم اسقف

 و ها شخصیت کنترل حقیقت در خالق امورات دادن انجام قصر، اداره آمد می نظر به
 با را قصر گاه هیچ ورنا. دارد انجام به نیاز که کاري تعیین نه و است مالزمین احساسات

 شده کنترل و خالق اهداف انجام براي شاد اي خانواده را آنها او. بود نکرده مشاهده دید این
 توسط خواهران ماهرانه کنترل دلیل به موضوع این اما.  دانست می اعظم اسقف طرف از

 از و کردند می تالش هدف یک به دستیابی براي آنها او خاطر به. است بوده اسقف
.داشتند رضایت امور در نقششان

درك  را مقام این براي مهارتش بودن ناکافی احساس ورنا بیشتر آنالینا با صحبت از پس
 اعظم اسقف دانش میزان او هرگز از. بود تر آماده کارها انجام براي همزمان اما کرد می

 را مسئولیت این آنالینا اعظم اسقف که نداشت تعجبی. نبودآگاه  را قصر ساده امور درباره
 هوا در را توپ چندین که تردستی  -داشت کامل مهارتی او داد می انجام سادگی این به

.کشد می دست نوآموزي اثر بر همزمان و زند می لبخند و دارد می نگاه

 اما بود خوابیده ساعت چند تنها او. کشید خمیازه مالید می را چشمانش که همچنان ورنا
 تمام سفر که کتاب او. بکشد دراز این از بیش توانست نمی و کرد می شروع را کارها باید

 از مسیر طی در .رفت دفترش به و گذاشت کمرش در بودند را شده تمیز آن صفحات
.زد صورتش به آب کمی حوضچه
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 قدري. دارد کار چه آنها دنیاي در که ببینند تا شدند نزدیکش سبز  اردك یک جفت
 آب تنها از که این از درواقع کنند تمیز منقارهایشان با را خود گرفتند تصمیم تا چرخیدند
 تمیز و هوا بنفش و ترکیب از صورتی آسمان رنگ.بودند راضی شد می استفاده آنها حوضچه

 اطرافش در چیزي هر همانند. بود خوشبین بود آموخته آنچه از نگرانی وجود با. بود تازه و
.بود شده تازه ذهنش نیز کرد می احساس ، او تازه روزي روشنایی در

 محافظ به وابسته خواهران شناسایی درباره ترشرویی با و داد تکان دستانش از را آب ورنا
 به قادر ورنا بود ممکن بود داده دستور و داشت ایمان او به اسقف که همانطور. کرد فکر

 یافتن براي خالق از و بوسید را اعظم اسقف انگشتر و کشید آه او. نباشد کار این انجام
.خواست کمک راهی

 گفتگو این از که چیزهایی اعظم و تمام اسقف درمورد تا باشد منتظر توانست نمی ورنا
 تا خواست می او از باید که چرا بود سنگین قلبش اما با وارن صحبت کند آمده بدست
 نه که امنی مکان اگر شاید. کند مدیریت چگونه وارن بدون دانست نمی او. شود پنهان

.نکند تنهایی احساس و ببیند را او گهگاه توانست می یافت می باشد دور چندان

 لبخندي بودند انتظارش در تلوتلوخوران که هایی کاغذ میزان دیدن هنگام ورنا دفترش در
 عوض اتاقش ساکن هواي تا گذاشت باز صبح سرد هواي براي را باغ درهاي. آورد لب به

 در و کرد صاف را ، آنها گذاشت ترتیب به را کاغذها و کرد صاف را گزارشات او. شود
.دید را میز روي چوب بار اولین براي گذاشت به طوري که میز گوشه
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 دستشان در را گزارشات از انبوهی یک هر 2دولسینیا و 1فیبی. کرد نگاه شده باز در به ورنا
.شدند زده شگفت او دیدن با دو هر داشتند

»خیر به صبح«. گفت شادي با ورنا

 گزارشات انبوه بر به آبیش نفوذ با چشمان» .اعظم اسقف ببخشید را ما« :گفت دولسینیا
 کار خواستیم نمی ما. هستند کار مشغول زود صبح از اعظم اسقف که دانستیم نمی ما«. افتاد
 کنار را اینها ما بدهید اجازه اگر .داردید زیادي کار شما که بینیم می. کنیم متوقف را شما
».گذاشت خواهیم بقیه

 و لیوما. بکنید را کار این لطفا بله اوه«. گفت کرد می اشاره میز به دستانش با حالی در ورنا
».شد خواهند خوشحال آورید آنچه شما برایشان می از فیلیپا

»اعظم؟ اسقف« :گفت بود شده سردرگمی دچار گردش صورت که حالی در فیبی

 چرخ همانند قصر مرتب کنترل خواهان من مشاوران. دونید می رو شما منظورم اوه«
» .هستند مسئله این نگران و فیلیپا لیوما. هستند شده کاري روغن

»مسئله؟«. پرسید شد می بیشتر هایش اخم که حالی در دولسینیا

1 Phoebe

2 Dulcinia



G

6

مسلک پارسایان Good-life.ir

 اشخاصی خوان نمی اونا. گزارشات« :گفت است واضح کرد وانمود می که حالی در ورنا
 به را خودتون و کنید کار سختی به اگر. بگیرن عهده به مسئولیتی چنین شما مثل کار تازه

» .بدونن صالح اونا اگر البته. کنم می اعتماد شما به موضوع این در روزي برسونید ، اثبات

 کافی منو تجربه از بخشی چه گفت؟ چی فیلیپا اسقف« .شد عمیقتر دولیسنیا اخم
»دونه؟ نمی

 را شما شکل هیچ به مشاوران. خواهر نفهمیدید درست منو منظور« . انداخت باال شانه ورنا
 گزارشات واضح طور به اونا. هستن محتاط بسیار شما تحسین زمینه در اونا. نکردن تمسخر

 زمانی بعد سال چندین مطمئنم. کنند خودم انجامشون بدم منو تشویق می و دونن می مهم را
».گن می من به اید آماده شما که داشتن کافی اعتماد که

»چی؟ براي آماده«. پرسید زده بهت فیبی

 وظیفه گزارشات کردن مرتب و خوندن خب ،«. برد کاغذها پشته سمت به را دستش ورنا
 ببینه تا کنه می نگاه رو شده گیري تصمیم موارد گاهی اعظم اسقف. است اجرایی معاونان

 گفتم بکنم کارو این خودم که گفتن من به مشاوران چون. میشن یا نه انجام درست کارا
» .کنن می تعریف شما از همیشه چون نبوده توهین قصدشون مطمئنم خوب...  اونا که واضحه
 گزارشات باید که کنن می یادآوري من به همیشه البته« . کرد کلیکی صداي زبانش ورنا با

».بشه هدایت ممکن شکل بهترین به قصر تا بخونم خودم رو

 تحویل رو اونا ترتیب به تا خوندیم رو گزارشات تک تک ما«. شد منقبض خشم با دولسینیا
 رو گزارشات خواب حتی من که دونه می خالق. دونیم می اونا درباره همه از بیشتر ما. بدیم
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 ندارن تطبیق وقتی نه؟. زاریم می براتون یادداشت ، ناقصه بینیم چیزي می وقتی. بینم می
 کارا رو این باید شما بگن که ندارن حق اونا اینطور نیست؟ گذاشتیم عالمت براتون

».بکنین خودتون

. کرد خاص جلد یک دروغین جستجوي به مشغول را خود و رفت کتاب قفسه کنار به ورنا
 تازه خودتون پست در که شما. خواهر خوان می قصر براي رو شرایط بهترین که مطمئنم«

».میدین انجام نصیحتشون در موشکافی زیاد کنم فکر. هستید کار

»!دارم تجربه اون اندازه به! هستم فیلیپا همسن من «

 رو تو اون خواهر« :گفت کرد اش نگاه می شانه روي در حالی که از متواضعانه صدایی با ورنا
».نکرد متهم

»نه؟. بدین انجام خودتون رو گزارشات که گفت شما به او«

»... اما بله خوب«

».کنن می اشتباه هردوشون. کنه می اشتباه اون«

»واقعا؟« :پرسید شد می دور کتاب قفسه از که حالی در ورنا
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 شده، انجام هفته دو یا یک عرض در رو گزارشات این ما البته«. کرد نگاه فیبی به دولسینیا
».فیبی خواهر نه میدیم تحویل شده گیري تصمیم و ارزیابی مرتب،

 ما. بدیم انجام رو اونا بتونیم هفته یک از درکمتر کنم فکر« . کرد بلند را دماغش فیبی
«  شد سرخ کرد نگاه ورنا به که زمانی صورتش» .میدونیم گزارشات مورد در همه از بیشتر
».اعظم اسقف شما جز به البته

 تو که کوتاهیه مدت. بسپارم شما به زیاد مسئولیت که خوام نمی. بزرگیه مسئولیت واقعا؟«
»هستین؟ کار این آماده کنین می فکر. هستین کار این

 گزارشات زیادي تعداد و رفت میز طرف به او» .هستیم کار این آماده البته« :گفت دولسینیا
 و کنید بررسی را اونا شد تمام کارمون وقتی شما. دیم می انجام رو کار این ما«. برداشت را

. کنیم می کار چی داریم دونیم می ما. دادید می انجام شکل همون به رو کارها که فهمید می
نفر  دو اون همینطور«  :گفت بود رفته هم در شدت به هایش اخم که حالی در و» .بینید می

».خواهند دید

 شما. دم می شما به شانسو این من میایید بر اونا عهده از کنید می فکر واقعا اگه خوب«
».دیگر هستید من اجرایی معاونان

»بردار تعداد یه فیبی«. کرد خم میز طرف به را سرش دولسینیا» .هستیم که البته«
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 حفظ را خود تعادل تا برداشت عقب به قدمی و برداشت را گزارشات از زیادي تعداد فیبی
 بدن انجام تونن می اجراییش معاونان کارایی که از تري مهم امور اسقف مطمئنم«. کند
».داره

 کار این مسئول تواناییتون بدلیل رو شما خوب«. گذاشت کمربندش بر را دستانش ورنا
 معلومه که همانطور. بدیم خودتونو اثبات فرصت شما به باید که زنم می حدس. کنم می

».هستن حیاتی قصر اداره براي اسقف اجرایی معاونان

 حیاتی شما به کمک براي چقدر ما که بینید می« . شد پر بزرگ اي خنده با دولسینیا لبان
».مشاورینتون همینطور و. اعظم اسقف هستیم

. برسم کارهایی به باید خواهران. گرفتم قرار تاثیر تحت خیلی«. برد باال را ابروهایش ورنا
 رو وظایفشون که ببینم و کنم بررسی رو مشاورین نتونستم بودم گزارشات مشغول که زمانی

».بدم انجام کارو این وقتشه االن کنم فکر خوب. میدن یا نه انجام درست

».باشه عاقالنه که کنم فکر بله،« :گفت کرد می حرکت فیبی دنبال به که حالی در دولسینیا

 خالص گزارشات این دست از دیگر کرد می فکر او. کشید آهی شد بسته در که زمانی ورنا
 لبخند حال در که شد متوجه او. داد آنالینا اعظم اسقف به تشکري ذهنشدر .شد نخواهد

.کرد صاف را صورتش پس است ، زدن

*



G

10

مسلک پارسایان Good-life.ir

 در قبل شب کسی که دید کرد نگاه اتاقش داخل به وقتی و نداد جواب را او زدن در وارن
 خزانه هاي پیشگویی است داده دستور او به از به یاد اوردن اینکه ورنا. است نخوابیده آن

 دستور او که کاري براي  کتابهایش همراه شاید بیچاره وارنِ. لرزید دهد ارتباط هم رابه
 با چگونه گورکن با صحبت از پس که آورد یاد به شرمندگی با او. بود خوابیده بود داده
 آن در اما هستند زنده ناتان و اعظم اسقف که بود خوشحال حاال. است کرده صحبت وارن
.بود کرده پرخاش وارن به و بود خشمگین زمان

 کرد فکر. آمد پایین خزانه هاي پله از اسکورت ، بدون هیاهو و شلوغکاري گونه هر به جاي
با  همیشگی نقطه در که بگوید وارن به سپس و باشد داشته خزانه در کوتاه مالقاتی اگر که

 قابل هم خالی خزانه در حتی که بود خطرناك آنقدر اطالعات این. است امن تر هم مالقات
.نبودند ذکر

 خاصی هاي زرنگی وارن. باشد داشته تاریکی خواهران شناسایی مورد در اي ایده وارن شاید
 آمد بیادش دور اي نقطه به او فرستادن درد وقتی او. کرد می زده شگفت را انسان که داشت
.داد می فراري سریعا را او باید. بوسید را انگشترش دوباره

 پیدا صافش صورت روي چروك و چین چند وارن شاید کرد که فکر غمگین لبخندي با
.بپیوندد بود قصر جادوي در که او به سپس و کند
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 درباره قدیمی نوآموزان تعدادي براي او.بود واضح همه براي کامال 3بکی خواهر حاملگی
 انشعابات دلیل به را دروغین پیشگویی خطر کرد و می سخنرانی ها پیشگویی پیچیدگی

 پیشگویی آن داد  می رخ پیشگویی انشعابات واقعه یک که زمانی. کرد می تشریح گذشته
 این اما. بودند اشتباه داشتند ارتباط مرده شاخه با که هایی پیشگویی تمام و بود شده حل
 ارتباط ها، پیشگویی زیاد تعداد علت توانستند به نمی چون نبود ممکن سادگی به همیشه کار

.بود مرده هاي پیشگویی این از پر خزانه و کنند تعیین را مختلف انشعابات میان

.داد گوش نوآموزان سواالت به و رفت دیوار پشت به ورنا

 باشدند داشته وجود ها پیشگویی مورد در بود ممکن که مشکالتی به کردن گوش آنها براي
 طبق دانست می اکنون ورنا. نداشت پاسخی داشتند که سواالتی بیشتر و بود کننده خسته
.اند داشته اطالعات ها پیشگویی مورد در کنند می فکر آنچه از کمتر خواهران وارن گفته

موهبت جادوگري  و موهبت پیشگویی که بود تفسیر قابل جادوگرانی توسط تنها ها پیشگویی
 اکنون او. بود پیشگویی به قادر جادوگري تنها ناتان اخیر سال هزار در. داشتند را همراه

 جز به البته فهمید می نبود درك قابل خواهران براي که شکلی به را آنها ناتان دانست می
.دارد پیشگویی براي را استعداد این هم وارن که دانست می اکنون او.  آنالینا اعظم اسقف

 اصلی وقایع طریق از که داد می توضیح ها پیشگویی ارتباطات درباره بکی خواهر که همانطور
 کرد می کار معموال آنها در وارن که پشتی هاي اتاق طرف به آرامی به ورنا بود بندي زمان و

 که بود شده گیج ورنا. بودند شده بازگردانده ها قفسه به ها کتاب و بودند خالی اما رفت

3 Becky
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 این البته نبود مشکل وارن کردن پیدا وقت هیچ. باشد توانست کجا می جستجو بعدي مکان
.است بوده ها خزانه به نزدیکی وارن به دلیل

 لبخندي. دید را او ها قفسه طوالنی ردیف میان در راهروها از بازگشتن هنگام 4لیوما خواهر
 بود شده بسته سرش پشت طالیی روبانی با که سفیدش بلند موهاي با و کرد سالمی و زد

.داد تشخیص اش چهره در را نگرانی ورنا. نمود تعظیمی

».جدید روز این بر خالق آمرزش. اسقف بخیر صبح«

»کنند؟ می چه نوآموزان. است خوبی روز. خواهر ممنونم«. زد گرمی لبخند ورنا

« . تمرکز کرده بودند آن بر روي تمرکز جوان زنان که کرد نگاه میزها سمت به لیوما
 توجه بی درس به کدوم هیچ و کنم می نظارت ها درس به من. شد خواهند خوبی خواهران

»آمدید؟ وارن دیدن براي آیا« :پرسید بازگرداند ورنا به را نگاهش که آن بدون» .نیستند

 برام بخوام او از باید که هستند کوچکی مسائل بله«. چرخاند انگشتش بر را حلقه ورنا
»دیدي؟ را اونو. کنه بررسی

 متاسفانه ورنا«. شد می دیده آن در عمیقی نگرانی بازگرداند را صورتش لیوما که زمانی
».نیست اینجا دیگه وارن

4 Leoma
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»کنم؟ پیداش تونم می کجا دونی می. خوب «

».رفته وارن ورنا که اینه منظورم«. داد بیرون عمیقی نفس او

»رفته؟ چیه منظورت رفته؟«

 برا. کرده ترك قصرو که اینه منظورم«. افتاد قفسه هاي سایه بر لیوما خواهر خیره نگاه
».همیشه

»...تو شاید. کردي اشتباه شاید مطمئنی؟«. شد باز ورنا دهان

 به و اومد من پیش قبل شب دو اون ورنا« . کرد صاف را سفیدش موهاي از قسمتی لیوما
».میره اینجا از گفت من

»میره؟ که نگفت اسقف به چی براي نیومد؟ من پیش چی براي« . کرد خیس را لبانش ورنا

 که گفت اما بگم، تو به اینو باید من که متاسفم ورنا«. کرد محکم را گردنش دستمال لیوما
 گرفت قول من از. مدتی یه حداقل. بره قصر از بهتره که کنه می فکر و کردید دعوا هم با

».بري دنبالش خواست نمی. نگم بهت روز چند که

 ورنا سر» ... کنه فکر که شده باعث چی« . کرد محکم را مشتهایش ورنا» !برم دنبالش«
 گفته پیش روز چند که را کلماتی کرد سعی ناگهان و بفهمد تالش میکرد و رفت می گیج
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 در اون. داره استعدادش به نیاز قصر برمیگرده؟ کی که گفت...  اما« . آورد یاد به بود شده
»!بره شه بلند تونه نمی. میدونه زیر این کتاباي مورد

 گرده کی برمی دونه نمی گفت. رفته اما ورنا متاسفم« . کرد نگاه دیگه جاي به دوباره لیوما
».بهتره اینطوري گفت. گرده یا نه برمی اصال یا

»گفت؟ هم دیگه چیز«. کرد زمزمه امیدوارانه

.داد تکان را سرش

»بگیري؟ جلوشو نکردي تالش بره؟ همینجوري گذاشتی«

 ما. کردي آزادش راداهان از خودت. نداشت قالده وارن ورنا،« :گفت آرام لحنی با لیوما
. آزاده مرده یه اون. بمونه که بگیم بخواد خودش که این جادوگر بدون یه به تونیم نمی

».ما نه اونه انتخابه

 چطور. بود کرده آزاد را وارن او. بازگشت او به سوزناك ترسی از یخی موجی با آنها همه
 مثل اما بود دوستش او بماند؟ کمک براي بود کرده صحبت او با اینطور وقتی داشت انتظار

.خودش مرد. بود شده مرد او نبود پسر دیگر او. بود کرده رفتار او با اولی سال اي بچه

.بود رفته او حاال و
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».گفتی بهم که لیوما ممنون«. کند صحبت که کرد مجبور را خود ورنا

 سمت سپس به داد فشار دادن اطمینان براي را ورنا شانه و داد تکان را سرش لیوما
.رفت پشت هاي درس

.بود رفته وارن

 را خود تنها قلبش در اما بودند گرفته را او تاریکی خواهران شاید که گفت می او عقلش به
.دانست می مقصر

 سنگی درب آنکه از پس و کشاند کوچک هاي اتاق از یکی به را او ورنا ناموزون هاي قدم
 ، کرد گریه و افتاد بازویش روي بر سرش. نشست ها صندلی از یکی روي با ضعف شد بسته

.کرد درك خودش براي را وارن واقعی ارزش
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 و دومیس فصل 
 تالش ٍثب ایستبز پبّبیص ثط اٍ. ذَضز ظهیي ثط ثطف هیبى زض ٍ آهس ثیطٍى اضاثِ ذَاةِ ترت اظ کیالى

 سوت ثِ ٍ افتبزًس هی ظهیي ثط اعطافص زض ّب سٌگ ّوعهبى ٍ کطز حطکت ّب فطیبز ثِ سوت ثسیبض

 قسیوی  زضذتبى کبد ثعضگی تٌِ ّبی ثِ ّب ضبذِ ضکستي ثب ٍ کطًس هی کوبًِ ثبضیک هسیطِ پبییي زضذتبىِ

. کطزًس هی ثطذَضز

 «کٌیس کوکن» :ظز فطیبز زٍیسًس هی سوتص ثِ کِ هطزاًی ثِ اٍ .زاز تکیِ اضاثِ کٌبض ضا پطتص

 هطزاى. کطزًس تحول ضا ٍظًص ٍ زازًس قطاض اضاثِ ثطاثط زض ضا ذَزضبى ضسیسًس ٍ اٍ اظ پس حبًیِ چٌس

. ظزًس فطیبز ثلٌسی ثبصسای

 ایي اظ ثیطتط. زاضیس ًگِ ّوبًزب». کطتٌس هی اٍضا زاضتٌس ثَز کِ ایي هبًٌس« !کي صجط کي، کي،صجط صجط»

« .ًکٌیس ثلٌس

 افتبزُ آى ثبالی زض کِ ّبیی سٌگ. ثَزًس اضاثِ زاضتي ًگِ ثطای تالش زض رَاى سطثبظاى ثیطتط ًصف

. زازًس افعایص ضا ضسُ هتحول ثبض ثَزًس

« ! اٍضسک». ظز فطیبز اٍ

 «ذبًن؟ ثلِ»

 ًطسُ ایستبزُ تبضیکی زض پطتص زضست کِ ضا زیْبضایی چطن یک هتَرِ سطثبظ اٍ پطیس ربیص اظ کیالى

.  ثَز

 هسیط سوت ثِ اٍ« .زاض ًگْص حبثت فقظ ًکي ثلٌس ضا آى. زاضًس ًگِ ضا اضاثِ تب کي کوک اٍضسک،»

 گصاضت هی اضاثِ پبییٌی لجِ ثط ضا ثعضگص زستبى ٍ کطز هی کوک ثقیِ ثِ اٍضسک کِ ّوچٌبى تبضیک

« !کٌیس ػزلِ! ثیبضُ ضٍ ظز ًفط یِ! ظز». کطز ًگبُ

 هحَض ظیط زض کِ ظز ظاًَ رَاى هطز کٌبض ٍ اًساذت گطگی پَست ثبالپَش پطت ثِ ضا ثلٌسش هَّبی اٍ

 ّبی ًبلِ تَرِ ثب اهب کٌس اضظیبثی ضا اٍ زیسگی آسیت هیعاى تب ثَز تبضیک حس اظ ثیص. ثَز هبًسُ چطخ

 اٍ ضٍی اظ ضا ٍظًِ کِ ظهبًی چطا زاًست ًوی کیالى. ّستٌس رسی ّب آسیت زاًست هی اٍ ظًبًص ًفس ًفس

. ثَز کطیسُ فطیبز ثطزاضتٌس
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« .هیبز کوک.  استفٌع کي صجط». گطفت زست زض ضا آى ٍ یبفت ضا زست اٍ کیالى

ثِ  ضا زستص اٍ. است ًیبفتبزُ اتفبقی کِ کطز تظبّط ضس ذَضز ثَز ًعزیک اٍ زستبى زض زستص کِ ظهبًی

 هطگ چٌگبل اظ ًگْساضًسُ تٌْب اٍ زست ٍ است ای صرطُ اظ سقَط حبل زض اًگبض کِ زاز هی فطبض ای گًَِ

. ثبضس هی

« .کطزم کٌستبى...  هي هلکِ...  ثجرطیس هطا»

 زست ثب اٍ «ًرَضی تکَى کي تالش». کطزًس هی تطٌذ ثطف زض پبّبیص« .ًجَز تَ کبض. ثَز تصبزف»

 عطف ثط ضا زستص کیالى ٍ ضس آضام اٍ توبس ثب کوی. ظز کٌبض صَضتص اظ ضا رَاى هطز هَی آظازش

 قَل. ثیفتِ تَ ضٍی ٍظًِ شاضم ًوی. ًرَضی تکَى کي سؼی  استفٌع لغفب». زاضت ًگبُ اٍ یری صَضت

« .کٌِ هی زضهبًت ربزٍگط ٍ کطین هی ثیطٍى لحظِ یِ زض ضٍ تَ. هیسم

 ضؼیف ًَض ظیط زض ٍ ًساضت هطؼل ًعزیکی زض کسی. کطز احسبس زستص ظیط ضا اٍ سط تکبى ذَضزى

ضٍیص  ثط ٍاگي ثَزى ًسجت ثِ اٍ ثطای اضاثِ کطزى ثلٌس. ثجیٌس ضا هطکل تَاًست ًوی ّب ضبذِ هیبى اظ هبُ

. زاضت ثیطتطی زضز

 ضا است افسبض کِ ظهبًی ضس هی پیبزُ است اظ کِ زیس ضا سیبّی ضکل ٍ ضٌیس اسجی صسای کیالى

 گطفتِ ثبال کِ اش ذطکیسُ الؿط زست زض آتص ضسیس ظهیي ثِ هطز ٍقتی. چطذبًس هی ضا است کطیس هی

. پسیساض ضس هَرساض سفیسش زض آى هیبى هَّبی ٍ الؿط صَضت ضس ٍ ضٍضي ثَز

« !کي ػزلِ! ظز»

 ًبگْبى ٍ کطز زضک ضا هطکل هیعاى ٍ زیس ًبگْبًی ٍ سرت ای صحٌِ کطز ًگبُ پبییي ثِ کیالى ٍقتی

. زاضز استفطاؽ ثِ ًیبظ کِ کطز احسبس

. ظز ظاًَ استفٌع کٌبض سطیغ ثطضسی ٍ افتبز صحٌِ ثط ظز آضام فٌسقی چطوبى

 «.کطز ثطذَضز ضیعُ سٌگ زاضًسُ ًگِ تیطک ثِ ٍاگي» . زاز تَضیح کیالى

 ٍ کٌِْ ثبیس تیطک. ثَزًس ًسیسُ ثطف زض ضا تیطک پیچ تبضیکی زض ٍ ثَز ظًٌسُ گَل  ٍ ثبضیک هسیط

 ٍ ضفت ثیي اظ ٍ ذطز ضس آى هحبفظ ٍ ضکست تیطک ذَضز آى ثِ چطخ هیلِ ٍقتی. ثَزُ ثبضس پَسیسُ

. ضیرت پبییي ثِ سٌگ ظیبزی تؼساز

 ٍ کطز گیط ظزُ ید ضي ثِ ػقت چطخ آٌّی کٌبضُ ضاًسًس کٌبض ثِ ضا ٍاگي پطت ّب سٌگ کِ ّوچٌبى

. افتبز اٍ ضٍی ثط ٍ اًساذت ظهیي ثِ ضا استفٌع ضسُ ضکستِ هیلِ. ضکستٌس ػقت چطخ ّبی هیلِ
                                                             

1 Stephens 
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 ثطذَضز رَاى هطز ثِ ثَز ضسُ کذ کِ چطخ ضسُ ضکستِ هیلِ تطاضِ کِ  کِ کطز هطبّسُ ًَض زض کیالى

. است ضفتِ فطٍ اٍ ثسى زض ثیطتط ّب زًسُ ظیط اظ کطزًس ثلٌس ضا اضاثِ آًْب کِ ظهبًی. است کطزُ

 «کیالى هتبسفن» :گفت ظز

« ... ثبیس تَ هتبسفی؟ چیِ هٌظَضت»

 ٍ کطز ًگبُ پبییي ثِ. است ضسُ کن آى ضٍی فطبض اهب کٌس هی زضز ٌَّظ زستص کِ ضس هتَرِ کیالى

. ثَز اضٍاح زست زض اکٌَى اٍ. زیس ضا هطگ ًقبة

 ّط. ثَز کطزُ احسبسص ضا آى االى اٍ.ثَز چغَض هطزى زاًست هی اٍ اًساذت اٍ ثط ای لطظُ هطگ پطزُ

. ثَز کطزُ پط اش کٌٌسُ حس ثی لوس ثب ضا اٍ ضٍیبّبی ذَاة زض. کطز هی احسبس ضا آى ثیساضی اظ لحظِ

 اهب زاز هی قلقلک ضا اٍ کِ هَیی هبًٌس کٌس ضفغ ضا سَظش آى تب کطز لوس ضا صَضتص ید ظزُ اًگطتبى

. ثَز کطزُ احسبس کِ ثَز هطگ ربزٍی لوس ایي. ًساضت ٍرَز کطزى پبک ثطای چیعی

 ضا زستص ظز.  سبذت ٍض ضؼلِ ضا آى ٍ کطز هٌتقل ًعزیک هطزاى اظ یکی هطؼل ثِ ضا آتص ٍ ایستبز ظز

 ّبیطبى ضبًِ احتیبط ثب آًْب. کطز زٍض زیگطش زستبى ثب ضا هطزاى ٍ زاز تکبى اضاثِ ثطای فطهبًی ػٌَاى ثِ

 زض ٍ ثطز ثبال ضا زستص کف ظز. ثگیطًس ضا ثیفتٌس اضاثِ زٍثبضُ اگط تب ثَزًس آهبزُ اهب زازًس تکبى ضا

. ثطذَاست َّا ثِ فَت چٌس اعبػت کوبل ثب ٍاگي ثبظٍیص حطکت ّبضهًَی

« .ثکطیس ثیطٍى ضا اٍ» :زاز فطهبى هتیي صسایی ظز ثب

 ظز ضس آٍضزُ ثیطٍى هحَض ظیط اظ ٍقتی. کطیسًس ثیطٍى ضا اٍ ٍ گطفتٌس ّبیص ضبًِ اظ ضا استفٌع هطزاى

. افتس ظهیي ثط اضاثِ زاز اربظُ ٍ چطذبًس ضا زستص

 هي اضتجبُ ػعیع اضٍاح اٍُ. ام ضطهٌسُ» . ظز فطیبز زضز ثب« .ثَز هي اضتجبُ». افتبز ظاًَ ثِ کیالى کٌبض هطزی

« .ثَز

 زض ًجبیس. ثَز هي اضتجبُ ثبضس کسی اضتجبُ اگط» . ثطگطزاًس پبیص زٍ ثط ٍ گطفت ضا ضاًٌسُ کت کیالى

. «.ّویي ثَز حبزحِ یک. ًجَز تَ اضتجبُ...  ثبیس هي. گطفتن هی فبصلِ تبضیکی

 هطؼل اظ ّویطِ هبًٌس. زاضت شّي زض ضا اٍ ریؾ صسای ٍ ثست ضا چطوبًص ٍ چطذبًس ضا صَضتص اٍ

 ضا هطزاى ػجَض تبضیکی هیبى اظ چطوبًی چِ ًجَز هطرص. ًطَز فبش هحلطبى تب ثَزًس ًکطزُ استفبزُ

 ثِ ثَزى پٌْبى. ثَزًس هی هغوئي ظیبز ًجبیس ًساضت ٍرَز تؼقیجی ًطبًِ کِ ایي ٍرَز ثب. کطز هی توبضب

. ثَز هبًسى ظًسُ هؼٌبی
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 ٍرَز حفبضی اهکبى ید ظزُ ظهیي زض« .کٌیس زفٌص هوکي ضکل ثْتطیي ثِ» :گفت هطزاًص ثِ کیالى

 زیگط اضٍاح ثب ّوطاُ ضٍحص.  کٌٌس استفبزُ پَضبًسًص ثطای تَاًستٌس هی ّب سٌگ اظ حساقل اهب ًساضت

. ثَز ضسیسُ پبیبى ثِ ضًزص. ثَز اهٌیت زض

. کٌٌس پیسا استفٌع زفي ثطای هحلی هطزاى ّوطاُ سپس ٍ کٌٌس تویع ضا هسیط افسطاى زستَض زاز ظز

 ذَاّط. ثبظگطت اضاثِ ترت ثِ ٍ آٍضز یبز ثِ ضا سیطیال ًبگْبى کیالى فؼبلیت ٍ ظیبز صساّبی هیبى زض

 ثط ّب سٌگ ثیطتط. ثَز گطفتِ قطاض اثعاض ظیبزی تؼساز هیبى زض ٍ ثَز ّب هالفِ اظ سٌگیي پَضطی زض ًبتٌی

 کطزُ هحبفظت کَچکتط ّبی سٌگ اظ ضا اٍ هالفِ ٍ ثَزًس ًکطزُ ثطذَضز اٍ ثِ ٍ ثَزًس افتبزُ اضاثِ پطت

. ثَز ًسیسُ آسیت ثعضگتط ّبی سٌگ تَسظ کس ّیچ کِ ثَز تؼزت ربی ٍاقؼب. ثَز

 چَى ثَزًس کطزُ فکط ٍ ًجَز َّش ثِ ٌَّظ ظیطا ثَزًس گصاضتِ اضاثِ زض کبلسکِ ربی ثِ ضا سیطیال آًْب

 زض ضا سیطیال ثبیس ٍ ًجَز تؼویط قبثل زیگط اضاثِ. ثَز ذَاّس تط ضاحت ثکطس زضاظ تَاًست هی اضاثِ زض

. ًجَز زٍض ظیبز کِ گصاضتٌس هی کبلسکِ

 ازاهِ ضت زض ٍ کطزًس هی ػول افسطاى زستَضات ثِ یک ّط کِ ضسًس روغ هطزاى هسیط گلَگبُ زض

 زیگط تؼسازی. آٍضزًس هی هحبفظ زیَاضُ تؼویط زضذتبى ثِ هٌظَض ثطیسى ثطای تجطّبیی زیگطاى ٍ زازًس هی

. ضَز ضز آى هیبى اظ کبلسکِ تب کطزًس هی پبک هسیط اظ ضا ثعضگ ٍ کَچک ّبی سٌگ

 ثِ زیگط آًْب. ثطز هی سط ثِ کبهل حسی ثی حبلت زض ٌَّظ ٍ ثَز ذَضحبل سیطیال سالهت زیسى اظ کیالى

. کطز ایي کبضی ثَز کِ اٍ هی ; ًساضتٌس ًیبظ تطس اظ سیطیال ی ّبی ّط لحظِ ریؾ

 ثطای آیسیٌسضیل زض ثِ ذبعط آًچِ. ًجبضس تٌْب ضس ثیساض احتوبال اگط تب ثَز کبلسکِ زض اٍ ثب ّوطاُ کیالى

 کِ ًجَز آًزب زض رجطا یب آزی کیالى اگط ٍ ضس هی ٍحطت زچبض هطزاى زیسى اظ سیطیال ثَز افتبزُ اتفبق اٍ

. ضس هی کٌتطل ؿیطقبثل ٍ تطسیس هی ضست ثِ کٌس آضاهص

 ًگطاى سیطیال. ثبضس هلکِ کِ ثَز ذَاستِ کیالى اظ ثبضّب سیطیال هست کَتبُ ّبی َّضیبضی عَل زض

 کِ زاضت زٍست کبفی اًساظُ ثِ ضا گبلیب اٍ. کٌس کوک آًْب ثِ ثتَاًس کِ ًجَز ضطایغی زض ٍ ثَز هطزهص

 ایي اکطاُ ثب کیالى. اًساظز ذغط ثِ ًجَز سطظهیي اظ ًگْساضی ثِ قبزض زیگط کِ ای هلکِ ثب ضا سطظهیٌص

. ثَز پصیطفتِ ضا هسئَلیت

 ضبُ سیطیال ، پسض ّوبًٌس اٍ. ذَاست ًوی زضثبضی هسئَلیت ّیچ ّبضٍلس ضبّعازُ کیالى ًبتٌی ثطازض

 ظٍد ػٌَاى ثِ ضا ٍایجَضى ضبُ کیالى هبزض آهسًس زًیب ثِ ّبضٍلس ٍ سیطیال آًکِ اظ پس. ثَز سطثبظ ٍایجَضى ،

 هسبئل ثط اػتطاف گیطّب ربزٍی. ثَز اػتطافگیط یک اٍ. ثَز آهسُ زًیب ثِ کیالى ٍ ثَز کطزُ اًتربة

. زاضت اضرحیت حکَهتی
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 «چغَضُ؟ حبلص». پطسیس ٍ ضس سَاض ٍاگي ثِ کطز هی رسا هبًؼی اظ ضا ضٌلص کِ ّوبًغَض ظز

« .ًسیسُ آسیت سٌگب اظ. قجل هخل»

 اٍ «.هسلغِ شٌّص ثط ٌَّظ هطیضی اهب ًیست ثسًص زض هطکلی» . گصاضت اش ضقیقِ ثط ضا اًگطتص ظز

 ّبی ثیوبضی هَّجت کبش». گصاضت استطاحت ثطای ظاًَیص ضٍ ثبظٍیص ٍ زاز تکبى ػالهتی ثب ضا سطش

« .کطز هی زضهبى ّن ضٍ شّي

 ؿصا ٍقت زیگِ تًَستی هی اگِ. هوٌَى». آٍضز لت ثط لجرٌسی. زیس هی ّبیص چطن زض ضا زضهبًسگی کیالى

« .ًساضتی ذَضزى

 کِ کطز اضبضُ اٍ ثِ زیس ضا  ضیبى کبپیتبى. افتبز ٍاگي اعطاف هطزاى ثِ ًگبّص ٍ کطز ای ذٌسُ ظز

. ضَز ًعزیک

 «هي هلکِ ثلِ»

 «است؟ هبًسُ اثیٌیسیب تب چقسض»

« .سبػت ضص ضبیس چْبض»

« .ثطسین آًزب ثِ ٌّگبم ضت ثرَاّین کِ ًیست هحلی» . ضس ذن عطفص ثِ ظز

. زاضتٌس ظیبزی کبض گبلیب حکَهت ضْط گطفتي پس ثطای. زاز تکبى ضا سطش ٍ فْویس ضا هٌظَضش کیالى

 ضفتي ضاُ ضٍظ یک اظ پس ثرَاٌّس کِ ًجَز ای هٌظطُ. کٌٌس پبک ضا ضْط زض هَرَز رسس ّعاضاى ثبیس اثتسا

 اًتظبضضبى زض کسی کِ ًجَز هکبًی اهب ًجَز کطتبض صحٌِ آى زیسى اًتظبض زض اٍ. ثطسٌس آى ثِ ضت ٍسظ

 هتحس زٍثبضُ ضا هیبًِ سطظهیي تَاًستٌس هی آًزب اظ. ثطزًس هی سط ثِ اهٌیت زض آًزب زض هستی ثطای ٍ ثبضس

. کٌٌس

 هلکِ زیگط سیطیال ایٌکِ ثِ تَرِ ثب. ثطز گَضص پطت ثِ ٍ ظز کٌبض ضا صَضتص ضٍی هَّبی ای تکِ اٍ

 ذَة ذیلی» . زاًٌس ایي ضا هی ّوِ کِ ثَز ضسُ هغوئي ّبضٍلس ضبّعازُ ٍ ثَز ضسُ هلکِ کیالى ًجَز ،

 اگط. کي تؼییي ضٍ ّبیی گطت ٍ ًگْجبى. ثعضى کوپ زضُ هیبى زض ثطٍ ثؼس ٍ ثسُ حطکت زستَض

 کَچک کٌٌس ، اهب ضٍضي آتص هطزاى ثسُ اربظُ ثَز ذبضد زیس اظ زضُ ٍ ثَزًس ذبلی کٌبضی ّبی سطاضیجی

« .ثبضس

 ؿصای ٍ ثَز اضطافی چیعی آتص. گصاضت اش سیٌِ ثط احتطام ًطبى ثِ ضا زستص ٍ ظز لجرٌس ضیبى کبپیتبى

 آًزب ثِ فطزا. ثَزًس ذبًِ تقطیجب زض. ثَز حقطبى ضٍی پیبزُ ّوِ ایي اظ پس. زاز هی ضٍحیِ هطزاى ثِ زاؽ
                                                             

2 Ryan 
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 ثبظ اٍل حبلت ثِ ضا اثیٌیسیب ٍ کطزًس هی زفي ضا هطزگبى ثبیس. ضس هی ضطٍع کبض ثستطیي. ضسیسًس هی

 ضا ضْط هیبًِ سطظهیي. ضًَس هسلظ اثیٌیسیب ثط تب زاز ًوی اربظُ اهپطاعَضی هحفل ثِ کیالى. گطزاًسًس هی

. گطزاًس هی ثبظ آى ثِ ضا ظًسگی ٍ گطفت هی پس

 «کطزیس؟ زفي ضٍ اسفٌع». پطسیس کبپیتبى اظ اٍ

 ًجطزای ثیچبضُ استفٌع. زازًس اًزبم ضا کبض ایي هب هطزاى ٍ کٌین پیسا ضا هحلی تب کطز کوک هب ثِ ظز »

 ًفط چْبض اهب ثَزین ًفط ّعاض پٌذ کطزین ضطٍع ضا رٌگ ٍقتی. زاز اًزبم اهپطاعَضی هحفل ػلیِ ضٍ ظیبزی

 اظ زفبع زض ذَاست هی کٌن هی فکط. ضس کطتِ ای حبزحِ زض ًیع اٍى ٍ هطزًس ّوطاّبًص اظ ًفط پٌذ اظ

« .ثویطز هیبًِ سطظهیي

 ثب ٌَّظ هب ثطزین اهب رٌگ هْوی ضٍ هب. است ًطسُ توبم ٌَّظ. زاز اًزبم ضا کبض ایي اٍ» :گفت کیالى

 حبل زض ٍ کطز کوک هب ثِ تالضوبى زض اٍ. است رٌگ زض سطثبظی اٍ. ّستین رٌگ زض اهپطاعَضی هحفل

« .است هیبًِ سطظهیي قْطهبى اٍ ًساضز ٍرَز تفبٍتی. ضس کطتِ رٌگ حبل زض هطزاى ّوبًٌس هبهَضیت

 ضٌیسى اظ هطزاًوبى کٌن فکط» . گصاضت سٌگیٌص ٍ ای قَُْ پطوی کت ّبی ریت زض ضا زستبًص کبپیتبى

 چٌس تَاًیس هی ثیفتین ضاُ ثِ ایٌکِ اظ قجل. ضَز ظًسُ زضًٍطبى ضزبػت ٍ کٌٌس قسضزاًی حطفْب ایي

 ًبضاحت اٍ هطگ ذبعط ثِ هلکِ ثساًٌس کِ است اضظضوٌس هب هطزاى ثطای ثگَییس؟ قجطش ثط ای کلوِ

« .است

 ضسى زٍض حبل زض کِ کطز ًگِ کبپیتبى ثِ کیالى« .هٌِ افتربض ثبػج. کبپیتبى الجتِ». ظز لجرٌسی کیالى

« .زازم هی حطکت زستَض تبضیکی اظ ثؼس ًجبیس». ثَز اهَض ثِ ضسیسگی ثطای

 زض اتفبق ایي. ثیبفتٌس اتفبق تَاًٌس هی ّن ضٍضي ضٍظ زض حَازث». کطیس سطش ثط اعویٌبى ثطای زستی ظز

« .ثَز ثَزى ذَاة ًیوِ ذبعط ثِ افتبزین هی ضاُ ظٍزتط اگط ثیبفتس تَاًست هی ّن صجح

. ًساضت ّوطاُ ثِ عجؼی ضَخ ّیچ لجرٌسش« .ًیست ػبزالًِ. کٌن هی سطظًص احسبس ٌَّظم هي»

 «.کٌِ ًوی رلت ضٍ هب ضضبیت سطًَضت»
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 ٜسٚ سی فصُ 

سبذشٝ  آسطی زض آسطساٖ ٘یٓ. اٌط جسسی ٞٓ زض ٔعضػٝ ثٛز دیص اظ آ٘ىٝ ویالٖ ثٝ آ٘جب ثطسس ثطزٜ ثٛز٘س

 .زضسز وطزٜ ثٛز٘س أب ظٔبٖ وبفی ثطای ٌطْ وطزٖ ذب٘ٝ ٘جٛزٜ اسز

اسبق زیٍطی ثب زٚ چطخ زسشی وٝ احشٕبال . اسبق دطشی ضا آٚضزٞبی سطه حصیطی  سیطیال ثٝ زلز ثبلیٕب٘سٜ

ثب سٛجٝ ثٝ ثبلیٕب٘سٜ لفسٝ ٚ صٙسٚلچٝ ٚ . ٞب ثٛز ٚجٛز زاضز ٚ اسبق اصّی سٟٙب یه ٔیع زاضز ثطای ثچٝ

اٚ زض . ٘سا اظ ایٙجب ػجٛض وطزٜوٝ ٔحفُ أذطاعٛضی زض ٔسیط ذٛز ثٝ اثیٙیسیب  فٟٕیساضیبی ضرصی ویالٖ 

 .ضفشٗ ثٝ زسشطٛیی زض ضت آٟ٘ب ضا ثیبثس ْذٛاسز ٍٞٙب ٕ٘ی. ٘سا سؼجت ثٛز وٝ اجسبز ضا چٝ وطزٜ

 .ظز ثٝ اعطاف اسبق ٍ٘بٞی ا٘ساذز ٚ زسشی ثط ضىٕص وطیس

 «سب آٔبزٜ ضسٖ ضبْ چمسض ٔٛ٘سٜ؟» . ثب ِحٙی ضبز دطسیس

ای  سٝ ضزیف ٘مطٜ. سیبٜ ٕٞطاٜ ثب ضب٘ٝ دٛضیسٜ ضسٜ ثط سٗ زاضز ٞبی اٚ ضزایی ضبٜ ثّٛعی سٍٙیٗ ثب آسشیٗ

ِجبس زض وٕط ثب اسشفبزٜ . ٞبی عالیی ثط ٌطزٖ ٚ جّٛ لطاض زاضز ضزیف. ٞبی اٚ لطاض ٌطفشٝ ثٛز زٚض سطآسشیٗ

ٞبی ذیّی ٔعیٗ وٝ آزی ثطای ٔرفی  ظز اظ دٛضص. اظ وٕطثٙس سبسٗ لطٔع ثب سٍه عالیی ٔحىٓ ضسٜ ثٛز

أب اظ ثیٗ ضفشٝ ثٛز٘س ٕٞیٙغٛض  ،اٚ ضزای سبزٜ زٚسز زاضز. آٔس ض وطزٜ ثٛز ثرط٘س ثسش ٔیٕ٘ٛزٖ اصطا

 .والٞص ثب دطی ثّٙس وٝ جبیی زض ٔسیط اظ زسز زازٜ ثٛز

 «دعی؟ چی ٔی. زٚ٘ٓ ٕ٘ی». ویالٖ ِجرٙسی ثط ِت آٚضز

 «...ٔٗ؟ ثذعْ؟ ذٛة فىط وٙٓ »

ثٟشط اسز ٍٔس ٚ دٛسز زضذز . یٗ ٔطز حفظ وٗضا اظ آضذعی ا اضٚاح ػعیع ٔب». آزی زض ضاٞطٚ ٌفز

 «.ثرٛضیٓ



G 

 
3 

 Good-life.ir مسلک پارسایان

 
 

آزی ٍِٙبٖ ثٝ زاذُ اسبق آٔس دس اظ اٚ ججطا ٚ آزضٖ ضا٘ٙسٜ وبِسىٝ آٚض٘سٜ ظز ٚ آزی زض سفط اذیطضبٖ ٞٓ 

ٞب لجُ  اٍ٘یع ٔیبٖ زٚ ز٘یب اظ زٞىسٜ ٔطزْ ٌّی ٔبٜ چب٘سِٗ ٞٓ ویالٖ ضا دس اظ یه ضت ضٍفز. آٔس٘س

ذٛز اٚ . سٛا٘سز چب٘سِٗ ضا سطظ٘ص وٙس اٚ ٕ٘ی. ذٛاسز ثٝ ذب٘ٝ ٚ ٔطزٔص ثبظٌطزز ٔیاٚ . ٕٞطاٞی وطزٜ ثٛز

 .زا٘سز زضز زٚضی اظ زٚسشبٖ ٚ افطازی ضا وٝ زٚسز زاضز ٔی

ضسیس آٟ٘ب ٚالؼب ٕٞٝ ثب ٞٓ  ٚلشی ضیچبضز ثٝ آٟ٘ب ٔی. وطز ٕٞیطٝ ثب ٞٓ ثٛز٘س ثٝ ٕٞطاٜ ظز ٚ آزی احسبس ٔی

سط ٘جبضس چطا وٝ ٞط ٘فس  ظزٜ سٛا٘سز ثب ٞط ٘فس ٞیجبٖ ویالٖ ٕ٘ی. ٞب عَٛ ثىطس اِجشٝ ٕٔىٗ ثٛز ٞفشٝ. ثٛز٘س

 .وطز سط ٔی اٚ ضا ثٝ حّمٝ وطزٖ زسشص زٚض ضیچبضز ٘عزیه

 «.اسشرٛا٘بی ٔٗ ثطای ایٗ ٞٛا ذیّی دیطٖ» . ٌصضز ٌفز آزی زض حبِی وٝ اظ اسبق ٔی

صٙسِی ضا ٘عزیه آسص . وٙبض آسص ٘طب٘س ای ا٘شربة وطز ٚ زسز آزی ضا ٌطفز ٚ ویالٖ صٙسِی چٛثی سبزٜ

ٞبی اصّی ظز ضزای سبزٜ  ثطذالف ِجبس. ٌصاضز ٚ اظ اٚ ذٛاسز ٘عزیه آسص ثٙطیٙس ٚ ذٛزش ضا ٌطْ وٙس

اش زض عَٛ ٔسیط ثبلی ٔب٘سٜ  ٞبی لطٔع ٚ ظضز زٚذشٝ ضسٜ زض یمٝ ثب ػالٔبر ثبسشب٘ی حطفٝ وشب٘ی ضً٘ ثب ِجٝ

وطیس چطاوٝ ضزای سبزٜ اٚ زض سفط سبِٓ ٔب٘سٜ ثٛز  زیس اذٓ زض ٞٓ ٔی ا ٔیٞب ض ظز ٞطثبض وٝ ایٗ ِجبس. ثٛز٘س

 .أب ِجبس اٚ اظ ثیٗ ضفشٝ ثٛز

ٞبیص جسیس ظیجبیص دطاثٟز ثٝ  ٚ ظز زض ِجبس آٚض ثٛزٜ اسز ٌفز وٝ ضٍفز ذٙسیس ٚ ٔی آزی ٕٞیطٝ ٔی

جبزٌٚطاٖ ضزٜ ثبال . ٖ ٘جٛززا٘سز  اِجشٝ چٙساٖ ٕٞب٘ٙس جبزٌٚطا ویالٖ ٞٓ ظز ضا دطاثٟز ٔی. آٔس ٘ظط ٔی

 .جبزٌٚط اَٚ. ای ثبالسط اظ ظز ٘جٛز ضزٜ. دٛضیس٘س سطیٗ ضزا ضا ٔی سبزٜ

 «ٕٖٔٙٛ فطظ٘س». وطز ٌفز آزی ٕٞب٘غٛض وٝ زسشص ضا ٌطْ ٔی

 «اٚضسه». ویالٖ صسا ظز

ازٜ آْ« ثّٝ ذب٘ٓ؟». اش زض ٘ٛض آسص سفیس ثٛز آثبض ظذٓ ثط ضٚی چطٓ اظ زسز زازٜ. ٔطز ثعضي جّٛ آٔس

 .اش فطاٞٓ وطزٖ ضضبیز ثطای اٚ ثٛز سٟٙب ذٛاسشٝ. وطز ثطایص فطلی ٕ٘یٞط چٝ ثٛز٘س . ا٘جبْ زسشٛضاسص ثٛز

اٚضسه سطثبظ زیٟبضایی اظ وٕخ . ایص ٍٞٙبْ ذٓ ضسٖ صسا وطز ٚ ثب ػجّٝ اظ اسبق زٚض ضس ِجبس چطٔی لٟٜٛ

جبزٚی . اٚ ضا ثب لسضسص ِٕس وطزٜ ثٛز سالش وطزٜ ثٛز سب اٚ ضا ثىطس ٚ زض ایٗ سالش. ٔحفُ أذطاعٛضی ثٛز
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آٖ ٚفبزاضی وٛض . وطز ثطز ٚ اٚ ضا ثب ٚفبزاضی وٛضی ثطای ویالٖ دط ٔی اػشطافٍیط ٞط وسی ضا اظ ثیٗ ٔی

 .آٚض ٞٛیز ٚالؼیص اسز زٞٙسٜ حضٛض ویالٖ ثٛز وٝ یبز ٘طبٖ

أذطاعٛضی دیٛسشٝ ثٛز یىی اظ سطثبظ زیٟبضایی وٝ ثٝ ٔحفُ . اٚ سالش وطز سب آٖ ٔطز ضا ثٝ صٛضر سبثك ٘جیٙس

ثٝ ػٙٛاٖ ٔبزض اػشطافٍیط ٞیچ سطحٕی ثط ٔطزاٖ . ٞبی اثیٙیسیب حضٛض زاضز لبسّیٗ وٝ زض وطشبض ظ٘بٖ ٚ ثچٝ

وطز ٔطزی وٝ زض ٔحفُ ذسٔز  ثب ٚجٛز ایٗ وٝ ظ٘سٌی ٔی. سٟٙب اٚضسه ظ٘سٜ ٔب٘سٜ ثٛز. ٔحفُ ٘ىطزٜ ثٛز

 .وطزٜ ثٛز زیٍط ٚجٛز ٘ساضز

زا٘سشٙس ٞٙٛظ ٔبزض  ثسِیُ جبزٚی ٔطٌی وٝ ظز ٍٞٙبْ فطاض اظ آیسیٙسضیُ ثط اٚ جبضی وطزٜ ثٛز سؼساز وٕی ٔی

ظز ، آزی، ججطا، آزضٖ، چب٘سِٗ، ثطازض اِجشٝ . ضٙبذز اٚضسه اٚ ضا سٟٙب ثٝ ػٙٛاٖ ذب٘ٓ ٔی. اػشطافٍیط ظ٘سٜ اسز

وطز٘س وٝ ٔبزض  أب وسبٖ زیٍط فىط ٔی .زا٘سشٙس ٔیاش ضبٞعازٜ ٞبضِٚس ٚ وبدیشبٖ ضیبٖ ٞٛیز اصّی اٚ ضا  ٘بسٙی

ذبعطٜ آٟ٘ب اظ اٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔبزض . زا٘سشٙس ٔطزا٘ی وٝ ٕٞطاٜ اٚ ثٛز٘س اٚضا سٟٙب ّٔىٝ ٔی. اػشطافٍیط ٔطزٜ اسز

 .ٌیط اػشطافٍیط زسشىبضی ضسٜ ثٛز سب اٚ ضا ثٝ ػٙٛاٖ ّٔىٝ ویالٖ ثطٙبسٙس ضٞجطضبٖ ٚ ٘ٝ ٔبزض اػشطاف

ٞب آة ضس ججطا ٚ ویالٖ ٌٛضز ٚ ِٛثیب ضا اضبفٝ وطز٘س ٚ چٙس ضیطٝ ضیطیٗ ٘یع زضٚ٘ص  ضفدس اظ ایٙىٝ ة

ظز زسشب٘ص ضا ٍٞٙبْ افعٚزٖ ٔٛاز ثٝ ٕٞی . چٙس لبضك ضیطٜ لٙس ٘یع ثٝ آٖ اضبفٝ ٕ٘ٛز٘س. ذطز وطز٘س

اٚ ذٛضحبَ ضس  .ای ٘بٖ سفز ثطای اٚ زض آٚضز اش ظز ٚ اظ ثسشٝ ٌٛ٘ٝ ویالٖ ِجرٙسی ثط اضشیبق ثچٝ. ٔبِیس ٔی

 .وطز ٚ زض حبَ ذٛضزٖ ٘بٖ جٛضیسٖ ِٛثیبٞب ضا ٍ٘بٜ ٔی

اٚ . ظٔب٘ی وٝ ضبْ درشٝ ضس ویالٖ سٛح ثبلیٕب٘سٜ ضا وٝ زض زیً آٚضزٜ ثٛز٘س جٛضب٘س ٚ ثطای سیطیال ثطز

زسشٕبَ ٌطٔی . ٚ ثطِجٝ سرز اسبق آضاْ ٘طسز. ضٕؼی ثط ِٛح سٍٙی لطاض زازٜ ضسٜ زض سطن زیٛاض ٌصاضز

ظزٜ ثٝ  اش ثطای ٔسسی وطیس ٚ ذٛضحبَ ثٛز وٝ چطٕبٖ سیطیال ثبظ ثٛز ٍ٘بٞی ٚحطز دیطب٘ی ذٛاٞط ٘بسٙیثط 

 .ویالٖ فه سیطیال ضا ٌطفز ٔججٛضش وطز سب زض چطٕب٘ص ٍ٘بٜ وٙس. سبضیه افشبز  اعطاف اسبق ٘یٕٝ

 «.ٕٞٝ چیع ذٛثٝ. ضاحز ثبش. سٛ زض أب٘ی. سٛ زض أب٘ی سٟٙب ثب ٔٗ. ٔٙٓ ویالٖ»

 «.٘جبیس. سٛ ٘جبیس ظیط لِٛز ثع٘ی. ویالٖ؟ سٛ لَٛ زازی». ضیال ثط ثبالدٛش ذع سفیس ویالٖ چًٙ ا٘ساذزسی

ٔٗ ّٔىٝ ٌبِیب ٞسشٓ ٚ ّٔىٝ ٌبِیب سب ضٚظی وٝ سٛ ثرٛای ثطٌطزی . لَٛ زازْ ٚ سط لَٛ ٞسشٓ». ویالٖ ذٙسیس

 «.ذٛاٞٓ ثٛز
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 «.ْ آٚضزْثطار سٛح ٌط. ظٚز ثبش». ویالٖ اٚ ضا ثٝ ٘طسشٗ زػٛر وطز

 «.ٔٗ ٌطسٙٝ ٘یسشٓ» . سیطیال سطش اظ لبضك چطذب٘س

. ٌٛ٘ٝ ثط صٛضر سیطیال ظبٞط ضس اذٕی سٛاَ« .ذٛای ٔٗ ّٔىٝ ثبضٓ ثبیس ٔثُ ّٔىٝ ثب ٔٗ ضفشبض وٙی اٌٝ ٔی»

 «.حبال ایٗ سٛح ضٚ ثرٛض. ایٗ زسشٛض ّٔىٝ اسز». ویالٖ ذٙسیس

ْ وطز ٚ زٚثبضٜ ضطٚع ثٝ ِطظیسٖ ٚ ٌطیٝ وطزٖ وطز ٚلشی آٖ ضا سٕب. ذٛضز سٟٙب زض ایٗ صٛضر سیطیال ٔی

ویالٖ دشٛٞبی سٍٙیٗ . ضزنویالٖ اٚ ضا زض آغٛش وطیس سب زٚثبضٜ ثٝ حبِز ذٛاثٍٛ٘ٝ ٚاضز ضس ٚ ذیطٜ ٍ٘بٜ ٔی

 .ضا ضٚی اٚ وطیس ٚ دیطب٘یص ضا ثٛسیس

اظ ضبٞعازٜ ٞبضِٚس ٚ اٚ . ظز چٙس ثطىٝ، ٘یٕىز، چٟبضدبیٝ اظ اصغجُ ٚ یه صٙسِی اظ جبی زیٍطی یبفشٝ ثٛز

آٟ٘ب ٘عزیه . ّٔحك ضٛ٘س ، اٚضسه ٚ ویالٖ ٚ ذٛزش ثطای ضبْوبدیشبٖ ضیبٖ ذٛاسز سب ثٝ آزی، ججطا، آزضٖ

ویالٖ ٘بٖ سفشی ضا . ٕٞٝ ثط سط ٔیعی جٕغ ضسٜ ثٛز٘س. وطز٘س اثیٙیسیب ثٛز٘س ٚ زضثبضٜ ٘مطٝ ضبٖ صحجز ٔی

دیطٍٛ وبض ذٛز ضا سٕبْ وطز ثط ٚلشی . وطز ش دط ٔیججطا ثطمبة سٛح زاؽ ِٛثیب ضا اظ زیً آر. ذطز وطز

 .زض سٕبْ ٔسسی وٝ ظز ٍ٘بٞی سطزضٌٓ زاضز. چٟبضدبیٝ وٛچه وٙبض ویالٖ ٘طسز

ٞبضِٚس سٟٙب . ا٘ساذز ضبٞعازٜ ٞبضِٚس ٔطزی ثب سیٙٝ دٟٗ ثب سطی ثّٙس، ٔٛٞبی سیطٜ ویالٖ ضا ثٝ یبز دسضش ٔی

 .ا ثبظٌطشٝ ثٛزیه ضٚظ ثٛز وٝ ثب دیطٍبٔبٖ ذٛز اظ اثیٙیسی

 «چٝ اذجبضی اظ ذب٘ٝ زاضی؟». اٚ اظ ٞبضِٚس دطسیس

ثٝ ٘ظط . ٕٞب٘غٛض ثٛز وٝ آٖ ضا سططیح وطزی» . آٞی وطیس« ذٛة». اٚ ٘ب٘ص ضا ثب اٍ٘طشبٖ وّفشص ضىسز

 «-ثب سٛجٝ ثٝ ٘بثٛزی اضسص ٔحفُ. ثٝ ٘ظط ثٝ ا٘ساظٜ وبفی أٗ اسز. آیس وسی زض آ٘جب ثبضس ٕ٘ی

 «ٕٞب٘ی وٝ زض ایٗ ٔٙغمٝ ثٛز» .ویالٖ اصالح وطز

ٔطزاٖ ظیبزی ٘ساضیٓ . وٙٓ ٔطىّی زاضشٝ ثبضیٓ فىط ٕ٘ی». ای ٘بٖ سصطیح وطز اٚ ٘ىشٝ ضا ثب حطوز زازٖ سىٝ

أب ٔطزاٖ ذٛثی ٞسشٙس ٚ ثطای ٔحبفظز اظ ضٟط زض ٔؼبثط وٛٞسشب٘ی وبفی ٞسشٙس اِجشٝ اٌط ثب اضسطی ثٝ 

. اٚ ثٝ ظز اضبضٜ وطز« .سٛ٘یٓ ضٟط ضٚ ٍ٘ٝ زاضیٓ ثٝ ٕٞطاٜ ثیبضٜ ٔی سب ٔحفُ ٔطزاٖ ثیطشطی. ثعضٌی لجّی ٘یبٖ

 «.ٔب یه جبزٌٚط ٞٓ زاضیٓ»
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ظز وٝ ٔطغَٛ ٌصاضشٗ ِٛثیبٞبی سٛح زض زٞب٘ص ثٛز فمظ لسضی سٛلف وطز سب صسایی ثٝ ٘طب٘ٝ ٔٛافمز زض 

 .آٚضز

ٔب سب . ضٙبسیٓ وٛٞسشبٖ ضٚ ٔیٔب . ضبٞعازٜ ٞبضِٚس ضاسز ٔیٍٗ» . ذٛضز ذٛز یوبدیشبٖ ضیبٖ لبضمی اظ ِٛثیب

سب اٖٚ ٔٛلغ ضبیس افطاز ثیطشطی ثٝ ٔب ثذیٛ٘سٖ ٚ ضطٚع ثٝ . سٛ٘یٓ اظ ضٟط زفبع وٙیٓ اضسص ثعضٌی ثیبز ٔی

 «.حطوز وٙیٓ

وٙی چمسض ضب٘س  آزی فىط ٔی». ثطزاضز ر ثیىٗٞبضِٚیس ٘بٖ ذٛزش ضا زاذُ سٛح ا٘ساذز ٚ سىٝ ٌٛش

 «.ثطای وٕه ٌطفشٗ اظ ٘یىٛثبضسٝ زاضشٝ ثبضیٓ؟

ٔسّه دبضسبیبٖ لسضسٛ ٌطفشٗ أب . ٚلشی ظز ٚ ٔٗ اٚ٘جب ثٛزیٓ فٟٕیسیٓ وٝ ضبٜ ٔطزٜ. ٔٛعٗ ٔٗ زض آضٛثٝ»

ٞب ضىبض ٚ ٜ اٌٝ ٔسّه لسضسٛ زاضشٝ ثبضٝ سبحط. ٞب ثیطشط اظ ٕٞٝ ٘بضاضیٗ سبحطٜ. سٕبْ ٔطزْ ضاضی ٘یسشٗ

 «.وٙٓ اظ اضسص دطشیجب٘ی وٙٗ سب زض ثطاثط ٔسّه ٚایسٗ ٔٗ فىط ٔی. وطشٝ ذٛاٞٙس ضس

اصال ٘شیجٝ ذٛثی ٘ساضٜ وٝ وٕه ثطای سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ » ظز ثب لغغ ذٛضز٘ص ٌفز « ثب جًٙ زاذّی» 

 «.ثفطسشٗ

 «ٌٝ ظز ضاسز ٔی». آزی آٜ وطیس

 «وٙٗ؟ٞب ثشٛ٘ٗ وٕه  ضبیس ثؼضی سبحطٜ». ویالٖ دطسیس

 «.ضبیس». آزی لبضمص ضا ٔیبٖ ِٛثیبٞب چطذب٘س

 «أب سٛ ٘یطٚٞبیی زض ثمیٝ ٔٙبعك زاضی وٝ فطا ثرٛ٘ی». اش وطز ویالٖ ٍ٘بٞی ثٝ ثطازض ٘بسٙی

حسالُ ضصز یب ٞفشبز ٞعاض سبیی ٞسشٗ ضبیس صسٞعاضسبیی . اِجشٝ وٝ زاضیٓ» . ٞبضِٚیس سطش ضا سىبٖ زاز

آٔبزٜ ثبضٗ أب اٌٝ . ثطٜ سب آٔبزٜ ثطٗ ظٔبٖ ٔی. ش زیسٜ یب  ٔسّح ٘یسشٗثشٛ٘ٓ جٕغ وٙٓ اِجشٝ ٕٞطٖٛ آٔٛظ

 «.اثیٙیسیب لسضسیٝ وٝ ثبٞبش ثٝ ضاحشی ٕ٘یطٝ جٍٙیس

 «.ِٚی وبفی ٘جٛز». اش یبز آٚضی وطز وبدیشبٖ ضیبٖ ثسٖٚ ٍ٘بٜ وطزٖ ثٝ وبسٝ« لجال ایٗ ٔمساض ایٙجب زاضشیٓ»
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سٛ٘ی  ٔی» . ٍ٘بٞی ثٝ ویالٖ وطز« أب ایٗ ثطای ضطٚػٝ زضسشٝ». ٞبضِٚیس زض حبَ ذیس وطزٖ ٘ٛ٘ص ٌفز

 «زضسشٝ؟. سطظٔیٙبی ثیطشطی ضٚ جٕغ وٙی

 «.سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ثبیس ثب ٔب ٔشحس ثطٝ سب ضب٘سی زاضشٝ ثبضیٓ. ایٗ أیس ٔبسز». اٚ ٌفز

 «.ٞبضٖٛ سٛ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ثٟشطیٙٝ چی؟ ٘یعٜ  زض ٔٛضز سب٘سضیب»وبدیشبٖ ضیبٖ دطسیس 

 «.زٚ٘ٗ چغٛضی اسشفبزٜ وٙٗ اسّحٝ ظیبزی زاضٖ ٚ ٔی.  ٚ ِیفب٘ی»  .ٞبضِٚس ٌفز

. چیٙی ٌٛسفٙساضٖٛ سبثسشٛ٘ب ثٝ وّشٖٛ ٘یبظ زاضٖ سب٘سضیب ثطای دطٓ». ای ٘طْ اظ ٚسظ ٘ب٘ص ثطیس ویالٖ سىٝ

ٕٞٝ . ثٝ دطٓ سب٘سضیب ٚاثسشٝ اسز  ٞطججٛضٌٝ. فطٚضٝ ذطٜ ٚ ثٟطٖٛ ٌٙسْ ٔی ِیفب٘ی ٞٓ آٞٗ اظ وّشٖٛ ٔی

 «.ضٖٛ فىط وٙٓ جبی ثطٖ وٝ وّشٖٛ ٔیطٜ

 «.ٞٓ ثٛزٖوّشٖٛ زض ٔیبٖ وسب٘ی وٝ ثٝ اثیٙیسیب حّٕٝ وطزٖ » . ٞبضِٚس لبضمص ضا زض ِٛثیب فطٚ وطز

 ای جٛیس ٚ ثٝ اٚ ٍ٘بٜ وطز وٝ لبضمص ضا ٕٞب٘ٙس ویالٖ ٘بٖ ضا زض زٞب٘ص ٌصاضز ٚ ثطای ِحظٝ« ٚ اُٞ ٌبِیب»

 .اش ذیطٜ ضسٜ ثٛز اٚ ثٝ وبسٝ. چبلٛ ٌطفشٝ اسز

ٔؼٙیص ایٗ ٘یسز وٝ ». اٚ ثؼس اظ ایٗ وٝ لٛضر زاز ٌفز« .ذیّی سطظٔیٙب ثٛزٖ اظ ٞبی لبسّیٗ ٚ ضٛضضی» 

ٔب ثب . ضبٞعازٜ فبیطٖ اظ وّشٖٛ سطظٔیٙص ضٚ ثٝ ٔحفُ أذطاعٛضی زازٜ أب حبال ٔطزٜ. سطظٔیٙطٖٛ ٞٓ زضٌیطٜ

ثبیس ثب ٞٓ . ٔب ثب ٔحفُ أذطاعٛضی زض جٍٙیٓ . اٚ٘ب ثرطی اظ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ٞسشٗ. ْوّشٖٛ زض جًٙ ٘یسشی

ٕٞٝ ثب ٔب ذٛاٞٙس ثٛز أب اٌٝ ثٝ عطف ٔحفُ ثطٖ ثمیٝ ضٚ ٔطىُ ثشٛ٘یٓ ٔشحس  اٌٝ وّشٖٛ ثٝ ٔب ثذیٛ٘سٜ. ثبضیٓ

 «.ثبیس وّشٖٛ ضٚ ثٝ عطف ذٛزٖٔٛ ثىطٛ٘یٓ ٚ ٔشحس ثطیٓ. ذٛزٖٔٛ ثىٙیٓ

ٔٗ ». اش ضا ثبال ا٘ساذز ضب٘ٝ. ٕٞٝ سطضبٖ ضا ثٝ عطف اٚ چطذب٘س٘س. آزضٖ ٌفز« ثب ٔحفّٝ ٔغٕئٙٓ وّشٖٛ»

حبال وٝ . ایٗ ضاٜ ٔطزْ ٔبسز. ضٖ ٌٓ اٚ٘ب ٞط جب وٝ لسضر ثبضٝ ثٝ اٚ٘جب ٔی ثٟشٖٛ ٔی. اُٞ وّشٖٛ ٞسشٓ
                                                             

1 Sanderia 

2 Lifany 

3 Herjborgue 
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ٔیطٝ حبال ٞط  اٚ٘ٛ ٚ ضٛٞطش زٚن ثٝ عطفی ٔیطٖ وٝ فىط وٙٗ ثط٘سٜ. ثؼسیٝ  فبیطٖ ٔطزٜ زٚضس ِِٟٛٔٛشع

 «.حسالُ ایٗ ٘ظط ٔٙٝ ثب سٛجٝ ثٝ چیعی وٝ ضٙیسْ. چی ثبضٝ

لصس سٛٞیٗ ٘ساضْ  -اػشٕبز ٘ساضْٞط چٝ لسض ٞٓ ثٝ وّشٖٛ ! احٕمب٘ٝ اسز». ٞبضِٚس لبضمص ضا دبییٗ ا٘ساذز

ظضٖٛ ای سٛ ٔط ٕٔىٙٝ ٞط ٔعضػٝ. زٚ٘ٓ زض لّجطٖٛ اُٞ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ٞسشٗ ضٛ٘ٛ ٔی ٞبی سٛعئٝ ٚ ضاٜ –ضٖ آز

 «.ٔٛضز اذشالف ثبضٝ ٚضزاضٖ ثٍٗ ٔبَ وّشٛ٘ٝ أب حسالُ ٔبَ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ٞسشٗ

ٚلشی ظٔیٙبٖٔٛ زض . زٚ٘ٗ وٝ ٔٗ ٚ سیطیال زػٛا وطزیٓ أب ٚلشی ٔطىُ دیص اٚٔس ثب ٞٓ ثٛزیٓ اضٚاح ٔی»

اٌٝ . زاضشیٓ ٚلشی زیٟبضا سبثسشٖٛ لجُ حّٕٝ وطز ثطای حفبظز وّشٖٛ جٍٙیسیٓ ثب ایٙىٝ اذشالف. ٔیٖٛ ثبضٝ

سط اظ اٚ٘ٝ وٝ ٚلشی ضبٜ ػٛض ٔیطٝ اٚ٘ٛ  سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ذیّی ٟٔٓ. ثطای آیٙسٜ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ثبضٝ ثب ٔب ٞسشٗ

 «سٛ زض ایٗ ٔٛضز چی ٔیٍی؟». ضٖ سىبٖ زازٞبضِٚس لبضمص ضٚ ٌطفز ٚ ثٝ سٕز آز« .َٚ وٙٝ

 «.چی فىط وٙٓ ٞیچ». ضٖ ضب٘ٝ ثبال ا٘ساذزآز

اٌٝ چیعی ضٚ ثبٚض . اٚٔسیٓثطای جًٙ . ایٙجب ٘یسشیٓ سب ثحث وٙیٓ». وز وطزچطٕبٖ ظز ثیٗ زٚ ٔطز حط

 «.ضٖ ثٝ ظثٖٛ ثیبض چٖٛ سٛ اُٞ وّشٖٛ ٞسشی ٚ ثیطشط اظ ٔب ٔیسٚ٘یزاضی آز

فطٔب٘سٜ ٘یطٚٞبی وّشٖٛ ٚ   غ٘طاَ ثبِسٚیٗ». صٛضر سٛذشٝ اظ ثبزش ضا ذبضا٘س ٚ ثٝ وّٕبر ظز فىط وطز آزضٖ

ضٙبسٓ ٔٗ یٝ ضا٘ٙسٜ ٞسشٓ أب  ٔٗ ٔطزا ضٚ ٕ٘ی. لسضر عّت ٞسشٗ  ٚ أطسٖٛ  وبسط،  غ٘طاِٟبش ثطازفٛضز

ٔطزْ ثٝ جٛن ٔیٍٗ وٝ اٌٝ ّٔىٝ . جبٞبی ظیبزی ضفشٓ ٚ ثب ذیّی صحجز وطزْ ٚ ایٗ چیعیٝ وٝ اٚ٘ب ٔیٍٗ

 «.سبج ذٛزضٛ ثیطٖٚ ثٙساظٜ ضٚ ضبخ ٌٛظٖ ٌیط وٙٝ سٕبْ اضسص یٝ ٔبٜ ز٘جبِص ٔیٍطزٖ

                                                             

4 Lumholtz 

5 Baldwin 

6 Bradford 

7 Cutter 

8 Emerson 
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سٛجٝ ثٝ حطفبیی وٝ ضٙیسی ثبٚض زاضی وٝ زٚضس ثٝ ذبعط لسضر ثٝ ٔحفُ أذطاعٛضی  ثب» . ظز دطسیس

 «دیٛ٘سٜ حشی اٌٝ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ اظ ثیٗ ثطٜ؟ ٔی

 «.٘ظط ٔٗ ایٙٝ أب فىط وٙٓ ٕٞیٙغٛض ثطٝ». ضب٘ٝ ثبال ا٘ساذز آزضٖ

ٔٗ وبسطیٗ . ضاسز ٔیٍٝ آزضٖ». ویالٖ ضیطٝ ضیطیٙی ثسٖٚ ٍ٘بٜ وطزٖ ثب لبضمص ثیطٖٚ آٚضز ٚ ٌفز

وٙٝ ثطا ذٛزش  اٖٚ ّٔىٝ ٔیطٝ ٚ ثب ایٙىٝ ثب ضٛٞطش ٔطٛضر ٔی. ضٙبسٓ ِِٟٛٔٛشع ضٚ ٚ ضٛٞطش زٚن ضٚ ٔی

ٔٛ٘س أب وسی اظ ٔحفُ ٔججٛضش  ضبٞعازٜ فبیطٖ ضبٜ ٔیطس ٚ فىط وٙٓ ثب ٔب زض ٞط صٛضر ٔی. سصٕیٓ ٔیٍیطٜ

اٖٚ . وبسطیٗ ِِٟٛٔٛشع ضٚ ٞٓ ثب چٙیٗ دیطٟٙبزی ذطیسٖٔغٕئٙٓ . وطز وٝ ثب اٚ٘ب ثبضٝ ٚ ثٝ ٔب ذیب٘ز وٙٝ

 «.ثیٙٝ لسضسٛ زض ایٗ دیطٟٙبزا ٔی

ضاسز ثٍٝ ٔب وّشٛ٘ٛ اظ  آزضٖاٌٝ ایٗ وبضٚ ثىٙٝ ٚ ». ٞبضِٚس ثٝ ٚسظ ٔیع ذٓ ضس ٚ ٖ٘ٛ ثیطشطی ثطزاضز

 «.زسز زازیٓ ٚ اٌٝ وّشٛ٘ٛ اظ زسز ثسیٓ اِٚیٗ سطن ضطٚع ٘بثٛزی ٔبسز

٘یسز ٘یىٛثبضسٝ ٔطىُ زاضٜ ٌبِیب ضؼیف ضسٜ اضسطص زض اثیٙیسیب اظ ثیٗ ضفشٝ ٚ  ایٗ ذٛة». آزی ٌفز

 «.وّشٖٛ ٞٓ ثب ٔحفّٝ ٚ ثب اٚ٘ٓ یٝ سؼساز سطظٔیٗ ٞسشٗ

 «-ثؼسا یٝ سؼساز زیٍٝ ٞسشٗ وٝ ٚلشی ثمیٝ » 

ضز ثٝ ذبعط آٚضز ضیچب. ای زض صسایص ثٛز ٚ ثمیٝ ضا سط ٔیع سبوز وطز ٌٛ٘ٝ ِحٗ آضاْ ٚ فطٔبٖ« وبفیٝ»

حُ فىط وطز  ٌفز ٞط ٌبٜ سؼساز ٔطىالر ثیطشط اظ آٖ ثٛز وٝ ثشٛاٖ ثٝ سٟٙبیی آٟ٘ب ضا حُ وطز ثبیس ثٝ ضاٜ ٔی

 .سٛا٘ی ثط٘سٜ ثطٛی اٌط شٞٙز ضا دط اظ جبٞبیی وٝ ٕٔىٗ اسز  ضىسز ثرٛضی دط وٙی زیٍط ٕ٘ی. ٘ٝ ٔطىُ

. زٚ٘یٓ ٔب ٔطىالسٕٖٛ ضٚ ٔی. ضیٓ زٜ ٕ٘یسٛ٘یٓ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ضٚ جٕغ وٙیٓ ٚ ثطٖ زیٍٝ ثٝ ٔٗ ٍ٘یٗ وٝ ٕ٘ی» 

 «.ثٝ ضاٜ حُ فىط وٙیٗ

یىی سطظٔیٙبی وٛچه . فىط وٙٓ چٙس سب ایسٜ زاضیٓ. ٌیط ذٛة ٌفشی ٔبزض اػشطاف». ظز ضٚی لبضمص ذٙسیس

 «.ثبیس ٕ٘بیٙسٜ اٚ٘ب ضٚ سٛ اثیٙیسیب جٕغ وٙیٓ سب ٔشحس ثطٗ. ٚفبزاض ثٝ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ٞسشٗ

 «.ٔىٙٝ ثٝ لسضر وّشٖٛ ٘جبضٗ أب ویفیز ثبالسط اظ ٘فٛشْٜ. زضسشٝ». ویالٖ ٌفز
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وطز أب ٍ٘طا٘ی  ٞبی آسص اسبق ضا ٌطْ وطزٜ ثٛز ٚ غسا ضىٕص ضا ٌطْ ٔی جطلٝ. ویالٖ ثبالدٛش ذع ضا ثبظ وطز

ای  اٚ حشٕب ایسٜ. سٛا٘سز زض ا٘شظبض اِحبق ضیچبضز ثٝ ذٛزضبٖ ثبضس ٕ٘ی. اٚ ضا ثٝ ػطق وطزٖ ٚازاضشٝ ثٛز

ضبٖ ذٓ ضسٜ  اٚ ثٝ ثمیٝ ٍ٘بٜ وطز وٝ ثط وبسٝ. ٘طسز سب ٚلبیغ دیص ثطٚ٘س یچبضز ٕٞیٙغٛضی ٕ٘یض. زاضز

 .ظز٘س ٞبی ذٛزضبٖ ضا ٔحه ٔی ثٛز٘س ٚ ٞط وساْ ٌعیٙٝ

اٚ٘ب . سٛ٘یٓ ثیبضیٓ وٝ ثب ٔب ثبضٗ ذٛة ٔغٕئٙٓ چٙس سب سبحطٜ اظ ٘یىٛثبضسٝ ٔی». آزی لبضمص ضا ظٔیٗ ٌصاضز

اٚ٘ب ٔسّه یب . وٙٗ ٕٔىٙٝ ٘جٍٙٗ أب اٌٝ ٔطىّی ٘جبضٝ ثب ضاٞبی زیٍٝ وٕه ٔی ثؼضیبضٖٛ. وٕه لٛی ٞسشٗ

زٚ٘ٗ ٚ  ثیطشطضٖٛ ٌصضشٝ ضٚ ٔی. ذٛاٖ وٝ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ زسشطٖٛ ثبضٝ ٔشحسضٖٛ ٔحفُ أذطاعٛضی ضٚ  ٕ٘ی

 «.ذٛاٖ زٚثبضٜ سىطاض ثطٝ ٕ٘ی

ی ٞٓ وٕه وطز؟ ثبالذطٜ جًٙ زاذّی ضبیس اضسص ٔؼَٕٛ. ثیبضیطٖٛسٛ٘ی ثطی اٚ٘جب ٚ  ٔی. ذٛثٝ». ویالٖ ٌفز

 «.ثرطی اظ جًٙ ثعضٌشطٜ ٚ ثبیس یٝ سؼساز ثٝ وٕه سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ثیبٖ

 «.وٙٓ ثطای چیع ثٝ ایٗ ٟٕٔی اِجشٝ وٝ سالش ٔی». ای ثٝ ویالٖ ٍ٘بٜ وطز چطٕبٖ سفیس آزی ثطای ِحظٝ

 «ای ٘یسز؟ ایسٜزیٍٝ چی؟ ». ثٝ ثمیٝ ٍ٘بٜ وطز« ٕٖٔٙٛ آزی». ویالٖ سطش ضا سىبٖ زاز

فىط وٙٓ اٌٝ چٙس سب افسط » . لبضمص ضا سىبٖ زاز. ٞبضِٚس آض٘جص ضا ضٚی ٔیع ٌصاضز ٚ اذٕی اظ سفىط وطز

ثیطشطضٖٛ . ٞبضٛ٘ٛ ثیبضٖ اثیٙیسیب ثفطسشٓ سب ثٝ ػٙٛاٖ ٞیبر ضسٕی ثٝ سطظٔیٙبی وٛچه ثبضٗ ثشٛ٘ٗ ٕ٘بیٙسٜ

 «.وٙٗ ثٝ ٔب وٕه ٔی. فبظز اظ آظازیطٖٛ لجَٛ زاضٖزٚ٘ٗ ٚ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ضٚ ثربعط ح ٌبِیب ضٚ ثبالسط ٔی

ٚ ضبیس اٌٝ ّٔىٝ ِِٟٛٔٛشع ضٚ ثٝ ػٙٛاٖ جبزٌٚط اَٚ ثجیٙٓ ثشٛ٘ٓ ضاضیص وٙٓ ». ظز ثب ِجرٙسی ضطیطا٘ٝ ٌفز

 «.وٝ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ آ٘چٙبٖ ٞٓ ثی لسضر ٘یسز

اٚ ٌفشٝ ثٛز وٝ ٕٞٝ . ثیٗ ثجطزضٙبذز أب ٘رٛاسز وٝ أیس ٌطْ ایسٜ ظز ضا اظ  ویالٖ وبسطیٗ ِِٟٛٔٛشع ضا ٔی

 .ٞبیطبٖ ضا ثٝ ظثبٖ آٚضز٘س سب ٔطىالر حُ ضٛز ثبیس ایسٜ

 . چیعی وٝ اٚ ضا ثٝ سطس ٚازاضشٝ ثٛز فىط ٔبزض اػشطافٍیطی ثٛز وٝ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ضا اظ زسز زازٜ ثٛز

ٞبی دٟٙص  ثط ضب٘ٝوشص ضا  آزضٖ. ٚلشی ضبْ سٕبْ ضس ضبٞعازٜ ٞبضِٚس ٚ وبدیشبٖ ضیبٖ ثٝ ٔطزا٘طبٖ دیٛسشٙس

 .دٛضیس ٚ ثٝ ثبظضسی سیٕص دطزاذز
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 .ٞب وٕه وٙس ذٛاسز ثٝ ویالٖ زض جٕغ وطزٖ وبسٝ اٚ ٔی. دس اظ ضفشٗ آ٘بٖ ظز ثبظٚی ججطا ضا ٌطفز

 «وٙی؟ ذٛای چیعی ثٝ ٔٗ ثٍی ٚلشی ٔٙٛ ٔیجیٙی چی فىط ٔی حبال ٔی»

 «.چیعی ٘یسز». زسشص ٌطفز اش ٌطفز ٚ لبضك زیٍطی ضا زض ججطا چطٕبٖ آثیص ضا اظ ٍ٘بٜ ذیطٜ

 «.ذٛاْ ذٛزْ لضبٚر وٙٓ اٌٝ ٔطىّی ٘یسز ٔی»

 «ٞب ثبَ». ٔشٛلف ضس ٚ ثٝ اٚ ٍ٘بٜ وطز

 «ٞب ثبَ». ظز اثطٚیص ثبال ضفز

ثٟز . ثبیس زیسی اظ چیع غیط ٟٕٔی ثبضٝ. زٚ٘ی؟ ٔؼٙی ٘ساضٜ ٔی. ثیٙٓ سٛ ضٚ ثب ثبَ ٔی» . سطش ضا سىبٖ زاز

 «.ثیٙٓ چیعایی ٔیٌفشٓ وٝ ثؼضی ٚلشب چٙیٗ 

 «ٞب ٕٞیٗ؟ فمظ ثبَ»

ٞب ثٛزی ٚ ٚسظ یٝ ٌِّٛٝ ثعضي آسیص  ذٛة سٛ ٞٛا ثب ایٗ ثبَ». اش ضا ذبضا٘س ججطا ٔٛٞبی وٛسبٜ ٚ ضٙی

یٝ ٚالؼٝ ٘یسز . زٚ٘ٓ ٔؼٙبش چیٝ جبزٌٚط ظٚضا٘سض ٕ٘ی». سط ضس ٞبی چطٕب٘ص ػٕیك ٞبی ٌٛضٝ چیٗ« .دطیسی

زٚ٘ٓ چٝ ٔؼٙبیی زاضٜ وٝ ٕٞٝ ثٝ ٞٓ  ٕ٘ی. أب احسبس ٚالؼٝ اسز -وٙٝ زٚ٘ی وٝ زیس ٔٗ چجٛضی وبض ٔی ٔی –

 «.ٔرّٛط ضسٜ

. زض حبَ حبضط». سطش ضا سىبٖ زاز« اٌٝ چیع زیٍٝ ثٛز ثٝ ٔٗ ٔیٍی؟. ٕٔٙٛ٘ٓ ججطا». ظز زسز اٚ ضا ضٞب وطز

 «.سٛ٘یٓ اسشفبزٜ وٙیٓ سٕبْ وٕه ٕٔىٗ ضٚ ٔی

. ٞب زایطٜ». سطش ثٝ عطف ویالٖ ذٓ ضس. سىبٖ زاز وطز ٚ سطش ضا زٚثبضٜ چطٕب٘ص ظٔیٗ ضا جسشجٛ ٔی

 «زٚز ٞب ٔی ثیٙٓ وٝ زض زایطٜ ٔبزض اػشطافٍیط ضٚ ٔی

 «زْٚ؟ ٞب؟ چطا سٛ زایطٜ ٔی زایطٜ». ویالٖ وٕی ٘عزیىشط ضس ٚ دطسیس

 «.سٛ٘ٓ ثٍٓ ٕ٘ی»
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زٖ سطظٔیٗ وٙٓ سب ضاٞی ثطای یىذبضچٝ وط زْٚ ٚ سالش ٔی ٞب ٔی وٙٓ سٛ زایطٜ ذٛة ٔٗ االٖ احسبس ٔی»

 «.ٔیب٘ٝ دیسا وٙٓ

 «.ضبیس ایٗ ثبضٝ». ججطا أیسٚاضا٘ب٘ٝ ٍ٘بٜ وطز

 «.زیسٞبی سٛ ٕٞیطٝ آضٛثٙبن ٘یسشٓ. ضبیس». ویالٖ ِجرٙسی ظز

ٔبزض اػشطافٍیط ٘جبیس ذٛاٞطسٖٛ ثٝ عٙبة ». ٚلشی زٚثبضٜ ٔطغَٛ سٕیع وطزٖ ضس٘س، ججطا زٚثبضٜ صحجز وطز

 «.زسشطسی زاضشٝ ثبضٝ

 «ٔٙظٛضر چیٝ؟»

 «.ثیٙٝ وٝ ذٛزضٛ زاض ثع٘ٝ زاضٜ ذٛاة ٔی». ججطا ٘فسی ثیطٖٚ زاز

 «ذٛاز ذٛزضٛ زاض ثع٘ٝ؟ ثیٙی ٔی ٔٙظٛضر وٝ ٔی»

ثیٙٓ وٝ ذٛاة  فمظ ٞبِٝ اٚ٘ٛ ٔی. ٔبزض اػشطافٍیط ایٙٛ ٘سیسْ. اٜٚ ٘ٝ». ججطا زسشی ٍ٘طا ثط ثبظٚی ویالٖ ٌصاضز

فمظ ایٗ وٝ ثبیس ٔطالت ثبضیٓ سب ضب٘س ایٗ وبضٚ . وٙٝ ٔیٔؼٙیص ایٗ ٘یسز وٝ ایٗ وبضٚ . ثیٙٝ ایٗ وبضٚ ٔی

 «.لجُ اظ ذٛة ضسٖ ٘ساضشٝ ثبضٝ

 «.ثٝ ٘ظط ٘صیحز ػبلال٘یٝ». ظز ٌفز

 «.ذٛاثٓ ٔٗ أطت ثب اٖٚ ٔی». ججطا ثبلیٕب٘سٜ ٘بٖ ضا زض دبضچٝ دیچیس

 «.٘طسٜ ضی سب ثیساض ظاضی ٚ ثٝ سرز ٕ٘ی چطا سٕیعوبضیٛ ثٝ ػٟسٜ ٔٗ ٕ٘ی. ٕٖٔٙٛ»ویالٖ ٌفز 

ٚلشی وٝ سٕبْ ضس ظز صٙسِی . ظز، آزی ٚ ویالٖ وبضٞب ضا دس اظ ذٛاثیسٖ ججطا ثٝ ٕٞطاٜ سیطیال ا٘جبْ زاز٘س

 .زض ثطاثط آسص ثطای آزی ٌصاضز ویالٖ اٍ٘طشب٘ص ضا ثٝ ٞٓ چسجب٘سٜ ثٛز ٚ ثٝ آسص ذیطٜ ضسٜ ثٛز

سط ٘یسز وٝ ثسٚ٘ٗ  ضاحز. ٘یسیب ثیبٖفطسشیٓ سب ثطای ضٛضا زض اثی ظز ٚلشی ٕ٘بیٙسٜ ثٝ سطظٔیٙبی وٛچه ٔی»

 «.ٌیط ٞسز اظ عطف ٔبزض اػشطاف
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اٌٝ ثسٚ٘ٗ وٝ سٛ ظ٘سٜ ٞسشی . ٌیط وطشٝ ضسٜ وٙٙس وٝ ٔبزض اػشطاف آٟ٘ب ٕٞٝ فىط ٔی» . ظز سىٛر ضا ضىسز

 .ٞسف اٚ٘ب ٔیطی ٚ ٔحفُ ثطای ضىبض ٔب ٔیبز لجُ اظ ایٙىٝ اضسص لٛی زضسز وطزٜ ثبضیٓ

 «.ظز ٔٗ اظ ایٙىٝ ٔطزٜ ثبضٓ ذسشٝ ضسْ». ضا چًٙ ظزویالٖ ثطٌطز ٚ ضزایص 

اٌٝ ٔحفُ . سٛ٘ی اسشفبزٜ وٙی سٛ ّٔىٝ ٌبِیب ٞسشی ٚ اظ ٘فٛشر زض اٚ٘جب ٔی» . اٚ زسشص ضا ثط ثبظٚیص ٌصاضز

 «.ای ٔطىالر ثیطشط اظ سٛاٖ ذٛزٖٔٛ ذٛاٞیٓ زاضز ظ٘سٜ ٜأذطاعٛضی ثسٖٚ

 «.ٌیط زاضشٝ ثبضیٓ ٔبزض اػشطافاٌٝ ثرٛایٓ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ضٚ ٔشحس وٙیٓ ثبیس »

اٚ٘ب جٍٙی ثب ٞعیٙٝ . ذٛای وبضی وٙی وٝ ظ٘سٌی اٖٚ ٔطزای ثیطٖٚ ضٚ ثٝ ذغط ثٙساظی زٚ٘ٓ وٝ ٕ٘ی ویالٖ ٔی»

وٝ سٛ ٔبزض اػشطافٍیط  ٜاٌٝ وسی ثسٖٚ. ثٝ ا٘ساظٜ وبفی لٛی ٘یسشٗ ثبیس افطاز ثیطشطی جٕغ وٙیٓ. ظیبزٚ ثطزٖ

ذٛثی  زِیُذٛای ثجٍٙی ثبیس ثطای  اٌٝ ٔی. یبثس ثطای ٔحبفظز اظ سٛ ثجٍٙٗ ٞسشی سجسیُ ثٝ ٞسف ٔیطی ٚ

 «.سٛ٘یٓ االٖ زاضشٝ ثبضیٓ ٔب ٔطىالر ثیطشطی ٕ٘ی. ثبضٝ

سطسٓ وٝ  ٔٗ ٔی. ٌیط ٞسشٓ ظز ٔٗ ٔبزض اػشطاف». ویالٖ ٘ٛن اٍ٘طشب٘ص ضا ثط ٞٓ فططز ٚ ثٝ آسص ذیطٜ ضس

ثیطشط اظ . ٌیط ثٝ ز٘یب اٚٔسْ ٔٗ اػشطاف. ضٝ ضٛض اٖٚ ٘بثٛز ٔیٌیطی ثبضٓ وٝ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ زض ح ٔبزض اػشطاف

 «.ایٗ ٚجٛز ٔٙٝ. وبضٔٝ

ثطای ٕٞیٗ دٟٙبٖ ضسیٓ ٚ . ٌیط ٞسشی ػعیعْ سٛ ٞٙٛظ ٔبزض اػشطاف». ٞبیص ضا ثٝ آغٛش وطیس ظز ضب٘ٝ

ا٘ٝ زٚثبضٜ ٚلشی ظٔب٘ص ثیبز سٛ ثط سطظٔیٗ ٔی. ٔب ثٝ ٔبزض اػشطافٍیط ٘یبظ زاضیٓ. ٞٛیشز ضٚ ٔرفی وطزیٓ

 «.صجط زاضشٝ ثبش. سط اظ لجُ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ لٛی. حىٕطا٘ی ذٛاٞی وطز

 .ثب ذٛزش سىطاض وطز« صجط»

 «زٚ٘ی وٝ ٔی. جبزٚی صجط ٞٓ ٞسز. آٜ ذٛة». اٚ ثب ِجرٙسی ٌفز

٘مطٝ حّٕٝ . سٛ٘ٝ ظ٘سٜ ثٕٛ٘ٝ اٌٝ ثٝ ٌّٝ ثٍٝ ٔٗ ٌطٌٓ ٌطي ٕ٘ی. ٌٝ ظز ضاسز ٔی» اش ٌفز  آزی اظ صٙسِی

 «.وٙٝ سب ضىبض ثفٟٕٝ وٝ وی ز٘جبِطٝ ٚ ٕٖٞٛ ٌطي ٞسز ٜ ٚ زض آذطیٗ ِحظٝ حّٕٝ ٔیوص ٔی

 .زاضز یزِیُ زیٍط. ویالٖ زسشص ضا ٔبِیس
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ٔٗ ایٗ احسبسٛ زاضْ وٝ ٔطي . ٘ٝ:نٔٙٛ زیٛٚ٘ٝ ٔی. ظز، ٔٗ زیٍٝ سحُٕ ٘ساضْ». اٚ ثٝ آضأی ثب زضز ٌفز

 «.وٙٝ ٕٞطاٜ ٌٛضز ٚ دٛسشٓ ثب ٔٗ حطوز ٔی

ٕٞیٗ وّٕبر زلیمب ٔطي ٕٞطاٜ ٌٛضز ٚ دٛسز . ٌفز زذشط ٔٗ ٕٞیٙٛ ٔی». ثٝ ضب٘ٝ ذٛز وطیسظز سطش ضا 

ٝٙٔ.» 

 «.ٞب سحُٕ وطز چغٛض زض عَٛ سبَ»

. زٚ٘سشٓ اٌٝ ثسٚ٘ٝ ظ٘سٜ اسز ٔیبز ز٘جبِص ذٛة ٚلشی زاضوٗ ضاَ ثٝ اٖٚ سجبٚظ وطز ٚ ٔی». ظز آٞی وطیس

ٚ زِیّی  ٜشةثطزٔص ثٝ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ سب ضیچبضز ٔشِٛس . ذٛاسشٓ اظ اٖٚ ٔحبفظز وٙٓ ٔی. چبضٜ زیٍٝ ٘ساضشٓ

 «.زٚ٘سز ٔیٛٔس ز٘جبَ ضیچبضز ثطای ٕٞیٗ سحُٕ وطز اٌٝ زاضوٗ ضاَ ٔی. ثطای ٔرفی ضسٖ ٘ساضز

 «چغٛض سحُٕ وطز؟. لسضسطٛ ٘ساضْ. ایٗ ٕٞٝ سبَ». ویالٖ ِطظیس

احسبس . زٚا٘ساظٜ ضطٚع ثس ٘تذٛة ضاٜ چبضٜ زیٍٝ ٘ساضز ٚ زیٍطی ثؼس اظ ٔسسی ثٟص ػبزر وطز ٚ ثٝ »

 «.ثٟص ػبزر ٔیىٙی ٚ زیٍٝ ٔثُ ایٗ ٘رٛاٞی ثٛز. زضعَٛ ظٔبٖ وٓ ٔیطٝ

 «أیسٚاضْ». ویالٖ ٌفز

 «.ضیچبضز سحّٕص ضٚ ضاحز وطز ٌٖفز وٝ زاضز». وطز ٘ٛض آسص ثط چٟطٜ الغط ظز سالِٛ ٔی»

ثٝ ». زسز ظز ضا فطبض زاز« .وٙٝ ٚالؼب وٕه ٔی». ِجرٙسی ظز. لّت ویالٖ اظ ضٙیسٖ اسٓ اٚ ثٝ ٞیجبٖ آٔس

اضٚاح ػعیع چغٛض ایٗ ٔسر ضٚ . زض عَٛ چٙس ٞفشٝ ایٙجبسز. چیعی جّٛزاضش ٘یسز. ظٚزی ٔیبز ایٙجب

 «سحُٕ وٙٓ؟

چطٕبٖ ». ٔٛٞبی ویالٖ ضا ػمت ظز« .ضٕب ثطا ٞٓ سبذشٝ ضسیس. ٔثُ ٕٖٞٛ دسط صجط وٕی زاضی» .ظز ذٙسیس

 «.سٛ حبِز ثٟشطی زاضٜ ػعیعْ

سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ٔبزض . وٙیٓ ٚ ایٗ جبزٚی ٔطي اظ ثیٗ ٔیطٜ یچبضز ثب ٔب ثبضٝ سطظٔیٗ ٔیب٘ٝ ضٚ یىی ٔیٚلشی ض»

 «زٚثبضٜ. اػشطافٍیط ذٛاٞس زاضز
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 «.وبش ظٚز ایٗ اسفبق ثیبفشٝ»

 «ظز اٌٝ ّٔىٝ وبسطیٗ ضٚ زیس ٚ ٔٗ ٘یبظ زاضشٓ ایٗ جبزٚ ضٚ ثطزاضْ چغٛضی ایٗ وبضٚ ثىٙٓ؟». ویالٖ اذٓ وطز

ایٗ سٛ  اظ اٌٝ اػالْ ثىٙی وٝ ٔٗ ٔبزض اػشطافٍیط ٞسشٓ ٔطزْ وٕشط. سٛ٘ی ٕ٘ی». لت زض آسص ٍ٘بٜ وطزظز ثٝ ع

 «.ضٜ جبزٚ ثٝ ذبعط اػالْ وطزٖ اظ ثیٗ ٕ٘ی. ٌیطٜ وٙٗ وٝ ججطا ثٍٝ ٔبزض اػشطاف ضٚ ثبٚض ٔی

 «دس چی وبضش وٙٓ؟»

 «.سٛ٘ٓ فمظ ذٛزْ ٔی». ظز آٞی وطیس

افشبز  سٛا٘سز آٖ ضا ثٝ ظثبٖ آٚضز أب اٌط اسفبلی ثطای ظز ٔی اٚ ٕ٘ی. وطز ای سطس ضسیس احسبس ویالٖ ِحظٝ

 .افشبز اٚ زض ایٗ جبزٚ ثٝ سّٝ ٔی

 «ضبیس ضیچبضز؟. أب حشٕب ضاٜ زیٍٝ ثطای اظ ثیٗ ثطزٖ ایٗ جبزٚ ٞسز»

سٟٙب ٔٗ . ٜسٛ٘ٝ ایٗ دطزٜ ضٚ ثطزاض حشی اٌٝ ضیچبضز ثسٚ٘ٝ وٝ چغٛض جبزٌٚط ثبضٝ ٕ٘ی» . ظز سطش ضا سىبٖ زاز

 «.سٛ٘ٓ ٔی

 «ٚ ایٗ سٟٙب ضاٞٝ»

ٌیط  ای ثشٛ٘ٝ ٘شیجٝ ثٍیطٜ وٝ سٛ ٔبزض اػشطاف اِجشٝ اٌط وسی زیٍٝ». اٚ زٚثبضٜ ثٝ چطٕبٖ ویالٖ ٍ٘بٜ وطز« ثّٝ»

اٌٝ چٙیٗ ٔطزی سٛ ضٚ زیس ٚ فٟٕیس وٝ چٝ وسی ٞسشی ٚ اسٕز ضٚ ثّٙس ثٝ ظثٖٛ آٚضز اٖٚ ٔٛلغ . ٞسشی

 «.زٚ٘ٗ ر ضٚ ٔیضىٙٝ ٚ ٕٞٝ ٞٛیز جبزٚ ٔی

سٟٙب ضاٜ ثطای . ویالٖ چٛة زیٍطی ثطزاضز ٚ زض آسص ا٘ساذز. سٕبْ أیسٞبیص اظ ثیٗ ضفشٝ ثٛز. أیسی ٘جٛز

 .وطز ضفغ جبزٚ ظز ثٛز ٚ سب ٚلشی آٔبزٜ ٘جٛز ایٗ وبض ضا ٕ٘ی

 .اضشجبٜ اسززا٘سشٙس  سٛا٘سز ثٝ جبزٌٚط وبضی ضا فطٔبٖ زٞس وٝ ٞط زٚ ٔی ٌیط ٕ٘ی ثٝ ػٙٛاٖ ٔبزض اػشطاف

. دیٛسز ٚ زیٍط ثس ٘جٛز ضیچبضز ثٝ ظٚزی ثٝ اٚ ٔی. ضبزسط ضس. ضفشٙس ٍ٘بٜ وطز ٞب وٝ ثبال ٔی ویالٖ ثٝ جطلٝ

 .ذیُ ٔطغَٛ ثٛسیسٖ ضیچبضز ثٛز. ضیچبضز وٝ ثب اٚ ثٛز ٘یبظی ثٝ فىط وطزٖ زضثبضٜ جبزٚ ٘ساضز
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 «چی جبِجٝ؟». ظز دطسیس

ضبیس . فىط وٙٓ وٝ ثطْ ثٝ ٔطزا یٝ سطی ثع٘ٓ». اظ ضّٛاضش ثطزاضزثّٙس ضس ٚ زسشب٘ص ضا « چی چی اٜٚ ٞیچ»

 «.ٞٛای سطز وٕی جبزٚ ضا اظ سطْ ثٙساظٜ

زٚز چٛة ثٛی . زض ٞٛای صبف زض ٔعضػٝ ایسشبز ٚ ٘فس ػٕیمی وطیس. ٞٛای سطز احسبس ذٛثی زاضز

دبٞبیص ید ظز٘س  وطز٘س ٚ اٍ٘طشبٖ ٚ ضٚی ٔی ضٚظٞبی ٌصضشٝ افشبز ٚلشی وٝ دیبزٜ یبزثٝ . ذٛثی زاضز

وطز چٖٛ ثٝ یبز  ٞبیص اظ سطٔب سٛذز ٚ زٔبغص ضاٜ افشبز چٍٛ٘ٝ زضثبضٜ زٚز چٛة ضٚیبدطزاظی ٔی ٌٛش

 .افشبز ٌطٔبی آسص ٔی

ٞب ثٛز  سٕبْ آسٕبٖ دٛضیسٜ اظ سشبضٜ. ویالٖ ٘فس ػٕیمی وطیس ٚ سالش وطز سب جبزٚی ٔطي ضا فطأٛش وٙس

اوٖٙٛ ٔطغَٛ چٝ وبضی اسز ٚ یب زض  زض ایٗ فىط ثٛز وٝ ضیچبضز ٞٓاٚ . ٞبی آسص ثعضٌی ثٛز وٝ ٔب٘ٙس جطلٝ

ٚلشی ثٝ اٚ ضسیس . ذٛاة ثبضس ذٛاسز وٓ ذٛاسز اٚ ضا ثجیٙس أب ٕٞعٔبٖ ٕ٘ی ٔی. حبَ سبذشٗ یب ذٛاثیسٜ اسز

 .ِجرٙس ثعضٌی ثٝ ذبعط ایٗ فىط ثط ِجب٘ص ٘طسز. سٛا٘سز زض ثبظٚا٘ص ثرٛاثس ٔی

. ٕٞعٔبٖ وٝ سیبٜ ضس٘س زٚثبضٜ ٘ٛض آٟ٘ب ثبظٌطز. ٞب سبضیه ضس٘س اذٕی وطز اضٜویالٖ ظٔب٘ی وٝ لسٕشی اظ سز

 .ٚالؼب یه ِحظٝ سبضیه ضسٜ ثٛز٘س؟ حشٕب سصٛض اٚ ثٛز

سٛا٘سز اظ ثیٗ ٔسافؼیٗ ثٍصضز  سٟٙب یه چیع وٝ ٔی. ٞطساضی ایجبز ٘طس. اٚ صسایی اظ ثطذٛضز ثب ظٔیٗ ضٙیس

 .ضس ٚ ایٗ زیٍط جبزٚ ٘جٛز ٘بٌٟبٖ سٙص ٔٛضٔٛض. ٚ ٞطساضی ایجبز ٘ىٙس

 .ویالٖ چبلٛیص ضا آظاز وطز
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 و چهارم یسفصل 
. آیـ ؿك ٘ٛك وٓ ام ٔبٜ مٌٔتب٘ی ٚ ًتبكٌبٖ اٚ ثـٖ ثنكٌی كا ؿیـ وٝ ثٝ ًٕت اٚ ٔی. اٚ صِٕب٘ی ًجن كً٘ ؿیـ

 .آٔـ ٔیٖؽٛاًت فلیبؿ ثىِـ أب صـایَ ؿك  ویالٖ ٔی

اٚ یه لـْ ثٝ فمت . ٞبی پلاثٟتَ كا ؿیـ ٞبی ٞیٛالی ثنكي ثٝ فمت كفت تٕبْ عَٛ ؿ٘ـاٖ ٚلتی ِت

ُبیـ  ٘تلًـاٌل ًلیـ ثبُـ ٚ اٌل . ٌلفتؿاؿ وٝ اٍِ٘تبَ٘ ؿكؿ  صبلٛ كا صٙبٖ ٔغىٓ فِبك ٔی. ثلؿاُت

ُٙیـ؟ اٌل ٞٓ  مؿ آیب ٕٔىٗ ثٛؿ مؿ صـای اٚ كا ثِٙٛؿ؟ وٌی صـایَ كا ٔی اٌل فلیبؿ ٔی. ُبٌ٘ی ؿاُت

 .كًیـ٘ـ ثٝ ٔٛلـ ثٝ اٚ ٕ٘ی. ُٙیـ٘ـ ؽیّی ؿٚك ثٛؿ٘ـ ٔی

تلیٗ، ثنكٌتلیٗ، ٔلٌجبكتلیٗ  آٟ٘ب ثبٍٞٛ. وٛتبٜ ثبُـ ثبیـ ٌبك ؿْ. وٛتبٜ ثٛؿْ اٍ كا ؿیـ ٌبك ؿ ؿك ٘ٛك وٓ ا٘ـامٜ

 ثّٙـ ٘جٛؿ؟ اكٚاط فنین صلا ٌبك ؿْ. ثٛؿ٘ـ

 پِٝ ٞبیصلا ٕٞب٘زب ایٌتبؿٜ ثٛؿ؟ . ولؿ یلٜ ثٝ اٚ ٍ٘بٜ ٔیاٍ ثّٙـ ولؿ ػ ویالٖ مٔب٘ی وٝ اٚ صینی ام ًیٙٝ

تل  ِجبَ٘ فمت. ؿكؽِیـ صِٕبَ٘ ثب ًجنی تٟـیـوٙٙـٜ ٔی. ؽَٛ٘ وزب ثٛؿ٘ـ؟ ثٝ پبییٗ ٚ ثٝ اٚ ٍ٘بٜ ولؿ

 .آٔـ آِٛؿ ثب صـای ؽبصی ام ؿٞبَ٘ ثیلٖٚ ٔی كفت ٚ ٞٛای ٔٝ

 ٕٔىٗ ثٛؿ؟ ٌلس؟. صِٕبٖ ویالٖ ٌِبؿ ُـ

 .ثبَ مؿ ٚ ثب ٞیزبٖ فلیبؿ وِیـ  ٚ پبییٗ پلیـ ٚ ثبٌَبك ٘بٌٟبٖ ثٝ ثبال

 .پیىل ٘نؿیه ُـ أب ٞٙٛم ٔغتبط ثٛؿ صبلٛیَ كا غالف ولؿ ٚ ثٝ ٞیٛالی غَٛ. آكأَ كًیـویالٖ ثب 

 «ٌلس؟تٛیی ٌلس؟»
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اٍ  ثب صـایی ثّٙـ ٚ فٕیك وٝ ؿك اًتؾٛاٖ ًیٙٝ« !ٌلكككس». ٌبك ُـیـا ًل ٚعِتٙبوَ كا تىبٖ ؿاؿ

 «!ٌلكككككس». اٍ ضلثٝ مؿ اٚ ثب پٙزٝ ثٝ ًیٙٝ. یبؿ مؿپیضیـ فل ٔی

 «ٌلس، كیضبكؿ تٛ كٚ فلًتبؿٜ؟»

 .ٞبی ٌبك ثب ُٙیـٖ ٘بْ كیضبكؿ ثب ا٘لهی ثیِتل ثٝ علوت ؿك آٔـ ثبَ

 «كیضبكؿ تٛ كٚ فلًتبؿ؟». تل ُـ اٚ ٘نؿیه

 «.ٌلكككس صبكككككق ؿٚى»

ویال٘ٓ كیضبكؿٚ ». ٘بٌٟبٖ ؽٙـیـ. س ٌفتٝ ثٛؿكیضبكؿ ؿكثبكٜ تالٍ ثلای صغجت ولؿٖ ٌل. ویالٖ پّىی مؿ

 «.ثیٕٙت ٔٗ ویالٖ ٌٞتٓ ٌلس ؽُٛغبِٓ وٝ ٔی». اٍ ضلثٝ مؿ ثٝ ًیٙٝ« ؿًٚت ؿاكٜ

آِٛؿٍ اٚ كا ثلؿاُت ٚ پبیَ ام مٔیٗ  ٘في ویبٖ مٔب٘ی وٝ ٌبك ثٝ رّٛ ؽٓ ُـ ثٙـ آٔـ ٚ ثب ثبمٚٞبی پِٓ

اٍ  آٚكی ثٝ ٘لٔی اٚ كا ثٝ ًیٙٝ أب ثغلم ٍُفت ولؿ، اِٚیٗ فىلٍ ایٗ ثٛؿ وٝ اٚ كا ِٝ ؽٛاٞـ. فبصّٝ ٌلفت

عتی ثٝ ٘صف ثـٖ اٚ ٞٓ  ٍؿًتبٖ. ویالٖ ثٝ ثـٖ ثنكي ٘نؿیه ُـ ٚ ٌبك كا ثٝ آغٍٛ وِیـ. صٌجب٘ـ

 .كًیـ ٕ٘ی

ویالٖ اصال ا٘تؾبك ٘ـاُت وٝ كٚمی صٙیٗ وبكی وٙـ أب عبال ٘نؿیه ثٝ ٌلیٝ ثٛؿ صٖٛ ٌلس ؿًٚت كیضبكؿ 

 .ٕٞب٘ٙـ ثٝ آغٍٛ ٌلفتٗ ؽٛؿ كیضبكؿ ثٛؿ. كا ثلای اٚ فلًتبؿٜ ثٛؿثٛؿ ٚ كیضبكؿ ٌبك 

ٞبی ثؾِی ام  اٚ ؿًتی ثل پِٓ. اٚ كا ثب صِٕبٖ ًجن ؿكؽِبَ٘ ثلكًی ولؿ. ٌبك اٚ كا ثٝ آكأی مٔیٗ ٌقاُت

 .ٞبی ٔلٌجبك ٚ ثنكٌَ ثٝ ٔٛٞبی ًل اٚ ؿًت مؿ اٍ ٍٞٙبْ ؽٓ ُـٖ وِیـ ٚ ٌبك ثب پٙزٝ ًیٙٝ

ٞبیَ ثٝ آكأی ثٝ ِ٘ب٘ٝ كضبیت  ثبَ. ٌلس ٞٓ ؽلؽلی ولؿ. ؿاك پل ام ؿ٘ـاٖ ؽٙـیـ صیٗویالٖ ثٝ صٛكت 

 .ولؿ ٍٞٙبْ ٔبِیـٜ ُـٖ پَِٕ تىبٖ ؽٛكؿ ٚ اٚ ٔٛٞبی ویالٖ كا ِٕي ٔی

فٟٕی أب تٛ ام ؿًٚتبی ٔب  ؿٚ٘ٓ وٝ صمـك ٔی ٕ٘ی. كیضبكؿ ؿكثبكٜ تٛ ثٝ ٔٗ ٌفتٝ. تٛ ایٙزب ؿك أب٘ی ٌلس»

 «.ٌٞتی
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. ٍ ؿٚثبكٜ فمت كفتٙـ ٚ عَٛ تٕبْ ؿ٘ـاٟ٘بیَ ِٔؾص ُـ اٚ ٘بٌٟبٖ فٟٕیـ وٝ ایٗ ِجؾٙـ اًتٚلتی ِجبٖ

ای ؿاُت وٝ اٚ كا ٞٓ ثٝ ؽٙـٜ  تلیٗ ِجؾٙـی ثٛؿ وٝ ؿك فٕلٍ ؿیـٜ ثٛؿ أب وٕی عبِت ٔقصٛٔب٘ٝ مُت

 .آٚك ثٛؿ ٚالقب ٍُفت. اٚ ٞیضٍبٜ فىل ٘ىلؿٜ ثٛؿ وٝ ٌبكٞب ٞٓ لبؿك ثٝ ؽٙـٜ ٌٞتٙـ. ا٘ـاؽت

 «ٌلس، كیضبكؿ تٛ كٚ فلًتبؿٜ؟»

ثل . ای تىبٖ ؿاؿ وٝ وٕی ام مٔیٗ ثّٙـ ُـ اٚ ثبِٟبیَ كا ثٝ ا٘ـامٜ« صبااااككككق». اٍ ضلثٝ مؿ ٌلس ثٝ ًیٙٝ

 .كٚی ُب٘ٝ ویالٖ ضلثٝ مؿ

كیضبكؿ تٛ كٚ فلًتبؿٜ وٝ ٔٙٛ پیـا ». فٟٕیـ ٌفت ٚ اٚ ٔی ٌبك ؿاُت ثٝ اٚ صینی ٔی. ؿٞبٖ ویالٖ ثبم ٔب٘ـ

 «وٙی؟

اٚ ثٝ تٕبْ فات . اٚ ؿٚثبكٜ ویالٖ كا ؿك ثبمٚٞبیَ ٌلفت. ٌلس ِجؾٙـی ٚعِیب٘ٝ مؿ وٝ ِ٘ب٘ٝ فٟٕیـٖ ثٛؿ

 .آٚكٍ ؽٙـیـ ٍُفت

 «ًؾت ثٛؿ وٝ ٔٙٛ پیـا وٙی؟». ٚلتی ؿٚثبكٜ آكاْ ُـ پلًیـ

 .ای ولؿ ٚ ُب٘ٝ ثبال ا٘ـاؽت اٚ ٘بِٝ

 «یٝ فكٜ ًؾت ثٛؿ؟»

تٛاٌ٘ت ام ؽٙـٜ ؽٛؿ ؿك  ؿاٌ٘ت أب ٕ٘ی ٞبی میبؿی كا ٔی ویالٖ مثبٖ. ٌلس ًلٍ كا ثٝ ِ٘ب٘ٝ تبییـ تىبٖ ؿاؿ

صٝ وٌی رن كیضبكؿ ثب یه ٌبك . ًلٍ كا ثٝ ِ٘ب٘ٝ ٍُفتی تىبٖ ؿاؿ. ثلاثل اكتجبط ثب یه ٌبك ؽٛؿؿاكی وٙـ

 ُـ؟ ؿًٚت ٔی

 «.یىی ٌٞت وٝ ثبیـ ثجیٙیَ. ثیب ؽٛ٘ٝ». ویالٖ پٙزٝ كا ؿك ؿًتَ ٌلفتٓ

 .ولؿ ٌلس ؽلؽلی ام ًل كضبیت

 .صجل ولؿ ولؿ٘ـٔی ثٝ ثبال ٍ٘بٜ  ُبٖ وٙبك آتَ ٞبیام صٙـِیوٝ مؿ ٚ آؿی  ویالٖ ٕٞلاٜ ثب 
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اٚ ؽٛؿٍ كا « .ؽٛاْ یٝ ؿًٚت كٚ ٔقلفی وٙٓ ٔی». آٚكؿ ٌفت اٍ ام پِت ٔی اٚ ٕٞب٘غٛك وٝ ٌلس كا ثب پٙزٝ

كا صبف  ٞبیَ كا رٕـ ولؿ تب ثتٛا٘ـ ٚاكؿ ُٛؿ ٚلتی ؿاؽُ ُـ تٕبْ لـك ؽٛؿ میل صٟبكصٛة ؿك ؽٓ ٚ ثبَ

 .ولؿ اِجتٝ وٕی ًلٍ كا میل ًمف ؽٓ ولؿٜ ثٛؿ

 .ؽٛكؿ مؿ ام صٙـِیَ ثٝ فمت افتبؿ ٚ ؿًت ٚ پبیَ تىبٖ ٔی

 « .تلًٛ٘یَ ٔی. مؿ صجل وٗ». غلِٚٙـوٙبٖ ٌفت ویالٖ

 «!ایٗ وٝ وبٔال ثبِغٝ! ثٝ ٔٗ ٌفتی كیضبكؿ ٌفتٝ یٝ ثضٝ ٌبكٜ! ثتلًَٕٛ٘». مؿ غلِٚٙـی ولؿ ٚ ٌفت

ایٌتبؿ ٚ كؿایَ كا تىبٖ  ِ٘ب٘ٝ اؽٓ ؿك ٞٓ كفت ٚ ؿك عبِی وٝ ربؿٌٚل كٚی ؿٚ پب ٔی اثلٚٞبی ثنكي ثٝ

 .ؿاؿ ثٝ اٚ ٍ٘بٜ ولؿ ٔی

 «مؿ ،ٌلس ایٗ پـكثنكي كیضبكؿٜ». ویالٖ ؿًتَ كا رّٛ ثلؿ

مؿ . ٞبیَ كا ثیلٖٚ ٌلفت ٚ ؿك اتبق كاٜ افتبؿ ٌلس پٙزٝ. ٞبیَ ؿیـٜ ُـ ٞبی صلٔی فمت كفت ٚ ؿ٘ـاٖ ِت

 .ولؿ ٚ فمت كفت ُب٘ٝ ؽبِی

 «ؽٛاؿ؟ وٙٝ؟ ُبْ ٔی صی وبك ٔی»

ؽٛاؿ  ٔی. ؿًٚت ؿاكٜ. م٘ٝ ؿاكٜ ِجؾٙـ ٔی». ای ثٝ مثبٖ آٚكؿ تٛاٌ٘ت وّٕٝ ؽٙـیـ ٚ ٕ٘ی ویالٖ ثٝ ُـت ٔی

 «.ثغّت وٙٝ

 «!٘ٝ اصال! ثغُ»

آِٛؿٍ  پِٓؿ ٚ ثـٖ اًتؾٛا٘ی ربؿٌٚل ؿك ثبمٚٞبی ثنكي ٚ ثب ًٝ ٌبْ ٌبك فبصّٝ اتبق كا پیٕٛ. ؿیل ُـٜ ثٛؿ

 .ای ولؿ ٚ مؿ كا ام مٔیٗ ثّٙـ ٕ٘ٛؿ ٌلس ؽٙـٜ. مؿ فلیبؿی آكأی وِیـ. ٌلفت

ایٗ فلٍ پل٘ـٜ غقا ! ٔنؽلفٝ». ولؿ تب ام ٘في ٌبك ؿٚك ثبُـ مؿ ؿكعبِی وٝ ثٝ صٛكت ٘بٔٛفمی تالٍ ٔی

 «!ؽٛای ثـٚ٘ی وٝ صی ؽٛكؿٜ ٚ ٕ٘ی! ؽٛكؿٜ
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عبال ». فمت كفت ٚ اٍِ٘تَ كا ثٝ ًٕت ٞیٛال ٌلفت ربؿٌٚل صٙـ لـْ. ٌلس ثبالؽلٜ مؿ كا پبییٗ ٌقاُت

 «.ؿًتبتٛ ثلای ؽٛؿت ٍ٘ٝ ؿاك! ثجیٗ ؿیٍٝ ام ایٗ وبكا ٘ىٗ

 .ٌلس پؤلؿٜ ُـ ٚ ٘بِٝ ولؿ

ثٝ ًؾتی ٔب كٚ پیـا ؿًٚت كیضبكؿٜ ٚ . ثٝ اعٌبًبتَ ِغٕٝ مؿی». ویالٖ ُلٚؿ ثٝ ٘صیغت ولؿ« !مؿ»

 «.تٛ٘ی ثبٞبٍ ٟٔلثٖٛ ثبُی عـالُ ٔی. ولؿٜ

ثؾِی  ٔی». اٚ ثٝ ٞیٛالی أیـٚاك ٍ٘بٜ ولؿ« .ٕٔىٙٝ ؿكًت ثٍی... ؽٛة »ٌّٛیَ كا صبف ولؿ ٚ ٌفت  مؿ

 «.تٛ٘ی ٔٙٛ ثغُ وٙی ثقضی ٚلتب فىل وٙٓ ٔی. ٌلس

ای  ٌلس اٚ كا ٕٞب٘ٙـ فلًٚه پبكصٝ. لجُ ام ایٙىٝ ربؿٌٚل ثتٛا٘ـ ؿًتبَ٘ كا ثبال ثیبٚكؿ ٚ ٌبك كا ٍ٘بٜ ؿاكؿ

 .ٌلس ربؿٌٚل كا وٝ ٘فٌَ ثٙـ آٔـٜ ثٛؿ ثٝ مٔیٗ ٌقاُت. ؽٛكؿ اٖ ثٛؿ ٚ تىبٖ ٔیپبی مؿ آٚین. ثغُ ولؿ

 «.ؽُٛغبِٓ وٝ ؿیـٔت. ٔٗ آؿی ٌٞتٓ ٌلس». آؿی ؿًتَ ثلای ؿًت تىبٖ ؿاؿٖ ثیلٖٚ آٚكؿ

ویالٖ ِجؾٙـ آؿی كا ؿیـٜ ثٛؿ أب ثٝ . آِٛؿٍ كا ؿٚك اٚ ا٘ـاؽت ٌلس ؿًت كا ٘بؿیـٜ ٌلفت ٚ ثبمٚٞبی پِٓ

 .ٌلس ثب اٚ ؽٙـیـ اِجتٝ ثٝ ُیٜٛ ؽٛؿٍ. ؽٙـیـ اٚ عبال ٔی. ؽٙـیـ ُىُ ثب صـای ثّٙـ ٔی٘ـكت ثـیٗ 

ٚلتی عبِت عجیقی ثٝ اتبق ثبمٌِت ٚ ثمیٝ ٘فٌِبٖ ثٝ رب آٔـ، ویالٖ صِٕبٖ ٌِبؿُـٜ رجلا كا ؿیـ وٝ ام 

آِٛؿ  ٖ ثبمٚی پِٓویال« .ایٗ ٌلصٝ یىی ام ؿًٚتبٖ ٔب. ِٔىّی ٘یٌت رجلا». وٙـ ٌُٛٝ ؿك اتبق ؽٛاة ٍ٘بٜ ٔی

 «.تٛ٘ی ثغَّ وٙی ثقـا ٔی». ٌلس كا ٌلفت

ٞبی اٚ كا ؿك  ویالٖ ًلٍ ثٝ ًٕت اٚ ثلٌلؿا٘ـ ٚ یىی ام پٙزٝ. ٌلس ُب٘ٝ اٍ كا ثٝ ِ٘ب٘ٝ تبییـ ثبال ا٘ـاؽت

 .ثٝ صِٕبٖ ًجن ؿكؽِبَ٘ ٍ٘بٜ ولؿ. ؿًت ٌلفت

ویالٖ آة ؿٞبَ٘ كا لٛكت . وبٖ ؿاؿٌلس ًلٍ كا ت« ٌلس كیضبكؿ تٛ كٚ فلًتبؿٜ تب ثٍی وٝ ثنٚؿی ٔیبؿ؟»

 «پیٛ٘ـٜ؟ أب تٛ كاٞٝ؟ ام آیـیٙـكیُ كفتٝ ٚ ثنٚؿی ثٝ ٔب ٔی». ؿاؿ

ویالٖ ؿیـ وٝ لفُ ٔٛٞب ثل كٚی تٌٕٝ . اٍ ثبال آٔـ ٚ كٚی ٔٛٞبیَ وِیـ پٙزٝ. ٌلس صٛكتَ كا ٍ٘بٜ ولؿ

 .ثٝ آكأی ًلٍ كا تىبٖ ؿاؿ. صلٔی ثٝ ٕٞلاٜ ؿ٘ـاٖ اهؿٞب ثل ٌلؿَ٘ ؿاُت



G 

 
7 

 Good-life.ir مسلک پارسایان

 
 

 «تٛ كاٜ ٘یٌت؟ أب تٛ كٚ فلًتبؿٜ؟». ِت ویالٖ ٔب٘ٙـ ًٍٙی ؿك صبٜ كیؾتق

 .ٞبیَ تىبٖ ؿاؿ ٌلس ًلٍ كا ثٝ ٕٞلاٜ ثبَ

 «ؿٚ٘ی صلا؟ صلا؟ ٔی»

اٍ ؿًتلًی پیـا ولؿ ٚ صینی كا وٝ ام پِتَ آٚیناٖ ثٛؿ ثیلٖٚ  پِت ُب٘ٝاٚ ثٝ . ٌلس ًلٍ كا تىبٖ ؿاؿ

 .ؿك آٚكؿ ٚ ا٘تٟبی تٌٕٝ كا ثلای اٚ تىبٖ ؿاؿاٍ  صین للٔن ثنكٌی ام كٚی ُب٘ٝ. آٚكؿ

 «صیٝ؟». مؿ پلًیـ

 «.ُبیـ ٘بٔٝ ام كیضبكؿٜ.  ویف اًٙبؿٜ». ویالٖ ٌلٜ كا ثبم ولؿ

اٚ ثب . ٚلتی ٌلٜ ثبم ُـ ام ٌلس ؽٛاًت تب ثِٙیٙـ. ٌلس ًلٍ كا ؿك ثلاثل عـى ثٝ ِ٘ب٘ٝ تبییـ تىبٖ ؿاؿ

 .ك ویٌٝ كا ؿكآٚكؿای كفت ٚ ویبٖ ٘بٔٝ رٕـ ُـٜ ؿ كضبیت ثٝ ٌُٛٝ

 «.ثجیٙیٓ ثٟب٘ٝ پٌل صیٝ ثٟتلٜ وٝ ؽٛة ثبُٗ ٌٚل٘ٝ تٛ ؿكؿًل ثـی افتبؿٜ». مؿ وٙبك آؿی ثغُ آتَ ٌِ٘ت

ثبیـ ثٝ كیضبكؿ یبؿ ثـیٓ وٝ صغٛك . ثلای ؿٚریٗ ٘بٔٝ ْٔٛ كٚی ایٗ ٌٞت. ثبٞبت ٔٛافمٓ». اٚ میل ِت ٌفت

 «.ؿًتٝ ُِٕیل عمیمت كٚ تٛی ْٔٛ فِبك ؿاؿٜ. ُِٕیلٜ». آٖ كا ؿك ٘ٛك ٌلفت« .ًٙـ كٚ ٟٔل ٚ ْٔٛ وٙٝ

 «.فٟٕیٓ وٝ ٚالقب ام علف اٚ٘ٝ پي ٔی». ا٘ـاؽت ٔی مؿ ؿك عبِی وٝ تىٝ صٛة ؿك آتَ

 .ٚلتی ْٔٛ كا تٕبٔب ثبم ولؿ ویالٖ ٘بٔٝ كا ثبم ولؿ ٚ ثٝ ًٕت آتَ ثبمٌِت ٚ آٖ كا ؽٛا٘ـ

 «. ...ؽٛة ایٗ ٘بٔٝ كا ثٝ ؿًت تٛ ثلًب٘ـفنینتلیٗ ّٔىٝ ٔٗ، أیـٚاكْ اكٚاط ». ثب صـای ثّٙـی ؽٛا٘ـ

 «.ایٗ پیبٔٝ». مؿ كٚ پبٞبیَ ثّٙـ ُـ

 «.٘بٔٝ اٚ٘ٝ. اِجتٝ وٝ ٌٞت». ویالٖ ثب اؽٓ ثٝ اٚ ٍ٘بٜ ولؿ
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صغٛكی فىل  –ُٙبًٓ  كیضبكؿٚ ٔی. ٘ٝ ٘ٝ ٔٙؾٛكْ ایٙٝ وٝ ؿاكٜ یٝ صینی ٔیٍٝ». اٚ ؿًتَ كا تىبٖ ؿاؿ

یب اٖٚ ؿاكٜ ثٝ ٔب ... ایٗ ٘بٔٝ كٚ ثؾٛ٘ٝ ٚ ثبفج آًیت ثٝ ٔب ثِٝ  تلًٝ وٌی ؿاكٜ ثٝ ٔب ٔیٍٝ ٔی. وٙٝ ٔی

 «.تٛ٘ٝ ٕٞٝ صین كٚ ثٍٝ ؿٜ وٝ ٕ٘ی ِٞـاك ٔی

 «.وٙٝ كیضبكؿ ٔقٕٛال ثٝ ٕٞٝ صی فىل ٔی. ثّٝ ٔقٙی ٔیـٜ». ویالٖ ِت پبییَٙ كا ٌبم ٌلفت

 «.اؿأٝ ثـٜ». اٍ كا ثلكًی ولؿ وٝ عتٕب كٚی صٙـِی ؽٛاٞـ ثٛؿ ٚلتی ثبًٗ اًتؾٛا٘یمؿ 

أیـٚاكْ اكٚاط ؽٛة ایٗ ٘بٔٝ كا ثـًت تٛ ثلًب٘ـ ٚ تٛ ٚ ؿًٚتب٘ت ًالٔت ٚ ؿك أبٖ . فنینتلیٗ ّٔىٝ ٔٗ»

 .اتفبلبت میبؿی افتبؿٜ ٚ ثبیـ ام تٛ ثؾٛاٞٓ وٝ ٔلا ؿكن وٙی. ثبُیـ

اِٚیٗ ٔبؿك افتلافٍیل ٚ ربؿٌٚل اٚ   ؿك ثبالی ًلْ ٔبٌـا ًیلٚى. اتغبؿ ًلمٔیٗ ٔیب٘ٝ ام ثیٗ كفتٝ اًت

 «.ٔیـٞٓثٝ ٔٗ ؽیلٜ ُـ٘ـ تب پبیبٖ آٖ كا ثجیٙٙـ ٚ ٔٗ ٌٞتٓ وٝ آٖ كا پبیبٖ   ٔلیت

ؿا٘ٓ أب ؿكن وٗ وٝ اٌل ایٗ وبك كا  ا٘ـ ؽٛة ٔی ثـاٖ وٝ ٔٗ ٚمٖ ٞناكاٖ ًبَ تبكیؼ كا وٝ ثٝ ٔٗ ؽیلٜ ُـٜ

 «.ُـ اعٛكی ثٛؿ ٚ تبكیؼ فلأٍٛ ٔیولؿْ تٟٙب آیٙـٜ ٔب ثلؿٌی ؿك ثلاثل ٔغفُ أپل ٕ٘ی

 .ای ثلای ٘في وِیـ٘ـ ایٌتبؿ ویالٖ ؿًتَ كا ثل لّت پلتپَ ٌقاُت ٚ ِغؾٝ

وِیـ ٚ اتغبؿ كا ؿك  ٞب لجُ ٔغفُ أپلاعٛكی اتغبؿ كا تضقیف ولؿٜ ثٛؿ ٚ آٟ٘ب كا ثٝ ًٕت ؽٛؿ ٔی ٔبٜ»

 ُبیـ. آٟ٘ب أٙیت ؽب٘ٝ ٔب كا ام ثیٗ ثلؿ٘ـرٍٙیـیٓ  ٕٞب٘غٛك وٝ ٔب ثب ٔغبفؼ ٔی. ثلؿ ًلمٔیٗ ٔیب٘ٝ ام ثیٗ ٔی

ٞبی ؽٛؿ كا اؿأٝ  أب ٔغفُ أپلاعٛكی ثل٘بٔٝ. ثبك ؿیٍل اتغبؿ كا ثل پب ولؿ ٔیِـ اٌل مٔبٖ وبفی ٚرٛؿ ؿاُت

ٔبؿك افتلافٍیل ٔلؿٜ اًت ٚ ٔٗ ٔزجٛك ُـْ وٝ وبكی وٙٓ تب . ؿٞـ ٚ ٔب ایٗ ٔٛلقیت اُلافی كا ٘ـاكیٓ ٔی

 «.اتغبؿ ثٛرٛؿ آیـ

 «صی؟صی وبك ولؿٜ؟». ؿ غلِٚٙـ ولؿم

                                                             

1 Magda Searus 

2 Merritt 
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 .وٙٙـٜ ام كٚی ٘بٔٝ ِلماٖ ا٘ـاؽت ٚ اؿأٝ ؿاؿ ویالٖ ٍ٘بٞی ًبوت

ٔغٕئٙٓ ٔبؿك افتلافٍیل فنین . آٚكؿ ضقف ٔلي ثٝ ؿًت ٔغفُ أپلاعٛكی ثٛرٛؿ ٔی تبؽیل ضقف اًت ٚ»

ٍ٘ی ثـٖٚ تلعٓ ثل اٚ ایٗ رًٙ كا د. ؿا٘ـ ٚ ٔب كا ٌٔئَٛ ثل٘ـٜ ُـٖ ولؿٜ اًت ٔب ٞنیٙٝ ُىٌت كا ٔی

. اتغبؿ ثب فالیك ُؾصی ٔتفلق ُـٜ ثٛؿ. ثبُـ ٍٞٛ اٚ غیل لبثُ ا٘ىبك ٔی. ٔغفُ أپلاعٛكی افالْ ولؿٜ اًت

 «.٘یلٚٞبی ٔٗ آیـیٙـكیُ كا تصلف ولؿ٘ـ. ولؿْ ایٗ ُلٚفی ثل ٘بثٛؿی اًت ٚ ثبیـ فُٕ ٔی

ؽٛؿٍ ٚ ُِٕیلٍ ٚ ثب ! ٖٚ ٘یلٚ ٘ـاكٜا! وٙٝ ؿكثبكٜ صی صغجت ٔی! ٔنؽلفٝ ٚ ٚالقب ٔنؽلفٝ». مؿ ٔٙفزل ُـ

 «.ایٗ فلٍ پل٘ـٜ ثب ؿ٘ـٖٚ

 .مؿ ؽٛؿ كا رٕـ ولؿ. ٌلس ثب غلِٚٙـ ثّٙـ ُـ

 «...رفتتٖٛ ،ًبوت ثبُیـ». ٞب ثلٚ٘ـ ویالٖ پّىی مؿ تب اُه

 «.ُلٔٙـٜ ٌلس لصـ تٛٞیٗ ٘ـاُتٓ». مؿ ٍ٘بَٞ ام اٚ ثٝ ٌبك افتبؿ

 .ؿاؿ ٌِ٘تٙـ ٞل ؿٚ ؿك عبِی وٝ اٚ اؿأٝ ٔی

ٞب كا ؿك آیـیٙـكیُ رٕـ ولؿْ ٚ ثٝ آٟ٘ب اعالؿ ؿاؿْ وٝ اتغبؿ ًلمٔیٗ ٔیب٘ٝ  ٞبی ًلمٔیٗ ألٚم ٔٗ ٕ٘بیٙـٜ»

. ٘یلٚٞبی ٔٗ لصلٞبیِبٖ كا ٔغبصلٜ ولؿٜ ٚ ثٝ مٚؿی ًلثبماِ٘بٖ ؽّـ ًالط ؽٛاٞٙـ ُـ. ٔٙغُ ُـٜ اًت

وٌی . علف ٔب ٚ ٔغفُ أپلاعٛكی: ٌٛیٓ تٟٙب ؿٚ علف ؿك ایٗ رًٙ اًت ثٝ آٟ٘ب ٌفتٓ ٕٞب٘غٛك وٝ ثٝ تٛ ٔی

 ثبیـ ٞبی ٔٛرٛؿ ؿك ًلمٔیٗ ٔیب٘ٝ تٕبْ ًلمٔیٗ. كٚیٓ ٔب ٕٞٝ ٔتغـ ؽٛاٞیٓ ثٛؿ یب ام ثیٗ ٔی. علف ٘یٌت ثی

 «.ُٛ٘ـثٝ ؿیٟبكا تٌّیٓ 

 «!ٔنؽلفٝ! ؿیٟبكا»

یـ ثیلٖٚ اٌٝ ؿٚثبكٜ ٔزجٛك ثبُٓ ثٟت ثٍٓ ًبوت ثب». ٞب ثٝ ثبال ٍ٘بٜ ٘ىلؿ ویبٖ ؿیٍل ٍٞٙبْ كیؾتٗ اُه

 «.ٔٙتؾل ثٕٛ٘ی تب ٔٗ ایٗ ٘بٔٝ كٚ ثؾٛ٘ٓ

 «.ثٝ ؽٛ٘ـٖ اؿأٝ ثـٜ». آؿی ِٔتی ام كؿای مؿ كا ٌلفت ٚ كٚی صٙـِی ِ٘ب٘ـ
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ؿ ولؿ ٚ یٔٗ ثٝ ٕ٘بیٙـٌبٖ تٛضیظ ؿاؿْ وٝ ُٕب ّٔىٝ ٌبِیب ثب ٔٗ امؿٚاد ؽٛاٜ». ویالٖ ٌّٛیَ كا صبف ولؿ

ٔین ثب اٞـاف ِٔتلن ٚ آ ِ٘بٖ تِىیُ اتغبؿ ثٝ صٛكت صّظایٗ . ثٛؿ ؿیثٝ ٔٗ تٌّیٓ ُـٜ ٚ ٔتغـ ٔب ؽٛاٜ

ٞب ٔیلاث ٚ ًٙٗ لب٘ٛ٘ی ؽٛؿ كا ؽٛاٞٙـ ؿاُت أب  ًلمٔیٗ. افتٕبؿ ٔتمبثُ اًت ٚ ٌٔئّٝ وِٛكٌِبیی ٘یٌت

ٔب یه ٔلؿْ ثب یه اكتَ ؽٛاٞیٓ ثٛؿ وٝ میل . ربؿٚ ثٝ ٞل ُىّی عفؼ ؽٛاٞـ ُـ. ُبٖ كا ٘ٝ تٕبٔیت اكضی

پیٛ٘ـ٘ـ تب ؿك تـٚیٗ لٛا٘یٗ  ٞب ثب تٌّیٓ ُـٖ ثٝ ٔب ٔی تٕبْ ًلمٔیٗ. ٘ـٞی ٌٞتیٓیه لبٖ٘ٛ ٚ یه فلٔب

 «.ُلوت ؿاُتٝ ثبُیٓ

ٔٗ ثبیـ ثٝ . ثبیـ ام تٛ ثؾٛاٞٓ تب ثٝ آیـیٙـكیُ ثبمٌلؿی ٚ ٌبِیب كا تٌّیٓ وٙی». صـای ویالٖ ؽـُٝ ثلؿاُت

 «.اًت أٛك صٙـیٗ ًلمٔیٗ كًیـٌی وٙٓ ٚ ؿاَ٘ ٚ ِٔبٚكٜ تٛ ثٌیبك اكمُٕٙـ

ٞیش تجقیضی ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ ٚ وٌب٘ی وٝ تٌّیٓ . ٔٗ ثٝ ٕ٘بیٙـٌبٖ اعالؿ ؿاؿْ وٝ تٌّیٓ ُـٖ اؽتیبكی اًت»

اٌل ثٝ ؿِؾٛاٜ ثب تٛرٝ ثٝ . ثب ٔب تب مٔب٘ی وٝ تٌّیٓ ِ٘ٛ٘ـ ٔقبّٔٝ ٘ؾٛاٞٙـ ولؿ. ِ٘ٛ٘ـ ٔٛكؿ عّٕٝ ؽٛاٞٙـ ثٛؿ

آٚكْ ٚ ٘ٝ تٟٙب ٔنایبی تٌّیٓ كا  اكتَ ثـًت ٔیٔنایبی آٖ تٌّیٓ ِ٘ٛ٘ـ ثب تٌّیٓ آٟ٘ب كا ثب اًتفبؿٜ ام 

 «.ٔب یىی ٌٞتیٓ. علف ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ ٕٞب٘غٛك وٝ ٌفتٓ فلؿی ثی. تغلیٓ ٘ین ؽٛاٞٙـ ُـ ثّىٝ ٘ؾٛاٞٙـ ؿاُت

ٞبی ٔٗ  ؽٛاٞٓ أب اٌل فقبِیت ّٔىٝ ٔٗ، م٘ـٌی ٔٗ ثٝ ُٕب تقّك ؿاكؿ ٚ صینی ثیِتل ام ُٛٞل ُٕب ثٛؿٖ ٕ٘ی»

ؿكن وٙیـ وٝ تٌّیٓ ًلمٔیٗ ُٕب ارجبكی ٚ . وٙٓ وٙـ ُٕب كا ٔزجٛك ثٝ امؿٚاد ٕ٘یلّت ُٕب كا ٔؾبِف ٔٗ 

ٞب لبئُ ُْٛ یب  تٛا٘ٓ تجقیض ؽبصی ثلای ٞیش یه ام ًلمٔیٗ ٕ٘ی. ثبیـ ثب یه لبٖ٘ٛ م٘ـٌی وٙیٓ. عیبتی اًت

 «.لجُ ام ایٙىٝ ُلٚؿ وٙیٓ ام ثیٗ ؽٛاٞیٓ كفت

تٛاٌ٘ت وّٕبت ٔٛرٛاك آثـاك كا ام  اٚ ثٝ ًؾتی ٔی. یٝ ُٛؿای صجل وٙـ تب ٔب٘ـ ٌل ویالٖ ٔزجٛك ُـ ِغؾٝ

 .صِٕٟبیَ پبن وٙـ

. اٚ آٖ كا ٘بؿیـٜ ٌلفت ٚ اؿأٝ ؿاؿ. ًٛت وٛصىی ام ؿٞبٖ مؿ ُٙیـٜ ُـ« ٞب ثٝ ُٟل عّٕٝ ولؿ٘ـ ٔٛكًٛیت»

ؿٜ ٔب ؿی ٞبی كا ثل كٚی ٘ینٜ ؿك ثلاثل صٕٗ لصل پیٍِٛٞب ٌقاُتٓ تب فبلجت ؿُٕٙبٖ ثبلیٕب٘ـٜ. ثب وٕه ٌلس»

تٛا٘ـ آٟ٘ب كا ؿك عبِت ٘بٔلئی ثٝ ٕٞلاٜ ُِّٙبٖ  ثٝ رن ٔٗ تٟٙب ٌلس ٔی. ٞب ٘بٔلئی ٌٞتٙـ ٔٛكًٛیت. ُٛؿ

 «.ؿ ثلای ٕٞیٗ اٚ كا ثلای ٔغبفؾت ُٕب فلًتبؿْٖآی ٔغٕئٙٓ ؿ٘جبَ ُٕب ٔی. ُٙبًبیی وٙـ
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ؿكثبكٜ اًتفبؿٜ ام ربؿٚ ؽٛؿؿاكی آٟ٘ب . ٔغفُ آكمٚی ٘بثٛؿی ربؿٚ كا ؿاكؿ. ثبیـ صین ؿیٍلی ثٝ ثمیٝ ثٍٛیٓ»

 «.آٟ٘ب ربؿٚی ٔب كا ٘بثٛؿ ؽٛاٞٙـ ولؿ. ٘ؾٛاٞٙـ ولؿ

ثٝ ٕٞیٗ ؿِیُ آیـیٙـكیُ كا . ؽب٘ٝ ارـاؿیَ ؿك ؽغل اًت. ِغفب ثٝ پـكثنكٌٓ ثٍٛییـ وٝ ًلیـ ثبمٌلؿؿ»

 «.ُتٝ ثبُـؿ ٚ ٘تبیذ ٔلٌجبكی ثلای ٔب ؿاٖتلًٓ ؿُٕٙبٖ ؽب٘ٝ ارـاؿی پـكثنكٌٓ كا ثٍیل تٌؾیل ولؿْ ٔی

كیضبكؿ ؿكثبكٜ ربیٍبٜ ». ثب ؽٛؿٍ مٔنٔٝ ولؿ ٚ ؿٚثبكٜ ثّٙـ ُـ« ِقٙت». ًبوت ثٕب٘ـ ٘تٛاٌ٘تمؿ ؿیٍل 

صغٛك ایٗ لـك اعٕك ثٛؿْ؟ پٌلٜ كاًت . ٌٝ ؽٛاًت اٚ٘ٛ ثٙٛیٌٝ أب ٕٞیٙٛ ٔی ٕ٘ی. وٙٝ ربؿٌٚلاٖ صغجت ٔی

لـكتٕٙـی ؿك اٚ٘زب ٌٞت وٝ ٔغفُ ؽیّی  ربؿٚٞبی .تٛ٘یٓ ثناكیٓ وٝ ؿًتِٖٛ ثٝ ربیٍبٜ ثلًٝ ٕ٘ی. ٔیٍٝ

ٔٗ یٝ . فٟٕٝ ؿٚ٘ٝ أب ثبُٞٛٝ وٝ ؽغلٚ ٔی كیضبكؿ ؿكثبكٜ ربؿٚ اٚ٘زب ٕ٘ی. ٔٙـ ثٝ ؿًتلًی ثٝ اٚ٘بًت فاللٝ

 «.اعٕك وٛك ثٛؿْ

اٌل ٔغفُ ثٝ ربیٍبٜ ؿًتلًی پیـا وٙٝ ربؿٚی لـكتٕٙـی ؿك  » .ثب تلًی ًلؿ ویالٖ عمیمت كا فٟٕیـ

 «.یلٜي اؽتیبكٍ للاك ٔی

اٖٚ ؿك ٔٛكؿ ا٘ٛاؿ آؿٔب تٛ آیـیٙـكیُ وٝ . ؿٚ٘ٝ اٖٚ ؿك ٔٛكؿ ربؿٚ صینی ٕ٘ی. مؿ كیضبكؿ وبٔال تٟٙبًت»

 «.فٟٕٝ اكٚاط فنین ؽغلی وٝ پیَ كُٚٝ اصال ٕ٘ی. ؿٚ٘ٝ وٙٗ ٕ٘ی ربؿٚ اًتفبؿٜ ٔی

 «وٙٝ پٌل ثیِتل ام تٛاَ٘ ؿاكٜ وبك ٔی». مؿ ثب ِؾٙـ ًلٍ كا تىبٖ ؿاؿ

ثیِتل ام تٛاَ٘؟ اٖٚ آیـیٙـكیُ كٚ ٌلفتٝ ٚ ؿكًت میل ثیٙی ٔغفُ ربیٍبٜ ». مؿآٔینی آؿی ِجؾٙـ تٌٕؾل

ًلمٔیٙبیی وٝ آٔبؿٜ تٌّیٓ ُبیـ . ٞب كٚ ٌقاُتٝ كٚی ٘ینٜ اٚ٘ب ٔٛكًٛیت فلًتبؿٖ ٚ اٖٚ ٔٛكًٛیت. كٚ ٌلفتٝ

ی كٚ ؿاكٜ اًتفبؿٜ اٖٚ صین. ؽٛاًتیٓ ا٘زبْ ثـیٓ ُـٖ ثٛؿٖ كٚ ٔتغـ ولؿٜ تب ثب ٔغفُ ثزٍٙٝ صینی وٝ ٔب ٔی

. وٙٝ وٙٝ وٝ ِٔىُ ٔب ثٛؿٜ یقٙی تزبكت ٚ ام اٖٚ ثٝ فٙٛاٖ ًالط ثلای ُىٌت ؿاؿٖ اٚ٘ب اًتفبؿٜ ٔی ٔی

اٌٝ تٌّیٓ ثِٗ ؽیّی مٚؿ تٕبْ ًلمٔیٗ . فمظ یٝ صبلٛ ٌقاُت میل ٌُّٖٛٛ. تالُی ثلای ؿِیُ آٚكؿٖ ٘ىلؿ

 «.ًلمٔیٙبی ٟٔٓ اِجتٝ. ٔیب٘ٝ ؿك ِٔتَ للاك ؿاكٜ

ًلٍ كا ثٝ « ٚ ثب پیًٛتٗ اٚ٘ب ثٝ ؿیٟبكا ثٝ فٙٛاٖ یه ٘یلٚ، لـكتی ٌٞت وٝ رّٛیٝ ٔغفُ ٚایٌٝ». مؿ ٌفت

 «تلی ٌٞت؟ صین ٟٔٓ». ًٕت ویالٖ صلؽب٘ـ
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تلًٓ وٝ ثل احل الـأبت ٔٗ ًبیٝ اًتجـاؿ ثلای ٕٞیِٝ  ای ٔی أب فكٜ». اٚ ًلٍ كا ثٝ ِ٘ب٘ٝ تبییـ تىبٖ ؿاؿ

 «.كا ٘ىٙیٓ ًلُ٘ٛت اثیٙیٌیب ُلٚؿ ایٗ ٔبرلا ؽٛاٞـ ثٛؿاٌل ایٗ وبك . ؿ٘یب كا فلا ٌیلؿ

ثب ایٙىٝ ٔغبفؾبٖ ؿك اعلافٓ . ٌقاكْ ِٚی تلًی ُـیـ ام آمٖٔٛ آٖ ؿاكْ ٔٗ ایٕبٖ ؽٛؿ كا ؿك فِك تٛ ٔی»

. عضٛك آٟ٘ب ثلای اعٌبى أٙیت ٔٗ وبفی ٘یٌت. ٌٞتٙـ ٚ یىی ام آٟ٘ب م٘ـٌیَ كا ثلای ٔٗ ام ؿًت ؿاؿ

ٌلس ُٕب كا ام ٔٛكًٛیت أٗ ٍ٘بٜ ؽٛاٞـ ؿاُت تب . تبؽیل ٘ىٙیـ. ٌلؿیـمثٝ آیـیٙـكیُ ثب ثالفبصّٝ ُٕب ثبیـ

 «أضب ُـٜ تًٛظ اكاؿتٕٙـ ُٕب ؿك ایٗ رٟبٖ ٚ رٟبٖ ؿیٍل كیضبكؿ كاَ اكثبة ؿیٟبكا. ثٝ ٔٗ ثپیٛ٘ـیـ

 «ایٗ پٌل صی وبك ولؿٜ؟. اكثبة ؿیٟبكا». ٞبیَ مؿ مؿ ؿٚثبكٜ ًٛتی ام ٔیبٖ ؿ٘ـاٖ

 «.ایٗ وبكیٝ وٝ ولؿٜ. اٖٚ ٔٙٛ ٘بثٛؿ ولؿ». ٘بٔٝ كا ثب ؿًتبٖ ِلماٖ پبییٗ آٚكؿویالٖ 

كیضبكؿ ؽیّی ؽٛة . كعبال ثٝ ٔٗ ٌٍٛ وٗ ٔبؿك افتلافٍی». آؿی اٍِ٘ت ؽلیفَ كا ثٝ ًٕت اٚ ٌلفت

ثٟت ٌفتٝ ٚلتی ایٗ ٘بٔٝ كٚ . ٚ اعٌبًبتَ كا ثلات وبٔال ثبمٌٛ ولؿٜ تٛ صی وبك ولؿٜ ؿٚ٘ٝ وٝ ثب ٔی

فٟٕٝ  وٙٝ ٚ ٔی ٘ٛیٌٝ وٝ تصٛیل ٔبٌـا ًیلٚى ؿك ثبالی ًلٍ للاك ؿاكٜ ٚ ام ایٗ وبك اعٌبى ؿكؿ ٔی ٔی

ماكٜ وٝ وِتٝ ثِی عتی اٌٝ ؿك ثلاثل افىبك  عتی اٌٝ لّت تٛ كٚ ام ؿًت ثـٜ ٕ٘ی. ثلات صٝ ٔقٙبیی ؿاكٜ

ربْ ثـیٓ ٚ مٚك پِت ؽٛاًتیٓ اٖ اٖٚ وبكی كٚ ولؿٜ وٝ ٔب ثب اِتٕبى ٔی. ٌقُتٝ ٘ٝ آیٙـٜ تقؾیٓ وٙٝ

تلٜ ثبیـ ثٝ كیضبكؿ وٕه  أٙیت ٔلؿٔت ٟٔٓ ٚ ؽٛای ثبُی اٌٝ ٚالقب ٔبؿك افتلافٍیل ٔی. ؿكؽٛاًتَ ٌٞت

 «.وٙی

 .مؿ اثلٚیَ كا ثبال ثلؿ أب ًبوت ٔب٘ـ

 «ٌلكككس صباااكككككق ؿٚى». ثب آٔـٖ ٘بْ كیضبكؿ ٌلس ایٌتبؿ

 «ٔٙٓ كیضبكؿٚ ؿًٚت ؿاكْ». ویالٖ اُىَ كا پبن ولؿ ٚ ثیٙیَ كا پبن ولؿ

 «.ثٛؿٔغٕئٙٓ وٝ ؿٚثبكٜ ٔبؿك افتلافٍیل ؽٛاٞی . ٚلتی ربؿٚ ثٝ ٔٛلـ ام ثیٗ كفت. ویالٖ». مؿ ثب اعٕیٙبٖ ٌفت

ثلای ٞناكاٖ ًبَ ٔبؿك افتلافٍیل ام . فٟٕٝ ٕ٘ی». ولؿ تب اُىَ كا ٔؾفی وٙـ ٌفت اٚ ؿك عبِی وٝ ًقی ٔی

ٔٗ ٔبؿك افتلافٍیلی ٌٞتٓ وٝ ثبفج ُىٌت ًلمٔیٗ ٔیب٘ٝ . ؿعلیك اتغبؿ ًلمٔیٗ ٔیب٘ٝ كٚ ٔغبفؾت ول

 «.ُـْ
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 «.ؿاُتی كا لـكت عفؼ ٔلؿْ ًلمٔیٗ ٔیب٘ٝ٘ٝ تٛ ٔبؿك افتلافٍیل ٌٞتی وٝ ». مؿ ًلٍ كا تىبٖ ؿاؿ

 «.ٔٗ وبٔال ٔغٕئٗ ٘یٌتٓ». اٚ ؿًتَ كا ثل لّجَ ٌقاُت

ثٝ . ٔٗ ایٗ فٙٛا٘ٛ ثَٟ ؿاؿْ. كٚ ؿاكُِٜٕیل عمیمت . كیضبكؿ رٌتزٌٛل عمیمتٝ ،ویالٖ». تل ُـ مؿ ٘نؿیه

 «.فٙٛاٖ ربؿٌٚل اَٚ اٚ٘ٛ ثب غلینٜ رٌتزٌٛلٍ ُٙبؽتٓ

وٙٝ ٚ ام ٔٛٞجت  ٔخُ رٌتزٌٛل فُٕ ٔی. كیضبكؿ ُؾص ٘بؿكیٝ. وٙٝ عبال ثل ٔجٙبی اٖٚ غلینٜ فُٕ ٔی»

فٟٕیٓ صی  وبٔال ٕ٘یثبیـ ثَٟ افتٕبؿ ؿاُتٝ ثبُیٓ عتی اٌٝ . وٙٝ وٝ ثبیـ ثىٙٝ وبكی كٚ ٔی. وٙٝ اًتفبؿٜ ٔی

 «.وٙٝ ؿٚ٘ٝ ؿاكٜ صی وبك ٔی اِجتٝ ثٝ اعتٕبَ میبؿ ؽٛؿٍ ٞٓ ؿلیمب ٕ٘ی. وٙٝ وبك ؿاكٜ ٔی

ثٝ وّٕبتَ ؿك لّجت ٌٍٛ وٗ ٚ لّجِٛ ؿك ایٗ وّٕبت . ٘بٔٝ كٚ ثلای ؽٛؿت یٝ ثبك ؿیٍٝ ثؾٖٛ» . آؿی ٌفت

 «.ثبُٝ ؿك ایٗ ٘بٔٝ ُ٘ٙٛتٝ ثٝ یبؿ ؿاُتٝ ثبٍ وٝ صینایی كٚ وٝ ٕٔىٗ ثٛؿ ؽغلًبم. وٙی اعٌبى ٔی

ٔٗ . ثٝ ٘ؾل ؽٛؿؽٛاٞب٘ٝ ٔیبؿ أب ِٔىُ ایٗ ٘یٌت». اٍ كا ثب اًتفبؿٜ ام پِت ؿًتَ پبن ولؿ ویالٖ ثیٙی

ٚلتی ا٘تؾبة ُـْ ایٗ . افتٕبؿی ثیٗ ٔٗ ٚ تٕبْ وٌب٘ی وٝ پیَ ام ٔٗ ثٛؿٖ ٌٞت. ٔبؿك افتلافٍیل ٌٞتٓ

 «.ٞبیی ؽٛكؿْ اؿك افتلافٍیل ُـْ لٌٓٚلتی ْ. ٚؽیفٝ ٔٗ ُـ. افتٕبؿ ثٝ ؿًت ٔٗ كًیـ

للثب٘ی ثبالتل ام اٖٚ ٚرٛؿ . لٌٓ ثلای عفبؽت ام ٔلؿٔت» . اٍ كا ثّٙـ ولؿ ثب اٍِ٘ت اًتؾٛا٘ی مؿ صب٘ٝ

 «.٘ـاكٜ

ویالٖ، ٕٞٛ٘غٛك وٝ ربؿٚ تٛ كٚ ثٝ ٔٛلـ ربثزب ولؿ، ٔغٕئٙٓ ؿٚثبكٜ ٔبؿك ». مؿ ثب ِغٙی اعٕیٙبٖ ثؾَ ٌفت

 «.افتلافٍیل ؽٛاٞی ثٛؿ

ٔٗ كیضبكؿٚ ؿًٚت ؿاكْ » . ولؿ تب ؽَِٕ كا وٙتلَ وٙـ ٕٞلاٜ اُىَ تالٍ ٔی. وٙٓ كٍٚ فىل ٔی. ُبیـ»

فٟٕٝ ثٝ ٔٗ ٚ تٕبْ ٔبؿكٞبی افتلافٍیل لجّی صی  وٙٓ وٝ ٔی فىل ٕ٘ی. وٙٓ أب صٙیٗ وبكی ؿك عمَ ٕ٘ی

 «.وٙٝ ٔی

 «.ؿٚ٘ٝ فىل وٙٓ ٔی». ٚاك ٌفت آؿی ثب ِغٙی آكاْ ٚ ًٛٞبٖ
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وٙی وٝ كیضبكؿ ثٝ ا٘ـامٜ  فىل ٕ٘ی». ثب ؽٛؿٍ مٔنٔٝ ولؿ« !ِقٙت». ٔٛٞبیَ ُـ یٞبٖ ثٝ ًفیـصٟلٜ مؿ ٘بي

 «.وبفی اعٕك ثبُٝ وٝ ٚاكؿ ربیٍبٜ ثِٝ

. ؿٚ٘ٝ صغٛكی ام ربؿٚ اًتفبؿٜ وٙٝ كیضبكؿ ٕ٘ی. ٝ٘نربؿٚٞبیی ام ربیٍبٜ عفبؽت ٔی». ًل ویالٖ ثبال آٔـ

 «.ؿٚ٘ٝ صغٛكی امٍ كؿ ثِٝ ٕ٘ی

اٌٝ كیضبكؿ ام . ربؿٚٞب افنایِی ٌٞتٗ. ٌفتی ربؿٚی وبِٞی ٞٓ ٔخُ ربؿٚی افنایِی ؿاكٜ» .مؿ ٘نؿیىَ ُـ

 «.تلیِٖٙٛ وٝ ٔٗ تٛ ربیٍبٜ ٌقاُتٓ كؿ ثِٝ تٛ٘ٝ ام ًٚظ لٛی ربؿٚی وبِٞی اًتفبؿٜ وٙٝ ٔی

مؿ صٖٛ تٕبْ عفبؽٟب افنایِی  ثلاعتی ؿك لصل پیٍِٛٞب لـْ ٔیاٚ ثٝ ٔٗ ٌفت » ویالٖ ٘فٌَ ثٙـ آٔـ 

 «.تٟٙب عفبؽی وٝ ٔتٛلفَ ولؿ ربؿٚی ٔغٛعٝ ثٛؿ وٝ امربؿٚی وبِٞی ؿكًت ُـٜ ثٛؿ. ؿ٘ـثٛ

ثلا ٕٞیٗ عفبػ ٌقاُتیٓ وٝ وٌی . وَِٙ اٌٝ پٌلٜ ثلٜ ربیٍبٜ صینایی ٌٞتٗ وٝ ؿك یه ِغؾٝ ٔی»

ثلای وٌی وٝ عتی . ٞبی ٌٞت وٝ عتی ٔٙٓ رلات كؿ ُـٖ امُٖٛ ٘ـاُتٓ عفبػ. !ِقٙت. ٘نؿیىِٖٛ ِ٘ٝ

 «.وٙٝ اٖٚ ٔغُ تّٝ ٔلٌٝ وبك ٔی ؿٚ٘ٝ صی ٕ٘ی

 «وٙی ثلٜ تٛ ربیٍبٜ؟ ویالٖ فىل ٔی». ٞبیَ كا ٌلفت مؿ ُب٘ٝ

 «.تٛ ثٟتل ام ٔٗ ثبیـ ثـٚ٘ی. تٛ فٕال ثنكٌَ ولؿی. ؿٚ٘ٓ مؿ ٕ٘ی»

 «.پٌل ثبُٞٛیٝ. ؿٚ٘ٝ وٝ ربؿٚ ؽغل٘بوٝ ٔی. اٚ٘زب ٕ٘یلٜ»

 «.ٍٔٝ ایٙىٝ صینی ثؾٛاؿ»

 «صینی ثؾٛؿ؟ ٔٙؾٛكت صیٝ؟». یالٖ ٍ٘بٜ ولؿثب یه صِٓ ؿك صِٕبٖ ن

ؽٛاًت ٌلؿٕٞبیی  ؽت ٚلتی ثب ٔلؿْ ٌّی ثٛؿیٓ ٔی». ٞبیَ پبن ولؿ ویالٖ آؽلیٗ لغلات اُه كا ام ٌٛ٘ٝ

ٌٔتمیٕب ثٝ ًلٍ ؽٛكؿ ٚ . یٝ رغـ پیبْ اكٚاط كٚ آٚكؿ. ٔلؿ پل٘ـٜ ثَٟ ِٞـاك ؿاؿ وٝ ؽغل٘بوٝ. ثبُٝ

ٔلؿ پل٘ـٜ ٌفت ِٞـاك ٔلٌجبكی ام ًٕت اكٚاط ثلای ؽغلیٝ وٝ . تبؿاُٛ ُىبفت ٚ ٔلؿٜ كٚ مٔیٗ اف رٕزٕٝ

ایٗ ٚلتی ثٛؿ وٝ ؿاكوٗ كاَ ام ؿ٘یبی . كیضبكؿ ٌلؿٕٞبیی كٚ ٕٞٛ٘غٛكی تِىیُ ؿاؿ. كیضبكؿ ثٝ ًٕتَ ٔیلٜ

 «.اٌٝ كیضبكؿ صینی ثؾٛاؿ ٕ٘یِٝ رُّٛٛ ٌلفت. ثلٌِت میلیٗ
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 «.تٗ اٚ٘زب ٘ـاكٜ٘یبمی ثٝ كف. ؽٛاؿ أب صینی االٖ ٕ٘ی». مؿ پّه مؿ

ٕٔىٙٝ تصٕیٓ ثٍیلٜ وٝ یٝ ٍ٘بٞی ثىٙٝ فمظ ثلای . ؿًٚت ؿاكٜ یبؿ ثٍیلٜ. ُٙبًی مؿ تٛ كیضبكؿ كٚ ٔی»

 «.وٙزىبٚی

 «.یٝ ٍ٘بٜ ٞٓ ٔلٌجبكٜ»

 «َ٘ م٘ٗ؟یصلا ٔغبفؼ. ٌفت وٝ یىی ام ٔغبفؾبٍ وِتٝ ُـٜ ٚ ؿك عمیمت ٌفت م٘ٝ». ویالٖ اؽٓ ولؿ

 «ؽٛاًتی ثٍی؟ صینی ؿك ٔٛكؿ ٔلي ٍٟ٘جب٘ب ٔی. ؿٚ٘ٓ ٕ٘ی». ؿصجلی تىبٖ ؿا مؿ ؿًتَ كا ثب ثی

یب . ؿٚ٘یٓ ایٙٝ وٝ وٌی ام ٔغفُ لجال ثٝ ربیٍبٜ كفتٝ ثبُٝ ٚ ثب ربؿٚی ربیٍبٜ اٚ٘ٛ وِتٝ تٟٙب صینی وٝ ٔی»

 «.ٞب ؿك ربیٍبٜ ثبُٗ ٚ ثلای ٔغبفؾتَ اٚ٘زب ٔیلٜ تلًٝ ٔٛكًٛیت ٕٔىٙٝ ٔی

ؿٚ٘ٝ أب ثـتل ام ایٗ  ٔٛكؿ ؽغلای آیـیٙـكیُ صینی ٕ٘یؿك ». یـكا پبییٗ فه صبفَ وَمؿ اٍِ٘ت ٌُتَ 

یبؿْ ٔیبؿ وٝ یٝ ثبك ؿكثبكٜ صینای ربؿٚیی، ٔخُ ُِٕیل . ام فات ٔلٌجبك اُیبی ؿاؽُ ربیٍبٜ ؽجل ٘ـاكٜ

 «.ولؿْ ٌفتِٖٙٛ ؽغل٘بوٝ فىل ٕ٘ی. ؿاكٖ ثَٟ ٌفتٓ ٞبیی وٝ اٚ٘زب ٍ٘ٝ ٔی عمیمت، وتبة

 «وتبثب؟ ثَٟ ٌفتی اٚ٘زب وتبة ٌٞت؟». ویالٖ ثبمٚی مؿ كا ٌلفت

 «.اُتجبٜ ثنكي». ای ولؿ مؿ ٘بِٝ

 «.ثبیـ ایٙغٛك ٌفت». ویالٖ آٞی ثّٙـ وِیـ

كیضبكؿ وٙتلِی ثل ». ٞبی ویالٖ كا صٌجیـ ُب٘ٝ« !ثبیـ ًلیـ ثٝ آیـیٙـكیُ ثلًیٓ». مؿ ؿًتبَ٘ كا ثبال ثلؿ

ایٗ رٍٙٛ . تٛ٘ٝ رُّٛٛ٘ٛ ثٍیلٜ اؿٜ وٙٝ كیضبكؿ ٕ٘یاٌٝ ٔغفُ ثلای ٌلفتٗ ربیٍبٜ ام ربؿٚ اًتف. ٔٛٞجتَ ٘ـاكٜ

 «.لجُ ام ایٗ وٝ ثتٛ٘یٓ علوتی ثىٙیٓ ؽٛاٞیٓ ثبؽت

ٞب ثلای ؿٚك ُـٖ ام آیـیٙـكیُ مٔبٖ صلف ولؿیٓ االٖ ثبیـ  ٞفتٝ. وٙٓ ثبٚك ٕ٘ی». تل ُـ ِٔتبی ویالٖ ٔغىٓ

 «.ثلٜ ٞب مٔبٖ ٔی ٞفتٝ. ًلیـ ثلٌلؿیٓ اٚ٘زب
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. تٛ٘یٓ فلؿا ا٘زبْ ثـیٓ تٕلون وٙیٓ ثبیـ ثل صینایی وٝ ٔی. ٌقكٜ تصٕیٓ كٚ ٌلفتیٓ ٔی كٚمٞب ام ٚلتی وٝ اٖٚ»

 «.ٔب ثٝ ٌقُتٝ ؿیٍٝ ؿًتلًی ٘ـاكیٓ

 «.تٛ٘یٓ یٝ ٘بٔٝ ثـیٓ وٝ ثَٟ ِٞـاك ثـٜ ٔی. كیضبكؿ ثٝ ٔب ٘بٔٝ فلًتبؿ». ویالٖ صَِٕ ثٝ ٌلس افتبؿ

 «وٙٝ ٖ وٕىَ ٕ٘یایٗ اٌٝ ام ربؿٚ ثلای ؿًتلًی ثٝ ربیٍبٜ اًتفبؿٜ وٗ»

تٛ٘ی یىی ام ٔب كٚ  ٔی. ٌلس». آٔـ ٞبی ٔؾتّفی ثٝ ٚرٛؿ ٔی عُ صلؽیـ ٚ كاٜ ًل ویالٖ ثب افىبك ٔتفبٚت ٔی

 «پیَ كیضبكؿ ثجلی؟

 .ٚ ؿك ٟ٘بیت ًلٍ كا تىبٖ ؿاؿ. اٍ ثل ربؿٌٚل ثٛؿ ٌلس ثٝ ٞل وـاْ ٍ٘بٜ ولؿ ٍ٘بٜ ؽیلٜ

. ولؿ كفت ٚ ثب ؽٛؿٍ صغجت ٔی وٙبك آتَ فمت ٚ رّٛ ٔیمؿ . ویالٖ امؿكٔب٘ـٌی ِت پبییَٙ كا ٌبم ٌلفت

 .٘بٌٟبٖ فىلی ثٝ فٞٗ ویالٖ كًیـ. آؿی ؿك فىل ؽیلٜ ثٛؿ

 «تٛ٘ی ام ربؿٚ اًتفبؿٜ وٙی؟ ٔی! مؿ»

 «صٝ ٘ٛؿ ربؿٚیی؟». مؿ لـْ مؿٖ كا ٔتٛلف ٚ ثٝ اٚ ٍ٘بٜ ولؿ

 «.ثّٙـولؿَ٘ ثب ربؿٚ. ٕٞٛ٘ىبكی وٝ ثب ٚاٌٗ ألٚم ولؿی»

 «.وٙٓ فمظ صینا كا ثّٙـ ٔی. ٚ٘ٓ پلٚام وٙٓت فنینْ ٕ٘ی»

 «تٛ٘ی ًجىتلٖٔٛ وٙی ٔخُ ٚاٌٗ تب ٌلس ٔب كٚ ثجلٜ؟ ٔی»

وٙٝ أب كٚی اُیب  كٚی اُیب ثیزبٖ یب ٚاٌٗ وبك ٔی. ؽیّی ًؾتٝ ایٗ وبكٚ ثىٙٓ. ٘ٝ». مؿ صٛكتَ كا ؿك ٞٓ ثلؿ

 «.ای صٙـ ؿلیمٝتٛ٘ٓ ٕٕٞٛ٘ٛ یٝ وٓ ثّٙـ وٙٓ أب فمظ ثل ٔی. م٘ـٜ یٝ ٌٔئّٝ ؿیٍٝ اًت

 «تٛ٘ی ؽٛؿتٛ ثٝ ا٘ـامٜ وبفی ًجه وٙی تب ٌلس تٛ كٚ ثجلٜ؟ تٛ٘ی ایٗ وبكٚ ثلای ؽٛؿت ثىٙی؟ ٔی ٔی»

 «.ؽٛاؿ تب ثتٛ٘ٓ ایٗ وبكٚ ثىٙٓ أب فىل وٙٓ ثِٝ تالٍ میبؿی ٔی. ثّٝ ُبیـ». مؿ صٛكتَ كُٚٗ ُـ

 «تٛ٘ی ایٗ وبكٚ ثىٙی؟ آؿی ٔی»
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 «.تٛ٘ٓ ایٗ وبكٚ ثىٙٓ ٕ٘ی. كت اٚ٘ٛ ٘ـاكْ٘ٝ ٔٗ لـ». آؿی ؿك صٙـِیَ فلٚ كفت

تٛ٘ی ثٝ اٚ٘زب  ٞب لجُ ام ایٗ وٝ ٔب ثٝ آیـیٙـكیُ ثلًیٓ ٔی ٞفتٝ. پي مؿ تٛ ثبیـ ثلی». ویالٖ اٚ كا ؿكن ولؿ

 «.ٞل ؿلیمٝ تبؽیل ؽغلی ثلای ٔبًت. تٛ٘یٓ ٔٙتؾل ثِیٓ ٔب ٕ٘ی. ٜكیضبكؿ ثٝ تٛ ٘یبم ؿاك. ثلًی

 «!ؿفبؿ ثبُیـ تٛ٘ٓ ثناكْ ثی ٕ٘ی». ثبال ٌلفتمؿ ثبمٚٞبی اًتؾٛا٘ی ؽٛؿ كا 

 «ٔٗ آؿی كٚ ؿاكْ»

تٛ٘ٝ  آؿی ٕ٘ی. وٙی؟ اٖٚ ٔٛلـ ٌلس ٘یٌت اٌٝ ٔٛكًٛیت ثیبؿ ٕٞٛ٘غٛكی وٝ كیضبكؿ ٍ٘لاٖ ثٛؿ صی وبك ٔی»

 «.رّٛی ٔٛكًٛیت وٕه وٙٝ

ثٝ ربیٍبٜ اٌٝ ٔغفُ . اٌٝ كیضبكؿ ؿاؽُ ربیٍبٜ ثِٝ ٕٔىٙٝ وِتٝ ثِٝ». ویالٖ پِت آًتیَٙ كا ٌلفت

ٕٖٞٛ اتفبلی ثلای . تلٜ ام م٘ـٌی ٔٙٝ ایٗ ؽیّی ٟٔٓ. ربؿٌٚلا ثلًٝ ٚ ربؿُٚٛ ؿاُتٝ ثبُٝ ٕٞٝ ٖٔٛ ٔلؿیٓ

. ُٗ ٞب ثٝ ثلؿٌی وِیـٜ ٔی ٔیلٖ ٚ م٘ـٜ اٌٝ ثل٘ـٜ ثِٗ ؽیّیب ٔی. ٕٞٝ ٔیبفتٝ وٝ ثلای ٔلؿْ اثیٙیٌیب افتبؿ

 «.ثلای رٍٙٝ ایٗ تصٕیٓ. ربؿٚ ام ثیٗ ٔیلٜ

وٙٗ ٘ٝ ایٗ وٝ ثٝ  اٌل تصٕیٓ ثٍیلٖ عّٕٝ وٙٗ ثٝ آیـیٙـكیُ عّٕٝ ٔی. ایٗ علف ٘یٛٔـٜ حب٘یب ٔٛكًٛیت»

ؿٚ٘ٝ ٔبؿك افتلافٍیل  ٞیش وٌی ٕ٘ی. وٙٝ ؿك ٞل عبَ ربؿٚی ٔلي ٞٛیت ٔٙٛ ٔؾفی ٔی. ربی ؿیٍٝ عّٕٝ وٙٗ

 «.ؿِیُ ٘ـاكٜ ثیبٖ ؿ٘جبَ ٔٗ. اًت یب ٔٗ اٖٚ ٌٞتٓ  م٘ـٜ

وٙٓ یٝ فكٜ  أب ٞٙٛم فىل ٔی. ٚ كٚ ثٝ فٙٛاٖ ٔبؿك افتلافٍیل ا٘تؾبة ولؿٖثیٙٓ وٝ صلا ت ٔی. ٔٙغك وبّٔیٝ»

 «وٙی؟ یصی فىل ْ». مؿ ثٝ ًبعلٜ كٚ ولؿ« .رٌٛكا٘ٝ اًت

٘جبیـ . ٔب ثبیـ ٟٕٔتلیٗ فقبِیتی وٝ ثبیـ ا٘زبْ ثِٝ ؿك ٘ؾل ثٍیلیٓ. وٙٓ ٔبؿك افتلافٍیل ؿكًت ٔیٍٝ فىل ٔی»

 «.ك ثٙـامیٓم٘ـٌی ٕٞٝ كٚ ثٝ ؽبعل یٝ تقـاؿ ثٝ ؽظ

ٌلس، كیضبكؿ ؿك ؽغل ». ٕٞب٘غٛك وٝ ؽٓ ُـٜ ثٛؿ صِٓ ؿك صِٓ اٚ ؿاُت. ویالٖ ؿك ثلاثل ٌلس ایٌتبؿ

ٔٗ ؿك . تٕٛٞضٙیٗ ٚ . اٖٚ ٘یبم ؿاكٜ وٝ مؿ ثَٟ وٕه وٙٝ». ٌُٟٛبی ٍِٔٙٛٝ ؿاك ٌلس پیش ؽٛكؿ« .ثنكٌیٝ

تب  ٜوٗ ثلی؟ ربؿٌٚلٜ ٚ ؽٛؿُٛ ًجه ٔیتٛ٘ی مؿ كٚ ثٝ آیـیٙـكیُ ة ٔی. ٔٛكًٛیت ایٙزب ٕ٘یبؿ .أٙیت ٌٞتٓ

 «وٙی؟ ثلای كیضبكؿ؟ ایٗ وبكٚ ٔی. تل ثجلیَ كاعت
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ثبِٟبیَ كا ؿك عبَ ًل تىبٖ ؿاؿٖ ثٝ ِ٘ب٘ٝ . ؿك ٟ٘بیت ایٌتبؿ. صِٕبٖ ؿكؽِبٖ ٌلس ثیٗ آٖ ًٝ ٘فل صلؽیـ

 .ویالٖ ٌبك كا ؿك آغٍٛ وِیـ ٚ اٚ ٞٓ ثٝ ٘لٔی پبًؼ ؿاؿ. تبییـ ٌٌتلؿ

 « ؽٛای اًتلاعت وٙی یب االٖ ٔیلی؟ ای ٌلس؟ ٔی ؽٌتٝ»

 .ٌلس ثبِٟبیَ كا ثٝ ِ٘ب٘ٝ رٛاة ثٟٓ مؿ

اٌٝ للاك ثٛؿ ثپلْ . تلیٗ وبكیٝ وٝ ولؿْ ِقٙتی ایٗ اعٕمب٘ٝ». ثب ِٞـاكی ثبَ مؿ ام یىی ثٝ ؿیٍلی ٍ٘بٜ ولؿ

 «.عتٕب پل٘ـٜ ثٝ ؿ٘یب ٔیٛٔـْ

 «.ٚ كٚ ثب ثبَ ؿیـٜرجلا ٌفتٝ ثٛؿ وٝ ت». ویالٖ ِجؾٙـ ضقیفی مؿ

اٚ ثٝ پبیَ « .ٕٞیٙغٛك ٌفت وٝ ؿك ٌِّٛٝ آتَ ا٘ـاؽتٝ ٔیِٓ». مؿ ِٔتَ كا كٚی ثبًٗ اًتؾٛا٘یَ ٌقاُت

 «.آٔبؿٜ كفتٗ ٌٞتٓ. ؽت». ضلثٝ مؿ

 «.تٛ یٝ آؿْ پیل اعٕك ُزبؿ ٌٞتی». آؿی ایٌتبؿ تٛ اٚ كا ثغُ وٙـ

اٚ ٚلتی آؿی ثبًَٙ كا ٘یٍِٖٛ . اٚ ثبمٌِت ٚ ثلای ثغُ ولؿٖ« اعٕك، آكٜ». مؿ ثب ا٘نربك غلِٚٙـ ولؿ

 .ٌلفت فلیبؿی ٘بٌٟب٘ی وِیـ

 «ایٗ كؿای ؽٛة عٌبثی ثٟت ٔیبؿ، ٔلؿ پیل»

ٔٛاؽت ٔبؿك . یٝ وٓ». اؽَٕ ثبمٌِت« .ؽٛة فىل وٙٓ ٌٞتٓ». مؿ ٘تٛاٌ٘ت رّٛی ِجؾٙـٍ كا ثٍیلؿ

 «.ثیِتل ام یٝ ٘یٍِٖٛ ثٍیلٜٚلتی كیضبكؿ ثفٟٕٝ وٝ ٔٗ تٟٙبٍ ٌقاُتٓ ٚ اٚٔـْ ٕٔىٙٝ . افتلافٍیل ثبٍ

مؿ پـكثنكي . ربؿٌٚل اًتؾٛا٘ی ا٘ـاؽت ٚ ایٗ تلن ولؿٖ ٘بٌٟب٘ی كا اعٌبى ولؿ كویالٖ ؿًتبَ٘ كا ثٝ ؿٚ

 «.كیضبكؿ ثٛؿ ٚ اعٌبى ؽٛثی ؿاُت وٝ مؿ ٕٞلاَٞ ثٛؿ

 «.كاٜ ثیبفتیٓ ثبیـ فىل وٙٓ ،ؽت ٌلس». ٚلتی ام ٞٓ رـا ُـ٘ـ مؿ ٍ٘بٞی ؽیلٜ ثٝ ٌبك ا٘ـاؽت

صـایَ « مؿ وٕی فمُ كیضبكؿٚ ًل ربٍ ثیبك». ٞٛای ًلؿ ُت ویالٖ آًتیٗ ربؿٌٚل كا ٌلفت ؿك

 «.ؽیّی غیل ٔٙغمیٝ. تٛ٘ٝ ایٗ وبكٚ ثىٙٝ ٕ٘ی». مؿٜ ثٛؿ ٞیزبٖ
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 «.تبكیؼ ثٝ ٘ـكت تًٛظ افلاؿ ٔقمَٛ ًبؽتٝ ُـٜ» . ثٝ ٘لٔی ٌفت ؿك ٟ٘بیت .مؿ صٛكت اٚ كا ؿك ٘ٛك وٓ ؿیـ
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 ٘زٓحٚ سیفصُ 

 «ایٗ دستٛرٜ». اش دٚثبرٜ یبدآٚری وزد ریضبرد اس رٚی ضب٘ٝ« ثٝ صیشی دست ٘ش٘یذ»

ٞبی ثشري ٚ ثٝ ٞٓ پیضیذٜ ٌزا٘یت  آٟ٘ب ثٝ سمف ثّٙذ عبق ٚرٚدی ٚ ثٝ ثّٛن. سٝ ٔٛردسیت رٛاثی ٘ذاد٘ذ

 .سیبٜ داخُ راٞزٚی ٚرٚدی ربیٍبٜ ربدٌٚزاٖ ٍ٘بٜ وزد٘ذ

دٚیست ٚ صُٟ ٌبْ ثّٙذ  ثزاثز عِٛی وٝ  وٙبرٜ وٜٛ ٚ پّی سٍٙیپٟٗ پطت اِٚیه ٚ اٌبٖ ثٝ ربدٜ اس ریضبرد 

اٚ ٔغٕئٗ ٘جٛد وٝ فٕك ٚالقی . ٞبی فٕٛدی وٝ ٞشاراٖ فٛت فٕك داضت ٍ٘بٜ وزد٘ذ ضىبفی ثب دیٛارٜٚ داضت 

ثٝ راٜ رفتٗ ثز پُ ٚ . ثٛد٘ذ  ٞبی یخی ا٘تٟبی آٖ را پٛضب٘ذٜ درٜ صمذر است صزا وٝ اثزٞبیی ٔٝ آِٛد دیٛارٜ

تٛا٘ست تصٛر وٙذ وٝ پُ صٍٛ٘ٝ ثز  ٕ٘ی. ثبفج سزٌیزٝ اش ٔی ضذٞبی  پبییٗ ٍ٘بٜ وزدٖ ثٝ حفزٜ د٘ذا٘ٝ

 .رٚی صٙیٗ ٔب٘قی ثٙب ضذٜ است

 . راٞی دیٍز ثٝ داخُ ربیٍبٜ ٚرٛد ٘ذاضت،ٍٔز ایٗ وٝ وسی ثبَ داضتٝ ثبضذ 

خٛاستٙذ ٕٞزاٜ اٚ ثٝ داخُ  آٟ٘ب ٔی. رسٕی ِزد راَ در عزف دیٍز پُ ٔٙتؾز ثٛد٘ذ پب٘صذ ٘فزی اسىٛرت

دیٛارٞبی ثّٙذش اس سًٙ سیبٜ  .ٖ ٔسیزپز پیش ٚ خٓ صطٕبٖ ٕٞٝ ثز فؾٕت ربیٍبٜ افتبدیدر پبی.ربیٍبٜ ثیبیٙذ

آٚر ثٝ ثیٙٙذٜ اِمب ٚارفبة ٘بٔیٕٖٛ  یاحسبسای غیز لبثُ ا٘ىبر  أبت ثٝ ٌٛ٘ٝاستحهٚثب ثزد ٚ ثبرٚٞب ٚ سٍٙزٞب

ٞبی ریضبرد اس دیذٖ آٖ ضقیف ضذ ٚ ثٝ آٟ٘ب  سا٘ٛ. وزد آٔذ ٚ ثٝ آٟ٘ب ٍ٘بٜ ٔی ثٝ ٘ؾز س٘ذٜ ٔیٌٛیی . ٔی وزد

 .دستٛر داد وٝ ٕٞب٘زب ٔٙتؾز ثبضٙذ ٞیش وذأطبٖ یه وّٕٝ ٞٓ افتزاض ٘ىزدٜ ثٛد٘ذ

ِزد راَ، ربدٌٚز آٟ٘ب در ثزاثز دیذٌبٖ  خٛاست تب ریضبرد ثٝ ٔسیز ادأٝ دٞذ أب ایذٜ ایٗ وٝ ارادٜ لٛی ٔی

ثقالٜٚ ثبیذ ایٗ . داد ضذ اصال ربِت ٘جٛد ٚ ثبیذ ثٝ راٜ ادأٝ ٔی تٕبْ آٖ ٔزداٖ اس ٚرٚد ثٝ ربیٍبٜ ٔٙصزف ٔی

ثٝ خٛدش یبدآٚری وزد وٝ ویالٖ ٌفتٝ ثٛد ثقضی ٘مبط لصز حتی ثزای اٚ ٘یش غیزلبثُ . وزد وبر را ٔی
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ثٝ خٛدش ٌفت ٕٞیٗ . ثزد پٛضیذٜ ضذٜ ثٛد وٝ ضزبفت ٞز وس را اس ثیٗ ٔیدستزس ثٛد ٚ ثب ربدٚٞبیی 

 .ثذٖٚ خغز ٚالقی ،ثٛدٜ است یه ربدٚ تب صطٕبٖ وٙزىبٚ را دٚر ٍ٘بٜ دارد تٟٙب یه احسبس

 «ایٙزب ٌزٔٝ» :اش ٌفت سدٜ رایٙب ثب صطٕبٖ سیبٜ ٚ ضٍفت

سزدی خٛد را ثب ٞز ٌبْ اس دست دادٜ  ریضبرد ٔتٛرٝ ضذ حك ثب اٚست ٚلتی اس درٚاسٜ آٞٙیٗ ٌذضتٙذ ٞٛا

رسیذ ٚ ثبد  آسٕبٖ تیزٜ پٛالدیٗ وٝ وٙبرٜ وٜٛ در ثبالی ربیٍبٜ ثٝ آٖ ٔیأب. ا٘ٙذ رٚس ثٟبری ثٛدٞٓ ایٙزبثٛد تب

 .ای اس ثٟبر ٘ذاضت ٚسیذ ٘طب٘ٝ تٙذی وٝ در ثبالی ربدٜ ٔی

. ٚ رٚی ٞٓ وٙبر دیٛار سٍٙی ٌذاضتٙذآٟ٘ب ثبالپٛش سٍٙیٗ را در آٚرد٘ذ . ٞبیطبٖ آة ضذ ثزق ثز رٚی صىٕٝ

 .ریضبرد ٔغٕئٗ ضذ وٝ ضٕطیزش ثٝ خٛثی در غالفص لزار داد

ٖ ٚرٚدی ریضبرد ٔتٛرٝ ضذ ای. وٝ اس آٖ فجٛر وزد٘ذ ثیص اس پٙزبٜ فٛت ثٛد یٔب٘ٙذ ٚرٚدی عبلذار ثزد

در پبی دیٛارٜ سٍٙی ای ثبس راٜ داضت وٝ در ا٘تٟب ثٝ تّٛ٘ی  پس اس اٖ ربدٜ ثٝ ٔٙغمٝ. سٛراخی وٛصه ثٛد

 .ضبیذ فمظ ثٝ اصغجُ ثزٚ٘ذ ٚ دیٍز ٚارد آ٘زب ٘طٛ٘ذ. ضذ رسیذ ٚ در تبریىی ٘بپذیذ ٔی ٔی

اٚ ایٗ وبر را . وزد تب در ضُٙ ٔٛرسٛیت خٛد را ٘پٛضب٘ذ ٚ ٘بٔزئی ٘طٛد ریضبرد ثٝ سختی خٛد را وٙتزَ ٔی

ا٘تٟبیی  أب ثٝ عٛر فزیجی احسبس ِذت ثیوزد  داد ٚ در تٟٙبیی آٖ احسبس آرأص ٔی اخیزا خیّی ا٘زبْ ٔی

وزد ٕٞیطٝ ثز پطتص ٚ آٔبدٜ ثٝ  ایزبد ٔی ثٛد وٝ ضٕطیز ثز وٕزش ارأص سٔب٘ی داضت ٕٞب٘ٙذ احسبس

 .فزٔبٖ، ٕٞیطٝ لٟزٔبٖ ٚ ٔتحذش

دیٛارٞبیص . ٞبی در ٞٓ پیضیذٜ دیٛارٞبی سیٕب٘ی اس ٔحٛعٝ درٜ فٕیمی سبختٝ ثٛد اتصبَ طدر تٕبْ ٘مب

ٞبی ٌزا٘یت سبختٝ ضذٜ ثٛد ٚ ثٝ  فزضی را ا٘تخبة وزد وٝ اس تىٝ ریضبرد ٔسیز سًٙ. اضتدرٞبیی د

 .رسیذ ثشرٌتزیٗ در ٔی

اٚ رٚیص را صزخب٘ذ تب . ای وٝ اس درد فزیبد سد ثزدیٗ ٘بٌٟبٖ دستص را ٔحىٓ ٌزفت ٚفطبر داد ثٝ ٌٛ٘ٝ

 .اٍ٘طتبٖ اٚ را ثبس وٙذ

 «ٜ؟وٙی؟ ٔٛضٛؿ صی ثزدیٗ، صی وبر ٔی». اٚ ٌفت
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وٝ ٔٛ ثز ٌزد٘ص  ِحٙیدر ٟ٘بیت ثب « ٍ٘بٜ وٗ». اٚ دستص را اس صٍٙبَ اٚ آساد وزد أب اٚ آٖ را دٚثبرٜ ٌزفت

 «ثٝ ٘ؾزت اٖٚ صیٝ؟». سیخ وزدٜ ثٛد ٌفت

 .ای وٝ ثب آریُ اضبرٜ وزدٜ ثٛد ٍ٘بٜ وٙٙذ ٕٞٝ ثزٌطتٙذ تب ثٝ ٘مغٝ

آٔذ وٝ ٔبٞی سٍٙی در سیز آٖ در  ثٝ ٘ؾز ٔیخٛرد٘ذ ایٗ ٌٛ٘ٝ  ٌٛ٘ٝ پیش ٔی ٞبی صخزٜ ٚ سًٙ ٔٛد تىٝ 

فزش رٕـ  ضذ تٕبٔطبٖ ثٝ ٔزوش ٔحُ سًٙ تز ٔی ٕٞب٘غٛر وٝ آٖ ضی ٘بٔزئی ٘شدیه. حبَ حزوت است

 .ضذ ٌٛ٘ٝ ٕٞب٘ٙذ آة دریبصٝ ثٝ ٞٓ سبییذٜ ٚ خزد ٔی فزش در حیٗ صزخیذٖ ٔٛد سًٙ.  ضذ٘ذ

 ٔب٘ٙذحتی اِٚیه ٚ اٌبٖ ٞٓ . ضذٔی فطبر ثزدیٗ ثز دستص درد٘بوتز ضذ٘ذ  ٞب ٘شدیىتز ٔی ٔٛد وٕٝٞضٙبٖ

ٞبی  ٞب سًٙ ٔٛد. ٌذضت فزش سیز پبیطبٖ ٔی ثمیٝ رزات ٘فس وطیذ٘ذ ٘ذاضتٙذ ٚ آٖ ضی اس سیز سًٙ

ٌذضت حزوت صزخبٖ  سٔب٘یىٝ اس اٟ٘ب. وزد ربیی وٝ آٟ٘ب ایستبدٜ ثٛد ثّٙذ ٔیسٕت پٛضب٘ٙذٜ صخزٜ را ثٝ 

 .ضذ حبثتسٍٟٙب ادأٝ یبفت تب 

رفتیٓ صٝ  ثٝ سٕت درای دیٍٝ ٔیخٛة اٖٚ صی ثٛد؟ ٚ اٌٝ راٜ دیً ای رٚ  ».ثزدیٗ ثب صذای ثّٙذ ٌفت

 «افتبد؟ اتفبلی ٔی

 «؟اس وزب ثذٚ٘ٓ»

 «.ثبیذ ایٙزٛر صیشا رٚ ثذٚ٘ی. تٛ ربدٌٚزی». ثزدیٗ ثٝ سٕتص ثزٌطت ٚ پّىی سد ٚ ٌفت

 یوزد أب ٔٛضٛؿ ربدٚ ای ٚ فىزی ایٗ وبر را ٔی ر دادٜ ثٛد وٝ ثب اٌبٖ ٚ اِٚیه ثزٍٙذ ثذٖٚ وّٕٝاٌز دستٛ

ٞز پٙذ ٘فز در ثزاثز ضٕطیز ٘تزس ثٛد٘ذ أب وسی اس ٘طبٖ دادٖ ٍ٘زا٘یطبٖ در ثزاثز . ٘بپیذا صیش دیٍزی ثٛد

ثز ضٕطیز ٚ اٚ ربدٚ در ثزاثز ربدٚ آٟ٘ب ضٕطیز در ثزا. ثبرٞب ثزایص تٛضیح دادٜ ثٛد٘ذ. ربدٚ ضزٍٔیٗ ٘جٛد٘ذ

 .ثٛد

صیشی در . حتی ثٝ ایٗ ٔحُ ٞٓ ٘یٛٔذْ. ٕٞٝ تٖٛ ثجیٙیذ، لجال ثٟتٖٛ ٌفتٓ وٝ ٔٗ سیبد ربدٌٚزی ثّذ ٘یستٓ»

 «ِغفب؟ٔی ضٝ وٙیذ؟  وٙیذ ٚ ثب سزثبسا وٙبر پُ صجز ٔی ٌٓ ٔی حبال ٞزوبری وٝ ٔی. دٚ٘ٓ ٔٛردش ٕ٘ی

 .سخی سبوت ثٝ سیٙٝ سد٘ذاِٚیه ٚ اٌبٖ دستب٘طبٖ را ثب پب
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 «.ثبٞبت ٔیبیٓ». وبرا اصزار وزد

 «درستٝ». رایٙب اضبفٝ وزد

 «تٛ٘ی رّٛی ٔب رٚ ثٍیزی ٕ٘ی»ثزدیٗ ثقذ اس رٞب وزدٖ ثبسٚیص ٌفت 

 «!أب خغز٘بوٝ»

 «.ٔب ثبیذ اس تٛ ٔحبفؾت وٙیٓ». ثزدیٙٝ ٌفت

 «؟لغـ وزدٖ دستٓصغٛری؟ ثب ». ریضبرد اخٕی ثٝ اٚ وزد

 «ضزٔٙذٜ». ضذ ثزدیٗ لزٔش

 «.ضٙبسٓ حبال صٝ ثزسٝ ثٝ ٔتٛلف وزد٘طٖٛ خغزات رٚ ٞٓ ٕ٘ی. دٚ٘ٓ ربدٚی ایٙزب صغٛریٝ ثجیٙیذ، ٕ٘ی»

. دٚ٘ی صغٛری اس خٛدت ٔحبفؾت وٙی ٕ٘ی. ثزای ٕٞیٗ ثبیذ ثیبیٓ». ای تٛضیح داد وبرا ثب صجز اغزاق ضذٜ

یب فضالت ». د ٚ اٌبٖ ٚ اِٚیه را ٘طبٖ داداٍ٘طتص را ثّٙذ وز«  -وی ٔیٍٝ وٝ یٝ آریُ . وٙیٓ تثبیذ وٕه

ٔٛرد ٘یبس ٘یستٗ؟ صی ٔیطٝ اٌٝ داخُ یٝ حفزٜ ثیفتی وٝ ٘زدثٖٛ ٘ذارٜ ٚ وسی صذای وٕىت رٚ ٘طٜٙٛ؟ 

 «؟دٚ٘ی ٔی. ٕٔىٙٝ ثب یٝ صیش غیز ربدٚیی آسیت ثجیٙی

أب اٌٝ پبتٖٛ » . داٍ٘طتص را ثٝ سٕت اٚ تىبٖ دا« .ٌیٗ فىز وٙٓ درست ٔی. خٛة ثبضٝ». ریضبرد آٞی وطیذ

 «.یٝ ٔبٞی سٍٙی خٛرد یب صیشی ٔخُ اٖٚ، ٍ٘یٗ ثٟتٖٛ ٍ٘فتٕب

 .ریضبرد آٞی اس خستٍی وطیذ. حتی اِٚیه ٚ اٌبٖ خٙذیذ٘ذ. سٝ سٖ ِجخٙذی اس رضبیت سد٘ذ

 «خٛة ثزیٓ دیٍٝ»

. صٛثص خبوستزی ٚ ٞٛاخٛردٜ ثٛد. اٚ ثٝ سٕت در دٚاسدٜ فٛتی صزخیذ وٝ درٖٚ تٛرفتٍی لزار داضت

ٞب حىبوی ضذٜ  ثبالی در صٛة. ٞبی ثٝ وّفتی اٍ٘طتص ثز رٚی آٖ لزار ٌزفتٝ ثٛد ٞبی آٞٙی ثب ٔیخ دستٍیزٜ

د دستٍیزٜ را ٌزفت در ثٝ داخُ ٕٞب٘غٛر وٝ ریضبر. فٟٕیذ٘ذ ثٛد٘ذ  أب ثٝ سثب٘ی غیز اس سثب٘ی ثٛد وٝ آٟ٘ب ٔی

 .ثٝ آرأی ثبس ضذ



G 

 
6 

 Good-life.ir مسلک پارسایان

 
 

 «.تٛ٘ٝ اس ربدٚ استفبدٜ وٙٝ ٌٝ ٕ٘ی ٚ ٔی» :ٌفتٔسخزٜ  ثٝ  ثزدیٗ

« .یبدتٖٛ ثبضٝ ثٝ صیشی دست ٘ش٘یذ». ٞبیطبٖ ثبر دیٍز سٙزیذ ریضبرد ارادٜ ٞز وذاْ را ثب استفبدٜ اس صطٓ

٘طب٘ٝ تسّیٓ وطیذ ٚ ثٝ سٕت ٚرٚدی در صزخیذ ٚ اٚ آٞی ثٝ . آٟ٘ب سزضبٖ را ثٝ ٘طب٘ٝ تبییذ تىبٖ داد٘ذ

 .پطت ٌزد٘ص را خبرا٘ذ

 تٔزٕٞی وٝ دادْ خبرش». وبرا ٕٞب٘غٛر وٝ اس ٚرٚدی در ٌذضت تب ثٝ اتبق سبوت پطت آٖ ثزسٙذ پزسیذ

 .داد اتبق ثٛی ٘ٓ سًٙ ٔی« رٚ خٛة ٘ىزد؟

 «.٘ٝ ٞٙٛس. ٘ٝ»

وزد  ریضبرد ثٝ آرأی حزوت ٔی. وزد اوٛ پیذا ٔیثّٙذی سی فٛت  داخُ اتبق ٚرٚدی صذایطبٖ اس سمفی ثٝ 

 .ٚ اتبق خبِی را ثزرسی ٕ٘ٛد تب ٔتٛلف ضذ

ٌفت اس ٔٛاد غیزٔقِٕٛی سبختٝ ضذٜ ٔخُ . وٙٝ س٘ی وٝ ایٙٛ اسش خزیذْ لَٛ داد خبرش رٚ خٛة ٔی»

ٜ وزد وٝ أب ثٟص ٌفتٓ وٝ ٟٕٔٝ، یٝ صیشای دیٍٝ ٞٓ اضبف ٘یٓ پشٔزك  درخت غبر، تخٜٓ ریٛاس سفیذ، ضیز

ٌفت داخّص ثتٛ٘یىب، سخٓ خٛن، لّت پزستٛ سدٜ ٚ صٖٛ ٔٗ ٔحبفؾت ثٛدْ اس ٔٗ خٛاست . تز ثٛد٘ذ لیٕتی

 «.ٔٗ ٔٛ٘ذْ ٚ تٕبضب وزدْ تب ٔغٕئٗ ثطٓ. ٞٓ سد اٚ٘ب رٚ ثب ٔیخ لزٔش داك . ثزاش خٖٛ ٔبٜ ثیبرْ

یٙب رٚ لجُ اس استفبدٜ ثٟٓ وبش ا»رفت ٌفت ریضبرد در حبِی وٝ رّٛتز اس ثمیٝ ثٝ داخُ اتبق تبریه ٔی

 « .ٌفتی ٔی

خٛة ثٟص ٌفتٓ وٝ ثٟتزٜ وبر وٙٝ صٖٛ پَٛ سیبدی ثبثتص دادْ ٚ ». پبسخ ٌذاضت اٚ سٛاِص را ثی« صی؟»

لَٛ . ٔٛ٘ٝ ثزای ٕٞیطٝ ثٝ یبدش ٔی رٚ وٝ تٛ وبرش ضىست خٛردٌٜفتٓ اٌٝ وبر ٘ىٙٝ ثزٔیٍزدْ ٚ رٚسی 

 «٘ٝ؟. یبدت ٔٛ٘ذ وٝ یٝ وٓ رٚی پبضٙٝ صپت ثشاری دیٍٝ ٕٞٛ٘غٛری وٝ ثٟت ٌفتٓ. وٙٝ داد احز ٔی

 .٘ىزدٜ ثٛد ٞٓوزد ایٗ وبر را حبال آرسٚ ٔی« .٘ٝ فمظ رٚ ٔحُ خبرش ٌذاضت»

ٌفت . ی پبضٙٝ صپت ثشاریثٟت ٌفتٓ وٝ ثبیذ یٝ وٕٓ رٚ. خٛة تقزت ٘ذارٜ». وبرا دستبش رٚ ثبال ثزد

 «.٘ٝ ٚ ثبیذ رٚ پبضٙٝ ثبضٝ تب ارتجبط ثب سٔیٗ وبُٔ ثطٝنخبرش حتٕب دارٜ ٞبِٝ تٛ رٚ ٔتٛلف ٔی
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دا٘ست وٝ در تالش ثزای یبفتٗ ضزبفت در صذای خٛدش است وٝ  ٔی. وزد ریضبرد ٘صفٝ ثٝ اٚ ٌٛش ٔی

 .وزد ٔٛضٛؿ را ا٘سب٘ی ٔی

. داد٘ذ ٞبی وٛصه ثٛد وٝ ٘ٛر رٚس را ثٝ درٖٚ اتبق راٜ ٔی رزٜسٕت راست ثبالی سز آٟ٘ب ردیفی اس پٗ

ٞب پزدٜ  سیز ردیف پٙززٜ. ٞبی صٛثی ٔشیٗ ثٝ حىبوی در ٞز عزف ٚرٚدی عبلذار ا٘تٟبیی لزار داضتٙذ صٙذِی

ٞبی  ٞب داضت وٝ در ربضٕقی دیٛار ٔمبثُ ردیفی اس ضٕـ. ٔٙمٛضی لزار داضت وٝ تصٛیز آٖ ٔحٛ ضذٜ ثٛد

اتبق . لزار ٌزفتٝ ثٛد یٔیش صٛثی سٍٙیٗ در ٚسظ اتبق لزار داضت وٝ در سیز ٘ٛر درخطبٖ. ثٛد٘ذآٞٙی سبدٜ 

 .ٚسبیُ دیٍزی ٘ذاضت

ٞبیی ثز  ریضبرد وتبة. رسیذ ٞبیطبٖ ثز رٚی سٔیٗ ثٝ ٌٛش ٔی اوٛی صذای صىٕٝ ،اس وف اتبق رد ضذ٘ذ 

وطیذ تب سد یب ویالٖ  ٞب عَٛ ٔی ٞفتٝ. دٞب دِیُ آٔذ٘ص ثٛدٖ وتبة. أیذش ثیطتز ضذ. رٚی ٔیش ٔطبٞذٜ وزد

 .در حیٗ ا٘تؾبر ٍ٘زاٖ ٚ ثیمزار ضذٜ ثٛد. تزسیذ ٘یبس ثٝ ٔحبفؾت اس ربیٍبٜ داضتٝ ثبضذ ثٝ آٟ٘ب ثزسٙذ ٚ ٔی

أیذ داضت . وزد ِٚی ثشرٌتزیٗ تٟذیذ حّٕٝ ثزای تسخیز ربیٍبٜ ثٛد ارتص دیٟبرا آیذیٙذریُ را وٙتزَ ٔی

وزد  ربدٚیی حّٕٝ دا٘طص رٚ ثبالتز ثجزد ٚ حتی ثتٛا٘ذ اس ربدٚ استفبدٜ وٙذ تب اٌز وٝ وتبثبیی پیذا وٙٝ وٝ 

ٞب ٞٓ در  ٔٛرسٛیت. تزسیذ ٔحفُ ربدٚی حفؼ ضذٜ در ربیٍبٜ را ثذسدد اٚ ٔی. وّیذ ٔمبثّٝ ثب آٟ٘ب ثیبثذ

 .فىزش ثٛد٘ذ

ثٛد وٝ اٚ ضص ثٝ سثب٘ی وّٕبت رٚی پٛ. ا٘ذاسٜ ثٛد٘ذ حذٚدا دٚریٗ وتبة رٚی ٔیش ثٛد وٝ تٕبْ آٟ٘ب ٞٓ

ریضبرد صٙذ وتبة را ثب اٍ٘طتص ثزداضت تب سیز . اِٚیه ٚ اٌبٖ پطتطبٖ ثٝ ٔیش ثٛد. صیشی اس آٖ ٕ٘ی فٟٕیذ

 .«ٕٞطٖٛ یٝ وتبثٗ أب ثٝ سثٛ٘بی ٔختّف»ثٝ خٛدش ٌفت . صیشی آضٙب در ثیٗ آٟ٘ب ثٛد. آٟ٘ب را ثجیٙذ

تٛا٘ذ آٖ را  فٙٛاٖ آٖ را ثجیٙذ ٚ ٘بٌٟبٖ فٟٕیذ ٕ٘ی اٚ ثٝ عزف وتبثی وٝ صطٕص را ٌزفتٝ ثٛد صزخیذ تب

اِٚی فٛئز ٚ سٛی اٚست وّٕبتی ثٛد٘ذ وٝ ثٝ . داد لجال ایٗ سثبٖ را دیذٜ ثٛد ٚ دٚ وّٕٝ را تطخیص ٔی. ثخٛا٘ذ

 .فٙٛاٖ ثٝ سثبٖ دیٟبرایی ثٛد. ضٙبخت خٛثی ٔی

. وزد ٘ٛاٖ فٛئز ٌزیسب اٚست دراوب یبد ٔیٞب ٘طبٖ دادٜ ثٛد ثٝ اٚ ثب ؿ پیطٍٛیی وٝ ٚارٖ در خشا٘ٝ لصز پیطٍٛ

 .اِٚیٗ وّٕٝ در ایٗ فٙٛاٖ فٛئز ٔقٙبی حزف تقزیف ٚ اٚست ثٝ ٔقٙبی اس ثٛد. آٚر٘ذٜ ٔزي

 « .تٛ٘ستٓ ثفٟٕٓ ٔقٙبش صیٝ وبش ٔی. فٛئز اِٚجزوٗ ثز٘یىب دیسز». ریضبرد ثب درٔب٘ذٌی خٛا٘ذ
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 «ٞبی رٚس ثب٘ی دی ٔبرزارٛی. فىز وٙٓ»

اٚ فمت رفت صطٕبٖ آثیص ثٝ ربی دیٍزی . وزد اش ثٝ ٔیش ٍ٘بٜ ٔی ا دیذ وٝ اس رٚی ضب٘ٝریضبرد ثزدیٗ ر

ثزدیٙٝ وتبة رٚی « صی ٌفتی»سٔشٔٝ وزد . وزد وبر اضتجبٞی وزدٜ است آٔذ تصٛر ٔی ٍ٘بٜ وزد٘ذ ثٝ ٘ؾز ٔی

ٔقٙیص  فىز وزدْ. خٛای ٔقٙبش رٚ ثذٚ٘ی ٌفتی ٔی. فٛئز اِٚجزوٗ ثز٘یىب دیسز» . ٔیش را ٘طبٖ داد

 «.یٝ ِٟزٝ لذیٕیٝ. ٞبی ثب٘ی دی ٞست ٔبرزارٛیی

اش ثٛد ٚ ثبرٞب آٖ را  وتبة ٔٛرد فاللٝ. آٖ را داضتوٛدوی ٞبی ثب٘ی دی وتبثی ثٛد وٝ اس سٔبٖ  ٔبرزارٛیی

 .حفؼ ثٛدخظ ثٝ خغص راخٛا٘ذٜ ثٛد ٚ 

تٛسظ ٘بتبٖ راَ پیطٍٛ ٚ ٞب در د٘یبی لذیٓ ثٛد وٝ وطف وزدٜ ثٛد وتبة  تٟٙب پس اس رفتٗ ثٝ لصز پیطٍٛ

 اِٚیٝ پیطٍٛیی ٘ٛضتٝ ثٛد تب ثٝ پسزا٘ی وٝ پتب٘سیُ ٘ی٘بتبٖ وتبة را ثٝ فٙٛاٖ ٔجب. رذ ریضبرد ٘ٛضتٝ ضذٜ ثٛد

٘بتبٖ ٌفت وٝ ریضبرد تٟٙب استخٙب ثٛد ٚ ثمیٝ وسب٘ی وٝ وتبة را دیذٜ ثٛد٘ذ ثب .داضتٙذ وٕه وٙذ السْ را 

 .حٛادث ٔزٌجبری ٔزدٜ ثٛد٘ذ

ٞبی ضٕزدٜ را اس  ریضبرد ثٝ د٘یب آٔذٜ ثٛد اسمف افؾٓ ٚ ٘بتبٖ ثٝ د٘یبی رذیذ آٔذٜ ثٛد٘ذ وتبة سبیٝٚلتی 

آٖ را ثٝ پذرخٛا٘ذٜ ریضبرد رزد سبیفز دادٜ . ربیٍبٜ دسدیذٜ ثٛد٘ذ تب اس دستبٖ داروٗ راَ حفبؽتص وٙٙذ

ٞبی ضٕزدٜ ثزای  وتبة سبیٝ. ػ وٙذثٛد٘ذ ٚ اس اٚ لَٛ ٌزفتٝ ثٛد٘ذ تب ریضبرد ایٗ وتبة را وّٕٝ ثٝ وّٕٝ حف

 .در دیٟبرا ریضبرد وتبة را اس حفؼ ثٛد. ٞبی اردٖ ٔٛرد ٘یبس ثٛد ثبس وزدٖ رقجٝ

اٚ ثزادر ثشرٌتزش . رد: ریضبرد ثٝ یبد آٚرد وٝ در سٔبٖ وٛدوی در خب٘ٝ ثٝ ٕٞزاٜ پذر ٚ ثزادرش س٘ذٌی ٔی

ٞبی خبئٙب٘ٝ س٘ذٌی صٝ خٛاٞٙذ ثٛد؟ دیٍز  رخصا٘ست وٝ سٕ٘ی دٔ  وسی. پزستیذ ت داضت ٚ اٚ را ٔیرا دٚس

 .ٞبی ثیٍٙبٞی راٞی ٘جٛد ثٝ سٔبٖ

ٞب را پس اس ثٝ د٘یب آٔذٖ  ثبیذ ایٗ وپی. ٞبی ثب٘ی دی را ثزای اٚ ٌذاضتٝ ثٛد ٘بتبٖ یه وپی اس ٔبرزارٛیی

 .ٞبی دیٍز ایٙزب در ربیٍبٜ ٌذاضتٝ ثٛد ریضبرد ثٝ سثبٖ

 «ٔیٍٝ؟دٚ٘ی صی  صغٛری ٔی». ریضبرد پزسیذ

 «.سثبٖ اٖٚ سثبٖ دیٟبرایی ثبالیی است أب ثٝ یه ِٟزٝ لذیٕی اس». ثزدیٗ آة دٞب٘ص را لٛرت داد
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اٚ تالش وزد خٛد . ریضبرد ٔتٛرٝ ضذ وٝ صطٕب٘ص ٌطبد ضذٜ حتٕب ٍ٘بٜ تزسٙبوی ثز صٛرتص داضتٝ است

 .را آراْ ٘طبٖ دٞذ

. ثٟٓ ٌفتٗ سثبٖ ٔزدٜ است». تبییذ تىبٖ دادسزش را ثٝ ٘طب٘ٝ « فٟٕی؟ تٛ سثبٖ دیٟبرایی ثبال را ٔی»

 «؟ثّذی تٛ صغٛری. فٟٕیذ ٌفت وٝ تمزیجب دیٍٝ وسی ثّذ ٘یست وبرضٙبسی وٝ سثبٖ دیٟبرای ثبالیی را ٔی

یىی اس دالیّی وٝ داروٗ راَ ٔٙٛ ثٝ فٙٛاٖ ٔٛرد سیت ا٘تخبة . اس پذرْ». اٚ ٌفت. احسبس اس صذایص رفت

پذرْ یىی اس . فٟٕیذ تقذاد وٕی سثبٖ دیٟبرای ثبالیی را ٔی». حسبس ضذا صٛرتص ٞٓ ثی« .وزد ٕٞیٗ ثٛد

وزد ٚ دٚست ٘ذاضت ایٗ سثبٖ لذیٕی را  داروٗ راَ اس دیٟبرایی ثبال ثزای ربدٚٞبیص استفبدٜ ٔی. آٟ٘ب ثٛد

 «.ثفٟٕیٓ

 .ریضبرد ٘یبسی احسبس ٘ىزد وٝ ثپزسیذ حبال پذرش وزبست

 «.ٔتبسفٓ ثزدیٗ»

ٚ ایٗ سٛٔیٗ  ٖدداد ضذٖ ثبیذ پذرضبٖ را ضىٙزٝ ٔی ٞبیطبٖ ثزای ٔٛرد سیت تٕزیٗدا٘ست وٝ در  اٚ ٔی

 .آسٔبیص ٟ٘بیی ثٛدثزای ضىستٗ آٟ٘ب 

دٚ٘ست وٝ پذرْ ٔمذاری اس ایٗ  داروٗ راَ ٔی». اٚ ثٝ ٔبسه آٔٛسضص ثبسٌطتٝ ثٛد. اٚ ٚاوٙطی ٘طبٖ ٘ذاد

وزد  ثبٞبْ ثقضی ٚلتب ٔطٛرت ٔی. ری ٘ذاضتٓسثبٖ رٚ ثٝ ٔٗ آٔٛسش دادٜ أب ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛردسیت ثٛدٖ خظ

ثیطتز وّٕبت ٔخصٛصب در ِٟزٝ . سثبٖ سختی ثزای تزرٕٝ است وٟٗدیٟبرای . تب تفسیز وّٕبت رٚ ثطٜٙٛ

داروٗ . فٟٕٓ ٔٗ تخصصی ٘ذارْ أب یٝ خٛردٜ ٔی. وٙٝ لذیٕی ٔقٙبی ٔختّفی دارٜ وٝ ثز ٔجٙبی ٔتٗ فزق ٔی

 « .ی تخصص داضتراَ وبٔال در سثبٖ دیٟبرای ثبالی

 «ٔقٙبی فٛئز ٌزیسب اٚست دراوب رٚ ٔیذٚ٘ی؟»

فىز وٙٓ » . ثزای ِحؾٝ ای فىز وزد« .ٔٗ خٛة صیشای ثٝ ایٗ لذٔت رٚ ثّذ ٘یستٓ. ِٟزٝ لذیٕیٝ»

 «اس وزب ایٙٛ ضٙیذیذ؟. ضٝ آٚر٘ذٜ ٔزي اِّفؾی ٔی تحت

 «.ثٝ ٔٗ ایٗ اسٕٛ دادٜ. یٝ پیطٍٛیی لذیٕی». خٛاست ثٝ پیضیذٌی سبیز ٔقٙبٞب فىز وٙذ اٚ ٕ٘ی
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ٍٔز ایٙىٝ ثزای دضٕٙب٘تٖٛ ثبضٝ ٘ٝ . ٘بفبدال٘ٝ است ِزد راَ». ثزدیٗ دستب٘ص را پطتص لفُ وزد

 «.دٚستب٘تٖٛ

 «ٕٖٔٙٛ ثزدیٗ». ریضبرد ِجخٙذ سد

 .ِجخٙذش ثزٌطت ٔب٘ٙذ خٛرضیذی وٝ اس پطت تٛفبٖ ؽبٞز ضذٜ ثٛد

 .ٚ ثٝ ٚرٚدی عبلذار در ا٘تٟبی اتبق رفت« .وٙیٓ صیش ربِجی ایٙزب پیذا ٔی ثجیٙیٓ صٝ»اٚ ٌفت 

ٚلتی . ٌذضت ریضبرد احسبس سٛسش وزد وٝ اس پٛستص ٔخُ ِجٝ صبلٛ ٔی. ضذ ٕٞب٘غٛر وٝ اس ٚرٚدی رد ٔی

 .سد٘ذ اٚ سزش را ثٝ سٕت رایٙب صزخب٘ذ وٝ اسٕص را صذا ٔی. اس ٚرٚدی رد ضذ تٕبْ ٌطت

ای ٘بٔزئی آ٘زب حضٛر داضتٝ  داد٘ذ ٔب٘ٙذ ایٗ وٝ ضیطٝ ٔیثمیٝ عزف دیٍز ثٛد٘ذ ٚ دستب٘طبٖ را ثز ٞٛا فطبر 

 .اِٚیه ٔطتص را ثز آٖ وٛثیذ أب فبیذٜ ٘ذاضت. ثبضذ

 «صغٛری اس ایٙزب رد ثطیٓ؟! ِزد راَ» :فزیبد سدوبرا 

ثزدیٗ دستت رٚ ثذٜ . ضٓ ٔٗ ربدٚیی دارْ وٝ اس حفبػ رد ٔی. ٔغٕئٗ ٘یستٓ». ریضبرد ثٝ ٚرٚدی ثزٌطت

 «.ایٙزٛری رد ثطیٓضبیذ . ٔٗ

اٚ دستص را اس حفبػ ٘بٔزئی رد وزد ٚ اٚ ٔضص را ثذٖٚ أتٙبؿ ٌزفت ٚ ثٝ آرأی اٚ را ثٝ داخُ وطیذ تب اس 

 .حفبػ فجٛر وزد٘ذ

 «اٜٚ سزدٜ». اٚ ضىبیت وزد

 «خٛای ثمیٝ راٞٛ ثیبی؟ خٛثی؟ ٔی»

ٚلتی وبٔال رد ضذ خٛدش را تىبٖ داد ٔخُ ایٗ وٝ . ٚلتی سزش را ثٝ ٘طب٘ٝ تبییذ تىبٖ داد اٚ را وطیذ

 . وزد٘ذ حطزات ثز رٚی اٚ حزوت ٔیثٛد

 «حبال ٔٗ». وبرا دستص را ثٝ سٕت ٚرٚدی در ثیزٖٚ آٚرد
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 «.ثمیٝ ایٙزب ثٕٛ٘ٗ تب ٔب ثزٌزدیٓ. ٘ٝ». ریزبرد ثٝ سٕت اٚ خٓ ضذ أب تٛلف وزد

 «!ثبیذ ٔب رٚ ٞٓ ثب خٛدتٖٛ ثجزیٗ! صی». را فزیبد سدوب

. تٛ٘ٓ ٔٛاؽت ٕٞتٖٛ ثبضٓ ٚ وبرٔٓ ا٘زبْ ثذْ ٕ٘ی. دٚ٘ٓ خغزاتی ٞست وٝ ٔٗ صیشی در ٔٛردضٖٛ ٕ٘ی»

 «.دٚ٘یذ صغٛر ثیزٖٚ ثزیذ دیٍٝ اٌٝ صیشی ضذ ٔی. ثمیٝ ایٙزب ثبضیذ. ثزدیٗ ثزای ٔحبفؾت وبفیٝ

 «.ثٟص ثٍٛ اِٚیه. تٛ٘یٓ ضٕب رٚ ثذٖٚ ٔحبفؾت ثشاریٓ ٔب ٕ٘ی. ٚ ٞٓ ثجزیذِٚی ثبیذ ٔب ر»وبرا اِتٕبس وزد 

 «.ٔب ثبیذ ثب ضٕب ثبضیٓ. درست ٔیٍٝ ِزد راَ»

تٛ٘یذ ثذٖٚ ٔٗ اس حفبػ رد  اٌٝ اتفبلی ثزای ٔٗ افتبد اٖٚ ٔٛلـ ٕ٘ی. یىی وبفیٝ». ریضبرد سزش را تىبٖ داد

اٌٝ اتفبلی افتبد . اٌٝ اتفبلی افتبد تٛ ٔسئَٛ ٌزٜٚ ٞستی وبرا. ٖاٌٝ اتفبلی افتبد ٚ ٔب ثزٍ٘طتیٓ ادأٝ ثذی. ثطیذ

 «.ٚ ویالٖ ثزٍ٘طتٝ ٕٞٝ صیشٚ ٍٟ٘ذاری وٗپذرثشرٌٓ اٌٝ ٘تٛ٘ستی تب ٚلتی سد . وٕه ثیبر

تٛ٘یٓ ضٕب رٚ اس دست  ِزد راَ ٕ٘ی! ایٗ وبرٚ ٘ىٗ». تز اس حذی ثٛد وٝ اٚ لجال دیذٜ ثٛد وبرا خیّی پزیطبٖ

 «.ثذیٓ

 «.ربدٌٚزا ٕٞیطٝ ثٝ لِٛطٖٛ ٚفبدارٖ. ٌزدیٓ ثزٔی. وّی ٘یستوبرا ٔص»

 «صزا اٖٚ؟». وبرا خطٕٙبن ٌفت

صٖٛ ِزد ». اش فمت سد ٚ ِجخٙذی اس سز رضبیت ثٝ وبرا سد ایص را رٚی ضب٘ٝ ثزدیٗ ٔٛٞبی ٔٛرذار لٟٜٛ

 «راَ ٔٙٛ ثیطتز دٚست دارٜ

اٌٝ اتفبلی ثیبفتٝ تٛ ثبیذ ٕٞٝ رٚ ٞذایت . ٞجزیوبرا، ثزای ایٗ وٝ تٛ ر». ریضبرد اخٕی ثٝ ثزدیٗ وزد ٚ ٌفت

 «.وٙی

ثبضٝ أب ثٟتز دیٍٝ ایٙزٛری وّه ». ِجخٙذ اس رضبیت ثز ِجص ٘طست. ای ایستبد ٚ فىز وزد وبرا ِحؾٝ

 «.٘ش٘یذ
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تب  ثٙذاسیٓیٝ ٍ٘بٞی ایٙٛرا . ثزدیٗ ثزیٓ». اٚ ثٝ راٞزٚی تبریه ٍ٘بٜ وزد« ٞز صی تٛ ثٍی». ریضبرد صطٕىی سد

 «.ٖ وٝ تْٕٛ ضذ اس ایٙزب خبرد ثطیٓوبرٔٛ
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 و ششم  یسفصل 
وٙذ ساٜ اصّی اسز  سیچبسد سالش وشد سب ساٞی سا وٝ فىش ٔی. سٕبْ خٟبر ادأٝ داضشٙذساٞشٚٞب دس  

یب چیض دیٍشی  وشد سب ثجیٙذ وشبة  سش سا داخُ ٔیضذ٘ذ س ٞش اسبلی وٝ سد ٔی. د٘جبَ وٙذ سب ساٞص سا ثیبثذ

ٞبیی ثب  ثضسٌی اسبق یساٞشٚ. ٞبی سٍٙی سبدٜ ٚ خبِی ثٛد٘ذ ثیطشش آٟ٘ب اسبق. ثشای وٕه ٚخٛد داسد

ٞضاساٖ . سىّفی داضشٙذ حذالُ ثقضی اص آٟ٘ب ٔب٘ذ٘ذ ص٘ذٌی ثی خبدٌٚشا٘ی وٝ دس خبیٍبٜ ٔی. خٛاة داضز سخز

 .اسبق ثٛد وٝ اٚ سٟٙب چٙذسبیی سا دیذٜ ثٛد

 «دٚ٘ی ودب ٔیشیٓ؟ ٔی». وشد سٚد ٍ٘بٜ ٔی دیذ وٝ اٚ ثٝ آٖ ٔی وٝ اسبلی ٔیٞش خبیی  ثشدیٗ

اص دبییٗ ضشٚؿ وٙیٓ ٚ ثٝ . أب فىش وٙٓ ثبیذ دّٝ دیذا وٙیٓ. ٘ٝ دلیمب». اٚ ثٝ ٍ٘بٞی ثٝ عشف دیٍش ساٞشٚ ٌفز

 «.ثبال ثشسیٓ

 «.ٔٗ اٖٚ دبییٗ سٕز چخ چٙذسب دیذْ ٕٞیٗ دطز». اش اضبسٜ وشد اٚ ثٝ دطز ضب٘ٝ

ٞبی  ٘طذٜ ثٛد چٖٛ سٟٙب سٛساخی دس وف ثٛد وٝ دّٝ آٟ٘ب اٚ ٔشٛخٝ ٚ.ٞبی ٕٞب٘دبیی ثٛد٘ذ وٝ اٚ ٌفشٝ ثٛد دّٝ

وشد وٝ چشاك یب  اٚ خٛدش سا سشص٘ص ٔی .سفز ٚ اٚ ثٝ د٘جبَ دّىبٖ سٍٙی ثٛد ٔبسدیچ ثٝ داخُ سبسیىی ٔی

ٜ ِجبس لذیٕی یب چٛثی سٛا٘سز سه اٌش ٔی. ص٘ٝ دس خیجص داضز آسص اٚ سًٙ. ضٕقی ثٝ ٕٞشاٜ ٘یبٚسدٜ اسز

 .داٖ سا سٚضٗ وٙذ ٞبی دسٖٚ ضٕـ سٛا٘سز ضٕـ ٔی وشد دیذا ٔی

ٞٓ ٔٙقىس دس حیٗ دبییٗ سفشٗ ثٝ داخُ سبسیىی سیچبسد احسبس وشد ٕٞب٘غٛس وٝ ضٙیذٜ ثٛد صذا اص دبییٗ 

داد ٕٞب٘ٙذ ایٗ وٝ وسی ضذ خٛد سا ثب ٘ٛس سجض ٔشٕبیُ ثٝ آثی ٘طبٖ  سٍٙی وٝ دس سبسیىی ٘بدذیذ ٔی. ٔی ضذ

 .دیذ آِٛد ثٝ خٛثی ٔی ٞب سسیذ٘ذ دس ٘ٛسی ٚٞٓ ٚلشی ثٝ دبییٗ دّٝ. فشیّٝ چشاك سا ثبال ثشد

ای ٚخٛد داضز وٝ ثٝ ثضسٌی دسشص ثٛد ٚ  دس حّمٝ آٞٙی وشٜ. ٞب ٔٙجـ ٘ٛس سا یبفز دس ٌٛضٝ دبییٗ دّٝ

 .ٔٙجـ ٘ٛس آٖ وشٜ ثٛد. ٕٞب٘ٙذ ضیطٝ ثٛد

 «چی ثبفث دسخطص ٔیطٝ؟». د صٛسسص دس ٘ٛس فدیجی سٚضٗ ضذٜ ثٛدثٝ اٚ ٍ٘بٜ وش ثشدیٗ

 «.خٛة آسیطی ٘یسز دس فىش وٙٓ خبدٚ ثبضٝ»

ی ٌشْ سً٘ سجض آثی آٖ ثٝ سً٘ صسد. آٖ سا ثب اٍ٘طشص ِٕس وشد. سیچبسد ثب احشیبط ثٝ سٕز ٘ٛس خٓ ضذ

 .سجذیُ ضذ
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سش اص حذی ثٛد  سٍٙیٗ. ش ثشداضزسیچبسد آٖ سا ثب احشیبط اص خبیٍبٜ.  ِٕس وشد٘ص ضشسی ٘ذاضز دس 

دس دسشص ٘ٛسی ٌشْ ٚ ٔفیذ . آٔذ ثٝ ٘ؾش خبٔذ ٔی ثبضذ  ای ثیطشش اص وشٜ سٛخبِی ضیطٝ. وٝ ا٘شؾبس داضز

 .وشد سِٛیذ ٔی

دس آٟ٘ب  ٘ضدیىششیٗ . دس خبیٍبٜ خٛد ثجیٙذ سا ضىُٞٓ ٞبی  سٛا٘سز دس ا٘شٟبی دبییٙی ساٞشٚ ٌٛی سیچبسد ٔی

ٞب وٝ ثذاٖ  دس حبَ دیطشٚی دس ساٞشٚ ٞش یه اص ٌٛی. دسخطیذ ضقیف سجض ٚ آثی ٔیثب ٘ٛس فبصّٝ ای دٚس 

ایٗ دس حبِی ثٛد وٝ ٌٛی اَٚ ٕٞچٙبٖ دس . یبفز ضذ ٚ دس اص فجٛس ٘ٛس آٖ وبٞص ٔی سش ٔی سسیذ٘ذ ٘ٛسا٘ی ٔی

 .دسز اٚ ثٛد

دس دٚ عشف وٙبس ٞٓ  ٞبی صٛسسی سٚضٗ سًٙ. سسیذ سش ٚ لبثُ سشددسش ٔی دس سمبعـ ساٞشٚ ثٝ سشسشایی دٟٗ

 .داس لشاس داضز ٞبی دسشٝ ٞبی ثضسٌی ثب ٘یٕىز ٞبی اص سشسشا اسبق چیذٜ ضذٜ ثٛد٘ذ ٚ دس ٔىبٖ

وشبثخب٘ٝ ٔىبٖ . دیذٜ ضذای  خب٘ٝ ٞبی ثضسي سشسشا، وشبة ثب ثبص وشدٖ دسٞبی دٟٗ ٚ دٌٚب٘ٝ یىی اص اسبق

. سفیذ وبسی ضذٜ ثٛدٜ وٛثی ٚ سمف آٖ سسیذ وف چٛثی آٖ ثشق ا٘ذاخشٝ، دیٛاسٞب سخز ساحشی ثٝ ٘ؾش ٔی

ای  ٞبی ضیطٝ دٙدشٜ. ٞبی ثٝ ٘ؾش ساحشی ٕٞشاٜ داضشٙذ ٞب لشاس داضز وٝ صٙذِی اس سدیف لفسٝٔیضٞبیی دس وٗ

 .وشد٘ذ دس ا٘شٟبی اسبق ثٝ سٕز ضٟش آیذیٙذسیُ ثٛد٘ذ ٚ اسبق سا ٘ٛسا٘ی ثب ٞٛای سبصٜ ٔی

آٔذ سشسشا  ثٝ ٘ؾش ٔی. آٖ اسبق ٘یض وشبثخب٘ٝ خٛد سا داسدثٝ اسبق ثضسي ثقذی دس سشسشا سفز ٚ ٔشٛخٝ ضذ 

سب ثٝ ا٘شٟبی سشسشا دٚخیٗ . ثٝ ٔٛاصار سٚثشٚی خبیٍبٜ لشاس ٌشفشٝ وٝ سدیفی اص وشبثخب٘ٝ دس آٟ٘ب ٚخٛد داسد

 .ٞبی وشبثخب٘ٝ دیذ٘ذ اص ایٗ اسبق

ٞب دس  ٞبی داخُ خضا٘ٝ لصش دیطٍٛ حشی وشبة. وشد ایٗ سقذاد وشبة ٚخٛد داسد سصٛس ٕ٘ی حشی سیچبسد ٞشٌض

اٚ . وطیذ سب ایٗ فٙبٚیٗ خٛا٘ذٜ ضٛ٘ذ ٞب عَٛ ٔی سبَ. آٔذ ثشاثش ایٗ سقذاد خّذ وشبة ثٝ ٘ؾش وٛچه ٔی

 وشد؟ اص ودب ثبیذ ضشٚؿ ٔی. ٚس ضذٖ وشد ٘بٌٟبٖ احسبس غٛعٝ

 «.ٌطشیذ ٚد وٝ د٘جبِص ٔیایٗ حشٕب چیضی ة». ٌفز ثشدیٗ

 «.خیّی ٔقِٕٛیٝ. دٚ٘ٓ چشا أب ایٗ ٘یسز ٕ٘ی. ٘ٝ ٘یسز». سیچبسد اخٓ وشد

وبٖ فٕٛدی دیٍش سسیذ٘ذ  اص وٙبسش سد ضذ سب اص ساٞشٚٞب ٚ چٙذیٗ عجمٝ دبییٗ سفشٙذ سب ثٝ یه دّٝ ثشدیٗ

وبسی  ی عالیی ثشخالف سًٙٞب ٞب چٟبسچٛة دسی ٔضیٗ ثٝ ثشي دس دبییٗ دّٝ. آخیُ اٚ آٔبدٜ دس  ٔچص ثٛد

دس . ٞب وٙذٜ ضذٜ ثٛد ٕٞب٘ٙذ غبسی وٝ ثضسٌششش وشدٜ ثٛد٘ذ لشاس داضز اسبق دطشی آٖ اص داخُ سًٙ

ٞبی وّفز  سشٖٛ. ٞبی صبف ٚ دسخطبٖ اص خٛد ثٝ خبی ٌزاضشٝ ثٛد ٞبی وٝ صخشٜ ثشیذٜ ضذٜ ثٛد ضىُ ٔىبٖ

 .فبؽز وٙٙذدس حبَ وٙذٜ ضذٖ صخشٜ خبیٍزاسی ضذٜ ثٛد٘ذ سب سمف سا ح
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وٝ ثٝ خبیٍبٜ ٚاسد ضذٜ ثٛد ثٝ حفبػ ثشخٛسد وشد أب  اص صٔبٖ دس ثشاثش دس عالیی سیچبسد ثشای چٟبسٔیٗ ثبس

ٕٞچٙبٖ . ثٛد ثمیٝ سٝ سبی اَٚ احسبس یىسب٘ی داضشٙذ ایٗ یىی ثشخالف . ایٗ ٔشفبٚر اص سٝ سبی دیٍش ثٛد

َ دیذٖ دسخطیذ ٚ ثشخالف سٛصش احسبس داك ای فٕٛدی اص ٔٙجـ غیش لبة وٝ دسشص سا فجٛس داد دیٛاسٜ

سشسیذ  اٚ ٔی. ایٗ ثذسشیٗ حفبؽی ثٛد وٝ سب وٖٙٛ احسبس وشدٜ ثٛد. ٌزاضز ثٛدٖ ٘ٛس لشٔض ثش اٚ اثش ٔی

 .أب وبسی ٘ىشد ٘ذٕٔىٗ اسز ٔٛٞبی دسشص سا ثسٛص

دسشص سا « .سٓاٌٝ دیذی ثیطشش اص سحّٕشٝ ثٍٛ وٝ ٚای. ایٗ یىی فشق داسٜ». سیچبسد دسشص سا فمت وطیذ

ٍ٘شاٖ ٘جبش ٞش ٚلز خٛاسشی ». اٚ خٛد سا خٕـ وشد. ٌشفشٝ سب اص اٚ ثٟشش ٔحبفؾز وٙذ ثشدیٗثذٚس 

 «.ٚایٕیسشیٓ

ٚلشی ٘ٛس لشٔض ثش چشْ لشٔض ثش سٚی . اٚ سشش سا ثٝ ٘طب٘ٝ سبییذ سىبٖ داد ٚ ثٝ ٚسٚدی دس ٘ضدیه ضذ٘ذ

 «.ادأٝ ثذٜ .ٔطىّی ٘یسز»:٘بِٝ وشد. ثبصٚیص خٛسد اٚ ثٝ خٛد دیچیذ

 ثشدیٗسٟٙب دس اص ایٙىٝ دسشب٘ص سا اص دٚس اٚ ثشداضز . فجٛس داد ٚ سٞبیص وشد حفبػ سا اص ٔیبٖ ثشدیٗاٚ 

اٚ دس ایٗ ٘ٛس وٓ . وشد ٞب ایدبد ٔی ٞبی سٙذی دس ثیٗ سشٖٛ ٘ٛس ٌٛی دس دسز سیچبسد سبیٝ. آسأص دیذا وشد

اص ضصز یب ٞفشبد  دس دیٛاس ِجٝ اسبق ثیص.  ٘ذٞبی اعشاف اسبق ثجی سٛا٘سز عبلچٝ ٔب٘ٙذی دس سًٙ ٔی

ٞبی  ٞب ٚ ضىُ دا٘سز وٝ ا٘ذاصٜ دیذ ٔی ثب ٚخٛد ایٗ وٝ ٔحشٛای آٟ٘ب سا ٕ٘ی. سٛسفشٍی ایٗ چٙیٙی ٚخٛد داضز

 .ٔخشّفی داس٘ذ

دا٘سز  اٚ ٕ٘ی. ٞبیی دس فبصّٝ دٚس افشبد ٔٛٞبی دطز ٌشد٘ص سیخ ضذ سیچبسد ٚلشی چطٕب٘ص ثش ثشآٔذٌی

 .سش اص ثمیٝ ٞسشٙذ دا٘سز وٝ خیّی خغش٘بن سشٙذ أب ثٝ عٛس غشیضی ٔیآٟ٘ب چٝ ٜ

اٚ ثٝ چب٘ٝ ثٝ اسبق ثضسي « .سٛ٘یٓ دٚس ثبضیٓ ٞب سب ٔی ثبیذ اص دیٛاسٜ. ٘ضدیه ٔٗ ثٕٖٛ». ٌفز ثشدیٗاٚ ثٝ ثٝ 

 «.ساٞیٝ وٝ ثبیذ ثشیٓ. اٚ٘دب». اضبسٜ وشد

 «س ٔیذٚ٘ی؟ٚچظ»

ثٟششٜ وٝ اص ایٗ ٔسیش ». دس ٔسیشی دش دیچ ٚ خٓ صبف ضذٜ ثٛدسًٙ عجیقی ٚ سخز « ثٝ صٔیٗ ٍ٘بٜ وٗ»

 «.ثشیٓ

سٛ٘ٓ اص ایٙدب ثشْ  اٌٝ اسفبلی ثشار ثیبفشٝ ٔٗ ٕ٘ی. سٛ ٔٛاؽت ثبش» ثٝ اٚ خیشٜ ضذچطٕبٖ آثیص ثب ٍ٘شا٘ی 

 «.افشٓ ایٙدب ثٝ سّٝ ٔی. ثیشٖٚ سب وٕه ثٍیشْ

خٛة ایٗ خغشیٝ وٝ ثشای ٔٛسد فاللٝ ». دس عَٛ غبس ثٝ حشوز دس آٔذ وبٔال سبوز سیچبسد ِجخٙذی صد ٚ

 «.وشدی ٔٗ ثٛدٖ ثبیذ لجَٛ ٔی
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وٙیذ وٝ ٔٗ خٛدٔٛ ٔٛسد فاللٝ ضٕب  ِشد ساَ، ٚالقب فىش ٔی». ٘بساحشی اٚ ثب سالش سیچبسد اصال وبٞص ٘یبفز

 «.وٙٓ سصٛس ٔی

 «.ایٙٛ ٌفشٓ چٖٛ ٕٞیطٝ خٛدر ایٙٛ ٔیٍی. ثشدیٗ». سیچبسد ثشسسسی وشد وٝ ٞٙٛص دس ٔسیش لشاس داس٘ذ

سٛ٘ٓ ثذشسٓ؟ سٛاَ خذی؟  یٝ سٛاَ ٔی. ِشد ساَ». ضذ٘ذ ای دس سىٛر فىش وشد ٚ اص ٔیبٖ اسبق سد ٔی اٚ ِحؾٝ

 «سٛاَ ضخصی؟

 «ٔقّٛٔٝ»

ثبص . سبٖ اصدٚاج وشدیذ ٚلشی ثب ّٔىٝ». اش وطیذ ٚ آٖ سا ٍ٘ٝ داضز اش سا سٚی ضب٘ٝ اٚ ٔٛٞبی ٔٛخذاس لٟٜٛ

 «٘ٝ؟. ثب ص٘بٖ دیٍش خٛاٞیذ ثٛدٞٓ 

 «.ٔٗ ثٝ فطمٓ ثٝ اٖٚ ٚفبداسْ. ٔٗ ویالٖ سٚ دٚسز داسْ. ای ٘ذاسْ ٔٗ صٖ دیٍٝ». سیچبسد اخٕی ثٝ اٚ وشد

اٚ . ٝ٘ن ایٗ وبسیٝ وٝ ِشد ساَ ٔی. حشی ٔٗ. سٛ٘یذ ٞش چی ثخٛایٗ داضشٝ ثبضیذ ٔی. أب ضٕب ِشد ساَ ٞسشیذ»

 «.ثشای ایٗ وٝ اٍ٘طشب٘شٖٛ سا ثطىٙٝ ضٕبْ داسیذ أب. ص٘بٖ صیبدی داسٜ

ایٗ ٔٛضٛؿ ٔشثٛط ثٝ ٚلشیٝ وٝ دسشٓ سٚ » . ضٛد اٚ احسبس دٚسدسشی داضز وٝ ٞیح دسخٛاسشی ٔغشح ٕ٘ی

ٔٗ  ثشدیٗ». اٚ ثٝ عشف دیٍش ٍ٘بٜ وشد ٚ سشش سا ثٝ ٘طب٘ٝ سبییذ سىبٖ داد« .ار ٌزاضشٓ سٚی سیٙٝ،سٚی سٛ 

 «.دسن وٙیأیذٚاس ثٛدْ وٝ . خٛة چیض دیٍٝ ٘جٛد... ثٝ خبعش ایٗ وٝ ایٙٛ ثشای وٕه ثٝ سٛ ا٘دبْ دادْ ٘ٝ 

ٔٙؾٛسْ . ٔٙٛ خٛس دیٍٝ ِٕس ٘ىشدیٗ. ٔٙؾٛسْ ایٗ ٘جٛد. دٚ٘ٓ ٔی». اٚ دسشی ٍ٘شاٖ ثش ثبصٚی سیچبسد ٌزاضز

عٛسی وٝ ضٕب دسششٛ٘ٛ ». اٚ ِت دبییٙص سا ٌبص ٌشفز« .ایٙٝ وٝ ٞیچ ٚلز اص ٔٗ ٘خٛاسشیٗ ایٗ وبسٚ ثىٙٓ

 «.اضشیٗ سٚ ٔٗ، ٔٙٛ خیّی ضشٔٙذٜ وشدٌٜز

 «چشا؟»

 «.ضٕب ِشد ساَ ٔٗ ٞسشیذ ٚ ٔٗ ثب ضٕب صبدق ٘جٛدْ. چٖٛ ضٕب ص٘ذٌیشٖٛ سٚ ثشای ٔٗ ثخغش ا٘ذاخشیذ»

ثٛد٘ذ   سیچبس اضبسٜ وشد سب اص ٔسیشی ثیٗ سشٛ٘ی ثشٚ٘ذ وٝ ثیسز ٔشد وٝ دسشب٘طبٖ سا ثٝ ٞٓ دادٜ

 «.ثشدیٗوٙی  سی ٔٙٛ ٌیچ ٔیدا». سٛا٘سشٙذ دٚس آٖ سا ثٍیش٘ذ ٕ٘ی

 «.احسبس ٘ىٙیذ ضٕب سٚ دٚسز ٘ذاسْ سبٌٓ وٝ ٔٛسد فاللٝ ضٕب ٞسشٓ  خٛة ٔٗ ٔی»

 «وٙی وٝ ثٍی ٔٙٛ دٚسز ٘ذاسی؟ داسی سالش ٔی»

 «.اٜٚ ٘ٝ ٔٗ ضٕب سٚ دٚسز داسْ». اٚ دٚثبسٜ ثبصٚیص سا ٌشفز

 « -ٔٗ ثٟز ٌفشٓ وٝ ٔٗ  ثشدیٗ»



G 

 
6 

 Good-life.ir مسلک پارسایان

 
 

ضٕب ٔٙٛ ثیص اص یه . ضٕب ٔٙٛ آصاد وشدیذ. فٙٛاٖ ِشد ساَ ثٝ ضٕب فاللٝ داسْٔٗ ثٝ . ٔٙغٛسْ اٚ٘دٛسی ٘جٛد»

ٔٗ ضٕب سٚ ثٝ فٙٛاٖ ِشد . ص٘ذٌیٓ سٚ ٘دبر دایذ ٚ ٔٙٛ وبُٔ وشدیذ. ٚ ثٝ ٔٗ افشٕبد وشدیذ یذٔٛسدسیز دیذ

 «.ساَ دٚسز داسْ

سثغی داسٜ ثٝ ایٙىٝ ٕٞیطٝ ایٗ چٝ . دٜ حشفبر ٔقٙی ٕ٘ی». سیچبسد سشش سا  ثشای دبن وشدٖ افىبس سىبٖ داد

 «.ٌی ٔٛسد فاللٝ ٔٗ ٞسشی ٔی

خٛاْ ٔٙٛ ٔدجٛس وٙیذ  سشسٓ اٌٝ ثذٚ٘یذ وٝ ٕ٘ی ٔی. خٛاْ ثب ضٕب ثخٛاثٓ ٔٗ ایٗ عٛس ٔیٍٓ وٝ فىش ٘ىٙیذ ٕ٘ی»

 «.وٝ ایٗ وبسٚ ثىٙٓ

صیبد ». ٚدثٝ ٘ؾش ساٞشٚی سبدٜ سٍٙی ة. اسد ٘ٛس سا ثٝ ثیشٖٚ ٌشفز سب ثٝ ساٞشٚی خشٚخی اسبق سسیذ٘ذسیچ

 «.وٙٓ ٌفشٓ وٝ ایٗ وبسٚ ٕ٘ی». اٚ ثٝ عشفص حشوز وشد« .سخز ٍ٘یش

ٔٗ . أب لجال ثبٚس ٘ذاضشٓ. وٙٓ ثبٚسسٖٛ ٔی» . اٚ ثٝ سیٙٝ چذص دسز صد« -ثقذ اص وبسی وٝ وشدیذ . ٔیذٚ٘ٓ»

 «.سش ٞسشیذ وٙٓ وٝ ضٕب خیّی ٔشفبٚر االٖ داسْ احسبس ٔی

 «ٔشفبٚر اص وی؟»

 «داسوٗ ساَ»

ٕٞیٙغٛس دس عَٛ ساٞشٚی عٛال٘ی حشوز وشد٘ذ ٘بٌٟبٖ دٚثبسٜ ثٝ اٚ ٍ٘بٜ « س ایٗ ٔٛسد دسسز ٔیٍیخٛة د»

خٛاسشی ایٙب سٚ ثٝ ٔٗ ثٍی وٝ فىش ٘ىٙٓ وٝ اص ٔحجز ٔٗ  داسی ٔیٍی وٝ فبضك وسی ضذی ٚ ٔی». وشد

 «وٙی سب یٝ ٔٛلـ سالش ٘ىٙٓ وٝ ٔدجٛسر وٙٓ؟ دٚسی ٔی

 «ثّٝ». ای ثسشٝ ضذ آثیص ثشای ِحؾٝسش ضذ ٚ چطٕبٖ  ٔطشص ثش ٔٛٞب ٔحىٓ

دس دبیبٖ ساٞشٚ ثٝ اسبق ثضسٌی سسیذ٘ذ وٝ دیٛاسٞبی آٖ ثب خض ٚ دطٓ آٚیضاٖ اص « خٛة ثشدیٗ؟ٚالقب؟ »

 .دٞب سا دطٓ ٌبس سطخیص دا سزاٚ دٛ. سیچبسد ٕ٘ب سا اص دٚس ٍ٘بٜ وشد. ٞب دٛضیذٜ ضذٜ ثٛد چٛة

دسشص سا سىبٖ داد ٚ احسبس « ویٝ؟». ٚ خٙذیذسیچبسد ٍ٘بٞی وشد ٚ دٚثبسٜ ضشٚؿ ثٝ حشوز وشد 

. ضذ خٛد داضز سد ٔی  اٚ ضبیذ اص ٔحذٚدٜ. ضشٔٙذٌی صیبدی ثب سٛخٝ ثٝ حبِز فدیت اٚ دس آٖ ِحؾٝ وشد

 «.خٛدر ا٘شخبة وٗ. ایٗ ٔشثٛط ثٝ سٛئٝ. خٛاْ فىش وٙی ٔدجٛسی ٕ٘ی. خٛای ثٍی ٍ٘ٛ اٌٝ ٕ٘ی»

 «.خٛاْ افششاف وٙٓ ثٝ خبعش وبسایی وٝ ثشای ٔب وشدیٗ ٔی». آة دٞب٘ص سا لٛسر داد ثشدیٗ

 «-ایٗ . افششاف؟ ایٗ وٝ ثٝ ٔٗ ثٍی ویٛ دٚسز داسی افششاف ٘یسز». سیچبسد صٛسسص حبِز خبصی ٌشفز

 «سایٙب»
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ضی سفیذ دبی ساسز فمظ سٚی وب. وبضی سجض دبی چخ». اٚ ٍ٘بٞی ثٝ فمت ا٘ذاخز. دٞبٖ سیچبسد ثسشٝ ضذ

لجُ اص ایٙىٝ اص آخشیٗ وبضی سد ثطی . ٞبی سفیذ یب سجض سٚ سد ٘ىٗ حشی یىی اص وبضی. سب اص ایٗ خب سد ثطیٓ

 «.دبیٝ سشٖٛ سٚ ِٕس وٗ

یذ سب ا٘شٟبی ٔسیش سٍٙی د٘جبَ وشد ٚ دبیٝ سشٖٛ حٞبی سجض ٚ س اٚ ثٝ دلز اٚ سا دس حبَ ٌبْ ٌزاضشٗ ثش وبضی

 .ای دسخطبٖ ٕٞب٘ٙذ خٛاٞشی ثضسي سسیذ ٞبی ٘مشٜ سًٙ اص سًٙ سا دسز صد ٚ ثٝ ساٞشٚی ثّٙذ ٚ

 «دٚ٘سشی؟ چغٛس لضیٝ ایٗ وبضی سجض ٚ سفیذسٚ ٔی»

اٚ دٚثبسٜ ثٝ فمت ٍ٘بٜ وشد « .ثبیذ حفبػ یب چیضی ٔطبثٝ ثبضٝ. دٚ٘ٓ ٕ٘ی». اٚ ٍ٘بٞی ثب اخٓ ا٘ذاخز« چی؟»

ٚ وبسا ٚ سٛ، اِٚیه ٚ اٌبٖ ٕٞٝ سٚ ٔثُ  .ٔٗ سایٙب سا ٞٓ دٚسز داسْ ثشدیٗ». ٍ٘بٞص ثش صٔیٗ ثٛد ثشدیٗ

 «.سایٙب ص٘ٝ... أب ». اٚ سشش ثذٖٚ ٍ٘بٜ وشدٖ سىبٖ داد« دٚ٘ٓ؟ ٔیخٛدْ خب٘ٛادٜ 

 .اخٕی سشد وشد ثشدیٗ

 «-، ثٟششٜ ایٙٛ ثٝ سایٙب ٍ٘ی یب ثشدیٗ»ثقذ سىٛر عٛال٘ی ٌفز 

 «.سایٙب ٞٓ ٔٙٛ دٚسز داسٜ»

 ثشدیٗ... فٟٕٓ  ٕ٘ی... سٛ٘ی  ٕ٘ی... أب چغٛس ». دا٘سز چٝ ثٍٛیذ سیچبسد خٛدش سا صبف وشد دس حبِی وٝ ٕ٘ی

 «داسی چی ٔیٍی؟

ٌفشیٗ فىش وشدیٓ ضبیذ ٔغبثك ثب اٚ٘ب  اِٚص ٚلشی وٝ چیضایی سٚ ثٝ ٔب ٔی. ضٕب ٕٞیطٝ ثب ٔٗ صبدق ثٛدی»

 «.وبسا ٕٞیطٝ ضٕب سٚ ثبٚس داضز أب ٔٗ ٘ٝ. ٖٔٛ اِجشٝ ٘ٝ ٕٞٝ. فُٕ ٘ىٙیٗ

فٟٕیذ ٚ دسشٛس . ٚلشی داسوٗ ساَ دس ٘مص ِشد ساَ ٔب ثٛد». سد یه ٔٛسدسیز ثبصٌطزصٛسسص ثٝ حبِز س

فىش . ایٗ ساٜ اریز وشدٖ ٔٗ ثٛد. دٚ٘سز ثشد چٖٛ ٔی اٖٚ ٔٙٛ ثٝ سخشص ٔی. داد وٝ ٔٗ ثٝ سخشص ثشْ

وٙیٗ دس خٛاسشٓ وٝ ٔخفی وٙٓ ٚ فىش وٙیذ ٔٗ ثٝ ضٕب فاللٝ  وشدْ اٌٝ ضٕب ٞٓ ثذٚ٘یٗ ٕٞیٗ وبسٚ ٔی

 «.اسْد

 «.وشدْ ، ٔٗ ایٗ وبسٚ ٕ٘یثشدیٗ». سیچبسد سشش سا سىبٖ داد

 «.ثشای ٕٞیٗ افششاف وشدْ چٖٛ ضٕب صبدق ثٛدیذ أب ٔٗ ثب ضٕب صبدق ٘جٛدْ. دٚ٘ٓ حبال ٔی»

سا اص ساٞشٚیی ثب  ثشدیٗاٚ دس حبِی وٝ « .خٛضحبِٓ وٝ احسبس ثٟششی داسی. خٛة». سیچبسد ضب٘ٝ ثبال ا٘ذاخز

داسوٗ ساَ سٛ سٚ ثب ا٘شخبة وشد٘ز ثٝ فٙٛاٖ ». داد سخز دس فىش ثٛد دیٛاسٞبی ٌچ وبسی ضذٜ فجٛس ٔی

 «ٔٛسدسیز ایٗ خٛسی وشد؟ ثشای ٕٞیٗ اص ٔشدا ثذر ٔیبد؟

. وشدْ دٚ٘ٓ فمظ اص ٚلشی خٖٛٚ ثٛدْ ثٝ دخششا ٍ٘بٜ ٔی ٕ٘ی. ٔٗ اص ٔشدا ٔشٙفش ٘یسشٓ». اٚ اخٕی ثٝ سیچبسد وشد

 «حبال اص ٔٗ ٔشٙفشی؟». دسشص سا ثش ٔٛٞبیص وطیذ« .وٙٗ دسشا ٔٙٛ خّت ٕ٘ی
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ضٝ خٛس دیٍٝ دس ٔٛسدش فىش  أب ٕ٘ی. سٛ ٔحبفؼ ٔٗ ٞسشی ٔثُ ٕٞیطٝ ثشدیٗ. ٔشٙفش ٘یسشٓ سٛ٘ٝ ٘ٝ ٔٗ اص »

 «.وٙی؟ آخٝ ثٝ ٘ؾش دسسز ٕ٘یبد

. دٜ سٚص فبِی ٔیطٝ، ثٝ ٘ؾش دسسز ٔیبدخٗ ٚلشی سایٙب ثٝ صٛسر خبصص ثٝ ٔٗ ٔی». اٚ ِجخٙذی دٚسدسز صد

دٚ٘ٓ وٝ لّجٓ دس دسشبٖ اٖٚ  ٔی. وٙٝ ٚ لّجٓ ثٝ سذص دس ٔیبد ثٝ ٘ؾش دسسز ٔیبد ٚلشی صٛسسٕٛ ِٕس ٔی

 «.وٙیذ ٔٗ خیّی دسشٓ أب ضٕب فىش ٔی». ِجخٙذش دژٔشد« .أٙیز داسٜ

یٙغٛسی ٘سجز ثٝ ویالٖ فىش ٔٙٓ ا». آٔذ سیچبسد ٍ٘بٞص سا چشخب٘ذ ضشْ ٕٞب٘ٙذ ثبد سشدی ثٝ عشفص ٔی

 «.یٝ سٚصی دذسثضسٌٓ ٌفز وٝ ثبیذ فشأٛضص وٙٓ أب أىبٖ ٘ذاضز. وٙٓ ٔی

 «ثشای چی ایٙٛ ٌفز؟»

خٛاسز ا٘دبْ  ٌیش ثٛدٖ ویالٖ سا ٔغشح وٙذ ٚ صد ایٗ وبس سا ثٝ ٘فـ سیچبسد ٔی سٛا٘سز افششاف سیچبسد ٕ٘ی

 ثشدیٗسٛا٘سز ثب  اٚ احسبس ثذی داضز وٝ ٕ٘ی. ضذسٛا٘سز فبضك افششافٍیش ثب وسی دیٍش ٘جبیذ ٔی. دٞذ

 «.وشد اٖٚ ثشای ٔٗ ٔٙبست ثبضٝ فىش ٕ٘ی». ضب٘ٝ ثبال ا٘ذاخز. اوٖٙٛ صبدق ثبضذ

سا ثش آٖ  ثشدیٗ. اسبق ٔثّثی ٘یٕىشی داضز. سیچبسد اٚ سا اص حفبػ دیٍشی سد وشد سب ثٝ ا٘شٟبی ساٞشٚ سسیذ٘ذ

 .د٘یٕىز ٘طب٘ذ ٚ ٌٛی سا ٔیبٖ آٟ٘ب لشاس دا

دٚ٘ٓ ٚلشی دذسثضسٌٓ ثٟٓ ٌفز وٝ ویالٖ سٚ فشأٛش  ٔٗ ٔی. فٟٕٓ چٝ احسبسی داسی فىش وٙٓ ٔی ثشدیٗ»

خٛاٞی داضز یب ٘خٛاٞی . سٛ٘ٝ ثٍٝ وٝ چٝ احسبسی داضشٝ ثبضی وسی دیٍٝ ٕ٘ی. وٙٓ چٝ احسبسی دیذا وشدْ

دٚسز ثٛدٖ ثٝ ایٗ ٔقٙب  .وٙٓ ضٕب ٕٞشٖٛ دٚسشبی ٔٗ ٞسشیٗ فٟٕٓ یب سبییذ ٕ٘ی دسسشٝ ایٙٛ ٕ٘ی. داضز

 «.سٛ٘یٗ ثبصْ دٚسز ثبضیٗ ٘یسز وٝ ثبیذ فیٗ ٞٓ ثبضیٗ ِٚی ٔی

ضٕب . ٌشدْ فشدا ٔٗ ثٝ دیٟبسا ثشٔی. ٌفشٓ سٛ٘یذ ٔٙٛ لجَٛ وٙیذ أب ثبیذ ثٝ ضٕب ٔی دٚ٘ٓ وٝ ٕ٘ی ِشد ساَ ٔی»

 «.وٙیذ ثٝ فٙٛاٖ ٔحبفؼ داضشٝ ثبضیذ ٘جبیذ وسی سا وٝ سبییذ ٕ٘ی

 «٘خٛد فشٍ٘ی آة دض دٚسز داسی؟». فىش وشد ای سیچبسد ِحؾٝ

 «ثّٝ». اخٓ وشد ثشدیٗ

ایٗ ثبفث ٔیطٝ وٝ ٔٙٛ وٕشش دٚسز داضشٝ ثبضی چٖٛ ٔٗ اص . خٛة ٔٗ اص ٘خٛدفشٍ٘ی آة دض ٔشٙفشْ»

 «خٛای اص ٔحبفؾز ٔٗ دسز ثىطی؟ چیضی وٝ سٛ خٛضز ٔیبد ثذْ ٔیبد؟ یب ٔی

سٛ٘یٗ ثٝ وسی وٝ  چغٛس ٔی. وٙٝ خیّی ثب ٘خٛدفشٍ٘ی فشق ٔیِشد ساَ، ایٗ ». صٛسسص حبِز خبصی دیذا وشد

 «.وٙیٗ ایٕبٖ داضشٝ ثبضیٗ سبییذش ٕ٘ی
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. أب الصْ ٘یسز ایٙغٛس ثبضٝ. وٙٓ دسسز ثبضٝ فمظ فىش ٕ٘ی. ثشدیٗوٙٓ  ایٙغٛس ٘یسز وٝ ٔٗ سٛ سٚ سبییذ ٕ٘ی»

ٚ ٔٗ صٔبٖ صیبدی ثب ٞٓ ثٛدیٓ ٚ   ٌیّض. ٔٗ ٚلشی خٛٚ٘شش ثٛدْ یٝ دٚسشی داضشٓ وٝ اٚ٘ٓ سإٞٙبی خٍُٙ ثٛد

 «.اضششاوبر صیبدی داضشیٓ

سٛ٘سشٓ ثفٟٕٓ  ٕ٘ی. وشد ٔٗ اص ِٛسی فّىٙش ٔشٙفش ثٛدْ ثب ٌیّض خیّی ثذ سفشبس ٔی. ضذ  اٖٚ فبضك ِٛسی فّىٙش»

ٔٗ دٚسشٕٛ اص . وشدْ اٚ٘ٓ ٕٞیٗ احسبس سٚ داسٜ ٔٗ اٚ٘ٛ دٚسز ٘ذاضشٓ ٚ فىش ٔی. چشا اٚ٘ٛ دٚسز داسٜ

ثٝ . ٔٗ ثٝ خبعش ِٛسی اٚ٘ٛ اص دسز ٘ذادْ. خٛاسشٓ ثبضٝ چٖٛ اٖٚ ٔثُ چیضی ٘جٛد وٝ ٔٗ ٔی دسز دادْ

خٛاسشٓ ثضاسْ خٛدش  ٔٗ سٕبْ چیضای خٛثی وٝ داضشیٓ اص دسز دادْ چٖٛ ٕ٘ی. خبعش خٛدْ اص دسشص دادْ

 «.خٛسْ ٔٗ ٕٞیطٝ سبسف چیضایی وٝ اص دسشٓ دادْ ٔی. ثبضٝ

ای خض ٔٛسدسیز ثبضیٗ ٔثُ ٔٗ وٝ یبد  ٌیشیٗ وٝ چیضٜ دیٍٝ داسیٗ یبد ٔیٚلشی . فىش وٙٓ ایٙٓ ٔثُ اٚ٘ٝ»

چغٛسی ثٛدٖ یٝ فشدٜ حشی ثخطبیی وٝ  یفٟٕیٗ وٝ دٚسز ثٛدٖ ٔبٚسا ٌشفشٓ ٚ ثضسي ضذْ، ٔی

٘یبصی ٘یسز . وٙٝ فٟٕیٗ سٚ ٘بٟٔٓ ٔی دالیّی وٝ ضٕب اٚ٘ب سٚ دٚسز داسیٗ ثخطبیی وٝ ضٕب ٕ٘ی.فٟٕیٗ ٕ٘ی

خٛایٗ وٝ خٛدضٖٛ  اٌٝ ٚالقب ثٟطٖٛ إٞیز ٔیذیٗ ٔی. وبسٚ ثىٙیٗ یب ثشای اٚ٘ب ص٘ذٌی وٙیٓثفٟٕیٗ یب ٕٖٞٛ 

 «.ثشای ٕٞیٗ ثٛدٜ وٝ اص اَٚ دٚسشطٖٛ داضشیٗ. ثبضٗ

 «.ٚ ایٗ ٟٕٔٝ ثشدیٗٔٗ سٛ سٚ دٚسز داسْ »

 «دسسشٝ؟»

 «.دسسشٝ»

ثقذ اص ایٙىٝ ٔٙٛ ٘دبر . إَٖٔٙٛ ِشد س». دسشٟبیص سا ثذٚس ٌشد٘ص ٌزاضز ٚ اٚ سا ثٝ آغٛش وطیذ ثشدیٗ

سایٙب ٞٓ اص ایٗ وٝ ضٕب ٕٖٞٛ وبسٜ داسوٗ ساِٛ . ٜ ٌفشٓخٛضحبِٓ ن. سشسیذْ وٝ ٘بأیذ ضذٜ ثبضیٗ دایذ ٔی

 «.وٙیٗ خٛضحبَ ٔیطٝ ٕ٘ی

سیچبسد دسز اٚ سا ٌشفز ٚ اص اسبق فدیت ثٝ . ٕٞب٘غٛس وٝ ایسشبدٜ ثٛد٘ذ ثخطی اص دیٛاس سٍٙی وٙبس سفز

ثٛد وٝ وف سٍٙی آٖ دس ٚسظ ٕٞب٘ٙذ وٛٞبٖ ثضسي  ٕ٘بیبٖٞب سبسیه ٚ اسبلی  اییٗ دّٝٚسٚدی خذیذ ثشد ح

 .ثشآٔذٜ ثٛد

                                                             

1 Giles 

2 Lucy Fleckner 
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وٙٓ ٚ چٝ  سٛ٘یٓ چیضایی سٚ وٝ دٚسز ٘ذاسْ ا٘دبْ ثذیٗ ثٍٓ یب سبییذ ٕ٘ی اٌٝ ٔب دٚسز ضٕب ٞسشیٓ دس ٔی»

. وبسا وشدیٗ دٚسز ٘ذاسْٔٗ وبسی ثب ». سیچبسد سشش سا ثٝ ٘طب٘ٝ سبییذ سىبٖ داد« وبس اضشجبٞی وشدیٗ؟

 «.ٚالقب اص دسز ضٕب فصجب٘ی ثٛد

وبسا؟ اص ٔٗ فصجب٘یٝ؟ ». وشد سیچبسد ثٝ فمت ثٝ اسبق فدیت ٍ٘بٞی ا٘ذاخز وٝ ٘ٛس سا داخُ خٛد خزة ٔی

 «ٍٔٝ ٔٗ چی وبس وشدْ؟

. اش ثب سشدسٌٕی دس ٞٓ سفز اٚ ادأٝ داد ٚلشی سیچبسد چٟشٜ« .ثٝ خبعش ٔٗ ثبٞبش ثذ ثشخٛسد وشدیٗ»

اص دسز ٕٞٝ  ثب آخیُ سٟذیذ وشدیٓ ثقذ اص خسشدٛ ثشای ثشٌٚبٖ ٚلشی ٔٗ سحز سّغٝ خبدٚ ثٛدْ ٚ ضٕب سٚ»

 «.ٕٞٝ ٔب سٚ ٔثُ ٞٓ دس ٘ؾش ٌفشیٗ ثب ایٗ وٝ فمظ ٔٗ ایٗ وبسٚ وشدٜ ثٛدْ. ٔب فصجب٘ی ضذیذ

ایٙٛ ثبیذ . ْش ثٝ خبعش وبسی وٝ وشدی فىش وشدْ سٛسظ ٔٛسدسیز سٟذیذ ٔی. دٚ٘سشٓ چٝ خجشٜ ٔٗ ٕ٘ی»

 «.ثذٚ٘ٝ

دٚ٘ٝ أب ٚلشی فٟٕیذی ٚ ٔٗ دٚثبسٜ وبُٔ ضذْ ٞیچ ٚلز ثٝ وبسا ٚ سایٙب ٍ٘فشیٗ وٝ سفشبس ضٕب ثب اٚ٘ب  ٔی»

 «.اٚ٘ب ایٗ وبسٚ ٘ىشدٖ. ٘بدسسز ثٛدٜ وٝ دسسز ٔثُ ٔٗ ثبٞبضٖٛ سفشبس وشیٗ

چشا . س ثذی داسْحبال احسب. دسسز ٔیٍی». سیچبسد دس سبسیىی احسبس وشد صٛسسص لشٔض ضذٜ اسز

 «چیضی ٍ٘فز؟

ثخیش ٌفشٙطٛ دٚسز ٘ذاضشیٗ،   صدیذ چٖٛ صجح اٌٝ اٚ٘ٛ ٔی. ضٕب ِشد ساَ ٞسشیذ». اثشٚیص سا ثبال ثشد ثشدیٗ

 «.ٌفز ثبصْ چیضی ٕ٘ی

 «دس ثشای چی داسی سٛ ٔیٍی؟»

ٞبی ثب  ثٝ د٘جبَ اٚ دس سشسشایی فدیت ثب وفی اص لّٜٛ سًٙ ثب فشض دٚ فٛر ٚ صبف ٔب٘ٙذ سیٛة ثشدیٗ

 «چٖٛ دٚسز ٔٗ ٞسشیذ». عالیی حشوز وشد٘ٛاسٞبی 

سیچبسد . اش ٍ٘بٜ وشد ٚ ِجخٙذی ثٝ ٘طب٘ٝ سطىش صد اٚ ثٝ سٕز عال دسز دساص وشد ٕٞب٘غٛس وٝ اص سٚی ضب٘ٝ

 «ایٗ وبسٚ ثىٙی ٔشدی». دسشص سا دس ٞٛا ٌشفز

ٖ ساٜ ٔیشی وٝ سٕبْ فٕشر ایٙدب دٚ٘ی ٚ ثقذ ٔثُ ای چغٛس ٔیٍی ٞیچ چی دس ٔٛسد ایٙدب ٕ٘ی». اٚ اخٕی وشد

 «ثٛدی؟

 «ثٝ خبعش سٛ». چطٕب٘ص ٘بٌٟبٖ ثب دسن ٔسبِٝ ثبص ضذ. سیچبسد دّىی دس ثشاثش سٛاَ صد

«ٗٔ!» 
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ٔٗ سٛخٝ وبُٔ ثٝ حشفبی سٛ . ثّٝ ثب صحجز وشدٖ رٞٗ ٞٛضیبس ٔٙٛ ٔٙحشف وشدی». سیچبسد ثب سقدت ٌفز

ٔٗ اصال ٔشٛخٝ ٘طذْ چغٛسی ایٗ . وشد ٔٙٛ سإٞٙبیی ٔیوشدْ دس ایٗ ٔذر ٔٛٞجز  داضشٓ ٚ ثٝ اٚ٘ب فىش ٔی

 «.سٛ٘یٓ ثشٌشدیٓ االٖ ٔی. دٚ٘ٓ ٚ ساٜ ثشٌطشٛ حبال وٝ اص ایٗ ساٜ اٚٔذْ خغشار سٚ ٔی .اسفبق افشبد

 «ثشدیٕٖٗٔٙٛ ». سا فطبس داد ثشدیٗاٚ ضب٘ٝ 

 «دس دٚسز ثشای چیٝ؟». اٚ خٙذیذ

 «.ایٗ عشف. فىش وٙٓ اص ثذسشیٙص سد ضذیٓ» 

. ٞبی ٔبسدیچ دس وٙبس دیٛاس ثیشٚ٘ی ثٛد دبیبٖ سُٛ٘ عالیی اسبق ثشخی ٌشد ثٛد وٝ صذ فٛر دٟٙب داضز دّٝ دس

دس فضبیی سبسیه دس ثبال ٘ٛس سبسیىی سا . ٞبی صبفی ثشای دسٞب ٚخٛد داضز ٞبی غیشٔٙؾشْ ٔىبٖ دس فبصّٝ

سٛا٘سز ٔغٕئٗ ثبضذ وٝ ثشج  اسد ٕ٘یسیچ. ٞب فٕذسب وٛچه ثٛد٘ذ أب یىی اص آٟ٘ب ثضسي ثٛد دٙدشٜ. ضىبفز ٔی

 .دبییٗ ثذ٘ٝ ثشج دس سبسیه ٔحٛ ضذٜ ثٛد. ثٝ چٝ ثّٙذی اسز أب ٘ضدیه ثٝ دٚیسز فٛر ثٛد

ثٝ ٘ؾش خیّی ثذسش . ٔٗ ایٙدب سٚ دٚسز ٘ذاسْ». دس حبِی وٝ اص ِجٝ ٘شدٜ آٞٙی ٔحُ اسششاحز ٌفز ثشدیٗ

 «.ٔیبد

اٚ ٍ٘بٜ « . ٘ضدیه ثٕٖٛ ٚ چطٕبر ثبص ثبضٗ». وٙذ ٔیسیچبسد فىش وشد چیضی دبییٗ دس سبسیىی حشوز 

اٌٝ اسفبلی افشبد ثبیذ سالش وٙی ». ای دٚخز وٝ حشوز سا دیذٜ ثٛد سب دٚثبسٜ آٖ سا ثجیٙذ اش سا ثٝ ٘مغٝ خیشٜ

 «.ثیشٖٚ ثشی

سش اص ٞب صٔبٖ ثشد سب ثٝ ایٙدب ثشسیٓ خیّی ثیص ِشد ساَ سبفز». ثب فذْ سبییذ  اص سٚی ٘شدٜ ٍ٘بٜ وشد ثشدیٗ

 «.اٌٝ اسفبلی ثشای ضٕب ثیبفشٝ ٔٙٓ ٔشدْ. اٚ٘ی وٝ ٔٗ یبدْ ٔیبد حفبػ سد وشدیٓ

. ٕٞیٙدب ٔٙشؾش ثٕٖٛ». وشد ثٟشش ثٛد سب ضُٙ ٔٛسسٛیز سا اسشفبدٜ ٔی. ٞبیص سا دس ٘ؾش ٌشفز سیچبسد ٌضیٙٝ

 «.ٔٗ ٔیشْ یٝ ٍ٘بٞی ثىٙٓ

 «.٘ٝ سٛ سٟٙب ٕ٘یشی». ی دسخطب٘ص ٍ٘بٜ وٙذآش ٌشفز ٚ چشخب٘ذ ثٝ چطٕبٖ آة دیشاٞٗ اٚ سا اص ضب٘ٝ ثشدیٗ

 « -ثشدیٗ»

ای داضز وٝ صثب٘ص سا اص سشس ٔشٛلف  اٚ ٍ٘بٜ آٞٙی ٘فٛروٙٙذٜ« فٟٕیذی؟. سٟٙب ٕ٘یشی. ٔٗ ٔحبفؼ سٛ ٞسشٓ»

 .دس ٟ٘بیز ٘فسص سا ثیشٖٚ داد. وشد

 «.وٙٓ ٔی ٔٗ ٕٞیطٝ ایٗ وبسٚ». اٚ سبییذ وشد« .أب ٘ضدیه ٔٗ ثٕٖٛ ٚ ٞش وبس ٌفشٓ ثىٗ. ثبضٝ»
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ھفتمو سی فصل 

آور خالق که در  کرد توبیاس بروگان بی اعتنا به پنج پیام همانطور که اسب زیرش حرکت می
غیر معمول بود که آنها را .  کردند چشم دوخته بود فاصله نچندان دور در کناري حرکت می

همیشه در همین اطراف بودند اما به ندرت دیده . چهار روز پیش ناگهان پدیدار شدند. دید می
شد آنها را تشخیص داد چون همانند  شدند و حتی وقتی قابل مشاهده بودند به سختی می می

اپدید شدند آنها در او از نحوه ن. شدند شد به سیاهی مطلق می برف سفید یا وقتی که تاریک می
.وار بود قدرت خالق واقعا معجزه. کرد برابر چشمانش تعجب می

خالق در خوابش به توبیاس گفته . کننده بود آورانش براي توبیاس ناراحت اما نحوه انتخاب پیام
هایش سوال نکند و خوشبختانه درخواست بخشش توبیاس در زمینه  بود که در مورد نقشه

ترسیدند  هاي با ذهنیت درست از خالق می تمام بچه. ها را پذیرفته بود نامهکنجکاوي در این بر
دار به سختی  و توبیاس بروگان اگر چیز دیگري نبود ذهنیت درستی داشت اما موجودات فلس

.گزینه مناسبی براي راهنماي الهی بودند
آورانش به  پیامخواست هدف خود را با دیدن  البته خالق نمی. او ناگهان بر زینش صاف نشست

شیاطین انتظار زیبایی و شکوه از خالق را داشتند و با دیدن این شاگردان . افراد شریر بنمایاند
.کردند پوشیده توجهی نمی

توبیاس آهی از سر آسودگی کشید و مورسویت ها را دید که به جلو خم شدند و با یکدیگر و 
دار ارتباط داشت و کمتر با لرد  فلس او فقط با موجودات. کنند وار صحبت می ساحره زمزمه

آن شش نفر با خودشان بودند مانند سفري تصادفی  . کرد ژنرال مسلک پارسایان صحبت می
.توبیاس و هزار نفر همراهش بود

توبیاس دیده بود که چند مورسویت صدها سرباز دیهارایی را از بین برده بودند پس نگرانی 
باقی نیروهایش در مسلک که بیش . کمی از نفراتش نداشتچندانی از به همراه داشتن تعداد 



G

3

مسلک پارسایان Good-life.ir

خالق در . از صدهزار نفر بودند کمی بیشتر از یک هفته دورتر از آیدیندریل در انتظار بودند
.خوابش به توبیاس گفته بود که اولین شب همراه ارتشش به تصرف آیدیندریل مشغول شود

اره دست با مورسویتها بود به صداي آرامی او در حالی که به تماشاي گفتگوي خواهرش با اش
»لونتا«. گفت

بله، لرد «. اشاره توبیاس را فهمیده بود و صدایش را پایینتر آورد. اسبش را به او نزدیکتر کرد
»ژنرال من؟

»لونتا، دیدي که خواهر از قدرتش استفاده کنه؟«
».بله، لرد ژنرال زمانی که درخت را از سر راهمون کنار زد«
او هم قدرتاي تو رو داره «. لونتا سر آرامی به نشانه تایید تکان داد» اون قدرتشو فهمیدي؟ از«

»خواهر من؟
»نه توبیاس«

او نگاه کرد تا ببیند کسی در آن نزدیکی نباشد و » .دونیم خوبه که اینو می«. توبیاس لبخند زد
شب تو خواب بهم گفته من با چیزایی که خالق این چند «. هر شش نفر هنوز در دید بودند

».حسابی گیج شدم
»خواین به لونتا بگین؟ می«
».کنیم بعدا صحبت می. آره اما االن نه«

».بزودي وایمیسته. شاید وقتی که تنها باشیم«. تفاوت به خودش دست کشید بی
اش  او بینی» .ایستیم ما اول شب نمی«. توبیاس لبخند متینی زد که درخواست را از دست ندهد

».کنم اونقدر نزدیکه که بوشو احساس می«. باال برد تا نفس سردي به داخل بکشد را
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او فکر کرد بقیه راه . ها را حین پایین آمدن شمرد تا بتوانند بازگردند ریچارد تعداد استراحتگاه
همانند باتالقی . نظم بود تواند شناسایی کند اما داخل برج خیلی بی را بدلیل اشیا موجود می

.هاي باز در زیر جمع شده بود داد چون که آب از پنجره عمیق بوي تعفن می
آمد، او  در نوري که از گوي می. ریچارد روشنایی لرزانی در هوا دید. گاه بعدي در استراحت

با وجود این که جامد نبود اما آن را تشخیص داد، . دید چیزي را ایستاده در کناري می
.ش کشیده بودمورسویت شنل خود را روي سر

».آمدي برادر پوستی خوش«. هیس کنان گفت هیس
» چی بود؟«. بردینه خودش را جمع کرد و به آرامی زمزمه کرد

خواست جلوتر بایستد ریچارد مچ دستش را  آجیل در مشتش آماده بود و در حالی که می
».فقط مورسویته«. او را به کنار کشید و ادامه داد. گرفت

»کجا؟«. دایی خشدار زمزمه کردبا ص» !مورسویت«
».زنه نترس بهت آسیب نمی. اونجا رو استراحتگاه کنار نرده«

آنها بروي . وقتی دستی که آجیل در آن بود را پایین آورد شنل سیاه ریچارد را گرفت
.استراحتگاه آمدند
»رو بیدار کنی؟ 1اومدي اسیلف«. مورسویت پرسید
»اسیلف؟«. ریچارد اخم کرد

وقتی . ها اشاره کند اي به پایین پله شاخه  به قدري شنلش را باز کرد تا با چاقوي سه مورسویت
اسیلف پایینه برادر «. دار با شنل این کار را کرد کامال جامد و قابل دیدن بود بدنی فلس

شه که  بزودي وقتش می. در دسترسه باالخره«. چشمان ریز و گردش باال آمدند» .پوستی
».بخونه 2یابري

»؟!یابري «

1 sliph

2 Yabree
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دهانش چیزي شبیه خنده بر خود . اي را باال برد و تکانی به آن داد مورسویت چاقوي سه شاخه
».شه وقتی یابري بخونه، وقته ملکه می! یابري«. داشت

»؟!ملکه «
».باید کمکش کنی. ملکه به تو نیاز داره برادر پوستی«

تصمیم گرفت پیش از . فشار داده استلرزد و خود را به او  کرد بردینه می ریچارد احساس می
.ها پایین رفت آنکه او بیش از این بترسد برود و از پله

»رفته«در گوشش زمزمه کرد . تر او هنوز چسبیده بود دو استراحتگاه پایین
.ریچارد به باال نگاه کرد و دید حق با اوست

چشمان . چسبیده بود بردینه او را به ورودي دري چسباند بطوري که پشتش به دیوار چوبی
».لرد رال اون مورسویت بود«. آبی پرنفوذش پر از تنش بود

.نفس زدن عجیبش سردرگم بود ریچارد سرش را به نشانه تایید تکان داد کمی با نفس
».کشین شما همیشه اونا رو می. کشه لرد رال، مورسویت مردم رو می«

. بهت گفتم که. خواست آسیب بزنه نمی« .گاه باالتر گرفت ریچارد دستش را به سمت استراحت
».به ما حمله که نکرد؟ خطري نداشت

»لرد رال، شما خوبین؟«. ابرویش از نگرانی خم برداشته بود
».شاید مورسویت نشونه خوبی از چیزي که دنبالشیم داده باشه. حاال بیا دیگه. من خوبم«

»چرا بهت گفت برادر پوستی؟«. کرد تکان بخورد او را به عقب راند همانطور که تالش می
فکر کنم منو اینجوري صدا کرد که . فکر کنم چون فلس داره و منم پوست دارم. دونم نمی«

».خواست کمک کنه می. بدونم قصد آسیب زدن نداره
»!کمک«. با دیرباوري تکرار کرد

»گرفت؟. جلومونو نگرفته که«
.د تا چشمان آبیش نگاهش را بردارداو در نهایت پیراهنش را ول کرد اما کمی طول کشی

در وسط آب سیاهی بود . در پایین برج راهرویی با نرده آهنی به دیوار بیرونی برج چسبیده بود
هاي بیرون آمده  هاي زیر راهرو روي سنگ پرست آفتاب. هایی از آن بیرون آمده بود که صخره
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چرخیدند و در بین  یظ میحشرات در آب تیره ي غل. کردند چسبیده بودند و استراحت می
.زدند گاه تولید شده حلقه می هاي گاه حباب

نه چیزي معمولی، : خواست را یافته است در میانه راهرو ریچارد فهمید که آن چیزي را که می
.ها و سرسراهاي عجیب مانند کتابخانه یا حتی اتاق

تکه شده سیاه و  تکهها  سکوي پهنی در راهرو پیش از دري قرار داشت که پر از سنگ
در منفجر . هاي در بر روي آب سیاه خارج از نرده شناور بود مقداري از چوب. گردوخاك بود

هاي آسیب دیده سیاه شده بود و در بعضی نقاط سنگ  لبه. شده بود و دو برابر اندازه قبلی بود
. ه شده بودهاي پیچ در پیچ از محل انفجار به اطراف کشید رگه. همانند موم آب شده بود

.همانند این بود که رعد و برق به دیوار برخورد کرده بود
.هاي سیاه کشید انگشتش را بر روي سنگ» .این قدیمی نیست«: ریچارد گفت

»از کجا میگی؟«. کرد پرسید بردینه در حالی که نگاه می
ین اخیرا ا. نگاه کن اینجا؟ قارچها سوختن و از سنگ کنده شدن و دوباره هنوز رشد نکردن«

».اتفاق افتاده در عرض چند ماه قبل
اتاق داخلی گرد، شاید شصت فوت پهناي آن بود، دیوارها در خطوط زیري سوخته که همانند 

سنگی گرد در مرکز قرار داشت که دهانه چاهی . حرکت وحشیانه رعدو برق در محل بود
خم شد و گوي  ریچارد به طرف چاه به ارتفاع کمرش. بزرگ که نصف عرض اتاق بود

او سنگ را به فاصله . سنگی صاف در سوراخ بدون صدایی افتاد. درخشان را بیرون گرفت
.آمد به نظر بی پایان می. دید تا از نور ناپدید شد صدها فوت می

در . شد پنجره یا در دیگري دیده نمی. در باال سقف گنبدي به بلندي خود اتاق قرار داشت
.د قفسه دیدطرف دیگر ریچارد میز و چن

ها  تنها استخوان. وقتی چاه را دور زدند او بدنی را دید که بر روي زمین کنار صندلی افتاده بود
بیشتر رداها پوسیده و اسکلت را با کمر چرمی به جا گذاشته . و کمی پارچه ردا باقی مانده بود

.ها دست زد همانند خاکستر از هم پاشیدند وقتی به استخوان. بودند
».براي مدت طوالنی اینجا بوده«. ه گفتبردین
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».درست میگی«
»لرد رال نگاه کنید«

جوهردانی خشک که به مدت . اي میز را که او اشاره کرده بود دید ریچارد نگاه کرد و نقطه
ریچارد خم شد و . ها آنجا بود با قلمی در کنارش دید کتابی هم در آنجا باز رها شده بود قرن

.خاك را فوت کرد ها و گردو ریزه سنگ
» به زبان دیهاراي باال نوشته شده«. درحالی که گوي را کتاب کنار گرفته بود گفت

. چشمانش از یک طرف به طرف دیگر رفت و حروف عجیب و غریب را نگاه کرد» .بزار ببینم«
».گید راست می«
»چی میگه؟«

. ر از اونیه که من دیدملهجه قدیمت. این قدیمیه«. با احتیاط کتاب را در دو دستش گرفت
او دوباره » .دارکن رال لهجه قدیمی رو که بیش از دو هزار سال قدمت داشت نشونم داده بود

».این قدیمیتره«. نگاه کرد
»تونی بخونیش؟ می«
از این «. آخرین صفحه را نگاه کرد» .فهمیدم از اون کتابی که اول نشون دادین یه خورده می«

.صفحات پشتی را هم نگاه کرداو » .فهمم کمتر می
»خوب از این چیزي فهمیدي؟«. صبري گفت ریچارد با بی

فکر کنم یه چیزایی در مورد موفقیت در نهایت «. او از خواندن و بررسی کتاب متوقف شد
همون کلمه که . بینی؟ دراکا می«. اشاره کرد» .گه اما این موفقیت باعث میشه همینجا بمیره می

ردینه به پوشش چرمی خالی نگاه کرد و دوباره کتاب را بازگرداند و صفحاتش ب» .معناش مرگه
.را بررسی کرد

فکر کنم دفتریادداشت همین . فکر کنم دفتر یادداشت روزانه است«. چشمان آبیش باال آمد
».مردیه که مرده

. دمبردینه این چیزیه که من دنبالش بو«. اند ریچارد احساس کرد که موهاس دستش سیخ شده
»تونی ترجمش کنی؟ می. این چیزي طبیعی نیست کتابیه که بقیه نباید تو یه کتابخانه ببینن
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من . متاسفم لرد رال«. داد صورتش نشانه ناامیدي را نشان می» .شاید یه ذره اما زیاد نه«
کلمات کافی . همون مشکلی که با کتاب اول داشتیم. دونم هاي به این قدیمی رو نمی لهجه
».تونم حدس بزنم تنها می. نم تا جاهاي خالی رو پر کنمدو نمی

ها نگاه کرد ، جادوگر در این  به استخوان. ریچارد در حال فکر کردن لب پایینش را گاز گرفت
.چیزي اینجا را باز کرده چیز آن را نگاه داشته است و بدتر از آن چه کرده و چه اتاق چه می

. دونم داستانش رو هم می. دونم کتاب باالیی رو من می! بردینه«. ریچارد به سمت او برگشت
تونه بهت کمک کنه که کلمات رو معنا کنی و کلمات این  گفت می اگه کمکت کنم که چی می

»دفتر یادداشت رو ترجمه کنی؟
اگه بتونی بگی که . اگه با هم کار کنیم شاید بشه«. کرد صورتش روشن شد همانطور که فکر می

شاید . تونم تشخیص بدم و بگم تونم معناي کلمات رو که نمی ه اون موقع میگ یه جمله چی می
».بتونیم این کار رو بکنیم

از اینجا . من چراغو دارم. اینو با مراقبت بسیار زیاد نگه دار« . ریچارد با دقت کتاب را بست
».خواستیم این چیزیه که می. بریم بیرون

ریچارد اولیک . کارا و راینا عمال از آسودگی از جا پریدندوقتی او و بردینه از در بیرون آمدند، 
و اگان را دید که آهی کشیدند و تشکر ساکتی از ارواح خوب کردند که به دعاهایشان پاسخ 

.داده است
».در جایگاه مورسویت هست«. بردینه به دو زن دیگر در برابر سوالهایشان گفت

»ل؟چند تا کشتین لرد را«. کارا نفسش بند آمد
او » .اما به اندازه کافی خطر بود. اونا به ما حمله نکردن در خطر از جانب اونا نبودیم. هیچ چی«

با کمک بردینه چیزي که . کنیم بعدا صحبت می«. پاسخ گذاشت سواالت خشمناکش را بی
باید برگردیم تا ترجمه رو «. به یادداشت در دست بردینه اشاره کرد» .خواستم پیدا کردم می
.او کتاب را از روي میز برداشت و به بردینه داد» .وع کنیمشر

اوه وقتی اون پایین بودیم و فکر «. وقتی به سمت در رفت ایستاد و رو به کارا و راینا کرد
».خوام بمیرم کردم ممکنه کشته بشم یادم اومد که بدون گفتن یه چیزي به شما نمی می
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وقتی اون پایین بودیم فهمیدم که به « . دریچارد دستش را در جیبش گذاشت و نزدیک ش
».خاطر نحوه رفتارم با شما ازتون معذرت نخواستم

ما شما رو سرزنش نمی . دونستید بردینه تحت جادو قرار داره لرد رال شما نمی«. کارا گفت
»خواستید ما ازتون دور باشیم کنیم که می

خواستم بدونید که اشتباها  دونم و می می دونستم که بردینه تحت تاثیر جادوئه اما االن من نمی«
».امیدوارم منو ببخشید. دونستم؛ ببخشید شما رو مقصر می

او فکر کرد هیچ وقت اینقدر کم شبیه موردسیت . صورت کارا و راینا با لبخندي گرم شد
.نبودند

».ممنون«. راینا سرش را به نشانه تایید تکان داد» .ما شما رو بخشیدیم لرد رال«. کارا گفت
»اون پایین چه اتفاقی افتاد لرد رال؟«. راینا پرسید

».در مورد دوستی صحبت کردیم«. بردینه جواب داد
رسیدند بازار  هاي دیگر به شهر می شد و جاده در پایین جاده جایگاه شهر آیدیندریل شروع می

.شد ده مینبود اما غذاهاي مختلفی در آنجا دا 3کوچکی بود اما شبیه خیابان استنتور
آمدند چشمش  گذشت پنج محافظش و نیروهاي اسکورت از پشت می همانطور که ریچارد می

.به نور ضعیفی افتاد که کنار میز کوچک و سستی بود
»خواین لرد رال؟ کیکی عسلی می«. صدایی آشنا پرسید

»چند تا هنوز به من بدهکاري؟«. ریچارد به دختر بچه خندید
»مامان بزرگ؟«. دختر بچه چرخید

.سویش بر ریچارد افتاد پیرزن ایستاد پتوي مندرسش را برداشت و چشمان آبی کم
لرد رال . خداي من، خداي من«. داد گفت هایش را نشان می اي که فاصله میان دندان با خنده

»خوشحالم که شما رو دیدم لرد رال«. با سرش تعظیم کرد» .تونه بخوره خواد  می هر چی می
.او منتظر اسمش بود» ...منم «

3 Stentor
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».هست 5اینم هالی«. اي دختربچه کشید دستی روي موهاي قهوه» 4والدورا«. گفت
»کنید؟ به جاي خیابون استنتور اینجا چیکار می. خوشحالم شما رو دیدم هالی و والدورا«

 با برقرار کردن امنیت توسط لرد رال جدید مردم«. والدورا زیر پتویش شانه باال انداخت
امیدواریم این آدماي جدید رو . بیشتري میان و شاید دوباره در جایگاه جادوگرا فعالیت باشه

».گیر بیاریم
وارداي شهر  خوب فکر نکنم که جایگاه به این زودیا فعال بشه اما حتما شانسی با این تازه«

»وردارم؟تونم  چندتا می«. ریچارد به کیکاي روي میز نگاه کرد» .آیدیندریل خواهید داشت
».لرد رال براي این که طلب شما رو بدم باید خیلی آشپزي بکنم«. والدورا خندید

براي این پنج تا دوستام و خودم، نفري یه دونه بر . پس این چطوره«. ریچارد چشمکی به او زد
».داریم و بدهی تموم میشه می

شما خیلی . یست لرد رالمشکلی ن«. تعظیمی با سرش کرد. نگاه والدورا به پنج محافظ افتاد
».بوجود آوردیندونین براي من آرامش بیشتر از اون چیزي که می

4 Valdora

5 Holiy
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هشتمو سی فصل 

ورنا با عجله به سمت دروازه محل استراحتگاه اسقف اعظم رفت، او متوجه شد که کوین 
در تاریکی به نگهبانی ایستاده است بیتاب تا به پرستشگاه برسد و به آن درباره  1آندلمر

ها  شناسد اما کوین را هفته کشفش بگوید و همچنین این که تمام خواهران وفادار به نور را می
.با وجود عجله شدید توقف کرد. ندیده بود

»کوین تویی؟«

».بله اسقف اعظم«. سرباز جوان تعظیمی کرد

»نه؟. لی وقته که اینورا ندیدمتخی«

».و من به محل فرماندهی فراخوانده شده بودیم 3، والش2بولسدون. بله اسقف اعظم«

»چرا؟«

1 Kevin Andellmere

2 Bollesdun

3 Walsh
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فرماندهی کنجکاو بود درباره . دقیقا مطمئن نیستم«. کوین وزنش را روي پاهایش جابجا کرد
خواست با  می. ر شده بودشناختم و پی براي پونزده سال اونو می. فکر کنم.جادوي قصر بدونه 

او گفت بولسدون، والش و من درست . شیم چشماي خودش ببینه که درسته که ما پیر نمی
گفت وقتی شنیده بود در باره . همون شکلی هستیم که اولین بار ما رو پانزده سال قبل دیده بود

که ما رو  اون از فرماندهانش خواست که اونایی. صحتش شک داشت اما حاال باور کرده بود
».شناختن بیان ما رو ببینن می

با درك موضوع او دانست که امپراطور چرا به . ورنا احساس کرد عرق بر پیشانیش نشست
.زمانی براي از دست دادن نبود. گفت باید به اسقف اعظم می. آید قصر پیشگوها می

»کوین تو به امپراطور وفاداري؟منظورم  به محفل امپراطوریه؟« 

منظورم اینه که وقتی . بله اسقف اعظم«. صدایش امتناعی داشت. دستش را بر نیزه کشیدکوین 
زمان زیادي شمال نزدیک مناطق وحشی . محفل سرزمینم رو فتح کرد انتخاب کمی داشتم

وقتی که محفل سرزمین ما رو فتح کرد گفتن که من سرباز محفل هستم و به قصر . جنگیدم
.منصوب شدم

بولسدون و والش . کن خوشحالم که از اینجا محافظت می. کردم این پیدا نمی کاري بهتري از«
.هم خوشحالن که برگشتن تا در قصر پیشگوها باشن

زیاد نیست اما . فرماندهان من همیشه بامن خوب برخورد کردن و همیشه حقوقم رو دادن«
».خورن می همیشه هست و آدماي زیادي رو دیدم که کار ندارن و همیشه به سختی غذا
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»کنی؟ کوین در مورد ریچارد چی فکر می«. ورنا دستش را به آرامی بر بازویش گذاشت

».خرید اون براي زنم شکالتاي گرون قیمت می. ریچارد؟ ریچارد مسافر«. لبخندي بر لبش آمد

»معناش برات همینه؟ شکالت؟«

».ممممم مرد خوبیها... ریچارد . منظورم اونجوري نبود... نه «. ابرویش را خاراند

»خرید؟ دونی چرا اون شکالتا رو می می«

».براي مردم ارزش قائل بود. به خاطر اینکه آدم خوبی بود«

امیدوار بود که بادادن شکالت به تو . بله همینطوره«. ورنا سرش را به نشانه تایید تکان داد
ی و با اون نجنگی تا مجبور باعث میشه تا اونو به عنوان دوست ببین. بتونه بعضی وقتا در بره

».خواست تو دشمنی باشی که مجبور بشه بکشتش نمی. نشه تو رو بکشه

»  -بکشمش؟ اسقف اعظم من هیچوقت «

».گرفتی اگه با تو مهربون نبود تو به قصر بیشتر وفادار بودي و جلوشو می«

ه بیشتر از شکالت فکر کنم هدی. کرد دیدم که از شمشیرش استفاده می«. او به زمین نگاه کرد
».بوده



G

5

مسلک پارسایان Good-life.ir

کوین اگه زمانش رسید که باید ریچاردو انتخاب کنی یا قصرو کدومو انتخاب . این طور بوده«
»کنی؟ می

. اما ریچارد یه دوسته«. اي کرد ناله» .اسقف اعظم من سربازم«. صورتش با ناراحتی پیچ خورد
همه نگهباناي قصر . کشممن فکر کنم اگه مجبور بشم به سختی بتونم رو دوستم شمشیر ب

».همه اونو دوست دارن. اینطورین

به ریچارد وفادار . به دوستانت وفادار باش کوین و مشکلی پیش نمیاد«. او بازویش را فشار داد
».ده باش اون تو رو نجات می

».ترسم که انتخاب کنم اما نمی. ممنون اسقف اعظم«. سرش را به نشانه تایید تکان داد

فقط به یاد داشته باش و «. کوین چیزي نگفت» .امپراطور شیطانیه. من گوش کنکوین به «
»کنی؟ این کارو می. کلمات منو تو ذهنت به خاطر بسپار

».بله اسقف اعظم«

عصر «. همانطور که ورنا به دفتر خارجی وارد شد فیبی کمی از صندلیش با دیدن او بلند شد
».بخیر اسقف اعظم

».خوام اي نمی کننده مالقات. عا کنم فیبیباید براي راهنما د«
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نگهبانان بولسدون و «. معنا نداشت. چیزي که کوین گفته بود ناگهان ذهنش را آشفته کرد
ببین چرا اونجان و کی دستور داده . ما پیشگو نداریم. والش براي مراقب از محوطه پیشگو بودند

»اولین چیز«. دادورنا انگشتی تکان » .و گزارشش رو اول صبح به من بده

خواهر دولسینیا صورت . فیبی به داخل صندلیش فرو رفت و به میزش نگاه کرد»  -ورنا«
. خوان تو رو ببینن ورنا خواهرانی هستن که می«. سفیدش را چرخاند و توجهش به گزارشات بود

».داخل منتظرن

»!من اجازه ندادم کسی تو دفترم منتظر باشه«

»  -اما . اسقف اعظم. مدون می«. فیبی نگاه نکرد

».کنم ممنون فیبی رسیدگی می«

کسی بدون اجازه رسمی حق نداشت . اي خشمناك به خود گرفت و وارد دفتر شد ورنا چهره
او فهمیده بود چطور خواهران نور . وارد دفتر شود وقتی نداشت که براي مزخرفات صرف کند

طور جگنگ به تانیمورا و به قصر پیشگوها دانست چرا امپرا را از خواهران تاریکی بشناسد و می
.خواهد بکند دانست او چه می باید می. رساند باید پیام را به آن می. آمد می

»!معنی این چیه«. وقتی نزدیکتر آمد او شکل چهار زن را در تاریکی اتاق دید

.ورنا خواهر لیونا را شناخت که در نور شمع آمد



G

7

مسلک پارسایان Good-life.ir

.شدو بعد با دردي شدید دنیا تاریک 

»همون کاري که گفتم بکن ناتان«

هایش را  او به طرفش خم شد فاصله اشان زیاد  بود و تفاوت قد بین آن دو بسیار و دندان«
تونم از تو  چطور می! تونی بزاري من به هان خودم دسترسی داشته باشم حداقل می«. نشان داد

»محافظت کنم؟

خوام از من  نمی«. ال در خیابان نگاه کردآن در تاریکی به صف پانصد سرباز پشت سر لرد ر
نباید دخالت کنی تا وقتی که منو . دونی چی کار باید بکنی می. ما شانسی نداریم. محافظت کنی

».تونیم یکی به این خطرناکی رو بگیریم نجات نداده نمی

»اگه تو رو نجات نداد چی؟« 

این باره فکر نکند که اگر وقایع تالش کرد در . آن تالش کرد در مورد این امکان فکر نکند
باید به یه پیشگو در مورد پیشگویی «. انشعاب درست را پیگیري نکنند چه اتفاقی خواهد افتاد

حاال اسبا رو براي امشب . یاد بدم؟ باید اجازه بدي این اتفاق بیفته بعدش اون بند رو برمیدارم
».خورن مطمئن باش خوب غذا می. ببر به اصطبل

بهتره امیدوار باشی «. او برگشت» .خواي زن باشه هر جور می«. ار را از دست او گرفتناتان افس
فکر . من این قالده رو هیچوقت در نیارم چون باید با هم خیلی طوالنی صحبتی داشته باشیم

».زنی و خفه میشی چون داري دست و پا می. داري  کنم بتونی خوب جبهه صحبت اتو نگه نمی



G

8

مسلک پارسایان Good-life.ir

».پس تو هم به من اعتماد داشته باش. بهت اعتماد دارم. ن مرد خوبی هستیناتا«. آن خندین

»...اگه خودتو بکشتن بدي «. او انگشتش را به سمت آن تکان داد

»دونم ناتان می«

حداقل «. او پشتش را به سمت آن کرد» .گن که من دیوونم بعد  می« . او غرولندي کرد
بهم قول بده . یه بازار اون طرف هست.چ چی نخورديتمام روز هی. تونستی یه چیزي بخوري می

».گیري که چیزي براي خوردن می

»-من نمی«

»!قول بده«

» .اما زیاد گرسنه نیستم. خورم یه چیزي می. کنه باشه ناتان اگه خوشحالت می«آن آهی کشید 
»حاال برو. گفتم قول بده«. او انگشتش را به نشانه تهدید باال برد

شکمش از رفتن به داخل جایگاه به صورت . او با اسبان به طرف جایگاه رفتبعد از رفتن 
اومد اما  اون از ایده وارد شدن به جایگاه خوشش نمی. چرخید کورکورانه داخل یک پیشگویی می

.تنها راه بود. شد با توجه به پیشگویی این عالقه کمتر هم می

»کیک عسلی خانم؟ فقط یه پنی و خیلیم خوبن«
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خوب قول نداده بود که چی . کیک عسلی. اهی به دختر کوچک پشت میز انداختآن نگ
.کیک عسلی کافی بود. خوره می

»تو این وقت شب تنهایی؟«. آن در برابر صورت قشنگ لبخند زد

».نه خانم مادربزرگم همراه منه«. دختر برگشت و اشاره کرد

آن در . آمد د و به نظر خواب میزن پیري که کامال زیر پتوي مندرس بود خودش را جمع کر
.اي بیرون آورد جیبش گفت و سکه

».بیشتر از من بهش نیاز داري. یه نقره براي تو عزیزم«

یکی از . لطفا اینو بگیرید«. او کیک عسلی را از زیر میز بیرون آورد» .اوه ممنون خانم«
».دارم اینا رو براي بهترین مشتریام نگه می. مخصوصاشه که خیلی عسل داره

».خوب ممنونم عزیزم«. آن خندید و کیک عسلی را گرفت

.دختر کوچک بساطش را جمع کرد. آن به طرف جایگاه براه افتاد

کرد تا  آن طعم شیرین کیک عسلی را به خاطر سپرد در حالی که مردم اطرافش را نگاه می
مام توجهش را به ت. شناخت شخص خطرناکی ندیده بود اما یکی را می. ساز بیابد یکی مشکل
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دونست چطور میاد نگرانیش  فکر کرد اگه می. چیزي که قرار بود بشه میشد.جاده معطوف کرد
.شاید نه. کمتر میشد

آرزو کرد ناتان به همراه . رود و در نهایت تنها بود در تاریکی کسی را ندید، به سمت جایگاه می
حاال زمانی داشت که به .  وب بوداو بود اما از جهت دیگر تنها بودن براي مدت کوتاهی خ

»..آمد زندگی بدون ناتان فکر کند و اینکه طی این چند سال چه تغییراتی به وجود می

اما چاره دیگري . داشت داد نفرین آن کسانی بود که دوستشان می به شکلی کاري که انجام می
داشت؟

آرام شده باشد اما  امید داشت شکمش. وقتی کیک عسلی تمام شد او انگشتانش را لیسید
چه اتفاقی افتاده بود؟ . وقتی از زیر دروازه آهنی گذشت شکمش در آشوب بود. اینطور نبود

ترسید  می. شاید پیرتر بود و زندگی برایش ارزشمندتر. قبال هم با خطرات روبرو شده بود
.زندگی از چنگش برود

چشمانش . فاق افتاده بودزمانی که شمع  داخل جایگاه را روشن کرد فهمید چیزي بد ات
.قدرت الزم داشت. مریض بود؟ خالق عزیز االن نه. کرد مفاصلش درد می. سوخت می

وقتی . اش را احساس کرد او دست دراز کرد و صندلی جلو کشید وقتی درد شدید زیر سینه
؟...چی . اي کرد چرخید ناله اتاق دور سرش می

.کیک عسلی
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کرد چطورممکن است  فکر می. ممکن است اینطور باشد هیچ وقت به ذهنش نرسیده بود که
چطور اینقدر . ها قویتر از بیشتر ساحره. او بدون هان نبود و قوي هم بود. کسی بر او برتري یابد

.احمق بود؟ او با درد زیاد بر صندلی خم شده بود

دو نفر دوتا؟ انتظار . در دید تارش دو شکل دید که وارد شدند یکی کوتاه و دیگري بلند
.بردند خالق عزیز دو نفر همه چیز را از بین می. نداشت

».خوب خوب ببین شب براي من چی شکار کرده«

»ه؟...ي ... ك «. با تالش بسیار آن سرش را باال آورد

شناسی تماما  منو نمی«. زن پیر که در بین پتو بود گفت» منو یادت نمیاد؟«. آنها نزدیکتر آمدند
تونستم هنوز جوون  می. باید بگم کمتر از یه روز پیر شدي. رفتم تو مقصريپیر شدم و از بین 

».باید منو بشناسی. اسقف اعظم. باشم اگه تو نبودي، عزیزم

.کرد کننده در خود احساس می آن نفسش بند آمد و درد خفه

»کیک عسلی خوب نبود؟«

»...کی «
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باید یادت باشه؟ بهت قول . چرا اسقف اعظم«. زن پیر دست بر زانویش گذاشت و خم شد
اي که کردي یادت نمیاد؟ این قدر  و تو حتی کاراي بیرحمانه. دادم که یه روزي تاوانشو میدي

»ارزش بود؟ بی

توانست بشناسد اما صدا همان  او را بعد از این همه سال نمی. چشمان با شناختنش گشاد شد
»والدورا«. بود

با » .ارزشی منو به یاد آوردي خوشحالم که کسی به بی. خوب اسقف اعظم عزیز«. زن پیر گفت
یادته دیگه نه؟ بهت قول دادم . امیدوارم قول منو یادت باشه«. احترامی مصنوعی تعظیم کرد

».که بمیري

... اینکه تاوان کاراتو دادي ... بعد از ... فکر کردم «. آن احساس کرد با درد شدید زمین خورد
دور کردنت از قصر درست ... نظرم درباره ... میبینم که هنوزم . کار کردي فهمی که چی می

».حق نداري خواهر باشی... تو . بوده

دارم بهتر از هر . ام شاگرد منه نوآموز نوه. من قصره خودمو دارم. نگران نباش اسقف اعظم. اوه«
».بهش همه چی یاد میدم. دم خواهر بهش یاد می

»نه؟مردمو مسموم ک... بهش یاد میدي «

. اندازه تا من بتونم ببندمتٰ◌ فقط یه خورده از کارت می. کشتت اوه سم نمی« . والدورا خندید
خیلی طول خواهد «.او به جلو خم شد صدایش همانند سم بود» .میري تو به این راحتی نمی
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تونه هزار بار در طول یه  یه نفر می. تا صبح ممکنه دووم بیاري. کشید تا بمیري اسقف اعظم
».بمیرهشب 

»میام؟... من ...دونستی  چطور می«

هاي تو داد فکر  وقتی لرد رال رو دیدم و بهم از سکه. دونستم اوه نمی«. زن خودش را صاف کرد
درست . حتی فکرشم نمی کردم  اسقف اعظمو ممکنه برام بیاره. کردم باالخره یه خواهر میاد

خیلی . نه حتی این امید رو نداشتم. خداي من خداي من واقعا عالیه. تحویل بده به دستام
شدم که پوست یکی از خواهراي تو رو بکنم یا حتی شاگردت لرد رال تا ناراحت  خوشحال می

».تونم انجام بدم هام رو می ترین خواسته اما حاال سیاه. بشی و درد بکشی

بیشتر  از بین الیه دردش متوجه شد کیک عسلی چیزي. آن تالش کرد تا هانش را فرا خواند
.همراه خود جادو داشت. از سم داشت

.رفت که انتظار داشت خالق عزیز این ماجرا آنطوري پیش نمی

او . دردي شدید در جمجمه احساس کرد که به پشتش رخنه کرد . شد تر می اتاق داشت تاریک
.صورت خندان زیباي دخترك را همراه خود دید

».بخشم فرزندم تو را می«. آن زمزمه کرد

.سیاهی او را در بر گرفتو 
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نھمو سی فصل 

 در. دوید می دیگرش دست در شمشیر و دست یک در را آدي بازوي کیالن درحالی که
 او گرم احشاي از را به سرعت دستش کیالن. افتادند اورسک روي بر سختی به دو هر تاریکی

.پس کشید برف در

»!باشه اینجا ممکنه چطور...  چطور«

»ممکنه غیر«. بگیرد نفس کرد می سعی آدي

 تا مالید برف به را دستش او» .بچرخیم خودمون دور کنم نمی فکر. کافیه دیدن براي ماه نور«
 شنل بودند جا همه اجساد. کرد بلند هم را آدي ایستاد پا دو روي. شود پاك آن از خون

 دیگري اجساد. بودند جنگیده بار یک فقط آنها. بودند افتاده زمین بر جا همه و داشتند قرمزي
...اورسک و بودند می نباید

 که هست یادت آدي« . ببیند را سواران تا انداخت درختان ردیف بین را اش خیره نگاه کیالن
».دیده زدن دایره حال در منو گفت بود؟ چی جبرا دید

»چطور؟ اما«. کرد پاك صورتش از را برف آدي
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 بود کرده استفاده مبارزه براي قدرتش از او. بدود تواند نمی این از بیشتر آدي دانست می کیالن
 آنها اما ترساند را می کنندگان حمله آدي جادوي قدرت .بود مرگ حال در خستگی از حال و

 اورسک شدن کشته کیالن. بود کشته تنهایی به را آنها از تا سی یا بیست اورسک. بودند زیاد
. بود شده نصف وسط از او. بود کرده برخورد او جسد به بار سه تاکنون اما بود ندیده را

»کنیم؟ فرار تا بریم باید راهی چه از«. پرسید ساحره از کیالن

».بریم طرف این از باید. پشتن اون اونا«. کرد اشاره آدي

 فکر که کردیم کاریو همون ما. کنم می فکرو همین منم« . کشید دیگر سمت به را او آدي
 فکر که بکنیم رو کاري باید بریم. بکنیم دیگه کار باید. نداره فایده و بودیم انجام باید کردیم می
».اشتباهه کنیم می

 بفهمم که هستم اون از تر خسته من. میگی راست تو باشه اگه. باشه جادو باید«. گفت آدي
».نه یا هست جادو

 لبه به آنکه از پیش. رفتند پایین خوردند و سر تندي شیب و از کردند عبور ها بوته بین از آنها
 به دو هر. بود برف زیاد ضخامت.دید رفتند می درختان بین که از را سواران  اسب او برسدند

.بود مرداب در دویدن همانند. برسند درختان پوشش به تا کردند تالش شدت

 آدي نداشت تا فرصت کیالن. پرید پایین به سراشیبی از و آمد بیرون شب تاریکی در مردي
.خورد می اگر شکست ماند زمانی باقی نمی. کند استفاده جادویش از
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ران  عضله. شد متوقف خورد پاي او به آورد ، وقتی پایین را شمشیرش کیالن قدرتش تمام با
.افتاد زمین بر فریادي با و بود شده پاره مرد

 برد باال را شمشیرش کیالن. شد باز شب هواي در قرمزش شنل. پرید او باالي از دیگر مردي
. گرفت هدف را زانویش پشت افتادن حال در. کرد پاره را سرخرگ او و ران و

 او به آمد می ذهنش به که اسمی هر و داد می فحشی نفس هر با دومی. زد فریاد ترس با اولی
 را کیالن و بردارد را شمشیرش داشت سعی و رفت جلو به. بود نشنیده حاال تا که گفت می

.بجنگد او با تا کرد می تحریک

 کن دفاع شمشیر از تنها. دهند شکست نمی را تو کلمات: آورد یاد به را پدرش نصیحت کیالن
.بجنگ شمشیر با تنها و

 حتی و مردند می برف در خونریزي از آنها. نکرد تلف آنها زندگی رساندن پایان به براي زمانی
 سمت به او و آدي بودند گرفته را هم دستان که حالی در. بودند شده معلول مردند نمی هم اگر

.کردند فرار درختان

 کیالن. دادند ادامه برف از پوشیده درختان میان از را راهشان تاریکی در زنان نفس نفس
 باالپوش کیالن. بود داده دست از ابتدا در را خود سنگین باالپوش او. لرزد می آدي شد متوجه

.انداخت آدي شانه بر و آورد در را خود

».فرزند نه«. کرد اعتراض آدي
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» .مانع تکون دادن شمشیرم میشه حال هر در و کنم می عرق دارم. بپوشش«. داد فرمان کیالن
 بلند را آن توانست می سختی به که بود شده خسته چنان داشت شمشیر که دستش حقیقت در

.بود همین قدر کافی حاال براي. داد می نیرو عضالتش به که بود ترس تنها. کند

 وقتی. دویدند می ماندن زنده براي فقط هردو. رود می طرف کدام به دانست نمی دیگر کیالن
 ماه یا ببیند را ستارگان که بودند آن از تر قطور درختان. رفت می چپ برود راست خواست می
.کند مشاهده را

 االن زد. رسید می او به باید. داشت نیاز او به ریچارد. بود خطر در ریچارد. کرد می فرار باید
 را کار این باید او .نرسید موقع به بود ممکن زد. بیافتد اتفاقی بود ممکن آن هر اما بود آنجا
.کرد می

 او. برسد برف از خالی لبه میان به راهی تا کرد تالش و شد کنار را حنا درخت شاخه کیالن
.بودند ایستاده اسب دو برابرش در. شد متوقف

»داریم؟ چی اینجا ما« . کشید می دست سبیلش بر بروگان

 پناهو بی مسافران مسلک کی از. مسافر دو« :گفت زمستانی هواي سردي به صدایی با کیالن
 »دزده؟ می و کنه سالخی می

».کشتین منو افراد از نفر دویست دوتا شما. سختی به پناه؟ بی مسافراي«
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 ماجرا این از تونه می کنه می فکر که کنیم می حفاظت پارسایان مسلک برابر در زندگیمون از ما«
».کنه حمله شناسه نمی که مردمی به و بره در

. دونم می کنی می فکر که اونی از بیشتر خیلی. گالیا ملکه آمنل کیالن شناسم می رو تو من اوه«
».هستی کی دونم می

.شد محکمتر شمشیر دسته بر کیالن مشت

 بر را بازویش. بود صورتش بر زشت لبخندي. آورد تر نزدیک را اش خاکستري اسب بروگان
.بود داشته نگاه خود چنگال در را او اش تیره چشمان. شد خم جلو به و گذاشت زین

».هستی گیر اعتراف مادر تو ، شناختم را تو من. گیر اعتراف مادر هستی آمنل کیالن تو«

 از را جادو زد دانست؟ می چطور. حبس شد سینه در نفسش و شدند منقبض کیالن عضالت
... بود افتاده زد براي اتفاقی اگر بود افتاده زد براي اتفاقی بود؟ برده بین

 را دستش مندرس هاي پارچه از پوشیده زن همزمان. چرخاند را شمشیر خشم از فریادي با
 صورت کنار از اسب روي زن از هوایی. کرد پا بر حفاظی آدي بسیار تالش با. گرفت بیرون
.داد نجات اورا آدي حفاظ. آورد در پرواز به هوا در را موهایش و گذشت کیالن

.برید را اسب پاي شمشیر شب شکاف و هواي. درخشید ماه نور در کیالن شمشیر
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 اي شعله زمان همین در. شد پرت درختان میان به بروگان و افتاد زمین بر و زد فریادي اسب
 ساحره کیالن که را زنی و اسب صداي بلندي به وجود آورد.خورد دیگر اسب سر به آدي از

.انداخت زمین بر دانست می

 در. رفتند ها بوته درون به زیاد تالش با. کشید کناري به را او و گرفت را آدي دست کیالن
 کند فکر تا نکرد تالش کیالن. شنید می را درختان به اسبان برخورد و مردان صداي مدت تمام
.دوید فقط. روند می کجا

 کرده حفظ تالشش آخرین براي را قدرتش او. بود نکرده استفاده آن از هنوز که بود چیزي
 بیشتر. خواست می زمان بازیابی براي ها ساعت و کند استفاده ازآن توانست می بار یک تنها. بود

 این. آورند بدست دوباره را خود جادوي تا خواستند می زمان روز دو یا روز یک گیرها اعتراف
 به او قدرت دهنده نشان آورد می بدست دوباره ساعت چند در را قدرتش کیالن که حقیقت
 یک. رسید نمی نظر به زیاد دیگر قدرت. بود آمده دنیا به هاي اعترافگیر قویترین از یکی عنوان
.شانس

 یکی سعی کن اگه ما رو گرفتن آدي،«: گفت آید جا به نفسش کرد می سعی که حالی در کیالن
».کنی کند رو زن دو از

 اگر. بودند ساحره آمدند می آنها دنبال به که زنی دو. فهمید. نداشت بیشتر توضیح به نیاز آدي
. بود راه بهترین کرد می استفاده قدرتش از کیالن

. افتاد زمین بر ترسناك صدایی با آنها کنار درخت. کشید کنار را خودش نوري جرقه از کیالن
.آمد جلو به پیاده بود که دیگر زن. نشست بر زمین می ابري شکل به برف
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 کیالن. آمد می مارمولک نیمه انسان نیمه نظر به که بود دار فلس و سیاه موجودي زن کنار
 خارج گوشت میان از خواهند می هایش استخوان کرد احساس. شنید دهان خودش از جیغی
.شوند

 موجود در حالی که آمد تر جلو زن ».کردم تحمل رو مزخرفات این کافی اندازه به « :گفت زن
.بود کنارش در دار فلس

 مانند کابوس موجود. بود داده توضیح برایش را آنها ریچارد. باشد مریسویت باید. مریسویت
.باشد توانست می مریسویت فقط

 تفاوتی بی کمال با را دستش زن. فرستاد زن سمت به کننده خیره نوري آمد جلوتر آدي
.نشستند برف بر خطر بدون ها جرقه افتاد آدي و چرخاند

 به کیالن. انداخت کناري به بریدن سر براي جوجه مانند گرفت و را آدي مچ و شد خم زن
.رفت جلو به شمشیرش با و آمد در حرکت

 عبور او از را وقتی تیره شنل شدن باز او. آمد او جلوي باد همانند سریع مریسویت چیز ، آن
.شنید را شمشیر صداي او. دید کرد

 سرعت این به بود ممکن چطور. سوخت شمشیرش دست بدون.است افتاده زانو بر شد متوجه
 کیالن. درخشید هوا و آمد باال دستانش. آمده بود نزدیکتر زن کرد نگاه باال به او کند؟ حرکت
.کرد احساس صورتش بر اي ضربه
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 برده است ، انگشتان او باال دوباره را دستش که دید را زن و زد پلک چشمانش روي خون از او
.بودند شده خم

 از باید آدي.باشد خورده گونه شالق و سخت اي ضربه که این همانند شد باز ناگهان زن دست
 جلو به را زن سفت چکشی مانند آدي از نامرئی جادوي. باشد کرده استفاده باقیمانده توان تمام

.برود عقب به کرد می تالش که حالی در گرفت را دستش کیالن. انداخت

 و بود شده متوقف هوا میانه در ساحره. شد آرام کیالن ذهن در چیز همه. بود شده ولی دیر
.داشت را دنیا زمان همه ي او. بود کیالن دست در زمان. بود گرفته را دستش کیالن

 او جادوي قدرتش آرامش نقطه در. پیچید خود به او. کرد نگاه باال به او. آمد بند ساحره نفس
.نداشت شانسی دیگر زن. داشت را کنترل کیالن. بود

 ذرات تمام بین از اعترافگیر جادوي کرد، می احساس را جادو کرد می نگاه کیالن که همانطور
.بود آمده جلو به زنان فریاد و بود شده رد او وجود

.کرد آزاد را قدرتش کیالن ذهنش زمان بی  مکان در

.به وجو آمد شب در صدا بدون رعد و برقی

 زنگ آسمانی که مشتی همانند. لرزیدند ستارگان حتی.هوا به وجود  انفجار و ضربه سختی در
.بود آورده در صدا به را شب آسمان خاموش و بزرگ
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.شد پرتاب بیرون به حلقه صورت به برف. لرزاند را درختان شوك

.کرد سرنگون را مریسویت جادو ضربه ي

.بودند شل عضالتش و باز چشمانش کرد نگاه باال به دوباره زن

 »بدید فرمان من به خانم« :کرد زمزمه زن

.بود ایستاده دوباره مریسویت. آمدند می درختان بین از مردان

»!کن محافظت من از«

.کشید آتش به را شب دستش چرخاندن و شد بلند ساحره

 آنها بین از نور و شدند منفجر درختان بدنه. چرخید سر به هم آورده درختان میان در ساعقه
 برابر در مردان. خاست پا به آن از دود و شد پرتاب هوا در شده تکه تکه چوب. کرد گذر

 ممکن دوزخ این در صدا حتی ، بزنن نتوانستند فریاد حتی. بودند بی دفاع بیرحمانه خشونت
.برسد گوش به نبود

.بود شده پر باد از پرنده پر همانند هایش فلس. رفت شیرجه او سمت به مریسویت

.بود پر استخوان و ، گوشت آتش از هوا.را پر کرد صدا و آتش شب
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 باید. ببیند اطراف را از درون برف ، تا بود تالش در و کرد پاك چشمانش از را خون کیالن
.کرد می پیدا را آدي باید. کرد می فرار

 قدرتش از کرد سعی او. گرفت را موهایش مشتی. بود می درخت باید. خورد چیزي به او
.بود داده دست از را آن و بود شده دیر دیگر اما کند استفاده

 را خود توانست نمی. کرد احساس را درد و زد زنگ گوشهایش. شد جاري دهان کیالن خون از
.شنید سرش باالي از صدایی را. افتاده است روي سرش بر درختی کرد احساس. کند بلند

».کن تمومش لونتا«

 دو در دستانش. رسید می نظر به بزرگتر قدرتش با ساحره ، چرخاند برف روي را سرش کیالن
ابري از غبار قرمز رنگ را در جایی که او بود تشخیص  فقط کیالن. بودند شده باز هم از سمت

.داد

 را چاقویش ایستاد و زانویش روي بر. بخورد شکست توانست نمی او. بود افتاده برف بر کیالن
.گرفت حرکت این میان در را او بروگان پاي.  کشید

 با او میان از سرد درد توانست نمی. یابد باز را خود نفس کرد تالش ها ستاره به کردن نگاه با
 توانست نمی حتی و دچار گرفتگی شده بود شکمش عضالت. آمد نمی. شد می جاري نفس هر

.بکشد نفس

.برگشت دوباره اي سرفه با نفس. کشید باال پیراهنش با را او. زد زانو کنارش بروگان
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 حیوان ارزشمندترین. بردم رو ها جایزه بین جایزه بزرگترین. باالخره. باالخره«. کرد زمزمه او
 بر دستش پشت با او» .بودم روز این منتظر چقدر دونی نمی اوه. اعترافگیر ، مادر محافظ رو

».دونی نمی اصال«. زد او صورت

 کرد تالش. درآورد چنگش از خواست می را چاقو بروگان و بکشد نفس تا کرد می تالش کیالن
.جنگید می باید. کند فکر تا باشد هوش به باید. نرود هوش از تا

»!لونتا«

».هستم اینجا من ژنرال لرد بله«

 او. ببیند را آن تا برد باال را دستش ضعف با او. شد باز پیراهنش دکمه کرد احساس کیالن
.کند بلند که بودند آن از تر سنگین دستانش. زد کنار را دستش

 ازش تا داریم کافی زمان بعد. بگیریم اونو برگرده قدرتش اینکه از قبل ، اول باید لونتا «
».کنه اعتراف جرماش به تا بکنیم بازجویی

 نفس تا کرد تالش. داشت نگه زمین روي را او و زد زانو شکمش کنار و شد خم ماه نور در او
 بیرون نفس تمام گرفت را چپش سینه بروگان بیرحم انگشتان وقتی جیغ با ناگهان اما بکشد

.شد

.دید دیگرش دست در را چاقو او
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 در شاخه سه چاقوي ماه نور در. دید بروگان لبخند برابر در سفیدي نور شده ، گشاد چشمان با
.افتاد مریسویت دو بر بروگان چشمان همراه به کیالن چشمان. بود صورت بروگان برابر

».بمیر یا کن آززززادش« :گفت کنان هیس هیس مریسویت

. متوقف شد اجرا کرد را مرد دستور مریسویت که هنگامی را اش سینه در تحمل غیرقابل درد

.شد پاك آنها از خون حداقل. بود آلود اشک درد شدت از چشمانش

»!بشه مجازات اون خواد می خالق. منه مال اون چیه؟ این معنی« :زد فریاد بروگان

».میري می یا داده دسسسسستور تو به رویاها رهههههههرو که کنی می رو کاري همون تو«

. داد تکان تایید نشانه به را سرش مریسویت »خواد؟ می اینو اون«. داد تکان را سرش بروگان
»... فهمم نمی من«

»کنی؟ می سوال«

».مقدس فرد بگین شما که طوري هر. نه که البته نه نه«

 بروگان. کند رها را او تا بگویند بروگان به آنها که داشت امید .بنشیند که ترسید می کیالن
.شد دور و ایستاد
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 کیالن بازوي بر ساحره لمس. انداخت کیالن کنار را او. شد ظاهر آدي با دیگري مریسویت
 کیالن شانه بر را دستش آدي. باشد زخمی اگر حتی است خوب که گفت می اي کلمه بدون

.ایستاد او کمک به و گذاشت

 شکمش کرد می درد بود زده را او بروگان که جایی فکش. بود دیده آسیب جایش همه کیالن
.ریخت می هایش چشم به هنوز خون. بود زخم پیشانیش و همینطور

 هاي لباس با ساحره سمت به و کرد انتخاب را مچش ي حلقه دو از یکی ها مریسویت از یکی
».بکین کارو این باید تو. مرده یکی اون«. زد صدا را او بروگان. انداخت مندرس ، لونتا ،

»کنم؟ کار چی«. کرد نگاه ها حلقه به تعجب با لونتا

».بشن کنترل بتونن تا گردنشون بذار دور رو اینا و کن استفاده موهبت از«

 و بود هم خوشحال داشتنش نگه از حتی بود زده شگفت او. شد باز ها قالده از یکی و کشید لونتا
.شد خم آدي سمت به

».کن کمک ما به. هستم شما سرزمین از من«. کرد زمزمه مادریش زبان به آدي »خواهر لطفا«

.کرد نگاه آدي چشمان به و کرد صبر لونتا

».کن عمل داره آرزو خالق طور هر. باش زود«. زد لگد او ران به بروگان» !لونتا«
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. کرد را کار همین و شد خم کیالن روي بر و بست آدي گردن دور به را آهنی قالده لونتا
.زد پلک لونتا کودکانه لبخند به کیالن

 تشخیص را آن او ماه نور در. کرد احساس را قالده و زد دست شد بلند آنکه از پس کیالن
 که بود راداهان این. بود مطمئن کرد نمی پیدا را شدنش باز محل دیگر و بود صاف فلز اما داد

 او کنترل براي این از ها ساحره دانست می او. بودند گذاشته ریچارد گردن بر نور خواهران
 که ترسید ناگهان کیالن. قدرتشان کنترل. بود همان هم آنها براي هدف. کردند می استفاده

.گشت نخواهد باز آینده ساعت چند عرض در قدرتش دیگر

 به او. داشت قرار گردنش بر مریسویت شمشیر و بود آنجا 1آهرن رسیدند کالسکه به وقتی
کسانی که تعقیبشان  او و شوند خارج پیچ در کالسکه از تا بود گفته اورسک و آدي کیالن

.بود خورده شکست که شجاعانه حرکتی. کرد خواهد دور را کردند می

 از تا بود گفته جبرا به کیالن. شد خوشحال بودند رفته ابینیسیا به بقیه اینکه از ناگهان کیالن
. کنندد پیاده را آن بازسازي و ابینیسیا گرفتن براي نقشه مردان وبقیه کند مراقبت سیریال
.داشت ملکه هنوز گالیا مرد می کیالن اگر. بود خانه در کیالن خواهر

 همه ، باز گونه کابوس ، موجودات ها مریسویت این آورد می همراه به را جوان مردان از یکی اگر
.بود مرده اورسک که همانطور. گذراندند می تیغ دم از را آنها

1 Ahern
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. شد وارد او پشت آدي. داد هل داخل به را او مریسویت و بود ناراحت اورسک براي قدري او
. نشست آدي و کیالن برابر در و شد کالسکه وارد لونتا و شنید کوتاهی صحبت کیالن

 پیراهنش کیالن. کرد بررسی را آنها ریزش چشمان و نشست لونتا کنار و شد وارد مریسویت
.کند پاك چشمانش از را خون کرد تالش و بست را

 دید را آهرن پنجره از. بود ها چرخ کننده کنترل کردن عوض درباره که شنید بیرون گفتگوي او
 باال او همراه به قرمز شنل با مردي. شد راننده جایگاه وارد و کند می نگاه شمشیر نوك به که

.شد سوار نیز دیگر مریسویت و رفت

. بود نزدیک خیلی ریچارد به او بردند؟ می کجا به را آنها. کرد احساس را پاهایش لرزش کیالن
.شد جاري اش گونه بر اشک. نبود عادالنه. نزند فریاد تا داد فشار هم بر را دندانهایش

.کرد احساس را کیالن آرامش رانش حرکت بر روي با ، گذاشت پاهایشان بین را دستش آدي

 بلند را شاخه سه چاقوي. کرد وحشتناك اي خنده دهانش بین از و شد خم جلو به مورسویت
.داد حرکت چشماشون جلوي و کرد

 تکان را صافش سرش» .برم می رو پاهاتون پایییییییییین و کنید فرار براي تالششششششش«
»فهمیدید؟«. داد

.داد تکان تایید نشانه به را سرش آدي و کیالن

».بررررررررم می رو زبوننننننتون و کنید صحبت«. کرد اضافه
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.دادند تکان تایید نشانه به را سرشان باز

» .دم می یاد بهت که همونطوري. ببند رو قدرتشون قالده طریق از موهبتت با«. برگشت لونتا به
»فهمیدید؟«. کشید لونتا پیشانی بر را چنگالش

»فهمم می بله«. خندید فهمیدن نشانه به لونتا

. بود قدرتش محل این. کرد احساس اش سینه در چیزي همزمان و شنید را آدي غرولند کیالن
 کلتی جادوگر که را بودن خالی احساس آن او. گردد می بر نیرو این آیا که کرد فکر ترس با

.باشد داشته انتظاري چه دانست می او. آورد یاد به بود کرده ایجاد

 اصال پوستی برادررررر. کنی درمانش باید تو«. گفت لونتا به مورسویت ».کنه می خونریزي اون«
».باشه روش زخم آثار که نمیاد خوشش

 تا شد خم جلو به لونتا. کرد حرکت جلو به کالسکه. شنید را سوت صداي و شالق صداي او
.کند درمان را او زخم

بردند؟ می کجا را او آنها عزیز ارواح
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 هلمچفصل 
تشای  سا لذستصاٚ خیّی ٚلت پیص . سٛخت ٚ فشیادی ِشصاٖ اص ٌّٛیص خاسج ضذ چطٕاٖ آٖ اص اضه ٔی

داد؟  ضٙیذ یا إٞیت ٔی چٝ وسی جض خاِك ٔی. فشیاد صدٖ اص دست دادٜ تٛد

دس حاِی وٝ تالش  تا دٞاٖ تاص خٙذٜ ای وشد « دسد ٌشفت؟». ٚاِذٚسا چالٛی آِٛدٜ تٝ خٖٛ سا تّٙذ وشد

چٝ  احساسی  تصٕیٓ ٔیٍیشٜ چٝ اتفالی تشات تیافتٝ ٚلتی یىی دیٍٝ ». جّٛی لٟمٟٝ خٛد سا تٍیشد وشد ٔی

ص٘ذٌی وٝ ٔٗ . ص٘ذٌی ٔٙٛ ا٘ىاس وشدی. تٛ تصٕیٓ ٌشفتی وٝ ٔٗ چغٛس تٕیشْ. ؟ ایٗ واسیٝ وٝ وشدیداسی

. تٛ تصٕیٓ ٌشفتی وٝ ٔٗ تٕیشْ. ْٞٙٛص جٖٛٚ تٛد. تٛ٘ستٓ تٛ لصش داضتٝ تاضٓ ٔی

« دٚست داسی؟. سٛاَ پشسیذْ اسمف اػظٓ». صٔا٘ی وٝ چالٛ دس پّٟٛیص ٚاسد ضذ تٝ خٛد پیچیذآٖ 

« .فىش وٙٓ ٘ٝ تیطتش اص تٛ»

« .وطیخٛاْ دسدی وٝ ایٗ ٕٞٝ ساَ وطیذْ ب ٔی. خٛٚٚٚتٝ». ِثخٙذ تاصٌطت

تٛ تا . وشدی ص٘ذٌی وٝ دس حاِت عثیؼی ٔی. ٔٗ تٛسٚ تا ص٘ذٌی سٞا وشدْ دسست ٔثُ تمیٝ ٔشدْ ػادی»

تٛ٘ستٓ تٛ سٚ اػذاْ  ٔی. یضی سفتی وٝ خاِك تٝ تٛ دادٜ تٛد ٚ تمیٝ ٞٓ وٝ دس ایٗ د٘یا ٞستٗ اٚ٘ٛ داسٖٕٖٞٛ چ

« .وٙٓ

« !خاِك ایٙٛ تٝ ٔٗ دادٜ ٚ ٔٗ اصش استفادٜ وشدْ! ٔٗ ساحشٜ ٞستٓ! تشای جادٚ وشدٖ»

. داد ٚاِذٚسا تشجیح ٔیوشدٖ سا تٝ ادأٝ چالٛ تاصی اٚ تحث . فایذٜ است تحث تی دا٘ست تا ٚجٛد ایٙىٝ آٖ ٔی
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تٝ  اٚ٘ٛ تٙا تٝ ٔیّطٖٛ تٟت ٕ٘ی دادٖتٛ اص چیضی وٝ خاِك تٝ تٛ دادٜ تٛد استفادٜ وشدی تا چیضی وٝ تمیٝ »

اٚ٘ا سٚ ٔثُ ضیشیٙی  حٕایتتٛ . تٛ حك ٘ذاضتی. لّثطٛ٘ٛ، ص٘ذٌیطٛ٘ٛ ،تٛ احساس اٚ٘ا سٚ دصدیذی. دست تیاسی

« .سشاؽ یىی دیٍٝ ٔی سفتی وشدی ٔی وشدی ٚ تؼذ ِٚطٖٛ ٔی ٚ عّسٓ تٛ اٚ٘ا س. ٔغاصٜ ا٘تخاب وشدی اص تٛ 

« !ٚ تٛ ٔٙٛ تیشٖٚ ا٘ذاختی». چالٛ دٚتاسٜ فشٚ سفت

تؼذ اص تٕاْ ایٙا . ، ٔجاصات ضذی، أا تاصْ ادأٝ دادیْاص تیٗ تشدی؟ تٟت ٘صیحت وشد سٚ چٙذتا ص٘ذٌی»

« .ٔتوٝ اص لصش پیطٍٛٞا تیشٖٚ ا٘ذاخت تٛد

ٔچٟایص تا جادٚ تاالی . تٛد تستٝ ضذٜاٚ تشٞٙٝ تش سٚی ٔیض . سٛخت ی یىٙٛاخت ٔیٞای آٖ تا دسد ضا٘ٝ

اٚ ٕٞا٘ٙذ ٌشاصی وٝ . داد جادٚ تذتش اص عٙاب وٙفی خشاش ٔی. سشش ٚ ٔچ پایص دس پاییٗ تستٝ ضذٜ تٛد

. دسٔا٘ذٜ تٛد تاضٙذتشای سالخی آٚیضاٖ وشدٜ 

اٚ ٞا٘ص سا . ٌشفتٝ استفادٜ وشدٜ تٛد تا ٞاٖ اٚ سا تثٙذدٚاِذٚسا اص جادٚیی جذیذ وٝ ٔؼّْٛ ٘ثٛد اص وجا یاد 

وشد تا ٌشْ ضٛد  وشد وٝ ٕٞا٘ٙذ آتص ٌشٔی دس ضة صٔستا٘ی تیشٖٚ اص پٙجشٜ تٛد ٚ دػٛتص ٔی احساس ٔی

. تٛا٘ست تٝ آٖ دست ص٘ذ أا ٕ٘ی

تٛا٘ست  ؟ اٚ ٔی٘ضدیه صثح تٛد چشا ٘یأذٜ تٛد. آٖ تٝ تیشٖٚ اص پٙجشٜ تاالی دیٛاس اتاق سٍٙی ٍ٘اٜ وشد

. أا اٚ ٘یأذٜ تٛد. وشد اوٖٙٛ تشای ٘جاتص تیایذ ٚ تایذ تٝ ضىّی اٚ سا دستٍیش ٔی ٞٓ

. خاِك ػضیض ِغفا سشیؼتش تیاددس دَ دػا ٔی وشد ،. آٔذ ضایذ ٔی. ٞٙٛص ٘ٛس سٚص ٘تاتیذٜ تٛد

اٚ ٚ ٘اتاٖ . ضٙذ چٝ؟ ٘ٝاٌش اضتثاٜ ٔحاسثٝ وشدٜ تا. تشس دس رٞٙص سخٙٝ وشد. ٍٔش ایٗ وٝ سٚص اضتثاٞی تٛد

ٚلایغ ٟٕٔتش اص خٛد سٚص تٛد وٝ پیطٍٛیی تٝ آٖ ایٗ سٚص دسست تٛد ٚ . تاسٞا جذاَٚ سا وٙتشَ وشدٜ تٛد٘ذ

اٌش یه ٞفتٝ لثُ . داد ایٗ حمیمت وٝ اٚ دستٍیش ضذٜ تٛد دسست تٛدٖ سٚص سا ٘طاٖ ٔی. اضاسٜ داضت

أا چشا . پیٛست پیطٍٛیی تٝ حمیمت ٔی. ضا٘س تٛدایٗ سٚص تٟٙا . ضذ آٖ ٔٛلغ سٚص دسست تٛد دستٍیش ٔی

٘یأذٜ تٛد؟ 

... اٚ تایذ . داد اٚ تایذ تٝ صحثت وشدٖ ادأٝ ٔی. اٚ دس وٙاسش ٘ثٛد. آٖ ٔتٛجٝ ضذ صٛست ٚاِذٚسا سفتٝ تٛد
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تٕاْ تذ٘ص دس تشاتش تٙذٞا ٔٙمثض . ٘اٌٟاٖ دسد ضذیذی احساس وشد وٝ چالٛ دس پاییٗ پای چپص فشٚ سفت

. ٘تیجٝ دسد دٚتاسٜ آٔذ ٚ تشش دیٍش تا فشیادی تی. تاس دیٍش تش پیطا٘یص ٘طست ػشق. ضذ

. وٙذ ضذ ٚ ٚاِذٚسا ٌٛضت سا اص پای اٚ ٔی فشیادش اص دیٛاس ٞا ٔٙؼىس ٔی

آٖ . وشد ٍ٘اٜ ٔی دختش وٛچه تٝ چطٕا٘ص. ای چشخیذٜ تٛد سشش تٝ ٌٛضٝ. ِشصیذ اٚ تذٖٚ ٞیچ وٙتشِی ٔی

. ضذ جاسی ٔی اشتیٙی  اص سٚیاضه سا دیذ وٝ 

ٍ٘اٜ وٗ ٞاِی تثیٗ چمذس تٕیض وٙذٜ ضذ تایذ ». ٚاِذٚسی تىٝ سفیذی ٌٛضت حّمٝ ضذٜ سا تاال ٌشفت

« خٛای أتحاٖ وٙی ػضیضْ؟ ٔی. ٕٞٛ٘غٛسیىٝ ٌفتٓ ایٗ واسٚ تىٙی

. ٔثُ تمیٝ ٘یست. آسیة تض٘ٝٞیچ واسی ٘ىشدٜ وٝ تٝ ٔا  اٖٚٔأاٖ تضسي، تایذ ایٗ واسٚ تىٙیٓ؟». ٞاِی ٌفت

« .اٖٚ تٝ ٔا آسیة ٘ضدٜ

« .جٛٚ٘یٕٛ دصدیذٜ. تٝ ٔٗ آسیة صدٜ. اٜٚ أا ایٗ واسٚ وشدٜ ػضیضْ». ٚاِذٚسا تٝ چالٛ تاویذ وشد

دختش وٛچه ٔاسىی اص آسأص ػجیة داضت  تا ایٗ وٝ . ٞاِی تٝ آٖ ٍ٘اٜ وشد اٚ دسحاَ ِشصٜ اص دسد تٛد

تٝ ٔا آسیة . اٚ تٝ ٔٗ ٘مشٜ داد». ضذ ٚ سٚصی خٛاٞشی تسیاس ػاِی سیاس خٛتی ٔیاٚ ٘ٛآٔٛص ب. خیّی جٛاٖ تٛد

« .خٛاْ ایٗ واسٚ تىٙٓ ٕ٘ی. ایٗ اصال جاِة ٘یست. ٘ضد

اٖٚ . تٝ ٔأاٖ تضسي ٌٛش وٗ». اٚ چالٛیص سا تىاٖ داد« .وٙیٓ خٛب ٔا ایٗ واسٚ ٔی». ٚاِذٚسا لٟمٟٝ صد

« .حمطٝ

ٔٗ . تش اص ٔٗ ٞستی تاػث ٕ٘یطٝ تٛ حك داضتٝ تاضیتضسيخاعش ایٗ وٝ تٛ فمظ تٝ ». ٞاِی تا آسأص فىش وشد

« .ٔٗ ٔیشْ تیشٖٚ. وٙٓ دیٍٝ تٕاضا ٕ٘ی

خٛای یادتٍیشی تشٚ تیشٖٚ  اٌٝ ٕ٘ی. ایٗ تیٗ ٔٗ ٚ اسمف اػظٕٝ. خٛای ٞش عٛس ٔی». ٚاِذٚسا ضا٘ٝ تاال ا٘ذاخت

« .تاصی وٗ

. تثٛسذ شضجاػتخاعش  تٝاٚ سا دٚست داضتآٖ . س فت ٞاِی اص اتاق تیشٖٚ
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تا ٞش وّٕٝ « -خٛب حاال ». ػضّٝ فىص ٔٙمثض ضذ« .اسمف اػظٓ ،ٔٗ ٚ تٛ». صٛست ٚاِذٚسا ٘ضدیىتش ضذ

اٚ سشش سا چشخا٘ذ تا تٟتش دس « تٟتشٜ تشیٓ سشاؽ واسٖٔٛ؟». وشد ٌفت چالٛ سا دس پّٟٛی آٖ فشٚ ٔی وٝ ٔی

ایٗ . خٛاْ فشیاد تٛ تا ِحظٝ ٔشي تطْٙٛ س وٙٓ ٔیفه. اسمف اػظٓ صٔاٖ ٔشدٖ ٘ضدیىٝ». چطٕاٖ آٖ ٍ٘اٜ وٙذ

« واسٚ تىٙیٓ؟

٘ٛسی دس جایٍاٜ ». صد تالش وشد تا تٟتشیٗ تالضص سا تىٙذ ٞش چمذس وٝ دستص تستٝ تٛد« !اٖٚ عشف»

« .ٞست

ٞٙٛص تٝ ا٘ذاصٜ وافی سٚضٗ تٛد تا سٚضٙایی سا اص چٙذیٗ پٙجشٜ دس . ٘ضدیه سحش تٛد ٚ آسٕاٖ سٚضٗ ضذٜ تٛد

. ٌشچ آ٘چٝ صد دیذٜ تٛد سا ٔطاٞذٜ وشد ٚ تٝ عشف جایٍاٜ سفت. ٜ تثیٙذجایٍا

« ...ٔٗ اٚ٘ٛ . اٌٝ پسشٜ سفتٝ تاضٝ جایٍاٜ. ٔضخشفٝ». اٚ ٌفت

ٚلتی پطتص تیطتش اص پیص تٝ سیٙٝ ٌاس چسثیذ دیٍش  ٚ صد. ٌشچ اص اضاسٜ صد تٝ سیچاسد غشِٚٙذی وشد

. ییٗ ا٘ذاختصد ٍ٘اٞی تٝ اعشاف ٚ پا. غشِٚٙذ تؼذی سا ٘طٙیذ

دسدسش افتادٜ تاضٝ ٔٗ تایذ تشْ پاییٗ تا ٘جاتص  تٛ اٌٝ سیچاسد. ٔٙظٛسْ ایٗ تٛد ٌشچ. تایذ ٘جاتص تذْ»

« .تذْ

. سضایت وشد ص سٚیٌشچ خشخشی ا

جادٚی وٙتشَ وشدٖ خٛدش تا ٌشچ اٚ سا حُٕ وٙذ تٕاْ ٘یشٚیص . صد أیذ داضت وٝ سیچاسد دس خغش ٘ثاضذ

. وشد تتٛا٘ذ سش پا تایستذ یا حتی اص لذستص تش ػّیٝ وسی دیٍش استفادٜ وٙذ فىش ٕ٘یاٚ . سا اص تیٗ تشدٜ تٛد

. وشد تایذ سٚصٞا تؼذ اص ایٗ استشاحت ٔی

وشد وٝ سًٙ تا  تیٗ تاصٚٞایص ٍ٘اٜ ٔیاص «.ٔٙٓ سیچاسد سٚ دٚست داسْ ٌشچ». آِٛد اٚ سا ٔاِیذ صد تاصٚی پطٓ

ٌشچ فطاس سا صیاد وشد ٚ تاِٟایص سا تٟٓ صد ٚ سشػت  وٝ ٚلتی دسست .ضذ ای ٘ضدیه ٔی سشػت ٞطذاسٌٛ٘ٝ

. فشٚدضاٖ سا وٓ وشد ٘فسص تٙذ آٔذ
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تٛا٘ذ ادأٝ دٞذ ٚ سٍٙیٗ تش اص آٖ است وٝ  صد ٔتٛجٝ ضذ وٙتشَ جادٚیص سا اص دست دادٜ است ٚ دیٍش ٕ٘ی

. ٔشؽ اص ِثٝ ٔیض ٘یافتذ تا ٘اأیذی جادٚ سا فشاخٛا٘ذ تا تخٓ. ٌشچ اٚ سا حُٕ وٙذ

. تشٌطت ٚ اٚ سا احاعٝ وشدتٝ ٔٛلغ جادٚیص  

ٞای  تا یه حشوت اص تاَ. ٚ اٚ سا پیص اص تشخٛسد تاال وطیذ سشػت تاَ ٞای ٌشچ تٝ ا٘ذاصٜ وافی وٓ ضذ

صد احساس وشد تاصٚٞای پطٕی اص سدای ػشق وشدٜ اٚ وٙاس . چشٔی تضسٌص ٌاس آٟ٘ا سا تش سٚی صٔیٗ ٌزاضت

. سفت

« .ٕٔىٗ تٛد جفتٕٖٛ آسیة تثیٙیٓ. ٚ سٚ اص دست دادْٔٗ وٙتشَ جاد. ضشٔٙذٜ ٌشچ»

دیٛاسٞا ٕٞٝ جا . وشد چطٕاٖ سثضش دس تاسیىی جستجٛ ٔی. ٌشچ تا تی اػتٙایی تٝ ٘طا٘ٝ تاییذ خشخشی وشد

. وشد ٌشچ تٕاْ آٟ٘ا سا جستجٛ ٔی. تٛد٘ذ ٚ ٞضاساٖ ٔىاٖ تشای ٔخفی ضذٖ تٛد

أا ،ٌشچ . صد تاسیىی سا ٌطت أا چیضی ٘ذیذ. ٌطادتش ضذصش چطٕاٖ سة. تاٜ اص ٌّٛی ٌاس دسآٔذیه ٘اِٝ وٛ

. دیذٜ تٛد

. جست صدٌاس تٝ داخُ تاسیىی ،صد تا یه غشش تٝ خٛد پیچیذ 

.  ٞا ٞیچ چیض سا ٌاص ٌشفت ٞای تضسي ٞٛای ضة سا ضىافت ٚ د٘ذاٖ چٍٙاَ

. س دیذٜ ضذٞای سلصاٖ دس اعشاف ٌا ٞا تاص ضذ٘ذ ٚ چالٛ ضُٙ. ٞایی دس ٞٛا دیذ صد ٘اٌٟاٖ ضىُ

. ٔٛسسٛیت

سا ٌشفت ٚ  ٔٛجٛدٞای  ٌشچ چٍٙاَ. وشد٘ذ ٚ تالش تشای صخٕی وشدٖ ٌاس داضتٙذ ٞیس ٔی ٔٛجٛدات ٞیس

ٞای آٟ٘ا ستٖٛ فمشات  غشش. سیخت تش صٔیٗ ٔی َ ٚ سٚدٜ اضاٖداد خٖٛ ٚ د داسضاٖ سا ضىاف ٔی تذٖ فّس

. ا٘ذاخت صد سا تٝ ِشصٜ ٔی

جادٌٚش دستص سا تیشٖٚ آٚسد ٚ آتطی . تٝ سٕت ٌاس سفت ٚوشد  صد احساس وشد ٞٛا دس وٙاسش حشوت

. ٚس ضذ وٝ ضّٙص سا تٝ آتص وطیذ ٚ تمیٝ اٚ ٞٓ ضؼّٝپشتاب وشد ٔایغ تٝ سٕت ٔٛسسٛیت 
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ٌشچ . صد لذستص سا فشاخٛا٘ذ ٚ ٞٛای فطشدٜ سا چٙذ تاس پشتاب وشد. ضذٜ تٛدٔحٛعٝ ٘اٌٟاٖ اص ٔٛجٛدات پش 

. ٔٙفجش ضذ صٔا٘یىٝ تٝ دیٛاس تشخٛسد وشدٚ  یىی سا تٝ سٕت دیٛاس ا٘ذاخت

حس وٙٙذٜ صد تالش وشد تا  تا خستٍی تی. صد تشای جًٙ ضذیذی وٝ دس اعشافص تٛد آٔادٌی ٘ذاضت

. تش اص ٞٛا ٚ آتص پیذا وٙذ ای تشای استفادٜ سادٜ ایذٜ

سش . صد ٞٛای فطشدٜ سا ٕٞا٘ٙذ تثش ا٘ذاخت. ٔٛسسٛیت ٘اٌٟاٖ چشخیذ ٚ چٍٙاَ چالٛداس خٛد سا تاال تشد

دس ایٗ . ای تشای دٚس وشدٖ چٙذتا اص آٟ٘ا اص ٌشچ تٝ ٌٛضٝ دیٛاس استفادٜ وشد اٚ پشدٜ. ٔٛسسٛیت لغغ ضذ

. ای تٝ چٙذیٗ ٞضاس فٛت ػٕك تٛد ٔحٛعٝ تیشٚ٘ی لغشٜ

خٛاستٙذ ٌاس سا تىطٙذ؟  چشا ٔی. تشتیة ٌاس سا تذٞٙذدیذٜ ٌشفتٝ تٛد٘ذ ٚ تصٕیٓ داضتٙذ ٞا صد سا ٘ا ٔٛسسٛیت

. اص ٔٛجٛد تاِذاس داس٘ذ ضذیذیآٔذ ٘فشت  وشد تٝ ٘ظش ٔی دس ٕٞیٗ حاَ ٌشچ ٞٓ تٝ آٟ٘ا حّٕٝ ٔی

دس ٘ٛس صد دیذ وٝ . ضىّی وٛچه تا ٘ٛس ایستادٜ تٛد. ٘اٌٟاٖ ٘ٛسی تاسیىی سا ضىافت ٚ دس تاص ضذ

داس تا چالٛی  اٚ تٝ جّٛ سفت ٔطتی آتص تٝ سٕت ٔٛجٛدات فّس. ا٘ذ ٞا ٕٞٝ تٝ سٕت ٌاس سفتٝ ٔٛسسٛیت

. چشخاٖ ا٘ذاخت

ٞا سا دیذ  اٚ ٔٛسسٛیت. ٔٛسسٛیت خٛد سا تٝ ػمة ا٘ذاخت ٚ تٝ ضا٘ٝ صد تشخٛسد وشد ٚ اٚ سا صٔیٗ ا٘ذاخت

. ا٘ذ ٚاٚ پطتص تٝ دیٛاس است وٝ ٕٞٝ تش سٚی ٌاس افتادٜ

ٔٝ آٟ٘ا سا دیذ وٝ تش ِثٝ ٞستٙذ ٚ دس تاسیىی افتاد٘ذ ٚ سش اٚ ٞٓ تٝ سًٙ خٛسد صد ٜ

ٚاِذٚسا اص واس خٛد دست وطیذ آٖ ٘فسص تٙذ آٔذٜ تٛد ٚ چٙذ تاس تالش وشد تا تا تاسیىی . دس ٘اٌٟاٖ تاصد 

خاِك ػضیض . دیٍش لذست فشیاد وطیذٖ ٘ذاضت. اٚ دس ا٘تٟای خظ تٛد. اٚ دیٍش لادس ٘ثٛد. رٞٙص ٔثاسصٜ وٙذ

چشا تشای ٘جاتص ٘یأذٜ تٛد؟ . تٛا٘ست تحُٕ وٙذ دیٍش ٕ٘ی

« .تضسي اتفالی افتادٜ ٔأاٖ». وٓ تٝ داخُ اتاق تىطذ  وشد چیضی سا وٓ ٞاِی تالش ٔی« ٔأاٖ تضسي»

« وجا پیذاش وشدی؟». ٚاِذٚسا تٝ عشف دختش تشٌطت
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سدی پیش ٚ استخٛا٘ی سا تا سدای اسغٛا٘یص تىطذ ٞاِی دس تالش تٛد تا ْ. آٖ تالش وشد تا سشش سا تاال تثشد

. خٖٛ اص سشش جاسی تٛد ٚ ٔٛٞای سفیذش وأال ٘أٙظٓ تٛد. ٚ وٙاس دیٛاس تٍزاسد

« .داس ٍ٘یذ ٚ یٝ سشی ٔٛجٛدات فّسج داضت تا یٝ ٌاس ٔی. داسٜ ٔی ٔیشٜ. جادٌٚشٜ ٔأاٖ تضسي»

« وٙی جادٌٚشٜ؟ چشا فىش ٔی»

. وشد اص ٔٛٞثت استفادٜ ٔی». تاالی سش ٔشد پیش تش وف اتاق ایستاد٘فس ص٘اٖ  ٞاِی صاف ضذ ٚ ٘فس

« .وشد ٞای آتیص استفادٜ ٔی ٌِّٛٝ

« تٝ ٔٛجٛدات ٚ ٌاس چٝ اتفالی افتاد؟» . تیٙیص سا خاسا٘ذ« .چٝ جاِة. یٝ جادٌٚش. ٚااااالؼا». ٚاِذٚسا اخٓ وشد

سفتٓ . ٖٚ پشیذٖ سٚ ٌاس ٚ افتادٖ پاییٗتٕأص». داد دستص سا تىاٖ داد ٞاِی دس حاِی وٝ جًٙ سا ضشح ٔی

. ٕٞطٖٛ اص وٜٛ افتادٖ پاییٗ. ِثٝ تا ٍ٘اٜ وٙٓ أا دیٍٝ ٘ذیذٔطٖٛ

. خاِك ػضیض، جادٌٚش لشاس تٛد اٚ٘ٛ ٘جات تذٜ. سش آٖ دٚتاسٜ سٚی ٔیض افتاد

٘اتاٖ . ْ تذٜتٛ٘ٝ ا٘جا چغٛس تاٚس وشدٜ تٛد وٝ واسی تٝ ایٗ خغش٘اوی سٚ ٔی. ٔشد دیٍٝ ٔی. تٕأص تیخٛد تٛد

. حك داضت

 داضت٘اتاٖ تا خٛد فىش وشد ٕٔىٗ است تذٖ اٚ سا تیاتذ ٚ تفٟٕذ وٝ چٝ اتفالی افتادٜ است یا اصال إٞیتی 

ٞا  اٚ صیادی پیطٍٛیی. دٚ٘ست ٚالؼا ص٘ی پیش ٚ احٕك تٛد وٝ خٛدش سا صسٍ٘تش اص حذ ٚالؼی ٔی. ٔشد وٝ اٚ ٔی

. وشد تایذ ٌٛش ٔیآٖ . ٘اتاٖ حك داضت. س ضذٜ تٛدسا دستىاسی وشدٜ تٛد ٚ ٕٞیٗ تشایص دسدس

. اٚ چالٛ سا صیش چا٘ٝ آٖ فطاس داد. ص٘ذ تٝ خٛد پیچیذ آٖ ٚلتی دیذ ٚاِذٚسا تش سٚی خٓ ضذٜ است ٚ ِثخٙذ ٔی

اٚ احساس . چالٛ سا تش ٌّٛی آٖ وطیذ« تفشستٓ دسنخٛب اسمف اػظٓ ػضیض تٝ ٘ظش ٔیاد تایذ یٝ جادٌٚشٚ »

. ضذ ا داضت وٝ ٕٞچٙاٖ ضىافتٝ ٔیخشاش یافتٗ پست س

« .وطی ات تثیٙٝ وسی سٚ ٔی اسی ٜ٘ٛرتٛ ٘ثایذ ب. اس ٞاِی اص اتاق تشٜ تیشٖٚروٙٓ ٚاِذٚسا ب خٛاٞص ٔی»

« خٛای تثیٙی ٘ٝ ػضیضْ؟  تٛ ٔی». ٚاِذٚسا چشخیذ
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« .خٛاست تٝ ٔا آسیة تض٘ٝ اٖٚ ٕ٘ی. ٘ٝ ٔأاٖ تضسي». ٞاِٛ آب دٞا٘ص سا لٛست داد

« .تٝ ٔٗ آسیة صدٜتٟت ٌفتٓ »

« .ایٙجا آٚسدٔص وٝ تٟص وٕه وٙی». اضاسٜ وشدتٝ تذٖ تی جاٖ پیش ٔشدٞاِی 

« .اٜٚ ٘ٝ ٕ٘یطٝ تایذ اٚ٘ٓ تٕیشٜ»

« ٚ چٝ واسی وشدٜ وٝ تٝ تٛ آسیة تشسٝ؟»

« .تٝ احساساتٓ ضشتٝ ٘ضٖ. خٛای تثیٙی تشٚ اٌٝ ٕ٘ی». اختدٚاِذٚسا ضا٘ٝ تاال اٖ

اش سا تشای آساْ وشدٖ ِٕس  خٓ ضذ ٚ ضا٘ٝ. لف وشد ٚ تٝ ٔشد پیش ٍ٘اٜ وشدای تٛ ٞاِی چشخیذ ٚ تشای ِحظٝ

. وشد ٚ دٚس ضذ

« اَٚ تٟتش ٘یست چطٕت سا دس تیاسْ؟». چالٛ سا سٚی ٌٛ٘ٝ آٖ صیش چطٕص ٌزاضت. ٚاِذٚسا تشٌطت

. تٛا٘ست ٚحطت سا تحُٕ وٙذ آٖ چطٕا٘ص سا تست دیٍش ٕ٘ی

اٌٝ تاص ٘ىٙی اٚ٘ا سٚ ! خٛاْ تٕاضا وٙی ٔی! چطاتٛ ٘ثٙذ». اش ٌزاضت ٚاِذٚسا ٘ٛن چالٛ سا تش سٚی چا٘ٝ« !٘ٝ»

« .دسٔیاسْ

اش ٌزاضت  ِة پاییٙص سا ٔیاٖ د٘ذاٟ٘ایص ٌشفت ٚ ٚاِذٚسا ٘ٛن چالٛ سا تش سیٙٝ. آٖ چطٕا٘ص سا تاص وشد

. ٚ دستٝ سا تّٙذ وشد

« دس ٟ٘ایت، ا٘تماْ». ٚاِذٚسا صٔضٔٝ وشد

. ٞٛا ایستاد ٚ ٘فس ػٕیمی وطیذ ای دس ِحظٝ. اٚ چالٛ سا تّٙذ وشد

. اش سد ضذ تٝ خٛد پیچیذ تذٖ ٚاِذٚسا اص ضٕطیشی وٝ ٚسظ سیٙٝ

. چطٕا٘ص ٌطاد ضذ ٚ فشیادی وطیذ ٚ چالٛ تٝ صٔیٗ افتاد
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. اٚ تش سٚی صٔیٗ سٍٙی افتاد. ٘اتاٖ پایص سا تش پطت ٚاِذٚسا ٌزاضت ٚ ضٕطیش سا اص تذٖ صٖ تیشٖٚ وطیذ

. اضىاٖ دس چطٕا٘ص جٕغ ضذ  ٚلتی تٙذ ٔچ دست ٚ پایص تاص ضذ. آٖ فشیادی اص ساحتی وطیذ

تثیٗ تا خٛدت »صٔضٔٝ وشد « صٖ احٕك». ٍ٘اٞی تّٙذ ٚ ٔشٌثاس تش اٚ وٝ تش سٚی ٔیض افتادٜ تٛد ا٘ذاخت٘اتاٖ 

« چی واس وشدی؟

ٚ خٛد سا تاصٚٞایص تٝ ضیشیٙی خاِك تٛد . ٞا ٌشیٝ وشد آٖ ٕٞا٘ٙذ تچٝ. اٚ خٓ ضذ ٚ تاصٚٞای آٖ سا ٌشفت

. سیٙٝ اٚ چسثا٘ذ

. خٖٛ اٚ. ٚلتی ٌشیٝ آساْ ضذ اص اٚ جذا ٌطت ٚ ٍ٘اٞی تٝ جّٛی خٛ٘یٗ اٚ ا٘ذاخت

« .تخٛاب تا تثیٙٓ ایٙٛ چغٛسی خٛب وٙٓتٝ پطت تاص وٗ ٚ ٚتٙذ»

 ،اٖٚاٚ٘ٝ» . اضاسٜ وشد« .اَٚ تایذ اٖٚ واسی وٝ تشاش اٚٔذیٓ ا٘جاْ تذیٓ. ٘ٝ». آٖ دست اٚ سا وٙاس صد

« .خٛایٓ ی وٝ ٔیجادٌٚش

« تٛ٘ٝ صثش وٙٝ؟ ٕ٘ی»

٘اتاٖ ٔٗ ایٗ پیطٍٛیی ٚحطتٙان سٚ تحُٕ وشدْ ِغفا تٕٛٔص ». اٚ خٖٛ ٚ اضه سا اص چطٕا٘ص پان وشد

« وٙٓ؟ خٛاٞص ٔی. وٗ

ٚلتی . تا آٞی اص ا٘ضجاس دستص سا تٝ ویسٝ تشد وٝ وٙاس غالف تٛد ٚ ساداٞاٖ سا تیشٖٚ وطیذ ٚ تٝ اٚ داد

٘اتاٖ اٚ سا تا دست تضسٌص ٌشفت ٚ وٕه وشد وٝ وٙاس جادٌٚش . د دسد اٚ سا فشا ٌشفتپایص تٝ صٔیٗ سسی

. تیٟٛش صا٘ٛ تض٘ذ

« .اٍ٘طتأٛ ضىستٝ. تاصش وٗ. وٕىٓ وٗ ٘اتاٖ»

تٝ ٘ٝ بتص سا وطیذ تا تتٛا٘ذ آٖ سا تثٙذد اَوف دس. تا دستی ِشصاٖ لالدٜ سا تٝ دٚس ٌشدٖ جادٌٚش ٌزاضت

. پیطٍٛیی ٔحمك ضذٜ تٛد. سا لالدٜ تّىٝ جادٚی آٖ

« ٔأاٖ تضسي ٔشدٜ؟». ٞاِی دْ دس ایستادٜ تٛد
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دٚست داسی دسٔا٘ٛ تٝ ». دستص سا تیشٖٚ ٌشفت« .ٔتاسفٓ. تّٝ فشص٘ذ ػضیضْ». آٖ تشٚی ٔچ پایص چشخیذ

« جای آصاس ٍ٘اٜ وٙی؟

« ٘یذ؟ن ٚ اٖٚ؟ اٚ٘ٓ خٛتص ٔی». اٚ تٝ جادٌٚش سٚی وف ٍ٘اٜ وشد. ٞاِی تٝ آسأی دستص سا ٌشفت

« .تّٝ ٞاِی اٚ٘ٓ خٛب ٔیطٝ»

ٔأاٖ تضسي تؼضی ٚلتا تٝ ٔشدْ وٕه . ٘ٝ ایٗ وٝ وطتٝ تطٝ. ٔٗ تشا ٕٞیٗ آٚسدٔص تا تٟص وٕه تطٝ»

« .ٕٞیطٝ تذ ٘یست. وٙٝ ٔی

« .دٚ٘ٓ ٔی». آٖ ٌفت

« االٖ چی واس وٙٓ؟»صٔضٔٝ وشد . اضىی تش ٌٛ٘ٝ دختش افتاد

خیّی . ٚ تشای ٔذت ٔذیذی اسمف اػظٓ خٛاٞشاٖ ٘ٛس تٛدْدٚسٖ ٔٗ آ٘اِیٙا آَ». ٞا خٙذیذ آٖ اص تیٗ اضه

دسٔاٖ تتٛ٘ٗ ،اِؼادٜ تاضٗ  تٝ خاعش ٔٛٞثتطٖٛ تشدْ ٚ تٟطٖٛ یاد دادْ وٝ ص٘اٖ فٛقٔثُ تٛ سٚ دختشاٖ جٛاٖ 

« .تیای ٔا ضٓ وٝ تٛ ٞٓ تا خٛضحاَ ٔی. وٙٗ ٚ تٝ ٔشدْ وٕه وٙٗ

ٔأاٖ تضسي اص ٔٗ ٔشالثت ». آِٛدش ٘طست صٛست اضه ٞاِی سشش سا تٝ ٘طا٘ٝ تاییذ تىاٖ داد ِثخٙذی تش

. وشدٖ صدٖ یا تمّة ٔی تیطتش اٚ٘ایی وٝ تٝ ٔا آسیة ٔی.  سسٛ٘ذ د أا تؼضی ٚلتا تٝ تمیٝ خیّی آصاس ٔیسن ٔی

ٔتاسفٓ . ٔٗ ٔتاسفٓ وٝ ٟٔشتٛ٘تش ٘ثٛد. واسش تذ تٛد وٝ تتٛ آسیة سسٛ٘ذ. أا تٛ ٞیچٛلت ایٗ واسٚ ٘ىشدی

« .د ٚ ٔشدوٝ آصاس سسٖٛ

« ٔٗ ٞٓ. ٔٗ ٞٓ». آٖ دست دختش سا تٛسیذ

تٛ٘ی تٟٓ یاد تذی تشای دسٔاٖ اصش  ٔی». ٍ٘اٜ وشد شٌٛ٘ٝ تضسي تا چطٕاٖ ػشٚسه« .ٔٗ ٔٛٞثت داسْ»

« استفادٜ وٙٓ؟

« .تاػث افتخاسٔٝ»
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 یا. تٛ حاال تایذ دسٔاٖ تطی». حشوتی ٕ٘ایطی آٖ سا دس غالف ٌزاضت ا٘اتاٖ ضٕطیشش سا تشداضت ٚ ب

« ات تىٙٓ؟ ٔشي خٛ٘شیضی وٙی ٚ تؼذ دٚتاسٜ تالش وٙٓ ص٘ذٜحذ دی وٝ تا  تشجیح ٔی

« .دسٔاٖ وٗ ٘جات دٞٙذٜ ٔٗ». آٖ خٛد سا دٚتاسٜ سٚی پایص وطیذ

« .تٛ٘ٓ خٛب وٙٓ تا ضٕطیش وٝ ٕ٘ی. پس تضاس تٝ لذستٓ دستشسی داضتٝ تاضٓ صٖ». ای وشد اٚ خٙذٜ

ا٘شصی دسٚ٘ص سا تش ساداٞاٖ ٔتٕشوش وشد ٚ تٙذ ساداٞاٖ سا اص تیٗ آٖ چطٕا٘ص سا تست دستص سا تاال تشد ٚ 

« .تْٕٛ ضذ». تشد

« .وٙٓ احساسص ٔی. دٚ٘ٓ تْٕٛ ضذ ٔی». ٘اتاٖ غشِٚٙذی وشد

« .ٔٙٛ تضاس سٚی ٔیض ٘اتاٖ». تا تّٙذش وٙٙذآٖ سا ٌشفت  ٞاِی دست

دٚ٘ٓ ٞیچ ٚلت لالدٜ  ٚ٘جا وٝ ٔیتا ا. خٛب تاالخشٜ اٚ٘ٛ ٌشفتیٓ». ٘اتاٖ تٝ جادٌٚش سٚی صٔیٗ ٍ٘اٜ وشد

حاال وٝ یٝ جادٌٚش تشاص اَٚ سٚ ٌشفتی دیٍٛٚ٘ی ایٗ تش٘أٝ تٛ تاصٜ ». چطٕاٖ آتیص تٝ اٚ تشٌطت« .٘ذاضتٝ

« .ضشٚع ٔیطٝ

دٚ٘ٓ، أیذٚاسْ، ٚس٘ا اٖٚ لسٕتی وٝ ٔشتٛط تٟص  ٔی». وٙٙذٜ اٚ ٘ٛاصضص وشد آٖ آٞی وطیذ ٚ دست دسٔاٖ

« .ٚ ا٘جاْ دادٜ تاضٝ تٛد

 



G 

 
2 

 Good-life.ir مسلک پارسایان

 
  

 چهل و یکم فصل 

ثالفبغّٝ ٘طست ٚ ؿستی ثنكي اٚ كا ؿٚثبكٜ . مٔب٘يىٝ صطٕبٖ مؿ ثبم ضـ ٘فسص ثٙـ آٔـ

. ؽٛاثب٘ـ

« آكْٚ ثبش پيلٔلؿ». غـایی ػٕيك ٌفت

اش ثٝ رّٛ افتبؿٜ ثٛؿ ٚ  ثٝ ػلؼ ضب٘ٝ یصٔٛٞب. ٔلثغ ٍ٘بٜ ولؿ ثٝ غٛكتی ثب فه صپ  مؿ صپ

. ؿٚ ؿستص كا ثٝ ؿٚ قلف سل مؿ ٌقاضتٝ ثٛؿ

« پيل، پيلٔلؿ؟ثٝ وی ٔيٍی »

ثٝ تٕبْ غٛكتص وٝ اي تلسٙبن  كً٘ ثٝ ٕٞلاٜ اثلٚي ؿك٘ـٜ صطٕبٖ پل٘فٛؿ آثیٔلؿي ثب 

ٕٔىٙٝ ٔٗ یٝ ؽٛكؿٜ ؛ٌی  عبال وٝ ٔی». ولؿ ٔیػػجی ٚ ٘بكاعت ایٗ تلويت وٕی مؿ كا . ؽٙـیـ

« .ام تٛ پيلتل ثبضٓ

اك مؿ ٚ ٘طست ٚ كا وٗ شمؿ ؿستبٖ. سلیؼب ثٝ فٞٙص آٔـ. صيني ؿك ٔٛكؿ غٛكتص آضٙب ثٛؿ

. اٍ٘طت استؾٛا٘ی كا ثٝ سٕت ٔلؿ وٙبك ٔين ٌلفت

« تٛ صلا ضجيٝ كیضبكؿي؟. تٛ ضجيٝ كیضبكؿي»

ثب ٔٗ ». ٘ـثٛؿ ٚ ؿك ٞٓ  ٌٛ٘ٝ ٞٙٛم ٞٓ ػمبة ٞباثلٚ. اش ثب ِجؾٙـي ثنكي وٙبك كفت صب٘ٝ

« فبٔيّٝ

. ٚ٘ٝٔٛٞبش ٞٓ وٝ ٔخُ ٞٓ. صطٕبٖ آثی ،ػؿال٘ی ،ثّٙـ». مؿ ٘نؿیىتل ضـ« !ٔنؽلفٝ! فبٔيُ»

« .تٛ كاَ ٞستی». ٚ اػالْ ولؿ مؿ ؿست ثٝ سيٙٝ ٌقاضت« .صطٕبش ام ٕٞٝ ثـتل. فىص

« .ضٙبسی پس كیضبكؿ كٚ ٔی. ؽيّی ؽٛثٝ»

« .ٔٗ پـكثنكٌطٓ! ضٙبسٓ ٔی»
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ؿٚثبكٜ « .ؽبِك ػنین». غٛكتص كا ثب ؿست ثنكٌص پبن ولؿ« ...پـكثنكي ». اثلٚیص ثبال كفت

« .ایٗ مٖ ٔب كٚ تٛ صٝ ؿكؿسلي ا٘ـاؽتٝ» :ٌفت

« مٖ؟ وـْٚ مٖ؟»

وبٔال مؿ فىل ولؿ تؼظيٕی . ؽٙـٜ ثلٌطت ٚ تؼظيٓ ولؿ ثب.ثب آٞی ؿستص كا ثل غٛكتص وطيـ

ٕٔىٙٝ اسٓ ». غبف ضـ« .ٔٗ ٘بتبٖ كاَ ٞستٓ. اربمٜ ثـٜ ؽٛؿْ كٚ ٔؼلفی وٙٓ». ؽٛة ٚ ٔٙبست

« ؟.ضٕب كٚ ثـٚ٘ٓ ؿٚست ٔٗ

« !؟ؿٚست»

 ثطٝ یٝ فىل وٙٓ. ٔٗ رٕزٕٝ ضىستٝ تٛ كٚ ؿكٔبٖ ولؿْ». اي ثل پيطب٘ی مؿ مؿ كثٝ٘بتبٖ ؼ

« .ش ولؿصيني عسبة

ؽيّی ؽٛة ؿكٔبٖ . ٔٗ مؿ ٞستٓ. ٕٔٙٛ٘ٓ ٘بتبٖ. ؽٛة ضبیـ كاست ثٍی». مؿ غلِٚٙـ ولؿ

« .اٌٝ ٚالؼب سلْ ضىستٝ ثٛؿ اِجتٝ ولؿي

« ؿاكي؟ صٝ اعسبسی. ثٝ ٘ظل ٔيبؿ ؽٛة تزلثٝ ؿاكْ. اٜٚ ضىستٝ ثٛؿ»

٘بِٝ ولؿ ٚ ثيبؿ آٚكؿ وٝ صٝ اتفبلی « ...لـكتٓ ثلٌطتٝ . ؽٛة ػبِيٝ». مؿ ٍ٘بٞی ثٝ ؽٛؿ ا٘ـاؽت

« .ثبیـ ام ایٙزب ثلْ ثيلٖٚ. ٌلس، اكٚاط ػنین». افتبؿٜ است

. اِتٝ أيـٚاكْ ؿٚست ثطيٓ. اَٚ ثبیـ غغجت وٙيٓ». ٘بتبٖ ؿستی ثل كٚي سيٙٝ مؿ ٌقاضت

« .ثٝ رن كیضبكؿ اِجتٝ ثٝ ؿاكیٓؽيّی صيناي ٔطبٔبثـثؾتب٘ٝ 

« ٔخُ؟». مؿ ثٝ ٔلؿ ثّٙـ پّىی مؿ

٘بتبٖ اٍ٘طتی . ثب ؽٖٛ ؽطه ضـٜ پٛضيـٜ ثٛؿ  سيٙٝ اشتٕبْ . ٘بتبٖ ثبالي پيلاٞٙص كا ثبم ولؿ

. اي ؿٚك ٌلؿ٘ص وطيـ ٚ ثّٙـش ولؿ ثل لالؿٜ ٘ملٜ

« وٙٓ؟ ایٗ ٕٞٛ٘يٝ وٝ ٔٗ فىل ٔی». اي ؾؼيف تجـیُ ضـ غـاي مؿ ثٝ ٘بِٝ

« .ؽيّی ثبٞٛضی ؿٚست ٔٗ ضه ٘ـاكْ اٌٝ ایٙكٛك ٘جٛؿ ایٙمـك ثباكمش ٘جٛؿي»

« ؟ؿليمب تٛي صٝ ثـثؾتی ثب ٞٓ ٔطتلويٓٚ » . مؿ ٍ٘بٞص ثٝ صطٕبٖ آثی ثلٌطت

ؿست مؿ ثبال كفت ٚ لالؿٜ فّني كا اعسبس . ٘بتبٖ ؽٓ ضـ ٚ صيني ؿك ٌلؿٖ مؿ كا ِٕس ولؿ

. كاٞی ثلاي ثبم ولؿٖ ٘جٛؿ. ولؿ
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« ٖ صيٝ؟ صلا ایٗ وبكٚ ولؿیٗ؟ٔؼٙی اي»

« ایٗ وبكٚ ولؿٜ اٖٚ». اضبكٜ ولؿ« .وبك ٔٗ ٘جٛؿٜ مؿ». ٘بتبٖ آٞی وطيـ

اٚ ؿست ؿؽتل . آٔـ مٖ پيلي ثب ٔٛٞبي ؽبوستلي ٌلٜ مؿٜ ضـٜ پطت سلش ؿاضت ام ؿك ٔی

. وٛصىی كا ٌلفتٝ ثٛؿ

ثيٙٓ وٝ ٘بتبٖ تٛ كٚ  ٔی» .اي ثلؿ تب ٌّٛیص كا ثجٙـؿ اٍ٘طتب٘ص كا ثٝ ثبالي ِجبس تيلٜ لٟٜٛ« آٜ»

« .ٚالؼب ٍ٘لاٖ ثٛؿیٓ. ؽٛضغبِٓ. ؽٛة ولؿٜ

« .ٕٞيٗ قٛكٜ». مؿ ثـٖٚ ليـي ٌفت

. ولؿ كا غبف ٔی شاي لٟٜٛ يٍ٘بٞی ثٝ ؿؽتل وٛصه ا٘ـاؽت وٝ ٔٛٞب« ثّٝ». مٖ پيل ِجؾٙـي مؿ

« .م٘ـٌيتٛ ٘زبت ؿاؿ. اٖٚ تٛ كٚ ایٙزب آٚكؿ. ایٗ ٞبِيٝ»

« .غٕيٕب٘ٝ امت ٔتطىلْ. ٕٖٔٙٛ ثبثت وٕه. ٔصفىل وٙٓ یبؿْ ٔيبؿ وٝ ؿیـ»

« .تلسيـْ ٌبك ضٕب كٚ ثىطٝ ٔی. ؽٛضغبِٓ ؽٛة ضـیٗ». ؿؽتل ٌفت

« ٌبك؟ؿیـیص؟ عبِص ؽٛثٝ؟»

« .اٖٚ ثب ٞيٛالٞب ام ِجٝ ؿیٛاك افتبؿ». اٚ سلش كا تىبٖ ؿاؿ

« .اٖٚ ٌبك یٝ ؿٚست ثٛؿ. ِؼٙتی». مؿ میلِت مٔنٔٝ ولؿ

« ٌبك؟ ٔتبسفٓیٝ ». مٖ اثلٚیص كا ثبال ثلؿ

« ٔؼٙی ایٗ لالؿٜ ؿٚك ٌلؿ٘ٓ صيٝ؟». مؿ ٍ٘بٞص كا ثٝ قلف مٖ صلؽب٘ـ

« .ٔتبسفٓ أب ثلاي یٝ ٔـتی المٔٝ». اٚ ؿستب٘ص كا ثبم ولؿ

« .ٚكش ٔيـاكي»

اٚ ؿستص كا ثل « .فٟٕٓ أب ثبیـ ثٕٛ٘ٝ ثلاي یٝ ٔـتی ٍ٘لا٘يت كٚ ٔی». ِجؾٙـش  ٕٞب٘كٛك ثٛؿ

« اسٕت صيٝ؟. فی ٘ىلؿْٞٙٛم ؽٛؿٔٛ ٔؼل». وٕلش ٌقاضت

« .ٔٗ ربؿٌٚل اَٚ مؿیىٛش مَٚ مٚكا٘ـك ٞستٓ». مؿ غـایص پبیيٗ ٚ تلسٙبن ثٛؿ

تٛ٘ی ثٟٓ ثٍی آٖ  ٔی». ِجؾٙـش ٌلْ ثٛؿ« .ٔٗ آ٘بِيٙب آِـٚكٖ اسمف اػظٓ ؽٛاٞلاٖ ٘ٛك ٞستٓ»

« .م٘ٗ مؿ ٔٙٛ ایٙزٛي غـا ٔی إ٘ٓٞٝ ؿٚست
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. لـٔی ػمت كفت« تٛ ؿٚست ٔٗ ٘يستی». پلیـمؿ ام ٔين . صطٕب٘ص ثل كٚي مٖ لفُ ضـٜ ثٛؿ

« .تٛ ثٝ ٔٗ ربؿٌٚل مٚكا٘ـك ؽٛاٞی ٌفت»

« .آكْٚ ثبش ؿٚست ٔٗ». ٘بتبٖ ؿػٛت ثٝ آكأص ولؿ

مؿ ٍ٘بٞی ؽيلٜ ثٝ اٚ ا٘ـاؽت وٝ ؿٞب٘ص كا ثست ٚ وٕلش كاست ضـ 

« .ؽٛاي ربؿٌٚل مٚكا٘ـك ٞل قٛك ٔی». اٚ ضب٘ٝ ثبال ا٘ـاؽت

« ایٙٛ عبال ٚكؿاك». مؿ ثٝ لالؿٜ اضبكٜ ولؿ

« ثبیـ ثٕٛ٘ٝ». ِجؾٙـش ٕٞب٘كٛك ػٕـا ثل ؿٞب٘ص ثٛؿ

ثـٖٚ صلؽب٘ـٖ صطٕب٘ص ثٝ . ٘بتبٖ رّٛ آٔـ تب ؿك ثلاثل اٚ للاك ٌيلؿ. اش كا وٓ ولؿ مؿ فبغّٝ

ٔلؿ ثنكي ثب . اسمف اػظٓ مؿ ثبمٚیص كا ثبال ثلؿ ٚ اٍ٘طت استؾٛ٘ی كا ثٝ سٕت ٘بتبٖ ٌلفت

. تب ثٝ ؿیٛاك صسجيـ سل ؽٛكؿ ٔب٘ٙـ ایٗ وٝ كٚي یؼ ایستبؿٜ ثبضـثبمٚٞبي ِلماٖ ػمت كفت ٜ

آٔـ  ٕٞضٙبٖ وٝ ؿست ؿیٍلش پبیيٗ ٔی. مؿ ؿست ؿیٍلش كا ثّٙـ ولؿ ٚ سمف كٚضٗ ضـ

صطٕبٖ . غفغٝ ٘ٛكي ثٝ ٘بموی تيغ ٕٞب٘ٙـ سكظ ؿكیبصٝ پبیيٗ آٔـ ٚ ثل كٚي آٟ٘ب للاك ٌلفت

اي ام ٘ٛك رٛضبٖ تطىيُ  مٔيٗ للاك ٌلفت ٚ الیٝغفغٝ ٘ٛك پبیيٗ آٔـ تب ثل كٚي . آٖ ٌطبؿ ضـ

. ؿكؽطيـ ٘ٛك ثٝ ضـت ٔی. ضـ

ٞبیی ام آتص سفيـ ٕٞٝ رب كا پل ولؿ ٚ ثٛي ػزيجی ؿاؽُ  قٙبة. ام ٘مبقی كػـ ٚ ثلق مؿٜ ضـ

ٞب  رللٝ. ام اٍ٘طتص ثل لالؿٜ افتبؿ يمؿ اٍ٘طتص كا صلؽب٘ـ ٚ كػـ ٚ ثلق. ضـ اتبق اعسبس ٔی

. ٞب ثٝ كلػٝ ؿكآٔـ ؽبن ؿك ٞٛا پل ضـ ق ٕٞلاٜ ثب كػـ ٚ ثلقاتب. ثٝ فّن ؽٛكؿ٘ـ

. ٔين ثّٙـ ضـ ٚ ؿك ٞٛا ثٝ ؽبن ثـَ ضـ ٚ ثٝ ؿكٖٚ ٘ٛك ؿك ٞٓ پيضيـٜ وطيـٜ ضـ

. ٞب ضُ ضـ٘ـ ٚ ام ربي ؽٛؿ ؿك ؿیٛاك ؿكآٔـ٘ـ اتبق ِلمیـ ٚ سًٙ

ؽطٓ كا ثـٖٚ  لالؿٜ. ٕٔىٗ ٘يست ثتٛا٘ـ لالؿٜ كا ثبم وٙـام قلیك لـكت ؽطٓ مؿ فٟٕيـ وٝ 

یلٖٚ ٌلفت ٚ ٘ٛك ٚ غـاي ٘بٞٙزبك كا ٔتٛلف ةثٝ سٕت كا  شاٚ ؿست. ولؿ ضىستٗ رقة ٔی

تٕبْ وف سيبٜ ٚ . ٞبي ثنكي افتبؿٜ ؿك ثيٗ كاٜ ٔتٛلف ضـ سًٙ. اتبق وبٔال سبوت ضـ. ولؿ

. سٛؽتٝ ثٛؿ أب ٞيش وـاْ ٘سٛؽتٝ ثٛؿ٘ـ
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٘ٛك ؿا٘ست وٝ لـكت ٞل وـاْ صمـك ؿؽتل ٚ ٘بتبٖ ام قلیك اكتجبـ ،ثب ثلكسی اسمف اػظٓ 

اٚ لالؿٜ كا ٘سبؽتٝ ثٛؿ ثبیـ تٛسف ربؿٚ ٌلاٖ سبؽتٝ ضـٜ ثبضـ أب . است ٚ ؾؼفطبٖ صيست

. تٛا٘ست ام آٖ استفبؿٜ وٙـ ٔی

. ِجؾٙـش ؿیٍل ٚرٛؿ ٘ـاضت. «وبكت تْٕٛ ضـ؟». آٖ پلسيـ

« .ٞٙٛم ضلٚع ٘ىلؿْ»

صيني اتفبق . ٖ یه وٜٛ ؿك ؽٛؿ ؿاضتلـكت وبفی ثلاي غبف ولؿ. مؿ ثبمٚیص كا ثبال ثلؿ

. ٘بفتبؿ

فٟٕيـْ كیضبكؿ یٝ ٔمـاك ام ؽطٕص كٚ ام ». وٕی ام ِجؾٙـش ثلٌطت« .وبفيٝ ٕٞيٗ». ٌفت آٖ

« .وی ثٝ اكث ثلؿٜ

« .تٛ ثٛؿي ثٟص لالؿٜ مؿي! تٛ». مؿ اٍ٘طتص كا ثيلٖٚ ٌلفت

« .ٚ كإٞٙبیيص وٙیتٛ٘ستٓ ٚلتی ثضٝ ثٛؿ ثجلٔص أب ٌقاضتٓ تب ثب ػطك تٛ ثنكي ثطٝ  ٔی»

تٛا٘ست تؼـاؿ ؿفؼبت ام ؿست ؿاؿٖ وٙتلَ ؽطٕص ؿك م٘ـٌی كا ثطٕبكؿ ٚ ثـتل ام اٖٚ  مؿ ٔی

تالش ». ولؿ تب اٍ٘طتبٖ ؿست ؿیٍلش كا ٞٓ ؿك ٘ظل ثٍيلؿي اٚ ثنٚؿي ٘يبم پيـا ْ. ؿِيُ آٟ٘ب كا

« .ثلاي ثلؿٌی ٚرٛؿ ٘ـاكٜؿِيّی ي. ٘ىٗ وٝ ٔٙٛ ثب ػـاِت ؽٛؿت ٔزبة وٙی

ٔكٕئٙٓ . یٝ اسمف اػظٓ ٔخُ یٝ ربؿٌٚل ثؼؿی ٚلتب ثبیـ ام ٔلؿْ استفبؿٜ وٙٝ». آٞی وطيـآٖ 

ٔتبسفٓ وٝ ام كیضبكؿ استفبؿٜ ولؿْ ٚ ثبیـ ام تٛ استفبؿٜ وٙٓ أب ا٘تؾبثی . فٟٕی وٝ ایٙٛ ٔی

« .كیضبكؿ تٛ لالؿٜ ٞٓ لبثُ وٙتلَ ٘جٛؿ». ِجؾٙـي ثل غٛكتص ٘طست« .٘ـاكْ

غجل وٗ تب ثفٟٕی پـكثنكٌص . ٞيش صی ٘ـیـيٞٙٛم ؿكؿسلٜ پس  اٌٝ فىل ولؿي كیضبكؿ»

تٛ . ٞبت كٚ ؿٚك ٌلؿٖ اٖٚ ٌقاضتی تٛ یىی ام لالؿٜ». مؿ ؿ٘ـاٟ٘بیص كا ثل ٞٓ فطبك ؿاؿ« .صيٝ

ایٙٛ   ٘تيزٝ. غّظ كٚ وٝ ٞناكاٖ سبَ ثلللاك ثٛؿ ضىستی. پسلاي سلمٔيٗ ٔيب٘ٝ كٚ ؿمؿیـي

« .وبكٚ ثبیـ ثـٖ ایٗ تبٚاٖؽٛاٞلاٖ ٘ٛك . ؿٚ٘ی ؽٛة ٔی

ؽٛاست لبٖ٘ٛ سْٛ ربؿٌٚلي كا ٘مؽ وٙـ أب ؿِيّص كا  مؿ ؿك ِجٝ صبٞی ایستبؿٜ ثٛؿ ٚ ٔی

. ؿك عميمت ایٗ تٟٙب كاٞٝ ضىستٗ لبٖ٘ٛ سْٛ ثٛؿ. تٛا٘ست وٙتلَ وٙـ ٕ٘ی
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فٟٕی ربؿٌٚل  ؿٚ٘ٓ وٝ االٖ ٕ٘ی ٔی. ؿٚ٘ٓ ٔٗ ٘تبیذ وٙتلَ ؿ٘يب تٛسف ٔغفُ أپلاقٛكي كٚ ٔی»

« .ٔب أيـٚاكْ وٝ ثنٚؿي ؿك یٝ سٕت ثبضيٓمٚكا٘ـك 

ٔٗ . وٙی تٛ ؿاكي ثٝ ٔغفُ وٕه ٔی. فٟٕٓ ؿٚ٘ی ٔی ٔٗ ؽيّی ثيطتل ام اٚ٘ی وٝ تٛ ٔی»

« !ٞيضٛلت ٔتغـیٗ ؽٛؿٔٛ م٘ـا٘ی ٘ىلؿْ تب ثلاْ ثزٍٙٗ

« پس ضٕطيل عميمت ثلا صيٝ؟. ٚالؼب»

« .كیضبكؿ ٘يبم ثٝ وٕه ٔٗ ؿاكٜ. ایٗ لالؿٜ كا ٚك ؿاك». ثب ؽطٓ تال ش ولؿ ثب مٖ ثغج ٘ىٙـ

ثلا ٕٞيٗ . تٛ ثبػج ایٗ ٞٛضٕٙـي ٞستی. اٖٚ پسل ثبٞٛضيٝ. كیضبكؿ ٔٛاظت ؽٛؿش ٞست»

« .ٌقاضتٓ تب ثب تٛ ثنكي ثطٝ

اٌٝ ثٝ ٔٛلغ ٘لْ ٔيلٜ ثٝ . ثبیـ ثـٚ٘ٝ صكٛك ام لـكتص استفبؿٜ وٙٝ! پسل ٘يبم ثٝ وٕه ٔٗ ؿاكٜ»

ٕٔىٙٝ . ؿٚ٘ٝ صكٛكي ام ٔٛٞجت استفبؿٜ وٙٝ ٕ٘ی. ؿٚ٘ٝ صٝ ؽكلاتی اٚ٘زب ٞست ٕ٘ی. ربیٍبٜ

« .ٔب ثٟص ٘يبم ؿاكیٓ. تٛ٘ٓ ثناكْ ایٗ اتفبق ثيبفتٝ ٕ٘ی. ثٕيلٜ

« .ثيطتل ؿیلٚم كٚ اٚ٘زب ثٛؿ ٚ ثـٖٚ ٞيش آسيجی ؿك اٚٔـ. كیضبكؿ لجال ثٝ ربیٍبٜ كفتٝ»

« .اِٚی ضب٘سی، ؿٚٔی اقٕيٙبٖ، سٛٔی ٔلي». مؿ ٘مُ لَٛ ولؿ

مٔب٘ی ثلاي تّف ولؿٖ . وٙيٓ ٔب یٝ رٛك ؿیٍٝ ثٟص وٕه ٔی. اٖ ؿاضتٝ ثبضـات اقٕيٗ ثٝ ٜ٘ٛ»

« .ثبیـ ثلیٓ. ٘يست

« .ٔٗ ثب تٛ ٞيش رب ٕ٘يبْ»

ؽيّی صينا ؿك . ثبیـ ثب ٔب ٕٞىبكي وٙی ٚ ثيبي. ؽٛاْ ربؿٌٚل مٚكا٘ـك ؿاكْ امت وٕه ٔی»

« .ٚاٞی ؿاضتایٙٛ ؿٚست ٘ؼ. وٙٓ ٕٖٞٛ وبكي ٌفتٓ ثىٗ یب ام لالؿٜ استفبؿٜ ٔی. ؽكلٜ

. ا٘تؾبثی ٘ـاكي. ثـْ وٝ ؿٚست ٘ـاكي ثٟت اقٕيٙبٖتٛ٘يٓ  ٔی. ثٟص ٌٛش وٗ مؿ»٘بتبٖ ٌفت 

« .ضٝ تل ٔی ٌٝ ثىٙی سبؿٜ فٟٕٓ صٝ اعسبسی ؿاكي أب اٌٝ ٞل وبكي ٔی ٔٗ ٔی

« تٛ صكٛك ربؿٌٚلي ٞستی؟»

« .ٔٗ پيطٍٛ ٞستٓ». ٘بتبٖ وٕی ثّٙـتل ضـ

صينٞبیی كا  ؿا٘ست وٝ مؿ صٝ پيٛ٘ـ ٘ٛك صٝ ثٛؿ ٚ ٕ٘ی ؿا٘ست اٚ ٕ٘ی. عـالُ ٔلؿ غبؿق ثٛؿ

« ام ثلؿٜ ثٛؿٖ ؽٛضغبِی؟». تٛا٘ست ثفٟٕـ ٔی
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صطٕب٘ص عبِتص كا ام ؿست ؿاؿٜ ثٛؿ ٚ ثب ؽطٓ ٔلٌجبك كاَ . یـ٘بتبٖ ٘ؾٙـ. آٖ ثّٙـ ؽٙـیـ

ٔٗ ثيطتل ػٕلْ ثل ػّيٟص ؿك . ؿْ آلب ا٘تؾبة ؽٛؿْ ٘جٛؿ ٔٗ ثٝ تٛ اقٕيٙبٖ ٔی». ؿكؽطيـ ٔی

« .الش ثٛؿْت

فٟٕٝ وٝ صلا ٔٗ ربؿٌٚل تلام اَٚ  صكٛك یٝ ربؿٌٚل پيطٍٛ كٚ وٙتلَ وٙٝ أب ٔی ٜضبیـ ثـٖٚ»

ٞل ؿٚ قلف رًٙ ثٝ ٔٗ ثبؿ ٔلي . ٔٗ ایٗ كتجٝ كٚ ؿك رًٙ لجّی ثـست آٚكؿْ. ٞستٓ

« .ٌفتٗ ٔی

. ایٗ یىی ام اٍ٘طتب٘ی ثٛؿ وٝ اٚ ضٕلؿٜ ثٛؿ

سٙبن ثل اسمف اػظٓ ا٘ـاؽت ٚ اٚ آة ؿٞب٘ص كا ٍ٘بٞی تلؿاضت ٚ٘بتبٖ ثل مؿ ٍ٘بٞص كا ام

ثب ضىستٗ غّظ تٕبْ ؽٛاٞلا٘ی وٝ ؿك سلمٔيٗ ٔيب٘ٝ ٌيل ». لٛكت ؿاؿ ٚ یه لـْ ػمت كفت

ضٕب ؿیٍٝ عك . ثب تٛرٝ ثٝ غّظ ٕٞيٗ عبال ٔغىْٛ ضـٖ. ثيبفتٗ كٚ ثٝ ٔلي ٔغىْٛ ولؿي

« .ؿاْ ٔيطيٗٞل وـْٚ ٌيل ثيبفتيٗ ؿك رب اع. ٔغبوٕٝ یب ِكف كٚ ام ؿست ؿاؿیٗ

كػـ ٚ ثلق ام ٞٛاي غبف آٔـ ٚ ٍٟ٘ـاك٘ـٜ ثبالي سل آٟ٘ب كا فلا . مؿ ٔطتص كا ؿك ٞٛا ثلؿ

ؽبكد ٔٙفزل ضـ ٚ كؿي اثل  سٕت اي ام ٘ٛك ثٝ اي ولوٙٙـٜ ثٝ غـا كسيـ ٚ عّمٝ ٘بِٝ. ٌلفت

. ٔب٘ٙـ ام ؽٛؿ ثٝ رب ٌقاضت

« .ٔلياالٖ ؿك ٔغـٚؿٜ ؿضٕٗ ٞستيٗ ٚ ؿك ثلاثل ! غّظ تْٕٛ ضـ»

ؿْ وٝ ٔيلْ سلمٔيٙت ٚ لػل پيطٍٛٞب كٚ ام ثيٗ  اٌٝ ٔٙٛ ثب ایٗ لالؿٜ ثجلي ثٟت لَٛ ٔی»

« .وٙٓ ثلْ ٚ ثب ؽبن یىسبٖ ٔی ٔی

تٛ٘ی  لِٛی ٘ـٜ وٝ ٕ٘ی». اسمف اػظٓ آ٘بِيٙب آِـٚكٖ ثب غٛكتی سٍٙی ثٝ آكأی ثٝ اٚ ٍ٘بٜ ولؿ

« .ا٘زبْ ثـي

« .أتغبٖ وٗ»

« .ٚالؼب ثبیـ ثلیٓ». ِجؾٙـي ؿٚك ثل ِجب٘ص ٘طست

« .افتٝ پس ایٗ اتفبق ٔی». ثب ٍ٘بٞی ؽكل٘بن مؿ سلش كا ثٝ ٘طب٘ٝ تبیيـ تىبٖ ؿاؿ

 ***************************
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تبكیىی اقلافص ثب صطٕبٖ ثبم یب ثستٝ فللی . ٚك٘ب ثٝ تـكیذ ٔتٛرٝ ضـ وٝ ثيـاك ضـٜ است

. پّه مؿ تب ٔكٕئٗ ضٛؿ ثٝ ٞٛش است. ولؿ ٕ٘ی

. ٚرٛؿ ٘ـاضتأب ٞب٘ی . آتطی كٚضٗ وٙـ شثب ٞبٖ تبیٗ وٝ ثيـاك است تالش ولؿثل ألونثب ت

. ٌطت ٞب٘ص ؿ٘جبَ ٚ ثب لـكت تلؿٚثبكٜ ػٕيمتل

ضٕؼی كٚي مٔيٗ ثٛؿ وٙبك ربیی وٝ ٘طستٝ . ٘ٛكي ؿك وف ؿستص كٚضٗ ولؿ تٕبْ تالضصثب 

صٙيٗ تالضی ثلاي ضٕغ كا كٚضٗ ولؿ ٚ ثب آكأص ثٝ اقلاف ٍ٘بٜ ولؿ ؿیٍل ٔزجٛك ٘جٛؿ . ثٛؿ

.  ؿیـٖ وٙـ

اتبق ثٝ رن غٙـِی صيني ٘ـاضت سيٙی ؽبِی ثب ٘بٖ ٚ فٙزب٘ی آة ٚ اتبلی وٝ ؿك آٖ ثٛؿ 

. پٙضلٜ ٘ـاضت ٚ تٟٙب ؿك صٛثی ثنكي ٚ سٍٙيٙی ثٛؿ. اتبق میبؿ ثنكي ٘جٛؿ. سفيـوبكي ضـٜ ثٛؿ

ولؿ؟  وبك ٔیاٚ ؿك ایٙزب صٝ . ٞبي ثؾص ؿكٔبٖ ثٛؿ یىی ام اتبق. ٚك٘ب اتبق كا ضٙبؽت

. ثٝ قلفی ثلٌطت ٚ ِجبسٟبیص كا كٚي ٞٓ ؿیـ. ثٝ پبیيٗ ٍ٘بٜ ولؿ ٚ ٔتٛرٝ ضـ ثلٞٙٝ است

. ٚلتی ثٝ ثبال ؿست مؿ صيني ؿك ٌّٛیص ٌلفت. ٚلتی ثلٌطت صيني ثل ٌّٛیص اعسبس ولؿ

. كاؿاٞبٖ

تلس ثل اٚ ربكي ضـ ثل . ؽبِك ػنین اٚ ثل ٌلؿ٘ص كاؿاٞبٖ ؿاضت. ٌٛضتص سٛمٖ سٛمٖ ضـ

فلیبؿي ام ٌّٛي ؽٛؿ ضٙيـ ٚ ثب تلس ؽٛاست تب عّمٝ . ٌلؿ٘ص صًٙ مؿ تب آٖ كا ؿك آٚكؿ

. آٞٙی كا ثبم وٙـ

صٙـثبك اٚ ام لالؿٜ . ثب تلس ٔتٛرٝ ضـ وٝ پسلٞب صٝ اثناك ٚعطتٙبن وٙتلِی ثل ؽٛؿ ؿاضتٙـ

استفبؿٜ ولؿٜ ثٛؿ تب وسی ثٝ ٔيُ اٚ كفتبك وٙـ؟ 

ٕٞيٙكٛك اعسبس ؿكٔب٘ـٌی ولؿٜ ثٛؿ٘ـ؟  ٞٓ آیب آٟ٘ب. آٟ٘ب ثٝ ٘فغ ٚ تٟٙبأب ثلاي وٕه ثٝ آٟ٘ب

.  اٚ ثب ضلٔٙـٌی ثٝ یبؿ آٚكؿ وٝ ام لالؿٜ ثل كٚي ٚاكٖ استفبؿٜ ولؿٜ است

« .ا٘زبْ ثـْٔيُ ٚ اكاؿٜ تٛكٚ ؽٛاستٓ  فمف ٔی. ؽبِك ػنین، ٔٙٛ ثجؾص»اٚ ٌلیٝ ولؿ

ؿا٘ست  اٚ ٔی. تفبلی افتبؿٜ استفٟٕيـ وٝ صٝ ا ثبیـ ٔی. ثب وٙتلَ ٌلیٝ ؽٛؿ كا رٕغ ٚ رٛك ولؿ

. ثلاي وٙتلَ ولؿ٘ص است. ایٗ لالؿٜ ثلاي وٕه ٘يست
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اٚ ؿك ٞـایت ٚ كإٞٙبیی . لّجص كیؾت. اٍ٘طتل اسمف اػظٓ كفتٝ ثٛؿ. ٚك٘ب ثٝ ؿستص ٍ٘بٜ ولؿ

. اٚ اٍ٘طت ؽبِی كا ثٛسيـ ٚ لـكت ؽٛاست. ضىست ؽٛكؿٜ ثٛؿ

تٕبْ لـكتص كا فلاؽٛا٘ـ تب پطت ؿك كا ثّٙـ  .ٔطتص كا ثل ؿك وٛثيـ أب ؿستٍيلٜ علوت ٘ىلؿ

ثب ؽطٓ وبُٔ ٞبٖ . اٚ تٕبْ ٘يلٚیص كا ثل ِٛالٞب ؿك قلف ؿیٍل ٚاكؿ ولؿ. وٙـ أب فبیـٜ ٘ـاضت

ثل ؿك وٛفتٝ ضـ ٚ ام  كیسٝ ٞبیی سجني ام فىلشٞبي ٘ٛك ثب ٕٞلاٜ  مثب٘ٝ. ؽٛؿ كا ٔتٕلون ولؿ

. ٞبي كؿ ضـ ٚ فبغّٝ پبیيٗ كا كٚضٗ ولؿ تلن

ٞب ٕٞيٗ وبك كا  فبیـٜ ٞبٖ كا ٔتٛلف ولؿ ٚ ثٝ یبؿ آٚكؿ ؽٛاٞل سيٕٛ٘ب سبػت ٚك٘ب رلیبٖ ثی

ثٟتل . ٔغبفظ ؿك تٛسف وسی وٝ كاؿاٞبٖ ؿاضت ٘طىستٝ ثٛؿ. ولؿٜ ثٛؿ ٚ ٘تيزٝ ٍ٘لفتٝ ثٛؿ

. سيٕٛ٘ب ٕٔىٗ ثٛؿ ؿیٛا٘ٝ ثبضـ أب اٚ ٘جٛؿ. ؿا٘ست ٘يلٚي ؽٛؿ كا ثيٟٛؿٜ ٔػلف ٘ىٙـ ٔی

ٔٛٞجتص اٚ كا ثيلٖٚ . ثلؿ وٛثيـٖ ٔطتب٘ص ثل ؿك اٚ كا ثيلٖٚ ٕ٘ی. ؿِی ٘طستٚك٘ب كٚي غٗ

. اٚ ثٝ ؿاْ افتبؿٜ ثٛؿ. ثلؿ ٕ٘ی

عّمٝ اسمف اػظٓ پيص ام آٖ ؿك آ٘زب للاك  ثلاي صٝ آ٘زب ثٛؿ؟ ثٝ اٍ٘طتب٘ص ٍ٘بٜ ولؿ ربیی وٝ

. ثٛؿ شایٗ ؿِيُ. ؿاضت

ٔبٔٛكیت ؿاؿٜ ثٛؿ ٚ ثل اٚ تىيٝ ولؿٜ ثٛؿ تب آٖ ثٝ اٚ . ٘بٌٟبٖ اسمف اػظٓ ٚالؼی كا ثٝ یبؿ آٚكؿ

. ؽٛاٞلاٖ ٘ٛك كا ام رًٍٙ ؿٚك وٙـ

ثلاي ٕٞيٗ ثٛؿ وٝ اٚ كا ثلٞٙٝ ولؿٜ . ؿاولا ٘جٛؿ. اٚ ثٝ ِجبسص صًٙ مؿ ٚ ثيٗ آٟ٘ب رستزٛ ولؿ

ایٗ وبك ثل ؽٛاٞل سيٕٛ٘ب ا٘زبْ ضـٜ ثٛؿ تب ثٝ ؽٛؿش آسيت . تب سالعی ٘ـاضتٝ ثبضـ. ثٛؿ٘ـ

. ا٘ستٙـ ثٝ م٘ی ؿیٛا٘ٝ اربمٜ ثـٞٙـ سالط ؿاضتٝ ثبضـتٛ ٕ٘ی. ٘ن٘ـ

. ٞب كا وٙبك مؿ ٚ ؿك قِٛص ثلآٔـٌی كٚي صلْ كا پيـا ولؿ ِجبس. اٍ٘طتب٘ص وٕل كا پيـا ولؿ

ؿاؽُ ريت ٔؾفی . كا ثبم ولؿ ٔؾفیپٛضص . ثب ِلمضی ام أيـ ٚك٘ب ضٕغ كا ثٝ ٘نؿیه ؽٓ ولؿ

ثب٘ـ ٚ ام ؽبِك تطىل ولؿ ٚ كٚي غٙـِی ٘طست اش صس وٕل كا ثٝ سيٙٝ. وتبة سفل للاك ؿاضت

. عـالُ ایٗ كا ؿاضت. ٚ وٕل كا ٔغىٓ ٌلفت
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ٞب كا ٘نؿیه وطيـ ٚ آٟ٘ب كا ؿك ٘ٛك پٛضيـ اعسبس ثٟتلي ؿاضت وٝ  ٚلتی آكاْ ضـ ِجبس

ولؿ أب عـالُ مرل م٘ـا٘ی ثلٞٙٝ كا  اِجتٝ ؿك ؿكٔب٘ـٌيص فللی ٕ٘ی. ثلٞٙٝ ٚ ؿكٔب٘ـٜ ٘جٛؿ

  وٝ اعسبس ثٟتلي ؿاضت عبال اٚ. ٘ـاضت

٘بٖ كا ؽٛكؿ ٚ . ؿا٘ست صٝ ٔـت ثيٟٛش ثٛؿٜ است أب فٟٕيـ وٝ ثسيبك ٌلسٙٝ است ٚك٘ب ٕ٘ی

. آة كا ٘ٛضيـ

ؽٛاٞلِيٛ٘ب ٚ سٝ ٘فل . ثٛؿٖ ؿك اتبق صلؽيـ ؿك عَٛٚلتی ضىٕص وٕی كاؾی تل ضـ افىبكش 

. ؿیٍل ؿك ؿفتلش ٔٙتظل ثٛؿ٘ـ

ثب ایٙىٝ تست ٘طـٜ . ي ؿك ثبالتلیٗ ربیٍبٜ للاك ؿاضتؽٛاٞل ِيٛ٘ب ؿك فٟلست ؽٛاٞلاٖ تبكیه

تبكیه ثٛؿ ٚ سٝ ٘فل ؿیٍل كا . ایٗ ؿِيُ وبفی ثٛؿ. ثٛؿ ثؾطی امؿِيُ ثٛؿٖ ٚك٘ب ؿك ایٙزب ثٛؿ

فيجی ٚ ؿِٚسيٙيب ثلؽالف ؿستٛكش ثٝ آٟ٘ب . ٘ـیـٜ ثٛؿ أب فٟلستی ام ٔظٙٛ٘يٗ ؿك سل ؿاضت

. ایٗ فٟلست ثٛؿ٘ـثب اولاٜ آٟ٘ب ٞٓ ؿك . اربمٜ ؿاؿٜ ثٛؿ٘ـ

صكٛك آٟ٘ب تػٕيٓ . اٚ ثٝ ضـت ػػجب٘ی ثٛؿ. ٚك٘ب ضلٚع ثٝ لـْ مؿٖ ؿك اتبق وٛصه ولؿ 

. ؿاضتٙـ ام ایٗ ٔٛؾٛع ؽالظ ضٛ٘ـ

. آٟ٘ب ام ایٗ ٔٛؾٛع ؽالظ ضـٜ ثٛؿ٘ـ

آٖ ثٝ ٔسئِٛيت ؿاؿٜ ثٛؿ ٚ ثبیـ ایٗ ایٕبٖ كا ثلآٚكؿٜ . ٘ٝ ٞٙٛم ٘ٝ. فلیبؿي ؿكٚ٘ص ؽبٔٛش ضـ 

. ولؿ ایـ ؽٛاٞلاٖ ٘ٛك كا ام لػل ؿٚك ٔیة. ولؿ ٔی

ؿك ایٙزب رلاتص كا ؿاضت؟ اٌل اٚ كا آیب . فلستبؿ ثبیـ پيبٔی ٔی. ٚك٘ب ثٝ وٕلش ؿست مؿ

. ؿاؿ وٝ صٝ اتفبلی افتبؿٜ است ثٍيل٘ـ صٝ؟اٌل ٕٞٝ صين ٘بثٛؿ ضٛؿ صٝ؟ أب ثبیـ ثٝ آٖ اقالع ٔی

ؽٛكؿٜ است ثٝ ؽبقل اضتجبٜ اٚ  ٌفت وٝ ضىست لـْ مؿ٘ص ٔتٛلف ضـ صكٛك ثبیـ ثٝ آٖ ٔی

ثبیـ . آٔـ تٕبْ ؽٛاٞلاٖ ٘ٛك ؿك ؽكل ثٛؿ٘ـ ٚ كاٞی ثلاي ا٘زبْ ؿاؿٖ صيني ٘ـاضت؟ رًٍٙ ٔی

. تٛا٘ستٙـ فلاك وٙٙـ ثب ثٛؿٖ ؿك ایٗ م٘ـاٖ ٞيش وـاْ ام ؽٛاٞلاٖ ٘ٛك ٕ٘ی. ولؿ فلاك ٔی

 ؿك اؽتيبك ؽٛاٞـ ؿاضتٚ رًٍٙ تٕبْ آٟ٘ب كا 
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ثٝ پبیيٗ ربؿٜ ٍ٘بٜ ولؿ ٚ ثميٝ كا ؿیـ وٝ ثلاي كسيـٖ ثٝ اٚ . كیضبكؿ اسجص كا ٔتٛلف ولؿ

. ؿكٚامٜ ثست ِٛاليثيٙی اسجص كا ٔبِيـ ٚ افسبك كا ثٝ ٔيّٝ آٞٙی . وٙٙـ تالش ٔی

. ٔىبٖ اِٚيٝ ثلاي آماؿ ولؿٖ ؿكٚامٜ ثٛؿ. ٞب ا٘ـاؽت ٚ افسبك كا ثٝ ٔيّٝ ثست ؿ٘ـٜ ٍ٘بٞی ثٝ صلػ

. آٔـ ثل كٚي است فلٚؿ ٔی،وت ضـیـ ؿكٚامٜ ثب یه عل

ؽطٍٕيٗ ثٛؿ وٝ وسی اٚ كا . ثـٖٚ ا٘تظبك ثلاي ثميٝ كیضبكؿ ثٝ ؿاؽُ ربیٍبٜ ربؿٌٚلاٖ كفت

٘ٛكي ام پٙزلٜ ربیٍبٜ تٕبْ ضت ؿكؽطيـٜ ثٛؿ ٚ ٞيش وسی رلات ٘ىلؿٜ ثٛؿ . ثيـاك ٘ىلؿٜ ثٛؿ

. ِلؿ كاَ كا ثيـاك وٙـ ٚ ثٝ اٚ ثٍٛیـ

ػت پيص كػـ ٚ ثلق ؿیـٜ ثٛؿ ٚ ٘ٛك ثٝ سٕت ؽبكد ؿك آسٕبٖ پؾص ضـٜ ٚ وٕتل ام یه سب

. ثٛؿ ٚ اثلي ام ؿٚؿ ثٝ رب ٌقاضتٝ ثٛؿ

فىلي ثٝ فٞٙص آٔـ كیضبكؿ تٛلفی پيص ام كفت ثٝ ؿاؽُ ربیٍبٜ ولؿ ٚ ثٝ پبیيٗ ثٝ ضٟل ٍ٘بٜ 

. ضـ ؿك پبیيٗ ربیٍبٜ صٙـ ربؿٜ ثٛؿ وٝ ام آیـیٙـكیُ ؿٚك ٔی. ولؿ

ٌفت تب اٌل  اٜ ثٛؿ صٝ؟ اٌل صيني كا ثلؿٜ ثٛؿ٘ـ صٝ؟ ثبیـ ثٝ سلثبماٖ ٔیاٌل وسی ؿك ربیً

ٚلتی ثميٝ ثٝ ربیٍبٜ كسيـ٘ـ اٚ وسی كا ثٝ . ؽٛاست آ٘زب كا تلن وٙـ ٔتٛلف وٙٙـ وسی ٔی

فلستبؿ تب ثٝ سلثبماٖ ثٍٛیـ ٞل وسی وٝ ؽٛاست آ٘زب كا ٔتٛلف وٙـ ؿستٍيل وٙٙـ ٚ  پبیيٗ ٔی

. ٞب كا ثجٙـ٘ـ ربؿٜ

. ولؿ٘ـ آٔـ٘ـ ٚ آ٘زب كا تلن ٕ٘ی ثيطتل ثٝ ضٟل ٔی. كؿ ٔلؿْ كا ثل كٚي ربؿٜ ٍ٘بٜ ولؿكیضب

. مؿ٘ـ صٙـ سلثبم ٌطت ٔی. ٞب ٍ٘بٜ ولؿ ٞب ٚ اكاثٝ ثٝ ؽب٘ٛاؿٜ. ولؿ٘ـ تؼـاؿ وٕی آ٘زب كا تلن ٔی

. ضـ٘ـ ثبیـ تٕبْ آٟ٘ب ٔتٛلف ٚ ثبمكسی ٔی

اٞی ثيب٘ـامؿ ٚ ضبیـ ثب ؿیـٖ آٟ٘ب ؽٛؿ تٛا٘ست ؽٛؿ ثٝ ٔلؿْ ً٘ أب ثبمكسی ثلاي صٝ؟ اٚ ٔی

. ثتٛا٘ـ تطؾيع ؿٞـ صين ربؿٚیی ٕٞلاٜ ؿاك٘ـ یب ٘ٝ

فٟٕيـ ایٙزب صٝ ؽجل ثٛؿٜ است ٚ ثبیـ  ثبیـ ٔی. ٚلتی ٘ـاضت. كیضبكؿ ثٝ سٕت ربیٍبٜ ثبمٌطت

ثبیـ ثٝ ثلؿیٙٝ وٕه . ؿا٘ست آیب ربؿٚ ؿك وبك ثٛؿٜ؟ مٔبٖ ثٟتلي ثلاي تّف ولؿٖ ثٛؿ ٔی

ٔلؿْ ٞٙٛم تلن . ا ؿفتلصٝ تلرٕٝ ضٛؿ ٚ ٘ٝ ایٙىٝ ؿك ٚسبیُ ٔلؿْ رستزٛ وٙـولؿ ت ٔی

. ؽٛة ٔطىّی ٘جٛؿ وٝ ثلٚ٘ـ. ؽٛاستٙـ تغت فلٔبٖ ؿیٟبكا م٘ـٌی وٙٙـ ولؿ٘ـ ٚ ٕ٘ی ٔی
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ضـ٘ـ  آٖ پٙذ ٘فل ٘بكاعت ٔی. ضـ٘ـ ؿا٘ست ثميٝ ٍٞٙبْ كسيـٖ ٔتٛلف ٔی ام عفبظٟب كؿ ضـ ٔی

. ولؿ٘ـ ؽٛة ؿفؼٝ ثؼـ ضبیـ ٍٞٙبْ ؿیـٖ ٘ٛك اٚ كا ثيـاك ٔی. ستاوٝ اٚ ثلاي آٟ٘ب غجل ٘ىلؿٜ 

اٚ . پٛضيـٜ ؿك ضُٙ ٔٛكسٛیت كاٞص كا ثٝ ثبال اؿأٝ ؿاؿ ثٝ ربیی وٝ كػـ ٚ ثلق ؽٛكؿٜ ثٛؿ

تلي یبفت وٝ ٔٛ ثل تٙص سيؼ  ٞبي أٗ كاٞلٚٞبیی وٝ ؽكل٘بن ثٛؿ ٘بؿیـٜ ٌلفت ٚ كاٜ

. اس ولؿ أب آٟ٘ب ٘نؿیه ٘طـ٘ـٞب كا اعس صٙـیٗ ثبك ٔٛكسٛیت. ولؿ٘ـ ٕ٘ی

. یىی ؽٖٛ كیؾتٝ ثٛؿ. صٙـیٗ ؿك ثستٝ ثٛؿ٘ـ. ؿك اتبق ثنكي ثب صٟبك سلسلا كیضبكؿ ٔتٛلف ضـ

یىی ثٝ ؿاؽُ ٚ ؿیٍلي ثٝ . اٚ كؿ ؽٖٛ كا ثلكسی ولؿ ٚ فٟٕيـ وٝ ؿك عميمت ؿٚ كؿ ٚرٛؿ ؿاكؿ

. ؽبكد ام اتبق

. مً٘ فّن ؿك سلسلا ثٝ ٌٛش كسيـ. كیضبكؿ ضُٙ ٔٛكسٛیت كا ثبم ولؿ ٚ ضٕطيلش كا وطيـ

. ثب ٘ٛن ضٕطيل ؿك اتبق كا ثبم ولؿ

كؿي ام كػـٚثلق ثل سًٙ ؿیٛاكٞب . وف اتبق سٛؽتٝ ثٛؿ. اتبق ؽبِی ثٛؿ أب وٕی ػزيت ثٛؿ

ٞبیی ثٛؿ وٝ ام ؿیٛاك ؿك آٔـٜ ثٛؿ٘ـ ٚ آٚیناٖ كٞب ضـٜ  أب ػزيجتل ام ٕٞٝ سًٙ. ٘طستٝ ثٛؿ

. ؿك احل مِنِٝ تملیجب ٚیلاٖ ضـٜ ثٛؿ آٔـ اتبق ثٝ ٘ظل ٔی. ثٛؿ٘ـ

ؽٖٛ ثل تٕبْ وف اتبق كیؾتٝ ثٛؿ ٚ ؿك وٙبك عٛؾضٝ ثنكٌی ام آٖ ٚرٛؿ ؿاضت وٝ ثل احل آتص 

. ؽطه ضـٜ ثٛؿ ٚ احل وٕی ثٝ رب ٌقاضتٝ ثٛؿ

ثٝ ٞٛاي آماؿ لـْ ٌقاضت ٚ . كیضبكؿ كؿ ؽٖٛ ؿك اتبق كا ؿ٘جبَ ولؿ تب ثٝ ٔغٛقٝ ثيلٚ٘ی كسيـ

. تملیجب ٔبَ كٚم لجُ ثٛؿ. پبضيـٜ ضـٜ ثل سًٙ كا ؿیـ٘بٌٟبٖ ؽٖٛ 

اوٖٙٛ یؼ مؿٜ ثٛؿ٘ـ ٞٙٛم تبمٜ  ثب ایٙىٝ ٞٓ. ٞبي ام آٟ٘ب ثل آ٘زب پبضيـٜ ثٛؿ ٔٛكسٛیت ٚ ثؾطی

پٙذ فٛت ثبالتل ؽٖٛ میبؿي پبضيـٜ ضـٜ ثٛؿ ٚ پبیيٗ آٖ ؿك مٔيٗ ٔٛكسٛیت  ؿك وٙبك ؿیٛاك. ثٛؿ

كیضبكؿ . ؽٖٛ ثل مٔيٗ ثٝ ربي ؿیٛاك پبضيـٜ ضـٜ ثٛؿ. ثٛؿٞبیص ثبم ضـٜ  اي ثٛؿ وٝ فّس ٔلؿٜ

. فىل ولؿ وٝ عتٕب ام آسٕبٖ افتبؿٜ است ٚ ثل احل ؾلثٝ وطتٝ ضـٜ

ٞب كیضبكؿ فىل ولؿ ٕٞب٘ٙـ مٔب٘ی ثٛؿ وٝ ٌلس ثب ٔٛكسٛیت ٞب رٍٙيـٜ  ثب ٍ٘بٞص ثل كٚي ؽلاثی

. الی افتبؿٜ استاٚ سلش كا ثب ٘بثبٚكي تىبٖ ؿاؿ ٚ ؿك تؼزت ثٛؿ وٝ صٝ اتف. ثٛؿ
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ثل ِجٝ ایستبؿ ٚ ثٝ . اٚ كؿ ؽٖٛ كا ثل كٚي ؿیٛاك ؿ٘جبَ ولؿ ٚ ؽٖٛ كا ؿك ٞلؿٚ قلف سًٙ ؿیـ

. وی ثٛؿأٙظلٜ ٚعطتبٖ. آٖ قلف ٍ٘بٜ ولؿ

ثّٛن سًٙ ربیٍبٜ تملیجب ػٕٛؿ ثٛؿ٘ـ ٚ تب پبیيٗ اؿأٝ ؿاضتٙـ وٝ ثؼـ ام آٖ ؽٛؿ وٜٛ للاك 

كفت ٚ  ام كؿ كٚي ؿیٛاك ٔسيل ؽٖٛ ثٝ پبیيٗ ٔی. كفت يتل ْ ؿاضت وٝ صٙـیٗ ٞناك فٛت پبیيٗ

. صيني ام ِجٝ افتبؿٜ ثٛؿ. صٙـیٗ كؿ ؽٖٛ ثنكي ٚرٛؿ ؿاضت. ضـ اي ؿٚك ٘بپـیـ ٔی ؿك فبغّٝ

. فلستبؿ تب ثجيٙٙـ صٝ صيني ام ِجٝ افتبؿٜ است ثبیـ سلثبما٘ی ٔی

أب . سٛیت تؼّك ؿاضتٙـثيطتل آٟ٘ب ثٝ ٔٛك. ٞبي ٔؾتّف ؽٖٛ ؿك ِجٝ وطيـؿاٚ اٍ٘طتص كا ثل ك

. ثؼؿی ٘ٝ

اكٚاط ػنین ایٗ ثبال صٝ اتفبلی افتبؿٜ ثٛؿ؟ كیضبكؿ ِجص كا ثل ٞٓ فطبك ؿاؿ ٚ سلش ثٝ اقلاف 

آكمٚ . ثٝ ؿِيّی ؿك فىل مؿ ثٛؿ. ضُٙ ٔٛكسٛیت كا ثل ؽٛؿ وطيـ  ٚ ٘بپـیـ ضـ. علوت ولؿ

  .مؿ ثٝ ٕٞلاٞص ثبضـ ولؿ ٔی
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 چهل و دوم فصل

دس ٌطٛدٜ ضذ. آٔبدٜ ثٛد. ثٝ عشفص سفت سیٙی سا وٙبس  پبییٗ ایٗ ثبس ٚس٘ب دیذ وٝ دسیچٝ وٛچهِ

 تالش وشد تب ثجیٙذ. ٚ صد ٚ صٛستص سا ثٝ صٔیٗ چسجب٘ذ

اٚ وفطی « وی اٖٚ ثیشٚ٘ٝ! ویٝ! چٝ خجشٜ؟ ثشای چی ٔٙٛ ایٙجب ٍ٘ٝ داضتیٗ؟ سٛإِٛ جٛاة ثذیٗ!»

ثٛد. صٖ وشد  ٔی ٔشالت دسٔبٖ افشاد داخُ ثخصِاص دیذ. ضبیذ خٛاٞشی وٝ  ص٘ب٘ٝ ٚ پبییٗ ِجبس سا ٔی

 «.ِغفب! ٔٗ ثٝ یٝ ضٕـ دیٍٝ ٘یبص داسْ! ایٗ یىی تْٕٛ ضذٜ!»ثّٙذ ضذ. 

 دس ٔٙذ سا ضٙیذ وٝ دس سشسشا ٘بپذیذ ضذ ٚ ثقذ صذای دس ٚ پطتیِ غیشفاللٝست ٚ ساٚ صذای پبی 

ٚس٘ب دس ٟ٘بیت ثش  . اٚ د٘ذاٖ ثٝ ٞٓ سبییذ ٚ ٔطتص سا ثش صٔیٗ وٛثیذ.سا ضٙیذ وٝ ثٝ جبیص سفت سا

ثش فمّص  داضت . اٚ خیّی ثٝ دس وٛثیذٜ ثٛد. ٘بأیذیٔبِص دادسٚی صٙذِی ٘طست ٚ دستص سا 

 دا٘ست. آٔذ. ایٗ سا ٔی فبئك ٔی

ای ٘ذاضت وٝ سٚص است یب ضت. اٚ فىش وشدٜ ثٛد وٝ غزایص ٞش سٚص  ایذٜ ،ٞیچ دس اتبق ثذٖٚ پٙجشٜ

سسیذ تٟٙب  ثٝ ٘ؾش ٔیٌبٞی ضٛ٘ذ ٚ تالش وشد ثذیٗ تشتیت ضٕبس سٚصٞب سا داضتٝ ثبضذ أب  آٚسدٜ ٔی

وطتٙذ. اٚ أیذ داضت  لـ ٞٓ اٚ سا اص ٌشسٍٙی ٔیٚ ثقضی ٔٛا غزا سا ٔی آٚسد٘ذچٙذ سبفت عی 

 وبسی ٞٓ دس ٔٛسد چبِٝ اتبق ثىٙٙذ.

غزای وبفی ٞٓ ثشای اٚ ٘یبٚسدٜ ثٛد٘ذ.  ِجبسص دس ثخص وٕش ٚ سیٙٝ ضُ ضذٜ ثٛد. اٚ دس ایٗ چٙذ 

وشد تب وٕی الغشتش ثبضذ ٕٞب٘غٛس وٝ پیص اص سفتٗ ثٝ سفش ثٛد. اٚ ثٝ ٘ؾش ٕٞٝ جزاة  سبِٝ آسصٚ ٔی

 ٛد ٚ ٚصٖ اضبفٝ یبدآٚس اص دست دادٖ جٛا٘ی ٚ صیجبیی ثٛد.ث

ٚاس خٙذیذ. ضبیذ آٟ٘ب ٞٓ ٕٞیٙغٛس فىش وشدٜ ثٛد٘ذ ٚ ثشای اٚ سٚصٜ تجٛیض وشدٜ ثٛد٘ذ.   اٚ دیٛا٘ٝ

 داد ٚ آسصٚ داضت ش تشجیح ٔیؽبٞشاٚ سا ثٝ  ثبعٗب ذیوشد جذی اش تٕبْ  ضذ. اٚ آسصٚ ٔی خٙذٜ

سا ٘بدیذٜ ٍ٘شفتٝ ثٛد. اٚ  ثبعٗاش سیخت. ٚاسٖ ٞیچٍبٜ  اضىی ثش ٌٛ٘ٝثیشٖٚ سٚد. دسست ٕٞب٘ٙذ اٚ 

 احٕك ثٛد.

 «أیذٚاسْ دس أبٖ ثبضی ٚاسٖ.»اٚ ثٝ دیٛاس صٔضٔٝ وشد. 
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ة سا ثشداضت. آٖ سا ٘ٛضیذ ِٚی ثٝ خٛد آٚس٘ب سیٙی سا ثٝ سٕت ضٕـ ُٞ داد. خٓ ضذ ٚ فٙجبٖ 

آٚسد٘ذ. ثیطتش ٔٛالـ آٖ سا  شای اٚ آة وبفی ٕ٘یٟ٘یت صد وٝ صجش وٙذ تب آة دٚاْ ثیبٚسد. ٞیچٍبٜ ث

 تٛا٘ذ آة ثخٛسد. خٛسد ٚ سٚص ثقذ سٚیبی پشیذٖ دس دسیبچٝ سا داضت تب ٞش چٝ ٔی سشیـ ٔی

دیذ. چیضی  یفٙجبٖ سا ثش ِجص ٌزاضت ٚ وٕی ٘ٛضیذ. ٚلتی آٖ سا سٚی سیٙی ٌزاضت چیض جذیذ

 ثٝ غیش اص ٘بٖ. ثطمبثی سٛح ٞٓ ثٛد.

ثٝ ٘ؾش پیبص ثٛد أب غزایی ضبٞب٘ٝ  آثىیِسا ثّٙذ وشد ٚ ثٛی آٖ سا احسبس وشد. سٛح  ٚس٘ب ٔٛدثب٘ٝ آٖ

. وٕی ٘بٖ وٙذ ٚ تٕبْ آٖ سا ٔضٜ ٔضٜ وشدوٕی ٘ٛضیذ ٚ  وٙذ.ٌشیٝ  ثٛد . اص خٛضحبِی ٘ضدیهٔیبٔذ

ٞبی  دس سٛح ٌزاضت. ثٟتش اص ضىالت ثٛد ثٟتش اص ٞش چیضی وٝ خٛسدٜ ثٛد. ثمیٝ ٘بٖ سا ثٝ تىٝ

آٔذ ٘بٖ ثیطتش اص حذی  تمسیٓ وشد ٚ دس ثطمبة ٌزاضت. دس سٛح ثبد وشد٘ذ ٚ ثٝ ٘ؾش ٔی وٛچه

 ثبضذ وٝ اٚ ثتٛا٘ذ ثخٛسد. أب آٖ سا خٛسد.

خٛسد وتبة سفش سا اص وٕشش دسآٚسد. أیذٞبیص دٚثبسٜ اص ثیٗ سفتٝ ثٛد ٚ پیبْ  ٕٞب٘غٛس وٝ ٔی

ٝ اتفبلی افتبدٜ است ٚ پیبٔی سشیـ جذیذی دس آٖ ٘ٛضتٝ ٘طذٜ ثٛد. اٚ ثٝ آٖ ٌفتٝ ثٛد وٝ چ

 ٘جٛد. یپیبْ دیٍش« تٛ ثبیذ فشاس وٙی ٚ خٛاٞشاٖ سا ٞٓ فشاسی ثذٞی.»دسیبفت وشدٜ ثٛد وٝ 

 سا آٖ ٚ ضٕـ سا فٛت وشد .پس اص آٖ وٝ ثطمبة سا ثش صٔیٗ ٌزاضت ٚ آخشیٗ لغشٜ آٖ سا خٛسد

بٞب آٖ سا ٘شیضد ٚ دٚثبسٜ سٚی ثشای ثقذ ٍ٘ٝ داضت. فٙجبٖ ٘صفٝ آة سا پطت ضٕـ ٌزاضت تب اضتج

 صٙذِی ٘طست ٚ ضىٕص سا ٔبِیذ.

ٚلتی ضٙیذ وٝ دستٍیشٜ دس تىبٖ خٛسد اص خٛاة سٍٙیٗ ثیذاس ضذ. دستص سا سٚی چطٕب٘ص 

. ص٘ی ب٘ذثٝ دیٛاس پطتی چسجخٛد سا ٌزاضت تب اص ٘ٛس ثیشٖٚ حفبؽت وٙذ. اٚ ٚلتی دس ثستٝ ضذ 

 اش وٛس ضذٜ ثٛد. وٙٙذٜ  سٚضٙبیی خیشٜآ٘جب ثب چشاك ایستبدٜ ثٛد. ٚس٘ب اص 

چشاك سا ثش صٔیٗ ٌزاضت ٚ ثّٙذ ضذ ٚ دست ثٝ وٕش ایستبد. اٚ آ٘جب ایستبدٜ ثٛد ٚ خٓ ضذ ٚ صٖ  

 ٌفت. چیضی ٕ٘ی

 «وی اٚ٘جبست؟ ویٝ؟»

 .«1ب ٔبسسیهٔخٛاٞش ِیٛ»جٛاثی خطه ضٙیذٜ ضذ. 

                                                           

1 Leoma Marsick 
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چشٚویذٜ اٚ سا ثب ٔٛٞبی سفیذ ثش سٚی  ب ثٛد. ٚس٘ب صٛستٔٚس٘ب پّىی صد تب ثٝ ٘ٛس فبدت وشد. ثّٝ ِیٛ

 ٞبیص دیذ. ضب٘ٝ

 ب وسی ثٛد وٝ دس دفتش اسمف افؾٓ ثٛدٜ است. وسی وٝ اٚ سا اسیش وشدٜ ثٛد.ِٔیٛ

 ٚس٘ب ٌّٛی صٖ سا ٌشفت.

ثب سشدسٌٕی ٔتٛجٝ ضذ وٝ ثش صٙذِی ٘طستٝ است ٚ پطتص اص ایٗ ٘طستٗ سشیـ دسد ِحؾٝ ای 

ضذ. سقی وشد پبٞبیص سا تىبٖ  داضت وٝ ٔب٘ـ اص ایستبد٘ص ٔیوٙذ. اٚ احسبس ثذ ساداٞبٖ سا  ٔی

اص تشس  .سقی وشددٞذ أب پبسخی ٘جٛد. احسبس ٚحطتٙبوی ثٛد. ثشای ٘فس وطیذٖ تالش وشد

 .غشیجی داضتأب ٞٙٛص احسبس  اص ثیٗ سفت اخغبسٚ  ٖ سا ٔتٛلف وشدٌشیٝ ٘ىٙذ. اٚ ٔجبسصٜ وشد

 «ایٗ وبفیٝ ٚس٘ب.»

 «وٙٓ؟ ٔٗ ایٙجب چی وبس ٔی»ایص تحت وٙتشَ است. ٚس٘ب ٔغٕئٗ ضذ وٝ صذ

 «تٛ دس ٔذتی وٝ دادٌبٜ تْٕٛ ثطٝ ٍ٘ٝ داضتٝ ضذٜ ثٛدی.»

ٚس٘ب « ثٝ ٘ؾش خٛة ٔیبد.»داد.  ثٝ اٚ ٕ٘ی سا خٛاست دادٌبٜ؟ چٝ دادٌبٞی؟ ٘ٝ. اٚ سضبیتی وٝ ِیٛ٘ب ٔی

اٖٚ ٚ »ثجیٙذ.  اص ایٗ یصب سا ثٔتٛا٘ست تحمیش ِیٛ تٛا٘ست آٖ سا تحُٕ وٙذ. اٚ ٕ٘ی آسصٚ وشد ٔی

 «تْٕٛ ضذٜ خٛة؟

 «ثشای ٕٞیٗ ایٙجب اٚٔذْ. ثٟت اعالؿ ثذْ ٘تیجٝ چی ثٛدٜ.»

ٚ »دا٘ست. اِجتٝ ثیطتش خیب٘تىبساٖ اٚ سا ثٝ تٟٕتی دسٚغیٗ ٔحبوٕٝ وشدٜ ثٛد٘ذ.  ٚس٘ب پبسخص سا ٔی

 «تصٕیٕطٖٛ؟

 «تٛ ثٝ فٙٛاٖ یىی اص خٛاٞشاٖ تبسیىی ٌٙبٞىبس ضٙبختٝ ضذی.»

ایٙىٝ اٚ ثٝ ایٗ اتٟبْ ٔحبوٕٝ ضذٜ ثٛد  ٚ س٘ج ای اص دسد ب ٍ٘بٜ وشد أب وّٕٝٔپبسخ ثٛد. ثٝ ِیٛ ثیٚس٘ب 

٘یبٔذ. تٕبْ ص٘ذٌیص تالش وشدٜ ثٛد تب ثٝ خبِك وٕه وٙذ. خطٓ جٛضیذ أب آٖ سا ٍ٘ٝ  صثٝ صثب٘

 یبد آٚسد.ٝ داضت. ٞطذاس ٚاسٖ دسثبسٜ خطٕص سا ث

 «ٔٗ ثٝ ایٗ اتٟبْ ثذٖٚ ٔذسن ٔحىْٛ ضذْ؟فٟٕٓ أب چغٛس  خٛاٞش تبسیىی؟ ٔی»

تٛ٘ی دس ثشی ٚ  وٙی وٝ اص چٙیٗ اتٟبْ ثضسٌی ٔی تٕٛٔص وٗ ٚس٘ب. فىش ٕ٘ی»ب خٙذیذ. ِٔیٛ

 «ضٛاٞذی ٞٓ ٘جبضٝ.

یب اٚٔذی خٛضحبِی خٛدتٛ اص اسمف  ذثٝ ٔٗ ثٍی یذخٛا ذ. ٔیی٘ٝ فىش وٙٓ تٛ٘ستیذ چیضی پیذا وٙ»

 «افؾٓ ضذٖ ٘طٖٛ ثذی؟
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 «اٜٚ ٔٗ اسمف افؾٓ ٘یستٓ. خٛاٞش اِٚیطیب ا٘تخبة ضذ.»سا ثبال ثشد.  ب اثشٚیصِٔیٛ

 «اِٚیطیب!اِٚیطیب وٝ خٛاٞش تبسیىیٝ! ثٝ ٕٞشاٜ ٕٞذستبش فشاس وشدٖ!»ٚس٘ب ثٝ خٛد پیچیذ. 

ٚی، سسیّیب، ٘یىی ٚ ٔشیسب ٕٞٝ ثشٌطتٗ ٚ ٔٛلقیت سبثمطٖٛ سٚ ثٝ ب٘ٝ ایٗ عٛس ٘جٛدٜ. خٛاٞش ت»

 «فٙٛاٖ خٛاٞش ٘ٛس داسٖ.

ٔٛلـ حّٕٝ ثٝ اسمف افؾٓ آ٘بِیٙب ٌشفتٝ ضذ٘ذ! اٚ٘ب »ٚس٘ب خیّی تالش وشد أب ٘تٛا٘ست ثشخیضد. 

 «اِٚیطیب اٚ٘ٛ وطت! ثقذضٓ فشاس وشدٖ!

وی اٚ٘ب سٚ ٔٛلـ »دٞذ.  ای سا ثٝ ٘ٛآٔٛصی تٛضحی ٔی ب آٜ وطیذ ٔثُ ایٙىٝ چیض ثسیبس سبدِٜٔیٛ

 «ٛ. تٛ ٚ سیچبسدت»صجش وشد. « حّٕٝ ثٝ اسمف افؾٓ آ٘بِیٙب ٌشفت؟

. ثقذ اص اٖٚ سیچبسد ٜخٛاٞش تبسیىی ثٝ اٚ٘ب حّٕٝ ضذیه ضص خٛاٞش ضٟبدت دادٖ وٝ تٛسظ »

سٚ وطت ٚ اٚ٘ب ثشای ایٙىٝ جٛ٘طٖٛ دس خغش ثٛد فشاس وشدٖ تب ثتٛ٘ٗ ثشٌشدٖ ٚ لصش  2خٛاٞش ِیّیب٘ض

 «ضذٜ. ثشعشف سٛء تفبٞٓسٚ اص دست تٛ ٘جبت ثذٖ. ایٗ 

ٚجٛد آٚسدی. تٛ ٚ سیچبسد ضبٞذ ثٛدیٗ. تٛ اسمف ٝ ی وٝ تٕبْ اتٟبٔبت سٚ ثتٛ خٛاٞش تبسیىی ثٛد»

افؾٓ آ٘بِیٙب سٚ وطتی، تٛ ٚ سیچبسد ساَ وٝ ثٟص وٕه وشدی تب فشاس وٙٝ. ٔب ضٟبدت خٛاٞشا٘ی سٚ 

 .ٌفتی وٝ ثبیذ ثٝ سیچبسد ٚفبداس ثبضٝ 3ضٙیذیٓ وٝ ٌفتٗ ضٙیذٖ تٛ ثٝ ٍٟ٘جبٖ وٛیٗ آ٘ذِٕش

 «س.ٕٞذستت ٘ٝ أپشاعٛ

دی چٖٛ  ٔحبفؼ سٚ ثٝ ٔٗ تشجیح ٔی٘ٛوش تٛ حشف ضص ٘فش » ٚس٘ب سشش سا ثب ٘بثبٚسی تىبٖ داد. 

 «ٔٗ چٙذ ٘فش ٘یستٓ؟

ثٝ سختی سٚصٞب ٚ سٚصٞب ٔحبوٕٝ ٚ ٔذاسن ادأٝ پیذا وشد دس حمیمت ٔحبوٕٝ ثیطتش اص دٚ ٞفتٝ »

. ٔب ثبیذ وبٔال ٔغٕئٗ خٛاستیٓ ٔغٕئٗ ثبضیٓ چٖٛ اتٟبٔبت خیّی ثضسي ثٛدٖ عَٛ وطیذ. ٔب ٔی

 «ٚ فبدَ ثبضیٓ. تقذاد صیبدی ضبٞذ ثشای ٕ٘بیص رات ضشیش تٛ ٚجٛد داضت.

 «وٙی؟ دس ٔٛسد چی صحجت ٔی»ٚس٘ب دستب٘ص سا ثبال ثشد. 

تٛ ثٝ عٛس سیستٕبتیه اداسٜ لصش سٚ اص ثیٗ ثشدی. ٞضاساٖ سبَ سٙت ٚ تالش خٛاٞشاٖ ٘ٛس سٚ، تٛ »

 ضٕبس ٞستٗ. وٝ تٛ ایجبد وشدی ثیوشدی. ٔطىالتی  داضتی ٘بثٛد ٔی

                                                           

2 Lilians 

3 Kevin Andellmere 
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ثٝ ص٘بٖ حبّٔٝ تٛسظ جبدٌٚشاٖ ٔب  پَٛ ٔشدْ ضٟش ثٝ خبعش دستٛس تٛ دس ٔٛسد تٛلف پشداخت»

خٛاستی ایٗ ٔٙجـ ٔتٛلف ثطٝ. تٛ ٔب٘ـ  ٞب ٔٙجـ اصّی پسشای ٔبست. تٛ ٔی ضٛسش وشدٖ. ایٗ ثچٝ

 .«ثٝ د٘یب ٘یبٖٞبیی ثب ٔٛٞجت  ٘یبصٞبضٖٛ ضذی تب ثچٝ سفـ سفتٗ ٔشداٖ جٛاٖ ٔب ثشای

ایٗ ضٛسش ٞفتٝ پیص ایجبد ضذ ٚ ٍٟ٘جب٘ب سشوٛثص وشدٖ. ٔشدْ ٘ضدیه ثٛد ٚاسد لصش ثطٗ چٖٛ »

ثٛد٘ذ. ثیطتش ٔشدای جٖٛٚ خٛدٖٔٛ ٞٓ ثٝ   ٞبضٖٛ ٌشسٙٝ ٔٛ٘ذٜ ثیشحٕب٘ٝ اٖٚ ص٘بٖ جٛاٖ ٚ ثچٝ

 .«ذثٛد ثٝ ضٛسضیب ّٔحك ضذٜ ثٛد٘خبعش لغـ ضذٖ عالیی وٝ دس اختیبسضٖٛ 

ٚس٘ب دسثبسٜ رات ٚالقی ایٗ ضٛسش فىش وشد ٚ ایٗ وٝ جبدٌٚشاٖ جٛاٖ ٞٓ دخبِت داضتٙذ. أب فىش 

دا٘ست ٔشداٖ خٛثی ثیٗ آٖ جبدٌٚشاٖ جٛاٖ ٞست ٚ  ب ٚالقیت سا دسن وٙذ. ٚس٘ب ٔیٔوشد ِیٛ ٕ٘ی

 تشسیذ. اص سش٘ٛضت اٚ٘ب ٔی

ای ثشای دفبؿ اص  دا٘ست وٝ تالش ثیٟٛدٜ ٔی« وٙٝ. سا فبسذ ٔی عالی ٔب اخالق ٕٞٝ»ٚس٘ب ٌفت. 

 خٛدش است. ایٗ صٖ ثٝ دِیُ یب ٚالقیت فاللٝ ٘ذاسد.

خٛاستی ٔٙبفـ ایٗ عشاحی سٚ وٝ حبصُ وٕه  ٞضاساٖ سبِٝ وٝ ایٗ وبس ا٘جبْ ضذٜ. أب تٛ ٔی»

شة تٛ ِغٛ خبِك ٞست اص ثیٗ ثجشی. ایٗ دستٛسات ٔقىٛس ضذٖ ٕٞیٙغٛس ثمیٝ تصٕیٕبت ٔخ

 «ضذٖ.

خٛای  ٔی.اسی وٝ ٔب ثفٟٕیٓ آیب ٔشداٖ جٛاٖ آٔبدٜ سٚیبسٚیی ثب د٘یب ٞستٗ یب ٘ٝ زخٛای ث تٛ ٕ٘ی»

 «. ایٗ دستٛس ٞٓ ِغٛ ضذ.یثشای ٕٞیٗ آصٔبیص دسد سٚ ِغٛ وشد .اٚ٘ب ضىست ثخٛسٖ

یبی ٞبی د٘ ٞبی لصش سٚ خشاة وشدی. تٛ ثبفث ٔشي اسمف افؾٓ ضذی ٚ اص حمٝ تٛ تٕبْ ضیٜٛ»

 «صیشیٗ استفبدٜ وشدی تب اسمف افؾٓ ثطی ٚ ٔب سٚ ٘بثٛد وٙی.

خٛاستی لصش اص ثیٗ ثشٜ. تٛ ثٝ ٌضاسضبت ٍ٘بٜ  تٛ ثٝ ٘صیحت ٔطبٚسیٙت ٌٛش ٘ىشدی چٖٛ ٔی»

تجشثٝ سٚ ٔسئَٛ اٚ٘ب وشدی ٚ خٛدت دس پشستطٍبٜ ثب ٔحبفؼ صحجت  ٞبی ثی ٘ىشدی أب ٔجشی

 «وشدی. ٔی

ٞبی ٔٗ دٚست ٘ذاسٖ وبس وٙٗ؟ ٔشدْ حشیص ٘بساحتٗ وٝ ثٝ  شیٕٞیٙٝ؟ ٔج»ٚس٘ب آٞی وطیذ. 

عالی لصش دستشسی ٘ذاسٖ چٖٛ تصٕیٓ ٌشفتٗ وٝ حبّٔٝ ثطٗ ٚ خٛ٘ٛادٜ خٛدضٖٛ سا تطىیُ 

ٞبضٛ٘ٛ ثٝ ایٗ د٘یب ثیبسٖ؟ خٛاٞشا٘ی ٘بساحتٗ وٝ ٔشدای جٕٖٛٚ٘ٛ آصاد ٘یستٗ تب ثتٛ٘ٗ  ثذٖ ٚ ثچٝ

فشاس وشدٖ ثٝ جبیی ایٗ وٝ ثٕٛ٘ٗ تب اصضٖٛ سٛاَ  خٛدضٖٛ ساضی وٙٗ؟ وّٕبت ضص خٛاٞشی وٝ
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تش اص حشف ٔٙٝ؟ ٚ تٛ حتی یىی اص اٚ٘ب سٚ اسمف افؾٓ وشدی! ثذٖٚ ایٗ وٝ حتی یٝ  ثطٝ جذی

 «ٔذسن داضتٝ ثبضی؟

 «اٜٚ ٔب ٔذسن داسیٓ ٚس٘ب. ٔب ایٙٛ داسیٓ.»ب آٔذ. ِٔجخٙذی ثش ِجبٖ ِیٛ

« ٔب ٔذسن ٔحىٕی داسیٓ ٚس٘ب»ثیشٖٚ آٚسد.  ثب ِجخٙذی تٕسخشآٔیض دست دس جیجص وشد ٚ وبغزی

 «ٞٓ ٞست، ٚاسٖ شیٚ اِجتٝ ضبٞذ دیٍ»وبغز سا ثبص وشد ٚ دٚثبسٜ ٍ٘بٞص ثٝ ٚس٘ب افتبد. 

ٚس٘ب ٕٞب٘ٙذ ایٗ وٝ ثٝ صٛستص ضشثٝ خٛسدٜ ثبضذ ثٝ خٛد پیچیذ. اٚ پیبٔی سا وٝ اص ٘بتبٖ ٚ اسمف 

ثبیذ ٚاسٖ سشیقب اص لصش فشاس وٙذ.  ٚ ٌفتٝ ثٛدیذ تشس افؾٓ دسیبفت وشدٜ ثٛد سا ثیبد آٚسد. ٘بتبٖ ٔی

 وٙذ. ٔیاص لصش فشاس  دس اِٚیٗ فشصتٚاسٖ ٔغٕئٗ ضٛد ثٝ ٚس٘ب ٞطذاس دادٜ ثٛد تب  'آٖ'

دٚ٘ی. ایٗ  ٔٗ فىش وٙٓ ٔی»ٚس٘ب جشات صحجت یب پّه صدٖ ٘ذاضت. « دٚ٘ی ایٗ چیٝ ٚس٘ب؟ ٔی»

س ثبضٝ ٚ ایٗ ٔذسن سٚ ثضاسٜ ثٕٛ٘ٝ. ایٙٛ تٛ تٛ٘ٝ ٔغشٚ پیطٍٛیی ٞستص. تٟٙب یٝ خٛاٞش تبسیىی ٔی

 «یبدت سفتٝ ثبضٝ؟ ثضاس ثخٛ٘ٓ.ایٙٛ خضا٘ٝ پیذا وشدیٓ ثیٗ وتبثب. ضبیذ 

ٚلتی اسمف افؾٓ ٚ پیطٍٛ ثٝ ٘ٛس دس ٔشاسٓ ٔمذس دادٜ ثطٗ آتص دس دیً خذفٝ خٛاٞذ »

ٛٔت خٛاٜ جٛضیذ ٚ اسمف افؾٓ دسٚغیٗ ثٝ تخت خٛاٞذ ٘طست وٝ ثش ٔشدٌبٖ لصش پیطٍٛیبٖ حى

 « وشد.

دٚ٘ستی وٝ ٚاسٖ پیطٍٛ ٞست ٚ ٌزاضتی  تٛ ٔی»ِیٛ٘ب وبغز سا تب وشد ٚ دٚثبسٜ دس جیجص ٌزاضت. 

 «چٝ ٌٙبٜ ثضسٌی. –اش ثشداضتٝ ثطٝ. تٛ ٌزاضتی وٝ یٝ پیطٍٛ آصاد ثبضٝ  لالدٜ

 «چی ثبفث ضذٜ وٝ فىش وٙی ٚاسٖ ایٗ پیطٍٛیی سٚ وشدٜ»ٚس٘ب ثب احتیبط پشسیذ 

داد ایٗ وبسٚ وشدٜ. یٝ ٔذت عَٛ وطیذ تب تصٕیٓ ثٍیشٜ ثٝ ٌٙبٞص دس ٔٛسد  ٚاسٖ ضٟبدت»

 «پیطٍٛیی وشدٖ افتشاف وٙٝ.

 «ش چی وبس وشدیٗ؟بٞبث»صذای ٚس٘ب ٞیجبٖ صدٜ ثٛد. 

ٔب اص ساداٞبٖ استفبدٜ وشدیٓ ٕٞٛ٘غٛس وٝ ٚؽیفٝ ٔبست تب حمیمت سٚ ثفٟٕیٓ. دس ٟ٘بیت افتشاف »

 «وشد وٝ پیطٍٛیی وبس اٚ٘ٝ.

 «اداٞبٖ؟ دٚثبسٜ ثٟص لالدٜ صدیٗ!س»

وشدی. ٚاسٖ  داضتٝ ثبضٝ. ثٝ فٙٛاٖ اسمف افؾٓ تٛ ثبیذ ایٗ وبس سٚ ٔی ساداٞبٖاِجتٝ. پیطٍٛ ثبیذ »

 «داسٜ ٚ تحت ٔحبفؾت دس ٔحُ پیطٍٛٞبست جبیی وٝ ثبیذ ثبضٝ. ساداٞبٖ
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فٙٛاٖ ٔذسن وٝ ثبیذ ثبضٝ. پیطٍٛیی ٟ٘بیی ٞست ٚ ثٝ  ستٞ لصش پیطٍٛٞب دٚثبسٜ ٕٞٛ٘جٛسی»

وبسی ٞستی ٚ لصذ ٚالقیت سٚ ٘طٖٛ داد. خٛضجختب٘ٝ لجُ اص  ٔحسٛة ٔیطٝ. ثبثت وشد وٝ خیب٘ت

 «جّٛتٛ ٌشفتیٓ. تٛ ضىست خٛسدی. ثٝ ٚالقیت تجذیُ ثطٝایٗ وٝ پیطٍٛیی 

 «دٚ٘ی وٝ ٞیچىذْٚ اص ایٙب دسست ٘یست. ٔی»

دٚ٘ٝ ٚ  سمف افؾٓ دسٚغیٗ ٔیوٙٝ وٝ تٛ ٌٙبٞىبس ٞستی. اٖٚ تٛ سٚ ا پیطٍٛیی ٚاسٖ ثبثت ٔی»

ٚلتی دس ٔحبوٕٝ »ِجخٙذش ثبصٌطت. « وٙٝ. ثش٘بٔٝ تٛ سٚ ثشای ٘بثٛدی لصش پیطٍٛٞب آضىبس ٔی

 «خٛ٘ذٜ ضذ آضٛثی ثٝ پب وشد. ٔذسوی ثسیبس ٟٔٓ ٚ غیش لبثُ سد وشدٖ.

 «تٛ ٔٛجٛد پست. ٔٗ ٔغٕئٗ ٔیطٓ وٝ تٛ افذاْ ثطی.»

 «ٌیشی ثب تٛ ٘یست. ٛضجختب٘ٝ تصٕیٓٔٗ وٕتش اص ایٗ اص تٛ ا٘تؾبس ٘ذاسْ. خ»

ٚ  ٔبثٛسی، خٛاٞش ِیٛ چشا اٍ٘طتت سٚ ٕ٘ی»ب، ٚس٘ب دست اٍ٘طتشش سا ثٛسیذ. ٔثب ٍ٘بٜ دس چطٕبٖ ِیٛ

 «؟خٛای ٞب ٕ٘ی ٞبی سختی لصش پیطٍٛ وٕه خبِك سٚ دس ایٗ صٔبٖ

 «لصش دیٍٝ ٔطىُ ٘ذاسٜ ٚس٘ب.»ای تٕسخشآٔیض دستب٘ص سا ثبص وشد.  ِیٛ٘ب ثب خٙذٜ

 «ٚ ثٝ خبِك ٘طٖٛ ثذٜ وٝ تٟٙب خٛثی خٛاٞشاٖ ٘ٛس سٚ خٛاٞب٘ی. ٔباٍ٘طتت سا ثجٛس ِیٛ»

ٔٗ ایٙجب ٘یٛٔذْ وٝ ثشای خبِك »دا٘ست.  تٛا٘ست ٚ ٚس٘ب ایٗ سا ٔی ِیٛ٘ب دستص سا ثش ِجص ٘جشد. ٕ٘ی

 «دفب وٙٓ.

جذیذ.  دٚ٘یٓ وٝ تٛ خٛاٞش تبسیىی ٞستی ٕٞیٙغٛس اسمف افؾٓ ب. تٛ ٚ ٔٗ ٔیٔاِجتٝ ٘ٝ ِیٛ»

 «اِٚیطیب ٕٖٞٛ اسمف افؾٓ دسٚغیٗ دس پیطٍٛیی ٞست.

ٚس٘ب اِٚیٗ خٛاٞشی ٞستی وٝ ثٝ چٙیٗ جشٔی ٔحىْٛ ضذی. ، تٛ »ِیٛ٘ب ضب٘ٝ ثبال ا٘ذاخت. 

 «ٌشدٜ. ٔحىٛٔیت ثشٕ٘ی

ضٜٙٛ ٍٔٝ اِجتٝ وسی وٝ جبدٚی  ب. وسی صذای ٔب سٚ پطت ایٗ حفبػ ٞب ٕ٘یٔٔب تٟٙب ٞستیٓ ِیٛ»

٘یبص ثٝ ٍ٘شا٘ی اص اٖٚ ٌٛضٟب ٘ذاسی. ٞیچ وس اص خٛاٞشاٖ ٘ٛس ٚالقی صذاتٛ وبٞطی داسٜ ٚ تٛ 

 «وٙٝ. ٔٙٛ ثبٚس ٕ٘ی حشف وسی ، ضٜٙٛ. اٌٝ ثٝ وسی دیٍٝ ٞٓ ثٍٓ ٕ٘ی

 «دٚ٘یٓ. ب. ٔب ٞش دٚ حمیمت سٚ ٔیٔاسیٓ ِیٛزثٟتشٜ ثبصی سٚ وٙبس ث»

 «ادأٝ ثذٜ.»ب آٔذ. ِٔجخٙذی ثش ِت ِیٛ
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تٛ ٔٙٛ ٘ىطتی أب اِٚیطیب اسمف افؾٓ »ب٘ص سا دس جّٛیص ٌزاضت. ٚس٘ب ٘فس آسأی وطیذ ٚ دست

تٛ٘ستی تٛ دفتش ٔٙٛ  خٛاستی ٔٙٛ ثىطی ایٗ ٕٞٝ ثبصی دس ٕ٘یبٚسدی. ٔی آ٘بِیٙب سٚ وطت. اٌٝ ٔی

 «خٛای. اٖٚ چیٝ؟ ثىطی. ٔقّٛٔٝ چیضی ٔی

ثبیذ ثٍٓ  اِجتٝ ٚثشدی. خیّی پیش ٘یستی  ّت پی ٔیغآٜ ٚس٘ب تٛ ٕٞیطٝ ثٝ حمیمت ٔ»ِیٛ٘ب خٙذیذ. 

 «وٝ ثب ٞٛضی.

 «خٛاد؟ ثّٝ ٔٗ ثبٞٛش ٞستٓ. ثشای ٕٞیٙٝ وٝ ایٙجب ٘طستٓ. اسثبثت ٔحبفؼ اص ٔٗ چی ٔی»

وٙیٓ. چیضی وٝ اٖٚ  دس حبَ حبضش ٔب ثٝ یٝ اسثبة دیٍٝ خذٔت ٔی»ِیٛ٘ب ِجب٘ص سا ثٝ ٞٓ فطبس داد. 

 «خٛاد إٞیت داسٜ. ٔی

 «یٗ؟جًٍٙ؟ ثٝ اٚ٘ٓ لسٓ خٛسد»ٚس٘ب اخٓ وشد. 

خٛاد ٚ ثبیذ اٚ٘ب  أب ایٗ ٟٔٓ ٘یست. جًٍٙ چیضٞبیی ٔی ، ٘ٝ ٚالقب»ای دٚس افتبد.  ب ثٝ ٘مغٍٝٔ٘بٜ ِیٛ

 «سٚ داضتٝ ثبضٝ. ٚؽیفٝ ٔٙٝ وٝ ٞش چی خٛاست ثشاش فشاٞٓ وٙٓ.

 «خٛای؟ ٚ تٛ اص ٔٗ چی ٔی»

 «ثبیذ ٚفبداسی ثٝ سیچبسد ساَ سٚ فشأٛش وٙی.»

 «سی ا٘جبْ ثطٝ.خٛاة دیذی وٝ فىش وٙی چٙیٗ وب»

ثّٝ ثبیذ خٛاة ثجیٙٓ أب ایٙٓ ٟٔٓ ٘یست. تٛ ثبیذ »ب ٘طست. ٔآٔیض ثش صٛست ِیٛ ِجخٙذی وٙبیٝ

 «استجبعت سٚ ثب سیچبسد ساَ لغـ وٙی.

 «چشا؟»

دٚ٘ی ٚفبداسی ثٝ سیچبسد جّٛی  وٙٝ. ٔی سیچبسد دس وٙتشَ ٚلبیـ ثذست أپشاعٛس اختالَ ایجبد ٔی»

ثٝ رٞٙت ٚاسد ثطٝ.  ٝخٛاد ایٗ ٚفبداسی ضىستٝ ثطٝ تب ثتٛ٘ ٔی ٌیشٜ. اٚ سٚ ٔی جًٍٙلذست 

 «آصٔبیطٝ. ٚؽیفٝ ٔٗ ایٙٝ وٝ تٛ سٚ ٔججٛس وٙٓ ٚفبداس ٘جبضی.

 «تٛ٘ی ثبفث ثطی ٚفبداسی ٔٗ ثٝ سیچبسد اص ثیٗ ثشٜ. وٙٓ. ٕ٘ی ٔٗ ایٗ وبسٚ ٕ٘ی»

اٜٚ ثّٝ » تٙبوی دسآٔذ.داد ثٝ ضىُ ٚحط ب دس حبِی وٝ سشش سا ثٝ ٘طب٘ٝ تبییذ تىبٖ ٔیِٔجخٙذ ِیٛ

وٙٓ. ٔٗ اٍ٘یضٜ صیبدی ثشای ایٗ وبس داسْ. لجُ اص ایٗ وٝ جًٍٙ ثٝ ایٙجب ثشسٝ تب  تٛ٘ٓ ٚ ٔی ٔی

 «ضٝ. ٔحُ لذستطٛ ایٙجب ثٙب وٙٝ ٚفبداسی تٛ ثٝ دضٕٙص ضىستٝ ٔی

 «ضٝ؟ وٙی ایٗ عٛسی اسادٜ ٔٗ ضىستٝ ٔی وٙی؟ فىش ٔی چغٛس؟ٞبٖ ٔٙٛ لغـ ٔی»
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وٙی ٚس٘ب؟ یبدت سفتٝ وٝ ساداٞبٖ وبسثشدای دیٍٝ ٞٓ داسٜ؟ آصٔبیص دسد  ٔی خیّی ساحت فشأٛش»

 «وٙی تب ثٝ أپشاعٛس ٚفبداس ثبضی. سٚ فشأٛش وشدی؟ دیش یب صٚد سٚ صا٘ٛٞبت اِتٕبس ٔی

وٙی وٝ  دْ. اضتجبٜ ثذی ٔی وٙی ٔٗ چٙیٗ وبسی سٚ ا٘جبْ ٔی وٝ فىش ٔی وٙی ٔیاضتجبٜ ثذی »

ٞب تب سسیذٖ جًٍٙ صٔبٖ داسیٓ. ٔب تٕبْ  ای ٕٞذسدی داسْ. ٔب ٞفتٝ سٜفشأٛش وشدی ٔٗ ویٓ یب ر

ٞب خٛاٞذ ثٛد ٚ تب ٚلتی  ٞبی تحت آصٔبیص ثشات ٔثُ سبَ صٔبٖ ٔٛسد ٘یبص سٚ داسیٓ. ایٗ ٞفتٝ

 «تسّیٓ ثطی ادأٝ خٛاٞذ داضت أب تسّیٓ ٔیطی.

ت دٚثبسٜ ثٝ ٌّٛیص ٚس٘ب ٔٙمجض ضذ. دسثبسٜ آصٔبیص دسد فشأٛش وشدٜ ثٛد. احسبس وشد ٚحط

ثبصٌطتٝ. اٚ ٔشداٖ جٛاٖ ثب ساداٞبٖ سٚ دیذٜ ثٛد وٝ اٚ٘ٛ ا٘جبْ دادٜ ثٛد٘ذ أب ثیطتش اص یه سبفت 

 ٞب ثیٗ آصٔبیص فبصّٝ ٚجٛد داضت. ٘جٛد ٚ سبَ

 ِیٛ٘ب ٘ضدیىتش ضذ ٚ فٙجبٖ آة سا وٙبس صد.

 «ضشٚؿ وٙیٓ خٛاٞش ٚس٘ب؟»
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 سهو سی فصل 

 

سیسبسد ٚلتی دیذ وٝ پسش ثیٟٛش ضذ خٛدش سا ػمت وطیذ. تؼذادی اص تٕبضبزیبٖ اٚ سا وٙبسی وطیذ٘ذ ٚ پسش 

ٞبی تٕبضب زی سا  دیٍشی خبی اٚ سا ٌشفت. ضتی اص پطت پٙدشٜ ثّٙذ لصش اػتشافٍیش صذای فشیبد خٕؼیت ثسٝ

 خبال. ،داد٘ذ  ٞبی تب٘یٕٛسا سا ا٘دبْ ٔی ٞب ٕٞبٖ ثبصی ثسٝ ضٙیذ. ایٗ ثسٝ ٔی

 ٔثُ د٘یبی لذیٓ ٞبی سشصٔیٗ ٔیب٘ٝ د أب تٕبْ ثسٝدس سشصٔیٗ ٔبدسیص ٚستّٙذ وسی دس ٔٛسد خبال ٘طٙیذٜ ثٛ

ٞب ٞضیٙٝ  ثسٝ  وشد ضىستٗ د٘ذاٖ أب اٚ فىش ٕ٘ی.سشیغ ثٛد ٚ اٍ٘یض  ٞیدبٖ،  ذ. ثبصی پشضشاستٙوٙ ثبصی ٔی آٖ سا

 خٛثی ثشای یه ثبصی ثبضذ.

 «ٕب ایٙدبییذ؟ِشد ساَ؟ ض»اِٚیه صذا صد 

 ٞبیص ػمت صد. سٛیت سا ثشٚی ضب٘ٝشیسیسبسد اص پٙدشٜ ثشٌطت ٚ پٛضص ساضت خٛد سا سٞب وشد ٚ ضُٙ ٔ

 «ثّٝ اِٚیه. ٔطىّی ٞست؟»

ٍٟ٘جبٖ تٙٛٔٙذ ٚلتی دیذ سیسبسد اص ٞٛا ظبٞش ضذ ثٝ داخُ اتبق آٔذ. اٚ ثٝ دیذٖ ایٗ ٔٙظشٜ ػبدت وشدٜ ثٛد. 

 .«1اٚٔذٜ. ط٘شاَ ثبِذٚیٗی ثشای دیذٖ ضٕب ٛ٘ط٘شاَ وّت»

                                                           

1 General Baldwin 
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اٚ ثٝ ثبال ٍ٘بٜ وشد. « ثبِذٚیٗ، ثبِذٚیٗ»سیسبسد ثب ٘ٛن اٍ٘طتب٘ص ثٝ پیطب٘یص ظشثٝ صد ٚ دس رٞٙص خستدٛ وشد. 

ی ٞست. ٔب ثٝ اٚ ٘بٔٝ فشستبدیٓ تب وّتٖٛ تسّیٓ ضٛد. ٛ٘٘یشٚٞبی وّت ی ثّٝ ط٘شاَ ثبِذٚیٗ. یبدْ ٔیبد. فشٔب٘ذٜ»

 «خٛاد؟ زی ٔی

 «خٛاد ثب ِشد ساَ صطجت وٙٝ. اٖٚ فمط ٌفت وٝ ٔی»بال ا٘ذاخت. اِٚیه ضب٘ٝ ث

سیدبسد ثٝ سٕت پٙدشٜ ثشٌطت ٚ پٛضص طالیی سٍٙیٗ سا ثب دستص ثبصٌشدا٘ذٖ ٚ ثٝ آسأی ثٝ زٟبسزٛة سٍ٘یٗ 

. پسش سا اص پٙدشٜ تٕبضب وشد یبفت ٔی اص ظشثٝ ثشٚن خٛد سا ثبص ثؼذ خٓ ضذٜ ثٛد ٚ ی وٝپسش اٚپٙدشٜ تىیٝ داد. 

 ثّٙذ ضذ ٚ دٚثبسٜ ثٝ ثبصی ادأٝ داد.

 «زٙذ ٘فش ٕٞشاٜ ط٘شاَ ثٝ آیذیٙذسیُ اٚٔذٖ؟»

 «دس ضذ پب٘صذ یب ضطصذ ٘فش. ، ٔطبفظبی وٕی»

خٛاست دسدسش دسست وٙٝ ثب ایٗ تؼذاد افشاد وٓ ٚاسد آیذیٙذسیُ  ثٟص ٌفتٗ وٝ وّتٖٛ ثبیذ تسّیٓ ثطٝ. اٌٝ ٔی»

ثشدیٗ ٔطغِٛٝ. ثٍٛ وبسا ٚ سایٙب ط٘شاَ سٚ ثذاخُ ٞذایت »ثبصٌشدا٘ذ. اٚ دٚثبسٜ تٛخٟص سا ثٝ اِٚیه « ضذ. ٕ٘ی

 «وٙٗ.

آیب افشاد زیض ثیطتشی دس پبییٗ وٜٛ »اش وٛثیذ أب ٚلتی سیسبسد اسٕص سا صذا صد ثشٌطت.  اِٚیه ٔطتی ثش سیٙٝ

 «خبیٍبٜ پیذا وشدٖ؟

ٜ خیّی ػٕیمٝ ثبیذ تب ثٟبس صجش وٙیٓ سٛیت ٘یست. ثشف دس پبییٗ صخششیٞبی ٔ ٘ٝ ِشد ساَ، زیض ثیطتشی اص  تىٝ»

تب ثشف آة ثطٝ ٚ ثتٛ٘یٓ ثفٟٕیٓ زٝ زیض دیٍٝ اص خبیٍبٜ افتبدٜ. ثبد ٕٔىٙٝ ٞش زیضی سٚ ثٝ اطشاف ثشدٜ ثبضٝ ٚ 

ٞبی ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی سجه ثٛد٘ذ وٝ  سٛیت ٚ زٍٙبَیپیذا وٙٗ. ثبصٚی ٔشزیضی تب  ثىَٙٙذدٚ٘ٗ ودب سٚ  سشثبصا ٕ٘ی

 «دٜ یب ثیست فٛت دس ایٗ ثشف فشٚ سفتٝ ثبضٝ. ٕٔىٙٝ تشی وٝ افتبدٜ ثبضٝ ش زیض سٍٙیٗصیش ثشف ٘جبضٙذ. ٞ
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یٝ زیض دیٍٝ. لصش خذٔتىبس داسٜ. سئیسطٛ سٚ پیذا وٗ ٚ »سیسبسد ثب ٘بأیذی سشش سا ثٝ ٘طب٘ٝ تبییذ تىبٖ داد. 

 «ثشاْ ثیبس.

صجشا٘ٝ  ثبسٜ ثبصی خبال سا ٍ٘بٜ وشد. ثیسیسبسد دٚثبسٜ ضّٙص سا سٚی خٛد وطیذ ضتی ثذٖٚ ایٗ وٝ فىش وٙذ ٚ دٚ

ثٛد٘ذ. ضتٕب ٌشذ آٟ٘ب سا یبفتٝ ثٛد ٚ ثضٚدی ثٝ  وطیذ. ثبیذ ٘ضدیه ٔی ٔٙتظش ویالٖ ٚ صد ثٛد. ٘جبیذ صیبد طَٛ ٔی

 سسیذ٘ذ. ایٙدب ٔی

 «ِشد ساَ؟»اٚ صذای وبسا سا پطت سشش ضٙیذ. 

دسیت ٔشدی پیش ٚ تٙٛٔٙذ ایستبدٜ ثٛد وٝ سجیُ سٛسیسبسد ثشٌطت ٚ ضّٙص سا ثبص وشد تب ساضت ثبضذ. ثیٗ دٚ ٔ

خبوستشی داضت ٚ ٞش دٚ طشف آٖ ثٝ پبییٗ فىص وطیذٜ ضذٜ ثٛد. ٔٛی سیبٞص تب سٚی ٌٛضص سسیذٜ ثٛد. 

 .خبٞب وٓ ٔٛی سشش ٔی دسخطیذ

مٝ اش دٚ دوٕٝ داضت. ی اٚ ضّٙی سٍٙیٗ ٚ ٘سجتب ٌشد پٛضیذٜ ثٛد وٝ ثب اثشیطٓ سجض دٚختٝ ضذٜ ثٛد ٚ سٚی ضب٘ٝ

 ، ثش آٟ٘ب، خطی ٔٛسة وطیذٜ ضذٜ ثش سپش آثی ٚ صسد ی ٌّذٚصی ضذٜ ٚ ثّٙذش ثش سٚی وتص خٓ ضذٜ ثٛد. ٘طب٘ٝ

سشآستیٗ دس خّٛیص ٚ  ٚ ٞبی ثّٙذ دستىص ثبال آٔذٜ ثٛد٘ذ. ٞبی ثّٙذش تب صا٘ٛیص ضذ. زىٕٝ سٚی وت دیذٜ ٔی

 .ثٛد٘ذ خٕغ ضذٜوٕشثٙذ پٟٙی ثب سٍه تضییٗ ضذٜ دس ٚسط  ٞب ثب ِجبستٕبْ 

 .ضذ ٕٞب٘طٛس وٝ سیسبسد دس ثشاثشش ظبٞش ضذ صٛست ط٘شاَ سفیذ ضذ ٚ وبٔال ٔتٛلف

 «ثیٙٓ. ٔٗ سیسبسد ساَ ٞستٓ. ط٘شاَ ثبِذٚیٗ. خٛضطبِٓ ضٕب سٚ ٔی»سیسبسد تؼظیٕی وشد. 

ِشد ساَ خٛضطبِٓ وٝ ضٕب ایٙمذس سشیغ ٔشا ثٝ ضعٛس »ط٘شاَ وٙتشَ خٛد سا ثذست آٚسد ٚ تؼظیٕی وشد. 

 «فتیذ.پزیش

 .«ٙذوبسا، صٙذِی ثشای ط٘شاَ ثیبس. ثبیذ اص سفش خستٝ ثبض»سیسبسد اضبسٜ وشد. 
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وبسا صٙذِی سبدٜ ثب پٛضص زشٔی وٙبس ٔیض ٌزاضت ٚ ط٘شاَ ثش آٖ ٘طست، سیسبسد ثش صٙذِی خٛد پطت ٔیض 

 «تٛ٘ٓ ثشاتٖٛ ثىٙٓ. ط٘شاَ ثبِذٚیٗ؟ زی وبس ٔی»٘طست. 

دس سٕت ساستص ٍ٘بٜ وشد. ٞش دٚ صٖ آساْ ٚ سبوت ثٛد٘ذ ٚ دستب٘طبٖ سا ثش  ٚ وبسا ط٘شاَ ثٝ سایٙب دس ضب٘ٝ زپص

 داد٘ذ وٝ تصٕیٓ ٘ذاس٘ذ خبیی ثشٚ٘ذ. پطتطبٖ ٌزاضتٝ ثٛد٘ذ ٚ ٘طبٖ ٔی

 «وٙٗ. ٚلتی خٛاة ٞستٓ اص ٔٗ ٔطبفظت  ٔٗ ثٝ ایٗ دٚ ٘فش اػتٕبد داسْ تبتٛ٘یذ ساضت صطجت وٙیذ ط٘شاَ. ٔی»

 «ِشد ساَ، ٔٗ دس ٔٛسد ّٔىٝ اٚٔذْ.» یٗ اطٕیٙبٖ سا پزیشفت. اٚ ٘فسی وطیذ ٚ آساْ ضذ ٚ ا

ٔٗ خیّی اص اتفبلی وٝ افتبد ٔتبسفٓ »وشد ایٗ ٔٛظٛع ثبضذ. دستب٘ص سا سٚی ٔیض ٌزاضت.  ٔیسیسبسد فىش 

 «ط٘شاَ.

 سٛیت ضٙیذْ. ٔٗ تؼذادی اص ایٗ ٔٛخٛدات ثذراتشیثّٝ دس ٔٛسد ٔ»ط٘شاَ ثبصٚیص سا سٚی ٔیض ٌزاضت ٚ خٓ ضذ. 

 «سا ثش سش ٘یضٜ دس ٚسٚدی لصش دیذْ.

ٞب وبتشیٗ ِِٟٛٔٛتض سا ٍٞٙبٔی  سٛیتشیسیسبسد ثٝ سختی تٛا٘ست خّٛی خٛد سا ثٍیشد تب ثٍٛیذ ثذرات ٘یستٙذ. ٔ

ٔٗ خیّی ٔتبسفٓ »فٟٕیذ پس سیسبسد زیضی ٍ٘فت.  وطتٙذ أب ط٘شاَ ایٗ ٞب سا ٕ٘ی، خٛاست اٚ سا ثىطذ  وٝ ٔی

 «ٗ وطتٝ ضذ.ضٕب صیش سمف ٔ ی وٝ ّٔىٝ

لصذ تٛٞیٙی ٘ذاضتٓ ِشد ساَ. ٔٙظٛسْ ایٙٝ وٝ زٖٛ وبتشیٗ »ط٘شاَ دستص سا ثٝ ٘طب٘ٝ سد وشدٖ تىبٖ داد. 

 « سبص است. ِِٟٛٔٛتض ٔشدٜ وّتٖٛ ثذٖٚ ضبٜ یب ّٔىٝ است. اٚ آخشیٗ خب٘طیٗ تخت ثٛد ٚ ٔشي ٘بٌٟب٘یص ٔطىُ

٘ٛع ٔطىّی ایدبد وشدٜ؟ ضٕب االٖ ثخطی اص ٔب ایٗ زٝ »سیسبسد صذایص سا دٚستب٘ٝ أب سسٕی ٍ٘بٜ داضت. 

 «ٞستیذ.
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ٔب  ی ثّٝ ٔب دسخٛاست تسّیٓ ٚ ٔذاسوص سا دسیبفت وشدیٓ أب ّٔىٝ»ای ٘بٌٟب٘ی تغییش وشد.  ٔشد صٛستص ثٝ ٌٛ٘ٝ

 «یبثیٓ. ادأٝ وبس ٕ٘ی ثشای وشد أب ضبال ٔب ساٞی االٖ ٔشدٜ. ٚلتی اٚ دس لذست ثٛد ثب لذست خٛدش ػُٕ ٔی

 «ٔٙظٛستٖٛ یٝ ضبٜ یب ّٔىٝ خذیذٜ؟»اخٕی وشد.  سیسبسد

ایٗ ساٜ ٔبست وٝ سّطٙت داضتٝ ثبضیٓ. ضتی اٌٝ فمط ٕ٘بدیٗ ثبضٝ. ضبال وٝ ٔب ثشای »اٚ ٔؼزست خٛاٞی وشد. 

وٙٙذ وٝ ٚضطی ٞستٗ  اتطبد ثب دیٟبسا تسّیٓ ضذیٓ ثبیذ ضبٜ یب ّٔىٝ داضتٝ ثبضیٓ. ثذٖٚ اٚ٘ب ٔشدْ اضسبس ٔی

 «ٚ ثیٙطٖٛ ٍ٘ٝ داسٜ.س ی وٝ اتطبدثذٖٚ سیطٝ یب زیض

ٞبی اضشاف ثٝ خّٛ خٛاٞذ آٔذ.  ِِٟٛٔٛتض ص٘ذٜ ٘یست یىی دیٍش اص خب٘ٝفشدی اص خب٘ٛادٜ ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ دیٍش » 

تٛا٘ٙذ ایٗ ضك سا ثش٘ذٜ ضٛ٘ذ ٚ ایٗ ٔسبثمٝ ثٝ ٔؼٙبی خًٙ داخّی  ٞیر وذاْ ضك تصشف تخت سا ٘ذاس٘ذ أب ٔی

 «خٛاٞذ ثٛد.

فٟٕٓ. ضٕب ٔتٛخٝ ٞستیذ وٝ ا٘تخبة ضبٜ یب ّٔىٝ تفبٚتی دس ٚظؼیت تسّیٓ ضٕب ایدبد  ٔی»ٌفت. سیسبسد 

 «وٙٝ. تسّیٓ غیش لبثُ ثبصٌطتٝ. ٕ٘ی

 «دسخٛاست وٕه خذٔت سسیذْ. ایٙمذس ٞٓ سبدٜ ٘یست. ثشای ٕٞیٗ خٟتِ»

 «تٛ٘ٓ وٕه وٙٓ؟ زطٛس ٔی»

ٝ وبتشیٗ وّتٖٛ سٚ ثٝ ضٕب تسّیٓ وشد أب ضبال ٔشدٜ. تب دٚ٘یذ ِشد ساَ، ّٔى ٔی»اش ٌزاضت.  اٚ دستص سا ثش زب٘ٝ

ٌزاسی  ٚلتی سّطٙت خذیذ داضتٝ ثبضیٓ ٔب تبثغ ضٕب ٞستیٓ. ضٕب ٔؼبدَ ضبٜ ٔب ٞستیذ تب سّطٙت خذیذی تبج

 «ٞب ثٝ سّطٙت ثشسٝ ٕٔىٙٝ ٘ظشضٖٛ فشق وٙٝ. وٙٝ. ثٝ ٞش ضبَ اٌٝ یىی اص ایٗ خب٘ٝ

ثشاْ ٟٔٓ ٘یست وٝ ثشاضٖٛ زطٛس ثٝ ٘ظش ٔیبد. ایٗ »٘یبیذ.  آٔیضظش تٟذیذ سیسبسد صذایص سا وٙتشَ وشد تب ثٝ ٘

 «تصٕیٕیٝ وٝ ثبیذ اخشا ثطٝ.



G 

 
7 

 Good-life.ir مسلک پارسایان

 
 

دستبٖ ضٕبست ِشد ساَ. ٔطىُ ایٙٝ وٝ اٌٝ  آیٙذٜ دس»ای تىبٖ داد وٝ ٘طب٘ٝ صجش ثٛد.  ط٘شاَ دستص سا ثٍٛ٘ٝ

وشدْ خب٘ٝ  طٛس ٚاظص ثٍٓ فىش ٕ٘یٝ ث. ٝداضتٝ ثبض یاضتجبٜ ثٝ سّطٙت ثشسٝ ٕٔىٙٝ ایذٜ ٔتفبٚت ای ثٝ خب٘ٝ

ِِٟٛٔٛتض تصٕیٓ ثٍیشٜ وٝ ثب ضٕب ٕٞشاٜ ثطٝ ٚ ثب دیٟبسا ٕٞشاٞی وٙٝ. ثبیذ خیّی ٔتمبػذوٙٙذٜ ثب ّٔىٝ صطجت 

 .«وٝ لجَٛ وشدٖوشدٜ ثبضیذ 

ٞب دس ثبصی لذست ثباستؼذادٖ أب ٘ٝ زیضی وٝ ثشای ٕٞٝ خٛة ثبضذ. ایٗ دٚن  ٞب ٚ دٚضس ثؼعی اص ایٗ دٚن»

وٙٙذ تب ثٝ ٘فغ  وٙٙذ. ثؼعی اص آٟ٘ب سؼی ٔی ٖ خٛد ٔختبس ٞستٙذ ٚ تٟٙب اص سّطٙت خٛد پیشٚی ٔیٛٞب ثیطتشض 

 وّتٖٛ صطجت وٙٙذ ٚ ثب دیٟبسا ٔخبِف ٞستٙذ تب ثٝ سّطٙت ثشسٙذ.

 خًٙ داخّی ثٝ ٚخٛد خٛاٞذ آٔذ. ٝ ،ٚ تسّیٓ سا غیشلبثُ لجَٛ اػالْ وٙ ٝاٌش خب٘ٝ اضتجبٜ ثٝ سّطٙت ثشس

سشثبص دٚست ٘ذاسٜ. ٔٗ اص  ٝ وٝ یٝزیضی خًٙ داخّی وٙٓ. سشثبص ٞستٓ ٚ سٚیذادٞب سا ثٝ زطٓ سشثبص ٍ٘بٜ ٔی ٔٗ»

وٙٝ ٚ ٔب سٚ دس ثشاثش دضٕٗ ظؼیف  ثشٜ ٚ ٔب سٚ ٘بثٛد ٔی ٞش دٚن سشثبصایی داسْ. خًٙ داخّی اتطبد سٚ اص ثیٗ ٔی

 «وٙٝ. ٔی

 «وٙٓ ادأٝ ثذیٗ. ٌٛش ٔی»سیسبسد سىٛت سا پش وشد. 

وٙٓ آیٙذٜ دس  خٛاد فىش ٔی دٚ٘ٝ ٚ سٞجشی ٚاضذ ٔی ٕٞٛ٘طٛس وٝ ٌفتٓ ثٝ ػٙٛاٖ وسی وٝ اسصش اتطبد سٚ ٔی»

 «خذیذی ثبضٝ ضٕب لبٖ٘ٛ ٞستیذ. دست ضٕبست. تب صٔب٘ی وٝ سٞجشِ

زٖٛ ضٕب ضبال لبٖ٘ٛ ٞستیذ اٌٝ ضبٜ یب »ط٘شاَ ثبِذٚیٗ ثٝ سٕت یه طشف ٔیض خٓ ضذ ٚ صذایص سا پبییٗ آٚسد. 

ضٗ اص ضبوٓ خذیذ  ٞب ٔدجٛس ٔی ٌٓ؟ خب٘ٝ دٚ٘یذ زی ٔی ىٝ خذیذ سٚ تؼییٗ وٙیٗ ٔٛظٛع ضُ ٔیطٝ. ٔیّٔ

 «تٛ٘ٝ تصٕیٕبت لذیٕی سٚ ادأٝ ثذٜ. پیشٚی وٙٗ ٚ ثب ضٕب ثبضٗ. سٞجش خذیذ ٔی

ٟشٜ خٛدت سٚ تىٖٛ ثذٜ تب خّٛی ٔ  ٌیذ ثٝ ٘ظش ثبصی ٔیبد ط٘شاَ. ٟٔشٜ ایٙدٛس وٝ ضٕب ٔی»سیسبسد پبسخ داد. 

 «ضشیف ٌشفتٝ ثطٝ ٚ خب سٚ ٍ٘ٝ داسی.
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 «.ایٗ ضشوت ضٕبست ِشد ساَ»اٚ سجیّص سا صبف وشد. 

ای فىش وشد تب زٍٛ٘ٝ اص ایٗ ٔٛلؼیت خبسج ضٛد. ضبیذ اص  ثشای ِطظٝ« فٟٕیذْ.»اش تىیٝ داد.  سیسبسد ثٝ صٙذِی

وشد ایٗ وبس ػبلال٘ٝ ثبضذ وٝ اص  ٕ٘یتٛا٘ست استفبدٜ وٙذ تب خب٘ٝ ٚفبداس سا ثطٙبسذ. أب فىش  ٘صیطت ط٘شاَ ٔی

 ٔشدی سٛاَ پشسیذٜ ضٛد وٝ ٞٓ اوٖٙٛ ٚاسد ضذٜ ٚ خٛاست وٕىص سا ٔطشش وشدٜ است. ٕٔىٗ است تّٝ ثبضذ.

ٞبیص خٓ ضذٜ ثٛد٘ذ ٚ صٛستص سبوت ثٛد ٚ ضبِتی خبظ  اٚ ٍ٘بٞی ثٝ وبسا ا٘ذاخت وٝ وٙبس ط٘شاَ ثٛد. ضب٘ٝ

 ٞٓ ٘طبٖ داد وٝ پیطٟٙبدی ٘ذاسد. داضت. ٚلتی ٍ٘بٞص ثٝ سایٙب افتبد اٚ

دس ٔٛسد تٕبْ  اٚوشد ویالٖ ایٙدب ثٛد. سیسبسد ثّٙذ ضذ ٚ ثٝ وٙبس پٙدشٜ سفت ٚ ثٝ ٔشدْ ضٟش خیشٜ ضذ. اٚ آسصٚ ٔی

تش اص ضذی ثٛد وٝ اٚ  ٞبی سّطٙت ٚ ضبٞبٖ. ایٗ لعیٝ وٙتشَ سشصٔیٗ ٔیب٘ٝ پیسیذٜ دا٘ست. ضیٜٛ ایٗ زیضٞب ٔی

 ا٘تظبس داضت.

ٞبی دیٟبسا سا ثفشستذ تب دستٛساتص اخشا  ساضتی فشٔبٖ دٞذ وٝ ایٗ ٔضخشفبت تٕبْ ضذ ٚ ٘یشٚٝ ٛا٘ست ثت اٚ ٔی

تٛا٘ست ثٝ آیٙذٜ ٔٛوَٛ  ضذ. ٔسئّٝ سا ٔی داد وٝ ثبیذ سشیغ ضُ ٔی ضٛد أب ایٗ وبس ٔشداٖ سا ثشای وبسی ٞذس ٔی

ٞبی ٚاثستٝ ثٝ وّتٖٛ ٞٓ تسّیٓ ضٛ٘ذ. اٚ پیص اص ایٗ  وّتٖٛ ٚفبداس ثٕب٘ذ تب ثمیٝ سشصٔیٗ وٝ وٙذ أب ٘یبص داضت

 سفت. ٞبیص اص ثیٗ ٔی وشد تٕبْ ثش٘بٔٝ وّتٖٛ سا داضت ِٚی اٌش اضتجبٜ ٔی

 تٛا٘ست تب صد ثشسذ تش ثٝ آیذیٙذسیُ ثشسذ ٚ ثٝ اٚ ثٍٛیذ زٝ وبس ثبیذ ثىٙذ ضبیذ ٔی سیسبسد آسصٚ وشد ویالٖ سشیغ

صجش وٙذ ٚ ثب ٘صیطت اٚ وبس دسست سا ا٘دبْ دٞذ. اٚ ثٝ صٚدی دس ایٙدب خٛاٞذ ثٛد. أب آیب ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی سشیغ 

 خٛاٞذ ثٛد؟

 ویالٖ ثبیذ زٝ وٙٓ؟

 ویالٖ.
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زٖٛ وّتٖٛ ٘یبص ثٝ سّطٙت داسٜ تب أیذ ٚ سٞجشی ٔشدْ ثبضٝ ٔٗ »ثشٌطت.  وٝ ٔٙتظش ثٛدسیسبسد ثٝ سٕت ط٘شاَ 

 «وٙٓ. تؼییٗ ٔی ثشای ضٕب سٚ یىی

 ط٘شاَ دس ا٘تظبس ثٛد.

 «وٙٓ. ٌزاسی ٔی ثب تٛخٝ ثٝ اختیبسات اسثبة دیٟبسا وٝ وّتٖٛ ثٝ اٖٚ ٚاثستٝ است. ٔٗ ّٔىٝ ضٕب سا ٘بْ»

 «اص ایٗ سٚص ثٝ ثؼذ ویالٖ آُٔٙ ّٔىٝ وّتٖٛ خٛاٞذ ثٛد.»

ٝ ػٙٛاٖ ّٔىٝ ٔب ٔٙصٛة ضٕب ویالٖ آُٔٙ سٚ ث»زطٕبٖ ط٘شاَ ثبِذٚیٗ ٌطبد ضذ ٚ اص صٙذِی ثیشٖٚ آٔذ. 

 «وٙیذ؟ ٔی

وٙٓ. تٕبْ وّتٖٛ ثٝ اٖٚ تؼظیٓ خٛاٞٙذ  ایٗ وبسٚ ٔی»سیسبسد ٍ٘بٞص خیشٜ تش ضذ ٚ دست ثٝ ضٕطیشش ثشد. 

 «وشد ٔب٘ٙذ ضٕب. ایٗ تصٕیٓ غیشلبثُ ثبصٌطتٝ.

وٝ ایٗ وبسٚ ثشای تٛ٘ٓ ثبٚس وٙٓ  ِشد ساَ. ٔٗ ثٝ سختی ٔی»ط٘شاَ ثبِذٚیٗ ثٝ صا٘ٛ افتبد ٚ سشش سا پبییٗ ٌشفت. 

 «ٔشدْ ٔٗ ا٘دبْ دادیذ. ٔب ٕٖٔٙٛ ٞستیٓ.

 ا٘تظبس ٘ذاضت.سا سیسبسد آٔبدٜ وطیذٖ ضٕطیشش ثٛد ٚ ثب وّٕبت ط٘شاَ تٛلف وشد. اٚ زٙیٗ ٚاوٙطی 

وٙٙذٜ سٚ ثبیذ ثٝ سشثبصا ثذْ. اٟٚ٘ب افتخبس  ِشد ساَ ٔٗ ثبیذ ایٗ خجش خٛضطبَ»ط٘شاَ دٚثبسٜ وٙبس ٔیض ایستبد. 

 «شد وٝ تطت ٘ظش ویالٖ آُٔٙ ثبضٗ.خٛاٞٙذ و

ٔٗ خٛضطبِٓ وٝ ضٕب ا٘تخبة ٔٗ سٚ »پبسخ ٔب٘ذ.  سیسبسد ٔطٕئٗ ٘جٛد زٍٛ٘ٝ ٚاوٙص ٘طبٖ دٞذ ٚ ٕٞب٘طٛس ثی

 «پزیشفتیذ، ط٘شاَ ثبِذٚیٗ.
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 ثپزیشیٓ؟ ایٗ ثیطتش اص زیضیٝ وٝ أیذ داضتیٓ، ِشد ساَ. ویالٖ آُٔٙ ّٔىٝ ٌبِیبست.»ط٘شاَ دستب٘ص سا ثبص وشد. 

ایٗ ثبػث ٘بساضتی سشصٔیٗ ٔب ثٛد وٝ ٔبدس اػتشافٍیش خٛدش ثٝ ػٙٛاٖ ّٔىٝ وطٛس سلیت ٔب ٌبِیب ثبضٝ أب ضبال 

دٚ٘ٝ. ٚلتی ضٕب ثب  ا٘ذاصٜ ٔشدْ ٌبِیب ٔی وٙٝ وٝ ِشد ساَ ٔب سٚ ٞٓ اٖٚ ثٝ ػٙٛاٖ ّٔىٝ ٔب ٞٓ ٞست. ایٗ ثبثت ٔی

 «شد ٚ ٕٞب٘ٙذ اٞبِی ٌبِیب خٛاٞیذ ثٛد.اٖٚ اصدٚاج وشدیذ ضٕب ثب ٔشدْ ٔب ٞٓ اصدٚاج خٛاٞیذ و

دا٘ست ویالٖ ٔبدس اػتشافٍیش است؟ اسٚاش ػضیض زٝ  صطجتی خطه ضذٜ ثٛد. اٚ اص ودب ٔی ٞیر سیسبسد ثذٖٚ

 اتفبلی افتبدٜ ثٛد؟

ِشد ساَ ایٗ ثضسٌتشیٗ »ط٘شاَ ثبِذٚیٗ خّٛ آٔذ ٚ دست سیسبسد سا اص ضٕطیشش ٌشفت ٚ ثٝ ضذت تىبٖ داد. 

 «وٙٝ. ٕٖٔٙٛ ِشد ساَ ٕٖٔٙٛ. ٔشدْ ٔٗ دسیبفت وشدٖ. ٔبدس اػتشافٍیشخٛدش ثش ٔب ضىٛٔت ٔیافتخبسیٝ وٝ 

أیذٚاسْ ط٘شاَ ایٗ اتطبد ٔب سٚ تمٛیت »صد أب سیسبسد دس ٔشص ٚضطت ثٛد.  ط٘شاَ ثبِذٚیٗ ثب خٛضطبِی ِجخٙذ ٔی

 «وٙٝ.

بال اٌٝ ٔٙٛ ثجخطیٗ. ثبیذ سشیغ پیص ٞب ِشد ساَ. ض ثشای تٕبْ صٔبٖ»ثب ضشوت دادٖ دست ط٘شاَ خٙذیذ ٚ ٌفت. 

 «ثضسي سٚ ثٟطٖٛ اطالع ثذْ. خجشٔشدْ ثشٌشدیٓ ٚ ایٗ 

 سیسبسد ثٝ صضٕت خٛد سا وٙتشَ وشد.« اِجتٝ»

 پیص اص تشن اتبق ثب وبسا ٚ سایٙب ٞٓ دست داد. سیسبسد خطىص صدٜ ثٛد. ط٘شاَ 

 «ِشد ساَ زیضی ضذٜ؟ صٛستتٖٛ ثٝ سفیذ خبوستشٜ.»وبسا اخٓ وشد. 

 «دا٘ست ویالٖ ٔبدس اػتشافٍیشٜ. اٚ ٔی»اش سا اص دس ثشداضت زٖٛ دیٍش ط٘شاَ سفتٝ ثٛد.  یسبسد ٍ٘بٜ خیشٜس

 «دٚ٘ٗ وٝ ػشٚس ضٕب ٔبدس اػتشافٍیشٜ. ٕٞٝ ٔی»اثشٚی وبسا تىبٖ خٛسد ٔثُ ایٗ سشدسٌٓ ضذٜ ثبضذ. 
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 «دٚ٘یذ؟  زی ؟ ضٕب ٞٓ ٔی»اٚ صٔضٔٝ وشد. 

 «سسیذ؟ ضبیذ ثبیذ ثطیٙیذ. طجیؼتب ِشد ساَ، ضٕب خٛة ثٝ ٘ظش ٕ٘ی»تبییذ تىبٖ داد. اٚ ٚ سایٙب سشش سا ثٝ ٘طب٘ٝ 

دٚ٘ست وٝ ٔبدس  اٚ خبدٚیی داضت وٝ اصش ٔطبفظت وٙٝ. وسی ٕ٘ی»سیسبسد ٍ٘بٞص اص سایٙب ثٝ وبسا افتبد. 

لجال اػتشافٍیشٜ. ٞیر وس. خبدٌٚش ثضسي اص خبدٚیی استفبدٜ وشدٜ ثٛد تب ٞٛیتص سٚ ٔخفی وٙٝ. ضٕب 

 «دٚ٘ستیذ. ٕ٘ی

دٚ٘ستیٓ؟ ػدیجٝ ِشد ساَ. ثٝ ٘ظش ٔیبد وٝ ٔب ٕٞیطٝ  ٔب ٕ٘ی»وبسا اخٓ وشد دیٍش وبٔال ٌیح ضذٜ ثٛد. 

 سایٙب سشش سا ثٝ ٘طب٘ٝ تبییذ تىبٖ داد.« دٚ٘ستیٓ وٝ ٔبدس اػتشافٍیش ثٛدٜ. ٔی

 «اِٚیه! اٌبٖ!»ثٝ طشف دس ثشٌطت. « غیشٕٔىٙٝ»سایٙب ٌفت. 

 «خٛاستیٗ ِشد ساَ؟ زیضی ٔی»سد ضذ٘ذ ٚ آٔبدٜ خًٙ ثٛد٘ذ. آٟ٘ب ثالفبصّٝ ٚا

 «ٔٗ ثبیذ ثب وی اصدٚاج وٙٓ؟»

 «ّٔىٝ ٌبِیب، ِشد ساَ»ٞش دٚ ٔشد ٔتؼدت دس خبیطبٖ خطه ضذ٘ذ. اِٚیه ٌفت. 

 «اٖٚ ویٝ!»

 «ّٔىٝ ٌبِیب ویالٖ آُٔٙ ٔبدس اػتشافٍیش.» :اٌبٖ ٌفت« خٛة»دٚ ٔشد ٍ٘بٜ ٔتؼدجی ثٝ ٞٓ ا٘ذاختٙذ. 

سا٘ی وشدْ داخُ اتبق ضٛسا؟  ٞب سخٗ ٔبدس اػتشافٍیش ثبیذ ٔشدٜ ثبضٝ! وسی یبدش ٕ٘یبد وٝ ٔٗ ثشای ٕ٘بیٙذٜ»

 «یبدتٖٛ ٕ٘یبد وٝ ٌفتٓ ثبیذ ثٝ خبطش یبد ٔبدس اػتشافٍیش ثٝ دیٟبسا ثپیٛ٘ذٖ.
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ایٙب ثٝ ثمیٝ ٍ٘بٜ ٔىیذ. س اِٚیه سشش سا خبسا٘ذ. اٌبٖ ثٝ صٔیٗ خیشٜ ضذٜ ثٛد ٚ ٘ٛن اٍ٘طتص سا ثشای تٕشوض ٔی

 وشد أیذٚاسا٘ٝ وٝ خٛاثی داضتٝ ثبضٗ. زٟشٜ وبسا سٚضٗ ضذ.

وشدیذ ٘ٝ  ٔٗ یبدْ ٔیبد ِشد ساَ، فىش وٙٓ ضٕب ػٕٛٔب دس ٔٛسد ٔبدسای اػتشافٍیش لجّی صطجت ٔی» :اٚ ٌفت

 «ػشٚستٖٛ.

 سیسبسد ثٝ ٞش زٟشٜ ٍ٘بٜ وشد ٚ ٕٞٝ تبییذ وشد٘ذ. زیضی ػدیت ٚخٛد داضت.

 «دس وبسٜ. ییفٟٕیذ ِٚی خبدٚ دٚ٘ٓ ایٙٛ ٕ٘ی ٔی ، ثجیٙیذ»

ٌیٗ ِشد ساَ. اٌٝ خبدٚ ثبضٝ پس ٔب ٕٔىٙٝ ٌَٛ خٛسدٜ ثبضٓ. تب  پس ضٕب ساست ٔی» :سایٙب خذی ضذ ٚ ٌفت

 «ضٕب ٔطىالت سٚ ضُ وشدٜ ثبضیٗ. ثبیذ ٞش زیضی وٝ ضٕب دسثبسٜ خبدٚ ٔیٍیٗ لجَٛ وٙیٓ.

ش ٍ٘بٜ وشد زطٕب٘ص ٔطّی ثشای خیشٜ ضذٖ ٘ذاضت. زیضی اضتجبٜ سیسبسد دستب٘ص سا ثٟٓ ٔبِیذ ٚ ثٝ خبی دیٍ

ثٛد. زیضی ثٝ طٛس ٚضطتٙبوی اضتجبٜ ثٛد. أب زی؟ ضبیذ صد خبدٚ سا ثشداضتٝ ثٛد. ضبیذ دِیّی داضت. ٕٔىٗ است 

 وشد. سیسبسد زشخیذ. زیضی اضتجبٜ ٘جبضذ. صد ثب اٚ ثٛد. صد اص اٚ ٔطبفظت ٔی

صد خبدٚ سٚ ِغٛ وشدٜ زٖٛ ٔٗ آیذیٙذسیُ سٚ اص ٔطفُ پس ٌشفتٓ. فىش وٙٓ  ضبیذ ٘بٔٝ. ٔٗ ثشاضٖٛ ٘بٔٝ ٘ٛضتٓ.»

 «ٌفتٝ وٝ دیٍٝ خبدٚ الصْ ٘یست.ثب خٛدش 

 «ثٝ ٘ظش ػبلال٘ٝ ٔیبد.»وبسا ٌفت. 

سیسبسد ٔٛخی اص ٍ٘شا٘ی دس ٌّٛیص اضسبس وشد. اٌش ویالٖ اص ا٘طالَ اتطبد ٚ دسخٛاست تسّیٓ ػصجب٘ی ثٛد ٚ ثٝ 

ثٛد تب خبدٚ سا ثشداسد تب ٔشدْ ثذا٘ٙذ سشصٔیٗ ٔیب٘ٝ ٞٙٛص ٔبدساػتشافٍیش داسد زٝ؟ اٌش ایٙطٛس ثبضذ  صد اصشاس وشدٜ

اٌش دس خطش ِٚی ٘جٛد.  ضبدیتٛا٘ست ثپزیشد. ٔطىُ لبثُ  دس خطش ٘یست ٚ فمط ػصجب٘ی است. ػصجب٘یت سا ٔی

 .وشد ٔیثبضذ ثبیذ ثٝ اٚ وٕه 
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اش وٛفت ٚ سشیغ اص  اِٚیه ثب ٔطت ثش سیٙٝ« ذا وٗ ٚ فٛسا ثیبس ایٙدب.سٚ ثشای ٔٗ پی 2اِٚیه ِطفب ط٘شاَ سیجیص»

زٙذ افسش ٚ افشادٖٔٛ ثشٚ. طٛسی سفتبس ٘ىٗ وٝ ٔطىٛن ثبضٗ. یٝ خٛسی ثبٞبضٖٛ  ی اٌبٖ ثٝ خب٘ٝ»اتبق سفت. 

 «دٚ٘ٗ ویالٖ ٔبدس اػتشافٍیشٜ. صطجت وٗ دسٔٛسد اصدٚاج ٔٗ یب زیضی ٔطبثٝ تب ثجیٙی اٚ٘ب ٞٓ ٔی

ٖ ٚ صد ٞش ِطظٝ ٕٔىٗ ثٛد وشد؟ ویال صد تب ط٘شاَ سیجیص فشا ثشسذ. زٝ وبس ثبیذ ٔی دس طَٛ اتبق لذْ ٔی سیسبسد

ٌشفت تب ثٝ آیذیٙذسیُ  ویالٖ اص ایٗ ٔٛظٛع ػصجب٘ی ثٛد خّٛی اٚ سا ٕ٘ی ثشسٙذ أب اٌش اتفبلی افتبدٜ ثٛد زٝ؟ اٌش

تبسیخ سشصٔیٗ ٔیب٘ٝ ٚ ایٗ وٝ اٚ داضت آٖ سا ٘بثٛد  ٘یبیذ. تٟٙب ٕٔىٗ ثٛد ثخٛاٞذ اٚ سا ٔٙصشف وٙذ یب دس ٔٛسد

 وٙذ. وشد سخٙشا٘ی ٔی ٔی

وشد ٚ ضتی اٌش  خٛاٞذ دیٍش اٚ سا ثجیٙذ. ٘ٝ ایٗ سا ثبٚس ٕ٘ی خٛاست ثٝ اٚ ثٍٛیذ اصدٚاج ٔٙتفی است ٚ ٕ٘ی ضبیذ ٔی

اضت ٕٞب٘طٛس وٝ ویالٖ د ػصجب٘ی ثٛد ثبٚس ٘ذاضت زیضی سا لجُ اص ػطمص ثٝ اٚ ثٍزاسد. ثبیذ ثٝ ػطمص ثبٚس ٔی

 وشد. ثبیذ ثبٚس ٔی

ٞبیص ٌشفتٝ ثٛد. اٚ  دس ثبص ضذ ٚ ثشدیٗ ثٝ داخُ اتبق آٔذ دستب٘ص پش اص وتبة ٚ وبغز ثٛد. خٛدوبسی ٔیبٖ د٘ذاٖ

 ثٝ ثٟتشیٗ ضىُ ٕٔىٗ ثٝ خٛدوبس دس دٞب٘ص خٙذیذ ٚ زیضٞب سا سٚی ٔیض ٌزاضت.

 «َٛ ٘یستیذ.ثبیذ صطجت ثىٙیٓ. اٌٝ صیبد ٔطغ»اٚ صٔضٔٝ وشد. 

 «اِٚیه سفتٝ تب ط٘شاَ سیجیص سا ثیبسٜ. ثبیذ سشیغ ثبٞبش صطجت وٙٓ.»

 «خٛایٗ ٔٗ ثشْ ِشد ساَ؟ زیضی ضذٜ؟ ٔی. »ٍ٘بٞی ثٝ وبسا ٚ سایٙب ا٘ذاخت ثشدیٗ

سیسبسد پیص اص ایٗ ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی فٟٕیذٜ ثٛد ٚ ٔیذا٘ست ضك ثب اٚ ثٛدٜ وٝ دفتش یبدداضت إٞیت ثبالیی داسد. اٚ 

 تٛا٘ست ا٘دبْ دٞذ تب سیجیص سا ثجیٙذ. بسی دیٍشی ٕ٘یو

                                                           

2 General Reibisch 
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 «ٔٗ ثبیذ ثب وی اصدٚاج وٙٓ؟»

ّٔىٝ ویالٖ آُٔٙ ٔبدس »ثشدیٗ وتبة سا ثبص وشد ٚ سٚ صٙذِی ٘طست ٚ وبغزٞبیی سا وٝ آٚسدٜ ثٛد ثشسسی وشد. 

 «وٙٓ.تٛ٘ٓ اص وٕىتٖٛ استفبدٜ  ٚلت داسیٗ؟ ٔی»ثب أیذٚاسی ثٝ اٚ ٍ٘بٜ وشد. « اػتشافٍیش.

 «تب ٚلتی ط٘شاَ سیجیص ثیبد ٚلت داسْ. زی الصْ داسی؟» سیسبسد آٞی وطیذ ٚ وٙبس ٔیض وٙبس اٚ ایستبد. 

ٔٗ تب ایٙدب تشخٕٝ وشدْ ٚ ثٝ ٘ظش ٔیبد خیّی تبویذ داضتٝ ِٚی »ثب ا٘تٟبی خٛدوبسش ثٝ دفتش یبدداضت ظشثٝ صد. 

ٞبی ثب٘ی دی سا خّٛ  ی ثبالی ٔبخشاخٛیییدیٟبسا٘سخٝ « وٙٓ ٟٕٔٝ ِٚی ٕ٘ی دٚ٘ٓ. دٚ وّٕٝ ٞست وٝ فىش ٔی

 «فٟٕٓ. ٞست. اٌٝ ثتٛ٘ی ثٝ خبطش ثیبسی. ٔی آ٘دب ٞٓ ٔىب٘ی پیذا وشدْ وٝ ایٗ دٚ وّٕٝ» وطیذ. 

تٛا٘ست وّٕٝ ثٝ وّٕٝ آٖ  اش ثٛد ٚ ٔی ٞبی ثب٘ی دی سا ثٝ دفؼبت خٛا٘ذٜ ثٛد وتبة ٔٛسد ػاللٝ سیسبسد ٔبخشاخٛیی

دا٘ست أب دا٘ستٗ وّٕبت دلیك ثشایص ثٝ سختی ٕٔىٗ  تٛا٘ذ. اٚ وتبة سا خٛة ٔی ٕ٘یسا ثٍٛیذ. اٚ فٟٕیذ وٝ 

ثٛد. اٚ داستبٖ سا ثٝ یبد آٚسد أب ٘ٝ داستبٖ دلیك ٚ وّٕٝ ثٝ وّٕٝ. تب ٚلتی ٘تٛا٘ذ وّٕبت دلیك سا ثٝ اٚ ثٍٛیذ 

 وشد. خالصٝ داستبٖ وٕىی ٕ٘ی

تٛ٘یذ ثٍیذ ایٗ خّٕٝ زی  ثبیذ ایٗ دٚ وّٕٝ سا ثذا٘ٓ. ٔی»وشد.  ثشدیٗ ثٝ ٔطّی دس افسب٘ٝ ثب٘ی دی اضبسٜ ٔی

 «ٔیٍٝ؟

ٞب ثیطتشیٗ ضب٘س ٔٛفمیت سا داضت زشا وٝ ثیطتش لبثُ  أیذ سیسبسد ثبال سفت. ضشٚع فصُ ثٛد. ثب ضشٚع فصُ

 ضفظ وشدٖ ثٛد.

ی لبٖ٘ٛ پذسش سا ثشای سٛٔیٗ ثبس دس ٞفتٝ ثب٘:وٙٗ. یبدْ ٔیبد. ثب ایٗ ضشٚع ٔیطٝ ثّٝ! ایٗ فصّیٝ وٝ تشن ٔی»

 «دسثبسٜ ٘شفتٗ ثٝ خٍُٙ ٘مط وشد.

 «ثبیذ لبٖ٘ٛ ثبضٝ ٚ ایٗ سْٛ؟ٞٓ ثّٝ ایٗ ٘مط ضذٜ است ٚ ایٗ وّٕٝ »ثشدیٗ خٓ ضذ ٚ خط سا پیذا وشد. 
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ص سا دس ظشف خٛٞش لّٕ٘طست ٚ  ثشدیٗ سیسبسد سشش سا ثٝ ٘طب٘ٝ تبییذ تىبٖ داد. ِجخٙذی اص ِزت وطف ثش ِت

بغزٞبیی وٝ آٚسدٜ ثٛد ٘ٛضت ٚ خبٞبی خبِی سا پش وشد. ٚلتی تٕبْ ضذ ثب افتخبس وبغز سا ٌزاضت ٚ سٚی یىی اص و

 خّٛی زطٓ سیسبسد ٌشفت.

 «ٌٝ. ایٗ زیضیٝ وٝ دس ایٗ ثخص اص یبدداضت ٔی»

 اش اص پٙدشٜ خٛا٘ذ. سیسبسد وبغز سا ثشداضت ٚ دس ٘ٛس ثبالی ضب٘ٝ

تشسٓ ایٗ لبٖ٘ٛ  وٙٝ ٔی سبس ثش ػمُ ضىٕفشٔب٘ی ٔیثطث ثیٗ ٔب ثبال ٌشفتٝ است. لبٖ٘ٛ سْٛ خبدٌٚشی: اض
تشسٙذ وٝ آٖ سا ٘مط وٙٙذ. ٞش ٌشٜٚ ٘طٜٛ  دا٘یٓ ثؼعی اص ٔب ٔی داخّی ٔٛخت ٘بثٛدی ٔب ثطٛد. ثب ایٗ وٝ ثٟتش ٔی

وّٕبت  3تشسٓ ٕٞٝ اضسبس ثبضٙذ. ضتی آِشیه ساَ دا٘ذ. أب ٕٞٝ ٘بأیذ ٞستٙذ ٔی ػّٕىشد خٛد سا لبٖ٘ٛ ٔی
دٞذ. دس ایٗ ضبَ سٞشٚٞبی سٚیب ثیٗ افشاد ٔب ٞستٗ. أیذٚاسْ وٝ ثشج وبُٔ  ثٝ ػٙٛاٖ ساٜ ضُ اسائٝ ٔی ٚاسی دیٛا٘ٝ

ٞب خذاضبفظی وشد٘ذ. فىش وشدْ دیٍش ایٗ  زیض اص دست خٛاٞذ سفت. أشٚص اص دٚستبٖ داخُ ثشج ثطٛد ٌٚش٘ٝ ٕٞٝ
ب ثٙب ثٝ دِیّی ثٕیشٖ؟ أب دس ٞش ضبَ ثذتشیٗ ٞ ٔشداٖ خٛة سا دس ایٗ د٘یب ٘خٛاٞٓ دیذ. زٙذ ٘فش ثبیذ دس ایٗ ثشج

 ٘تیدٝ ٘مط لبٖ٘ٛ سْٛ است.

دا٘ست  ٚلتی سیسبسد تشخٕٝ سا خٛا٘ذ صٛستص سا ثٝ سٕت پٙدشٜ ثشٌشدا٘ذ. اٚ دس آٖ ثشخٟب ثٛدٜ است. اٚ ٔی

آٔذ٘ذ. خیّی  ٞب سبختٝ ضٛد أب ٞیسٛلت ٔشداٖ ٚالؼی ثٝ ٘ظش ٕ٘ی ا٘ذ تب آٖ ثشج خبدٌٚشاٖ ص٘ذٌی خٛد سا فذا وشدٜ

 آٔذ وٝ ص٘ذٜ ضذٜ ثبضٙذ. ٞبیص ثٝ ٘ظش ٔی تشسٙبن ثٛد وٝ ایٗ وّٕبت دسد٘بن سا دس یبدداضت ثخٛا٘ذ. استخٛاٖ

سیسبسد دسثبسٜ لبٖ٘ٛ سْٛ فىش وشد ٚ تالش وشد تب ثب خٛد دالیُ آٖ سا ثشسسی وٙذ. پیص اص آٖ لبٖ٘ٛ اَٚ ٚ دْٚ سا 

اش ثیطتش صطجت وشدٜ ثٛد تب اٚ سا ثب لٛا٘یٗ دس ص٘ذٌی آضٙب وٙذ. أب صد ثشای اٚ تٛظیص دادٜ ثٛد ٚ ثؼذ ٘بتبٖ ثش

 وشد. ایٗ یىی سا ثبیذ خٛدش دسن ٔی

                                                           

3 Alric Rahl 
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ثٛد ٚ ثب ثؼعی اص ٔشدٔی وٝ آ٘دب سا تشن  ٞبی خشٚخی آیذیٙذسیُ سفتٝ ثٝ یبد آٚسد وٝ ثٝ خبدٜصٔب٘ی سا اٚ 

تشسیذٜ ثٝ اٚ ٌفتٙذ وٝ آٟ٘ب  وٙٙذ ٚ ٔشدِْ خٛاست ثذا٘ذ وٝ زشا آ٘دب سا تشن ٔی صطجت وشدٜ ثٛد. ٔیوشد٘ذ  ٔی

 اٚ ٞیٛالیی ثٛد وٝ ثشای ِزت آٟ٘ب سا سالخی خٛاٞذ وشد. .دا٘ٙذ ضمیمت سا ٔی

ا٘ذ.  ای وٝ اٍ٘بس آٟ٘ب سا زطٕبٖ خٛدضبٖ دیذٜ وشد٘ذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٚلتی ثٝ آٟ٘ب فطبس آٚسد ضبیؼبت سا ٘مُ لَٛ ٔی

 ایٗ. ٜ استوشد سٞب سا آٟ٘ب ٜٚ ثشد خٛد تخت ثٝوٝ  سا ضٕبسی ثی ص٘بٖ ٚ ٞب دس لصش ضبیؼبتی دسثبسٜ ثشدٌی ثسٝ

. آٟ٘ب ادػب وشد٘ذ وٝ ص٘بٖ ٌطتٙذ ٔی ٞب خیبثبٖ دس ثشٞٙٝ ثذا٘ٙذ خٛد وٝ آٖ ثذٖٚ تدشثٝ ایٗ اص صدٜ ضٛن ص٘بٖ

دس اثش ایٗ ا٘ذ ٚ  ا٘ذ وٝ سمط خٙیٗ وشدٜ ضٙبسٙذ وٝ اٚ آٟ٘ب سا ضبّٔٝ وشدٜ ثٛد ٚ ضتی ص٘ب٘ی سا دیذٜ خٛا٘ی سا ٔی

ٞبی ضیطب٘ی اٚ اص ایٗ وبسٞب ضبصُ ضذٜ ثٛد. ثٝ خبطش ٌٙبٞبٖ ثٝ اٚ تف  تدبٚص آسیت ثٝ آٟ٘ب سسیذٜ است. دا٘ٝ

 وشدٜ ثٛد٘ذ وٝ ثٝ ٔشدْ دسٔب٘ذٜ ظّٓ وشدٜ ثٛد.

ىبس دا٘ستٙذ. آٟ٘ب ٌفتٙذ وٝ اٚ دس آض ثٝ آٟ٘ب ٌفتٝ ثٛد وٝ زطٛس ثب اٚ ثٝ صشاضت صطجت ٔیىشد٘ذ ٚ اٚ سا ٞیٛال ٔی

وٙذ وٝ ثب ٔشدْ ٟٔشثبٖ است تب افشاد ػبٔی سا ٌَٛ ثض٘ذ. آٟ٘ب  ا٘ذ وٝ اٚ ادػب ٔی سسب٘ذ ٚ ضٙیذٜ ثٝ آٟ٘ب آسیت ٕ٘ی

 ٚ ثضٚدی اص زٍٙبَ ضیطبٖ ثیشٖٚ خٛاٞٙذ سفت. دا٘ستٙذ وٝ اٚ دس ثشاثش خٕؼیت ثٝ آٟ٘ب وبسی ٘خٛاٞذ داضت ٔی

ٌفتٙذ ضبیؼبت سا  زسجیذ٘ذ. آٟ٘ب ٔی ثیطتش ٔشدْ ثٝ آٖ ٔیٞش زٝ سیسبسد تالش وشد تب ػمبیذ ٔشدْ سا ػٛض وٙذ 

تٛا٘ست اضتجبٜ ثبضذ. آٟ٘ب ٌفتٙذ  ا٘ذ ٚ ٕٔىٗ ٘یست اضتجبٜ ثبضذ. زٙیٗ دا٘ص ػٕٛٔی ٕ٘ی اص افشاد صیبدی ضٙیذٜ

ٕٔىٗ ٘یست ایٗ تؼذاد افشاد سا ٌَٛ صد. آٟ٘ب دس اػتمبدات خٛد ٚ تشسطبٖ ساسخ ثٛد٘ذ ٚ ثطثی دس ٔٛسد ٔٙطك آٖ 

 خٛاستٙذ تٟٙب ثبضٙذ ٚ ثشای ٔطبفظت ثٝ ٔطفُ أپشاطٛسی پٙبٜ ثجش٘ذ. ذاضتٙذ. آٟ٘ب فمط ٔی٘

وشد ٕٔىٗ است ٘مط لبٖ٘ٛ سْٛ ثذیٗ تشتیت ثٝ ٔشدْ  سسب٘ذ. اٚ فىش ٔی ػاللٝ آٟ٘ب آسیت ٚالؼی سا ثٝ آٟ٘ب ٔی

ٙبلط داسد. ٔشدْ ٞش دسٚغی سا آٔذ ثب لبٖ٘ٛ اَٚ ت . ثٝ ٘ظش ٔییب ٘ٝ دا٘ست آیب ٔثبَ خٛثی است آسیت ثض٘ذ. ٕ٘ی

آٔذ وٝ  تشسیذ٘ذ. ثٝ ٘ظش زٙذیٗ لبٖ٘ٛ دس ٞٓ ٔی خٛاستٙذ وٝ دسست ثبضذ یب اص آٖ ٔی وشد٘ذ زٖٛ ٔی ثبٚس ٔی

 ضذ ضٙبخت. ٕٔىٗ ثٛد دس ٞش ضبِت ٘مط ضٛد ٚ ٔطُ ضشٚع ٚ پبیبٖ لبٖ٘ٛ سا ٕ٘ی
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تٛا٘ست ضٙب وٙذ ٚ ٔذاْٚ ثٝ  ٔشداٖ  ٕ٘ی 4فپس اص آٖ سیسبسد سٚصی سا ثٝ خبطش آٚسد وٝ دس ٚستّٙذ خب٘ٓ س٘ىّی

داخُ سٚدخب٘ٝ پشیذ تب پسشش سا  اٚ.ضٛدوشد٘ذ اٚ سا دٚس وٙٙذ تب ٔٙتظش لبیك پبسٚیی  اصشاس وشد ِٚی آٟ٘ب تالش ٔی

وٝ دسآة افتبدٜ ثٛد ٘دبت دٞذ. ٔشداٖ ثؼذ اص زٙذ دلیمٝ ثب لبیك پبسٚیی پسش سا ٘دبت داد٘ذ. زبد س٘ىّیف ثذٖٚ 

 ضذ. ٞیسٍبٜ ثذٖ اٚ یبفت ٘طذ. ٔبدس ثضسي

پٛست سیسبسد ٕٞب٘ٙذ ِٕس یخ ثب آٖ سٛخت. فٟٕیذٜ ثٛد. لبٖ٘ٛ سْٛ خبدٌٚشی: اضسبس ثش ػمُ ضىٕفشٔب٘ی 

 وٙذ. ٔی

وٙٙذٜ ثٛد وٝ دسثبسٜ ایٗ ٔٛظٛع فىش وٙذ وٝ زطٛس اضسبس ثش ػمُ ٔشدْ ضىٕفشٔب٘ی وشدٜ است ٚ  خیّی ٘بساضت

ص٘ذ پیص اص آ٘ىٝ  وشد وٝ خبدٚ زطٛس ایٗ ٔؼبدِٝ سا ثٝ ٞٓ ٔی ٖ داضت فىش ٔیثٝ آٟ٘ب آسیت سسیذٜ ٚ ثذتش اص آ

 ثذا٘ذ اِٚیه ثٝ ٕٞشاٜ ط٘شاَ ثبصٌطت.

 «خٛایٗ ٔٙٛ ثجیٙیٗ. ِشد ساَ اِٚیه ٌفت وٝ ٔی»اش وٛثیذ ٚ ٚاسد اتبق ضذ.  ط٘شاَ سیجیص ٔطتی ثش سیٙٝ

 «تب یٝ ٌشٜٚ خستدٛ آٔبدٜ وٙی.وطٝ  زمذس طَٛ ٔی»سیسبسد یٛ٘یفشْ سیبٜ ٔشد سیطذاس سا ٌشفت. 

 «ِشد ساَ اٚ٘ب دیٟبسایی ٞستٗ. سشثبصای دیٟبسایی ٕٞیطٝ آٔبدٜ ٞستٙذ.»

 «ضٙبسی. ّٔىٝ ویالٖ آُٔٙ؟ خٛثٝ. تٛ ػشٚس ٔٙٛ ٔی»

 «ثّٝ. ٔبدس اػتشافٍیش.»ط٘شاَ سیجیص سشش سا ثٝ تبییذ تىبٖ داد. 

ثٝ ایٗ سٕت ٔیبد. خیّی طَٛ وطیذٜ ٚ ٕٔىٙٝ دس ثّٝ ٔبدس اػتشافٍیش. اٚ اص خٙٛة غشثی »سیسبسد ػمت سفت. 

وشد تب دضٕٙبش ثٟص آسیت ٘ض٘ٗ. یٝ  خطش ثبضٝ. خبدٚیی داضت وٝ اص اٖٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔبدس اػتشافٍیش ٔطبفظت ٔی

                                                           

4 Mrs. Rencliff 
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خٛسی خبدٚ ضىستٝ. ٕٔىٙٝ زیضی ٘جبضٝ أب ٕٔىٙٝ دسدسش ایدبد وشدٜ ثبضٗ. ٔطٕئٙب دضٕٙبش االٖ دس ٔٛسدش 

 «دٚ٘ٗ. ٔی

 «خٛایٗ زی وبس وٙٓ؟ فٟٕٓ. ٔی ٔی»خبوستشی خٛدش سا خبسا٘ذ. زطٕبٖ سجض خبوستشیص ثبال آٔذ. ٔشد سیص 

دٚ٘ٓ دلیمب  ٔب ٘ضدیه ثٝ دٚیست ٞضاس ٘فش دس آیذیٙذسیُ داسیٓ ٚ صذ ٞضاس ٘فش دس اطشاف ضٟش پشاوٙذٜ ضذٖ. ٕ٘ی»

 «ودبست ثٝ خض ایٙىٝ اص خٙٛة غشثی ٔیبد ٚ دس ساٞٝ. ثبیذ اصش ٔطبفظت ثطٝ.

 «صذ ٞضاس ٘فش ثیشٖٚ ثشٖ تب د٘جبِص ثبضٗ. ، ٘صف افشاد داخُ ضٟش .خٛاْ ٘یشٚیی فشاٞٓ وٙی ٔی»

 «خٛایٗ ٚالؼب ایٗ تؼذاد اص ضٟش خبسج ثطٗ؟ تؼذاد افشاد صیبدیٝ ِشد ساَ ٔی»ط٘شاَ خبی صخٕص سا ثب آٞی خبسا٘ذ. 

دٜ وٕی ثجشیٓ ٕٔىٙٝ اص پٙدبٜ ٔبیّیص سد دٚ٘ٓ ودبست. اٌٝ افشا دلیمب ٕ٘ی»صد.  سیسبسد ثیٗ ط٘شاَ ٚ ٔیض لذْ ٔی

تٛ٘یٓ پخص ثطیٓ ٚ ٔطذٚدٜ ثبالتشی سٚ  ثطٝ ٚ ثذٖٚ ایٗ وٝ ثجیٙیٕیص اصش سد ثطیٓ. ثب ایٗ ٕٞٝ ٔشد ٔی

 «ٞب ٚ ٔسیشٞب سٚ ثپٛضٛ٘یٓ تب اص دستٕٖٛ ٘شٜ. پٛضص ثذیٓ ٚ تٕبْ خبدٜ

 «یذ؟یپس ٕٞشاٜ ٔب ٔیب»

ٚ ثٝ  ثٛد دس وٙبس ٔیض ٍ٘بٜ وشد وٝ ٔطغَٛ ٖٗ ٚ صد سا ثیبیذ. ثٝ ثشدیخٛاست ثشٚد تب ویال سیسبسد ٘بأیذا٘ٝ ٔی

ٞضاس سبِٝ فىش وشد. لبٖ٘ٛ سْٛ خبدٌٚشی: اضسبس ثش ػمُ ضىٓ فشٔب٘ی  وّٕبت ٞطذاسآٔیض اص طشف خبدٌٚش سٝ

 .ذوٙ ٔی

خٛا٘ذٜ ثٛد ٚ ثشدیٗ ثٝ وٕىص ٘یبص داضت تب دفتش یبدداضت سا تشخٕٝ وٙذ. اٚ زیضٞبی ٟٕٔی دسثبسٜ خًٙ اخیش 

 ٞب ٚ سٞشٚ سٚیبٞب. سٞشٚ سٚیب دٚثبسٜ دس ایٗ د٘یب ثٝ ضشوت دسآٔذٜ ثٛد. ثشج
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وشد. صٔبٖ طٛال٘ی تشی اص صجش وشدٖ دس آیذیٙذسیُ صشف  سفت. ویالٖ اص اٚ ضیٗ خستدٛ ػجٛس ٔی اٌش ٔی

 دب ثٛد.وشد. ٚ خبیٍبٜ ٞٓ ثٛد. اتفبلی دس خبیٍبٜ افتبد ثٛد ٚ ٚظیفٝ اٚ ضفبظت اص خبدٚی آ٘ ٔی

أب دس زطٓ رٞٙص خب٘ٓ س٘ىّیف سا دس ضبَ غشق  ثشٚدٌفت تب ٘بأیذا٘ٝ ثٝ د٘جبَ ویالٖ  اضسبس سیسبسد ثٝ اٚ ٔی

 ضذ. ایٗ ٔشداٖ لبیك اٚ ثٛد٘ذ. ٌشفت ٚ ثذٖٚ ا٘تظبس ثشای لبیك غشق ٔی دیذ وٝ آة اٚ سا فشا ٔی ضذٖ دس تبسیىی ٔی

ٌفت تب صجش  ثٝ اٚ ٔی ػمُتٛا٘ست ثىٙذ.  وشد٘ذ. اٚ وبس دیٍشی ٕ٘ی یبفتٙذ ٚ اص اٚ ضفبظت ٔی ٘یشٚٞب ویالٖ سا ٔی

وٙذ ٞش زمذس ٞٓ ٍ٘شاٖ ثبضذ. آٖ سا زٝ دٚست داضتٝ ثبضذ زٝ ٘ٝ سٞجشیت سا داضت. سٞجش ثبیذ ثش ٔجٙبی دِیُ 

 پشداختٙذ. ػُٕ وٙذ ٚ یب ٕٞٝ ٞضیٙٝ اضسبس اٚ سا ٔی

اٚ ثٝ « ٞب سا ثب خٛد ثجشیذ. ٞٓ خٕغ وٙیذ. ثٟتشیٗ سدیبة ٔب٘ٓ. ٘یشٚٞب سا ثب ٘ٝ ط٘شاَ. ٔٗ دس آیذیٙذسیُ ٔی»

 «الصْ ٘یست وٝ ثٍٓ ایٗ وبس ثشای ٔٗ زمذس ٟٕٔٝ.»زطٕبٖ ط٘شاَ ٍ٘بٜ وشد. 

وٙیٓ. ٔٗ ثٝ ٕٞشاٜ ٔشداٖ خٛاٞٓ ثٛد تب  ٘ٝ ِشد ساَ. ٍ٘شاٖ ٘جبضیذ ٔب اٚ٘ٛ پیذا ٔی» ط٘شاَ ثب ِطٙی ٟٔشثبٖ ٌفت. 

ٔطتص سا « وٙیٓ. ایطٖٛ ٕٞٛ٘طٛسی ضفبظت خٛاٞذ ضذ وٝ اص ضٕب ضفبظت ٔیٕٞٝ زیض دسست ا٘دبْ ثطٝ ٚ اص 

 «ٞبی ٔب ثبیذ اص ثیٗ ثشٜ تب ّٔىٝ ضٕب آسیت ثجیٙٝ. تٕبْ ص٘ذٌی»ثش لّجص ٌزاضت. 

تٛ٘ٓ ثىٙٓ.  دٚ٘ٓ ثیطتش اص ضٕب وبسی ٕ٘ی ٕٖٔٙٛ ط٘شاَ سیجیص. ٔٗ ٔی»سیسبسد دستص سا ثش ضب٘ٝ ٔشد ٌزاضت. 

 «ضٕب ثبضٗ.اسٚاش خٛة ثٝ ٕٞشاٜ 
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  »لطفا، جادوگر زوراندر«

دانست  او نمی. کردجادوگر استخوانی از باالي قاشق لوبیاها و گوشت به داخل اتاقش نگاه 
  .تواند این مقدار بخورد این مرد چطور می

  »کنی؟ داري گوش می«

تر از آن بود که  این مشکل. اصال عادت نداشت داد بزند اما نزدیک بود صبرش تمام شود
دانست باید این کار را بکند تا دشمنیش کمتر شود اما این خیلی زیاد  او می. فکرش را می کرد

  .بود

  ».شب بخیر ناتان«. لذت جادوگر زوراندر بشقاب حلبیش را کنار وسایلشان گذاشتبا آهی از 

  ».شب بخیر زد«. خواب رفت باال برد ناتان ابرویش را هنگامی که جادوگر زوراندر به تخت

او . ناتان هم بطرز خطرناکی از موقع دستگیر کردن جادوگر پیر غیرقابل کنترل شده بود
آن بلندشد و مشتش را بر کمرش گذاشت و به . رت نداشتهیچگاه همدستی به این مها

  .موهاي درآمده از زیر پتو نگاه کرد

  ».کنم جادوگر زوراندر خواهش می«

از این که براي کمک گرفتن باید این گونه متواضع باشد بسیار خشمگین بود اما به طرز  
وقتی از قدرت قالده  .دردناکی به این نتیجه رسیده بود که با این یکی باید متواضع باشد

چطور این مرد . استفاده کرده بود تا به نتیجه برسد چیزهاي وحشتناکی اتفاق افتاده بود
هاي خود را با وجود بندي که او بر قالده گذاشته بود عملی نماید، موضوعی  توانست حقه می

صال سرگرم نشده اما او ا. کرد اسرارآمیز بود با وجودیکه انجام این کارها ناتان را سرگرم می
  .بود

  ».لطفا جادوگر زوراندر«. آن تقریبا داشت به گریه می افتاد
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. داد هاي سخت نشان می سرش را باال گرفت نور آتش خط استخوانهاي صورتش را در سایه
  .اش بر او بود چشمان فندقی

  ».میري اگه اون کتابو دوباره باز کنی می«

او . عبور داده بود در حالی که او اصال انتظار نداشت هاي او به طریقی نامرئی جادویی از حفاظ
او آن را شب . کرد چرا که جادویی بر روي کتاب سفر گذاشته شده بود واقعا احساس عجز می

باز کرده بود وپیام ورنا را در آن دیده بود که دستگیر شده است و بر او قالده گذاشته بودند و 
  .همه چیز کال به هم ریخته بود

آتشی به . آن دیده بود که بزرگ و روشن شد. کردن کتاب جادویی سبک به راه افتاده بود با باز
هوا رفت و جادوگر پیر با آرامش به او گفته بود که اگر کتاب را نبندد وقتی نور به زمین برسد 

  .او به آتش خواهد کشید

ا نوشته بود تا فرار آمد سریع پیامی براي ورن هیس کنان پایین می با یک چشم بر آتشی که هیس
دانست در مورد مرگبار بودن  او می. کتاب را به موقع بست. کند و خواهران را نجات دهد

  .جادوي کتاب دروغ گفته نشده است

هرگز چیزي مشابه آن .توانست مشاهده کند او جادوي کمی نورانی در اطراف کتاب رامی
. ند بر او بود این جادو را بوجود آوردندیده بود ونمی دانست چطور توانسته با وجود اینکه ب

راهی براي باز کردن . مند بود شد اما خیلی عالقه ناتان هم متوجه نمی. کرد اصال درك نمی
  .دانست کتاب بدون کشته شدن نمی

دونم که دلیل خوبی دارین تا بر علیه من عمل کنین  جادوگر زوراندر می«. آن کنار تخت ایستاد
جادوگر زوراندر . زندگی خواهران در خطره. باید پیامی بدم. زندگیهاما این مساله مرگ و 

  ».خواین دونم شما مرد خوبی هستین و اینو نمی می. خواهران ممکنه بمیرن. لطفا
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خودت و . تو منو به بردگی کشیدي«. او انگشتی از زیر پتو در آورد و به او اشاره کرد
تو . لغو کردي و محکوم به مرگ شديبهت گفتم تو صلح رو . خواهرانت اینو خواستین

ممکنه به خاطر اینکه من بهشون کمک . زندگی کسانی که من دوست دارمو به خطر انداختی
تو مردم من، در سرزمین میانه رو . باعث شدي من از جایگاه نتونم محافظت کنم. نکردم بمیرن

  ».تمامشون ممکنه به خاطر کاري که تو کردي بمیرن. تو خطر انداختی

فهمی که تمام زندگیا به هم ارتباط دارن؟ این جنگیه بر علیه محفل امپراطوري و نه بین  نمی«
  ».خوام بهت آسیب برسونم و فقط تو می تونی به من کمک کنی نمی. ما

اگه تو . یا تو یا ناتان باید همیشه بیدار باشین. فراموش نکن بهت چی گفتم«. او غرولندي کرد
هشدار . بیدار نباشه تا ازت محافظت کنه دیگه ممکنه بیدار نشیخواب بگیرمت و ناتان  

  »اي که لیاقتش رو نداري عادالنه

  .او دوباره چرخید و پتو را باال کشید

  .آن به کنار ناتان آمد. خالق عزیز آیا این همان پیشگویی بود یا چیزي اشتباه شده بود

  »تونیم به عقل بیاریمش؟ کنی می ناتان فکر می«

یه جادوگر جوونو قالده . بهت گفتم این بخش از نقشه دیوانگیه محضه« . به او نگاه کردناتان 
این نقشه توئه نه . اي هست زدن یه چیزه اما جادوگر ترازه اول رو قالده زدن کال چیز دیگه

  ».من

 ورنا ممکنه با اون قالده بمیره اگه«. او دندانهایش را بهم فشار داد و پیراهن ناتان را رگفت
  ».تونن بمیرن بمیره بقیه خواهرام می

تو در جایگاه تقریبا کشته شدي اما . بهت درباره این نقشه  هشدار دادم«. او قاشقی لوبیا خورد
تا اونجایی که اون نگرانه تو دوستاش . باهاش صحبت کردم. این بخش پیشگویی خطرناکتره
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کشه تا فرار کنه و به اونا  تو رو میاگه بتونه . گه رو تو خطر مرگبار گذاشتی داره حقیقتو می
  ».در این مورد شکی ندارم. کمک کنه

  »تونی این قدر بی مسئولیت باشی؟ ناتان، بعد از این همه سال که با هم بودیم چطور می«

  ».تونم شورش کنم داري میگی، بعد از این همه سال زندانی بودن چطور می«

  .او بغضش را فرو خورد. افتاد اش آن صورتش را چرخاند و اشکی بر روي گونه

شناسی هیچوقت دید کاري بیرحمانه با بقیه  ناتان، در تمام این مدتی که منو می«. او زمزمه کرد
بکنم به جز این که مجبور باشم از زندگیا مراقبت کنم؟ دیدي به خاطر چیزي به جز حفظ 

  »زندگی و آزادي تالش کرده باشم؟

  ».ي من باشهفکر کنم منظورت کسانی جز آزاد«

دونم در این مورد باید به خالق جواب بدم اما این کارو کردم  و می« . او گلویش را صاف کرد
دونم در دنیاي بیرون چه  می. کردم و براي این که تو براي من اهمیت داري ناتان چون باید می

ن کشته کن شدي و توسط مردمی که تو رو درك نمی شکار می. اتفاقی برات ممکن بود بیافته
  ».شدي می

  »خواي نوبت اول باشی یا دوم؟ می«. هاي دیگه گذاشت ناتان بشقابش را بر روي بشقاب

شه نخوابی تا من  خواي آزاد بشی چی باعث می اگه اینقدر می«. او به سمت ناتان برگشت
  »کشته بشم؟

ري که نمیکنم تا تنها کا. خوام این قالده برداشته بشه می«. چشمان آبیش پرنفوذ و سوزاننده بود
خواستم این هزینه رو بدم تا حاال هزاران بار  اگه می. به این هدف برسم اینه که تو رو بکشم

  ».دونی مرده بودي و خودتم اینو می
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دونم تو مرد خوبی هستی و نقش حیاتی تو در حفظ زندگی رو خوب  می. متاسفم ناتان«
  ».رد میارهمجبور کردن تو به کمک واقعا قلبمو به د. دونم می

در بیشتر . ترین زنی هستی که من تا حاال دیدم مجبور کردن من؟ آن تو جالب«. او خندید
خرید؟ یا بهم امکان استفاده  کدوم زنی براي من شمشیر می. دادم اوقات چیزي از دست نمی

  »ده؟ ازشو می

. خیلی خوبهگه باید عصبانی بیاریش و تو هم کارت در این مورد  پروا می اون پیشگویی بی«
دونم این  نمی. فراموش نکن که تختتو نگاه کنی. من نوبت اولو برمیدارم. فکر کنم عملی باشه

  ».منو هنوز نفهمیدم که اون کبکاي برفی رو چطور درست کرده بود. کار کرده دفعه اونجا چی

با این . یدیمما تقریبا به خونه رس«. فکر گردنش را خاراند با بی» .خاره هنوز می. منم همینطور«
  ».کشه سرعتی که میریم زیاد طول نمی

  ».کشی خونه و اون موقع تو ما رو می«. کنان گفت او مسخره

  »دیگه چه انتخابی دارم؟. خالق عزیز«. او با خودش زمزمه کرد

او آن چنان خسته بود که چشمهایش باز . ریچارد به صندلیش تکیه داد و خمیازه کشید
و قوس دارد و خمیازه کشید باعث شد بردین هم در کنارش  وقتی خود را کش. شد نمی

  .هاي آنها قرار گرفت در طول اتاق راینا هم تحت تاثیر خمیازه. همین کار را بکند

  »!بیاین تو«. ریچارد از جایش پرید. اي به در خورد ضربه

  ».یه پیک اومده«. اگان سرش را داخل کرد

سرباز دیهارایی با شنلی سنگین و بود اسب سریع . ریچارد حرکت کرد و اگان ناپدید شد
  .داخل شد و با مشت بر قلبش احترام گذاشت

  ».به نظر میاد سواري سختی داشتی. بشین«
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اما چیزي . من خوبم لرد رال«. سرباز تبر جنگیش را در کمر صاف کرد و به صندلی نگاه کرد
  ».براي گزارش ندارم

  »اي نیست؟ هیچ چی؟ نشونه. فهمم یم«. ریچارد دوباره در صندلی فرو رفت

کنن و  ژنرال ریبیش گفت که دارن خوب پیش میرن و هر اینچ رو بررسی می. نه لرد رال«
  ».اي پیدا نکردیم خواست که به شما اطمینان بدم ما چیزي رو رد نکردیم و هیچ نشونه می

  ».بهتره بري چیزي بخوري. ممنون. خوبه«. ریچارد آهی از سر ناامیدي کشید

اي که  هرروز به مدت دو هفته، با شروع از هفته. مرد احترام گذاشت و اتاق را ترك کرد
از زمانی که نیرو چند دسته . آمدند هاي براي دادن گزارش می جستجوي کیالن شروع شد پیک

این پنجمین . فرستاد هاي مختلف را پوشش دهد هر گروه پیک خود را می شده بود تا مسیر
  .روز بود

هر چیزي . هاي قبل از پیک ها درست  تماشاي تاریخ بود شنیدن گزارشات اتفاقات هفتهبا 
دانست آنها باید کیالن را  با توجه به آنچه ریچارد می. شنید پیش از این اتفاق افتاده بود می

هفته پیش پیدا کرده باشند و در حال بازگشت باشند در حالی که او هنوز گزارش شکست 
  .ن امید را همیشه در ذهنش داشتاو ای. شنید می

کرد تا ذهنش با کار کردن بر ترجمه دفتر یادداشت  او زمانش را به کار دیگري صرف می
این همان احساس گرفتن گزارش روزانه را به او . مشغول نماید تا به به چیز دیگري نیاندیشد

اراي باال را بهتر از بردین ریچارد به سرعت لهجه دیه. داد تاریخ آنچنان که اتفاق افتاده بود می
  .گرفت یاد می

هاي بانی دي  آنها فهرستی از کلمات درست کرده بودند که معناي  به دلیل دانستن ماجراجویی
همانطور که لغات را یاد . کردند دانستند و با استفاده از آن بر دفتر یادداشت کار می آنها را می
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توانست بخواند و کلمات دقیق را بیابد و  گرفت ریچارد مقدار بیشتري از کتاب را می می
  .اش را پر کند و لغات بیشتري یاد بگیرد جاهاي خالی در حافظه

. تر بود که چیزهاي یادگرفته را به کار گیرد تا دفتر یادداشت را بخواند عموما براي او راحت
حتی در خواب نیز  او. این کار آسانتر از آن بود که به بردین نشان بدهد تا او این کار را بکند

  .کرد شد صحبت می دید و وقتی بیدار می دیهاراي باال را می

جادوگر هیچگاه اسم خود را ننوشته بود چون دفتر نه سند رسمی بلکه دفتري خصوصی براي 
گفتند که مخفف  بردین و ریچارد به او کولو می. خودش داشت و نیازي  به نامیدن نداشت

  .ظم بودکولوبچین به معناي مشاور اع

کولو در جایی ذکر کرده بود که دفتر یادداشت از زمان کودکی به همراه او بوده و هر سال یک 
نوشته است شماره چهل و هفت جایی در میان پنجاه سالگی او نوشته شده  یادداشت در آن می

این  خواست به جایگاه برود و به دنبال دفتر یادداشتهاي دیگر کولو بگردد اما ریچارد می. بود
  .یکی هنوز اسراري در خود داشت

بیشتر جادوگران هر . آن طور که معلوم بود کولو مشاور مورد اعتماد بقیه در جایگاه بوده است
دو جنبه کاهشی و افزایشی موهبت را داشتند و تنها عده کمی از آنها فقط قدرت افزایشی را 

. کرد نه داشت و از آنها محافظت میکولو به این دلیل غم بزرگی در سی. به تنهایی دارا بودند
گفت که آنها راه خود را براي  این جادوگران بدبخت به نظر بقیه درمانده بودند اما کولو می

  .کمک کردن دارند تا جایگاه را نگهداري کنند

. ها در آنجا پر بود ها دوستان و بچه در زمان کولو صدها جادوگر در جایگاه بودند و خانواده
چندین بار کولو از . الی فعلی روز پر از خنده صحبت و مناسبات دوستانه بودسرسراهاي خ

ها فقط باید در سطح خاصی از  بچه. کرد زن خود فرایدا و پسر و دختران جوانش صحبت می
گرفتند البته  هاي معمول مانند خواندن، نوشتن و ریاضیات را فرا می ماندند و درس جایگاه می

  .موهبت هم جزو آنها بودپیشگویی و استفاده از 
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دنیا در حال جنگ . اما باالي این جایگاه پر از زندگی و کار و لذت خانواده ترسی خوابیده بود
  .بود

ریچارد به یاد آورد که موردسیت از او . در بین این وظایف کولو باید مراقب سیلف باشد
که دفتر یادداشت کولو را در او به اتاقی . پرسیده بود که آیا تصمیم به بیدار کردن سیلف دارد

کولو از سیلف به عنوان زن یاد کرده . آن یافته بودند اشاره کرد و گفته بود در دسترس است
  .کرد بود و این که گاهی اوقات هنگام نوشتن دفتر یادداشت بر او نگاه می

ه پریدن بدلیل تالش براي ترجمه دفتر یادداشت از دیهاراي باال آنها از این گوشه به آن گوش
تر بود تا از ابتدا شروع کنند و هر  براي آنها ساده. خودداري کرده بودند تا سردرگم نشوند

تر بتوانند عبارات او را  کلمه را ترجمه کنند و شیوه استفاده زبان کولو را بفهمند و راحت
موزش آنها یک چهارم از دفتر یادداشت را ترجمه کرده بودند اما این فرآیند با آ. بشناسند

  .گرفت دیهاراي باال توسط بردین سرعت باالیی می

این «. بردین به سمت او رفت. هنگامی که ریچارد به عقب تکیه داد و دوباره خمیازه کشید
  »کلمه چیه؟

هاي بانی دي به خاطر  این کلمه را از ماجراجویی. »شمشیر«اي تفکر گفت  بدون لحظه
  .آورد می

  ».کنه کنم کولو در مورد شمشیر تو صحبت میفکر . این جا را نگاه کن. هاه«

کتاب و . هاي جلوي صندلی ریچارد به شدت به زمین خود وقتی ریچارد به جلو خم شد پایه
ریچارد ترجمه را خواند و دوباره به . کرد اي کاغذ را گرفت که او براي ترجمه استفاده می تکه

  .دفتر یادداشت برگشت و سعی کرد کلمات کولو را بفهمد
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زنان و فرزندان پنج مردي . سومین تالش براي ساختن شمشیر حقیقت با شکست مواجه شد
چند نفر باید بمیرند تا ما موفق بشویم یا . کردند چرخیدند و شیون می که مردند در سرسرا می

  .این تالش غیرممکن را رها کنیم؟ هدف ارزشمند بود اما هزینه سنگینی داشت

  ».خواستن شمشیر حقیقت را بسازن کنه که می موقعی صحبت میداره در مورد . درست میگی«

در . ریچار احساس سردي از شنیدن افرادي که مرده بودند تا شمشیر ساخته شود پیدا کرده بود
کرد شمشیر یه شی جادویی  او همیشه فکر می. کرد حقیقت او قدري ناراحتی احساس می

. ر قدرتمندي جادو بر آن گذاشته استاست و شاید یک شمشیر معمولی بوده است و جادوگ
  .مردن افراد در تالش براي ساختنش او را به سختی شرمسار می کرد

ها و بردین  پس از یک ساعت مشاوره با فهرست. ریچارد به بخش بعدي دفتر یادداشت رفت
  .آن را ترجمه کرد

. کن بود موفق شونداگر مردان آماده نبودند مم. دیشب دشمنان قاتلینی از بین سیلف فرستادند
ها فعال شوند دنیاي قدیم براي همیشه جدا خواهد شد و سیلف به خواب خواهد  وقتی برج

دانیم  ما متوجه شدیم نمی. تر باشیم آنگاه  به جز مردان نگهبان می توانیم قدري راحت. رفت
خواهد  شود یا کسی در سیلف چه وقت جادوها فعال خواهند شد یا حتی آیا این کار انجام می

ها به زندگی آمدند نگهبان همراه با او در آنجا زندانی  وقتی برج. بود تا نگهبان را صدا کند
  .خواهد شد

وقتی برجارو کامل کردند تا دنیاي قدیم از دنیاي جدید جدا بشه کولو . برجها«. ریچارد گفت
  ».تونسته بره بیرون نمی. هم اون پایین بوده

  »اتاق بازه؟پس چرا االن «. بردین پرسید
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یادته بهت گفتم که اتاق کولو در چند ماه اخیر منفجر شده؟ و . چون من برجا رو از بین بردم«
قارچاي سوخته شده هنوز دوباره رشد نکردن؟ این باید وقتی اتفاق افتاده باشه که من برجا رو 

  ».اتاق کولو هم براي اولین بار در این سه هزار سال باز شده. از بین بردم

  »را باید اتاقو با چاه قفل کنن؟چ«

کرد داخل چاه  فکر کنم سیلف که کولو در موردش صحبت می«. ریچارد سعی کرد پلک بزند
  ».کنه زندگی می

  ».سیلف چیه؟ مورسویت هم بهش اشاره کرد«

کولو در مورد . کردن تا به محالي دیگه برن دونم اما یه جوري از سیلف استفاده می نمی«
  ».جنگیدن اونا با مردم دنیاي قدیم می. کنه ا استفاده از سیلف صحبت میفرستادن دشمن ب

منظورت اینه که این جادوگرا «. بردین صدایش را با نگرانی پایین آورد و به طرفش خم شد
  »تونستن از اینجا برن دنیاي قدیم و برگردن؟ می

  ».میاد ولی اینطوري به نظر. دونم بردین نمی«. ریچارد پشت گردنش را خاراند

. لرد رال«. کرد و در انتظار شواهد دیگري از دیوانگی او بود بردین همچنان به او نگاه می
  چطور ممکنه آخه؟

  ».بهتره یه خورده بخوابیم. دیروقته«. ریچار به بیرون از پنجره نگاه کرد» من از کجا بدونم؟«

  ».ایده ي خوبیه«. بردین دوباره خمیازه کشید

خونم تا خوابم  تو تخت خواب یه خورده می«. ت کولو را بست و برداشتریچارد دفتر یادداش
  ».ببره
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توبیاس بروگان به مورسویت بر روي کالسکه  و داخل آن و بقیه آنها در بین مردانش نگاه کرد 
هیچکدام نامرئی نبودند تا به . دید ها را می او تمام مورسویت. تابید که نور از زرهشان می

او از . عصبانیتش از دیدن نیم رخ صورت مادر اعترافگیر جوشید. نندهاي او گوش ک حرف
  .زنده بودنش عصبانی بود و این که خالق مانع کشتنش شده بود

او به کنارش نگاه کرد تا مطمئن شود لونتا به اندازه کافی نزدیک است تا اگر آرام صحبت کرد 
  .بشنود

  ».لونتا، من در این باره خیلی ناراحتم«

. کرد را نزدیکتر آورد تا با او بتواند صحبت کند اما هیچ مورسویتی را نگاه نمی او اسبش
  .آمد دار خوشش نمی هاي خالق یا غیر آن، او از موجودات فلس پیک

. اما لرد ژنرال شما گفتید که خالق به رویا شما اومده و ازتون خواسته که این کار رو بکنید«
  ».رو انتخاب کرده تا این کار رو بکنیدشما باید افتخار کنید که خالق شما 

  »...فکر کنم خالق «

با » !ببببببینید«. مورسویت روي کالسکه ایستاد و هنگام نزدیک شدن به تپه با چنگال اشاره کرد
  .هیس شدیدي فریاد زد و به آن صداي کلیک هم اضافه کرد

در . درخشید ته پس از آن میبروگان سرش را باال برد تا شهر بزرگ را ببیند که دریاي قرار گرف
رفت که  اي می اي طالیی در نور خورشید جاري بود و به اطراف تپه ها رودخانه وسط ساختمان

او شهرهاي دیگر . درخشید ها و سقف آن در نور روز می قصر بزرگی در آن قرار داشت برج
  .شد دیده بود یا قصرهاي دیگر اما قصري به این شکل را ندیده بود او شگفت زده

  ».زیباست«. لونتا نفسی کشید

  ».لونتا، خالق دوباره منو دیشب دید«. او زمزمه کرد
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خیلی باید افتخار کنید که اخیرا بارها مالقات . العاده است واقعا لرد ژنرال من؟ این فوق«
  ».برادر من. هاي بزرگتري براي شما داره خالق برنامه. اید شده

  ».معناتر میشه بیچیزهایی که به من میگه روزبروز «

  »معنا؟ خالق؟ بی«

فکر کنم خالق دیوانه شده . لونتا فکر کنم مشکلی هست«. نگاه بروگان بر خواهرش افتاد
  ».است
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 چهل و چهارمفصل 

ٌ آيذ ٔ دس سا ثبص سْب کشد ّ ایغتبد يشعٕیت ثیشٔ ِ . ٔهتی کبنغک ِ ٔ دس َگب ٌ اص پُجش ّ ثیشٔ ٌ ث ��
ٌ اعت يشیغٕیتکشد ٔ  دبل فذجت کشد ّ دس  دَذ. سا دیذ ک . دٔ تب اص آَٓب تُٓب ثٕ

ّ کشد ِ؟ کجبییى؟». أ صيضي ّ خجش ّ َظشت چ « ث

ِ کشد ِ َگب ٌ اص پُجش ّ ثیشٔ ّ کشد« اسٔاح ػضیض». آدی خى ؽذ ٔ ث ٔسی صيضي يب دس ههت ». ثب َبثب
ٍ ْغتیى ؽً ٍ د « .عشصيی

ٍ؟ دس يٕسد چی فذجت يیعش» ؽً ٍ د ُی؟ يب کجبییى؟ صيی « ک

ّ کشد ؾگْٕب». آدی صيضي هقش پی َیًٕسا دس  « تب

ؾگْٕب» ُی؟! هقش پی « يغًئ

فُذنی َؾغت غًئُى». آدی فبف ثش  ِ عبل . ي ّ يذت صَذگی کشدو پُجب َٔتش ثٕدو ایُجب ی ٔهتی جٕ
« .پیؼ

ِ کشد ّ َگب ٌ دیشثبٔساَ ّ َدیبی هذیى سكتی؟ تٕ دس». �� ؾگْٕب ثٕدی؟ تٕ ث « هقش پی

ٌ ، وخیهی هذیى كشصَذ» ّ يغهک . ِدساص ػداعتب ٌ َذاسیى ايب ثؼذ اص يٕهؼی ثٕد ک ٌ صيب ٍ داعتب ثشای ای
ٌ م  پبسعبیب ُٕ کؾتپ « .ي

ٌ دَذ ايب��� دشکت ثٕ ٌ تب سٔؽُبیی سٔص دس  ًچُب ذَذ ٔ ْ ّ آدی ٔ  آَٓب تب تبسیکی ْٕا ساَ کًی دس کبنغک
ة دَذخٕا ِ ثٕ ّايب . یذ َی ک خٕاثی َذاؽتُذ ْب عٕاسی يی ثش اعت يشدا دَذ  ْی نَٕتب  يشیغٕیتیک . کش یب گب

دَذ ِ ثٕ ّ ثب ْى فذجت َکشد ّ جض چُذ کهً ّ ث ٍ چُذ ْلت عٕل ای ٌ تٓذیذ آَٓب سا . يشاهت آَٓب ثٕد ٔ دس  ��
ّ « .ثٕد جذی گشكت
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ّ عٕل ْلت دَذ ْٕا گشو دس  ّ دس علش ثٕ ِ ثٕد  ْب ک ّتش ؽذ ، أ ٔ آدی نشصیذ ًَی اص عشيب ٔ دیگش دس کبنغک
ّ ْى يی َٕذ ث ذَذ تب گشو ؽ . چغجی

ٌ گلت ٌ؟ داسو كکش يی». �� ٔسد ّ ایُجب آ « کُى چشا يب سٔ ث

ّ َضدیک خى ؽذ ٍ يبعت». آدی ث ِ َکؾت ّ تؼجت ٔا يیذاس ُٕ ث ّ ي « .چیضی ک

ِ کشد ٌ َگب ّ ثیشٔ ِ ث ٌ اص پُجش ٌ ٔ خٕاْشػ ثٕد يشیغٕیت. �� دبل فذجت ثب ثشٔگب ٌ ». دس  چٕ
 ٌ ذيٕ ِ صَ ٌ اسصػ ثیؾتشي داس « .ثشاؽٕ

« اسصػ ثشای چی؟»

َٔب کیٕ يی چی كکش يی» ُی؟ ا ٌ؟ ٔهتی��ػ  ک ّ سٔ یکی کُى جبدٔگش يي كشدوخٕا ٍ يیبَ ي تب عشصيی
ُٕ ثکؼ سٔ ٌ تب ي م ثٕد كشاس کُى ِكشعتبد ذل ّ دس دعت ي م ک ِ . ٔ يججٕس ؽذو اص آیذیُذسی دب� کی داس

 ّ ّ سٔ ثش ػهی ٍ يیبَ َٔب یکی يیعشصيی ّ؟ ا « کُ

ٌ علیذػ ثب� سكت ؾًب « سیچبسد». اثشْٔبی آدی ثش سٔی چ

ٌ داد ّ تبییذ تکب ّ َؾبَ ٌ عشػ سا ث ّ يی». �� ّ ک ٍ تُٓب چیضی َٕى كکش کُى ای َٔب يی. ت ٍ  ا ٌ عشصيی خٕا
ٍ ٌ يٕكن يیؾ ٌ داس ٓؾٕ ٍ عشصيیُب ث ٌ ٔ ثب پیٕعت ّ سٔ ثگیش ك کشد ٔ . يیبَ ػٕ ٍ سٔ  هَٕای سیچبسد 

ّ « .سٔ ثب اججبس تغهیى تـییش دادْب  ثَشبي

ِ کشد ِ َگب ٌ اص پُجش ّ ثیشٔ ٌ ث ٕضٕع سٔ تبییذ کُى ». �� ٍ ي ّ ای ّ ک ِ ثبؽ ُُذ دت ک ْش چوذس ْى َبسا
ٔ يی ّ س ٍ يیبَ ّ يشدو عشصيی ِ ک ِ سیچبسد کبسی سٔ کشد ّ َجبت ثذ َٕ « .ت

ّ سیچبسد سعیذ؟» ِ کشد تب ث ّ اص يب اعتلبد غٕس يیؾ ٌ صد« چ َٕی��� دَٔى تٕ سٔ  يی». آدی سٔی صا
دًنَ یغت ٌ ايب ا ���ِ « .دٔعت داس

دًنَ یغت» عٕسی ْى ا م ايپشا ذل « .ٔ ي

ظ » ّپ ّ ثیلت يًكُ ّ اتلبهي  « ؟چ



G 

 

 Good-life.ir مسلک پارسایان

 
 

4 

ِ کشد ٌ علیذ آدی َگب ؾًب ّ چ ٌ ث �� . « ّ َٔب ی ٍ؟ ا ْی ؽکبس کُ ٍ ْب ؽیش کٕ ّ عبَذسی ْیچ ٔهت دیذی ک
ّ دسخت يی ِ سٔ ث ّ ثش ٌ تب يبدسػ فذا کُ « .ؽٍ ٔ ُيتظش يی. ثُذ

ُی يب  تٕ كکش يی» ٌ ک ّ دسخت ْغتیى؟أ ِ ث ّ ؽذ ِ ثغت « ثش

ٌ داد ٌ عشػ سا تکب دًنَ یغت». �� ّ ايب ا دى ٔ خؾُ عٕسی ثیش م ايپشا ذل ٌ ٔ. ي ّ  يی ایُى  ا� ٍ ک دَٔ
دًنَ یغت ّ ًَی. سیچبسدو ا ّ َلشٔ ثشای آصادی ًْ ٌ  سیچبس صَذگی ی م کشد ػً ّ اص  ِ ک ٌ داد دِ ايب َؾٕ

ّ ْى ًَی ّ . تشع ٌ ٔعٕع ّ يیداس ّ خغش ثیبكت ّ چیضی ث ٍ ک ٌ ای ِ ثذٔ ّ ثیبد يبسٔ َجبت ثذ ٍ ک « .کُ

ُی دسعت يی كکش يی» ٍ؟ ک « گ

ْی کؾیذ ٌ آ ُی؟ تٕ چی كکش يی». �� « ک

ّ َٕ ٌ عُض  اص  ْبی آدی گ ِ». چبل اكتبدنجخُذی ثذٔ م ْى  تب ٔهتی تٕ صَذ ای سیچبسد دس ثشاثش سػذ ٔ ثش
ّ ّ ًؽؾیش ثضَ « .يًکُ

ِ ک ٌ نَٕتب سا َگب ِ ؽذ�� ّ اص اعت پیبد ٌ عشر يشیغٕیت. سد ک ّ پؾت يشدا پٕػ سْغپبس  کُبس سكت ٔ ث
. ؽذ

«ٌ ِ یب يب يی. آدی ثبیذ كشاس ُکیذ یب سیچبسد يیبد َدجبنًٕ ة کشد دغب  ٍ م سٔ ای ذل « .يیشیى ي

دتی ًَی» ٍ ثُذ نؼُتی  ٍ  ثب ای ٌ ي ّ ��پٕ ثهُذ کُى �� َٕى ی « .ت

ٌ ّ ثیشٔ ْی اص دسيبَذگی کؾیذ ٔ ث ٌ آ ِ کشد ٔ  �� ِ َگب م تبسیک  يشیغٕیتاص پُجش ٌ جُگ ّ دسٔ ث
ّ يی. سكت غٕس ک م ًْبَ ذَذ سكتُذ ؽُ ذٕ ؽ ٔ ي ذَذ  ٌ کؾی خٕدؽب ٌ سا سٔی  . ْبیؾب

ّ هذستى دعتشعی َذاسو يی» « .دَٔى يُى ث

غٕس كشاس ُکیى؟» ظ چ « پ

«ّ ّ ثب پبسچ ِ ک دش ّ عب ٌ ث ِ کشد �� ِ ثٕد َگب ِ ؽذ ق پٕؽیذ ّ يی». ْبی يخته َٕغتیى  اگ نَٕتب سٔ ثیبسیى ت
ٌ کًک يی ًٕٓ ٌ ؽبیذ ث ديٕ خٕ « .  کشد عشف 
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ّ ثشادسػ کبس ًَی». آدی ؿشٔنُذی اص َبسضبیتی کؾیذ ٌ ػهی ّ أ ّ عشدسگًی « .کُ ّ َؾبَ اثشٔی آدی ث
ّ». ثب� سكت ٌ ػجیج ِ. أ جٕد داس ّ چیض ػجیجی دس يٕسدػ ٔ « .ی

م چی؟» « ػجیت؟ يث

ٌ داد ط». آدی عشػ سا تکب ّ هذستؼ د ّ ث ٌ ًْیؾ ِتأ « .سعي داس

ّ؟» « ًْیؾ

«ّ ّ. ثه ّ ثبؽ َّ یبص داؽت ِ ک ّ هذستؼ دعتشعی داس ِ تُٓب ٔهتی ث دش ّ عب ّ. ی ٌ يتلبٔت ّ اص . أ ّ دنیهی ًْیؾ ث
ِ يی ّ هذست اعتلبد ط سَگبسَگؼ. کُ م نجب ِ يث ّ هذستؾٕ دس اعشاكؼ داس ّ. ًْیؾ « .خیهی ػجیج

ذَذ ّ آيذ عبکت ؽ م کبنغک فُذنی . ْش دٔ ٔهتی نَٕتب داخ ق َؾغت ٔ نجخُذ دنچغجی صدأ دس  ّ . يخبن ث
ذبل اعت َظش يی خٕؽ دَذ. آيذ  ٌ ٔ آدی ْى نجخُذ ص خٕدػ . ��  ٌ ِ اكتبد��� ّ ثشا ّ کبنغک غٕس ک ًْبَ

ّ ثبؽذ ِ داؽت ٌ اص پُجش ّ ثیشٔ ٌ ث ِ کشد فُذنی جبثجب کشد تب كشفتی ثشای َگب ی َذیذ يشیغٕیت. سا دس 
ٍ يؼُبی خبفی َذاؽت . ايب ای

َٔب ». نَٕتب گلت ٍا « .سكت

دتیبط پشعیذ ٌ ثب ا « چی؟». ��

ٍ يشیغٕیت» ًگي ُْگبو « .ْب سكت ِ ْبي دس سا اَذاص  ػجٕس اص دعت ْ ّ تُٓب ». گشكتُذدعتگیش ٍ ک گلت
« .ثشیى

ٌ پشعیذ ٌ ثب ايیذ فذجت ثب ص ّ کجب؟». �� « ث

ٍ ٔؽ ٌ نَٕتب صیش اثشٔیؼ س ؾًب ؾگْٕب». تش ؽذ چ جهٕ خى ؽذ« .هقش پی  ّ ٌ ث ٍ » . أ ثب ْیجب م پش ای ذ ي
« .ْغت  اص اعتشگَبیچب

                                                             

1 streganicha 
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َِ یغتیى». آدی ؿشٔنُذ کشد دش « .يب عب

ّ يب اعتشگَبیچب ْغتیى» . نَٕتب پهک صد ط يیگ ّ. تٕثیب ژَشان ط نشد  ّ. تٕثیب ط يشد ثضسگی « .تٕثیب

َِ یغتیى». آدی تکشاس کشد دش ِ. يب عب ّ يب داد ّ چیض ث ّ خبنن ًْ ْجت ْغتیى ک َی ثب يٕ خبنن چیض . يب صَب
ّ يب « .ِد ًَی كبعذی ث

ّ ذظ ط يی» . ای ايتُبع َکشد نَٕتب ثشای ن ّ جبدٔی پغت  تٕثیب ذبكظ ث ّ ي ِگ ٔسد ِ . سٔ آ ط اؽتجب تٕثیب
ّ ًَی « .کُ

ِ نَٕتب خُذیذ ِ دس ْى کؾیذ چٓش  ّ ّ نَٕتب». آدی ث َ ّ ّ ک ّ . انجت ثشادس تٕ يشد ثضسگ ٔ هذستًُذی
ّ گلتی غٕسی ک َٕ خٕدػ سا جبثجب کشد ٔ پبیؼ سا ثش پبی د« .ًْ ط ». یگش اَذاختآدی  دغب تٕ ا

ٌ يی َی ثٕد ُی، نَٕتب؟ ؽیغب « ک

ّ ذظ َی ْغتى». ای ثب تلکش اخى کشد نَٕتب ن ٍ ؽیغب ّ ي ط يیگ ٍ دسعت ثؾى ٔ اص . تٕثیب ّ تب ي ��ػ يیکُ
ذبكظ پبک ثؾى ِ ٔ  ثٓؼ کًک يی. آنٕدگی ي ٍ ثجش َی سٔ اص ثی خٕاعتٓبي خبنن سٔ کُى تب چیضای ؽیغب

ّ « .اجشا كُ

ّ ؽذ آد ٌ يتٕج ّ جبیی ًَی�� ٕضٕع سا  ی ث ٍ ي َی تش ثکُذ ثشای ًْی سعذ ؽبیذ كوظ نَٕتب سا ػقجب
ك کشد دَذ. ػٕ ِ نَٕتب ثٕ . آَب دس ُكتشل ��د

ؾگْٕب سكتی؟» هقش پی  ّ « صیبد ث

ّ». نَٕتب گلت َ ِ ِأنی. أ ط يی. ٌ ثبس ّ  تٕثیب ٌأَجب گ ّ ؽیغب « .ِخبَ

ثقٕست یکذعتی پشعیذ  ٌ ظ چشا يب سٔ أَجب ». �� ِ؟ يیپ « ثش

ّ ثب� اَذاخت ّ أَجب ثشیى پیک». نَٕتب ؽبَ ّ ث ٍ ک « .ْب گلت

« پیکٓب؟»
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ٌ داد ّ تبییذ تکب ّ َؾبَ َٔب پیبو. يشیغٕیت». نَٕتب عشػ سا ث ٍ ا ٔس خبنن ْغت ّ يب يی. آ َٔب ث ٍ چی کبس  ا گ
« .ُکیى

ذَذ ِ عبکت ؽ ٌ ٔ آدی ثب تؼججی ؽگلت صد ِ فذجت کشد. �� ٌ ثب�خش �� .« ّ َٕ ّ خ ّ ی ّ، اگ ؽیغَبی
ّ أَجب ثشیى خٕاد يب ث ّ خبنن ث ّ ک ّ َظش ًَی. ػجیج ّ پیک ث ّ یبد ثشادست ث ّ ثبؽ « .ْبی خبنن اػتًبد داؽت

ِ ثٕد خًی ثش آَٓب کشد ٌ ا م سكتُذ ثشٔگب ٌ جُگ ّ دسٔ ّ ٔهتی آَٓب ث ِ ثٕد ک ٌ دیذ �� .

دشکت کشد ٍ آَٓب  ٌ سیض نَٕتب ثی ؾًب َٔب فذجت کُى». چ ِ ا َّ جبیذ دسثبس ط يیگ « .تٕثیب

ٌ اَگؾتبَؼ سا ثش سٔی صإَیؼ گزاؽت ٍ كکش ًَی». �� ّ ثشادست آعیت ثضَ ّ پیکٓب ث ُی ک ّ؟ . ک َ
ّ ثشادست گلت غٕس ک َٕ ًْ ّ ّ ک غٕسو ایُ ّ  يُ « ...هقش ؽیغَبی

جهٕ خى ؽذ  ّ ِ ث هٕص کشد  ٌ ِ ًَی». ص َٔب اجبص ّ ا ٌ يی. دو ث ٌ اص  يبيب چٕ ط يشاهجت کُى  گلت ثبیذ اص تٕثیب
يٓى  ٍ ط. تِش ي ّ تٕثیب َٕ ًْ. »

« -گلت  چشا يبيبَت يی»

ٍ خغشَبکی گلت ذ ٌ ثبیذ عبکت ثبػ». نَٕتب ثب ن « .يكکش کُى ا�

ِ کشد ِ َگب ٌ اص پُجش ّ ثیشٔ فُذنی َؾغت  ٔ ث  ّ ٌ آساو ث ّ َظش يی. �� دتی ایجبد  ث آيذ خؾى نَٕتب ثشا
ّ نَٕتبَ یغت. ؽذ يی ٌ ث ٔسد خٕثی ثشای كؾبس آ  ٌ دب� صيب  ّ ٌ تقًیى گشكت ک نَٕتب ثب افشاس . ��

ِ ثٕد ِ سا آصيبیؼ کشد ٌ هذست ُکتشنی ��د . ثشٔگب

ٌ ٌ عبختًب ِ اعت �� تقٕس کُذ سیچبسد دس ایُجب ثٕد َیًٕسا سا تًبؽب کشد ٔ د��ػ ثٕد تب  . ْبی تب
دؾتُبک دس  ثبػث يی ِ ثٕد سا اص َضدیک ثجیُذ ٔ دٔسی ٔ ّ أ دیذ ط َضدیکی کُذ ٔ چیضْبیی ک دغب ؽذ ا

. دههجؼ سا آساو عبص

ّ ٍ ته ٍ اص ای ِ. ثگزاس ثًیشو. َیب ،سیچبسد ػضیض ثشای َجبت ي ّ سا َجبت ثذ ٍ يیبَ . عشصيی

ؽٓش  ٌ شْب ثٕد �� ؽٓ  ّ َُذ ثوی ٍ ْى ًْب ِ ثٕد ٔ ای ّ. ْبی ثضسگ صیبدی دیذ ٌ کهج ْبی کٕچک  دس پیشايٕ
ٌ ّ ثش عبختًب .  ْبی هذیًیتش داؽت ثٕد ٔ ثؼضی اص آَٓب تُٓب تکهی
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ٌ ّ ْب ٔ َاجبسْبی عبختًب ؽٓش يی. کُٓ ّ ٔاسد  ٌ ک ًچُب ْ ٌ ذَذ عبختًب ِ ْب ثضسگتش يی ؽ ذَذ ٔ يـبص ْبیی  ؽ
خٕسددس اعشاف  ّ چؾى يي  ط .ث َی ثب نجب ٔ يشديب دَذ  ٍ ثبصاس ثضسگ گزس کش َگ  اص چُذی ّ ْش س ْبیی ث

ٌ . دضٕس داؽتُذ جبدس آ

م ثٕد ؽٓش فذای عج ة اثش يی. ْش جبی  ّ ا. گزاؽت سیتى کُذی ثٕد ٔ ثش اػقب ْی نَٕتب ث عشاف َگب
ّ خبعش ثهُذي فذا اَذاخت  ٌث م ص ٌ عج ّ َدجبل يشدا ؾًبَؼ ث ّ داؽتفذا دس  يي گؾت چ ِ ْى اداي  سا

خٕؽؼ ًَی  ٌ ٌ ْى اص آ ّ يی. آيذ �� ّ َضدیک کبنغک ٌ سا دیذ ک ٌ ثشٔگب ���ِ ٌ پُجش ساَذ ٔ  ثیشٔ
م أ سا ْى اریت يی . کُذ فذای عج

ِ م عُگی دعتگیش ّ تبی آَٓب ُْگبو ػجٕس اص پ ؿ ُْگبو ػجٕس  چشر. ْب سا گشكتُذ ع ُی فذایی خب ْبی آْ
ُگ يی ّ يی. داد اص ع هقش سا دس ثب�� سٔدخبَ  ٌ ���ِ . دیذ اص پُجش

ٍ چً ّ ثبص  ذٕع ِ يی دس ي هقش دیذ َی دس اعشاف  ٌ ایغتبد. ؽذ ْبی عجض ثب دسختب ّ َبگٓب ٌ . کبنغک يشدا
ٍ عشر ٌ  پٕػ ثش صی ِ ؽذ دشکتی ثشای پیبد ٌ َؾغتُذ ٔ  دَذْبیؾب . َکش

ِ ظبْش ؽذ ٌ دس پُجش ِ تشؽشٔی ثشٔگب ٌ»ثب ؿشٔنُذ گلت . چٓش ٍ ثیشٔ ٌ ثهُذ ؽذ«.ثیبی �� .«ّ ثب . تٕ َ
ٍ. نَٕتب ثٕدو دشکتی َک  ٔ ٌ َٕجب ثًٕ ّ صد« .تٕ ًْ ّ عجیهؼ ضشث ٍ». أ ث ثؼذ ثبیذ . دیش یب صٔد يبل ُيی

ٍ ٌ ثذی ٌ تبٔا ّ خبعش جشيبتٕ « .ث

ٌ گلت ِ ًَی يشیغٕیت». �� ّ دٌ ْب اجبص ٍ دعت ثضَ ّ ي ٌ ث ّ کثیلی تٕ . عگؾٕ ِ کغی ث ِ ًَیذ خبنن اجبص
ّ ٍ دعت ثضَ ّ ي ُٕ يی. ث ذبكظَ یغتی ٔ خبنن ْى ای َٕک اَگؾت ي ّ ٔ اصت  تٕ چیضی ثیؾتش کثیلی  دَٔ

ِ « .يتُلش

ٔ يی دشکت ا َغ اص  ّ يب ط دسد ؽذیذی دس پبیؼ کشد ک دغب ٌ ا ٌ . ؽذ ٔ دیگشی دس گهٕیؼ ثٕد �� ؾًب چ
ّ ِ نَٕتب ؽؼه ّ يی. ثٕد ٔس ؽذ ٌ چیضی ک ّ ثٕد ايب��� . خٕاعت ثگٕیذ سا گلت

ٌ أ سا يی ّ ثیبیذ کؾت سیچبسد ًَی اگش ثشٔگب ٍ ته ّ ای ٕاَغت ثشای َجبت أ ث . ت

ّ هشيضی ؽُهؼ ثٕد ِ ثٕد ٔ فٕستؼ ث ٌ دسؽت ؽذ ٌ ثشٔگب ؾًب ٌ. چ ٌ . ْبیؼ سا ثٓى كؾبس داد دَذا َبگٓب
دَذ جٕو ثش ْ ّ م کبنغک ّ داخ ّ يینَٕتب دعتؼ سا گش. ث ّ دعت أ سا ثگیشد كت ٔ ٔإًَد کشد ک . خٕاعت

ٍ دعت اَذاص» ٍ؟ ثبعُى اص ای ژَشال ي ٍ ثیبیى نشد  ٍ کًک ُکیذ پبیی ّ ي ّ اعت ث خبنن خیهی . ْب دسد گشكت
ِ ثشادسو ٍ هذست سٔ داد ؽًب ای  ّ ّ ث ّ ک ٍ. يٓشثبَ م ک ػً ّ دعتٕساتؼ  « .ث
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ذشیک ؽٕد ايب فذایؼ  َغ اص فذجت أ ثٕد. دس َیبيذ��ٌ��ػ کشد أ سا فذا ثضَذ تب ت  نَٕتب يب

ّ نَٕتب کًک ک ّ ث ٔسد ٔ اص سٔی کیُ خٕد سا ثذعت آ ط  دٕا  ٌ ِ ؽٕد سدثشٔگب ّ کغی . تب پیبد ٔهتی دیذ ک
ّ يی عًت کبنغک  ّ ٔ يی ث ّ ثبصگشدد آیذ ا عًت کبنغک  ّ ّ دعتؼ دٔس . خٕاعت ث دشکت يـشٔساَ ٔسا ثب  ا

ٌ ًَی. کشد �� ّ ٕاَغت گلت ُٕد ايب  ت ّ ْب سا ثؾ ّ َدجبنؼ ث ٌ اكغبس اعجؼ سا گشكت ٔ اكشادػ ْى ث ثشٔگب
ذَذ . دشکت دسآي

ٌ يغهک سكت ّ ًْشاِ يشدا ِ ؽذ ٔ ث ِ پیبد َُذ فُذنی سا ٌ اص  ّ أ  .آْش ّ ث ّ اص سٔی ؽبَ دنغٕصاَ ْی  َگب
ّ َکؾُذ. اَذاخت ذًٕن ٌ ي م داد ذٕی ة دػب کشد تب أ سا ثب ت خٕ ٌ ثشای اسٔاح  َی . �� دشکتی َبگٓب ثب 

ٌ عٕاس دَذ يشدا ٌ ٔ نَٕتب سا َدجبل کش .  ثشٔگب

ِ کًتش ؽذ ط کشد ُکتشل ��د دغب ٌ ا ٌ آساو ؽذ ٔ��� ٍ عٕاسا ّ یبد . ْٕای فجخ صٔد ثب سكت ِ ث أ دٔثبس

ة  خٕ ِ اعت ٔ ثبسْب اص اسٔاح  ِ کؾیذ ِ اص ��د ّ اعتلبد ٌ سیچبسد ث ّ سَجی ُْگبو يججٕس کشد ّ چ ٔسد ک آ

ِ ثٕد ای ّ ؽذ ّ سیچبسد يتٕج ِ ثٕد ک ِ ثٕد تب يْٕجتؼ تؾکش کشد ٌ کبس تُٓب ثشای َجبت صَذگیؼ اَجبو ؽذ
ِ ٍ ��د جٕد أ سا َکؾذ ٔنی ای ّ آَٓب َ َٕػی دعتجُذ . ْب ثشای کًک ث ؿ آَٓب  ّ خب م ٔ هیبك دَذ ايب ثب ؽك ثٕ

ٌ  .خٕدؽب

ٌ جٕا  ٌ ِ کشد يص م َگب ّ داخ ّ . کُبس دس آيذ ٔ ث ِ ثٕد ک ُْگي داؽت نجبعی هشيض پٕؽیذ ِ اػ ًْب چٓش . ثب 
ة ْی پٕعتؼ ثٕديْٕبی  ّ عیب ّ ث دَذ ک ِ ثٕ ٌ دس دضٕس . نُذػ اعشاف فٕستؼ سا پٕؽبَذ ٌ َبگٓب ��

َی  غًب ٌ ثب نزات ج ٍ ص ٌ کشدای ق ثٕد ط کثی دغب . ا

ٌ ثش آدی اكتبد ٌ ص ؾًب ِ». چ دش ّ عب ّ ثبؽیى. ی ة ؽبیذ ثشای تٕ ْى کبسثشدی داؽت عًت « .خٕ  ّ َگبْؼ ث
ٌ ثشگؾت �� .«ٍ ٍ ثیبی « .ثب ي

ّ ٌ کهً ّ . ثشگؾت ٔ سكتای  أ ثذٔ ّ ث ّ أ سا اص کبنغک ط کشد ک دغب ٌ دسد ؽذیذی دس پؾتؼ ا ��
م يی ْ ٌ ٍ يی ثیشٔ دلظ کُذ داد ٔ��ػ کشد تب ٔهتی ثش صيی خٕد سا  ّ يٕهغ ثشگؾت تب  .ایغتذ تؼبدل  ث

ٌ آدی ثؾٕد َغ اكتبد َکُذ. يب  ِ ٌ آَٓب سا ثب دسدی دیگش ًْشا ذَذ تب ص ّ عشػت دٔی . ْش دٔی آَٓب ث

 ٔ ٌ دًوی�� ط ا دغب ِ ثش پبْبیؼ ا ّ ُکتشل ��د ّ ث ٌ ثب تٕج ذَذ��� ٌ سعی ّ پبی ص دعت ٔ پب  ٔ آدی ث
ٌ يي كشدچهلتی  دشکت  آَٓب عؼی يی. ثٕد جهٕ  ّ دس  َُذ يهک ٌ ًْب ٌ ثشَٔذ ٔ ص ّ پبی ص دَذ پب ث کش

ٌ آصاس ًَی. کشد يی َُذ��� ٌ يی. دیذ آدی ًْب دَذا  ّ ٌ ث دَذا  ٌ ٌ ص عبییذ ٔ دنؼ يی �� ٌ خٕاعت آ
ّ کُذ . يـشٔس سا خل
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ْی هذو يی ة فجذگب خٕ ّ دس ْٕای  دَذ ک ٌ ثٕ ٌ ٔ تؼذاد کًی اص يشدا دَذ صَب ٌ اكشاد تًیض  ص ٌ تًبو آ ٔ دیذ
ّ ثٕد يی ّ ثش أ َؾغت ّ یبد خبکی ک دًبو کُذ. اَذاخت أ سا ث ُْذ  ِ َذ ؽبیذ . ايیذٔاس ثٕد تب آَٓب اجبص

ـ ًَی ّ کثیلی تؾخی ًْ ٌ ّ َدجبل أ ًَی ؽبیذ. داد سیچبسد أ سا ثب آ . آيذ ث

ٍ ّ دكبع ک ٍ يیبَ ٌ. نغلب سیچبسد اص عشصيی . ًْبَجب ثًب

ٌ ثب تبک يؾجک  ّ اعشاف آ ق ک ّآَٓب اص ساْشٔی يغو ِ اص ؽکٕك جٕ  پٕؽیذ خٕؽ ذَذ ٔ أْبی علیذ  سد ؽ
 ِ ٌ دسٔاص ٍاص يیب دَذ ثی دشکتی ثشای . دیٕاسْبی ثهُذ ػجٕس کش ٌ ثش آَٓب اكتبد ايب ْیچ  ؾًؾب ٌ چ َگٓجبَب

ٌ سٔثشٔی آَٓب  ٌ ص ق کشد دَذيتٕه ّ .اَجبو َذا ظ اص گزس اص يغیش عبی ٌ گ پ ِ ٔاسد داس صیش دسختب عتشد
ذَذ  ٌ ثضسگی ؽ ٍ ثشعبختًب ة ٔ ای ّ پش اص يٕؽی  ٌ اَتظبس داؽتثش��ف عیبْچبن ���ّ ثیؾتش . ٔد ک

ّ هقش ثٕد ؽجی  ٌ ًٓبَب . ثخؼ ي

ة  ٌ ِص ط هشيض دس ثشاثش دس کُذ ِ پؾت دیٕاسْبی عُگی ثضسگ ایغتبد ا نجب م دس سا چشخبَذ . کبسی ؽذ هل
جهٕ ِ. تش اص آَٓب ٔاسد گؾتٔ ثبص ؽذ ٔ  م ثضسگ ثب پشد فُذنی ثب  اتب  ٍ ّ ثهُذی عی كٕت، چُذی ْبیی ث

َی ٔ تختی عبهذاس ثٕد ّ ��یی یب يیض يبْبگٕ . سٔکؾی ػبنی اص پبسچ

ٌ ثشگ عًت���  ّ ٌ ث ؽًبعت». ؽتص م  ٍ اتب ٌ داد« .ای دت  يب يی». نجخُذی کٕچک َؾب ؽًب سا خٕایى 
ٍ ؽًب تًٕو ثؼ. ثبؽی ٍ ِؽًب تب ٔهتی کبس يب ثب  ٌ يب ْغتی ًٓب « .ي

ٍ  ِ اصاگ» ّ ي ِ گزاؽتى سد ثؾیذ  سٔیدلبظی ک چٓبس دعت ٔ پب اعتلشاؽ أدس ٔ پُجش ُکیذ تب  يیَوذس 
ِ دَذ ط ُکیذ  دغب ّ اعتٕتْب ا ٍ . ٌ ؽکغت ٍ دیگ .ِثشای أنیٍ��ػ كوظای ٍ  جشات ًَی ِثؼذ اص ای ُکیذ ُچی

ٌ ُکیذ ٔچیضی س ذب ّ ثبؽیذ دس يٕسد دٔيیٍ��ػ ثؾُٕیذ. ايت َکُى دٔعت داؽت « .كکش 

ّ داؽت ٌ َگ عًت آدی گشكت ايب َگبْؼ سا ثش���  ّ ٍ ». أ اَگؾتؼ سا ث م دسعت ُکیذ ي اگش يؾک
ّ يی ٌ سٔ تُجی ٌ يیک دتی اگش كکش يی. کُى دٔعتبَتٕ عًیُب ؽًب ا  ّ هٕی اعت ث ؽًب   ِ ّ  َیذ يؼذ دو ک
ّ ٍ ثبثت يیؾ « كًٓیذیذ؟. ثش��ف ای

ٌ يی چٕ ٌ داد  ّ تبییذ تکب ّ َؾبَ ٌ عشػ سا ث . تشعیذَ جبیذ فذجت کُذ ��

ّ گلت ُی ؽشیشاَ ذ ٍ اكتبد« .عٕال پشعیذو». أ ثب ن ٍ». آدی ثب جیؾ ثش صيی ُٕ ثذی ة ي جٕا « .ثبیذ 

«ّ ّ كًٓیذو! ثه ٍ نغلب ثٓؼ آعیت! ثه « !ََضی
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ّ کًک آدی سكت أ��ػ يی ٌ ث ظ ثکؾذ ٔهتی��� خٕد . کشد تب َل دبل   ّ ٌ سا ث ّ أ گلت تب پیشص ٌ ث ص
ة ؽٕد خٕ . ثگزاسد تب 

ٌ ثب ثی  خٕاعت �� خٕد ثش پب  خٕد سا ثش سٔی أ اَذاخت. يیهی ایغتبد ٔ آدی  ٌ َگبِ ُيتوذ  نجخُذ . ص
ِ جٕػ يی چٓش  ّ ٌ سا ث ���ٌ خٕ ٔسد اػ  . آ

ٍ کیى؟ يی». پشعیذصٌ  َی ي « دٔ

«ّ َ. »

ة». اثشٔیی ثب� سكت ِ ثذ. خٕ ة پغش ِ. خٕ ٌ آیُذ ّ ص ٍ چیضی ث ّ كکش کُى سیچبسد دس يٕسد ي « .اػ َگلت

ّ چی؟» ّ ث « ثب تٕج

ٍ يشیغب ْغتى» ٍ کی ْغتى؟ دب� يی. ي َی ي « دٔ

«ّ َ. »

ِ جٕدػ داؽت أ خُذ ؿ دس تًبو ٔ ّ اثٓتی خب ِ خیهی ػ». ای َشو کشد ک ٌأ غٕ ٍ ساصْبیی سٔ  كّ ِی ُچی
ِ ٌ آیُذ ّ يی اص ص ِ اػ َگ « .داس

ٔ يی ٌ آسص ٕاَغت کشد يی �� دْبَؼ سا ثجُذد ايبَ ت ٕاَغت  ّ ساصْبیی». ت « چ

ّ ثب� اَذاخت يشیغب ثب ثی ٍ اص يؼهًیُؼ ثٕدو ،ٔهتی سیچبسد ایُجب ؽبگشد ثٕد». تلبٔتی ؽبَ ثبْبػ . ي
ٌ صیبدی سٔ فشف کشدو ثٓؼ خیهی . صیبدی دس ثبصْٔبی ْى ثٕدیى ْبی ؽت». نجخُذ ثشگؾت« .صيب

جٓی. چیضا یبد دادو هٕی ٔ پشتٕ م  ّ يؼؾٕ ّاگ. چ ٍ  ِ ثبْبػثبس دیگ ِ ی ؽٓبی َشو ي ّ آيٕص خٕاثی يتٕج ث
« .یػ يی ػثّ

ٌ اَذاخت ٔ دس  ���ّ ْی ثب نجخُذ ث م خبسج ؽذ ٔ دس َٓبیت َگب ٌ نجخُذ َشو سا ثبص یبكت ٔ اص اتب يشیغب آ
. سا ثغت
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ٌ آَجب  ٌ كؾبس يی�� ٔ يؾتٓبیؼ سا چُب ِ ثٕد  ٔ يی ایغتبد ق دعتؼ كش ٍ ثش ک ّ َبخ . سكت داد ک
ِ. خٕاعت داد ثضَذ يی ؾگْٕب آيذ ��د هقش پی  ّ ِ ثٕد تب  ٔهتی سیچبسد ث ٔ يججٕسػ کشد ّ ا ای داؽت ک

ٌ ثگزاسد ِ ٔ دیگش ًَی. ثشگشد ٌ أ سا دٔس کشد ِ ثٕد��� . خٕاْذ ثجیُذػ أ كکش کشد

غٕس يی ٕاَغت دس چ ّ صیجبیی يشیغب يوبٔيت کُذ؟ دنیهی َذاؽت ت َی ث . ثشاثش ص

داَذ ّ گشكت ٔ أ سا ثشگش ط أ سا اص ؽبَ ٍ». آدی نجب ٌ گٕػ َک ّ أ « .ث

ذَذ ؾًبَؼ پش اص اؽک ؽ ط کشد چ دغب ٌ ا « ...ايب ». ��

«ِ ّ يی. سیچبسد تٕ سٔ دٔعت داس ّ ٔ اص آصاس تٕ نزت يی. خٕاد اریتت کُ دًی ٌ ثیش آدی « .ثِش ص
م هٕنی هذیًی کشد اَگؾتؼ ٍْشگض ». سا ثب� ثشد ٔ َو ة ک َی صیجب يغیشت سا اَتخب يشدی  ِاگ َِزاس ص

ّ. ِدس ثشاثشػ ثبػ ط. يشیغب سیچبسد سٔ دس َظش گشكت ْٕ ِ ٌ َگب ٍ أ ط ا. آنٕد سٔ �� دیذو ي ْٕ ٍ ی
ٌ دخٕا يیثشای يشد تَٕ یغت  ِخٕ خٕس  «.ؽٕ ث

« ...ايب »

ٌ داد ِ ایًبَت سٔ». آدی اَگؾتؼ سا تکب ٌ اص دعت َذ ّ خبعش أ ّ سیچبسد ث ّ . ث ّ ک ٌ چیضی ًْٕ ٍ ای
ِ. خٕاد يی « .سیچبسد تٕ سٔ دٔعت داس

ٍ ْى يشگ أ خٕاْى ثٕد»  « .ٔ ي

ّ ٌ ثش ثبصٔی آدی اكتبد ددسای اص  ثب گشی �� .
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  ششمچهل و فصل 

جذابتر دفتر یادداشت  .تر بخواند توانست سریع کرد می او آرزو می. ریچارد چشمانش را مالید
کرد و  او باید در مورد کلمات زیادي فکر می. بیشتري داشتزمان نیاز به اما هنوز  شده بود

اي رسیده  رسید به نقطه به نظر می روزها با گذشتاما  نیافته بود هنوز معناي چند تا از آنها را
دیهاراي باال را بدون  شد متوجه می زمانی که. خواند کند و فقط می است که دیگر ترجمه نمی

  .کرد دوباره درباره معناي کلمات فکر میخواند  تالش آگاهانه می

آمد جد او راهی براي  به نظر می. کردلب جتوجه ریچارد را به آلریک رال  مارجاعات مداو
کرد تا  حل کار می که بر روي راه بود او تنها یکی از نفراتی. است مشکل رهرو رویاها یافته

  .حل را دارد که راهبود  بسیار مصر ومانع از کنترل ذهن مردم توسط آنها شود 

 و در آن به تنیده شدن از دیهارا نامه نوشته  آلریک رال که با تعجب زیاد متوجه شد ریچارد
براي این که بقیه از این  در ادامه گفته است واشاره نموده است  محافظ بر مردمش  حلقه ي

ریچارد . بود خواهند یتامندرطریق حفاظ استفاده کنند باید به او کامال وابسته باشند و از این 
 آلریک رال این جادو را براي محافظت افرادش. مبدا وابستگی دیهارا به خودش را متوجه شد

  .کرد جد خود افتخار می این حرکتریچارد به . ایجاد کرده بود دگی آنهاو نه براي بر

توانست هنگام خواندن دفتر یادداشت نفس بکشد و امید داشت آنها آلریک  او به سختی می
کولو با احتیاط کامل به اثبات . دانست آنها قبول نکرده بودند رال را باور کنند با این که می

کردند  ش کرده بود که باقی جادوگران فکر میاو گزار. شد شکش برطرف نمیمند بود اما  عالقه
مند باشد  اي در سر دارد و تنها چیزي که یک رال ممکن است به آن عالقه آلریک حقه
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اي بنا بر رد درخواست اعتماد به آلریک  آنها نامه خواندوقتی ریچارد . استحکومت بر جهان 
  .اي از سر ناامیدي سر داد ناله فرستادند

هوا به بیرون نگاه کند  کرد به سمت پنجره رفت تا به بیرون صدایی دائمی او را ناراحت می
. سوخته بودتا نیمه  هم شمع را متوجه نشده وخورشید  غروباو . بود شده تاریک کامال

در حال آب شدن  يبهارهواي هاي یخ بود که در  کننده افتادن قطرات از قندیل صداي ناراحت
  .بودند

هر روز . نی درباره کیالن را بازگردانددوباره نگرا ،منحرف شدن ذهنش از دفتر یادداشت
  آیا او ناپدید شده بود؟. گشتند هایی با گزارشاتی مبنی بر منفی بودن جستجو بازمی پیک

  »؟هپیکی منتظر من«

بله چندتا اون بیرون هستن اما «. کنان گفت او مسخره. با حالتی خسته کارا وزنش را جابجا کرد
صحبت کردن با من بودین که االن حوصله اونا رو من بهشون گفتم که اونقدر مشغول 

  ».ندارین

انگشتش را به » .گفتی اومد به من می دونم اگه پیکی می می. متاسفم کارا«. ریچارد آهی کشید
  ».خوابیده باشم هحتی اگ«. سمت او تکان داد

  ».خوابیده باشید هحتی اگ«. او خندید

  »کجاست؟ ردینب«. انداخت و اخمی کرد نگاهی ریچارد به اطراف اتاق
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شما هم گفتین . بهتون گفت که قبل از نگهبانی میره یه خورده بخوابه«. کارا چشمانش گرد شد
  ».شب بخیر

  ».بله فکر کنم که گفتم«. ریچارد نگاهی به دفتر یادداشت انداخت

او بخشی را که جادوگران نگران بودند که سیلف چیزي همراه خود بیاورد که نتوانند جلوي 
هر دو طرف چیزهایی از جادو . ترسناك بود و جنگی مرموزانه. دوباره خواند یرندآن را بگ

همانند رهرو  اتیموجوددرست کرده بودند موجوداتی که براي یک هدف ساخته شده بودند 
جالب بود که بعضی از این موجودات از . کرد ضد آن را بسازد و طرف دیگر سعی می، رویاها
  .آنها اینقدر ناامید بودند. درست شده بودند از خود جادوگران انسانها

شدند تا برجها کامل شود سیلف که توسط خود آنها ساخته شده بود تا به  روزها نگرانتر می
شد و  آنها اجازه دهد فاصله طوالنی را طی کنند و به دشمن حمله برند بر علیه آنها استفاده می

گفتند اگر برجها کامل  آنها می. ورد که آنها نتوانند از بین ببرندممکن بود چیزهایی با خود بیا
کرد سیلف چیست و چطور  ریچارد مداوم فکر می. تواند به خواب برود شود سیلف می

  . تواند بخواب برود و چگونه آن را بعد از جنگ همانطور که امید داشتند بیدار خواهند کرد می

تر  حمله از طریق سیلف بعضی چیزهاي مهم و خطرناكجادوگران تصمیم گرفتند بدلیل خطر 
آخرین چیزهایی که مهم بودند . تا بهتر حفاظت شوند کنندبه جاي دیگر منتقل را از جایگاه 

  :بود هم به آن اشاره کردهخیلی وقت پیش جابجا شده بودند و کولو 

که  موادي. هاي مهم که تنها از کار صدها نفر ممکن بود به انجام رسید امروز یکی از خواسته
فریادي از خوشحالی در جایگاه پیچید و این . نگران بودیم از دست بروند محافظت شدند

تعجب به  در کمال ممکن باشد اما کردند این  بعضی فکر نمی. خبر موفقیت بین همه نقل شد
  .معبد بادها رفته است. پایان رسید
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  .داده نشده بودتوضیحی  دفتر یادداشت کولودر رفته؟ معبد بادها چه بود و کجا رفته بود؟ 

توانست  او به سختی می. خمیازه کشید اراندخ میریچارد همچنان که پشت گردنش را 
او . خیلی براي خواندن باقی مانده بود اما نیاز به خواب داشت. چشمانش را باز نگه دارد

ببیند خواست زد را  او می. در برابر رهرو رویا حفاظت کند او خواست کیالن بازگردد تا از می
  .تا چیزهایی را که فهمیده بود به او بگوید

  .و به طرف در رفتشد ریچارد بلند 

  »میرین به تخت تا در مورد من خواب ببینین؟«. کارا پرسید

  » -بیدار کن اگه  ومن .حتما«. ریچارد خندید

  ».فکر کنم قبال اینو گفتین. بله، بله. اگه پیکی بیاد«

  .کارا بازوي او را گرفت. داد و به طرف در رفت ریچارد سرش را به نشانه تایید تکان

گردن و  دیهارایی ها دارن می. خوب بخوابید. اون در امنیته. کنن لرد رال اونا پیداش می«
  ».خورن شکست نمی

بیدار شد  بردیندفتر یادداشت رو اینجا گذاشتم تا اگه «. اش زد رفت بر شانه ریچارد وقتی می
  ».اشهخواست کار کنه اونو داشته ب
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بند شمشیر  هایش را در آورد و تنها چکمه. اي کشید وچشمانش را مالید و به اتاق رفت خمیازه
را از سر کشید و شمشیر حقیقت را کنار صندلی گذاشت و با وجود نگرانی درباره کیالن در 

  .چند ثانیه به خواب رفت

و در باز شد  پشتش چرخیدروي بر . اي به در او را بیدار کرد او خواب بدي میدید که ضربه
آن را به نزدیک تخت آورد و . او کارا را دید که المپی به دست دارد. نور بود همه جا ناگهان

  .المپ کناري را روشن کرد

  ».بیدار شید. بیدار شید. لرد رال«

  »چی شده؟ چقدر خوابیدم؟. بیدارم«. نشست

خواست  هیجان زده شد و می کرد و یه دفعه روي کتاب کار می بردین. شاید چهار ساعت«
  ».بیدارتون کنه اما نذاشتم

  »پس چرا االن بیدار کردي؟ پیکی اومده؟«

  ».بله پیکی اینجاست«

  .آوردند ها تقریبا هیچگاه خبري نمی پیک. ریچارد دوباره روي تخت افتاد

  ».پیک خبر آورده. لرد رال بیدار شید«
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به پا خواست و به . به هوش شد دا در آمدکه زنگی در سرش به صریچارد ناگهان همانند این 
  »کجاست؟ ناو«.هایش را پوشید طرف دیگر رفت و چکمه

  ».دارن میارنش«

آمد  سرباز به نظر می. در این موقع اولیک داخل شد تا به مردي کمک کند تا داخل شود
  .توانست سرپا بایستد به سختی می. هاست در سفر بوده است هفته

ما «. کرد ردر لبه تخت بنشیند اما او آن را ریچارد اشاره کرد تا ب» .لرد رال، خبري آوردم«
ما بدنش را پیدا . نترسیدکه م ژنرال ریبیش به من گفت تا اول به شما بگ. چیزي پیدا کردیم

  ».هنکردیم ولی باید هنوز زنده باش

  »!پیدا کردید یشما چ«. لرزد پرسید ریچارد بدون آنکه متوجه شود می

شنل . ریچارد آن را گرفت و باز کرد تا ببیند. یونیفرم دست برد و چیزي بیرون کشیدمرد زیر 
  .قرمزي بود

مردان مرده زیادي . ها همه جا بودند مردانی مرده با این شنل. پیدا کردیم وما محل جنگی ر«
  .او چیز دیگري بیرون کشید و تحویل داد» .شاید صد نفر. بودند

  .ریش طالیی در گوشه آن ریشاي بریده شده از لباسی آبی و  تکه. ریچارد آن را باز کرد

  ».این مال لونتاست ،لونتا«. او نفس کشان گفت
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. خیلی از افراد مسلک پارسایان کشته شدن. م نبردي بوده استبه شما بگ نژنرال ریبیش گفت«
سوخته بدنهاي . جادو براي جنگ استفاده شده بوداز درختان با آتش از جا کنده شده بودند و 

  ».هم بودنداي 

بزرگ مردي . دیهارایی بود ناو. اونا فقط یه بدن پیدا کردن که متعلق به مسلک پارسایان نبود«
  ».اش بود چشم دیگهروي شم و اثر زخمی که با یک چ

  »!محافظ کیالن! اون اورسکه! اورسک«

به نظر . اي از کشته شدن اون یا کسی دیگر نبوده شما بگم که نشانهژنرال ریبیش گفت که به «
  ».میاد جنگ سختی کردن اما دستگیر شدن

  »؟م طرف رفتنوکه به کد ننود ها می آیا ردیاب«. ریچارد بازوي سرباز را گرفت

 .اکنون در حال ردیابی بود اگر رفته بود هم. نرفته است چراریچارد از خودش عصبانی بود که 
  .کشید تا به آنها برسد ها طول می اما حاال هفته

  ».ژنرال ریبیش گفت که به شما بگم مطمئن هستن که به سمت جنوب رفتن«

با آنهمه . د رفتننیکوبارسه خواهریچارد مطمئن بود با این جایزه سریع به » جنوب؟جنوب؟«
  .باید او را هم گرفته باشند. گرچ حتما باید سخت جنگیده باشد جسد
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تونن مطمئن باشن چون خیلی وقت پیش این اتفاق افتاده و حاال که برف آب  گفتن نمی یم«
شده سخت میشه ردگیري کرد اما باور دارن که به سمت جنوب رفتن و تمام نیروهاش همراه 

  ».ملکه شما بوده

  ».جنوب، جنوب«. ریچارد زمزمه کرد

بروگان بجاي پیوستن به او فرار . کرد او انگشتانش را روي صندلی ضرب گرفته بود و فکر می
محفل . مسلک پارسایان به محفل پیوسته بودند. تنسدا یکرده بود چون او را مخالف محفل م

  .دنیاي قدیم در جنوب بود. کرد امپراطوري به دنیاي قدیم حکمروایی می

  .جنوب. ژنرال ریبیش رهگیرها را به جنوب به دنبال ملکه فرستاده بود

  گاه چه گفته بود؟در جای مریسویت

  .باید بهش کمک کنی. ملکه به تو نیاز داره برادر پوستی

  .او در تالش براي کمک بودند مریسویتدوستان . کردند به او کمک کنند آنها تالش می

  ».من باید برم«. ریچارد شمشیرش را برداشت و حمایل آن را بر خود گذاشت

  .شانه تایید سرش را تکان داداولیک به ن» .آییم ما همراهتون می«. کارا گفت

. به سمت سرباز برگشت» .مواظب همه چیز باشید. تونید جایی که من میرم شما هم بیاین نمی«
  »اسبت کجاست؟«
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  ».اس اما خیلی خسته. سر راه در محوطه بعدي«. او اشاره کرد

  ».فقط باید منو به جایگاه برسونه«

  »جایگاه برین؟ چرا باید به! جایگاه«. کارا بازویش را چسبید

  ».که بتونم به موقع به دنیاي قدیم برم هتنها راهی« . ریچارد بازویش را بیرون کشید

او . بقیه هم با عجله به او پیوستند. رفت خواست اعتراض کند اما او در سرسرا به پایین می کارا
و  داداو به درخواست کارا گوش ن. نکرد مکثشنید اما  صداي زره و اسلحه را در پشتش می

  .در حال فکر کردن بود

  .کرد او این کار را می. کرد؟ ممکن بود؟ باید باشد چطور باید این کار را می

اي ایستاد و به سمت محوطه رفت به جایی که سرباز اسبش  ریچارد از در خارج شد و لحظه
براي  اي آرام او به حیوان عرق کرده ضربه. او وقتی به اسب رسید متوقف شد. را گذاشته بود

  .رفت و آنگاه بر روي زین سوار شد شبه کنار آشنایی زد و

  .زند را از فاصله شنید که او را صدا می بردینکشید صداي  همچنان که افسار اسب را می

را دید که دفتر  بردینریچارد با پاشنه به اسب زد و » !یدبیاردر  وشنل ر! صبر کنید! لرد رال«
  »!در بیارید ور مریسویتشما باید شنل ! لرد رال« .هدٔ یادداشت کولو را تکان می

  .ها دوستان او بودند مریسویت. او فکر کرد امکان ندارد
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از پشتش به پرواز  مریسویتاسب بلند شد و شنل » !لرد رال به من گوش کنید! صبر کنید«
  »!باید اونو دربیارید! ریچارد«. درآمد

احساس او براي . خواست کاري کند ناامیدانه میها صبر ناگهان در او منفجر شده بود و  هفته
  .کیالن هر فکر دیگري را متوقف کرده بود

د شنلش را بلند کرد و قصر ناپدید شد  و شب او را با. را نشنید بردین فریادبا صداي باد دیگر
  .بلعید

  »کنید؟ اینجا چی کار می«

  .رسیده استنها او نشنیده بود که خواهر به پشت آ. بروگان به سمت صدا برگشت

به شما چه ارتباطی «. زدفریاد  بافته شده در پشتشموهاي بلند سفیدي  باري او بر زن پی
  »داره؟

این به ما  ما پساینجا قصر ماست و شما مهمان خوب چون « . او دستهایش را به هم زد
  ».کنه وقتی یکی از مهمانها به جایی میره که ممنوعه ارتباط پیدا می

  »کنید؟ دونید که با کی دارید صحبت می می«. چپ به او نگاه کرد با خشم چپبروگان 

دونه  که نمی مغرورهکسی که اونقدر . سر از خودراضیباید بگم با یه اف«. او شانه باال انداخت
  »درست گفتم؟«. سرش را تکان داد» .جایه خطرناکی قدم ورمیدارهدر داره 
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  ».بروگان لرد ژنرال مسلک پارسایان هستم من توبیاس«. بروگان فاصله را کم کرد

 ،حاال یادم نمیاد که به شما گفته باشم. چه تاثیر گذار. خداي من ،خداي من«. او مسخره کرد
شما براي ما . شما نباید مادر اعترافگیر رو ببینین مگر این که لرد ژنرال مسلک پارسایان باشید

  ».مگر این که ما به شما دستور بدیم دنیک کاري نمی ماش .جز کاري که انجام دادین ندارین

  »!خودش به من دستور میده الق خ! ؟شما به من دستور بدین«

شما بخشی از محفل . ؟اوه ولی خودتونو زیادي رده باال نگرفتین! خالق«. اي کرد او خنده
  ».کنین امپراطوري هستین و کاري که بگم می

  »اسمتون چیه؟«. غرولند کنان گفت. شتتکه کردن این زن فاصله دا بروگان کمی با تکه

تو اون ذهن کوچیکتون بخاطر بسپارین؟ به شما گفته اینو کنید بتونید  فکر می. خواهر لیونا«
حاال به اونجا برگردین یا نزارین که یه بار دیگه شما . شده که با نیروهاتون در اردوگاه بمونین

  ».دین محفل امپراطوري از دست میرو تو ساختمون ببینم یا دیگه ارزش خودتونو براي 

  »عصر بخیر، عزیزم«. قبل از آن که بروگان از خشم منفجر شود خواهر لیونا رو به لونتا کرد

  »عصر بخیر«. لونتا با صدایی محتاطانه گفت

زنانی که موهبت . هاست دونی اینجا خونه ساحره می. خواستم باهات صحبت کنم لونتا می«
لرد ژنرال تو ارزشی براي ما نداره اما توانایی تو اینجا مورد . هستن دارن اینجا مورد احترام

. به تو همیشه احترام گذاشته خواهد شد. کنم که به ما بپیوندي ازت درخواست می. پذیرشه
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کنیم تا  ما حتما دقت می«. نگاهی به لباس لونتا انداخت» .مسئولیت و احترام خواهی داشت
  ».هاي مندرس رو بپوشی  مجبور نیستی این پارچه. هاي بهتري داشته باشی لباس

من به لرد ژنرال «. هاي رنگارنگش را محکم گرفت و به بروگان نزدیک شد لونتا لباس با وصله
  ».اون مرد بزرگیه. وفادار هستم

  ».بله مطمئنم هست«. خواهر لیونا پوزخند زد

  ».مادر من این طور میگه. تو زن شریري هستی«. گفت یکنواخت لونتا با لحنی خطرناك و

تونی به محافظ  می«. او به کمرش ضربه زد» .من این اسم رو بیاد خواهم داشت. خواهر لیونا«
  ».کنم مبتذل رو فراموش نمی یمااسهیچوقت . بگی که اسمت رو بیاد خواهم داشت

. اربابم در دنیاي زیرین صحبت کنم با دفعه بعد که« . اي شریرانه بر صورت لیونا نشست خنده
  ».کلمات تو رو بهش خواهم گفت

گشت و آن چیزي که  او دفعه بعد باز می. بروگان لونتا را کشید و به سمت در رفت
  .آورد خواست بدست می می

به اندازه کافی این حرفاي بی معنی رو تحمل . صحبت کنیم ٌباید با گالترو«. بروگان گفت
  ».رگتر از این رو از بین بردیمبز یکردم ما ابتذال

1 Galtero
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گن  اما لرد ژنرال خالق به شما گفته که هر کاري این زنا می«. لونتا انگشتی نگران به لبش برد
  ».گفت که باید مادر اعترافگیر رو به اونا بدین. انجام بدین

  »مامان در مورد این زنا چی بهت گفته؟«. بروگان نگاهی به بیرون در تاریکی انداخت

  ».اونا بدن... گفت که ...  خوب«

  »اونا مبتذلن«

اما لرد ژنرال اگه مادر اعترافگیر مبتذله چرا خالق به شما گفته به این زنا که خودشون مبتذل «
  ».هستن بدین

خواهر بیچاره او . توانست سردرگمی را ببیند زیر نور کم می. بروگان از زیر به او نگاه کرد
  .نداردعقل کافی براي فهمیدن آن 

. اون موهبت رو آفریده. ده نشون می اي واضح نیست لونتا؟ خالق خودش رو از طرق خائنانه«
هر کسی که . حاال من باید دنیا رو از دست شیاطین نجات بدم. تالش کرد که به من کلک بزنه

  ».خالق باید مبتذل باشه. موهبت داره باید بمیره

  ».ت تو آدم بزرگی میشیگف مامان همیشه می«. لونتا به شگفتی آمد

. بعد از گذاشتن گوي درخشان بر روي میز ریچارد کنار چاه ساکت بزرگ در مرکز اتاق ایستاد
  .خواند کرد؟ سیلف چه بود و چطور باید ان را فرا می چه کار باید می
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  .صدایش به باال اکو کرد» !سیلف«. او پایین چاه فریاد زد

کشید و در تالش براي یافتن راهی  روي موهایش میرفت و دست  ریچارد به عقب و جلو می
را  مریسویتقدم زدن را متوقف کرد و . سوزش حضوري بر گوشتش احساس کرد. بود

  .نزدیک در دید

  ».سیلف رو صدا کن. باید بهش کمک کنی. ملکه به تو نیاز داره برادر پوستی«

چطوري ! کمکم نیاز دارهدونم به  می«. دار رفت او به سمت تاریکی به طرف موجود فلس
  »!سیلف رو صدا کنم

هزار سال به دنیا اومدي   تو تنها کسی هستی که در این سه«. دهان به شکلی شبیه خنده باز شد
با . باید از قدرتت استفاده کنی. یشکست حفاظ اونو در برابر ما قبال تو. تا اونو بیدار کنی

  ».موهبت سیلف رو صدا بزن

  »با موهبت؟«

اونو با «. سرش را به نشانه تایید تکان داد چشمان ریزش بر روي ریچارد ماند مریسویت
  ».موهبت صدا کن

سعی کرد به یاد آورد . برگشت و دوباره به سمت دیوار سنگی چاه رفت مریسویتریچارد از 
  .نیاز به غریزه داشت. موهبت را پیش از این چگونه استفاده کرده است به شکل جادوگر جنگ

  .گذاشت تا موهبتش به جلو بیاید میاو باید 
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تالش نکرد قدرت را فرا . ریچارد اجازه داد نیاز از درونش بسوزد و مرکز آرامش را فرا گیرد
  .بخوند اما براي بدست آوردنش فریاد زد

چیز دیگري . او اجازه داد احساس نیاز پرش کند. مشتش را به هوا برد و پشتش را خم کرد
تنها . او نیاندیشید که چه باید بکند. ي ناخودآگاهانه را رها کردها او حفاظ. خواست نمی

  .خواست که بشود

  .او به سیلف نیاز داشت

  .او فریادي خاموش از خشم کشید

  !به من بیا

  .شد قدرتش را آزاد کرد همانند نفسی عمیق و کاري که خواسته بود باید انجام می

 او. فهمید کرد، آن را می آن را احساس میاین همان فراخوان بود، . نور در مشتش روشن شد
هاي نوري او را فرا گرفت و  هنور جمع شده بین مچش چرخید و رگ. دانست که چه باید بکند

  .این قدرت بین بازوهایش جریان داشت

با . وقتی احساس کرد قدرت به نهایت خود رسیده است با دستانش آن را به پایین انداخت
  .به داخل تاریکی فرو رفت صدایی فریادگونه گلوله نور

حلقه نور و جرم آن کوچک و . رفت سنگ را با حلقه اطرافش روشن کرد همچنان که پایین می
  .تا دیگر آن را نشنید و ندید. شد تر می کوچک
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او . چیز آرام و سیاه بود همه انتها نگاه کرد ریچارد بر دیوار سنگی خم شد و داخل سیاهی بی
کرد اما  نگاه می مریسویت. اش نگاه کرد او به روي شانه. شنید ا میتنها صداي نفس خود ر
او امید داشت که کافی . شد به عهده ریچارد بود آن چه باید می. حرکتی براي کمک نکرد

  .باشد

  .در سکوت کوه سنگی و برج در اطرافش ناگهان لرزشی دور شنیده شد ،در تاریکی جایگاه

  .لرزش حیات

ش دست سنگ زیر. کرد اما چیزي احساس می. ریچارد به روي دیوار خم شد اما چیزي ندید 
  .گردوخاك سنگ در هوا پخش شده بود. لرزید می

چیز  ،شد اما نه پر شدن با آب چاه داشت پر می. ریچارد به پایین چاه نگاه کرد و انعکاسی دید
صدا . صدایی از سرعتش پیچیده بودآمد و سرعت بسیار باالیی داشت و  دیگري داشت باال می

  .شد بلند شد همچنان که آن شی نزدیکتر می

مطمئن بود از . سرعت کافی با اما ریچارد خود را از دیوار سنگی عقب کشید البته به سختی
چیزي با آن سرعت ممکن نبود . چاه به باال پرتاب خواهد شد و به سقف خواهد خورد

  .متوقف شود اما ایستاد

  .دستانش بر روي زمین بود .ریچارد نشست. ناگهان ایستادچیز  همه
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حجم آن زیاد شد و به سرعت باال آمد . توده درخشانی از فلز بر روي لبه چاه جمع شده بود
سطح صاف آن همه چیز را . همانند آبی که در هوا باشد تنها مسئله این بود که آب نبود

  .کرد بزرگتر شد مخدوش می کرد همانند زرهی درخشان که تصاویر را منعکس می

ها  آن تکه به بدنه روي چاه پیوست همانند این که گردن آن باشد و با تغییر شکل مداوم انحنا
ریچارد به خودش . تبدیل به چهره زنی شده بود. ها بر آن اضافه شد و صفحات و گوشه

  .دفهمید چرا کولو به سیلف زن گفته بو او حاال می. یادآوري کرد که نفس بکشد

  .شده بودبه نظر جیوه زنده 

  . کرد اي صاف از نقره بود اما حرکت می همانند مجسمه. صورت او را بر زمین دید

لبانش هنگام صحبت تکان » .ارباب«. شد گفت او با صدایی ترسناك که در اتاق منعکس می
 شما منو صدا«. اي کنجکاو شده بود صورت نقره. خورد اما لبخندي از رضایت داشت نمی

  »خواستید سفر کنید؟ کردید؟ می

  ».خوام مسافرت کنم می. بله مسافرت«. ریچارد روي دو پا بلند شد

  ».مسافرت کنیم. خوب پس بیا«. لبخند رضایت برگشت

مسافرت ... چطور؟ ما چطور «. ریچارد خاك سنگ را از روي دست و لباسش پاك کرد
  »کنیم؟ می

  »ده بودید؟قبال مسافرت نکر«. اي جمع شد ابروي نقره
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  ».باید به دنیاي قدیم برم. نه اما باید االن برم«. ریچارد سرش را تکان داد

  ».کنیمسفر  تابیاین . اونجا بودم خیلی من. آه«

  » خواي چی کار کنم؟ چی کار باید بکنم؟ تو می«. ریچارد امتناع کرد

به طرف «شد گفت  می صدا که در اتاق منعکس.دستی شکل گرفت و باالي دیوار را لمس کرد
  ».برم من شما رو می. من بیاین

  »کشه؟ چقدر طول می«

و اونجا . من به اندازه کافی دراز هستم. به این مدت. چقدر؟ از اینجا تا اونجا«. اخم برگشت
  ».بودم

  »ها؟ ها؟ روزها؟ هفته ساعت... منظورم «

  ».دپرسیدن بقیه مسافران این رو نمی«. فهمد آمد که نمی به نظر می

دفتر یادداشت بعضی وقتها » .وقت در موردش نگفته بود کولو هیچ. پس نباید زیاد طول بکشه«
او . استداد که دانش معمول براي آنها چه  چون کولو توضیح نمی کننده بود خسته
  .خواست اطالعات منتقل کند یا آموزش دهد نمی

  »کولو؟«
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  ».گیم کولو ما بهش می. دونم نمیاسمشو «. ها اشاره کرد ریچارد به استخوان

  ».یاد اینو دیده باشم میمن یادم ن«. صورت از چاه دراز شد تا از دیوار نگاه کند

ریچارد تصمیم گرفت تا توضیح ندهد که کولو که » .قبال این شکلی نبوده. خوب اون مرده«
. رسید به کیالن میاو باید . نیاز نداشت او احساس. بوده است تا او بیاد نیاورد و ناراحت نشود

  ».خیلی ممنون میشم اگه عجله کنیم. من عجله دارم«

  ».تونی سفر کنی نزدیکتر بیا تا مطمئن بشم می«

. اي بیرون آمد و پیشانیش را لمس کرد ریجارد نزدیک دیوار شد و ساکن ایستاد تا دست جیوه
اند و اجازه داد بروي او دستی برگرد. او چیز سردي انتظار داشت. گرم بود. او به خود پیچید

  .پیشانیش حرکت کند

  ».اما اگه اینطور باشی میمیري. تو دو طرفو داري. تونی سفر کنی می«. سیلف گفت

  »منظورت چیه اینجوري؟«

اي کنار او خم شد و به شمشیر اشاره کرد و مواظب بود تا به آن زیاد نزدیک  دست جیوه«
با این جادو در من هر نوع . مطابقت ندارهاین شی جادویی با زندگی درون سیلف «. نشود

  ».رسه زندگی به پایان می

  »منظورت اینه که باید اینجا بزارمش؟«
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  ».خواي سفر کنی باید بزاري یا میمیري اگه می«

ریچارد اصال مطمئن نبود که شمشیر را بدون حفاظ آنجا رها کند با توجه به زندگی مردانی که 
. نگاه کرداو حمایل را از روي سرش درآورد و به غالف . شوداز دست رفته بود تا آن ساخته 

بخواهد تا  مریسویتتوانست از دوست  می. اش همه نگاهی انداخت از روي شانه مریسویتبه 
  .مواظب شمشیر باشد

شمشیر . توانست از کسی بخواهد تا از چنین چیز مهم و خطرناکی مراقبت کند او نمی. نه
  .بود و نه کس دیگر حقیقت مسئولیت او

خشم . دشریچارد شمشیر را از غالف کشید تا صداي زنگ در اتاق بپیچد و به آرامی خاموش 
  .او را فرا گرفته بود. شد شمشیر خاموش نمی

او کلمه حقیقت که بر روي کف دستش بود . شمشیر را باال گرفت و به طول آن نگاه کرد
باید پس از رفتنش شمشیر امن . رفت پیش کیالن میباید . کرد چه کار باید می. کرد احساس می

  .باشد

  .رسید شبه ذهنفکري از طریق احساس نیاز 

با تالشی بزرگ از جادو به وسیله . آن را با دست نگه داشت  او شمشیر را پایین گرفت و دسته
  .توفانی از خشم که در داخلش داشت آن را به پایین فشار داد
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وقتی دستانش را برداشت . ا دسته به داخل سنگ بزرگی بردجرقه و ذرات سنگ شمشیر را ت
کرد اما هنوز جادو را  او باید شمشیر را ترك می. کرد هنوز جادو را در خودش احساس می

  .او جستجوگر واقعی بود. داشت

آیا این منو . من جادو رو داخل خودم نگه داشتم. من هنوز به جادوي شمشیر ارتباط دارم«
  »کشه؟ می

  ».کنه جادو مرگباره و نه چیزي که اونو دریافت می  نها شی تولید کنندهت. نه«

نه او باید این کار را . ریچارد از دیوار سنگی باال رفت و ناگهان نگرانی او را در بر گرفت
  .باید. کرد می

تو بدون «. بازگشت که او را صدا کرده بود مریسویتریچارد به طرف » .برادر پوستی«
در وسط هوا به آرامی . هاي سه شاخه را برایش انداخت یکی از چاقو» .گیراینو ب. سالحی

محافظانش در هر طرف مچش قرار گرفت و . حرکت کرد و ریچارد آن را از دسته گرفت
آمد همانند بخشی از  به نظر در دستش خیلی خوب می. سالح را در مشتش نگاه داشت

  .بازویش

  ».ندایابري بزودي برایت خواهد خو«

  »ممنون«. ریچارد سرش را به نشانه تایید تکان داد

  .لبخند ضعیفی زد مریسویت
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  ».تونم به اندازه کافی نفسمو نگه دارم دونم می نمی«. ریچارد به سمت سیلف برگشت

  ».خوام مسافرت کنیم من به اندازه کافی دراز هستم که به جایی که می. گفتم بهت«

  ».باید نفس بکشم«. نفس را نشان دهدتالش کرد تا ت» .نه منظورم هوا بود«

  ».کشی تو منو نفس می«

  »چی؟«. او به صدایش در اتاق گوش کرد که انعکاس یافته بود

ترسی اما باید  کنی می اولین باري که سفر می. سفر تو باید منو تنفس کنی موقعبراي زندگی «
زنده  تو رو موقع تنفس من. نترس. من میمیرن داخلاونایی که این کارو نکن . این کارو بکنی

فقط از این . کنی دي و هوا تنفس می رسیدي منو بیرون می هوقتی به محل دیگ. دارم نگه می
  ».میري ترسی که منو نفس بکشی ولی باید این کارو بکنی وگرنه می می

  توانست این کار را بکند؟ آن را نفس بکشد؟ آیا می. ریچارد دیرباورانه نگاه کرد

  .نیاز داشت که این کار را بکند. کرد باید این کار را می. او در خطر بود. رسید کیالن میباید به 

. باشه من آماده رفتن هستم«. ریچارد آب دهانش را قورت داد و نفسی عمیق و شیرین کشید
  »چی کار کنم؟

  ».کنم من می. کنی کاري نمی«
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بازو او را بلند کرد و از دیوار به . فشار دادو  اي مایع باال آمد و بدور او چرخید بازوي نقره
  .داخل خود کشید

  .او به یاد خانم رنکلیف در جریان آب خروشان افتاد: ریچارد دید ناگهانی داشت
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  هفتمچهل و فصل 

تر از زود. رسید گلویش به قلبش. زد پلکی المپ روشن نور برابر در ورناشد،  باز در که زمانی
 لیونا .شد جمع چشمانش در اشک و بود لرزیدن حال در ترس از او. بازگردد لیونا که بود آن

.بود نکرده شروع را درد آزمایش هنوز

»تو برو«. زد فریاد کسی ر سر ب لیونا

 آشنا صدایی »بکنم؟ کارو این باید من چرا«. دید در ورودي در ظریف زنی و نشست ورنا
»!نیست من کاراي جزو این. کنم تمیز اونو اتاق خوام نمی من«. کرد می اعتراض

 تو خواي می یا شهب  تمیز کثافت این باید. کنه می کور منو بو و کنم کار باهاش اینجا باید من«
».بزاري احترام خواهر یه به چطور بگیري یاد تا کنم زندانی اون با همینجا رو

 بوي. ده می بو«. داشت همراه به ی پر از آب کفدارسطل و آمد اتاق داخل به زن غرولندي با
.».تاریکی خواهر کثافت«. تگذاش زمین رويرا  سطل »ده می اونو مثل یآدمای

.».دارم کار. باش سریع .بزن ینوراا به صابون و آب خورده یه فقط«

.»... میلی«. است شده خیره او به که کرد نگاه میلی به ورنا
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 با صورتش از را تف او. کرد تف او بروي میلی و نبود موقع به اما چرخاند را صورتش ورنا
من به تو به عنوان اسقف اعظم . من به تو اعتماد داشتم. آشغال کثیف« .کرد پاك دست پشت

تا اونجا که برا من مهمه . خدمت فرد بدون اسم بودي و تو تمام این مدت در. ذاشم احترام می
  »...امیدوارم تو رو  .این محل بوي جسد کثیف تو رو میده. بهتره بپوسی

  ».تونی از دست وجود کثیفش خالص بشی بعد می .فقط تمیز کن. کافیه«. لیونا گفت

.».نمیشه زود من رايب«. کرد غرولندي انزجار با میلی

 من وظیفه اما باشه اون مثل شیطانی شخصی با اتاق هم که نمیاد ششخو ما از کدوم هیچ«
».کنی بهتر یکم من براي رو با این کار اوضاع  تونی می تو و اونه از کردن سوال

 بوي حداقل نباشین مجبور تا. واقعی نور خواهر براي ،کنم می براتون کارو این من. خواهر بله«
.کرد تف ورنا سمت به دوباره» .کنین تحمل اونو کثیفه

 را فکر این همه. داشت او مورد در افکاري چنین میلی چون کند گریه بود نزدیک ورنا
قرار  تاثیر تحت درد آزمایش با چنان ذهنش. نباشند درست که نبود مطمئن دیگر او. کردند می

. باشد داشته اطمینان خودش بیگناهی به و کند فکر درست توانست نمی دیگر که بودگرفته 
.بود انسان یک تنها او باالخره. باشد وفادار ریچارد به که بود اشتباه شاید

 حال در درماندگی با که کرد احساس او. کرد می شروع دوباره لیونا شد تمام میلی کار وقتی
.خندید شنید را او گریه لیونا وقتی. است وضعیتش خاطر به کردن گریه

.».کن خالی اتاقو بوگندوي چاله اون«. گفت لیونا
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.».کنم می خالیش من و دارین نگه باال دامنتونو فقط. باشه باشه،«. گفت انزجار با میلی

 را دماغش و برداشت را چاله ظرف و داد هل ورنا نزدیکی به را دار صابون آب ظرف میلی
.کرد خارج اتاق از را آن و بود گرفته

.»کرده؟ فرق چیزي«. گفت لیونا برد سرسرا پایین به را آن که این از بعد

.».خواهر نه«. داد تکان را سرش ورنا

».شدن متوقف اونا. ها طبل«. برد باال را ابرویش لیونا

.بودند شده متوقف بود خواب او وقتی حتما ها آن. شد متوجه ناگهان ورنا

»چیه؟ معناش دونی می«

»خواهر نه«

 آزمایش نتیجه خواد می حتما. فردا شاید. برسه ممکنه و نزدیکه امپراطور که اینه معناش«
. بدي جواب جگنگ به باید یا کنی فراموش ریچاردو به وفاداري باید امشب. بینهب وکوچکمون

 در خوب کنه می تموم رو تو کثافتاي کردن تمیز میلی وقتی. کن فکر روش. شده تموم زمانت
».کن فکر موردش
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 و گذاشت اتاق گوشه در را آن و برگشت؛ خالی ظرف با میلی داد می فحش که حالی در
 تا تماما و کشید می زمین روي را آن و کرد می خیس آب در را پارچه او. برگشت زمین سابیدن
.داد می ادامه ورنا به رسیدن

. نبود مهم برایش داشت صابون آب اگر حتی. لیسید آب دیدن با را اش خورده ترك لبان ورنا
 شاید. بنوشد بگیرد را جلویش لیونا آنکه از پیش را آن از قلپ یک است ممکن آیا کرد فکر

.نه

 که بود بلندي صداي با غرولند این» .بکنم کارو این نباید من«. کرد می غرولند خودش با میلی
. بکنم تمیز دیگم اتاق یه باید حاال کنم می تمیز رو پیشگو اتاق که کافیه«. شنیدند می دو هر

 زنه یه که زمانشه کردم فکر. ندارم کار دیگه دیوونه دمآ یه اتاق کردن تمیز با کردم فکر
 قبلیه از بیشتر رو وارن دیگه من. دیوونن همشون پیشگوها. عجیبیه مرد. بکنه کارو این جوونتر
».ندارم دوست

 به او با آیا دانست نمی. بود شده تنگ دلش خیلی. افتاد گریه به وارن اسم شنیدن با تقریبا ورنا
.داد جواب او نپرسیده سوال به لیونا. کنند می رفتار خوبی

 دنبال رو موضوع این حتما من. کنه می آدم اونو قالده آزمایش اما. عجیبه خورده یه بله«
».کنم می

.عزیز وارن اوه. کرد می هم او براي را کار این او. گرفت لیونا از را چشمانش ورنا

 رو تو کثیفه چشماي من. نکن تماشا منو«. بسابد را زمین تا کرد تر نزدیک را سطل میلی زانو با
».کنه می تماشا منو داره خودش نام بدون اینکه مثل اندازه می لرزه به منو. ندارم دوست
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آن را  تا تا ته فرو کرد را دستش و زد آب در را پارچه میلی. دوخت زمین به را چشمانش ورنا
.برد فرو آب در را پارچه و کرد نگاه اش شانه روي از دوباره او. بشویدکامال 

  ».میشه لیاقتشه که چیزي«. خندید لیونا

. گذاشت ورنا ران روي بر خیس دستی »خوبه« .آورد بیرون دار صابون آب از را دستش میلی
»باشی؟ نشسته روش تو اگه بشورم زمینو تونم می چطور! بده تکون پاتو«

.کرد احساس میلی دست برداشتن از بعد رانش روي سختی چیز ورنا

 بدي به بوش و بودم اونجا زود صبح امروز من. است ریخته هم به اتاقش. خوکه یه هم وارن«
».بود همینجا

 را پایش وقتی اینکه مثل گذاشت رانش زیر را ها آن و برد پایش طرف دو به را دستش ورنا
 و یافتند را سختی چیز انگشتانش. کرد می برقرار را تعادلش داشت بود کرده بلند میلی براي
.شناخت را آن اي جرقه با. نداد تشخیص را آن ذهنش ابتدا. نازك

.بود داکرا

.بکشد نفس توانست می سختی به. شدند سفت عضالتش. شد منقبض اش سینه

 صادق زن یه به«. برگرداند را صورتش و شد منقبض او و کرد تف او به دوباره ناگهان میلی
».کن دور من از چشماتو! نکن نگاه اونجوري
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.بود دیده را او شده گشاد چشمان میلی حتما شد متوجه ورنا

 خواي می اگه و بکنه حموم بخواي اینکه مگه. شد تموم« گفت شد می بلند حالیکه در او
».زنم نمی دست شیطانی زن اون به من. کنی فکر دوباره بهتره باشه اینطوري

.»برو و بردار ظرفتو فقط«. گفت صبري بی با لیونا

 زد می سختی به قلبش. کردند می گزگز انگشتانش و بود گرفته دستش در محکم را داکرا ورنا
.بشکندضربان قلبش  فشار اثر در هایش دنده از یکی است ممکن کرد می فکر که طوري

  .لیونا در را بست. میلی از اتاق خارج شد بدون آنکه به عقب نگاه کند
خیلی زود آرزو . گیري اگه امتناع کنی در برابر امپراطور قرار می. ورنااین آخرین شانسته «

  ».دم کرده بودي اینو بهت قول می کنی که با من همکاري می
  .تر بیا نزدیک. تر بیا نزدیک :ورنا فکر کرد

  .تر بیا نزدیک. به صندلی برگشت و از لیونا دور شد. اولین موج درد را احساس کرد
  .».کنم به من نگاه کن میوقتی باهات صحبت «

او دیگر شانسی . تر شود ورنا فریادي کوچک کشید اما همانجا ماند تا لیونا به او نزدیک
زن قبل از این که فاصله را کمتر کند او را . کرد استفاده می فرصت نداشت و باید از این

.بود تر می باید نزدیک. کرد متوقف می

.»!بشین گفتم«. شد نزدیکترقدمی  لیونا

.کن نزدیکتر اونو لطفا عزیز خالق
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 به تا بود خواهی وفادار امپراطور به و نیستی وفادار ریچارد به که بگی و کنی نگاه من به باید«
.».نگو دروغ پس نیستی وفادار دیگه کی فهمه می اون. بشه وارد ذهنت

.»!کن نگاه من به کنم می صحبت باهات وقتی«. دیگر قدمی

 اما بود نزدیک کافی اندازه به او. کشید باال را او و چسبید را موهایش مشتی. دیگر قدمی
 آزمایش نزار عزیز خالق اوه. کند بلند را دستش توانست نمی و کرد می درد شدت به بازوهایش

.دارم نیاز دستام به من. کنه شروع پاهام با. کنه شروع دستام با رو

 داکرا با را دستش کرد سعی قدرتش تمام با. شد شروع بازویش در درد پا از شروع جاي به
.کردند می درد شدت به انگشتانش. خورد نمی تکان اما. ببرد باال

.افتاد داکرا و شد باز انگشتانش داشت که کنترلی مامت با

».نه پاهام کنم می خواهش. باش نداشته کاري پاهام با دفعه این لطفا«. کرد گریه او

 باید. کنه نمی فرقی. ها دست پاها«. زد را او سیلی با زن و راند عقب به را سرش لیونا مشت
».بشی تسلیم

 دیگري سیلی که چرا بگوید نتوانست دیگري چیز ورنا» ... و خوري می شکست. تونی نمی تو«
.نشست صورتش بر

 توانست می اما سوخت می ورنا بازوهاي. کرد اسپاسم کنترل بدون و پرید پاهایش به شدید درد
.بود صندلی روي داکرا دنبال به کورکورانه دستش. دهد تکان را ها آن
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.آورد مشتش داخل به و گرفت آن فلزي دسته دور به را دستش. کرد لمس را آن شصتش

.کرد فرو لیونا ران در را داکرا و فراخواند را اش اراده و نیرو تمام

.کرد آزاد را ورنا موهاي و کشید فریادي لیونا 

».باش آروم. زدم بهت داکرا یه من! آروم«. زد نفس نفس ورنا

.».رسی می جایی به که نکردي فکر«. کرد آرام ران عضله باالي در را پایش دست یک با

 نظر به نه مگه فهمیم، می که کنم فکر حاال خوب«. کشید نفس و داد قورت را دهانش آب ورنا
.».بدي دست از ممکنه زندگیتو تو و ندارم؛ دادن دست از براي چیزي من میاد

 دردسري چه برات تونه می کاري چنین که بشی متوجه ممکنه اینکه یا ورنا باش مواظب«
.».بیرون بکشش. نیافتاده اتفاق این کنم می تصور من و بکش بیرون. کنه ایجاد

.»مشاور باشه عاقالنه نصیحت این کنم نمی فکر اوه«

.».میشه بدتر برات بکنم کارو این اگه. بگیرم هانتو جلوي تونم می. دارم رو قالده کنترل من«

 درباره زیادي چیزاي سفر سال بیست این در گم به بهت باید کنم فکر خوب! لیونا واقعا«
 دستت منو هان کنترل راداهان از استفاده با تونی می که درسته. گرفتم یاد داکرا از استفاده
.».کنی فکر بهش باید که داره وجود چیز دو اما بگیري
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 جریانش اولین تا باشی سریع کافی اندازه به تونی نمی گرفتی منو هانه جلوي وقتی اینکه اول«
.».میري می سریع بزنم دست هانم به من اگه. کافیهاین زمان  من تجربه با. نخوره بهت

 تا ده می امکان بهت این. باشی داشته پیوند قالده به باید تو من هان گرفتن براي اینکه دوم«
 به ممکنه من هان گرفتن براي لمس عمل همین نظرت به. کنه می کار اینجوري. بدي تغییرش

 خوام می گمب خودم  از طرف باید اما نیستم مطمئن خودم من بکشه؟ رو تو تا بده قدرت داکرا
.»لیونا؟ بکنیم تستش خواي می کنی؟ می فکر چی. بکنم تستش

 ریخت می دستش بر که را گرم خون ورنا. به وجود آمد تاریک نیمه اتاق در طوالنی سکوت
.»کنی؟ کار چی خواي می. نه«. رسید گوش به لیونا آرام صداي نهایت در. کرد احساس

 باید ما کردم مشاور رو تو من چون بعد و میاري در رو راداهان این همه از قبل خوب«
».کنی نصیحت منو تا باشیم داشته کوتاهی صحبت

».گم می بهت خواي می چی هر من و داري می بر رو داکرا هم تو برداشتم رو قالده من وقتی«

 من. بکنی درخواستی که هستی موقعیتی در سختی به«. کرد نگاه زده وحشت چشمان به ورنا
 تا مونه می جا همون داکرا. گرفتم یاد درسمو من. کردم اعتماد تو به چون هستم اتاق این در

. نداره ارزشی تو موندن زنده گم می من که بکنی کاریو همون اینکه مگه. بشه تموم کارم
لیونا؟ فهمی می

».بله«. آمد شده تسلیم جوابی

  ».کنیم می شروع پس خوب«
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کرد حرکتش همانند  همانند تیري به جلو پرتاب شد و همزمان به آرامی و توازن حرکت می
چشمش روشنایی و تاریکی را . یی یا سرمایی نبودگرما. الك پشتی زیر آب در نور ماه بود

بود او را در روحش  سیلفهایش پر از وجود سبک و شیرین  همزمان در خود داشتند و شش
  .کرد تنفس می

  .شعفی همراه داشت
  .ناگهان به پایان رسید

این تغییر او را در وحشت . ها ستارگان ماه درختان صخره. مناظر در اطرافش منفجر شدند
  . افکند

  .به او گفت نفس بکش
.نه. وحشت زده کرد ااین فکر او ر

.بکش نفس گفت او به

 از هایش شش و داد بیرون را شیرین نفس و داشت کمکش به نیاز آورد یاد به را کیالن او
.شد خالی شعف

.کشید داخل به را بیگانه هواي دوباره الزم اما ،آمیز اکراه نفسی با

 ها، صحبت هوا، در برگان ها، قورباغه ها، خفاش ها، حشره – داشتند وجود اطرافش در صداها
  ..رسیدند می گوش به تنهایی به آنها همه ها زدن سوت

. بود ذهنش در آشنا وجودي و گذاشت شب دنیاي در سنگی دیوار بر آرام را او بازویی
. چاه هاي خرابه از بیرون بودند شده پخش سیاه هاي جنگل تمام در شمریسویت دوستان
 آمد می نظر به. بودند ایستاده ها ستون میان در تعدادي و نشسته افتاده هاي بلوك کنار تعدادي

.بودند نشسته باستانی ساختاري لبه در
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».سیلف ممنون«

».بري خواستی می که هستیم همونجایی ما«. گفت شد می منعکس شب هواي در که صداي با

»؟هستی اینجا کنم سفر دوباره خواستم...  وقتی«

».مسفر آماده همیشه باشم بیدار هاگ«

»؟خوابی میکی «

».ارباب بگین شما موقع هر«

 به او. کند می تایید را چیزي چه نبود مطمئن که این با داد تکان تایید نشانه به را سرش ریچارد
ی احساس ،مناظر از نه البته شناخت می را جنگل او. شد دور سیلف چاه از و کرد نگاه شب

او این محل سنگی را ندیده بود پس باید جایی عمیقتر در داخل جنگل . آشنا در او ایجاد شد
.کجاست تانیمورا دانست می ستارگان جهت به توجه با .هاگن باشد

 خوش«. گذشتند او از ها خیلی. آمدند می ها خرابه در و شدند می جمع اطراف از ها مریسویت
 به را خود شاخه سه چاقوي ها مریسویت دندش می رد که همانطور» .پوستی برادر آمدي،
 برادر بخواند بزودي یابریت امیدوارم«. خواست برمی زنگی صداي و زدند می او چاقوي
.گفتند می را این کدام هر ضربه هنگام در» .پوستی

».ممنون«. گفت می فقط و دانست نمی را درست پاسخ ریچارد
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 بار هر زنگ صداي و زدند می یابري به اي ضربه و گذشتند می او از ها مریسویت که همانطور
 ها مریسویت بقیه که همانطور. کرد می تر گرم را بازویش و کشید می طول قبل از تر طوالنی
.بزند آنها به را خود یابري تا داد تغییر را مسیرش شدند می نزدیک

 کم نوري و بود عصر زودهنگام. دید را ها ستاره موقعیت و کرد نگاه آمده باال ماه به ریچارد
 همان شب این. بود کرده ترك شب سیاهی را آیدیندریل او. شد می دبده غربی آسمان در هنوز
.بود کرده صرف سیلف با را روز تمام او. باشد بعدي شب باید. نبود شب

 باید که دانست می تنها. نداشت تشخیص براي راهی او. ماه یک یا. سه یا. روز دو که این مگر
.بود گذشته روز یک شاید بود اندازه همان ماه. باشد روز یک حداقل

 وارد ها مریسویت پشتش در. بزند ضربه او یابري به دیگري مریسویت تا ایستاد اي لحظه او
 دیواره از بقیه تا بود گذشته ثانیه چند تنها. بودند نوبتشان منتظر بزرگ خطی. شدند می سیلف

.شدند درخشان جیوه وارد

 صداي و زد می لبخند زنگ صداي با او. کند لمس را یابري گرم احساس تا کرد توقف ریچارد
.بود ها استخوان و گوشش در دلنشین

.ندک قطع را دلنشین آهنگ که کرد احساس شدیدي نیاز او

.»هست؟ نیاز من به کجا«. کرد متوقف را مریسویت یک او

.».شناسه می راهو اون. بره می رو تو اون«. کرد اشاره خود یابري با مریسویت
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 منتظر کسی خرابه دیوار کنار تاریکی در. رفت بود کرده اشاره مریسویت که جهتی به ریچارد
.دهد پاسخ نیاز به تا زد می نهیب او به یابري آهنگ. بود

.شناخت را او ماه نور در. زن یک اما نبود مریسویت نفر آن

.»ریچارد خیر به عصر«

.»!مریسا«. برداشت عقب به قدمی او

 یابري و باشی خوب امیدوارم. وقته خیلی چطوره؟ من آموز دانش«. زد مالیمت با لبخندي او
.».بخونه تو براي

.».گه می نیاز یه از بله«. گفت کنان من من او

».ملکه«

.».داره نیاز تو به اون. ملکه! بله«

»کنی؟ آزادش کنی؟ کمک شبه اي اماده«

 چندین. برد ها خرابه داخل به را ریچارد او داد تکان تایید نشانه به را سرش آنکه از پس
 با ها آن میان فاصله که دیوارهایی بین از. رفتند شکسته درهاي سمت به آنها همراه مریسویت

 دیگر ماه نور شدند تر محکم دیوارها وقتی اما شد می وارد ماه نور بود شده پر تاك درختان
 باالي به او دنبال به ریچارد. رفت جلو به و کرد روشن دستش کف در آتشی او. شد نمی وارد
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 استفاده مورد هاست سال ندآمد می نظر به سرسراها پاییندر  و شد تاریک خرابه وارد ها پله
.است نگرفته قرار

 کوچک شعله مریسا. بودند شده اتاقی وارد. آمد نمی نظر به کافی دیگر ناگهان دستش کف نور
 از پوشیده نخورده دست هاي بالکن. کرد بزرگ اتاق وارد را نور و داد قرار ها مشعل درون را

 ها کاشی. داشت قرار اصلی طبقه در دار کاشی حوضی آن پایین در و بود تارعنکبوت و خاك
 آلودگی با حوضچه در تیره آب و بودند شده سیاه کثیفی از اکنون بودند سفید زمانی که

 نقطه این از خارج ساختارهایی و بود باز مرکز در دار طاق سقف سرشان باالي در. بود پوشیده
.بود گرفته قرار باز

 به آرامشش مرکز در ندلنشی آهنگ. زدند می او بر را خود یابري. بودند او کنار ها مریسویت
  ..رسید می گوش

 توانند می آیند می دنیا به جوانترها وقتی و آییم می او پیش ما. است ملکه محل این«. گفت یکی
».کند ترك را اینجا تواند نمی ملکه اما کنند ترك را اینجا

»چرا؟«. پرسید ریچارد

 گرفت قرار تماس در نامرئی چیزي با وقتی. کرد دراز چنگالی و آمد جلو دیگر مریسویت
 جاي ها سنگ از یکی داخل در درخشان طاق. کرد روشن کم نوري با طاقی تمام محافظ

 نامرئی محافظ و کشید عقب را دستش مریسویت. نداشت سوراخی اینکه جز به گرفت می
.شد
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 جدید ملکه و ایم خورده را او گوشت تمام ما. بمیرد باید و است آمده سر به قدیمی ملکه زمان
 به و خواند می یابري از استفاده با ما براي جدید ملکه. آید می وجود به آن فرزند جوانترین از
 و برود دیگري جاي به جدید ملکه تا رسیده آن زمان. است قدرتمند و جوان که گوید می ما

.بسازد را ما جدید کولونی

 سرزمین تا کنیم کمک ملکه به باید حاال. است بیدار سیلف و است رفته بین از بزرگ محافظ«
».دهیم تشکیل جدیدي

. کنم می احساس اونو نیاز. بشه آزاد تا داره نیاز. بله«. داد تکان تایید نشانه به را سرش ریچارد
»نکردین؟ آزادش چرا. کنه می پر آوازش با منو

 رو ملکه تو تنها کردي بیدار رو سیلف و بودي الزم ها برج براي تو که نطورهما. نیماتو نمی ما«
 آواز برایت دو هر تا بشود انجام باشی داشته یابري تا دو که این از قبل باید. کنی آزاد نیاتو می
».ننداوبخ

 مرکز در حفاظ که کرد احساس. رفت طرف یک هاي پله از ریچارد غریزه با شده هدایت
. برود باال سنگی هاي پله از تا داشت نگه سینه بر را یابري. شد وارد باال از باید است تر قوي

 کرده نرم را او آرامش آهنگ. بود خواهد خوب چقدر ها آن تاي دو کند تصور تا کرد تالش
.آمد دنبالش به مریسا اما ماند عقب مریسویت. انداخت حرکت به را او ملکه نیاز اما بود

 کنار در مارپیچ هاي پله و رفتند می بیرون به ها پله. کرد می حرکت قبلی سفر همانند ریچارد
 بین از هنوز که بود کرده ایجاد ها سنگ میان در یهای سایه ماه نور. بودند خرابه هاي ستون
.بودند نرفته



G

مسلک پارسایان Good-life.ir

17

 رفته باال طرف دو در ها ستون. رسیدند نگهبانی برج کوچک راهروي باالي به آنها نهایت در
 تمام زمانی که آمد می نظر به. بودند شده تزیین ها گورگویل با و رسیدند می هم به باال در و بود

 پایین به ریچارد بلند برج از. است کرده می متصل یکدیگر به را ها برج و داد می پوشش را طاق
 داشتند قرار گونه ردیف که بلند هاي ستون بر انحنادار سقف. کرد نگاه طاق باز نقطه و

.بودند نیزه همانند ها ستون این بود برافراشته

 بود چسبیده او به پشت از کامال هایی دستورالعمل ارائه براي اش همیشگی قرمز لباس با مریسا
.کرد می نگاه تاریک طاق به سکوت در و

 یابري. کند آزادش تا زند می صدا را او که کرد می احساس پایین حوضچه در را ملکه ریچارد
.کرد می صدا او براي هایش استخوان میان از

 به یابري با و گرفت بیرون را دیگرش دست. کرد حرکت باال به نیاز پایین به دستش آوردن با
 لرزه به و شد خم او وارده نیروي از آهن. کرد اشاره دیگرش دست انگشتان امتداد در پایین

.آمد در

 اما بود دردناك صدا. کشید جیغ شب تا رفت باال صدایشان و زدند زنگ یابري هاي شاخه
 تا پوشاند را گوشش و برگشت مریسا. خواند جلو به را آن. شود ضعیف نداد اجازه ریچارد
.نشنود را یابري فریاد صداي

 کرکننده زنگی با. شد ظاهر آن سطح در هایی جرقه. آمد لرزه به پایین در مانند طاق حفاظ
 همه و ریخت حوضچه بر و شد پرتاب اطراف به شیشه مانند آن هاي تکه و شکست حفاظ

.کرد روشن را جا
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.یافت باز را خود سکون شب و شد ساکت یابري

 قدرتشان و شدند پهن هایش بال. کرد آزاد آشغال و ها لجن از را خود و لرزید پایین در حجمی
 رسید طاق به مداوم زدن بال با. خواست هوا به ملکه. خوردند هم به و کردند آزمایش را

 خم آزمایش براي را جدیدش هاي بال از قسمتی. بودند سنگ گرفتن آماده و باز هایش چنگال
 با. کرد مریسا و ریچارد ایستادن محل سنگی برج از آمدن باال به شروع او. بود کرده

  .بودگرفته  قرار ها ترك در هایش چنگال و کشید باال برج از را خودش قدرتمند هاي کشش

. بود آویزان ستون از لغزان سطحی بر قرارگرفته پرست آفتاب همانند ریچارد کنار ایستاد وقتی
 در ریچارد. است مریسا لباس قرمزي به او که ببیند توانست می ریچارد ماه روشن نور در

.دید هایی تفاوت شدن تر نزدیک با اما کند می نگاه قرمز اژدهاي به کرد احساس فکر اولین

 روي بر مریسویت همانند کوچکی هاي فلس و بودند اژدها از تر عضالنی بازوهایش و ها دست
 تا دم از و شد می دیده فقراتش ستون طول در چسبیده بهم هاي تکه از ردیفی. داشت قرار آن

 کمکی فقرات ستون چند اطراف در سرش در. بود کرده پیدا ادامه سرش در بزرگ میخی
 تکان کشید می نفس وقتی که شد می دیده فلس بدون هاي ردیف با مانندي تاج برآمدگی

.خورد می

.نوردید در را شب هواي و شد باز آرامی به هایش بال. کرد می جستجو و نگاه ملکه سر

»هستی؟ چی دنبال«. پرسید ریچارد

 اي گونه به ناگهان. گرفت بر در را او عجیبی بوي با نفسش و چرخاند طرفش به را سرش
».بروم محل این به خواهم می«. فهمید می او که داشت معنایی بو. شد متوجه را نیازش
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 لرزش که کرد ایجاد صدایی او. چرخاند ها ستون پشت در شب سکوت سمت به را سرش او
 سر باالي در هوا که ببیند توانست می دریچار. کرد می ایجاد شب هواي در را طوالنی و کوتاه

 تند بویی. خوردند تکان او توسط صدا ایجاد حین در ها آن. شود می کشیده روبان همانند او
.کرد نگاه برچ از پیش شب تاریکی به و کرد پر را بینی

 تر روشن تصویر و کرد ایجاد صدا دوباره ملکه. شد روشن او برابر در تصویري همانند هوا
 ریچارد. شد می دیده مهی میان در که بود آیدیندریل داد می تشخیص او که بود اي صحنه. شد

 کوه در جادوگران جایگاه شد ایجاد صدا دوباره و پیشگوها قصر دید می را شهر هاي ساختمان
.شد دیده

 خود با متفاوت معنایی. بود متفاوت اما کرد ایجاد بویی دوباره و چرخید او سمت به سرش
».بروم اینجا به چگونه«. داشت

 دانش داد می نشان لبخندش. زد بو طریق از معنا فهمیدن خاطر به شگفتی از لبخندي ریچارد
.دارد را موردنیاز

 خواهد را تو او. آنجا«. شد پرتاب درخشان سیلف طرف به درخششی و کرد دراز را دستش
».برد

 ملکه. برود سیلف سمت به تا کند عبور ها سنگ از تا آورد در حرکت به را خود بالهاي ملکه
 توانست نمی اما کند کمکش تا کرد می استفاده هایش بال از باید کند پرواز توانست نمی خوب

 او و گرفت بر در را ملکه سیلف. برسد آنجا به تا داشت کمک به نیاز. برود آیدیندریل به
.بود رفته قرمز ملکه و گرفت بر در را او جیوه. فشرد هم به را هایش بال
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.کرد می صدا هایش استخوان و بود ایستاده یابري آواز لذت با خندان ریچارد

 و گرفت گردن پشت در پیراهنش از را او کرد احساس ناگهان. ».بینمت می پایین«. گفت مریسا
.انداخت پایین به برج از خود هان قدرت با

 و بود آویزان انگشتانش از او. گرفت افتادن هنگام را طاق لبه و آمد جلو ریچارد غریزه با
. زد زنگی خورد سنگ به که همچنان یابري. بود گرفته قرار فوتی صد ارتفاع در حداقل پایش

.است شده بیدار کابوس از که شد متوجه ترس با

 وسوسه را او که شد متوجه وحشت با او. شد بیدار کامال ذهنش یابري بدون. بود رفته آواز
.است شده انجام چه تاکنون و اند کرده

 و کشید داخل را پایش. فرستاد او سمت به آتشی گلوله است آویزان که دید را او شدن خم با
.کرد نمی دوبار را اشتباه یک او. شد رد آتش

 با. یافت اي یبرآمدگ انگشتانش. کند پیدا چسبیدن براي چیزي کرد تالش وحشت با ریچارد
 آتشی گلوله زمان همین در شد آویزان طاق زیر به و گرفت را آن فرار براي ناامیدانه تالش
.کرد پرتاب هوا به را آشغال و افتاد زیر تیره حوضچه بر و شد رد کنارش از دیگر

 پایین به او. ارتفاع از بلکه مریسا از تنها نه بود یافته افزایش ترس دست روي بر دست
 آمد می پایین ریچارد که همانطور. آمد می پایین ها پله از مریسا. کرد حرکت به شروع برآمدگی

.رسید می طاق به تا عمودي تقریبا و شد تندتر او دست خط
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 شرمنده شدت به ریچارد گرفتند درد شدت به انگشتانش دکر میحرکت  عجلهبا که همانطور
 متوجه را چیز همه اي کننده ناراحت حالت به کرد؟ می فکر چه او بود؟ احمق اینقدر چطور. بود
.شد

  .مریسویت شنل

بیاد آورد که بردین به بیرون دویده و دفتر یادداشت کولو در دستش بوده است و از او 
او به یاد آورد که در دفتر یادداشت نوشته شده بود که عالوه بر . خواست شنل را در آورد می

کرد تا چیزهایی جادویی بسازد و به آنها نیرو و استقامت یا  آنها دشمن هم از جادو استفاده می
توانستند نور را براي تخریب در جایی متمرکز کنند یا  آنها می. یژگی دیگري بدهدهر و

  .چیزهایی در فاصله طوالنی ببینند حتی درشب

کولو بارها . شنل مریسویت باید از همان اشیا باشد تا به جادوگران امکان نامرئی شدن بدهد
ها توسط  شاید مریسویت. کردند هایی که ساخته بودند نادرست عمل می گفته بود که سالح

  .دشمن ساخته شده بود

بردین . کرد ارواح عزیز چه دردسري درست کرده بود؟ چه کرده بود؟ باید شنل را باز می
  .تالش کرده بود تا به او هشدار دهد

او آنقدر براي نجات دادن کیالن . کند احساس بر عقل حکومت می: قانون سوم جادوگري
چطور . لیل استفاده نکرده بود و هشدار بردین را گوش نکرده بوداحساساتی شده بود که از د

  .خواست جلوي محفل را بگیرد؟ اشتباه او به آنها کمک کرده بود می

  .ده فوت دیگر. شد رسیده بود ریچارد تا جایی که خط دستش تقریبا عمودي می
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کرد و به  د رها میبای. آمد او رعد و برقی را دید که به سمتش می. مریسا در ورودي ظاهر شد
وقتی رعد و برق نزدیک شد و صدایش گوش او را . افتاد، آرزو کرد سریعتر بیافتد زمین می
  .دوید باید می. کرد اي فرار می باید به گونه. کرد نزدیک بود سرش را قطع کند اذیت می

».من عروس تو رو دیدم ریچارد«

»کجاست؟ اون«. زد خشکش ریچارد

».بردم لذت اون جیغ از چطور گم می بهت. کنیم صحبت تا نبیرو بیا اونجا از«

».کجاست«

».تانیمورا در. من شاگرد جا همین«. پیچید آنجا در مریسا خنده

 که محلی آخرین به اتاق میان در و شد روشن اتاق. آورد وجود به برق و رعد ریچارد خشم با
 کرد می فکر تعجب با او. برخواستند هوا به زیادي دود با ها سنگ خرده. رفت بود دیده را او

.نیاز. است کرده را کار این چطور

»بزنید؟ آسیب اون به باید چرا! چرا«

 اي وسیله او. است ساده. ده می درد تو به اون درد. مهمی تو. نیست مهم زیاد اون. ریچارد اوه«
».توئه خون به رسیدن براي

»دارید؟ نیاز من خون به چی براي«. افتد راهرو به ریچارد چشمان
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.رفت راهرو طرف به و آمد پایین سریع. رسید پایان به سوالش وقتی

 باید. کردي محدود زیرین دنیاي به منو ارباب تو بردي، بین از چیزو همه تو که این خاطر به«
».بردي بین از اونو تو اما کردم خودمو کار من. شدم می جاودان باید. گرفتم می خودمو جایزه

 استفاده کاهشی جادوي از او. شکافت را او کنار دیوار تمیزي طور به دیگري رعدوبرق
. کجاست او دهد تشخیص توانست می و بود باورنکردنی قدرت با اي ساحره او. کرد می

زد؟ نمی هدف به چرا اما. کرد می احساسش

 جگنگ به باید من تو خاطر به بدتر، اما«. زد ضربه پایینش لب روي حلقه به انگشتی با او
 خاطر به همش. بکنم کارایی چه کرد مجبور منو. کرد چه من به دونی نمی. کنم خدمت خوك

 خواهم کارو این و کنم حموم خونت با تا خوردم قسم. میدي تاوان ولی! رال ریچارد! تو
».کرد

».میشه عصبانی بکشی منو اگه چی؟ جگنگ مورد در«

».رفت دیگر ستون به او از و رسید پشتش به آتش«

 به. خوري نمی رویا رهرو درد به دیگه دادي انجام رو موردنیاز کار که حاال. اون برخالف«
».دارم بزرگی آرزوهاي و بکنم خواد می دلم کاري هر تونم می من جایزه عنوان

 با اما بایستد دیوار پشت بود ممکن او. کند فرار تواند نمی شکل این به شد متوجه ریچارد
.کرد می پیدا را او مریسا هان از استفاده
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 پایین پشتش از و گرفت را مریسویت شنل و برد باال را دستش و کرد فکر بردین به دوباره او
 اما. دید می را شنل جادوي بلکه ببیند را او هان طریق از توانست نمی اسمری. کرد صبر و کشید

.بود شده ساخته مریسویت توسط که بود نیرویی شنل جادوي

 به دهد اجازه توانست نمی. شود شکنجه او تا کرد می شکنجه را او مریسا. بود شده اسیر کیالن
.نداشت دیگري انتخاب. برسد آسیبی کیالن

  .شد ناپدید و پیچید خود دور را شنل
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  تمشهچهل و فصل 

  ».این آخریش بود قول میدم« 

. قلبش مریض بود. شناخت ورنا به چشمان زنی نگاه کرد که بیش از صد و پنجاه سال بود می
  .شناخت ها بودند که او به خوبی نمی خیلی. او را خوب نشناخته بود

  »ها میاد؟ براي چی جگنگ به قصر پیشگو«

لرزید  صداي لیونا می» .رهرو رویا بودنه قدرتشو تنها  نیستبیشتر از یه آدم عادي  شقدرت«
می . اونایی که موهبت دارن تا به هدفش برسهمخصوصا  ،کنه از بقیه استفاده می«. اما ادامه داد

  ».به نفعش باشه انشعابات پیشگویی کنه تاما استفاده  علماز خواد 

فتح کنه و تمام مدت قدرت و توانایی پنجاه سال طول کشید تا دنیاي قدیم رو . صبوریه مرد«
  ».گرفت میو اطالعات مورد نیازش رو  می کرد خودشو تکمیل کرد و ذهن بقیه رو جستجو

در مورد جادو . خواد اینجا خونش باشه خواد از پیشگویی خزانه استفاده کنه می نه تنها می «
کنه و اثر  ندارن هم اثر میروي اونایی که موهبت  همردایی رو اینجا گذاشته تا ببین. دونه می

  ».کنه می  جا فتحهاي این با کمک پیشگویی رو دنیاو کنه  اینجا زندگی می. نداشته باشه جانبی

 غنایمو از  بدست میگیرهکنترل دنیا رو به مدت صدها سال  ا فتح شدنوقتی تمام سرزمین«
  ».یه رهبر جاودان باشه که تو ذهنش چیزي جز این نیست . کنه ادش استفاده میاستبد
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  »تونی بگی؟ دیگه چی می«

  »بزار برم ورنا؟. همه رو گفتم. هیچ چی«. لیونا دستانش را تکان داد

  ».انگشتتو ببوس و از خالق طلب بخشش کن«

  »چی؟«

  ».تنها امیدته لیونا. محافظ رو ترك کن«

  ».کنم نمی .تونم این کار رو بکنم نمی«. لیونا سرش را تکان داد

نور از چشمان لیونا . اي بحث هانش را گرفت بدون کلمه. ورنا زمانی براي تلف کردن نداشت
  .آمد و بر زمین افتاد و مرد

توانست  احساس خوبی بود که می. ورنا به انتهاي خالی سرسرا رفت جایی که اتاق سیمونا بود
ش در زد و آن را زده کردن شگفتبدون  ،با دقت. هان خود را کنترل کند حفاظ را پایین آورد

  ».سیمونا به گوشه اتاق پناه برد ،باز کرد

  .عزیزم نباش نگران. هستم ورنا. سیمونا

  »!اون میاد!اون میاد«. دهنده زد سیمونا فریادي تکان
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خواهر . تو دیوونه نیستی. دونم می«. ورنا درخشش کوچکی از هان در کف دستش ایجاد کرد
  ».میاداون . سیمونا

اوه لطفا ما باید قبل از اینکه به اینجا بیاد فرار ! ما باید فرار کنیم! ما باید فرار کنیم«. فریاد زد
  .او افتاد و حلقه دستش را بوسید» .ترسم کنه، من می اون تو خوابم میاد و منو اذیت می. کنیم

براي نجات تو از من راهی . سیمونا، خوب گوش کن«. ورنا زن لرزان را در بازوهایش گرفت
  ».تونیم فرار کنیم می. تونم بهت امنیت بدم می. رهرو رویا دارم

  »کنی؟ تو منو باور می«. شد و به ورنا پلک زد تزن ساک

اما باید تو هم منو باور کنی که راهی براي حفاظت از تو در . دونم حقیقت رو میگی می. بله«
  ».برابر رهرو رویاها هست

  »واقعا ممکنه؟ چطور ممکنه؟«. هایش پاك کرد از گونهسیمونا قطعات اشک را 

  »ریچاردو یادت میاد؟ مرد جوونی که آوردم؟«

تونه ریچاردو فراموش کنه؟ دردسر و  چه کسی می«. سیمونا با لبخند در بازوي ورنا تایید کرد
  ».شگفتی با هم

رسیده تا با رهرو به جز موهبت ریچارد جادویی داره که از اجدادش به اون . حاال گوش کن«
البته هر کسی به اون وفادار . کنه جادویی هست که از اون حفاظت می. بجنگه واقعی  يرویا

  ».دنکررهرو رویاها ایجاد  براي همین این جادو رو ضد. باشه هم محافظت میشه



G

مسلک پارسایان Good-life.ir

5

  ».جادو ایجاد بشه ،ممکن نیست که با وفاداري«. جشمانش گشاد شد

تو اتاق پایین سرسرا زندانی کرده بود و قالده دور گردنم انداخته بود و از آزمایش  ،لیونا منو«
به من گفت رهرو رویا . کرد تا من از ریچارد جدا بشم درد براي شکستن اراده من استفاده می

. کار میکنه سیمونا. خواد بیاد تو خواب من مثل تو اما وفاداري من به ریچارد مانع میشه می
  ».تونی تو هم می. من از رهرو رویا حفاظت شدم. کنه اما کار می ،چطوردونم  نمی

خوام این  می. ورنا من دیوونه نیستم«. خواهر سیمونا موهاي خاکستري را از صورتش پاك کرد
خواي چی کار  می. باید فرار کنیم. خوام از رهرو رویا فرار کنم می. قالده از گردنم باز شه

  »کنم؟

کنی تا  خواي به ما کمک کنی؟ به بقیه خواهرا کمک می می«. تر فشرد حکمورنا زن کوچک را م
  »فرار کنن؟

  ».خورم به خالق قسم می«. را بر حلقه انگشتر فشار داداش  سیمونا لبان ترك خورده 

  ».باید با اون در ارتباط باشی. به ریچارد هم قسم بخور« 

خورم به ریچارد وفادار  من قسم می«. سیمونا او را عقب زد و پیشانیش را بر زمین گذاشت
  ».بخشم تا خالق منو در دنیاي دیگه حفظ کنه زندگیم را به او می. باشم

دستانش را بر دو طرف راداهان گذاشت و اجازه داد . ورنا از سیمونا خواست تا بلند شود
  .قالده باز شد و افتاد. هانش جریان پیدا کند اتاق از این تالش پر شد
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در  را محکماو ورنا هم . آغوش کشید دي از خوشحالی کشید و ورنا را بهسیمونا فریا
  .دانست او شادي باز شدن راداهان را می. داد غوشش فشارآ

  ».به کمکت نیاز دارم. کاراي زیادي داریم اما وقت نه. سیمونا باید بریم«

  ».اسقف اعظم. ممنون. من آماده هستم«. هایش را پاك کرد سیمونا اشک

. هانشان را با هم مورد استفاده قرار دادندورنا و سیمونا اي پیچیده حفاظت شده بود،  در با پرده
پرده توسط سه خواهر گذاشته شده بود و ورنا این مقدار قدرت داشت اما هنوز به سختی 

  .با کمک سیمونا پرده به آسانی شکست. ممکن بود

  .ها پایین آمد نیزه. دند تعجب کردنددو نگهبان بیرون در وقتی زندانیان کثیف را دی

  ».شناسی حاال اون نیزه رو باال ببر والش تو منو می«. ورنا یکی از نگهبانان را شناخت

  ».خواهر تاریکی هستی !دونم که محکوم شدي می«

  ».کنی دونم که باور نمی می«

  »چی باعث میشه تا این فکرو بکنی؟«. نوك نیزه خیلی به صورتش نزدیک بود

  ».تونستم راحت بکشمت تا فرار کنم اگه درست بود، می چون«

  ».ادامه بده«. کرد اي ساکت بود و فکر می براي لحظه
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از خواهران تاریکی واقعی مثل . خواد دنیا در اختیارش باشه امپراطور می. ما در جنگ هستیم«
کدومو باور . یشناس شناسی و منم می اونا رو می. کنه لیونا و اسقف اعظم اولیشیا استفاده می

  »کنی؟ می

  ».مطمئن نیستم... خوب «

  »ریچاردو یادت هست؟. پس بزار یه جوري بگم که روشن بشه«

  ».البته اون یه دوسته«

د انتخاب کنی که به کدوم بای. باید طرفتو انتخاب کنی. ریچارد با محفل امپراطوري در جنگه«
  ».ریچارد یا محفل. همین حاال. دار هستیطرف وفا

  »ریچارد«. در نهایت نیزه پایین آمد.  بهم فشردبه نشانه جنگ ذهنی را به لبانش والش 

  »!محفل«. با فریاد نیزه را به جلو برد. نگهبان دیگر نگاهش را بین والش و ورنا چرخاند

پیش از آنکه تیغ به او برسد مرد به عقب پرتاب شد قدرت . ورنا کنترل خوبی بر هانش داشت
  .زمین افتاد برمرده  و دبه دیوار برخورد کرد و سرش باز شچنان زیاد بود که 

  ».فکر کنم درست انتخاب کردم«. والش گفت

وقتی براي  .دور کنیمو  خارج اینجااز باید خواهران نور و جادوگران جوان وفادارو . البته«
  ».تلف کردن نداریم
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  ».بریم«. داد گفت والش در حالی که نیزه را بیرون گرفته بود و راه را نشان می

  .وقتی آنها را شناخت بلند شد. شکلی الغر بر نیمکت نشسته بود ،هواي گرم شبدر  ،بیرون

  »اسقف اعظم؟«. او با اشک شوق زمزمه کرد

اوه اسقف اعظم «. را آزاد کند خود تالش کردورنا میلی را چنان محکم بغل کرد که زن پیر 
  ».خورم قسم می. جدي نبودم در اون موارد. اون چیزاي بدي که گفتم ببخشین

. اوه میلی ممنون«. ریخت او را دوباره فشار داد و پیشانیش را بوسید ورنا در حالی که اشک می
میلی . کنم من هیچوقت کاري که براي من کردي فراموش نمی. تو بهترین آفریده خالق هستی

  »من باشی؟با ما میاي تا در یه محل ا. امپراطور میاد به قصر. باید فرار کنیم

  »من؟ یه زن پیر؟ از خواهران تاریکی و هیوالهاي جادویی فرار کنم؟«. میلی شانه باال انداخت

  »لطفا؟. بله«

ها  تر از زمین سابیدن و خالی کردن ظرف توالت اتاق به نظر جالب«. میلی در نور ماه خندید
  ».میاد

  »...خوب پس همه شما گوش کنید، ما«

  .همه ساکت و صامت بودند تا آن فرد نزدیک شود. تمان بیرون آمداي بلند از گوشه ساخ سایه
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نزدیکتر شد تا او را » .کنی فکر کردن این کارو می. خوب ورنا به نظر میاد تونستی بیاي بیرون«
دهان نازك فیلیپا به خنده باز . حلقه انگشتش را بوسید. خواهر فیلیپا مشاور دیگر ورنا. ببینند

  ».اسقف اعظم. ومديخوش ا. شکر خالق«. شد

 می شیمدستگیر فیلیپا، باید خواهران رو قبل از این که جگنگ به اینجا برسه دور کنیم وگرنه «
  ».و مورد سو استفاده خواهیم بود

  ».باید چی کار کنیم اسقف اعظم«. خواهر فیلیپا پرسید

به اگه دستگیر بشیم . باید عجله کنیم و باید مراقب باشیم. همه شما حاال خوب گوش کنید«
  هممون قالده زده می شه

ریچارد از دویدن در جنگل هاگن خسته شده بود و سرعت حرکت خود را کم کرد تا نفس 
 مریسویتشنل او . زنند اما او را ندیدند می او خواهران را دید که در اطراف قصر پرسه. بگیرد

 ،او باید محل زد. برد روزها زمان می. توانست تمام قصر را جستجو کند پوشیده بود و نمی
  .دکن باید دانست که چه زد می. بازگردند کرد تا به آیدیندریل کیالن و گرچ را پیدا می

شکمش از مشکلی که ایجاد کرده . زد حتما از حماقت او عصبانی بود اما ریچارد حقش بود
 کشته نشده بودبابت اینکه توانست به هوشمندي خود  او دیگر حتی نمی. خورد چ میبود پی

  .مالحظه او در خطر افتاده بودند چند زندگی به علت اقدامات بی. افتخار کند

  ؟دنباید باشو چرا  تر خواهد بود کیالن حتما عصبانی
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حشتی دردناك براي او و. در آیدیندریل بر خود لرزید مریسویتریچارد از فکر وارد شدن 
خواستند خانه جدیدي بنا کنند  ها فقط می مریسویتشاید . دوستانش در آنجا احساس کرد

صدایی . هاي هاگن که در اینجا حضور داشت و براي خودشان زندگی کنند همانند جنگل
  .گشت باید به آنجا بر می. داخلی به این آرزوهاي او خندید

  .حل باشد مورد مشکل فکر نکند بلکه به دنبال راهاو به خود یادآوري کرد تا در 

  .شد کرد و بعد در مورد بقیه نگران می باید اول دوستانش را از اینجا خارج می

داري شوند اما شکی نداشت که مریسا  زد و گرچ در قصر نگه ،کننده بود که کیالن به نظر گیج
خواهد برد و دلیلی براي دروغ گفتن  او فکر کرده بود که ریچارد را از بین. گونه گفته بود این

شد خواهران تاریکی چرا باید جایزه خود را در چنین محلی که براي آنها  متوجه نمی. نداشت
  .خطرناك است قرار دهند

. ها در نور ماه در حال عبور بودند گروه کوچکی از افراد از بین چمن. ریچارد متوقف شد
رفت که آنها را ببیند اما تصمیم گرفت  ت و داشت میتوانست ببیند که چه کسی بین آنهاس نمی

به جز اسقف . کرد اسقف اعظم به او کمک می. دید تر است باید آن را می اولین فکرش درست
او منتظر شد تا افراد . هستند دانست کدام یک از خواهران قابل اعتماد  اعظم و خواهر ورنا نمی

  .کرد از گوشه حرکت کنند و دوباره شروع به حرکت

دانست که هنوز خواهران تاریکی در میان  وقتی قصر را چند ماه پیش ترك کرده بود می
باید  !دانست کجا ها وجود دارد و باید آنها باشند که کیالن را مخفی کرده بودند اما نمی ساحره

دانست کجا باید اسقف اعظم را بیابد پس  می. دانست کجاست گشت اما نمی به دنبال ورنا می
  .کرد ز آنجا شروع میا
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داشت تا کیالن و دوستانش  کرد هر سنگ آن را برمی اگر مجبور بود قصر پیشگوها را نابود می
خواست قانون سوم جادوگري را دوباره بشکند و تصمیم گرفت باید از جایی  را بیابد اما نمی

  .شروع کند که دلیل بر احساس حکمفرماست

  شد؟ رسید و دومی شروع می ارواح عزیز کجا اولی به پایان می

ریچارد کوین را . دهد دروازه بیرونی محل اسقف اعظم کوین آلمر را دید که نگهبانی می
البته دانستن این که قابل اعتماد است کافی نبود . شناخت و مطمئن بود که قابل اعتماد است می

حوطه داخلی وارد شد تا به م داشت و از کوین رد می را دور خود نگه می مریسویتباید شنل 
شنید که همراه تعدادي دیگر از راهرو  در فاصله دور ریچارد خنده چند مرد را می. شود
  .آیند اما فاصله آنها زیاد بود می

خواهر  يو دیگر ز آنها کشته شدهیکی ا. شناخت ریچارد مجریان پیشین اسقف اعظم را می
بعد از حمله خواهر اولیشیا و پنج خواهر دیگر تاریکی . اولیشیا به اسقف اعظم حمله کرده بود

  . میزهاي خارج دفتر اسقف اعظم خالی بودند. به کشتی لیدي سفا سوار شده بودند

ریچارد اجازه داد تا شنل . کسی در سرسرا یا دفتر خارجی نبود و در دفتر اسقف اعظم باز بود
  .او را بشناسد ،خواست آن او می. رکزش را کمتر کردباز شود و تم

او بر سر میز نشسته  ریچارد تشخیص دهد آنقدري بود کهاتاق تاریک نور ماه از دو در پشتی 
  .باید در حال خواب باشد. دید که به جلو خم شده است در نور ضعیف می. است
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د سرش کمی باال آمد او تکان خور» .اسقف اعظم«. گفت شبه آرامی بدون وحشت زده کردن
. من ریچارد هستم. من نیاز به صحبت با شما دارم اسقف اعظم«. و دست دیگرش بلند شد

  ».ریچارد رال

  .آتشی در کف دستش روشن شد

این صحبت جالب . اومدي صحبت کنی، مگه نه؟ چه جالب«. خواهر اولیشیا به او لبخند زد
  ».میشه

شد ریچارد قدمی به عقب برداشت و دستش به سمت تر  همانطور که لبخند شریرانه پهن
  .شمشیرش رفت

  .او شمشیري نداشت

  .شنید که درها پشت سرش بسته شد

اي بر لب هر  حلقه. خواهر تووي، سسیلیا، آرمینا، و مریسا: او چرخید و چهار معلمش را دید
که جایزه  يا هاي گرسنه تمام آنها همانند بچه. تنها نیکی آن را نداشت. شد یک دیده می

  .خندیدند می اند گرفتهشکالت خود را پس از جشن سه روزه 

  .دوباره شعله ور شد شریچارد احساس کرد که نیاز از درون

  ».میري احمقانه بکنی ریچارد باید گوش کنی یا همینجا که وایسادي می قبل از اینکه کار«
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  »چطور از من جلو زدي؟«. اي ایستاد و به مریسا نگاه کرد لحظه

  ».من با اسب اومدم«ابرویش را در تاریکی باال برد 

  ».اینا همش نقشه بود نه؟ تا منو گیر بندازین«. ریچارد به سمت اولیشیا برگشت

  ».پسرم و تو قسمت خودتو خیلی خوب انجام دادياوه بله «

 دونستی که من وقتی چطور می«. کرد به مریسا اشاره کرد او در حالی که با اولیشیا صحبت می
  »مونم؟ رج پایین انداختینم زنده میاز ب

ریچارد متوجه شد که مریسا کاري خارج از . لبخند اولیشیا ناپدید شد و به مریسا نگاه کرد
  .نقشه انجام داده بود

یا  و خوام آروم باشی حاال می. نکته اینه که تو اینجایی«. اولیشیا نگاهش را به ریچارد بازگرداند
کنی اما ما هم  ممکنه پسري باشی که از هر دو طرف جادو استفاده می. ممکنه کسی آسیب ببینه
حتی اگه یکی یا دو تا از ما رو بکشی راهی نیست که تمام ما کشته . همین قابلیت رو داریم

  ».بشیم و کیالن هم خواهد مرد

  ».کنم من گوش می... کیالن «. اش را بر او انداخت ریچارد نگاه خیره

خوشبختانه ما هم یه . دونی ریچارد تو یه مشکل داري می«. اولیشیا دستانش را بر هم گذاشت
  ».مشکل داریم
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  »چه نوع مشکلی؟«

  »جگنگ«. چشمانش با خشم منقبض شده بود

نفرت در . زدند هیچ کدام از آنها لبخند نمی. اي حرکت کردند تا کنار اولیشیا باشند آنها به گونه
آهن شد حتی خواهر تووي و سسیلیا هم مانند  ز شنیدن نام جگنگ دیده میچشمانشان ا

  .سوختند می گداخته

  ».وقتشه که بخوابیم. دونی ریچارد می«

  »چی؟«. ریچارد اخمی کرد

  ».دردسر درست کردهبراي ما . تو مالقاتی از امپراطور جگنگ در خوابت نداري اما ما داریم«

این زن چیزي بیشتر از زندگی . راي کنترل صدایش استکرد او در تالش ب ریچارد احساس می
  .خواست می

  ».خوابم من مثل یه بچه می. دونم با رهرو رویا مشکل داري اولیشیا؟ خوب من نمی«

کرد  احساسش می. شد زد متوجه می ریچارد وقتی کسی به موهبت خود از طریق هان دست می
ف این زن در حال انقباض بود که به نظر هوا چنان در اطرا. دید یا آن را در چشمانشان می

آمد که این قدرت کافی  به نظر می. آمد قدرت کافی براي آب کردن کوهی وجود دارد می
  .رهرو رویا باید حریف قدري باشد. نیست
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  »خوب اون چیه؟. خوام و تو چیز دیگه من کیالن رو می. گرفتم خوب اولیشیا نکته رو«

این کار باید قبل از این که ما «. شید و به سمت دیگر نگاه کرداولیشیا انگشتی بر حلقه لبش ک
ما نتونستیم نیکی رو . قبل برنامه خودم رو به خواهران گفتم یه مدتمن . بخوابیم تموم بشه

اگه قبل از خوابیدن حل نشه و کسی از ما خواب اینو ببینه . پیدا کنیم تا اونم در جریان بزاریم
...«  

  ».خواي می خوام بگو چی  و میحل بشه؟ من کیالن«

  ».خوایم وفاداري مونو به تو قسم بخوریم می«. اولیشیا گلویش را صاف کرد

شما خواهران «. توانست پلک بزند قادر به صحبت نخواهد بود ریچارد در حالی که نمی
تونید قسم خودتونو به  چطور می. خواین منو بکشید شناسید و می شما منو می. تاریکی هستید

  »حافظ بشکنید؟م

من گفتم که ما . خواد این کارو بکنیم نگفتم که دلمون می«. نگاه خیره آهنین اولیشیا باال آمد
  ».فکر نکنم جفتشون زیاد فرقی داشته باشن. وفاداري خودمون در این زندگی دنیا اعالم کردیم

  »!اي دیوونه! فرقی ندارن«

  »خواي کیالن بمیره؟ میخواي بمیري؟  می«. چشمانش حالت شیطانی داشت

  ».نه«. ریچارد تالش کرد تا ذهن خود را آرام سازد
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تو هم چیزي داري که ما . خواي ما چیزي داریم که تو می. پس ساکت باش و گوش بده«
. خواي اما زنده و سالم به عنوان مثال تو کیالن رو می. هر کدوم از ما شرایطی داریم. خوایم می

  »گم؟ درست می

اما چی باعث شده که فکر کنی با تو . خوام دونی که می می«. ه عصبانی را بر گرداندریچارد نگا
  ».بندم؟ تو تالش کردي اسقف اعظم آنالینا رو بکشی عهد می

  ».نه تنها تالش کردیم موفق هم شدیم«

کنی و انتظار داري  پس تو به قتل اعتراف می«. اي از ناراحتی چشمانش را بست ریچارد با ناله
  »...من اعتماد کنم که 

خواي قبل از  اگه می. صبر من داره تموم میشه مرد جوان و عروست هم زمانش تموم میشه«
دم امیدي براي دیدن دوباره اون  این که جگنگ به اینجا برسه اونو ببري، بهت اطمینان می

  ».زمانی براي جستجو نداري. نداري

  ».کنم میگوش . خیلی خوب«. ریچارد آب دهانش را قورت داد

با این کار قدرت . برنامه ما رو از بین بردي. نديقفل دروازه محافظ به این دنیا رو برگردو تو«
تعادلی که تو بوجود . محافظ در این دنیا کاهش پیدا کرد و تعادل بین اون و خالق برقرار شد

  ».آوردي به جگنگ فرصت داد تا برنامه خودشو پیاده کنه

ما زندانی اون هستیم فرقی . کنه خواد ما رو کنترل می هر موقع می. همینطور ما رو گرفته«
  ».راهی براي فرار نیست مگه یه راه. بان بدیه نشون داده که زندان. کنه کجا بریم نمی
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  ».منظورت ارتباط با منه«

دلپذیر ... ممکنه . خواد عمل کنیم مشکلی پیش نمیاد حاال اگه همونطور که جگنگ می. بله«
  ».حداقل زنده هستیم نباشه ولی

  ».تونیم از جگنگ فرار کنیم اگه وفاداري مونو به تو اعالم کنیم می«

  ».خواین بکشینش می«. ریچارد نتیجه گرفت

برامون مهم نیست چی کار . خوایم دیگه صورتشو ببینیم ما نمی«. اولیشیا سرش را تکان داد
  ».خوایم از چنگالش خارج بشیم کنه فقط می می

ما به کار قدیمی یعنی برگردوندن ارباب مون محافظ بر . گم رو بهت میمن حقیقت «
دونم ممکنه موفق بشیم اما این خطریه که باید  نمی. گیریم اگه موفق بشیم جایزه می. گردیم می

  ».قبول کنی

منظورت چیه که این خطریه که باید قبول کنم؟ اگه به من وفادار هستید باید براي من کار «
  ».ه با محافظ و محفل امپراطوريمبارز. کنید

ما : این پیشنهاد منه. ما در این مورد خیلی فکر کردیم. نه پسرم« . لبان اولیشیا به لبخند باز شد
در عوض تو . گیم پرسی کیالن کجاست و ما به تو می خوریم که وفادار هستیم تو می قسم می

بینیم و تو هم ما رو  و رو نمیما دیگه ت. خواي و باید اجازه بدي که بریم چیز دیگه نمی
  ».بینی نمی
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  »!کنه کار نمی. کنه اما اگه تالش کنید تا محافظ رو برگردونید این بر علیه منه و ارتباطو لغو می«

محافظت تو در صورتی بوجود میاد که شخص کاري . کنی تو داري از چشم خودت نگاه می«
  ».کنه به نفع وفاداري اونا هست بکنه که فکر می

آیا تمام افراد سمت تو به این . کنی براي مردم دنیا خوبه فکر می. خواي دنیا رو بگیري و میت«
بینن و از  باور دارن و همراهت هستن؟ یا تعدادي این پیشنهاد سخاوتمندانه رو چیزه دیگه می

  »ترست فرار کردن؟

  »...فهمم اما  جورایی میفکر کنم «. کنند ریچارد افرادي را به یاد آورد که از آیدیندریل فرار می

با . ما استاندارد خودمونو براي وفاداري داریم. کنیم ما وفاداري رو از طریق دنیوي نگاه نمی«
توجه به ادراك ما خواهران تاریکی تا وقتی کاري نکنیم که مستقیما به تو آسیب برسه ما 

  ».وفاداریمونو نشکستیم چون آسیب نرسوندن به تو به نفعته

. خواي محافظو آزاد کنی تو می«. تش را بر روي میز گذاشت  و به طرفش خم شدریچارد مش
  ».رسونه این به من آسیب می

حاال اخالقیات رسیدن به  .خوایم درست مثل تو قدرته که ما می. فقط تفاوت دیده ریچارد«
  ».طلبی مورد نظر زیاد فرقی نمیکنه جاه

نده بشیم همه از بین میرن شامل جگنگ هم اگه براي محافظ بر. تالش ما بر علیه تو نیست«
ممکنه با اخالقیات تو جور نباشه . کنه ارتباط حفاظتو از دست بدیم شه پس زیاد فرقی نمی می

  ».کنه اما با مال ما هست و کار می
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اون موقع . دونه شاید معجزه شد و تو در برابر محفل پیروز شدي و جگنگ رو کشتی کی می«
فقط به اندازه کافی احمق نباش . افته ما صبوریم تا ببینیم چه اتفاقی می. مبه ارتباط نیاز نداری

تونی بکنی تا جلوشو  گیره و تو کاري نمی جگنگ اونو پس می. که به آیدیندریل برگردي
  ».بگیري

کنم و  شما رو آزاد می... اما «. ریچارد خودش را صاف کرد و پلکی زد تا دلیلی پیدا کند
  ».کنین نی میرین کاراي شیطا می

دي اما معنیش این نیست  حقیقت اینه که تو به ما شانس این کارو می. شیطان با اخالقیات تو«
گیري و شانسی داري که محفل رو متوقف کنی و تالش  شیم و کیالن رو هم می که موفق می

  ».تو در گذشته ما رو شکست دادي. کنی تا جلوي ما رو بگیري

. گیره برامون آزادي میاره و کیالن هم آزادي خودشو می. ده ی میبه هر کدوم از ما چیز مهم«
  ».اي هست معامله عادالنه

  .وار را در نظر گرفت او خیلی ناامید بود ریچارد به آرامی ایستاد و این پیشنهاد دیوانه

گین کیالن کجاست و  پس اگه به من تعظیم کنید و وفاداري تونو به من اعالم کنید به من می«
چه اطمینانی هست که شما در مورد محل کیالن حقیقت . کنین اهداف خودتون فرار میبراي 

  »رو به من بگید؟

اگه . خوریم که تو بپرسی ساده است ما قسم می«. اولیشیا سرش را با لبخندي زرنگ تکان داد
شه و ما دوباره به سمت جگنگ بر  به سوال مستقیمت دروغ بگیم ارتباط شکسته می

  ».گردیم می
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اگه من طرفه معامله خودمو بشکنم چی و بعد از گفتن محل کیالن درخواست دیگه بکنم؟ «
  ».شما باید با من در ارتباط باشید تا از جگنگ حفاظت بشید

کیالن کجاست و بیشتر از اون تو رو :ده براي همین پیشنهاد ما فقط یه سوالو جواب می«
تو میمیري و جگنگ کیالن رو . کشیم میکشیم همونطوري که اگه ما رو رد کنی تو رو  می

اش به زن جوان  نگاه خیره» .اون کامال منحرفه. کنه خواهد داشت و هر کاري دلش بخواد می
  ».فقط از مریسا بپرس«. کنارش پیچید

اي باز  او لباسش را به اندازه. ریچارد به مریسا نگاه کرد و رنگ از صورت مریسا پریده بود
او . ریچارد هم احساس کرد رنگ از صورتش پریده. اش دیده شود نهکرد تا بخش باالیی سی
  .چشمانش را برگرداند

این . کنه بقیه باید بمونه براي تفریح این کار رو می. ده که صورتم خوب بشه فقط اجازه می«
. مریسا سردي خاصی در صدایش داشت» .خیلی کوچکترین چیز. کمترین کاریه که به من کرد

  ».هوهمش به خاطر ت«

. ها را دید ریچارد تصویري از کیالن و حلقه جگنگ بر لبش را تصور کرد و جاي زخم
  .زانویش ضعیف شد

» .به من حلقشو بده. تو اسقف اعظم نیستی«. لب پایینش را گاز گرفت و به اولیشیا نگاه کرد
و من خواي قسم بخوري که وفاداري  می«. اي فکر حلقه را در آورد و به او داد بدون لحظه

  »بدونم کیالن کجاست و باید راستشو بگی و بعد بري؟

  »این پیشنهاد ماست؟«
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  »معامله انجام شد«. ریچارد آهی کشید

او عجله داشت . اولیشیا چشمانش را بست و آهی از آزادي کشید و ریچارد در راه خود بود
در رویایی که بدون ترس از جگنگ . خواست یافته بود او چیزي که می. اما برایش مهم نبود

  .واقعا رویا نبود

  .اي چه معامله. زندگی پنج نفر براي یک نفر

. خواست به او بگوید اما باید بیش از حدي که می. و او حتی مجبور نبود همه چیز را بگوید
  .اما معامله خوبی بود

تو « .ها آن را نداشت گفت سسیلیا با صدایی که اطمینانی در آن بود که ماه» .خواهر اولیشیا«
خواهران تاریکی آزاد هستن و براي ما . تو کنترل جگنگ رو شکستی. کار غیرممکن رو کردي

  ».اي نداشت هزینه

ما فقط مسیر غیر مشخصی رو در سرزمین . ما مطمئن نیستیم«. اولیشیا نفس عمیقی کشید
سریع از  باید نباید شانسمونو هدر بدیم. اما براي حاال آزاد هستیم. ناشناخته انتخاب کردیم

  ».اینجا بریم

  .او زمانی که در باز شد نگاهش باال رفت

دو ملوان پوزخندزنان در پشتش بودند که که در حال . کاپیتان بلیک لبخند زنان وارد دفتر شد
  .او تالشی نکرد تا دستش را پس بزند. رد شدن آرمینا را گرفتند
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بوي . روي میز گذاشت و خم شد دستش را بر. کاپیتان بلیک تلوتلوخوران در برابر او بود
  .آمد الکل از دهانش به شدت می

  ».دوباره همدیگه رو دیدیم. خوب خوب دختر«

  ».بله دیدیم«. اولیشیا احساسی نشان نداد

 لیدي سفا پهلو گرفته و ملوانا«. کرد و چشمش را دید اش خیلی پایین را نگاه می نگاه گرسنه
لذت بردن و فکر  پسرا دفعه قبل خیلی از زنا. باشیمباید همراه داشته  که نبودفکر فقط به این 

  ».کردن همون کارو دوباره انجام بدن

  ».تر باشین امیدوارم از دفعه قبل مهربون«. او با لحنی بزدالنه گفت

بیشتر خم شد و با دست » .گن به اندازه کافی دفعه قبل لذت نبردن پسرا می ،البته دختر«
حاال قبل «. به فریاد او خندید. ز صندلی به طرف خود کشیدراستش نوك پستانش را گرفت و ا

ها بیاین به لیدي سفا جایی که خوب ازتون استفاده  از این که عصبانی بشیم شما فاحشه
  ».شه می

دستش را  اولیشیا مشتش را باال برد و چاقویی در پشت دست چپ کاپیتان بلیک فرو کرد و 
حلقه روي لبش برد و با جریان جادوي کاهشی انگشت دست دیگرش را به . میز دوخت بر

  .آن را از بین برد

بله کاپیتان بلیک بهتره همه بریم به لیدي سفا و مالقات خوبی با شما و ملوانانتون داشته «
  ».باشیم
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خواست  وقتی می .با مشتی از هان او را به عقب راند چاقوي روي میز دستش را دو تکه کرد
  .دهانش خارج شدهوایی از  تنها فریاد بزند
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  همنچهل و فصل 

مطمئنی « . چشمان سفیدش بر کیالن بود» .باید اونا باشن. اون بیرون خبریه«. آدي زمزمه کرد
  »...کنم اما  خواي این کارو بکنی؟ من می می

باید فرار . باید این کارو بکنیم«. سوخت اي قوي می کیالن نگاهش به آتش بود که هنوز به گونه
ریچارد مجبور نیست به این تله بیاد و همونجا شم و  اگه نتونیم فرار کنیم کشته می. کنیم
  ».کنه با کمک زد از مردم میانه محافظت می .مونه می

فکر کنم این کار «. آهی کشید» .کنیم خوب تالش می«. آدي سرش را به نشانه تایید تکان داد
  ».کنه درسته اما دلیلش رو نمیدونم چرا این کارو می

کرده  او تمام مدت قدرتش را استفاده می: کرده است یار خاصبسی آدي به او گفته بود لونتا کار
در مورد لونتا . هایی از جادو دارد العاده است و نیاز به طلسم آدي گفته بود این کار خارق. است

  .تواند باشد طلسم فقط یک چیز می

  ».کرد اگه مهم نبود این کارو نمی ،دونی حتی اگه دلیلشو نمی ،همونطور که گفتی آدي«

موهاي خاکستري آدي تا فکش پایین . لبش را هنگام شنیدن صدا در سرسرا لمس کرد کیالن
هاي  آتش هنوز نور داشت اما شعله. پشت در رفتبه سریع با خاموش کردن المپ  .بود آمده

  .کرد و تنها به سردرگمی اضافه می ندها به وجود آورده بود لغزان رقص سایه
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در مقابل آدي ایستاده بود نفس عمیقی کشید تا شجاعت کیالن در بخش مخالف . در باز شد
امید داشت حفاظ از بین برود یا مقدار زیادي مشکل براي هیچ درست کرده . بدست آورد

  .بودند

  .آنها بودند. دو نفر وارد اتاق شد

  ».ارزش کنی آدم بی اینجا چیکار می«. کیالن فریاد زد

  .هایش تف کرد او به چشم. ندبروگان و لونتا در پشتش دور کیالن را گرفت

. اي به میان پاهایش زد اش را باال برد و ضربه کیالن چکمه. صورتش قرمز شد و او را گرفت
  .از پشت آدي چوب گرد را بر سر او کوفت. وقتی فریاد کشید لونتا به سمت او رفت

ي پیراهن آد. زد هایش مشت می بروگان خودش را بر کیالن انداخت و او را گرفت و به دنده
هوش  اش به دلیل ناامیدي بود تا زن بی از هم باز شد و تالش قدرتمندانه. رنگی لونتا را گرفت

  . دارش جدا کند را از لباس وصله

  .اش را برداشت فریادي زد و به سمت آتش رفت لونتا سردرگم و به آرامی وقتی آدي جایزه

ن مرد را هل داد تا از رویش کنار رود کیال. سوزد هاي لباس در آتشدان می کیالن دید که وصله
  .بروگان هم روي دو پا بود کیالن به او لگدي زد. و دوباره ایستاد

 را لباس هاي انداخت تا بلکه وصله می وار به آتش چنگ زن دیوانه. زد لونتا با ناراحتی جیغ می
  .نجات دهد
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  .آن زن لونتا نبود

  .سفید بود و پیرتر ،زنی جذاب

  براي لونتا چه اتفاقی افتاده بود؟. دیدن این منظره گشاد شد چشمان کیالن از

چطور از ! کنی به چه جراتی در برابر بقیه طلسم می! لونتا«. بروگان فریادي از خشم کشید
  »!زشتی هستی تو کثافت! ن تمومش کناال! کنی تا فکر کنن تو زیبا هستی جادو استفاده می

  ».برادرم به من کمک کن. هاي من سوختن صلهو. ها لرد ژنرال، وصله«. او فریاد زد

  ».گفتم متوقف شو! تو جادوگر کثیف«

  ».تونم ها نمی تونم بدون وصله نمی«. او گریه کرد

لونتا را از موهایش گرفت و با . با خشمی بروگان کیالن را کنار زد و به سمت آتش رفت
  .عقب افتاد و آدي را هم به زمین انداخت. زدضربه مشت به او 

من به اندازه کافی نافرمانی تو رو تحمل «. کرد بایستد لگدي زد خواهرش که سعی می او به
  ».کردم تو ننگ کثیف

. اش خورد کیالن چوب را برداشت و به سمت او چرخاند اما جاخالی داد و تنها به شانه
  .مشتش به شکم کیالن نشست
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  »!حال خودش باشهخواهر زیبات رو بزار به ! تو خوك زشت«. کیالن نفسش بند آمد

  »!لونتاي دیوونه! اون دیوونه است«

  »!بهش گوش نکن! معناي اسم تو ماه کوچیکه! بهش گوش نکن لونتا«

با صدایی بلند رعد و برق در . بروگان با خشم فریاد کشید و دستش را به سمت کیالن برد
. را از دست داده بودتنها به این دلیل به او نخورد که خشمگین بود و کنترل آن . اتاق زده شد

  .آوار و گرد و خاك به هوا بلند شد

توبیاس بروگان لرد ژنرال مسلک پارسایان مردي که . کیالن از شگفتی خشکش زده بود
  .خواست جادو را نابود کند داراي موهبت بود می

فتاد او بر زمین ا. مشتی از هوا به سینه کیالن زد و به دیوار چسباند با فریادي دوباره بروگان
  .بیهوش و سردرگم

  

تو نباید از آلودگی استفاده ! نه توبیاس«. لونتا از آنچه بروگان انجام داده بود فریادي بلندتر زد
  »!کنی

تو کسی هستی «. زد کرد و سرش را بر زمین می او روي خواهرش افتاد و او را داشت خفه می
تو رعد و برق درست ! ننگی تو باعث! کنی تو از آلودگی استفاده می! که این کارو کردي

  »!کردي
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فت که تو مامان به من گ. تو نباید از موهبت استفاده کنی. نه توبیاس خودت این کارو کردي«
  ».نینباید از اون استفاده ک

  »کنی؟ مامان به تو چی گفت تو جادوگر کثیف؟ در مورد چی صحبت می«. او را بلند کرد

اون گفت . هستی که باید بزرگترین باشی برادر منتو همونی « . زد نفس می زن خوشرو نفس
. گفت تو کسی هستی که مهمی. باید کاري کنم که مردم متوجه من نشن و فقط به تو نگاه کنن

  ».اما گفت نباید بزارم از موهبت استفاده کنی

  »!دونست مامان چیزي نمی! مامان چنین چیزي نگفت! دروغگو«

خواهران اومدن تا تو رو . موهبت رو البته کمتر داشت اون هم. دونست بله توبیاس اون می«
  ».خواستیم توبیاس کوچولو رو ببرن ما تو رو دوست داشتیم و نمی. ببرن

  »!من آلودگی رو ندارم«

مامان . خواستن تو رو به قصر پیشگوها ببرن گفتن که تو موهبت داري و می. درسته برادرم«
این دلیل اون اثر . مامان و من. ما اونا رو کشتیم. گردن بمن گفت اگه بدون تو برن با بقیه بر می

گفت . گفت باید اونا رو بکشیم تا بقیه رو نفرستن. زخم دهنته در جنگی که ما با اونا داشتیم
  ».برن نباید اجازه بدم از موهبت استفاده کنی وگرنه میان تو رو می

برق زدي و تو از طلسم  تو رعد و! همش دروغه«. خورد سینه بروگان از خشم تکان می
  »!کنی استفاده می
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مامان به من گفت که تو بزرگ خواهی بود اما . هاي منو سوزوندن نه، اونا وصله«. او گریه کرد
ام رو تغییر بدم و  ها استفاده کنم تا قیافه به من یاد داد تا از وصله. تونه خراب بشه همه اینا می

  ».واستیم تو فرد بزرگی باشیخ ما می. مانع استفاده تو از موهبت بشم

  ».هاي من سوخت و تو رعد و برق درست کردي وصله«

دید که بقیه آن را  بروگان با چشمانی وحشی خیره شده بود همانند این که چیزي می
فقط . من شیطانی نیستم. آلودگی شیطانیه. فقط منم«. زمزمه کرد» .آلودگی نیست«. دیدند نمی

  ».من هستم

کننده  اتاق با نوري خیره. گام دیدن تالش کیالن براي بلند شدن متمرکز شدچشمان بروگان هن
در دیوار باالي سرش را هنگام افتادن بر زمین . پر شد و رعد و برقی دیگر در اتاق پرتاب شد

  .بروگان دوباره در برابرش ایستاد. حال خراب شدن دید

  »!از موهبت استفاده نکن! وایسا! توبیاس«

. زمانش رسیده. این نشونه است«. آور به خواهرش نگاه کرد به آرامشی وهم توبیاس بروگان
آلودگی زشت . این آلودگی نیست لونتا این قدرت الهیه. رسه دونستم این زمان می همیشه می

  ».میشه اما این زیباست

زمانش . من االن قدرت دارم. خالق مبتذله. خالق حق دستور دادن به من رو از دست داده«
من خالق «. او به طرف کیالن برگشت» .ها رو قضاوت کنم باید انسان. رسیده که استفاده کنم

  ».هستم
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  »-توبیاس، لطفا «. لونتا دستش را براي مانع شدن باال برد

دیگه بیشتر از این . این پر ابهته«. او به سمتش برگشت و نوري مارگونه مرگبار در دستانش بود
شمشیرش را کشید و نور به » .تو و مامان مبتذلین. کنم رو گوش نمیهاي تو  ها و آلودگی دروغ

  .تیغه پیچید و در هوا موج برداشت

نور موجود » .تو نباید. تو نباید از قدرتت استفاده کنی توبیاس«. او با تالش ذهنی تالش کرد
  .در دستش قطع شد

در نوك انگشتانش جرقه نور بار دیگر مشتعل شد و » !کنم من چیزي که مال منه استفاده می«
  .کرد ایجاد می

و اون وقت مبتذل واقعی میشی و من باید همونطور که به من یاد دادي «. لونتا زمزمه کرد
  ».جلوتو بگیرم

  .خطی از نور به رنگ رز از دست لونتا خارج شد و از قلب توبیاس بروگان عبور کرد

  .در دود آرامش آخرین نفسش را کشید و افتاد

دانست لونتا چه کرده است، کیالن حرکتی نکرد و همانند بچه آهویی در  نمی در حالی که
  .آدي دستی آرام پیش برد و کلماتی آرامش بخش در زبان مادري گفت. چمن ساکن ماند

کیالن . او به سمت بدن برادرش رقت و سرش را در پهلویش گذاشت. کرد لونتا گوش نمی
  .فکر کرد شاید مریض باشد
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  .و وارد اتاق شدناگهان گالتر

او کیالن را که به دیوار پشتش چسبیده بود . او لونتا را از موهایش گرفت و به عقب کشید
  .ندید

  »جادوگر«. شریرانه زمزمه کرداو 

شمشیر بروگان در آن نزدیکی . حس بود او به نظر کامال بی. لونتا تالشی براي مقاومت نکرد
  .ولی به اندازه کافی سریع نبود. ا برداشتکیالن به سمت آن رفت و آن ر. افتاده بود

  .گالترو چاقویش را روي گلوي لونتا کشید

  .پیش از آن که لونتا به زمین بخورد کیالن شمشیر را فرو برد

  »آدي آسیب دیدي؟«. وقتی او افتاد شمشیر را  آزاد کرد

  »فرزند نه در خارج«

  ».فهمم اما ما زمانی براي غم نداریم می«

ي را گرفت و با احتیاط بررسی کرد تا ببیند لونتا پیش از ورود حفاظ را کیالن دست آد
  .برداشته است دو تاي آنها وارد راهرو شدند

  .لونتا آنها را کشته بود. در دو طرف باقیمانده خواهري بود
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هاي  ها در طرف دیگر گذشتند و از پله او و آدي از میان خون. کیالن صداي چکمه شنید
آنها به تاریکی نگاهی کرده و کسی را ندیدند اما ازدحامی در . ن فرار کردندي به بیروراضطرا

با هم دست در دست براي . شد رسید که شمشیر بر شمشیر زده می دوردست به گوش می
  .جانشان فرار کردند

  .ریزد کیالن احساس کرد اشک بر صورتش می

زد . خزانه را با نور کم پیمود وقتی سرش پایین بود تا خواهران او را نشناشند آن فاصله تا
  .زنی که پشت میز بود با اخمی مشکوك به جلو آمد. مسیر او را دنبال کرد

به همه هشدار داده . اون کیه؟ کسی حق نداره اینجا باشه«. صداي خواهر بکی منقبض بود
  ».شده

. ایستاد اش خورد تا او را متوقف کند و خواهر بکی در برابرش آن احساس کرد هانی بر شانه
  .وقتی آن سرش را باال برد چشمان بکی کامال گشاد شد

  .آن داکرا را درون او فرو کرد و به نظر آمد که نوري از داخل چشمانش دیده شد و افتاد

  »!تو یه زن حامله رو کشتی! تو اونو کشتی«. زد به طرفش آمد

تو حکم مرگ خواهران  من چند بار بهت گفتم. تو اونو به مرگ محکوم کردي«. آن زمزمه کرد
  ».تاریکی رو صادر کردي نه نورو

  »!تو دیوونه شدي، زن«. زد با دستش کنار زد
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بهت التماس . بهشون گفتم که فرار کنن. من دستور دادم تا خواهران نور از قصر خارج بشن«
چون . شدم که دستورمو اجرا کردن باید مطمئن می. کردم تا اجازه بدي از کتاب استفاده کنم

  ».تو به من اجازه ندادي از کتاب سفر استفاده بکنم مجبورم فکر کنم که دستوراتم اجرا شده

  »تو همینطوري کشتیش! شه این دلیل کشتن اون نمی«

شانسی براي جنگ عادالنه با . اگه دستورات من اجرا شده باشه پس اون خواهر تاریکی بوده«
  ».کنیم نمی ما این ریسکو. و نه تو. یه خواهر تاریکی ندارم

  »!و اگه یکی از خواهراي محافظ نبود چی«

  ».تونم جون همه رو به خاطر یه شانس به خطر بندازم من نمی«

  ».اي تو دیوونه«. چشمان زد خشمی سرد در خود داشت

کنی  اوه؟ تو جون هزاران نفرو بخاطر کسی که به دالیل زیادي فکر می«. ابروي آن باال رفت
اندازي؟ با چنین انتخابایی تبدیل به جادوگر رتبه  و بگیره به خطر میخواد جلوت دشمنه و می
  »اول شدي؟

  »خواي؟ چی می. خیلی خوب، حق با توئه«. او دستش را آزاد کرد

  ».اول خزانه رو بررسی کن تا کسی دیگه نباشه«
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 نا را بررسی کرد تا جادوگر پیر هماه آنها هر کدام از یک سمت رفتند، آن میان ردیف قفسه
او ند وگردا ا استفاده از راداهان برش میکرد باید ب اگر فرار می. کاري که گفته شده انجام بده

  .نستدا می  این را

براي . کرد تا نفرت در او افزایش دهد او پدربزرگ ریچارد را دوست داشت اما نیاز ایجاب می
  .کرد شد استفاده می شد و شانسی که به او داده می این منظور باید خشمگین می

آن انگشت خالی از . وقتی به انتهاي خزانه تاریک رسیدند آنها کس دیگري را ندیده بودند
او احساس کشتن خواهر بکی را در وجودش متوقف . اش را بوسید و از خالق تشکر کرد حلقه

کند مگر این که جزو خواهران تاریکی  گفت کسی از خزانه مراقبت نمی کرده بود و به خود می
  .او سعی کرد درباره بچه بیگناهی که در شکمش بود فکر نکند. امپراطور باشد و نوچه

  .به او رسیده بودهاي مسدود در انتها  زد نزدیک یکی از اتاق» حاال چی؟«

من تو رو اینجا آوردم که کار خودتو بکنی نصف دیگه که مورد . کنه ناتان کار خودشو می«
  ».نیازه

منم متوجه شدم که یه پرده . در اون گذاشته شده پرهقصر با جادویی که سه هزار سال پیش «
  ».منشعبه

من تا حاال نشنیدم . این ادعاي بزرگیه«. کنجکاوي بر خشمش فائق آمد. ابروي زد باال رفت
  »مطمئنی؟. کسی پرده منشعب رو ایجاد کنه

  ».کردند االن کسی این قدرت رو نداره اما جادوگران قدیم این کارو می«
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نگاهش به » بله، اونا چنین قدرتی داشتن«. چانه گذاشت و خیره نگاه کرد زد شصتش را بر
  »به چه منظور؟«. چشم او افتاد

حفاظ خارجی جایی که ناتان رو گذاشتیم همه اینا رو . کنه جادو زمیناي قصر رو عوض می«
یره جادوي اینجا در این جز. کنه تا این نصفه وجود داشته باشه محیطی ایجاد می. پوشش میده

براي همینه که . کنه زمان رو تغییر میده در بین تمام کارایی که می. به دنیاهاي دیگه ارتباط داره
  ».کنیم ما کندتر از افراد خارج از جادو عمر می

  ».ده بله این توضیح می«. جادوگر پیر فکر کرد

من اسقف . ناتان و من هر دو هزار سال عمر داریم«. آن از نگاهش به جاي دیگر خیره شد
  ».اعظم خواهران نور به مدت هشتصد سال بودم

شناسم که زندگی رو افزایش میده تا  من جادو رو می«. زد ردایش را در باسنش صاف کرد
  ».بتونی کار احمقانه تو انجام بدي

گونه حفاظت کردن و به جوانان داراي موهبت  زد وقتی جادوگران قدیم از قدرتشون حسادت«
ري از جانب اونا نباشه، خواهران نور تشکیل شد تا این مردان جوان رو آموزش ندادن تا خط

  ».همه این ایده رو دوست نداشتن اما بود. یاري بده مگه این که بمیرن

ما همون اندازه که مردان هان دارن نداریم و . کار بر عهده ما بود ،بدون جادوگري براي کمک«
داره و موهبتشون آسیب  ده اونا رو زنده نگه میقال. بره تا همون کارو بکنیم زمان زیادي می

  ».کنه تا ما چیزي که الزم دارن آموزش بدیم شون نمی زنه و دیوونه نمی
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سه هزار سال پیش بوجود اومده وقتی که تعداد کمی . جادوي قصر این زمانو به ما میده«
  ».شتناونا قدرت ایجاد پرده منشعب رو دا. جادوگر تالش کردن تا به ما کمک کنن

کنه  انشعاب قدرت رو معکوس می. دونم چی میگی بله بله می«. اي وسوسه شد زد براي لحظه
جادوگران باستانی . العاده بکنه مثل چرخوندن زه تا فضاي خالی بوجود بیاد و کاراي خارق

  ».تونم رویاي اونو داشته باشم چنین کاري کردن که من فقط می

محدوده . پرده منشعب بر روي خودش خم میشه «. ها باشندآن مداوم در حال بررسی بود تا تن
دو گره وجود داره مثل زه تاب خورده که گفتی تا این خم . کنه داخلی و خارجی ایجاد می

  ».حفاظ خارجی و حفاظ داخلی. شدن انجام بشه

افته و در  اما گره داخلی جایی هست که تمام اتفاقات می«. زد با یک چشم به او نگاه کرد
دونی این گره  می. درسته با توجه به نیاز ایجاد شده اما کار خطرناکیه. ابر نفوذ آسیب پذیرهبر

  »داخلی کجاست؟

  ».روش وایسادیم«

فهمیدم چجوري ساختنش تا در سنگ باشه . بله«. به اطراف نگاه کرد. زد خودش را صاف کرد
  ».تا از همه بهتر محافظت شده باشه

کوچک ممکنه دردسر زیادي درست کنه و هر جادوگري منع شده که برا همینه که با یه اتفاق «
  ».نزدیک جزیره هالزبند آتش جادوگري درست کنه
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او به » زنه آتش جادوگري به چنین گرهی آسیب نمی. نه نه«. فکري دستی تکان داد زد با بی
  »کنیم؟ ما اینجا چیکار می«. نگاهی مشکوك به طرفش برگشت

  ».خواستی بدم تا جادو رو از بین ببري تا به تو شانس کاري که میمن تو رو اینجا آوردم «

این درست . نه«. در نهایت صحبت کرد. او خیره نگاه کرد و پلکی زد و دوباره خیره شد
  ».نیست

  ».جادوگر زوراندر این زمان نامناسبیه که تو اخالقیات رو در نظر بگیري«

جادو توسط جادوگرانی بزرگتر از اون چیزي که این « . او دستان استخوانی را بر سینه گذاشت
من چنین چیزي رو از بین . این شگفتی باالتر از رمز و رازه. من ممکنه باشم ساخته شده

  ».برم نمی

  »!من صلح رو شکستم«

هر خواهري که به دنیاي جدید بیاد به مرگ محکوم  ،حشکستن صل«. اش را بلند کرد د چانهز
شکستن صلح چیزي در مورد رفتن من به دنیاي قدیم و . نیستیمما در دنیاي جدید . کنه می

  ».با توجه به مفاد صلح من حق چنین کاري ندارم. گه آسیب رسوندن نمی

تو به من قول دادي که اگه تو رو با قالده ببرم و دوستانت رو «. او با نگاهی خیره نزدیکتر شد
من به تو این شانس رو . کنی نابود میبه خطر بندازم به سرزمین من میاي و قصر پیشگوها رو 

  ».دم می
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او را با نگاهی اخمناك میخکوب » .دلیل به سرم برگشته. اي بود اون خشم ناگهانی و لحظه«
ق و شریر اخال کردي تا منو متقاعد کنی که فردي بی هاي بدي استفاده می تو از حقه« . کرد

  ».نیستی تو اونجور شیطونی. ول بزنیتونی گ هستی اما منو نمی

  »!من تو رو دزدیدم! من به تو دستبند زدم«

با نابود کردن جادو ترتیب زندگی خواهران نورو بهم . کنم من زندگی و خونه تو رو نابود نمی«
هاشون با  خواهران و مسئولیت. دم میزنم و زندگیشون به صورت غیرطبیعی پایان می

  ».براي اونا طبیعیکنن که براي من عجیبه اما  استانداردایی زندگی می

زندگی ما رو به اندازه خودش  کنه اگه یه موش که چند سال زندگی می. زندگی یه احساسه«
من زندگی نرمال  به کنه که ولی موش احساس می شم بکنه از لحاظ احساس من کشته می

  ».گفت داشت بهت میاین همون چیزیه که ناتان . داده

کنم اما انتظارات و قسمی که خوردن درست مثل  می من زندگی اونا رو به اندازه بقیه کوتاه«
  ».کنم کشتنشونه قبل از این که شانسی براي زندگی داشته باشند، من این کارو نمی

کنم و تا وقتی قبول کنی بهت درد  اگه مجبور باشم جادوگر زوراندر، از قالده استفاده می«
  ».دم می

. که تحمل کردم تا جادوگر طراز اول باشم نداري اي از دردایی تو هیچ ایده«. او پوزخندي زد
  ». ادامه بده بهترین تالشتو بکن
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! من قالده رو گردنت گذاشتم! اما تو مجبوري«. آن لبانش را به نشانه عصبانیت به هم فشار داد
پیشگویی میگه ! من کاراي بدي کردم تا تو به اندازه کافی عصبانی بشی و این کارو بکنی

  »!ر الزمه تا خونه ما از بین برهعصبانیت جادوگ

مشو من تا وقتی ه. کردي زي میرباغه بامن مثل قو تو با«. اش نزدیکتر شد چشمان فندقی
  ».کنم ندونم بازي نمی

خواد قصر پیشگوها رو براي خودش  حقیقت اینه که جگنگ می«. آن آهی از درماندگی کشید
تصمیم داره . کنه ان تاریکی رو کنترل میاون رهرو رویاهاست و ذهن تمام خواهر. استفاده کنه

از پیشگویی براي پیدا کردن انشعاب برنده شدن استفاده کنه و صدها سال زنده باشه و بر دنیا 
  ».حاکم باشه

. این دلیل خوبی براي خراب کردن قصره. کنه حاال این منو عصبانی می«. زد با اخمی فکر کرد
  »گفتی؟مزخرفه، زن، چرا از اول حقیقت به من ن

پیشگویی میگه جادوگري . ناتان و من روي این انشعاب از پیشگویی صدها سال کار کردیم«
شکست قابل تحمل نیست پس کاري رو کردم که . کنه قصر رو با خشم با خاك یکسان می

» .من تالش کردم تا تو رو به اندازه کافی عصبانی کنم تا قصر پیشگوها رو از بین ببري. الزمه
  ».حرکتی ناامیدانه بود، چون نیازي ناامیدانه وجود داشت«. اش را مالید خستهآن چشمان 

زنی که ارزش موقعیت حرکت ناامیدانه رو . خوشم اومد. حرکت ناامیدانه«. زد پوزخند زد
  ».روحیه داري. فهمه دوست دارم می
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گنگ ج. صداي طبل متوقف شده. کنی؟ وقتی نداریم پس اینکارو می«. آن آستینش را گرفت
  ».هر لحظه ممکنه برسه

  ».بهتره برگردیم نزدیک ورودي. کنم این کارو می«

و بر . وقتی به نزدیک پشت در بزرگ خزانه رسید، زد چیزي شبیه سنگ از جیبش در آورد
  .زمین انداخت

  »این چیه؟«

خوب فکر کنم تو به ناتان گفتی یه پرده سبک درست «. اش انداخت زد نگاهی از روي شانه
  ».کنه

. رو بچرخونهدونه چطور یه تور سبک  به غیر از ناتان تعدادي از خواهرا و خودم نمی. بله«
فکر کنم ناتان قدرت کافی براي گره خارجی و رسیدن به گره داخلی رو داره اما هیچکدوم 

فکر کردم تنها . براي همین اینجا آوردمت. نداریم رو توان کافی براي شروع کردن اینجایی
  ».ول توانایی الزم براي این کار رو دارهجادوگر رتبه ا

ضعیف هم  ،یه گره ،اما من باید بهت بگم آن«. زد غرولندي کرد» .کنم خوب من تالشمو می«
  ».باشه توسط جادوگرایی ساخته شده که قدرتشون رو فقط میشه تصور کرد

بر . انگشتش را چرخاند و سنگ روي زمین بلند شد و سریع رشد کرد و سنگی مسطح شد
  .روي آن گام گذاشت
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مطمئن باش هالی جاي امنیه تا من این کارو . بیرون منتظر باش. باید از این جا بري بیرون«
اگه اتفاقی افتاد و نتونستم زنجیره نورو کنترل کنم زمان کافی نداري تا از اینجا بري . بکنم

  ».بیرون

  »حرکت ناامیدانه زد؟«

هاي نوري از  با رنگ. ت و بازویش را باال گرفتبا غرولندي جواب داد و به سمت اتاق برگش
  .صخره که او را فرا گرفتند کار خود را شروع کرد

هاي جادوگري شنیده بود اما هیچ وقت یکی از آنها را ندیده بود و  آن در مورد صخره
  .داشت او احساس قدرت از جادوگر پیر بر روي صخره. کنند دانست چگونه کار می نمی

بود که  مطمئن نبود واقعا براي امنیت او .خزانه همانطور که خواسته بود دور شدبا عجله از 
زد  ،نکنند و به غیر از آ رشان حفاظت میجادوگران از اسرا. خواسته بود از آنجا بیرون برود

  .توانست آن را تصور کند بیشتر از ناتان گمراه بود چیزي که نمی

  »کسی از اینجا گذشته؟«

  ».نه آن« .هالی زمزمه کرد

  ».بزار منم کنارت باشم تا منتظر جادوگر زوراندر باشیم تا کارش تموم بشه. خوبه«

خواد  ده انگار می زنه و کلمات بد زیادي میگه و دستش رو جوري تکون می خیلی داد می«
  ».توفان درست کنه اما فکر کنم خوبه
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ها لبخند  یک مخفی بین صخرهآن در مکان تار» !خاره هاي برفی بدنت نمی از راکونتو هنوز «
  ».گی اما فکر کنم تو درست می«. زد

شد و واقعا عصبانی  کرد عصبانی می بزرگ بعضی وقتا مثل وقتی که کسی ما رو اذیت می مامان«
  ».داره اداشو درمیاره. جادوگر زوراندر واقعا منظورش این نیست. شده بود

  ».ور خوبی خواهی شدتو خواهر ن. تر از من هستی فرزند تو خیلی حساس«

. وگر عجله کندمید داشت که جادا. اش گذاشت و در سکوت منتظر بود سر هالی را برشانه آن
و جنگ با خواهران تاریکی با وجود  براي خروج نبودد راهی نادافت اگر در خزانه گیر می

  ».قدرت زیاد زد خیلی خطرناك بود

توانست خواب بودن او را  ی میآن با توجه به تنفس آرام هال. گذشت زمان به کندي می
بچه بیچاره به اندازه کافی نخوابیده بود هیچکدام به اندازه کافی نخوابیده بودند . تشخیص دهد

  .همه آنها خسته بودند. تا به شهر تانیمورا برسند و جگنگ را در آنجا شکست دهند

بهتره از اینجا بیرون «زد زمزمه کرد . آن وقتی کسی به شانه لباسش ضربه زد به باال نگاه کرد
  ».بریم

  »این کارو کردي؟«. با برداشتن هالی از جایش از مکان مخفی خارج شدند

  .زد نگاهی از خستگی بیش از حد به در بزرگ خزانه انداخت

  ».مثل اینه که بخواي زیر آب آتیش روشن کنی. من نتونستم اینو شروع کنم«
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  ».رو بکنیمزد باید این کا«. او ردایش را در مشتش گرفت

اما کسی که این پرده رو ساخته از جادوي . دونم می« . چشمان نگرانش را به سمتش چرخاند
پرده این محل . دونستم امتحان کردم هر چی می. من فقط افزایشی دارم. کاهشی استفاده کرده

  ».متاسفم. شه نمی. فراتر از توانایی هست که من دارم

  ».باید بشه. من یه پرده سبک دور قصر گذاشتم« 

  ».نه تو این گره. تونم به کار بندازمش من نگفتم که یکی درست نکردم اما نمی«

  »دیوونه شدي؟! تالش کردي روشنش کنی«

حرکت ناامیدانه یادت میاد؟ من شک داشتم که کار کنه پس این تالشو «. او شانه باال انداخت
تنها با دادن . داما نکر کنه می فکر کنیم کار بود خوب شد که امتحان کردم یا ما ممکن. کردم

  ».باز بشه و جادو رو ببلعه. کنه زندگی کار می

البته اگه کشفش کنن حفاظ . حداقل اگه کسی بره اونجا مثل جگنگ کشته میشه«. آن شل شد
  ».بره و خزانه در اختیارشون هست رو از بین می

  ».ن محل تله مرگهای. چند تا حقه خودمو اونجا گذاشتم. براشون خیلی هزینه داره«

  »کاري هست که ما بکنیم؟«
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اگه خواهران . تونم خاموشش کنم به اندازه کافی هست تا تمام قصر رو پوشش بده اما نمی«
تونیم بخوایم تا اینکار رو برامون  ما از یکی از اونا می. تاریکی از جادوي کاهشی استفاده کنن

  ».بکنه

امیدوارم اون چیزایی . تونیم بکنیم ن تنها کاریه که میای«. آن سرش را به نشانه تایید تکان داد
او دست » .اگه قصرو نتونیم از بین ببریم شاید این کافی باشه. که اونجا گذاشتی اونا رو بکشه

باید قبل از اومدن جگنگ فرار کنیم یا . ناتان منتظره. بهتره از اینجا بیرون بریم«. هالی را گرفت
   ».کنن خواهرا ما رو پیدا می

  نجاهمپفصل 

صداها از طرف . ورنا پشت نیمکت سنگی مخفی شد ،وقتی نور شمشیر را در نور ماه دید
ان شنل قرمز نه چند بعضی از سربازان .رسید هاي قصر به گوش می چمن از بخش پایین زمین

  .کشتند دیدند می پیوندند اما حاال هر کسی را میقبل آمده بودند تا به محفل ب

از جهت دیگر که او برق شمشیر را دیده بود . تاریکی بیرون آمدندهاي قرمز از  دو مرد با شنل
  .کسی بیرون آمد و سریع آنها را کشت

  ».بیا آدي«. صدا آشنا بود. صداي زنی زمزمه کرد» دو نفر از مسلک«

کرد و ورنا هان خود را براي دفاع  زن از شمشیر استفاده می. شکل الغري از سایه بیرون آمد
  .ایستاد .داشت راي دفاعب او شانسی. داشت
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  ».کیه؟ خودتو نشون بده«

  »خواد بدونه؟ کی می«. نور ماه از شمشیر بلند شده تابید

اینجا در اي را استفاده نکرده باشد اما هنوز دوستانی بین زنان  امید داشت که شانس احمقانه
  . دفشر میدر دستش را هنوز به سختی داکرا . ندبود

  ».ورناست«

  »ورنا؟ خواهر ورنا؟«. ستاداي ای شکل سایه

  ».بله تو کی هستی«. او زمزمه کرد

  »کیالن آمنل«

» .خالق عزیز خودشه«. ورنا سریع به نور ماه آمد و جلوي زن ایستاد» .ممکن نیست! کیالن«
  ».واقعا نگران بودم که تو رو کشته باشن. اوه کیالن«. ورنا دستانش را بدور او افکند

  ».حالم که یه چهره آشنا دیدمدونی چقدر خوش ورنا نمی«

  »کی با توئه؟«

  ».زمان زیادي گذشته اما هنوز من تو رو به خاطر دارم خواهر ورنا«. تر شد زن پیري نزدیک
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  ».متاسفم اما شما رو به جا نمیارم«. ورنا خیره شد تا چهره را تشخیص دهد

  ».مپنجاه سال قبل وقتی جوون بود. من زمانی اینجا بودم. من آدي هستم«

  ».یادم اومد! آدي«. ابروي ورنا باال رفت

اي  ها پیش یاد گرفته بود چنین نکته مدت. ورنا این نکته را که او زن جوانی بود به جا گذاشت
  .کردند آنهایی که در دنیاي خارج بودند در زمان متفاوتی زندگی می. را بلند به زبان نیاورد

آدي ورنا را به » .زمان زیادي گذشته. نه وچهره منفکر کردم اسم منو به یاد داشته باشی اما «
  ».همیشه مهربون بودي با من وقتی اینجا بودم تو. تو رو یادم میاد«. کشید گرمی به آغوش

ورنا این جا چه خبره؟ ما رو مسلک پارسایان اینجا آورد و «. کیالن مالقات دوباره را قطع کرد
  ».بریم اما به نظر میاد اینجا جنگهباید از اینجا بیرون . به سختی فرار کردیم

اما تو . دونم حتی مطمئن نیستم که همشو می. داستانش طوالنیه و وقته گفتنش رو ندارم«
خواهران تاریکی قصر رو گرفتن و امپراطور جگنگ از . گی باید سریع فرار کنیم درست می

  »با ما میاي؟. ببرم باید خواهراي نور رو از اینجا. محفل امپراطوري ممکنه هر لحظه برسه

خیلی . باشه اما باید آهرن رو هم پیدا کنیم«. کیالن چمن را بررسی کرد تا ببیند مشکلی هست
اگه آهرن رو درست بشناسم منتظره تا تیمش رو بگیره و . تونیم بزاریم که بمونه نمی. قدمه ثابت

  ».اش را ببره کالسکه
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ما باید اونجا مالقات . کنن راد وفادارو جمع میمن خواهرایی اون بیرون دارم که اف«. ورنا گفت
بقیه هم همینطور . نگهبانی که اون طرفه دروازه است به ریچارد وفاداره. کنم طرف دیگه دیوار

این  .ریچارد هستی آشنايوقتی رسیدي فقط بگو که . شه اعتماد کرد می. اسمش کوینه. هستن
  » .تو رو به داخل راه میده. دونه کدیه که می

  »وفادار به ریچارد؟«

. تیمش رو از این راه بیاره کهتونم بزارم  نمی. باید برم تو تا یه دوستی رو بیارم. بله عجله کن«
  ».ممکن نیست برسه. زمیناي قصر محل جنگن

خواهرایی دارم که پل کوچک رو محافظت . ریم از این طرف می. اصطبل اون طرف شماله«
این محل مالقات دوم . زرعه که دیواره سنگی دور باغش هستبگو که بیاد به اولین م. کنن می

  ».البته براي مدت کوتاهی. ماست و امنه

  ».کنم عجله می«. کیالن گفت

باید دوستی رو بیارم و فرار . مونم اگه به موقع نیاي منتظر نمی«. ورنا بازویش را گرفت و گفت
  ».کنم

براي کشیدن ریچارد  وفکر کنم من. فرار کنم نگران نباش، منم باید. انتظار ندارم که صبر کنی«
  ».آوردناینجا 

  »!ریچارد«
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  ».طوالنیه اما باید قبل از این که به اینجا بیاد فرار کنم شداستان«

همه به سمت . شب ناگهان روشن شد و رعد و برق ساکتی روشن شد اما دیگر خاموش نشد
دود سیاه در . بارید ن شب میماهاي آتش را دیدند که از آس جنوب شرقی برگشتند و گلوله

هاي بزرگ به هوا پرتاب  کشتی. آمد تمام اسکله آتش گرفته است به نظر می. جاري بود هوا
  .شده بودند و ستونی از آب را دیدند

  .زمین ناگهان لرزید و در همین زمان در راه دور انفجار هایی به گوش رسید

. آدي با خواهرا بمون. وقت کمه. هی انداختنگا» اینجا چه خبره؟. ارواح عزیز«. کیالن گفت
  ».امیدوارم سریع برگردم

  .کیالن در سایه دوید. اما دیگر دیر شده بود» .تونم راداهان رو باز کنم من می«. ورنا فریاد زد

یکی از اونا اینو از . برم من تو رو پیش بقیه خواهرا می. زود باش«. ورنا دست آدي را گرفت
  ».کنه گردنت باز می

و در طول راهرو به سمت محوطه  تپید پس از واگذاشتن آدي به بقیه، قلب ورنا به شدت می
رفت خود را براي این احتمال آماده  وقتی در راهروي تاریک جلو می. رفت پیشگویان می

اند به سادگی او را  اند یا تصمیم گرفته او چه کرده دانست با نمی. که وارن مرده باشد کرد می
  .او را داشته باشد کرد تاب دیدن جسد فکر نمی .حذف کنند

آن به او هشدار داده بود که . خواست ها می جگنگ پیشگویی براي کمک در مورد کتاب. نه
  .آمد البته این هشدار خیلی قدیمی به نظر می باید او را از قصر دور کند
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خواست وارن به دست خواهران تاریکی کشته نشود چون  شاید آن می رسیدفکري به ذهنش 
اي از  او افکار دردسر ساز را کنار گذاشت و راهرو را براي نشانه .او بیش از حد اطالع داشت

  .اي از نبرد مخفی شده باشد خواهران تاریکی جستجو کرد شاید درگوشه

کشید و به راهروي داخلی رفت و از  پیش از رسیدن به در آپارتمان پیشگو ورنا نفس عمیقی
ناتان براي نزدیک به هزار سال در اینجا نگه داشته بود و هم اکنون  .عبور کرد هاي حفاظ الیه

  .وارن اینجا قرار داشت

در دوگانه به باغ داخلی باز بود و هواي گرم شب و نور . او از در داخلی به تاریکی نگاه کرد
  .ر گوشه میز روشن بود اما نور کمی داشتشمعی د. تابید ماه به داخل می

  .قلب ورنا وقتی دید کسی از صندلی بلند شد تپید

  »وارن؟«

  »!شکر خالق که تو فرار کردي«. سریع جلو آمد» !ورنا«

انگشتش . هاي قدیمی را دوباره زنده کرده بود عقب نشست ورنا با شک دیدار دوباره که ترس
براي ! داکراي خودتو براي من فرستادي ؟تی بود که کردياین جه حماق«. را براي او تکان داد

اگه یه . احتیاطی خیلی بی! چی خودت ازش استفاده نکردي تا خودتو نجات بدي و فرار کنی
  »کردي؟ چی فکر می! افتاد چی؟ تو قبال داشتیش و گذاشتی از دستت بره اتفاقی می

  »بینمت ، ورنا خوشحالم که می«. او لبخند زد
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  ».سوالمو جواب بده«. ساتش را پشت پاسخی کوتاه پنهان کردورنا احسا

خوب اول از همه من هیچ وقت از داکرا استفاده نکردم و نگران بودم کار اشتباهی بکنم و «
. تونم از حفاظ رد بشم دوما من این قالده رو داشتم که تا در نیاد نمی. شانسمون از دست بره

ممکنه بمیره اما این کارو نکنه و همه چیز  ،لیونا اونو در بیارهترسیدم اگه نتونم مجبور کنم  می
  ».از بین بره

ثالثا اگه یکی از ما شانس فرار داشته باشه «. او با برداشتن قدمی دیگر به سمت او گفت
  ».خواستم تو باشی می

توانست اي به او نگاه کرد تا بغضی که در راه گلویش بود کنترل کند اما دیگر ن ورنا براي لحظه
  .و دستانش را بدور گردن او انداخت

  ».ت دارمتواقعا دوس. ت دارمتوارن دوس«

کردم  اي نداري که چقدر براي شنیدن این کلمات آرزو می ایده«. به نرمی او را به آغوش کشید
  ».منم تو رو دوست دارم. ورنا

  »در مورد این چروکا چی؟«

ي وقتی چروك داشتی منم عاشق اونا زیه رو«. گونه داشت درخشان و وارن ،لبخندي گرم
  ».میشم

  .براي این و هیچ چیز دیگر او خودش را آزاد گذاشت و وارن را بوسید
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او به آنها . تعدادي مرد سرخپوش از گوشه به او حمله کردند و تصمیم داشتند او را بکشند
قبل از این که . برددر شکم دیگري فرو  را ویشحمله برد، به زانوي یکی از آنها زد و چاق

ید و دماغ دیگري را با آرنج او را بگیرد گلوي یکی از آنها را بر يشمشیرهایشان جلو
  .تشکس

  .برد حس در خشم به سر می اي بی ریچارد به گونه

ا جادو او جستجوگر واقعی بود و ب. با وجود این که شمشیر همراهش نبود جادو را داشت
پیشگویان او را فوئر گریسا . انتقامی مرگبار جاري بود در درونش. ی ناگسستنی داشتارتباط

به زبان دیهارایی باال به معناي مرگ بود و االن مانند سایه آن حرکت . اوست دراکا نامیده بودند
  .فهمید که نوشته بودند می هاو کلمات را همانگون. کرد می

که همانند مجسمه بودند و در برابر باد بر زمین  چرخاند اي می او مردان مسلک را بگونه
  .ریختند می

  .چیز ساکت شد در یک لحظه همه

کرد خواهران تاریکی به  ها ایستاده بود خشمناك بود آرزو می بدن روي ریچارد همچنان که بر
  .خواست آن پنج نفر را بکشد می. ها آنجا بودند جاي این نوچه

دود هنوز از جنگ دیده . ودند اما وقتی آنجا رسید رفته بودآنها به او محل کیالن را گفته ب
اي سوخته بود انگار جادویی خشمگین در آنجا رها شده باشد یا بدتر او  اتاق به گونه. شد می

  .کرد او باید پیدایش می. را به جگنگ تحویل داده بودند
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  .رسید تا با آنها صحبت کند باید دستش به خواهران تاریکی می

آمد مسلک پارسایان بر  به نظر می. کننده در جریان بود هاي قصر جنگی گیج زمین فدر اطرا
مردان . او دید که خواهري صد نفر از آنها را یک جا کشت. جنگیدند علیه همه در قصر می

  .آنها او را همانند پارچه پاره کردند. مهابا به خواهر دیگري حمله برده بودند دیگري بی

یکی از آنها . گشت د که همه را کشته بود او را ندید و دنبال دیگري میوقتی به خواهري رسی
اگر الزم بود همه خواهران تاریکی در قصر را بکشد یکی از .  به او گفته بود کیالن کجاست

  .کرد آنها باید صحبت می

. ریچارد صبر کرد. دو نفر از مسلک پارسایان او را دیدند و به طرفش هجوم آوردند
آنها را با چاقو بدون فکر کردن برید و دوباره به سمت مرد دوم . به هوا خوردشمشیرشان 

  .رفت و پیش از افتادن اولی او را کشت

تنها . او تعداد افراد مسلک پارسایان که از ابتداي جنگ کشته شده بودند را فراموش کرده بود
دید فرار  سربازانی که میتوانست از  او نمی. کردند کشت که به او حمله می زمانی آنها را می

خواست و سربازان به دردش  او یک خواهر می. آمدند انتخاب آنها بود اگر به طرفش می. کند
  .خوردند نمی

. بوي درختان از زیر یکی از راهروهاي سرپوشیده رفت ، ریچارد در سایه ماه ونزدیک دیوار
شد با توجه  ر که نزدیک میهمانطو. او وقتی چیزي سریعا پیش آمد خود را به ستون چسباند

  .توانست تشخیص دهد که زن بود به شکل و موها می

  .در نهایت خواهري بدست آورده بود
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دانست هر خواهر داکرا دارند و  می. آمد وقتی به جلویش آمد شمشیري دید که به طرفش می
استفاده از آن او اطالع داشت که داکرا چه اسلحه مرگباري است و چقدر در . این همان بود

  .جرات نکرد خطر را دست کم بگیرد. ماهرند

توانست بشکند تا قدرت  فکش را می. ریچارد پایش را جلو برد و داکرا را از دستش انداخت
اگر به اندازه کافی سریع بود . کمک خواستن نداشته باشد اما نیاز داشت که او صحبت کند

  .آمد زنگ خطري به صدا در نمی

آمد در هوا  به پشت سر برد و مشت دیگرش که براي ضربه به طرفش می مچش را گرفت و
چاقویش را بر گلوي او گذاشت و با . مهار شد و دو مچش را با یک دست در پشتش قفل کرد

اش بود پاهایش را به دور او قفل کرد تا با  به پشتش افتاد و او بر سینه. حرکتی عقب کشید
  .درمانده شده بوداو در یک لحظه . پاهایش لگد نزند

. هاي به هم فشرده ادامه داد با دندان» .من خیلی عصبانی هستم«. چاقو را به گردنش فشار داد
  ».کشمت اگه بمن نگی مادر اعترافگیر کجاست همینجا می«

  ».ریچارد تو نزدیکه گلوشو ببري«. زد نفس می او نفس

واست بفهمد که او چه خ براي یک لحظه طوالنی کلمات را در خشمش حالجی کرد و می
  .آمد به نظر معما می. گوید می

ا این که گلومو واي منو ببوسی یخ می«. کشید گفت او در حالی که هنوز به سختی نفس می
  »ببري؟
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. برگشت و صورتش چند اینچی صورت او قرار داشت. مچش را آزاد کرد. صداي کیالن بود
  .واقعا خودش بود. خودش بود

  ».ارواح عزیز متشکرم«. گفت او پیش از بوسیدنش 

خاطراتش با واقعیت برابري . هاي نرم او چگونه است ریچارد به خوبی بیاد آورد که لب
با سعادتی دردناك او را همراه . اي آرام در نور ماه خشمش آرام شد همانند دریاچه. کرد نمی

  .خود داشت

انگشتانش بر روي . شد انگشتانش به آرامی صورتش را لمس کرد و رویا به حقیقت تبدیل
  .اي دنیا ایستاد براي لحظه. هایش رفت و به او خیره شد نیازي به کلمات نبود گونه

  »...دونم که از دست من عصبانی هستی اما  می. کیالن«. در نهایت گفت

چاقو بر میداشتم تو این قدر راحت نبودي اما عصبانی  خوب اگه شمشیرم نشکسته بود و«
  ».نیستم

  » -تونم توضیح بدم  می. این نیستمنظورم «

باید یه چیزایی رو توضیح . به تو اعتماد دارم. عصبانی نیستم. دونم منظورت چیه ریچارد می«
کنه اینه که ده فوت از من دورتر  تنها چیزي که من رو عصبانی می. بدي اما من عصبانی نیستم

  ».بشی
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تر شد و سرش را  لبخندش پهن» .نمیشیخوب پس دیگه از من عصبانی «. ریچارد لبخندي زد
  »...ارواح عزیز من . دونی چه دردسري درست کردم نمی. اوه بله خودتی«. بر زمین گذاشت

او را از . دستش را به پشت موهاي بلند و کلفتش برد. او را به آرامی و نرمی و گرمی بوسید
. مشکل زیادي هست. حاال. کیالن باید اول از اینجا بریم بیرون«. هایش دورتر نگه داشت شانه

  ».من مشکل زیادي درست کردم

  ».ما باید عجله کنیم. محفل داره میاد. دونم می«. کیالن چرخید و نشست

  ».زد و گرچ کجاست؟ بریم اونا رم ورداریم و بریم«

  »زد و گرچ؟ مگه با تو نیستن؟«. سرش را به سمت او چرخاند

ارواح عزیز نگو که نامه رو . ا نامه فرستادممن گرچ رو ب. فکر کردم با تو هستن. من؟ نه«
  »-من . معلومه چرا از دست من عصبانی نیستی. نگرفتی

گرچ زد رو . زد از جادو استفاده کرد تا خودشو سبک کنه تا گرچ اونو بیاره. نامه رو گرفتن«
  ».آورد میها پیش آیدیندریل  باید هفته

  .هاي مرده در جایگاه را بیاد آورد تمریسوی. ریچارد موج گرمی از سرگیجه احساس کرد

  ».من اونا رو ندیدم«. او زمزمه کرد

  ».ها طول کشیده باشه تا به اینجا برسی باید هفته. شاید قبل از این که برسن رفتی«
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  ».من دیروز از آیدیندریل راه افتادم«

  »...چی؟ چطور «. با چشمانی گشاد زمزمه کرد

شایدم . فکر کنم کمتر از یک روز بود. روز منو اینجا آورددر کمتر از یک . ف منو آوردلیسا«
  »...راهی براي گفتن نداشتم اما ماه مثل . دو روز

  .لرزد و جلوي خودش را گرفت ریچارد متوجه شد می

صدایش خالی بود همانند این که کسی دیگر صحبت . صورت کیالن در دیدش آبدار بود
هاي مرده  مریسویتهمه جا پر از . که جنگی شده بودمن در جایگاه محلی پیدا کردم «. کند می
  .نزدیک دیواره بلند بود. شبیه جنگ گرچ با اونا. بود

. من انگشتمو روي خونا کشیدم. پایین افتاده بود بعد یه چیزي خون نزدیک دیواره بود و«
  ».نبود مریسویتده اما بعضی از خونا مال  ها بو می مریسویتخون 

  .دهنده گرفت دستان آرامشکیالن او را در 

  ».باید اونا بوده باشن. زد و گرچ«. زمزمه کرد

  ».متاسفم ریچارد«. تر شد بازویش محکم

من کار . ما باید از اینجا بریم«. او دستان کیالن را بلند کرد و به او کمک کرد تا بایستد
  ».باید برگردیم. وحشتناکی کردم و آیدیندریل در خطره
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  »کنه؟ کار می این دور گردنت چی«. به راداهان افتادنگاه خیره ریچارد 

  ».طوالنیه شداستان. منو توبیاس بروگان گرفت«

پیش از آنکه او صحبتش را پایان ببرد دستانش را به دور قالده برد و بدون فکر هوشیارانه اما 
  .با نیاز و خشم قدرت را احساس کرد

  .قالده همانند کثیفی در دستش خورد شد

  .آهی از سر راحتی کشید. کیالن بر گردنش رفتانگشتان 

. تونم قدرت اعترافگیر رو احساس کنم می«. اش گذاشت دستش را بر استخوان سینه» .برگشت«
  ».دوباره بهش دسترسی دارم

  ».بهتره از اینجا بریم«. بازویش را مالید

ز افراد مسلک اونجا بود که شمشیرم رو در جنگ با یکی ا. من رفتم و آهرن رو آزاد کردم«
  ».به آهرن گفتم با خواهرا به شمال بره«. در برابر اخمش توضیح داد» .بدجوري افتاد. شکستم

  »خواهرا؟کدوم خواهرا؟«

داره خواهران نور، مردان جوان، نوآموزا و نگهبانا رو جمع . من خواهر ورنا رو پیدا کردم«
باش باید قبل از این  زود. ا اونا گذاشتمب رو من آدي. رم اونو ببینم من می. کنه تا فرار کنن می

  ».دور نیست. که برن به اونا برسم



G

پارسایانمسلک  Good-life.ir

36

  »خودتی؟! ریچارد«. دهان کوین وقتی براي متوقف کردن آنها از پشت دیوار در آمد بسته شد

  ».شرمنده، شکالت با خودم ندارم کوین«. ریچارد لبخند زد

  ».تقریبا تمام نگهبانا وفادارنمن وفادار هستم ریچارد «. کوین دستان ریچارد را گرفت

  ».کوین. مفتخرم... من « .ریچارد اخمی در تاریکی کردم 

  »!ریچارده«. او برگشت و با زمزمه بلندي گفت

در نور آتش در اسکله ریچارد ورنا را دید و بازویش . جمعیتی به دور او و کیالن حلقه زدند
  .را بدور او انداخت

اما باید بگم نیاز به یه حموم «. را در طول دستش نگاه داشتاو » !بینمتٰورنا، خوشحالم می«
  ».داري

وارن از کنارش رد شد و با . رسید صداي خوبی بود که به ندرت به گوش می. ورنا خندید
  .اي ریچارد را بغل کرد خنده

شنیدم «. ریچارد دست ورنا را گرفت و حلقه اسقف اعظم را در آن قرار داد و مشتش را بست
  ».دونی باهاش چی کار کنی فکر کنم بهتر از من می. اشه این حلقه. من متاسفم. ردهکه آن م

  »اینو از کجا آوردي؟... ریچارد «. ورنا دستش را به صورتش نزدیک کرد و به حلقه خیره شد
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  ».اون دیگه بهش نیاز نداشت. من خواهر اولیشیا رو مجبور کردم که بهم بده«

  »...مجبورش کردي «

  .اش گذاشت وارن دستی براي اطمینان دادن بر شانه» .ریچارد. ف اعظمهورنا اسق«

  ».خوب پس اونو دستت کن. کنم ورنا من به تو افتخار می«. ریچارد خندید

و دیگه اسقف اعظم ... من در محاکمه محکوم شدم . ... حلقه از من گرفته شد... ریچارد، آن «
  ».نیستم

در محاکمه تمام خواهران . ورنا تو اسقف اعظم هستی« .خواهر دولسینیا قدمی به جلو گذاشت
  ».که اینجا هستن به نفع تو راي دادن

  »این کارو کردین؟«. ورنا صورت آنها را نگاه کرد

تو توسط اسقف اعظم . بله، راي ما کم اومد اما ما به تو باور داشتیم«. خواهر دولسینیا گفت
  ».حلقه رو بزار رو دستت. ظم داریمما نیاز به اسقف اع. گذاري شدي آنالینا نام

حلقه را در . الود حلقه را بر دستش گذاشت و همه موافقت کردند ورنا با تشکري اشک
محفل امپراطوري داره میاد . باید همه رو از این جا دور کنیم«. انگشتش گذاشت و آن را بوسید

  ».تا قصرو بگیره
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ت چیه محفل امپراطوري داره میاد قصرو منظور«. ریچارد بازویش را گرفت و به کناري کشید
  »میخوان؟ ها چی  بگیره؟ از قصر پیشگو

هاي منشعب رو به نفعش  امپراطور جگنگ قصد داره از اونا استفاده کنه تا پیشگویی. پیشگوها«
  ».تغییر بده

کرد سیلی بر  وارن در حالی که غرولند می. اي متوقف شدند خواهران دیگر پشت ورنا لحظه
  .د زدصورت خو

ها  خواد اینجا زندگی کنه در جادوي قصر تا بتونه با استفاده از پیشگو می«. ورنا ادامه داد» و،«
  ».فرمایی بکنه ا حکمنیبراي همیشه بر د

تونیم بهش اجازه بدیم این کارو بکنه و در هر انشعابی  ما نمی« . ریچارد بازویش را آزاد کرد
  ».ها از استبدادش رنج خواهد برد ا سالدنی. ما شانسی ندارم. دچار مشکل بشیم

باید فرار کنیم یا اینکه اینجا کشته بشیم و . کاري نیست که بتونیم انجام بدیم«. ورنا گفت
  ».شانسی براي ما نیست تا کمک کنیم

شناخت و دوباره به ورنا نگاه  ریچارد نگاهش را بر تمام خواهران چرخاند که بیشتر آنها را می
  »م اگه قصرو نابود کنم چی؟اسقف اعظ«. کرد

  »خواي این کارو بکنی؟ چطور می! چی«
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ممکنه راهی . ها رو از بین بردم و جادوگران قدیمی اونا رو ساخته بودن اما من برج. دونم نمی«
  »وجود داشته باشه؟

  .خواهر فیبی راهش را باز کرد. جمعیت خواهران ساکت بودند. ورنا لبش را لیسید و خیره شد

  »!تونی اجازه این کارو بدي نمیورنا «

  ».ممکنه تنها راهی باشه که بشه جلوي جگنگ رو گرفت«

این قصر . تونی تو نمی«. هایش نزدیک بود جاري شود گفت فیبی در حالی که اشک
  ».این خونه ماست. پیشگوهاست

  »اگه همینجوري بزاریمش بزودي خونه رهرو رویا میشه«

جوونی . میریم، ورنا می. اما ورنا، بدون جادو ما پیر میشیم« .فیبی بازوي ورنا را گرفت و گفت
  ».میریم پیر میشیم و قبل از اینکه شانس زندگی داشته باشیم می. ما در یه لحظه میره

همیشه . میرن فیبی حتی قصر همه چیز می«. تش اشک را از صورت دیگري پاك کردسبا ش
حاال اگه کاري نکنیم این هدف به آسیب مبدل هدفش رو انجام داده و . تونه پا برجا باشه نمی
  ».شه می

  ».خوام پیر بشم من نمی! تونی این کارو بکنی ورنا نمی«
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کنیم تا زندگی  ما به خالق کمک می. فیبی ما خواهران نور هستیم«. ورنا زن جوان را بغل کرد
خالق باشیم و بین تنها شانسی که داریم باید مثل بقیه مخلوقات . مردم این دنیا رو بهتر بکنه

  ».اونا زندگی کنیم

زمان براي ما در جادو . فهمم، فیبی اما به من اعتماد کن که ترسناك نیست من ترس تو رو می«
 کنیم همونطور که بقیه در بیرون این احساسو دارن ها رو احساس نمی ما گذشت قرن. متفاوته

  ».اما زیاد هم این مساله فرقی نداره

خواي زندگی طوالنی داشته  اگه می. تنها براي زندگی طوالنی نیستقسم ما براي خدمت «
با ما  خواي میاگه زندگی پرمعنا و اثرگذار . تونی همراه خواهران تاریکی بمونی باشی فیبی می

  ».با خواهران نور و زندگی جدیدو شروع کن ،بیا

 یو انفجارهایغرید  در دوردست آتش می. هایش جاري شد فیبی ساکت ماند و اشک بر گونه
  .شد تر می فریاد مردان جنگی نزدیک. در شب بود

هرجایی که ... دوست دارم با خواهرانم باشم . من خواهر نور هستم«. در نهایت فیبی گفت
  ».خالق هنوز بر ما ناظره. باشه

. به بین آنها نگاه کرد» اي هست؟ کس دیگه«. ورنا لبخندي زد و دستی آرام بر گونه فیبی کشید
بعدا نیاین بگین که شما این شانسو . س دیگري اعتراض داره؟ اگه دارین االن بگینک« 

  ».االن بگین. نداشتین

  .بزودي همه خواستند که بروند. تمام خواهران سرشان را تکان دادند
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تونی قصرو از  کنی می فکر می«. ورنا حلقه را بر انگشتش چرخاند و دوباره به ریچارد نگاه کرد
  »ادوشو؟بین ببري؟ ج

یادت میاد که دفعه اول که پیش من اومدي و کیالن از آن رعد و برق آبی استفاده . دونم نمی«
شاید این خزانه . کرد؟ اعترافگیرها جزئی جادوي کاهشی از جادوگران سازنده قدرت اونا دارن

  ».رو خراب کنه حتی اگه من نتونم

. من فکر نکنم بتونم اون کارو بکنم ریچارد«. انگشتان کیالن به پشت او رفت و زمزمه کرد
  ».تونم به کار ببرمش براي چیز دیگه نمی. جادو براي دفاع از تو بود

اگه بین کتابا آتیش . کشیم ها رو به آتش می اگه کار دیگه نشد پیشگویی. باید تالش بکنیم«
  ».کنه یحداقل جگنگ از اونا بر علیه ما استفاده نم. روشن کنیم تمام کتابا از بین میرن

اي سریع  زمزمه» دوستان ریچارد«. گروه کوچکی از زنان و مردان جوان به سمت دروازه آمدند
  .کوین دروازه را باز کرد تا آن گروه به آنها بپیوندد. شنیده شد

  »فیلیپا تمامشونو پیدا کردي؟«. ورنا بازوي زن را گرفت

گارد جلویی امپراطور . اینجا بریم بیرونبله، باید از «. زن بلندي قدري ایستاد تا نفسش بازگردد
  ».مسلک پارسایان با اونا در حال جنگ هستن. بعضیا از پل جنوبی رد شدن. در شهره

  »دیدي تو اسکله چه خبره؟«. ورنا پرسید
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به نظر . کنن این زنا دارن اسکله رو نابود می. اولیشیا و تعدادي از خواهراش اون پایین هستن«
. فیلیپا انگشتان لرزانش را بر لبش گذاشت و چشمانش را بست» .ونجاستمیاد دنیاي زیرین ا

تونی تصور کنی که با اون مرداي  نمی«. صدایش لرزید» .اونا آدماي لیدي سفا رو گرفتن«
  ».کنن بیچاره دارن چی کار می

را  دو خواهر دیگر هم که با او بودند همین کار. فیلیپا برگشت و بر زانو افتاد و استفراغ کرد
من . تونی تصورش کنی نمی« . فیلیپا توانست کمی خود را کنترل کند» خالق عزیز«. کردند

  ».براي بقیه زندگی کابوس خواهم دید

  ».زمانی نیست. ورنا شما باید االن برید«. ریچارد به سمت فریادها و هلهله جنگ برگشت

  ».ه ما برسیدتو و کیالن سعی کنید ب« . او سرش را به نشانه تایید تکان داد

وقت ندارم توضیح بدم اما من و اون جادوي . کیالن و من مستقیما به آیدیندریل میریم. نه«
. به شمال برید. تونم تونستم بقیه رو هم با خودم ببرم اما نمی کاش می. الزم براي سفر رو داریم

به ژنرال . ارینبا اونا حفاظت بهتري د. ارتش صدهزار نفري دیهارا براي کیالن به جنوب میاد
  ».منه ریبیش بگید کیالن با

  »زد چطوره؟«. آدي از بین بقیه آمد و پرسید

آدي متاسفم اما من «. چشمانش را بر اثر درد بست. صداي ریچارد در گلویش گیر کرد
  ».ترسم در جایگاه کشته شده باشه می. پدربزگمو ندیدم
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او به صداي خشن زمزمه » .ریچاردمتاسفم «. اش را پاك و صدایش را کنترل کرد آدي گونه
  ».بهش هشدار داده بودم. کنه اما کاراي ناامیدانه زیادي می. پدربزرگت مرد بزرگی بود«. کرد

  .اش به آرامی گریه کرد ریچارد ساحره پیر را بغل کرد و او در سینه

  ».باید االن بریم یا بجنگیم«. کوین با عجله از دروازه آمد و شمشیرش در دستش بود

اون . باید با قوانین خودمون بجنگیم نه جگنگ. بریم برو، ما این جنگو نمی«. ریچارد گفت
  ».حتما افرادي با خودش داره که موهبت دارن و فقط سرباز نیست

دست دو دختر جوان را که به . ورنا به سمت خواهران، نوآموزان، و جادوگران جوان برگشت
تنها راه . جگنگ رهرو رویاهاست. تون گوش کنیدتمام«. نظر نیاز به آرامش داشتند گرفت

ریچارد موهبت داره و جادویی از اجدادش به اون رسیده که از . حفاظت ارتباط با ریچارده
. لیونا تالش کرد این ارتباط رو بشکنه تا جگنگ وارد ذهنم بشه. کنه رهرو رویاها حفاظتش می

ونو به ریچارد اعالم کنید تا از دشمن حفظ قبل از اینکه بریم همه تعظیم کنید و وفاداري خودت
  ».بشیم

خواین این کارو بکنین باید مثل آلریک رال که این جادو رو بوجود  اگه می«. ریچارد گفت
خواین باید به من وفادار باشین همونطور که گفته شده و انجام  اگه می. آورد انجام بدین

  ».میشه

م گفت و ساکت شد احساس مسئولیت زیادي ریچارد به آنها کلمات را گفت و به خودش ه
نه تنها آنها بلکه هزاران نفر در آیدیندریل به او تکیه کرده بودند و خواهران نور زانو . کرد می

  .داعالم کردنرا ن ازدند و با یک صدا که باالتر از صداي جنگ بود وفاداري خودش
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باب رال از ما حفاظت کنه، در نور تو ار. ارباب رال به ما بیاموزه. ارباب رال ما رو هدایت کنه«
در هوش تو متواضع خواهیم . در رحمت تو در پناه خواهیم بود. به زندگی ادامه خواهیم داد

  ».زندگی ما در دستان شماست. کنیم تنها براي خدمت زندگی می. بود

  و یکم نجاهپفصل 

ریچارد کیالن را به دیوار راهروي تاریک سنگی نمناك چسباند و در انتظار عبور سربازان 
هایشان در فاصله دور شنیده شد، کیالن روي  صداي چکمه. قرمزپوش از محل تقاطع بود

ممکنه بتونیم از اینجا زنده بیرون . من اینجا رو دوست ندارم«انگشتان پا ایستاد و زمزمه کرد 
  »بریم؟

من . از اینجا زنده بیرون میریمکه البته «. بر خطوط نگرانی در روي ابرویش زد عاي سری بوسه
  ».بیا خزانه زیاد دور نیست«. او دستش را زیر میله کوتاه گذاشت» .دم قول می

هاي اتصال بر خود  ها و محل هاي ریخته بر سنگ هاي راهروي متروك ردي از زردي آب سنگ
هایی تشکیل داده بود که به رنگ زردي  سقف آب یخزده قندیل در محل ورودي. داشت

دور از دو مشعل راهرو به . دچکی ز آنها بر قارچهاي روي سنگ میآب گهگاه ا. مرغ بودند تخم
  .در گرد خزانه در آنجا قرار گرفته بود. ازتر شده بود و سقف باالتر بودب

نه . دانست چیزي درست نیست میدري به کلفتی شش فوت در برابر آنها ظاهر شد ریچارد 
هاي  کرد همانند نخ دید اما مو بر تنش سیخ شده بود و احساس جادو می تنها نور پشتی را می

  .عنکبوت
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احساس چیز عجیبی «. تر شد او دستش را در برابر احساس قلقلک بر بازویش کشید و نزدیک
  »داري؟

  ».ولی چیزي در مورد این نور عجیبه«. سرش را تکان داد

در . را در هنگام نزدیک شدن به ورودي خزانه دیدند ریچارد جسدي. خورد کیالن سکندري
دانست  زنی بر روي زمین جمع شده بود همانند این که خوابیده باشد اما ریچارد می ،جلو

  .همانند سنگ ساکن بود. نخوابیده است

مسلک پارسایان در آنجا و دوجین از دیدند  همانطور که نزدیکتر شدند آنها پشت دیوار را می
ر ه. ریچارد در برابر منظره عقب رفت و احساس بدي در خود احساس کرد. پخش شده بودند

 اي از حوضچه اتاق کف. چه از شنل یا زره یا هر چیز دیگر مرد دقیقا از وسط نصف شده بود
  .شد دیده میخون 

  .شد بیشتر مشغول می یسنگ فکر او با هر قدم به نقطه باز

تنها چند دقیقه . تو اینجا منتظر باش تا من برگردم. کن من باید اول برم چیزي وردارم نگاه«
  ».کشه طول می

  ».دونی تو قوانین رو می«. کیالن پشت پیراهنش را گرفت

  »کدوم قوانین؟«

  ».در تمام زندگیت نباید بیشتر از ده فوت از من دور بشی یا من عصبانی میشم«



G

پارسایانمسلک  Good-life.ir

46

  ».عصبانی باشی تا مرده هبهتر«. ه شدریچارد به چشمان سبزش خیر

من خیلی منتظر بودم که تو برا . کنی االن این فکرو می« . ابرویش به نشانه اخم در هم رفت
تونیم چیزي اونجا  این چه اهمیتی داره که داري میري اون تو؟ می. خودت راه بیفتی بري

ما نیاز نداریم اونجا . سوزن می مام کاغذا عین تنباکوت. بندازیم مثل مشعل تا محل آتیش بگیره
».بریم

  »تا حاال بهت گفتم که چقدر دوست دارم؟«. ریچارد لبخندي زد

براي چی داریم زندگیمونو به خطر . صحبت کن«. او دستش را بدور دست او انداخت
  »اندازیم؟ می

. یه کتاب پیشگویی اون پشته که سه هزار سال قدمت داره«. ریچارد با آهی تسلیم شد
اگه تمام کتابارو از بین ببریم دوست دارم . به من قبال کمک کرد. هاش در مورد منه یشگوییپ

  ».شاید دوباره کمک کنه. حداقل این یکی رو با خودمون برداریم

  »گه؟ در مورد تو چی می«

  ».به من میگه فوئر گریسا اوست دراکا«

  »معنیش چیه؟«

  ».آورنده مرگ«. ریچارد به سمت خزانه برگشت
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  »چطور باید به اون پشت برسیم؟«. راي مدتی ساکت بودب

دستش را » .ریم خوب براي اینکه مطمئن بشیم راه نمی«. ریچارد سربازان مرده را نگاه کرد
کنیم، نباید بلند  هرکاري می. چیزي اونا رو به این بلندي بریده«. اش نگاه داشت نزدیک سینه

  ».بشیم

. در هواي داخل اتاق خزانه معلق بود داي طبقه طبقه از دو یهدر این ارتفاع مه نازکی همانند ال
  .به نظر میآمد درخشان باشد و چیزي آن را روشن کرده اما ریچارد آن را تشخیص نداد

در نزدیکی . بر روي دست و پاهایشان به داخل خزانه رفتند و زیر نور عجیب قرار گرفتند
هنگامی که . وارد شدند ا به داخل حوضچه خوند تا به قفسه کتاب رسیدند و اجباردیوار بودن

شبیه مه یا دودي نبود که ریچارد پیش از . آمد تر می در پایین الیه درخشان بودند به نظر خاص
  .آمد به نظر از نور می. اشداین دیده ب

سنگی  و اش نگاه کرد ریچارد از روي شانه حرکت، آنها را متوقف کرد کامال بیصدایی تیز 
او حساب کرد هر چقدر هم سریع حرکت . شش فوتی را دید که در حال بسته شدن است

  .توانند پیش از بسته شدن در خارج شوند کنند نمی

  »اینجا زندانی شدیم؟ چطور باید بیرون بریم؟ راه دیگه هست؟ ما«. کیالن برگشت

اگه من . کنه حفاظ کار می در به همراه. کنم تنها راه خروجه اما من بازش می«: تریچارد گف
  ».دستمو روي دیوار فلزي بزارم باز میشه

  »ریچارد مطمئنی؟«. چشمان سبزش صورت او را بررسی کرد
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  ».کرد قبال که کار می. تقریبا«

خوام با هم از  ریچارد، بعد از همه ماجراهایی که پشت سر گذاشتیم، حاال با هم هستیم، می«
  ».اینجا زنده بیرون بریم

  ».مردمی هستن که به کمک ما نیاز دارن. باید بریم. خواهیم رفت«

  »در آیدیندریل؟«

خواسته را به  سرش را به نشانه تایید تکان داد و در تالش بود تا کلماتی را پیدا کند تا آنچه می
  .خالی که خود او ایجاد کرده بود او بگوید و فاصله خالی بین آنها نباشد همان فاصله

قسم  –خواستم  کاري که کردم به خاطر این نبود که براي خودم چیزي میکیالن من «
دونم چقدر به تو آسیب رسوندم اما این تنها چیزي بود که  می. خوام اینو بدونی می. خورم می

کردم تنها  من تنها این کار رو کردم چون فکر می. قبل از اینکه خیلی دیر بشه تونستم فکر کنم
  ».ه رو از محفل امپراطوري نگه دارمراهیه که سرزمین میان

ریچارد براي اولین بار که نامه «. سکوت مرگبار در اتاق سنگی براي مدتی طوالنی ادامه داشت
 خواستم به عنوان مادر اعتماد مقدسی در دستان من بود و نمی. تو رو خوندم کامال خورد شدم

اي که به گردن  در راه اینجا با قالده. اعترافگیري شناخته بشم که سرزمین میانه رو از دست داد
  ».داشتم زمان زیادي براي فکر کردن داشتم

اونا تاریخچه سه هزار سالشون رو براي هدف باالتري فدا . خواهران امشب کار بزرگی کردن«
من از کاري که کردي خوشحال نیستم و هنوز هم تو باید توضیح . کردن تا به مردم کمک بشه
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نه فقط براي تو اما براي مردم سرزمین میانه که به ما . کنم قلبم گوش میاما با عشق در  بدي
  ».نیاز دارن

هایی که سفر کردیم، من به این فکر کردم که ما باید در آینده و نه گذشته  در طول هفته«
این مهمتر از . خوام آینده محلی باشه که در امنیت و صلح زندگی کنیم من می. زندگی کنیم

  ».دونم این کار رو بخاطر دالیل خودخواهانه نکردي شناسم و می تو رو می من. همه چیزه

  ».کنم مادر اعترافگیر من به تو افتخار می«. هایش کشید ریچارد پشت انگشتانش را بر گونه

که مردم در تالش براي کشتن ما نباشن و وقت داشته  بعدا وقتی«. و انگشتانش را بوسیدا
م و تو با زن ادر اعترافگیر به زمین میپامو مثل م کنم، زارم و اخم می رو سینه می دستامو ،باشیم

  »باید از این محل خارج بشیم؟ یل این کار چی بوده اما فعالدي که دل تته و پته برام توضیح می

الیه . ها رد شود کرد تا از قفسه کتاب عنگرانیش کمتر شد، ریچارد لبخندي زد و دوباره شرو
  .دانست که چیست کرد می ریچارد آرزو می. م اتاق بودباالي سرشان در تما

گشت و آنها را از  ریچارد پاي هر قفسه به دنبال مشکل می. کیالن عجله کرد تا نزدیکش باشد
دانست احساس خطر احساسی واقعی  مین. کرد طریق احساس بدون توضیح خطر راهنمایی می

گرفت تا به  او داشت یاد می. بگیردیا نه اما جرات نداشت که آن احساس را نادیده  است
  .غریزه اعتماد کند و اثبات کمتر مهم بود

. خواست یافت هاي قفسه را بررسی کرد و آن چیزي که می وقتی وارد بخش آخر شدند کتاب
تواند دستش را بلند  دانست که نمی او بهتر از همه می. مشکل این بود که باالتر از سطح مه بود
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دانست جادویی در کار است و دیده  دانست الیه نور چیست اما می نمی. دکند تا آن را بردار
  .بود سربازها از آن چه تاثیري گرفته بودند

هنگامی که روي میز افتاد . با کمک کیالن آنها قفسه کتاب را تکان دادند تا بر زمین بیافتد
الیه درخشان تنها چند . افتادخواست بر روي میز  ها بیرون ریختند اما آن کتابی که او می کتاب

ریچارد با دقت دستش را روي میز برد و احساس لرزش جادو را . اینچ باالتر از کتاب بود
  .در نهایت کتاب را با انگشتانش گرفت و به لبه کشید. روي بازویش داشت

  ».ریچارد یه مشکلی هست«

با این که کلمات . استاو کتاب را برداشت و آن را نگاه کرد تا مطمئن شود کتاب درستی 
داد وقت نداشت نگاه کند کتاب به  توانست بخواند و آنها را تشخیص می دیهاراي باال را می

  .کند چیزي اشاره می چه

  »چی؟ مشکل چیه؟«

اما حاال . باید همین اون مردا رو بریده باشه. وقتی تو اومدیم به اندازه سینه بود. به مه نگاه کن«
  ».نگاه کن

دنبالم بیا عجله «. کتاب را زیر کمرش گذاشت. متوجه شود تا روي میز آمده بود بدون اینکه
  ».کن

دانست اگر این مه به آنها برسد چه ٰنمی. ریچارد به همراه کیالن از اتاق با پاشنه خارج شدند
  .اتفاقی خواهد افتاد اما مشکلی براي تصور نداشت
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   .ه بر روي زمین صاف دراز کشیده استریچارد برگشت و او را دید ک. کیالن فریادي کشید

  »اون چیه؟«

  ».یه چیزي مچ پامو گرفته«. تالش کرد خودشو به روي آرنجش بیاره اما فایده نداشت

  . ریچارد به سمت او بر گشت و مچش را گرفت

  ».وقتی منو لمس کردي رفت. رفت«

  ».از مچم بگیر و از اینجا بیرون بریم«

  »!نگاه کن! ریچارد«. او ناگهان متوجه شد

جادو لمس او را . ه بودتر آمد درخشش در باالي سرشان وقتی او را لمس کرده بود پایین
به اندازه کافی فضا وجود داشت که فقط بتوانند . احساس کرده بود و به دنبال طعمه بود

  .ریچارد و کیالن که مچ پایش را گرفته بود به سمت در رفتند. خزیده بروند

که به در برسند خط نور به اندازه کافی پایین آمده بود تا ریچارد احساس گرما بر  پیش از آن
  .پشتش داشته باشد

  »!بخواب«
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او همانطور که ریچارد دستور داده بود بر روي شکمش خوابید و بر روي شکمشان جلو 
  .او بودنور تنها چند اینچ باالي . وقتی در نهایت به در رسیدن ریچار به پشتش برگشت. رفتند

  »ریچارد چی کار کنیم؟«. کیالن پیراهنش را گرفت و نزدیکتر آمد

باالتر از سطح نور بود که از دیوار تا دیوار کشیده شده . خیره شده بود ریچارد به صفحه فلزي
  .توانست بدون رد شدن از نور به صفحه دسترسی داشته باشد او دیگر نمی. بود

باید . کشه همونطوري که این مردا رو کشت چیز ما رو می باید از اینجا بریم بیرون یا این«
  ».وایسم

  »تونی این کارو بکنی؟ دیوونه شدي؟ نمی«

  ».شاید بتونم از اون استفاده کنم و نور به من اثر نزاره. من شنل مورسویت رو دارم«

  »!نه«. کیالن بازویش را روي سینه او انداخت

  ».باالخره اگه تالش نکنم میمیرم«

  »!رد نهریچا«

  »!زمان کمی داریم! ایده بهتري داري«
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در . رعد و برق آبی از مشتش در آمد. لرزید و بازویش را به طرف در انداخت او با خشم می
  .جلز و ولز کرد و نور آبی در طول در چرخید

. آلود نور عقب نشست همانند این که زنده باشد و لمس جادوي او دردناك بوده باشد الیه مه
  .حرکت نکرددر اما 

وقتی نور عقب  نشینی کرد و وسط اتاق رسید ریچارد بلند شد و دستش را بر صفحه فلزي 
نوري آبی از دست کیالن خاموش شد و در به تدریج . در ناله کرد و به آرامی باز شد. زد

  .درخشش دوباره پایین آمد و گسترش یافت. گشوده شد

. فاصله کم عبور کرد و او را همراه خود کشید او ایستاد و از .ریچارد دست کیالن را گرفت
  .زدند و به هم چسبیده بودند نفس می آنها بیرون در بر زمین افتادند نفس

همین  يبرا هستی ردونستم تو خط کرد، میکار «. کرد تا نفسش را از ترس باز یابد او سعی می
  ».جادوم کار کرد

  .در که باز شد نوري به سمت آنها آمد

  ».باید از اینجا خارج بشیم«. شدند گفتوقتی بلند 

آنها وقتی به دیواري نامرئی . عقب رفتند و چشمشان بر مه دنبال کننده آنها بود آنها عقب
او به طرف . ریچارد سعی کرد تا سطح را بگیرد اما جایی پیدا نکرد. خوردند غرولندي کردند

  .آمد برگشت نوري که به سمت آنها می
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  .تفکر ایجاد شده بود، ریچارد دستش را بیرون گرفت با شدت نیاز که بدون

هایی از رعد و برق سیاه، نوسانی از خال در وجود نور و زندگی مانند مرگ جاودانه به  طناب
جرقه رعد و برق . بیرون پرتاب شد و از دستانش با پیچش و خمش به بیرون منفجر گردید

. کیالن خود را عقب کشید. کر کننده بودهنگامی که جادوي کاهشی در دنیا شکاف داد واقعا 
  .هایش را پوشاند و از منظره خم شد گوش

اش و سنگ زیر  او تپش کوتاه ولی قدرتمند در سینه. در مرکز خزانه مه درخشان آتش گرفت
  .پایش احساس کرد

ها به عقب پرتاب شدند و توفانی از کاغذها به هوا برخاست تا آتش هزاران جرقه از این  قفسه
او احساس کرد رعد و برق سیاه از داخل . نور همانند شی زنده فریاد کشید .تش ایجاد کندآ

شود قدرت و خشمی خارج از ادراکش ایجاد شده بود و از بین او  خودش منفجر می
  .پیچید سوخت و در خزانه می می

فرار ! کن به من گوش! ریچارد! باید فرار کنیم! ریچارد! ریچارد«. کیالن به بازویش ضربه زد
  »!کن

هاي سیاه جادوي کاهشی ناگهان  طناب. رسید اي دور به گوش او می صداي کیالن از فاصله
و  هزند. دنیا بازگشت تا خال آگاهی او را پر کند و دوباره احساس زنده بودن کرد. ایستادند
  .مبهوت

  ارواح عزیز من چه کردم؟
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 .شد رفتند زیباتر می ند و هر چه باالتر میها باال رفت آنها از بین راهروها دویدند و از پله
ها مسیر را برایشان روشن کرده  مفروش و داراي تزئیناتی بیشتر بود و المپها به جاي مشعل

ها از المپ نبود بلکه از نوري در پشتشان  جلوي آنها سایه گسترده شده بود اما این سایه. بود
  .بود

مردانی با شنل قرمز با افرادي بدون . وارد شدندآنها از در گذشتند و به شبی زنده از جنگ 
ها ریش داشتند و بیشترشان سر  بعضی. جنگیدند سالح که ریچارد پیش از این ندیده بود می

با توجه به بندها و کمر  .اي بر سوراخ بینی چپ داشت کامال تراشیده داشتند اما هر کدام حلقه
حتی نحوه . آمدند ت و خز به نظر وحشی میهایی از پوس چرمی، مجهز بودن به نیزه، و الیه

هاي به هم فشرده در حین   لبخندهاي مهیب با دندان. مبارزه کردن آنها نشانگر همین مطلب بود
نواختند، کنار زدن حمالت و جلو رفتن با استفاده از  شمشیر، تبر، گرز که بر دشنانشان می

  .اي از وحشی بودن بود ه نشانهسپرهاي گرد و کوچک که در مرکزشان نیزه قرار داشت هم

  .دانست آنها از محفل امپراطوري هستند با این که آنها این مردان را پیش از این ندیده بود می

ریچارد حرکت را کند نکرد و از میان نبردکنندگان راهی یافت و کیالن را با خود برد تا از پل 
اش  او یورش برد و با چکمه وقتی یکی از سربازان محفل امپراطوري به سمت. عبور کنند

خواست جلوي او را بگیرد ریچارد کنارکشید و دستش را زیر پاي مرد گذاشت و او را  می
هنگامی که یکی از سربازان محفل امپراطوري به طرفش . اش خنثی شد پرتاب کرد که حمله

  .اي به صورتش زد و او هم افتاد آمد ریچارد با آرنج ضربه

پوش با  ه طرفی بخش شرقی جنگ هاگن میرفت دوجین از افراد سرخدر مرکز پل شرقی که ب
 او را وقتی شمشیري به سمتش آمد به زیر آن رفت و با شانه. افراد محفل در حال جنگ بودند

  .به داخل رودخانه انداخت و از فضاي ایجاد شده براي پیشروي استفاده کرد
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رسید صداي نور هم در جریان  یدر پشت سر جنگ و فریاد مردان و شمشیر زدن به گوش م
چیزي که از آن . دویدند که به نظر خودسرانه در حال فرار بودند پاهایش چنان سریع می. بود

درست . کردند بدتر از شمشیر یا چاقو بود و کیالن نیازي به کمک براي فرار نداشت میفرار 
  .دوید در کنار او می

اي وحشتناك فرو رفته  شب در سایه .دور نبودشهر زیاد  قتی به سمت دیگر رودخانه رسیدندو
کاري  گچ آن دو نفر پشت دیوار. مت قصر بودبود که لحظه به لحظه در حال گسترش از س

تابید حتی  هاي قصر به بیرون می اي متوقف شدند و نور را دیدند که از پنجره شده مغازه بسته
  .ها بود الت سنگنور به نظر در حال تراوش از بین اتصا. هاي بلند در برج

  »تونی یه کم بیشتر بدوي؟ می«. نفس زدن پرسید ریچارد در حال نفس

  ».خوام وایسم نمی«. او گفت 

زده سردرگم  کیالن را از بین مردم وحشت. شناخت ریچارد شهر بین حومه و قصر را خوب می
  .و درختان بزرگ عبور داد تا به حومه تانیمورا رسیدند هاي تنگ در بین خیابان

اي احساس کرد که تقریبا او را  او ضربه خفه ،راه خارج از دره محل قرارگیري شهر در نیمه
بدون نگاه کردن به عقب ریچارد بازویش را به دور کیالن انداخت و او را در . انداخت

  .کرده آنها به هم چسبیدند و زمین لرزید خسته و عرق. بریدگی گرانیت برد

هاي عظیم و دیوارهاي سنگی قصر  گرفتند تا ببینند نور برج سرشان را درست به موقع باال
تمام جزیره . ندانند کاغذهایی در برابر طوفان هستبرد که هم ها را چنان از بین می پیشگو

هایی  هایی از درختان و چمن در هوا بلند شده بود و به همراه سنگ تکه. هالزبند پاره شده بود



G

پارسایانمسلک  Good-life.ir

57

رودخانه خالی از . کننده طاقی از آوار تیره را فرو ریخت کورنوري . شد به هر اندازه پرتاب می
  .آب و پل شد

اي دوام  شهر خارج از خشم به گونه. پرده نوري با صدایی وحشتناك به بیرون گسترش یافت
  .آورد

در باالي سرشان آسمان با صورت فلکی روشن شده بود که با هسته مبهوت شده در پایین 
ریچارد . ها دور از شهر افتاده بود زنجیره وار بر مایل و نوري اي هپوست. کرد همدردي می

  .شد حفاظ خارجی بود که مانع ترك او در حال پوشیدن راداهان می. محدوده را به یاد آورد

دونستم  نمی«. کرد زمزمه کنان گفت کیالن در حالی که مبهوت تماشا می» .واقعا آورنده مرگی«
  ».یتونی این جور کاري بکن می

  ».دونستم خودمم نمی«. چارد زیر لب گفتری

آنها سریع پناه گرفتند و . موجی از هوا چمن را کند و در طول تپه به سمت باال پرتاب شد
  .اي گرد و خاك از آنها عبور کرد توده

شب بازگشته بود و در تاریکی کامل بود . آنها با احتیاط ایستادند و شب کامال ساکت بود
  .دید اما قصر پیشگوها از بین رفته بود ریچارد پایین را نمی

  ».تو انجامش دادي ریچارد«. کیالن در نهایت گفت

  .کرد او در حالی که به سوراخ تاریک و مرگبار مرکز نور شهر نگاه می» ما این کارو کردیم«
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لبخندي بر » .خوام بدونم که در مورد تو دیگه چی میگه می. خوشحالم که اون کتابو آوردي«
  ».کنه فکر کنم جگنگ دیگه اونجا زندگی نمی«. نشستدهانش 

  »تو خوبی؟. فکر نکنم«

  ».خوب، اما خوشحالم که تمام شد«. گفت

  ».گردونه به آیدیندریل بیا سیلف ما رو بر می. ترسم که تازه شروع شده می«

  »هنوز به هم نگفتی این سیلف چیه؟«

  ».باید خودت ببینی. فکر نکنم باور کنی«

  ».جادوگر زوراندر ،بسیار تاثیرگذار«. برگرداند آن صورتش را

  ».کار من نبود«. کننده گفت با غرولندي رد زد

شدند اما باید  آنها دیده نمی ،هایش پاك کرد و خوشحال بود که در تاریکی آن اشک را از گونه
ممکنه تو مشعل رو «. کرد تا صدایش را صاف نگه دارد و احساسش نشان داده نشود تالش می

من دیده بودم که پرده نور اتاقو از بین ببره . بسیار تاثیرگذار. نداخته باشی اما تو هیزم گذاشتین
  .»...اما این 

  »متاسفم آن«. او دستی آرام بر شانه آن گذاشت
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  ».شد شد خوب کاري که باید می«

  »د؟دونم کی مشعل رو روشن کر نمی«. فهمید زد شانه او را به شکلی فشار داد انگار که می

  ».یکی از اونا باید تصادفا پرده رو به آتیش کشیده. خواهران تاریکی جادوي کاهشی دارن«

اي شکاك  دستش را برداشت در حالی که خنده» تصادفا؟«. زد نگاهی به تاریکی انداخت
  .کرد می

  ».باید اینطور باشه«. او با آهی گفت

  .در زمزمه مشتاقش شنید او مقداري غرور»  .یه خورده بیشتر از تصادف باید بگم«

  »مثل چی؟«

  ».باید ناتان رو پیدا کنیم«. او سوالش را نادیده گرفت

. این جایی که ما اونو گذاشتیم«. دست هالی را فشار داد. آن ناگهان پیشگو را بیاد آورد» بله«
  ».باید این طرفا باشه

افرادي را ببیند که از جاده توانست  او می. آن نگاهی به تپه روشن شده از نور ماه انداخت
آنها تعدادشان  .کالسکه و گروهی از افراد که بیشترشان بر اسب سوار بودند: روند باال می لشما

باالخره . شکر خالق. آنها خواهران نور او بودند. بیشتر از آن بود که نتوان آنها را احساس کرد
  .فرار کرده بودند
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  ».ی پیداش کنیتون فکر کردم با اون قالده جهنمی می«

شاید انفجار بهش . گه باید همینجا باشه تونم و می می«. ها کرد آن شروع به جستجو در بوته
داده در بخش خارجی مسئولیت خودشو انجام  حتماآسیب رسونده و چون جادو از بین رفته 

  ».کمک کن بگردم. و آسیب دیده

ها و  با توجه به شاخه. و صاف رفتاي باز  زد به گوشه. هالی هم جستجو کرد اما نزدیک ماند
کرد جایی که قدرت  او نزدیک مرکز گره جستجو می .شد م شده راهنمایی میهاي خ بوته

  .هاي کوچک ایستاد زد او را صدا زد ه وقتی بین صخر. متمرکز بود

  »چیه؟«. آن دست هالی را گرفت و به سمت جادوگر پیر رفت

آن . بین ترك سنگی گرانیتی چیزي گرد قرار داشتایستاد تا آنها ببینند . او اشاره کرد
  .برداشتش

  »این راداهان ناتانه«. او دیرباورانه نگاه کرد

  .شاید ناتان با جادو کشته شده باشه. اوه آن شاید کشته باشه«. هالی متوقف شد

او کشته نشده «. کننده بر موهاي بچه کشید دستی آرام» نه هالی«. بسته شده بود. آن برگشت
  »اما خالق عزیز معنی این چیه؟. موند رنه اثري از او باقی میوگ

گذاشته تو سنگ تا حتما ببینیش تا به تو . معنیش چیه؟ معنیش اینه که آزاده«. زد خندید
باید با . خواست به ما نشون بده که خودش راداهان رو در آورده ناتان می. کجی کنه دهن
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حاال مال منم . خوب اون رفته«. زد آهی کشید» .شابهقدرت گره این کارو کرده باشه یا چیزي م
  ».در بیار

  ».باید پیداش کنیم«. آن دستی که راداهان داشت را پایین آورد

  ».بدون من البته. تونی بري دنبالش همونطور که قول دادي قالده منو دربیار و می«

  ».با من میاي«. کرد آن عصبانیتی زیاد احساس می

  »!کنم نین کاري نمیبا تو؟ مزخرفه من چ«

  ».میاي«

  ».خواي قولتو بشکنی می«

دونی اون مرد چه  نمی. نه نگهش میدارم اما وقتی اون پیشگوي دردسرسازو پیدا کردیم«
  ».تونی درست کنه دردسرایی می

  »!براي چی به من نیاز داري«

هی تو با من میاي چه دوست داشته باشی چه نه و را«. او انگشتش را به سمت او گرفت
  ».نه قبلش. وقتی پیداش کردیم قالده رو در میارم. نداري
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بر را نگاهش . ها را آورد او مشتش را در حالی که به شدت عصبانی بود تکان داد و آن اسب
آن به . روند او گروه خواهران را دید که به شمال می. ماه در فاصله دور انداخت نورزیر تپه 

  .اسبان رسید و به طرف هالی خم شد

خیلی مهم و فوري هست  ه کارهالی اولین کاري که باید به عنوان نوآموز خواهر نور بکنی ی«
  ».که باید انجام بشه

  »چیه آن؟«. هالی با جدیت سرش را به نشانه تایید تکان داد

امید دارم زیاد طول نکشه اما باید عجله کنیم تا . مهمه که زد و من بریم ناتان رو پیدا کنیم«
  ».شدهزیاد دور ن

شه  نمی. خیلی جلو رفته. ها وقت داشته ساعت! قبل از این که فرار کنه«. زد از پشت فریاد زد
  ».قبال در رفته. گفت کجا رفته

باید عجله کنیم «. به سمت هالی برگشت» .باید پیداش کنیم«. آن نگاهی از روي شانه انداخت
باید پیش اونا بري و به خواهر . و زمانی براي رسیدن به خواهران نور روي اون تپه نداریم

  ».ورنا هر چی اتفاق افتاده بگی

  »چی باید بهش بگم؟«

حقیقت رو بگو و . هر چی در مورد چیزایی که موقع همراهی ما دیدي و شنیدي باید بگی«
بهش بگو زد و من رفتیم ناتان رو پیدا . مهمه که بدونه چه خبره. چیزي از خودت اضافه نکن
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بهش بگو بره . مناسب به اونا ملحق میشیم اما اولویت اول پیدا کردن پیشگوئهکنیم و در موقع 
  ».شمال تا از محفل فرار کنه

  ».تونم بکنم این کارو می«

شناسه و دوستت داره  اسبت تو رو می. رسونه بهشون میزیاد دور نیست و جاده اونجا تو رو «
رسی و بعد خواهران از تو  ونجا مییه ساعت یا دو ساعت دیگه ا. کنه و ازت خوب مراقبت می

  ».دونه چی کار باید بکنه خواهر ورنا می. کنن و تو رو دوست خواهند داشت مراقبت می

تا وقتی شما به من برسید دلم « . هالی در حالی که اشک صدایش را قطع کرده بود گفت
  ».براتون تنگ میشه

تونستم تو  کاش می. دلم تنگ میشهاوه فرزند، منم برات «. آن دختر کوچک را به آغوش کشید
خواهران به . رو با خودمون ببرم تو کمک بزرگی بودي اما باید عجله کنیم تا به ناتان برسیم

براي همین باید تو رو . مهمه. خصوص اسقف اعظم ورنا نیاز داره تا بدونه چه اتفاقی افتاده
  ».بفرستم

  ».تونی رو من حساب کنی اسقف اعظم می. فهمم می«. ها را کنترل کرد هالی شجاعانه اشک

هنگامی که . را بوسید و افسار را بهش دادبه دختر کمک کرد تا بر زین بنشیند و دستش   آن
  .هالی به سمت خواهران نور به راه افتاد آن نگاه کرد و دستش را براي او تکان داد

دستی بر شانه » .بهتره که بریم تا به ناتان برسیم«. به سمت جادوگر عصبانی برگشت
  ».همین که اونو گرفتیم قالده رو در میارم قول میدم. کشه زیاد طول نمی«. اش زد استخوانی
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  ومدو  نجاهپفصل 

ی در آن مریسویتکه دیگر  اطمینان داشتجنگل هاگن تاریک و غیردوستانه بود اما ریچارد 
محل با وجود . دنکراحساس  ا رادر سفرشان بین جنگل تاریک حتی یکی از آنه. اطراف نیست

از معناي این فکر به . ها به سمت آیدیندریل رفته بودند مریسویت. ترسناك بودن خالی بود
  .افتاد میلرزه 

. نگاه کرد اسلیفاي و دلپذیر  کیالن آهی کشید و انگشتانش را بهم فشار داد و به لبخند جیوه
دونم  خواستم بگم که می ریچارد قبل از این که این کار رو بکنیم فقط اگه اتفاقی افتاد، می«

تو فکر کردي  .دونم وقتی اینجا اسیر بودي چه اتفاقاتی افتاد و در مورد اونا تو رو مقصر نمی
  ».فهمم می. من تو رو دوست ندارم و تنها هستی

  »کنی؟ چی کار کردم؟ در مورد چی صحبت می«. تر شد ریچارد با اخم نزدیک

  ».همه چی رو به من گفت. مریسا«. او گلویش را صاف کرد

  »!مریسا«

  ».بینی فکر کردي که دیگه منو نمی. کنم فهمم و تو رو سرزنش نمی بله می«

  ».خواست منو بکشه می. مریسا خواهر تاریکیه«. با حیرت پلکی زد ریچارد
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. خوب من دیدمش و زیبا بود... اما به من گفت وقتی تو اینجا بودي معلمت بوده و گفت که «
  ».کنم تو تنها بودي و من سرزنشت نمی

نم دو کیالن من نمی«. نگاه نکند اسلیفریچارد او را با شانه گرفت و مجبورش کرد تا به 
از روزي که تو رو دیدم هیچ کس به . گم مریسا چی بهت گفت اما دارم حقیقت رو بهت می

بله وقتی تو مجبورم کردي قالده بزارم فکر کردم که . هیچ کس. غیر از تو رو دوست نداشتم
کردم از دستش  بینم تنها بودم اما به عشقت خیانت نکردم حتی وقتی فکر می دیگه تو رو نمی

  ».با مریسا یا کس دیگه... خواي من هیچوقت  وقتی فکر کردم تو دیگه منو نمیحتی . دادم

  »واقعا؟«

  ».واقعا«

آدي تالش کرد «. توانست آن را نشان بدهد دیگري نمی با لبخند مخصوصش خندید که کس
خواستم  ترسیدم قبل از این که تو رو دوباره ببینم بمیرم و می من می. که همینو به من بگه

ترسیدم که  می. ترسید بخشی از من از این کار می. ه من در هر حال دوستت دارمبدونی ک
  ».اونجا غرق بشم

. تو عنصري از جادوي کاهشی رو داري. تونی سفر کنی احساست کرد و گفت که می اسلیف«
لبخندي براي » .بینی می. کنه کار می. تونن سفر کنن تنها کسانی که دو عنصر رو باهم دارن می

. برخالف هرچیزیه که قبال دیدي. دم چیزي نیست که ازش بترسی قول می«. دادن زد روحیه
  »باشه؟. العاده است  فوق
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بازویش را به دور او انداخت و بغلش کرد و » .باشه«. او سرش را به نشانه تایید تکان داد
چقدر خواستم بدونی  اما اگه غرق شدم می«. هایش خارج شد جوري فشار داد که هوا از ریه

  ».دوستت دارم

نگاه  را هاي داخل جنگل باره خرابهتا به روي دیواره سنگی برود و دوریچارد کمکش کرد 
او . هایی در حال تماشاي او است یا تنها تصورش بود دانست آیا واقعا چشم نمی. کرد

تصمیم گرفت که . کرد احساس نکرد چون اگر یکی از آنها آنجا بود احساسشان می مریسویت
  .این تجربیات قبلی در جنگل هاگن است که او را به این تصورات واداشته

  ».کشه دونی چقدر طول می می. اسلیفایم  ما آماده«

  ».من به اندازه کافی بلندم«. با صدایی منعکس شونده گفت اسلیف

» .همونکاري که گفتم بکن«. شید و دستش را محکم بر دست کیالن گذاشتریچارد آهی ک
  ».پس نترس. من با تو هستم«. سرش را به نشانه تایید تکان داد و آخرین نفسش را کشید

ریچارد دست کیالن را وقتی به سرعت پایین . جیوه مایع آنها را برداشت و شب تاریک شد
وقتی . نفس کشیدن براي اولین بار سخت است اسلیفدانست که در  رفتند فشار داد و می می

  .وزنی بودند او فشار را جواب داد آنها در خال بی

همانند قبل . دانست در آیدیندریل است احساس مشابه در همان زمان برگشت و ریچارد می
چشمانش نور و تاریکی . شد احساس نمی اسلیفگرما یا سرمایی نبود و احساس خیسی جیوه 

  .کرد پر بود و او را تنفس می اسلیفهایش با وجود شیرین  دید و ریه یرا یکی م
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این را از فشار  .دانست کیالن هم آن احساس را خواهد داشت ریچارد خوشحال بود و می
  .آنها در فشار عجله ساکن رفته بودند. دانست آهسته بر دستش می

کرد که همراه  مچ پایش احساس میفشار کیالن را بر . ریچارد در بین تاریکی و نور شناور بود
  .آمد با او می

شاید یک لحظه و شاید یک سال باشد که همراه کیالن که مچ پایش را . زمان معنایی نداشت
  .همانند قبل ناگهان تمام شد. رفت گرفته بود پیش می

  .افتد و این دفعه نترسید دانست چه اتفاقی می منظره اتاق ناگهان منفجر شد اما می

  .گفت نفس بکش اسلیف

  .نفس شیرین را بیرون داد و ششهایش را خالی کرد و هواي بیگانه را تنفس کرد

را بیرون داد و هوا را تنفس  اسلیفاحساس کرد کیالن پشت اوست و در سکوت اتاق کولو 
وقتی روي دو پا بود برگشت و کمک . او را کنار چاه گذاشت اسلیفریچارد باال رفت و . کرد

  .کرد کیالن بیرون بیاید

  .مریسا به او خندید

تو قسم ! تو به من ارتباط داري! کیالن کجاست«. ریچارد منقبض شد و ذهنش به کار افتاد
  »!خوردي
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دیگه به اون اما «. مریسا به داخل جیوه اشاره کرد» اینجاست«. صدایی آهنگین گفت» کیالن؟«
  ».دارم من قول خودمو به خودم نگه می. نیازي نداري

بیرون  اسلیفیالن را از چاه با کمک قدرتش مریسا ک. ن شل کیالن را از گردن گرفتاو بد
  .بدون تنفسی به دیوار خورد و بر زمین افتاد بدن کیالن. کشید

صداي شیرین . سنگ کشید قبل از آن که ریچارد به سمت او برود مریسا شاخه یابري را روي
  .گرفت و پاهایش شل شد و بدون حالت به لبخند مریسا نگاه کرد براو را در 

  ».خونه صداش تو رو فرا می. خونه ریچارد یابري براي تو می« 

تر کرد و باال گرفت که شی باعث گرسنگیش در دید  نزدیکتر شد و یابري آهنگین را نزدیک
ریچارد لبانش را خیس کرد و استخوانش با آهنگ یابري در نوسان . باشد و او را مبهوت کند

  .صداي لرزان او را میخکوب کرده بود. بود

در هر گوشه  داانگشتانش آن را لمس کرد و ص. شد و در نهایت آن را به او داد او نزدیکتر
وي لمس او با جاد. مریسا وقتی انگشتانش بر میله افقی آن قرار گرفت لبخند زد. بدنش پیچید

  .انگشتانش از لذت درد گرفته بود. آن لرزید

تو نیاز به هر دوي . این فقط نصفشه ریچارد«. اي در آورد او یابري دیگري از حوضچه نقره
  ».اونا داري
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صدا تقریبا او را کور کرده بود و . او با صدایی دلپذیر خندید و دومین یابري را به سنگ زد
باید دومین . دراتالش کرد تا زانوهایش را نگه د. کردبراي لمس آن نیاز شدیدي احساس 

  .به طرف دیوار خم شد تا آن را بگیرد. گرفت یابري را می

خواست آن را داشته باشد تا  خنده مریسا او را مسخره کرد اما برایش مهم نبود فقط می
  .دوقلوي یابري را در دست دیگرش بگذارد

  »نفس بکش«. گفت اسلیف

خواست  او می. کرد به زن روي زمین کنار دیوار نگاه می اسلیف. گاه کردتوجه ریچارد ن بی
  .صحبت کند که مریسا دوباره یابري را به سنگ زد

او دست چپش را با یابري مشت کرد و به دیوار تکیه داد تا او را نگه . پاهایش سست شد
  . دارد

  »نفس بکش«. دوباره گفت اسلیف

زنی که  دهایش بود ریچارد تالش کرد تا با دلیل بفهم اناز بین جادو و آوازي که در استخو
  او که بود؟. د اما قادر نبودآم به نظر مهم می. کند کیست بت میبا آن صح اسلیف

  .لبخند مریسا در اتاق پیچید و یابري را دوباره به سنگ زد

  .ریچارد فریادي از درماندگی زد که از نیاز و لذت بود
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  . ت نفس بکشبا اصرار بیشتر گف اسلیف 

  .نیاز درونش رشد کرد و از بین صدا به او رسید. از بین صداي یابري ذهنش آن را دریافت

  .کیالن

  .کرد صداي داخلی او را به کمک دعوت می. کشید نفس نمی. او به کیالن نگاه کرد

اش بر چیزي در زیر  نگاه خیره. وقتی یابري دوباره به صدا در آمد عضالت گردنش شل شد
  .افتاد پایش

فشاري بر آن داد و نیازي . انگشتانش آن را لمس کرد. شد آشوبی در عضالتش احساس می
  .شناخت نیازي که آن را خوب می. هایش حرکت کرد جدید در استخوان

با انفجار خشم ریچارد شمشیر حقیقت را از زمین سنگی بیرون کشید و اتاق با صداي جدید 
  .به صدا در آمد

تو خواهی مرد «. مرگبار بر او متوقفش کرد و دوباره یابري را بر سنگ زدمریسا با نگاهی 
  ».من قسم خوردم که در خون تو حموم کنم و این کار رو خواهم کرد. ریچارد رال

با آخرین قدرتش نیرو گرفته از خشم شمشیر ریچارد خود را به باالي دیوار سنگی رساند و 
  .فرو کرد اسلیفتیغه را در جیوه 

  .فریادي کشید مریسا
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فریادش در اتاق سنگی پیچید و دستانش در تالش . اي از بین پوستش بیرون زد هاي نقره رگه
 اسلیفدگردیسی در او جریان یافت و همانند . بگریزد اما دیگر دیر شده بود اسلیفبود تا از 

م شد و هاي سختش نر لبه. اي بود اي در میان حوضچه نقره اي نقره درخشان شد مانند مجسمه
  .اي شد آنچه مریسا بود تبدیل به موجی جیوه

  ».نفس بکش«. دوباره به کیالن گفت اسلیف

کیالن را میان بازوهایش گرفت و او را به . ریچارد یابري را به کناري انداخت و در اتاق دوید
  .او را به داخل چاه گذاشت و دستش را روي شکمش نگه داشت و فشار داد. طرف چاه برد

لطفا ! نفس بکش! براي من این کارو بکن«. دوباره فشار داد» !کیالن نفس بکش! کشنفس ب«
  ».کیالن نفس بکش

  .ششهایش جیوه را بیرون داد و ناگهان با نفسی ناگهانی تکان خورد

واقعا عالی . گفتی اوه ریچارد تو درست می«. بازویش چرخید و روي او افتاد رويدر نهایت 
  ».تو منو نجات دادي. مبود من یادم رفت نفس بکش

بهش هشدار داده بودم که اون شی جادویی که . اما اون یکی رو کشت«. نگاهی کرد اسلیف
  ».اشتباه من نبود. همراه داره خطرناکه

  »کنی؟ در مورد چی صحبت می«. اي زد کیالن پلکی به صورت نقره

  ».اون یکی االن یه قسمتی از منه«
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من این کارو کردم یا ممکن بود جفت ما . اسلیفاه تو نبود مریسا، اشتب«. ریچارد توضیح داد
  ».رو بکشه

  ».ممنون ارباب. یتی ندارملوپس من مسئ«

چه اتفاقی افتاد؟ منظورت چیه «. کیالن به طرف او برگشت و به شمشیر نگاهی انداخت
  »مریسا؟

  .ر آوردرا د مریسویتاش رسید و شنل  ریچارد باالي گلویش را آزاد کرد و به طرف شانه

خواست با من حموم  خوب می... تالش کرد تو رو بکشه و . دنبال کرد اسلیفمنو از طریق «
  ».بکنه

  »!چی«

  ».خواد با خون تو حموم بکنه نه، گفت می«. اصالحش کرد اسلیف

  »چه اتفاقی افتاد؟... اما «. دهان کیالن باز ماند

  »براي همیشه. االن با منه«.گفت اسلیف

 اسلیفاو به طرف » .دم وقتی زمان داشتیم توضیح می. معنیش اینه که مرده«. ریچارد گفت
  ».اما نیاز دارم که تو بخوابی اسلیفممنون براي کمک «. برگشت



G

پارسایانمسلک  Good-life.ir

73

  ».خوابم من تا وقتی دوباره به من نیاز باشه می. البته ارباب«

بدون توجهی  ریچارد. اي رفت اي نرم شد و داخل حوضچه جیوه صورت درخشان نقره
ثابت شد و  اسلیف. درخشان درخششی یافت حوضچه. هایش را روي هم گذاشت آگاهانه مچ

  .دوباره در چاه فرو رفت ابتدا آهسته و در نهایت با سرعت زیادي ناپدید شد

به نظر میاد خیلی چیزا رو «. کیالن وقتی ریچارد خودش را صاف کرد نگاهی به او انداخت
  ».بديباید براي من توضیح 

  ».دم وقتی زمان داشتیم قول می«

  »حاال ما کجاییم؟«

  ».ها در بخش پایینی جایگاه در مرکز یکی از برج«

  »هاي پایینی جایگاه؟ بخش«

  ».درست زیر کتابخانه«. ریچارد سرش را به نشانه تایید تکان داد

میاد مانع  هایی است تا کسی یادش حفاظ. تونی بره زیر کتابخونه کسی نمی! زیر کتابخانه«
  ».ورود جادوگرا به اونجا شده

باید به شهر . باید بعدا صحبت کنیم. خوب این همون جایی هست که ما االن در اون هستیم«
  ».بریم
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 مریسویتملکه قرمز . و بالفاصله خودشان را به دیوار چسباندند دآنها از اتاق کولو بیرون آمدن
نشانه محافظت روي صدها تخم به بزرگی را به  شهای بال. ها بود در حوضچه پشت نرده

  .طالبی کشیده بود و هشداري به داخل برج بزرگ به صدا در آورد

امید . آمد ریچارد تشخیص داد که دیروقت در عصر است با توجه به نور کمی که از باال می
 يدر نور تعداد زیاد. داشت که کمتر از یک روز طول کشیده باشد تا به آیدیندریل برسند

  .دید هاي سبز و خاکستري که بر روي صخره بود می متخ

باید این تخما رو . ها مریسویتملکه «. ریچارد با سرعت در هنگام باال رفتن از نرده توضیح داد
  ».از بین ببرم

ریچارد شمشیرش را . کیالن اسمش را صدا زد تا او برگردد و وارد آب کثیف و تیره نشود
و  هایش را بلند ملکه چنگال. بودهاي مرکزي در حرکت  هبیرون گرفته بود و به سمت صخر

  .به سمت او پرتاب کرد

اي ریچارد شمشیر را  در لحظه. سرش نزدیک او شد و فکش با خشونت به سمت او رفت
ي به سمت او فرستاد که پیامی واضح از ابري از بوي اسید. مهیب عقب کشید سر. تکان داد

هاي تیز  فکش باز شد و دندان. جه ریچارد به جلو رفتبدون تو. هشدار در داخل خود داشت
  .و بلند را نمایان کرد

ز ها ا و اگر این تخم. ها آیدیندریل را داشته باشند مریسویتتوانست اجازه دهد  ریچارد نمی
  .داشت براي جنگیدن وجود می مریسویت رفتند خیلی بیشتر از تحمل آنها بین نمی

  »!برگرد! درعدوبرق آبی استفاده کنم اما کار نکرتالش کردم از ! ریچارد«
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ریچارد با شمشیر به آن ضربه زد اما او خارج از محدوده بود و با . ملکه به سمتش حمله برد
  .ریچارد توانست سر را کنترل کند و به جایی دست بیاندازد. خشم فریاد کشید

را تکان داد و آن فک  شمشیرش. او تخته سنگی را گرفت و بر روي سنگ سیاه و لیز رفت
ها هنگام شکستن پوسته  اي بدبو بر روي سنگ ماده. ها را شکست مهیب به عقب رفت تخم

  .چرمی کلفت ریخت

. بالهایش بر هم خوردند و بلند شد و خارج از محدوده شمشیر ریچارد بود. ملکه وحشی شد
رد شمشیر را شد ریچا وقتی دم نزدیک می. کرد دمش همچون شالقی به اطراف حرکت می

  .ها داشت او عالقه بیشتري به نابود کردن تخم. داد تا عقب بکشد تکان می

ریچارد شمشیر را فشار داد و  .خورد کرد به هم می دندانهایش وقتی به طرفش حمله می
بالهایش با . اي سریع هدف قرار داد که ملکه با خشم و درد به عقب رفت نش را با ضربهگرد

ها به او  ریچارد به بغل چرخید تا چنگال. ا از سنگ به پایین انداختتکان وحشیانه او ر
ها را فراموش  ریچارد مجبور شد تخم. دمش دوباره به سمت او آمد و فکش حمله برد. نخورد

  .شد توانست او را بکشد کار آسانتر می اگر می. کند و از خود دفاع کند

او به طرف . صداي شکسته شدن شنید اي بعد ریچارد لحظه. ملکه جیغی از عصبانیت کشید
ها را با استفاده از چوبی که زمانی در اتاق کولو بود  صدا برگشت و کیالن را دید که تخم

وقتی سر . او روي صخره لیز رفت تا خود را میان کیالن و ملکه عصبانی قرار دهد. شکند می
هایی  ره بیاندازد و چنگالخواست او را از روي صخ خواست آنها را گاز بگیرد و دم که می می

  .پاره کند ضربه زد خواستند او را پاره که می

تو «. انداخت گفت شکست و آنها را داخل کثافت زرد آب می ها را می کیالن در حالی که تخم
  ».رسم دورش نگه دار و من حساب اینا رو می
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شهرش است و دانست او در حال دفاع از  خواست کیالن در خطر باشد اما می ریچارد نمی
عالوه بر این به کمک نیاز داشت و باید به شهر . تواند از او بخواهد که پنهان شود نمی

  .گشت بازمی

  ».فقط عجله کن«. او در حال حمله و دفاع گفت

ریچارد کنار کشید اما . صخره او را له کند روي بزرگ قرمز به طرف او آمد و تالش کرد بر دم
با درد فریادي کشید و با شمشیر ضربه زد و هیوال دندان به . کرد ملکه هنوز با پا به او حمله

  .هم فشرد

به عقب رفت و از درد فریاد کشید . هاي روي سر ملکه فرود آمد تخته ناگهان بر روي شکاف
کیالن دستش را بدور بازوي . به هوا خواستند ها وحشیانه به هم خوردند و چنگالهایش  و بال

  .آنها به داخل آب افتادند. کمک کرد تا از بدن قرمز دور شود. او انداخت 

  ».بهتره از اینجا بیرون بریم. من همشونو شکستم«. کیالن گفت

  ».باید شکستش بدم وگرنه بازم تخم میزاره«. ریچارد گفت

بالهایش به . شکسته است از حمله به فرار روي آوردها  که دید تمام تخم مریسویتاما ملکه 
 هایش آن را فشار داد و چنگالبه طرف دیوار رفت و با . شدت به هم خورد و در هوا بلند شد

  .به سمت بازشدگی برج رفت

ها رفت تا  ریچارد و کیالن خود را از حوضچه بدبو به راهرو کشیدند و ریچارد به سمت پله
  .ا وقتی وزنش را روي پایش گذاشت به زمین خورددر برج باال بروند ام
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بعدا . تیمها رو شکس ما تمام تخم. بهش برسی تونی االن نمی«. کیالن کمکش کرد تا بایستد
  »پات شکسته؟. شیم نگرانش می

نه «. ریچارد به نرده تکیه داد و جاي دردناك را فشار داد و ملکه از خروجی برج بیرون رفت
  ».ریم به شهرباید ب. فقط لهش کرد

  ».تونی راه بري اما تو نمی«

  ».بریم. درد کم شده. مشکلی نیست«

ریچارد یکی از گویهاي نورانی را براي روشن کردن مسیر برداشت و با کمک کیالن به 
ها و  او به داخل اتاق. مسیرادامه داد و از داخل اعماق جایگاه به بیرون حرکت کردند

او باید بازوي ریچارد را . برد پیش از این گام نگذاشته بود سرسراهایی که ریچارد او را می
شد دست  گرفت تا از حفاظها عبور کند و مداوم مراقب بود به چیزهایی که به او گفته می می

پرسید اما آنها را  او مکررا در مورد هشدارهاي او سوال می. نزند و جاي نامناسب پا نگذارد
هاي خاص در جایگاه وجود  دانسته این محل نمی گفت که کرد و با خودش می رعایت می

  .دارد

کرد اما بهتر  ها و سرسراها به باال رسیدند پایش با این که هنوز درد می زمانی که از بین اتاق
  .زد توانست راه برود اما کمی لنگ می می. شده بود

من . هستیم دونم کجا حاال می«. کیالن وقتی به سرسراي بزرگ قبل از کتابخانه رسیدند گفت
  ».نگران بودم که هیچوقت از اون زیر در نیایم
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کیالن اعتراض کرد که نباید از آن . ریچارد به سمت سرسرایی رفت که به بیرون راه داشت
او دستش را . طرف برود اما اصرار کرد تا همان راه همیشگی را برود و او با اکراه دنبالش آمد

  .این بهانه خوشحال بودند هر دو ازگرفت و از حفاظ عبورش داد و 

  »چقدر مونده؟«. او به اتاق تقریبا خالی نگاه کرد

  ».این در خروجه. همینجا«

پیراهنش را گرفت و به در اشاره . وقتی از در خارح شدند کیالن دوباره با تعجب نگاه کرد
  »از اینجا وارد جایگاه شدي؟! اونجا؟ از اونجا رفتی«. کرد

  ».داد اینجا جایی بود که مسیر سنگی نشون می«. تایید تکان دادریچارد سرش را به نشانه 

  »و تو داخل رفتی؟! ببین چی میگه«. او با عصبانیت به باالي در اشاره کرد

دونم اون کلمات  نمی«. ریچارد نگاهی به کلمات باالي در بزرگ انداخت که حک شده بودند
  ».معناش چیه

  ».معنیش میشه مسیر مردگان. 1ور مورتادوتاوول دو آت«. او کلمات را بلند خواند

او به یاد آورد چیزي در . فرش انداخت ریچارد نگاهی به درهاي دیگر بیرون از محوطه سنگ
  .فرش به دنبال آنها آمده بود زیر سنگ

1 Tavol de ator Mortado
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وقتی . خوب به نظر در بزرگ و مسیري که بهش میره درسته و فکر کردم باید از اینجا برم تو«
  ».من به عنوان آورنده مرگ هستم. میدهبهش فکر کنی معنی 

ترسیدیم که اون  می. ترسیدیم تو بیاي تو جایگاه ما می« . کیالن با ناباوري بازوي خود را مالید
حتی جادوگرا هم از این ورودي استفاده . کنم که تو نمردي ارواح عزیز باور نمی. جا بمیري

معنیش اینه که پشتش . ک تو وارد بشمداد بدون کم محافظ داخل به من اجازه نمی. کنن نمی
تونم رد  ها به جز اونایی که خیلی خطرناکن می من از تمام حفاظ. خطر زیادي وجود داره

  ».بشم

فرش کساند  کیالن را به داخل سنگ. فرش دید ریچارد شکستن سنگی شنید و حرکتی در سنگ
  .و آن چیز به طرفشان آمد

  »مشکل چیه؟«. کیالن پرسید

  ».داره میاد«. اره کردریچارد اش

. نترسیدي این تو که از«. فرش رفت کیالن اخمی از روي شانه به او کرد و روي سنگ
او دستش را دراز کرد و دستش را بر روي سنگ فرش کشید و آن چیز به سمتش » ترسیدي؟

  .دستش را بر روي آن کشید و همانند حیوان خانگی نوازشش کرد. آمد

  »!کنی داري چی کار می«

فقط سگ سنگیه، جادوگر گیلر « . کرد فرش گالویز شده و بازي می کیالن با چیز زیر سنگ
فرش بیاد و هر  ترسید که روي سنگ می. کرد رو دور کنه ساختش تا زنی که همیشه اذیتش می
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منظورت «. کیالن ایستاد» .کسی که ذهنش درست کارکنه جرات نداره وارد مسیر مردگان بشه
  ».که از سگ سنگی ترسیدينگو ... اینه که 

  »...اما ... نه، نه دقیقا ...خوب «

تو از مسیر مردگان و تمام اون حفاظا رفتی چون از «. کیالن دستش را روي باسنش گذاشت
  »ترسیدي؟ براي همین از دراي دیگه نرفتی؟ سک سنگی می

آرنجش را » .ممن قبال از اینا ندیده بود. فرش چیه دونستم که اون زیر سنگ کیالن من نمی«
و کلمات رو هم . تالش کردم محتاط باشم. یدمسخیلی خوب، من ازش تر«. خارید

  ».دونستم که خطرناکه تونستم بخونم، نمی نمی

  »-ریچارد تو ممکن بود «. کیالن نگاهی به آسمان انداخت

حاال بیا باید بریم به . رو پیدا کردم و به تو رسیدم اسلیفمن در جایگاه کشته نشدم، من «
  ».شهر

» ...فکر کنم خیلی خسته هستم از . درست میگی«. کیالن دستش را روي کمر او گذاشت
منو  مریسویتملکه . از تمام چیزایی که اینجا اتفاق افتاد«. دستش را به طرف در دراز کرد

  ».م که رسیدیمفقط متشکر. ترسوند

  .زو از برج و ورودي طاقدار دیواره خروجی خارج شدندبازو در با
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وقتی به زیر دروازه ورودي رسیدند دمی قرمز قدرتمند از گوشه به آنها تاخت و باعث افتادن 
ها به او حمله  چنگال. ها باالي سرش بودند قبل از این که ریچارد بفهمد بال. هر دوي آنها شد

کیالن . رد وقتی چنگال در شانه چپش فرو رفتدرد شدیدي در شانه چپش احساس ک. بردند
  .با ضربه دم به زمین افتاده بود

خشم در او . اش بود نزدیکتر کشیده شد شمشیرش را آزاد کرد وقتی با چنگالی که در شانه
. اش برداشته شد ملکه عقب کشید و چنگال از روي شانه. ناگهان جاري شد و به بال ضربه زد

  .د تا درد را فراموش کند و روي دو پا بایستدجادوي خشم به او کمک کر

د آم به نظر می. ش را به سمت او افکندوقتی هیوال به طرفش رفت تا او را گاز بگیرد شمشیر
چارد به بازویی ضربه ری. برند پس عقب کشید ها و دم به طرفش حمله می ها چنگال تمام دندان

. و را در میان گرفت و به دیوار انداختدمش را حرکت داد و ا. درد عقب کشید زد و ملکه از
  .او خود را با حرکت زیاد از دم آزاد کرد

فت و با ریچارد به سمت اهرم در ر. لند شدقرمز زیر طاق دروازه روي پا ب مریسویتملکه 
ملکه در حالی که دروازه بر . باصدایی تند دروازه بر روي هیوال افتاد. تمام وزنش آن را کشید

دروازه به پشتش نیافتاد اما بالهایش را گرفت و بر زمین میخ . ود به خود پیچیدرویش افتاده ب
  .بلندتر فریاد کشید. کرد

ملکه هم او را دید و . ریچارد با ترس دید که کیالن در طرف دیگر دروازه به زمین افتاده است
  . ایی دراز پاره شده حرکتی قدرتمندانه بالش را پاره کرد و از زیر دروازه در آمد و بالش به تکه

  »!بدو! کیالن«
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او را از پایش گرفت و نگهش . کشد اما هبوال ضربه زدبتلوتلوخوران سعی کرد خود را عقب 
  .داشت

ریچارد مشکلی نداشت که معناي آن را . ملکه برگشت و بویی گندیده به سمتش فرستاد
  .انتقام: بفهمد

ملکه به پایین راه . تفر هر بار یک اینچ باال می در. وار چرخ دروازه را بلند کرد با تالشی دیوانه
  .کشید رفت و کیالن را از پاهایش می

هاي داغ  هاي دروازه کوفت جرقه ریچارد چرخ را آزاد کرد و با خشم جادو شمشیر را بر میله
کشید شمشیر را بار دیگر بر آهن  در حالی که از خشم فریاد می. و دود از آهن به پا خواست

به آن لگد زد و . ضربه سوم و آن تکه آزاد شد. ها ایجاد کرد گی دیگري بر روي میلهزد و برید
  .به باز شدگی رفت

در تالشی ناامیدانه براي کیالن . رفت پیشروي کرد ریچارد به پایین راه و هیوالیی که عقب می
زد و  هم هایش را به بال در حال دویدن ریچارد فریادي زد برگشت و. فرار به زمین چنگ زد

  .اش شد آماده پریدن از پل به همراه جایزه

ملکه چرخید . ریدپاو به اندازه شش فوت . هنگام دویدن روي پل دم در روي راه پرتاب شد 
ریچارد بدون دلیل شمشیر را با خشمی . و کیالن را از پایش همانند عروسک نگه داشت
ن خون هیوال، قسمت جلوي با پخش شد. کورکورانه تکان داد و ملکه به طرفش حمله کرد
اش را دوباره براي او  او دم بریده.  تکه شد بال کنده شد و استخوان در برابر تیغ شمشیر تکه

  .اش را بهم زد تکان داد و بال له شده
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شمشیر را . کیالن فریادي زد و انگشتانش را به سمت ریچارد گرفت که خارج از دسترس بود
. کنار کشید را زمانی که تالش کرد دست او را بچسبد چنگالی قرمز او .در شکم قرمز فرو کرد

خون در هوا پخش شد و هیوالي خشمگین به این طرف و آن . او بال دیگر را از شانه برید
  .پاره کند این کار جلوي او را گرفت تا کیالن را پاره. رفت تا او را بگیرد طرف می

جا پاشیده شد  وقتی خون بدبو به همه. ک شد بریدریچارد تکه دیگري از دم را وقتی نزدی
  .هاي بیشتري وارد کند واکنش ملکه کندتر شد و به ریچارد اجازه داد زخم

  .این کار اشتباه بود. ریچارد پرید و مچ کیالن را گرفت و شمشیر را در سینه قرمز وارد کرد

هیوال عقب و . یالن داشتاي مرگبار زخمی شده بود و کشش مرگباري بر پایه ک ملکه به گونه
کیالن . گشاد افتاد گونه از روي پل به داخل چاه دهان جلو رفت و با حرکتی آهسته و کابوس

کشش بازویش هنگام افتادن ملکه . ریچارد محکم او را با تمام قدرتش گرفت. فریادي زد
  .و با فاصله کمی از افتادن متوقف شد چسباندشکمش را به دیواره 

بازویی که پاي کیالن را گرفته بود  ،اي قدرتمند را بر لبه حرکت داد و ضربه ریچارد شمشیر
اي زیاد در زیر  ها جابجا شد و هزاران فوت افتاد و در فاصله هیوالي قرمز بین دیواره. برید

  .ناپدید شد

. ریخت خون از روي بازویش بر دستش می. کیالن از دستش به همان شکل آویزان بود
رانش تنها چیزي بود که او را روي . ست کیالن در حال لیز خوردن استاحساس کرد که د

  .دیوار نگه داشته بود
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داري لیز . تونم نگهت دارم نمی. دیواره رو بچسب«. با تالشی زیاد او را چند فوت باال کشید
  ».خوري می

را  ریچارد شمشیر. کیالن دست آزادش را بر باالي دیوار سنگی انداخت و کمی وزن کمتر شد
ریچارد دندانش را بر هم . بر روي جاده انداخت و دست دیگرش را زیر بازوي او گذاشت

  .مالید و با کمک او کیالن را بر روي دیوار باال کشید و بر روي راه انداخت

  »!درش بیار! درش بیار«. او فریاد کشید

کیالن در . به انداختبازوي قرمز را از روي ل. ریچارد چنگال را باز کرد و پایش را آزاد نمود
  .بازویش افتاد و با نفس نفس زدن از خستگی قدرت صحبت کردن نداشت

چرا از قدرتت استفاده نکردي «. در بین سوزش درد ریچارد گرماي آرامش را احساس کرد
  »برق؟ و همون رعد

برق ترسناك  و تو چرا از اون رعد. و اینجام اون چیز منو بیهوش کرد دتو قصر کار نکر«
  »سیاهت استفاده نکردي، درست مثل قصر پیشگوها؟

یه ارتباطی با . کنه دونم چطور موهبت کار می نمی. دونم نمی«. ریچارد کمی به سوال فکر کرد
دست بر روي موهاي کیالن کشید و چشمانش را » .تونم با اراده به کار بندازم نمی. غریزه داره

ونست به من کمک کنه تا استفاده از اونو یاد ت اون می. کردم زد اینجا بود آرزو می«. بست
  ».دلم براش تنگ شده. بگیرم

  ».دونم می«. زمزمه کرد
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متوجه شد دود . شنید از بین تالش سختشان براي تنفس او فریاد مردان و زنگ شمشیر را می
  .هوا از آن پر بود. رسد به مشام می

رفت و به سرعت به سمت جاده اش را نادیده گ او کمک کرد کیالن بلند شود و درد شانه
  .برگشت رفتند که شهر در دید کامل قرار داشت

  .در لبه ناگهان متوقف شدند نفس کیالن بند آمد

  » .ارواح عزیز، من چی کار کردم«.با شوك ریچارد روي زانوهایش افتاد 

  ومسو  نجاهپفصل 

  »!لرد رال اومد! صف بکشید«. صدایی در میان نیروهاي دیهارا فریاد زد» !لرد رال اومد«

ها به هوا بلند  اسلحه. هزاران صدا در میدان نبرد پیچید. فریادي در هواي دیرهنگام عصر پیچید
  »!لرد رال! لرد رال! لرد رال«. شد و فریاد زد

به پا خاستند و  ینمردان زخمی و خون. رفت با صورتی مرگبار ریچارد در خط پشتی نبرد جلو
  .همراهیش کردند

پوش  از میان دود تند ریچارد پایین شیب خیابان را دید که نبردي سهمگین بین سربازان سیاه
بدون . مسلک پارسایان. راند پوشان در جریان بود و آنها را به عقب می دیهارا و دریایی از سرخ

  .وي بودندتوقف و از همه جهت در حال پیشر
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  ».باید بیشتر از صدهزار نفر باشن«. کیالن به خودش گفت

او . ها از شهر فاصله داشتند آنها هفته. ریچارد صدهزار نفر براي جستجوي کیالن فرستاده بود
حاال مسلک پارسایان از این اشتباه . نیروي آیدیندریل را نصف کرده بود و آن را فرستاده بود

  .له کنداستفاده کرده بود تا حم

  .بود یمشکل. د تا آنها را از بین ببرنداما هنوز باید سربازان دیهارایی کافی باشن

. ها رسید اي یکی از بزرگترین جنگگشت ریچارد به انته با جمعیت زیاد آسیب دیده که بر می
ها در ردیف پادشاهان به هوا بلند شده  شعله. آوردند مسلک پارسایان از همه طرف فشار می

  .شد ها دیده می پوش برج سفید قصر پیشگو در مرکز نیروهاي سیاه. بود

افسران با عجله آمدند از دیدنش خوشحال بودند اما با وضعیتی که وجود داشت خوشحالیشان 
  .گذاشت ها از هر سمتی بر اعصابش اثر می فریاد. کمتر شد

چرا دارن . هستن چه خبره؟ اینا سربازان دیهارایی«. ریچارد از آرامش صدایش تعجب کرد
براي چی مسلک پارسایان این همه داخل شهر . خورن عقب میرن؟ چرا دارن شکست می

  »شده؟

  ».مریسویت«. فرمانده با تجربه فقط یک کلمه گفت

یک . نداشتند مریسویتاین مردان هیچ راه حفاظتی در برابر . مشتان ریچارد سفت شد
ریچارد خطوط طوالنی . دره از پا در آوقادر بود دهها سرباز را در چند دقیق مریسویت
  .صدها نفر –شده بودند  اسلیفرا دیده بود که وارد  مریسویت
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   .دیهارایی ها در ابتدا نیروي بیشتري داشتند اما حاال نهاحتماال 

او به دایره سیاه . کردند گفتند و فریاد مرگبار درد را خاموش می صداي ارواح با او سخن می
  .دو ساعت باقی مانده بود. نگاهی انداختخورشید پشت دود 

» .تو، تو و تو هر چی نیرو هست جمع کنید«. نگاه ریچارد بر چشمان سه نفر از سروانان افتاد
مادر اعترافگیر ملکه منو ببرین «. بدون چرخشی انگشتش را به سمت کیالن گرفت و گفت

  ».قصر و ازش حفاظت کنین

د خطیر بودن عملیات را غیرضروري ساخت و هر نگاه ریچارد هر گونه عبارتی در مور
  .مرگبار کردهشداري در زمینه شکست را 

  .ریچارد شمشیرش را کشید. کیالن خواست اعتراض کند

  ».حاال«

ریچارد نگاه . زد با خود بردند آنها همانطور که دستور داده شده بود کیالن را که به او فریاد می
  .نکرد و حتی کلماتش را گوش نکرد

مردان . جادو و مرگ در چشمانش به رقصه در آمده بودند. سوخت در خشمی زنده می او
  .ساکت چند اینچ عقب تر رفتند فضاي بیشتري ایجاد کنند

خشم هم . ریچارد خون را از شمشیرش را روي بازویش پاك کرد تا شمشیرش تیز تر شود
  .تر شد محکم
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از طریق خشم خود و . ال رفتن بودندهاي در ح رخید چشمان مرگبارش به دنبال مردسرش چ
به صورت . شنید اما نیاز به خشم بیشتري داشت شمشیر چیزي به جز خشم داخلش نمی

او با ارواح . منقطع تمام موانع را برداشت و تمام جادو را آزاد کرد و چیزي دیگر نگه نداشت
  .او جستجوگر حقیقی و بیشتر بود. درون یکی بود با جادو، با نیاز

  .آورنده مرگ بود که در این دنیا حضور داشتاو 

تا به جلو برسد از بین مردانی که با آنها حرکت کرد و بعد شروع به حرکت کرد و از بین 
. پوش که خطوط آنها را شکسته بود در حال جنگ بودند پوشش چرمی با مردان سرخ

  .کردند ها چماق استفاده می داران شمشیر برداشته بودند و مردان جوان نیزه داشتند و بچه مغازه

کشت او  گرفتند می پوش را تنها زمانی که جلوي او را می رفت مردان سرخ همچنان که جلو می
  .به دنبال چیزي مرگبار تر بود

مردان در اطرافش بودند تا آسیبی . ریچارد بر روي واگنی واژگون رفت و در مرکز نبرد ایستاد
  .مقصود او آسیب بود. رد را بررسی کرداش میدان نب نگاه خیره. دسبه او نر

تعداد . هاي مرده ایستاده بودند هاي قرمز بر جریانی از دیهارایی در برابرش دریایی از شنل
  .اي در خشمش بود مانده در جادو گم شده بود و دشمنش پس شد اما او مردگان دیهارا زیاد می

بود اما این فریاد در خشمش گم ورده اي از ذهنش فریادي از این همه مرگ به وجود آ گوشه
  .مسلک پارسایان پشتشان رفتند و بر روي مردگان دیهارایی گام برداشتند. شده بود
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خودش را در اختیار آن . ریچارد شمشیر حقیقت را باال گرفت و تیغه سرخ را بر پیشانیش نهاد
  .گذاشت

  ».شمشیر امروز حقیقت باش«. گفت او

  .آورنده مرگ

  ».ام من آماده. با من برقص مرگ«. فتاو زیر لب گ

اي غریزه تمام کسانی که پیش از او از شمشیر  به گونه. هاي جستجوگر بر زمین رسید چکمه
  .دانش تجربه و مهارت آنها را در خود داشت. استفاده کرده بودند با او یکی شد

تمام این گرسنگی براي . اش او اجازه داد جادو او را هدایت کند اما با خشم همراه بود و اراده
  .مرگ را آزاد گذاشت و در بین خطوط مردان رفت

  .کشته شد مریسویتشمشیرش اولین هدف را یافت و  ،همانند مرگ انهزبردست

تنها آنهایی . توانند بکشند نیرویت را براي کشتن کسانی نگذار که بقیه می. گفتند ارواح به او می
  .توانند را بکش که بقیه نمی

 را در اطرافش ها مریسویتاش  ه صدا گوش کرد و اجازه داد تا احساس داخلیریچارد ب
او با مرگ رقصید و از بین خیابان حرکت کرد و . هاي خود بودند بشناسد و تعدادي در شنل

اش از بوي خون  بینی. هایی از تعجب را شنید و به سمتشان چرخید هیس. شکار شروع شد
  .بودرد این بویی تند از نب. آنها پر شد
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. دانست کافی نیست با احساسی از غرق شدن در مرگ می. دانست کافی نیست با این حال می
مانند این بود که تمام . ماند کرد حتی آن هم باقی نمی تنها یکی از او بود و اگر اشتباهی می

  .کولونی مورچه را با له کردن تکتک آنها از بین ببري

دوباره به گوشتش خوردند و . ست نزدیک شده بودندخوا ها بیش از حدي که او می یابري
مسلک . شدند اما بدتر از آن مردانش صدها نفر در اطراف کشته می. ردي قرمز گذاشتند

  .نهایت گسترده شده بود جنگ بی. کشت رفت و افراد زخمی را می پارسایان جلو می

نند پوششی بر شب هما. ریچارد نگاهی به خورشید انداخت و دید که در نصف افق است
  .دانست براي او دیگر صبحی وجود ندارد او می. نشست تنفس آخر افراد مرده می

با ضربت  مریسویتسر . ریچارد برشی سوزان هنگام چرخیدن در کنارش احساس کرد
شمشیر را باال . شدند شد و آنها نزدیکتر می او خسته می. شمشیرش با پاشیدن خون جدا شد

  .او در برابر فریاد مرگشان ساکت بود. ا پاره کردبرد و شکم نفري دیگر ر

براي کیالن مرگ همانند تاریکی به پیش . براي او. صبحی نخواهد بود. او به یاد کیالن افتاد
  .رفت می

با شمشیرش . برگشت. او نیاز به فکري دیگر نداشت. با تالش او را از ذهنش دور کرد
. برید. دفشار دا. چرخاند و سري صاف افتاد. شدچرخاند و شکمی پاره . چنگالی دیگر را برید

  .داد کردند و بدون سوال یا توقف واکنش نشان می صداها با او صحبت می
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برگشت و در پشت سردرگمی . ندا شد به مرکز آیدیندریل نزدیک شدهبا آشفتگی زیاد متوجه 
ها به قصر  مریسویتبزودي . مایل قرار داشت ها کمتر از نیم و نامنظمی جنگ قصر پیشگو

  .ریختند می

فریادي بلند شنید و تعداد زیادي دیهارایی از پشت به مسلک پارسایان حمله کرد و توجهشان 
پوشان  از طرف دیگر تعدادي دیگر حمله کردند و تعداد زیادي از سرخ. دور کردندرا از جلو 

پارسایان شدند و آنها را  ها وارد تجمع مسلک دیهارایی. ا از هر جهت مورد حمله قرار دادندر
  .تکه کردند تکه

او نه تنها . کند خشکش زد ت میه کیالن حمله از سمت راست را هدایریچارد وقتی دید ک
  .کرد افراد دیهارا بلکه مردان و زنان قصر را رهبري می

خونش سرد شد و مردم ابینیسیا را به یاد آورد که تا آخرین لحظه در دفاع از شهر ایستاده 
  .ندبود

دانست با این که حرکتی شجاعانه  او می. کرد؟ باید در قصر بود جایی که امن است او چه می
  .افتاد تعداد زیادي افراد مسلک بودند و در بین آنها گیر می. است مرگبار نیز هست

همانطور که فکر . ی را قطع کردمریسویتریچارد سر . عقب کشید که گیر بیافتد پیش از آن
امنیت عقب نشینی کرد، حمله دیگري از خیابانی دیگر شروع شد و در خطی کرده بود به 

  .دیگر
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ها  مریسویت. برد ند که این دفعه از پشت به آنها حمله میپوش تهدیدي جدید یافت مردان سرخ
عصر از هم  و سرعت طرف جدید جنگ را با توجه به زمانکارایی تاکتیک را کاهش دادند 

  .پاشیدند

ها  مریسویتبعد از جنگیدن با . پوشان به طرف کیالن برید یم از میان سرخریچارد خطی مستق
دستانش خسته و قدرتش در حال . تنها فاصله کار را سخت کرد. رسیدند مردان به نظر کند می

  .کاهش بود

من تو رو به «. خشم جادو به او قدرت داد و دستش را گرفت» !کنی چی کار داري می! کیالن«
  »!در امنیت باشی قصر فرستادم تا

من در حال ترس در گوشه «. در دست دیگرش شمشیري خونین بود. دستش را کنار کشید
  »!جنگم و سر من داد نزن من براي زندگیم می. میرم ریچارد خونم نمی

  .کیالن جاخالی داد و خون و استخوان در هوا پیچید. ریچارد حضوري احساس کرد و چرخید

  .کردند مردان با کلماتش نبرد می .او برگشت و دستوراتی داد

پس با هم خواهیم مرد، «خواست شکستش به گوش برسد زمزمه کرد  ریچارد در حالی که نمی
  »ملکه من

. راند ها در خطوط را احساس کرد که آنها را به عقب می مریسویتریچارد حضور گسترده 
در باالي . شناسایی کندتک آنها را  توانست تک احساس حضور آنها چنان قوي بود که نمی
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. آمد اي دور دید که به سمت شهر می هاي براق، چیزي سبز را در فاصله دریاي قرمز و زره
  .توانست معنی آن را بفهمد نمی

دار پیچید  اعتراضش خاموش شد و او بین خطوط موجودات فلس. ریچارد کیالن را عقب داد
  .ید و آنها را با سرعت تمام کشتآنها رقص  بین حمله. و آنها در برابرش ظاهر شدند

او فکر کرد که . نقاط :فهمید از بین این تالش آشفته او چیز دیگري دید که معناي آن را نمی
  .بیند است چشمانش آسمان را پر از نقطه می چون خیلی خسته 

شمشیري . بازویی و پس از آن سري را برید. او با خشم بر یابري که نزدیک شده بود ضربه زد
. را با چاقو زداو دیگري . گر به سمتش آمد و از زیر آن جاخالی داد و شمشیرش را باال برددی

  .تا زمان داشته باشد شمشیرش را آزاد کند دیگري را لگد زد

ها او را تنها تهدید جدید در نظر گرفته بودند و او را  مریسویتبا خشمی سرد متوجه شد 
جا دیده  چشمان ریز و گرد همه. زد شنید که صدا میاو فریاد کیالن را . احاطه کرده بودند

سوزش . خواست کاري نبود بتواند بکند و راهی براي فرار هم نبود حتی اگر می. شد می
  .ضربات خیلی نزدیکتر از آن بود که بتواند جلوي آنها را بگیرد

  .ارواح عزیز خیلی زیاد بودند. تعدادشان زیاد بود

دار احاظه شده بود و  با دیواري از موجودات فلس. دید ی نمیاو دیگر سربازي هم در نزدیک
کرد به  آرزو می. کرد تنها خشم جادو آنها را کند می. شنید هاي سه شاخه را می چاقو  جرقه

  .کیالن گفته بود او را دوست دارد و تنها فریاد نزده بود
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فکر . و کشته نشده بودشنید اما توسط ا مریسویتفریادي از . اي در دیدش برق زد چیزي قهوه
-او از چرخاندن شمشیرش و ضربات استخوان. شد هنگام مردن احساس می گیجی  کرد شاید

  .لرزان سرگیجه گرفته بود

. را از چشمانش پاك کند مریسویتریچارد سعی کرد خون . و بعدي. چیزي بزرگ از باال افتاد
  .زدند ها فریاد می مریسویتهمه جا 

آلود در دیدش ظاهر شده بود و سرها را  بازوهاي پشم. اي هاي قهوه بال .هایی دید ریچارد بال
  .کردند ها گردن را پاره می دندان. بریدند ها را می ها فلس چنگال. برید می

  .ها عقب نشستند مریسویتریچارد هنگام نشستن گاري بزرگ در برابرش عقب رفت و 

  .گرچ بود

تعداد زیادي هم در . جا بودند گارها همه. پلکی زدکرد  ریچارد همچنان که به اطراف نگاه می
  .هوا بودند همان نقاطی که او دیده بود

جا به آنها حمله  گارها همه. را بین مسلک پارسایان انداخت و دیگري را کشت مریسویتگرچ 
چشمان درخشان . نشستند ها می مریسویتو تعداد زیادي از آسمان تیره بر خطوط  کرده بودند

هایشان مخفی شدند تا نامرئی باشند اما فایده  ها در شنل مریسویت. شد جا دیده می سبز همه
  .راهی براي فرار نداشتند. دیدند گارها هنوز آنها را می. نداشت

. زدند فریاد می مریسویت. میزدند  گارها نعره. ریچارد شمشیر را در دو دست نگاه داشت
  .ریچارد خندید
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فکر کردم قراره بمیریم «. در گوشش گفت» .دوستت دارم«. رفتدستان کیالن از پشت او را گ
  ».اما به تو نگفتم

  »دوستت دارم«. او برگشت به چشمان خیس سبزش نگاه کرد

ها هزار نفر که از پشت  ده. سبزهایی که دیده بود مردان بودند. هاي نبرد را شنید ریچارد فریاد
. زدند ها بودند و مردان با شنل قرمز را عقب می به مردان مسلک حمله برده بودند و در خیابان

با  به میان افراد مسلک حمله بردند و. مریسویتها در اطراف او بودند و آزاد از  دیهارایی
  .مهارتی که به آن مشهور بودند افراد مسلک را کشتند

رفتند و به طرف ریچارد و کیالن  هایی از مردان سبز پوش از میان مسلک پیش می صف
برد و آنها را  گرچ به آنها حمله می. ها فرود آمدند مریسویتها گار بر  در هر طرف ده. آمدند می

دست کیالن را گرفت . فت تا بهتر ببیند چه خبر استاي باال ر ریچارد از فواره. راند عقب می
  .مردان براي محافظتش آمدند و دشمن را عقب راندند. تا باالتر بیاید و کنارش قرار گیرد

  ».مردان سبزپوش افراد کلتون هستن. ها هستند کلتون«. کیالن گفت

ژنرال آنها را بر وقتی . ها مردي بود که ریچارد شناخت ژنرال بالدوین در میان حمله کلتون
روي فواره دید او و تعدادي محافظ با صادر کردن دستوراتی از بقیه جدا شد و از میان مردان 

ژنرال براي . کرد هایشان له می پوش مسیري باز کرد و آنها را مانند برق زیر پاي اسب سرخ
ن کنار فواره از خطوط نبرد گذشت و در برابر ریچارد و کیال. تمرین چند نفر را با شمشیر زد

  .ایستاد
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اش با دو  ژنرال شمشیرش را غالف کرد و بر روي زین با شنل پشمی سنگین که بر روي شانه
او . دکمه بسته شده بود و به طرفی انداخته بود و خطوطی ابریشمی سبز داشت تعظیم کرد

  .جلو آمد و مشتش را بر روي کتش کوبید

  »!لرد رال«. او با احترام گفت

  »ملکه من«با احترامی بیشتر گفت . تعظیم کرداو دوباره 

  »چیه تو؟«. کیالن به طرفش خم شد و لحنش به شدت خشمگین بود

ملکه بسیار پرشکوه و ابهت من و مادر «. تعظیمی دوباره کرد. حتی سر براق مرد سرخ شد
  »اعترافگیر؟

ل گفتم که من به ژنرا«. ریچارد پشت پیراهنش را پیش از آنکه دوباره صحبت کند گرفت
  ».تصمیم دارم تو ملکه کلتون باشی

  »...ملکه «. چشمانش گشاد شد

ما  شدن ها متحد ماندند و تسلیم کلتونیبله، «کرد گفت  ژنرال در حالی که به محل نبرد نگاه می
به محض این که لرد رال این افتخار رو به اطالع من رسوند که مادر اعترافگیر . شکسته نشد

هامون نشون داد من نیرویی به  ا هست و احترامش رو به ما مثل همسایهمثل گالیا ملکه م
. آیدیندریل آوردم تا از لرد رال حفاظت کنم و در جنگ علیه محفل امپراطوري بپیوندم

  ».خواستم هیچ کدومتون فکر کنید که ما آماده انجام وظیفه نیستیم نمی
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من خیلی از این کمک . موقع بودکمک شما به . ممنون ژنرال«. کیالن پلکی زد و صاف شد
  ».متشکرم

اگه ملکه «. دست کیالن را بوسید. ژنرال دستکش خود را در آورد و زیر کمرش گذاشت
نصف نیروهاي ما در پشت منتظر هستن تا اگه . جدید من اجازه بدن باید به مردانم برگردم

زبان سربازي منو «. شداو دوباره سرخ » .این افراد خائن تالشی براي فرار کردن نابود بشن
  ».ملکه من. ببخشین

گارها . زمانی که ژنرال به سمت نیروهاي خود رفت، ریچارد دوباره جنگ را بررسی کرد
  .زیاد دوام نیاوردند. ها را بیابند و تنها تعدادي باقی  مانده بودند مریسویتکردند تا  جستجو می

او جستجو . اندازه مذکرهاي دیگر بود همگرچ به اندازه یک فوت از دفعه قبل رشد کرده بود و 
ریچارد گیج شده بود اما خوشحالیش با خشمی که در برابرش قرار داشت . کرد را هدایت می

  .از بین رفت

  »ملکه؟ منو ملکه کلتون کردي؟ مادر اعترافگیر؟«. کیالن گفت

کلتون بر علیه ما عمل تنها راهی بود که . اومد اون زمان ایده خوبی به نظر می«. او توضیح داد
  ».نکنه

  »خیلی خوب، لرد رال«. او را با لبخندي کوچک ارزیابی کرد
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سه . ریچارد شمشیرش را غالف کرد او سه نقطه قرمز در میان زره سیاه سربازان دیهارا دید
هر کدام چرم قرمزي بر تن داشتند ولی در . مورد سیت آجیل در دست از میان میدان آمدند

  .کرد ختی خون را مخفی میاین روز به س

  »!لرد رال! لرد رال«

بر روي او نشست و پاها و . پرید به طرفش رفت همانند سنجابی که بر روي شاخه می بردین
  .دستهایش را به دورش حلقه زد و او را عقب انداخت و درون فواره پر از برف افتاد

! همونطور که گفتم در آوردینشنلو ! شما این کار رو کردین! لرد رال«. روي شکمش نشست
  »!هشدار منو شنیدین

رفت  ریچارد همانطور که به زیر می. دوباره روي او افتاد و با دستهاي قرمزش او را گرفت
 مریسویتاي خون  با اینکه آب یخ انتخابش نبود خوشحال بود به بهانه. نفسش را نگاه داشت

روي او نشسته بود  بردین. ی عمیق کشیدوقتی پیراهنش را گرفت و بلندش کرد نفس. را بشوید
  . و پاهایش وسط او بودند و دوباره او را به آغوش کشید

  ».زیاد فشار نده. کنه ، شونم درد میبردین«. زمزمه کرد

وقتی حمله . ما نگران بودیم. چیزي نیست«. سیت در مورد درد گفتداو در همان حالت مور
  ».ر کردیم شکست خوردیمفک. بینیم شد فکر کردیم دیگه تو رو نمی

ها محافظان  کیالن این«. ریچارد دستی براي معرفی بیرون آورد. کیالن گلویش را صاف کرد
  ».ها این کیالنه ملکه من خانم. بردینکارا، راینا و : شخصی من هستند
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  ».من مورد عالقه لرد رال هستم«. تالشی نکرد تا بلند شود و به کیالن لیخند زد بردین

  .تر شد انطور که دست به سینه ایستاده بود چشمان سبزش تیرهکیالن هم

  ».، بزار بلند شمبردین«

دوباره او را در آب فرو کرد و از پیراهنش گرفت تا بلندش » میدي مریسویتتو هنوز بوي «
اگه دفعه بعد اینطوري بدون گوش کردن به من فرار کنی، دفعه «. نزدیکتر شد» .بهتر شد«. کند

  ».دم شتر از حموم بهت میبعد چیزي بی

  »ها چیه؟ قضیه این زنا و حموم«. کیالن با لحنی یکنواخت پرسید

. نگاه کرد بردیناو به نبرد که هنوز در جریان بود نگاهی انداخت و دوباره به چشمان آبی 
هزینه . کردم باید به تو گوش می. متاسفم«. با دست سالمش او را به آغوش کشید» .دونم نمی«

  ».من زیاد بودحماقت 

  »حالت خوبه؟«. در گوشش زمزمه کرد

  ».خوام بلند شم می. از روم بلند شو بردین«

دادن  وها جادوگران دشمن هستن که قدرتشون مریسویتگفت  کولو می«. او از بغلش کنار رفت
  ».تا نامرئی بشن

  ».من هم تقریبا این کارو کردم«. ریچارد دستش را باال برد
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او . روي آب ایستاد و یقه پیراهنش را کنار کشید و گردنش را بررسی کرداو با نوك پا بر 
کولو گفت تغییر چجوریه وقتی پوستشون فلس . تو در امانی. رفته«. نفسی از راحتی بیرون داد

. اشاره کرد» .او گفته بود که جد تو آلریک براي مبارزه با اونا نیرویی درست کرده بود. بنده می
  ».گارها«

  »؟...گارها «

ها رو احساس کنن  مریسویتد تا به اونها توانایی دا«. تکان داد سرش را به نشانه تایید بردین
به خاطر این جادوي . براي همین چشماي سبز درخشان دارن. حتی وقتی نامرئی هستن

کنن چیزي  به بقیه حکومت می ی که با جادوگرانی ارتباط دارناونای ،مشترك که گارها دارن
این گارهاي خیلی مورد احترام بقیه گارها هستن و به همراه . هاي جادوگرا میشن الشبیه ژنر

  ».کنن تا به دنیاي قدیم برگردن ها جنگ می مریسویتمردم دنیاي جدید علیه 

  »دیگه چی گفت؟« .ریچارد با حیرت نگاه کرد 

  ».یه خورده از وقتی رفتی مشغول بودیم. وقت نداشتم بقیه شو بخونم«

  »چه مدت رفته بودم؟«. از فواره در آمد و رو به کارا کرد» ؟چه مدت«

نگهبانا اومدن گفتن که مسلک امروز سحر . پریشب. نزدیک دوروز«. او نگاهی به جایگاه کرد
ها  مریسویتاولش خوب بود اما بعدا . بالفاصله اونا حمله کردن. گ هستنپارسایان آماده جن

  .صدایش خاموش شد» ...
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من باید . متاسفم کارا«. کمر ریچارد گذاشت تا موقع صحبت بتواند بایستد کیالن دستی بر
  ».این اشتباه منه«او به دریاي مردگان نگاه کرد » .بودم اینجا می

  ».من دو تا کشتم«. راینا بدون پوشاندن غرورش گفت

انه اولیک از روي ش» رال لرد«. اولیک و اگان با سرعت آمدند و در موقعیت دفاعی ایستادند
صداي خوشحالی شنید اما هر دفعه نزدیک شدیم شما . ما از دیدنتون خوشحال هستیم«. گفت

  ».جاي دیگه بودین

  ».واقعا؟ اما ما تونستیم«. کارا در حالی که ابرویش را باال برد گفت

  .اولیک چشمانش را برگرداند و به سمت میدان نبرد برگشت

  »هستن؟ همیشه اینجوري«. کیالن در گوشش زمزمه کرد

  ».نه، این بهترین رفتارشونه«. او در جواب زمزمه کرد

  .داد کسی به آن اهمیت نمی. هاي سفید در میان مسلک پارسایا دید ریچارد پرچم

  ».جنگن تا آخر می. گیرن دیهارایی ها اسیر نمی«. کند و توضیح داد کارا دید که او نگاه می

  .ظانش همراهش بودندجلو رفت و محاف. ریچارد از فواره پایین آمد

  »کجا میري ریچارد؟«. کیالن پیش از برداشتن سه قدم به او رسید
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  ».گیرم جلوي اینو می«

این . باید این کار بشه. ما قسم خوردیم که تمام محفل رو بکشیم. تونی این کارو بکنی نمی«
  ».کردن کاریه که اونا می

شن چون  افراد دیگه محفل تسلیم نمیاگه تمامشون کشته بشن . تونم نمی. شه کیالن نمی«
کشمشون ممکنه یه تعدادي از  گیرم و نمی اگه نشون بدم که زندانی می. دونن قراره بمیرن می

باشن ما جنگو بدون از دست دادن نفرات زیاد پیروز  ر به تسلیم شدناگه حاض. اونا جدا بشن
  ».بریم بعد می. شیم و قویتر خواهیم بود می

چشمان هزاران نفر . سریعا بین افراد پخش شد و جنگ آرام شد. فریاد زد ریچارد دستوراتی
  .به سمت او چرخید

  ».اجازه بده بیاین«. به فرماندهی گفت

در . ریچارد به طرف فواره رفت و روي دیواره ایستاد تا فرماندهان مسلک پارسایان بیایند
شد و مردان با شنل قرمز آمدند و  راهرویی باز. کردند اطراف دیهارایی ها با فوالد محافظت می

  .کردند به دو طرف نگاه می

  »کنید؟ آیا تسلیم ما رو قبول می«. صدایش خشک بود و مطیع. افسري در برابر ریچارد ایستاد

  »خواین حقیقت رو به من بگین؟ آیا می. بستگی داره«. ریچارد دست به سینه ایستاد

  »بله لرد رال«. د مردان به افراد خونین و ساکت او نگاه کردن
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  »کی بشما گفت که به شهر حمله کنین؟«

ها به ما دستورالعمل دادن و تعداد زیادي از ما در خواب از رهرو رویا دستور  مریسویت«
  ».گرفتیم

  »خواین از اون رها بشین؟ آیا می«

ها را  آنها به سرعت تمام نقشه. همه سرشان را تکان دادند یا با صداي ضعیف صحبت کردند
  .دنستندا مورد محفل امپراطوري و جگنگ میشرح دادند که در 

شمشیر را گرفت و  خشم. توانست بایستد به سختی میریچارد بسیار خسته و در درد بود و 
  .دوام آورد

  ».خواین تسلیم بشین و تابع دیهارا باشین زانو بزنین و به وفاداري قسم بخورین اگه می«

زخمی باقیمانده مسلک پارسایان زانو زدند و همانطور که هاي افراد  در نور کم و ناله
  .ها به آنها یاد دادند قسم خوردند دیهارایی

  .با یک صدا شهر پر شد و سرشان را خم کردند و قسم خوردند

در شما . ارباب رال از ما محافظت کنه. ارباب رال به ما بیاموزه. ارباب رال مارو هدایت کنه«
. در هوشیاري شما تکریم خواهیم کرد. حمت شما پناه خواهیم گرفتدر ر. نور خواهیم یافت

  ».زندگی ما مال شماست. کنیم ما تنها براي خدمت به یکی زندگی می
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هایشان را باز کردند و آنها را در آتش انداختند تا براي مدتی حفاظت بشوند،  تمام مردان شنل
  .کیالن به سمتش برگشت

  ».خیلیا قبال مردن. قوانین جنگو عوض کردي ریچاردتو «. نگاهی به کشتار انداخت

آنها . رفتند نگاه کرد زمزمه کرد و به مردان غیرمسلح مسلک پارسایان که در شب می» .خیلیا«
او در تعجب بود آیا دیوانه شده . خواستند بکشند محاصره شده بودند توسط مردانی که می

  .است

» .شاید معنیش این بوده«. وفاداري نقل قول کرد کیالن از متن» .در رحمت شما پناه گرفتیم«
  ».دونم یه جورایی درسته می«. دستی براي آرامش بر پشت او گذاشت

اي نه چندان دور خانم ساندربول گوشتی خونین براي غذا در دست گرفته بود و در  در فاصله
  .موافقت با او لبخند زد

بد ریچارد وقتی لبخند وحشتناك حالت . چشمان سبز درخشان در میدان جمع شده بودند
  .او و کیالن پایین و به سمت گار شتافتند. گرچ را دید عوض شد

ریچارد همزمان که اشک . آلود به این خوبی نبود هیچوقت به آغوش کشیدن آن بازوهاي پشم
  .در چشمانش بود خندید و از زمین بلندش کردند

  »دوست دارم گرچ خیلی دوست دارم«

  ».ق دوسرچ چاااااررررگ«
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زندگی . دوست دارم گرچ«. کیالن به این بغل کردن پیوست و بغل خود را دریافت کرد
  ».من به تو مدیون هستم. ریچاردو نجات دادي

  .گرچ با رضایت خرخري کرد و چنگالی به روي موي او کشید

  »!تو حشره خون داري! گرچ«. اي کشید ریچارد دستش را سمت حشره

کدند  گارها از این حشرات براي گرفتن طعمه خود استفاده می. شد تر گرچ پهن لبخند رضایت
خواست حشرات خون گرچ را بکشد اما  ریچارد نمی. اما گرچ پیش از این آنها را نداشت

  .زدند داشتند او را نیش می. خیلی مزاحم بودند

و را کنار زد و چنگالی بر شکم صورتی  مریسویتگرچ خم شد و با چنگال خون لخته شده 
  .ریچارد حیرت زده بود. حشرات با اطاعت براي غذا برگشتند. سفت خود کشید

. گرچ به نظر میاد ماجراجویی بزرگی داشتی«. او به تمام چشمان درخشان اطرافش نگاه کرد
و اونا کاري که تو « . گرچ سرش را با غرور گاري تکان داد» تمام گارها رو جمع کردي؟

  »خواستی انجام دادن؟

بقیه گارها همان خرخر عجیب . او برگشت و خرخري کرد. اش ضربه زد مقام به سینه گرچ با
  . هایش را نشان داد گرچ خندید و دندان. را برگشت

  »گرچ زد کجاست؟«
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برگشت و . گار بزرگ کوچک شد و بر روي شانه به جایگاه نگاه کرد. لبخند چرمی پژمرد
  .ش را تکان دادچشمان درخشانش با نور کمی درخشید و با غم سر

  »دیدي کشته بشه؟«. زمزمه کرد» .فهمم می«. ریچارد ناراحتی را فرو خورد

گرچ به سینه زد و پشم سرش را باال کشید که نشانه زد بود و به جایگاه اشاره کرد و 
از طریق عالئم گرچ و سواالت . ها بودند مریسویتهایش را بر چشم گذاشت که نشانه  چنگال

ها بوده  مریسویترك کند که گرچ زد را به جایگاه آورده است جنگی با ریچارد توانست د
آمده است و بعد  حرکت افتاده و خون از سرش می است و گرچ زد را دیده بود که بر زمین بی

بوده است تا از  مریسویتگار به دنبال کمک براي مبارزه با . دیگر جادوگر پیر را ندیده
تالش بسیار سختی کرده است تا گارهاي دیگر را بیابد و براي این . ریچارد محافظت کند

  .منظور جمع کند

گرچ هم او را براي مدت طوالنی نگاه داشت و . ریچارد دوباره دوستش را به آغوش کشید
  .بعد عقب رفت و به دیگر گارها نگاه کرد

  «تونی بمونی؟ گرچ می«. باال آمدریچارد احساس کرد بغض در گلویش 

به سینه ضربه زد و . گرچ چنگالی به ریچارد و دیگري به کیالن اشاره کرد و آنها را جمع کرد
  .وقتی جلو آمد و کنارش ایستاد ریچارد متوجه شد که مونث است. به گار دیگري اشاره کرد

  »گرچ تو عاشق شدي؟ مثل من که کیالنو دارم؟«

  .چنگال به سینه زد گرچ خندید و با دو
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  ».خواي با گارها باشی و می«. ریچارد گفت

  .گرچ با اکراه سري تکان داد و لبخندش ضعیف شد

و دوستان  یتو حق داري با عشقت باش. این عالیه دوست من« . ریچارد لبخندش برگشت
همه تون  .ما خوشحال میشیم تو و دوستانتو ببینیم. تونی بیاي ما رو ببینی اما بازم می. جدیدت

  ».در اینجا مهمان ما هستید. در حقیقت

  .لبخند گرچ برگشت

تونی ازشون بخواي آدما رو  می. تونی یه کاري براي من بکنی؟ لطفا؟ مهمه اما گرچ می«
  »باشه؟. خورین کنیم و شما آدما رو نمی نخورن؟ ما  گارها رو شکار نمی

آنها خرخر خودشان را . فهماند گرچ به سمت بقیه برگشت و به زبان خرخر عجیب به بقیه
اش ضربه زد او به  خرخر گرچ بلندتر شد و بر سینه. انجام دادند و مکالمه بین آنها ادامه یافت

گرچ به سمت ریچارد برگشت و سرش . تمام آنها جیغی از موافقت کشیدند. بزرگی بقیه بود
  .را به نشانه تایید تکان داد

من . مواظب خودت باش و بازم بیا ما رو ببین«. بغل کردآلود را دوباره  کیالن هیوالي پشم
  ».هردو مون داریم. دوست دارم. مدیون تو هستم گرچ

دیگر نیاز به کلمات نبود، گارها بال زدند و در شب ناپدید  ،با آغوش کشیدنی نهایی با ریچارد
  .گشتند
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  .ده بودندنش، ارتشش و مردگان او را احاطه کراریچارد کنار کیالن ایستاد محافظ

  هارمچو  نجاهپفصل 

زخم . کیالن که پشتش به سینه او بود جمع شده بود. ریچارد ناگهان از خواب بیدار شد
او اجازه داده بود تا جراح ارتش بر آن مرهم . کرد ها هنوز درد می مریسویتاش از ملکه  شانه

هایش را  حتی چکمه. ، در تخت اتاق مهمان افتاده بود.بگذارد و دیگر تحمل ایستادن نداشت
داد هنوز شمشیر حقیقت را در نیاورده و  نیاورده بود و دردي در باسن داشت که نشان میدر 

  .بر روي آن خوابیده است

هزاران نفر مرده را به یاد آورد که ورد که باعث خوشحالیش بود اما کیالن در بازویش تکان خ
  .اش از بین رفت اند و شادي به خاطر او مرده

  ».صبح بخیر لرد رال«. صدایی خوشحال از باال گفت

تابید  کیالن از نور آفتاب که از پنجره به داخل می. او اخمی به کارا کرد و با غرولند سالمی داد
  .تکان خورد

  »ها؟ بدون لباس بهتره«. کارا دستی روي آنها کشید

  »چی؟«. صدایش کامال خشن شده بود. ریچارد اخمی کرد
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دستش را بر باسنش » .ن جور چیزا بدون لباس بهترهمن فکر کنم ای« . او با سوال گیج شده بود
  ».دونین فکر کردم حداقل اینو می«. گذاشت

  »کنی؟ کارا اینجا چیکار می«

براي یه آدم به اون . کنم من گفتم این کارو می. ترسید خواست شما رو ببینه اما می اولیک می«
  ».بزرگی بعضی وقتا واقعا ترسو میشه

  »خواد؟ چی می. باید بهت درس بده«. رفت ریچارد در حال نشستن عقب

  ».پیدا کرده جسدیه «

  ».این زیادم نباید سخت باشه«. کیالن وقتی نشست چشمانش را مالید

ي در پایین صخره پیدا جسد« . ه ریچارد آن را دید محو شدکارا لبخند زد اما به محض این ک
  ».کرده زیر جایگاه

  ».ا زودتر نگفتیچر«. ریچارد پایش را بر لبه تخت گذاشت

ریچارد به سرعت به بیرون رفت تا اولیک را که در حال انتظار . کیالن عجله کرد تا به او برسد
  .بود ببیند

  »پیداش کردین؟ بدن یه مرد پیرو پیدا کردین؟«
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  ».بدن یه زنه. نه لرد رال«

  »چه زنی؟! یه زن«

 سشله دار و پتوي مندربعد از این همه وقت حالت بدي داشت اما از روي دندوناي فاص«
  ».فروخت همونی که کیک عسلی می. زن پیر والدورا بود. شناختمش

  »و یه دختر کوچیک اسمش چی بود؟. عجیبه. والدورا«. ریچارد شانه دردناکش را فشار داد

بقیه رو پیدا نکردیم اما ناحیه زیادي براي جستجو مونده و . اثري از اون ندیدیم. هالی«
  ».خوب ممکنه چیزي پیدا نکنیم... حیوانات هم 

او پوشش مرگ را بر خود احساس . اي سرش را به نشانه تایید تکان داد ریچارد بدون کلمه
  .کرد

  »دوست دارین برین؟. سپاري بعد از یه مدت شروع میشه آتش خاك«. صداي کارا مهربان شد

باید اونجا «. وقتی احساس کرد که دست کیالن پشتش است صدایش را چک کرد» !البته«
  ».به خاطر من مردن. باشم

  ».اونا به خاطر مسلک پارسایان و محفل امپراطوري مردن«. کارا اخم کرد

  ».اش و تمیزکاري میایم ما بعد از عوض کردن مرهم شونه. دونیم کارا ما می«. کیالن گفت
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که  ریچارد احساس کرد. بیست و هفت هزار نفر مرده بودند. آتش خاکسپاري روزها سوخت
او ماند و کلماتی همراه با بقیه گفت و . برد آتش روحیه او و روح مردانی را که مرده بودند می

  ».ها همراه با بقیه مراقب آتش بود تا تمام شد شب

  .سفر امن به دنیاي ارواح. از نور آتش و در نور

  .شانه ریچارد در چند روز آینده بدتر شد ورم کرده و سفت

  .اعصابش هم بهتر نبود

کرد اما با افراد کمی صحبت  ها را از پنجره تماشا می رفت و گاها خیابان او در راهروها می
. کرد ساکت بود داد و تا وقتی صحبت نمی کیالن همراهش بود و به او آرامش می. کرد می

او با نامی که پیشگویی به او داده . توانست حذف کند ریچارد تصویر مردگان را از ذهنش نمی
  .آورنده مرگ: شدت درگیر بود بود به

اش شروع به خوب شدن کرد کنار میزي نشست که براي یادداشت  روزي پس از این که شانه
کیالن . به باال نگاه کرد. ناگهان نوري ایجاد شد. کرد و همینطور خیره شده بود استفاده می

  .وارد اتاق بشودها را کشیده بود تا نور  پرده. داخل شده بود و او حتی متوجه نشده بود

  ».ریچارد من دارم نگرانت میشم«

  ».تونم فراموش کنم دونم اما نمی می«

  ».اجازه بدي تو رو بشکنه تونی ه سخت باشه، ریچارد اما نمیدرسته که پوسته قانون ممکن«
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  ».گفتنش راحته اما اشتباه من بود که اون افراد مردن«

کنی  واقعا این طور فکر می«. رد کنار میز نشستکیالن در برابرش با انگشتی بر روي چانه ریچا
  »ریچارد یا فقط متاسفی که اون همه آدم مردن؟

کردم  باید از سرم استفاده می. من اصال فکر نکردم. من فقط عمل کردم. کیالن من احمق بودم«
  ».نمرد شاید تمام اون مردا نمی

  ».کنه  ار میتو گفتی اینجوري موهبت برات ک. تو براساس غریزه کار کرد«

  » -اما من«

نطوري که االن واگه یه جور دیگه عمل کرده بودي هم. بزار بازي اگه چی رو انجام بدیم«
  »شد؟ چطور میخواي  می

  ».مردن خوب تمام این افراد نمی«

اگه بر مبناي غریزه . در موردش فکر کن ریچارد. کنی واقعا؟ تو از قوانین اگه چی استفاده نمی«
  »رفتی؟ نتیجه چی بود؟ نمی اسلیفکردي و از  عمل نمی

  ».کرد ط فرق مییدونم اما شرا نمی. خوب بزار ببینم«. کیالن پاي ریچارد را مالید

تو صبح براي جنگیدن با . اینجا بوديتو وقتی حمله انجام میشد . کرد البته فرق می«
شدي و قبل از این که گارها در  خسته می. رفتی به جاي این که عصر باشه ها می مریسویت
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دادن لرد  تموم اون افراد زندگیشونو از دست می. مرده بودي. شدي غروب برسن کشته می
  ».رال

و اگه به دنیاي قدیم «. کرد اي فکر براي لحظه» .این معنی میده«. ریچارد سرش را باال گرفت
بلند شد و به » .ها در اختیارش بود پیشگویی. ها در دست جگنگ بود نرفته بودم قصر پیشگو

و کسی محافظتی در برابر رهرو «. سمت پنجره رفت و در روز روشن بهاري به بیرون نگاه کرد
  ».رویاها نداشت چون من مرده بودم

  ».فکرت رو کنترل کنهتو اجازه دادي که احساسات قدرت «

قانون سوم «. ریچارد برگشت و دستش را گرفت و متوجه شد واقعا چقدر درخشان است
من داشتم . کولو هشدار داده بود که موذیه. کنه احساس بر عقل حکمفرمایی می: جادوگري

  ».شکستم اونو با فکر کردن به این که اونو شکستم می

به من کمک کردي تا «. ین بار در روزها لبخند زداو دستش را بر کمرش گذاشت و براي اول
  ».فکر کنم باید بهت تکیه کنم تا به من کمک کنی. کرد زد هم این کارو می. بفهمم

  ».بهتره این کارو بکنی«. کیالن پاهایش را بدور او پیچید و او را نزدیکتر کرد

ردسیت وارد اتاق خواست بوسه بزرگتري بدهد سه مو اي کوچک داد و می وقتی به او بوسه
  »زنن؟ اونا اصال در می«. اش را کنار گونه او قرار داد کیالن گونه. شدند

. شونو کار مورد عالقه. دوست دارن آزمایش کنن. به ندرت«. ریچارد برگشت و زمزمه کرد
  ».شن ازش خسته نمی
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لباس لرد هنوز با «. کارا که جلو بود در برابرشان متوقف شد و از یکی به دیگري نگاه کرد
  »رال؟

  ».شما سه تا امروز خوب به نظر میاین«

  ».و کاري داریم. بله هستیم«. کارا گفت

  »چه کاري؟«

ها در آیدیندریل هستن و درخواست مالقات با لرد رال  وقتی زمان داشتین بعضی نماینده«
  ».داشتن

. کمک کنین و من دوست دارم شما در این مورد« . دفتر یادداشت کولو را تکان داد بردین
باید . چیزي که قبال یاد گرفتیم به ما کمک کرد و چیزاي زیادي مونده که هنوز ترجمه نشده

  ».کار کنیم

  »چیه؟. دونم ترجمه؟ من بیشتر زبونا رو می«. کیالن پرسید

لرد رال حتی از من در زبان «. گازي از هلو در دست دیگرش زد» .دیهاراي باال«. گفت بردین
  ».هتر هستندیهاراي باال ب

اینطور که به  .آدماي کمی دیهاراي باال بلد هستن. واقعا، تحت تاثیر قرار گرفتم«. کیالن گفت
  ».من گفتن زبان بسیار مشکلیه
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  ».هر شب. کردیم باهم روش کار می« . لبخند زد بردین

برد و با دستش کیالن را جلو » .ها رو ببینیم بهتره بریم نماینده«. ریچارد گلویش را صاف کرد
  .بر روي زمین جایش را مشخص کرد

  ».هاي منه اندازه سینه درست هم. لرد رال دستاي خیلی بزرگی داره«. با گالبی اشاره کرد بردین

  »واقعا«.ابروي روي چشم سبز باال رفت

  ».هامونو بهش نشون بدیم بله، یه روز از ما خواست تا سینه«. نگاهی کرد بردین

  »تون درسته؟ همه«

ریچارد دستی به روي . سرش را به نشانه تایید تکان داد بردینراینا بدون تغییر بودند و کارا و 
  .صورتش کشید

  ».شینه اما دست بزرگش بهتر روي سینه من می«. گازي دیگر از گالبی زد بردین

وقتی به » .بردینهاي من به بزرگی مال تو نیست  خوب، سینه«. کیالن آرام به سمت در رفت
  ».فکر کنم دستاي راینا براي من بهتره«. توقف کرد راینا رسید

لبخندي بر لبان راینا . گازي که از گالبی زده بود به گلویش پرید و کیالن از اتاق رفت بردین
  .پدیدار شد
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دوستش «. شد دستی بر پشتش زد وقتی ریچارد داشت از اتاق خارج می. کارا حسابی خندید
  ».نگهش دار. دارم لرد رال

  ».من خیلی خوشبختم که تو تایید کردي. خوب، ممنون کارا«. توقفی کردریچارد 

  ».بله هستی«. او با جدیت سرش را به نشانه تایید تکان داد

و  بردینچطور در مورد «. او با عجله از اتاق بیرون رفت و در پایین راهرو به کیالن رسید
  »راینا فهمیدي؟

معلوم نیست ریچارد؟ نگاهاي تو چشاشون؟ باید «. ریچارد با اخم سردرگمی به او نگاه کرد
  ».شدي بالفاصله متوجه می

 .اند یا نه ریچارد نگاهی به عقب راهرو انداخت تا ببیند زنان به آنها رسیده» ...خوب «
  ».خوشحال میشی بشنوي کارا گفت تو رو دوست داره و بهم اجازه داد تو رو نگه دارم«

شک دارن نگهبانایی پیدا کنی . منم اونا رو دوست دارم«. تکیالن دستش را بدور کمر او انداخ
  ».که از اونا بهتر ازت مراقبت کنن

  »این براي آرامش دادن بود؟«

  ».براي من هست«. اش تکیه داد لبخندي زد و سرش را به شانه
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آینده ما آینده . خوان بگن ها چی می بهتره بریم ببینیم نماینده«. ریچارد موضوع را عوض کرد
  ».است و به این ارتباط داره همه

کیالن لباس سفید مادر اعترافگیر را به تن داشت و به آرامی بر صندلی خود، صندلی مادر 
اعترافگیر کنار ریچارد زیر تصویر ماگدا سیروس نشست، اولین مادر اعترافگیر و جادوگرش 

  .مریت

همراه ژنرال  هکورت از ساندریا بنمایندگان گارتام از لیفانی، تریالت از هرجبورگه، سفیر بزان
همه متعجب و راضی از این که مادر اعترافگیر کنار . بالدوین بروي کف براق وارد شدند

  .ریچارد نشسته است بودند

  »ملکه من، لرد رال«. ژنرال بالدوین تعظیمی کرد

  »روز به خیر ژنرال بالدوین«. کیالن به گرمی لبخند زد

  »چه تصمیمی گرفتین؟. چیز روبراهه هاتون همه ارم در سرزمینآقایان، امیدو«. ریچارد گفت

بعد از بحث و مشاوره زیاد با رهبري «. نماینده گارتام ریش خاکستریش را صاف کرد
ما . سرزمینمون و با رهبري گالیا و کلتون ما تصمیم گرفتیم آینده در دست شماست، لرد رال

 ما امید داریم. ه خواسته بودینمونطور کبدون شرط ه. اسناد تسلیم رو براي شما آوردیم
  ».بخشی از شما و دیهارا بشیم و زیر فرمانروایی شما باشیم

پیوندیم  شیم و به دیهارا می در حالی که ما تسلیم می«. سفیر بلند قد بزانکورت صحبت کرد
  ».امید داریم که مادر اعترافگیر این کار رو تایید کنه
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آینده ما و نه گذشته جایی است که ما و فرزندانمون باید «. کرداي به مردان نگاه  کیالن لحظه
اولین مادر اعترافگیر و جادوگرش کاري را کردند که براي مردمشان بهترین در . زندگی کنن

کنیم که  به عنوان مادر اعترافگیر کنونی من و جادوگرم ریچارد کاري رو می. آن زمان بود
ی بسازیم که به اون نیاز داریم اما امید ما صلحه همونطور که باید دنیا رو به شکل. برامون بهتره

  ».خوان اونا همینو می

راه جدید ما . دارنده صلح پایدار در دست لرد رال هست بهترین شانس ما براي قدرت نگه«
به عنوان مادر اعترافگیر من بخشی از . قلب من و مردم من با اون خواهند بود. تعیین شده

  ».و شما هم در این اتحاد مورد پذیرش خواهید بود اتحاد خواهم بود

  .ریچارد فشار دستش را بازگرداند

ما نیاز به هوش و راهنمایی اون مثل . خواهیم داشت وما مادر اعترافگیر خودمون«. او گفت
  ».همیشه داریم

ریچارد و کیالن دست در دست در خیابان حرکت   ،چند روز بعد در بعد از ظهر بهاري
هاي نابودشده را بررسی  کردند و تمیزکاري محل نابود شده از جنگ و بازسازي محل می
ناگهان ریچارد فکري به نظرش رسید برگشت و باد سرد و نور خورشید صورت را . کردند می

  .نواز کرد

دونم  میانه رو کردم ولی حتی نمیهاي سرزمین  دونی، من درخواست تسلیم تمام بخش می«
  »چند تا هستن یا اسماشون چیه؟
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باید منو کنار خودت داشته . خوب پس فکر کنم خیلی چیزا باید بهت یاد بدم«. او گفت
  ».باشی

باور «. صورتش را در دست گرفت» .من به تو نیاز دارم حاال و همیشه«. لبخندي بر لبانش آمد
تر با آنها  او نگاهی به سه زن و دو مرد که سه قدم عقب» .یمکنم که باالخره با هم هست نمی

  ».تونستیم تنها باشیم فقط اگه می«. انداختند

  »این یه نشونه است لرد رال؟«. کارا ابرویی باال برد

  ».نه یه دستوره«

. شما نیاز به محافظت دارین. این دستور قابل اجرا نیستمتاسفم اما «. کارا شانه باال انداخت
دونید مادر اعترافگیر بعضی وقتا نیاز هست که بگیم که از کدوم پاش استفاده کنه؟ بعضی  می

  ».ا به ما نیاز دارههترین کار وقتا در ساده

اولیک اون «. به مردان تنومند رو کرد ،کارا به پشت در نهایت . هی از درماندگی کشیدکیالن آ
  »هایی که خواستیم رو در اتاقمون نصب شد؟ قفل

  ».بله مادر اعترافگیر«

  ».بریم خونه؟ من خستم«. به سمت ریچارد برگشت» .خوبه«. کیالن لبخندي زد

دستور لرد رال هیچ زنی به . دستور لرد رال. تو باید اول با اون ازدواج کنی«. کارا اعالم کرد
  ».غیر از زنش حق نداره وارد اتاق بشه
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  ».گفتم به غیر از کیالن. زنمنگفتم . گفتم غیر از کیالن«. ریچارد اخمی کرد

ریچارد آن را محلی بین . آجیل دنا بود. کارا نگاهی به آجیل آویزان از گردن کیالن انداخت
سه موردسیت  تقریبا شبیه طلسمی شده بود که .دنیاها که دنا آنها را آنجا برده بود به کیالن داد

. الن را دیدند متوجه آن شدندهیچگاه در مورد آن صحبت نکرده بودند اما اولین بار که کی
زد همان اندازه که براي ریچارد و کیالن مهم است براي آنها هم اهمیت  ریچارد حدس می

  .دارد

شما ما رو مسئول محافظت از مادر اعترافگیر کردید لرد «. نگاه خیره کارا به ریچارد برگشت
  ».کنیم ما تنها از افتخار خواهرمون محافظت می. رال

ه شد باالخره کارا عصبانیت ریچارد را برانگیخته است کاري که به ندرت اتفاق متوجکیالن 
کنید اما نگران  و خیلی خوب هم این کار رو می«. ریچارد نفسی براي آرامش کشید. افتاد می

  ».با کالم من بزودي همسر من خواهد بود. نباش

ه عروسیمون در دهکده و ما به مردم گلی قول دادیم ک«. انگشتان کیالن پشتش را لمس کرد
این قول به دوستانمون برام . توسط مرد پرنده خواهد بود با لباسی که وزلن برام درست کرده

  »برات مشکلی نداره که توسط مردم گلی به ازدواج هم در بیایم؟. خیلی اهمیت داره

اوست قبل از این که ریچارد بتواند بگوید که این قول براي او هم اهمیت دارد و آرزوي 
آنها دستانش را گرفتند و به او التماس کردند همانطور که . ها به طرف آنها آمد جمعیتی از بچه

  .قول داده است براي تماشا بیاید

  »کنن؟ در مورد چی صحبت می«. اي شاد پرسید کیالن با خنده
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  ».جاال، بزارین توپ جاالتونو ببینم«. ریچارد گفت

کیالن توپ را گرفت و . ت آن را گرفت و نشانش دادوقتی آن را باال گرفتند با یک دس
  .بر روي آن نگاه کرد Rبرگرداند و به حرف طالیی 

  »این چیه؟«

ها آسیب  کردن که به اسم بروك بود اما با سنگینی زیاد به بچه خوب اونا با توپی بازي می«
ها بازي  چهمن از خدمتکارها خواستم که توپهاي جدید و سبکی درست کنن که همه ب. زد می

  ».این بازي بیشتر به مهارت ربط داره تا قدرت. کنن و نه فقط افراد قوي

  »براي چیه؟ Rاین «

خواد از این نوع توپ جدید استفاده کنه یه توپ استاندارد از  بهشون گفتم که هر کسی می«
بازي به نام جاال هست اما چون  .به نشانه رال براي نشون دادن رسمیت توپه R. گیره قصر می

  ».من قوانین رو عوض کردم شده جاال رال

حاال که لرد رال قول داده و همیشه قولشو نگه خوب، «. ها پس داد کیالن توپ را به بچه
  »...داره  می

  ».قول داد اگه ما از توپ رسمی اون استفاده کنیم میاد تماشا کنه! بله«. یکی از پسرا گفت

خوب قراره توفان بشه اما فکر کنم براي یه بازي وقت «. به ابرها انداخت ریچارد نگاهی
  ».داریم
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  .ها رو به باالي خیابان دنبال کردند دست در دست جمعیت شاد بچه

  ».فقط اگه زد با ما بود«. داشت لبخندي زد ریچارد همانطور که گام برمی

  »کنی در جایگاه مرده؟ فکر می«

تونی به واقعیت  گفت اگه احتمال رو قبول کنی می همیشه می«. ختریچارد نگاهی به کوه اندا
من باورش . تصمیم گرفتم تا وقتی کسی جور دیگه ثابت کنه مرگشو قبول نکنم. تبدیلش کنی

  ».کنه باور دارم زنده است و اون بیرون جایی داره دردسر درست می. دارم

آنها که نوشیدنی زیاد و سر و آمد برخالف بعضی از  خانه به نظر محلی راحت می مهمان
شود برقصند برایش قابل  خواستند وقتی هوا تاریک می چرا مردم می. صداي بیشتري داشتند

. به نحوي این دو با هم منطبق بودند مثل زنبور عسل و گلها یا مگس و آشغال. درك نبود
  .تاریکی و رقص

خوردند و میزي در گوشه  ش میممیزها نشسته بودند غذایی با آراافرادي بر روي تعدادي از 
آب  ،کردد و در حال گفتگویی شاداب کشیدند و بازي می دور پر از افراد پیر بود که پیپ می

  .شنید او عباراتی از لرد رال جدید را می. خوردند جو می

  ».تو ساکت باش بزار من صحبت کنم«. آن هشدار داد

هایش  گونه. ندند به آنها لبخند زدزوجی خوشحال و دوستانه وقتی به پیشخوان نزدیک شد
  .گود افتاده بودند
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  »عصر بخیر دوستان«

  ».پسر اصطبل گفت که اتاقاي خوبی دارین. خواستیم اتاق بگیریم می. عصر بخیر«. آن گفت

  »...براي شما و . اوه داریم مادام«

من . رمه السیاین خواه. اسمم روبنه. برادر«. زد اجازه نداد صحبت کند. آن دهانش را باز کرد
شاید در مورد من شنیده . من یه ابرخوان هستم«. زد دستش را جلو آورد» .روبن ریبنیک هستم

  ».روبن ریبنیک ابرخوان مشهور. باشید

بله، . ... خوب... خوب من «. دهان زن تکان خورد مانند این که در جستجوي کلمات باشد
  ».فکر کنم شنیدم

او با آرنج به طرف » .، همه در مورد من شنیدن السیدیدي«. زد دستی بر پشت آن گذاشت
اي رفته که  کنه من از خودم در آوردم اما به مزرعه السی فکر می«. زوج پشت پیشخوان خم شد

  ».کنن شنون و با دیوار صحبت می اون بدبختاي پیر صداهایی می

  .با هماهنگی هر دو سرشان به سمت آن برگشت

داشتم کمک . کردم من اونجا کار می«. به هم فشرده بگویدهاي  آن توانست از بین دندان
  ».فقیري که مهمون ما هستن کمکی بهشون بشه کردم افراد بیچاره و می
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چرا گذاشتن بري هیچوقت . دادي السی کار خیلی خوبی انجام می. بله، بله«. زد گفت
دم بریم دنیا رو کنه فکر کر چون دیگه کار نمی«. او به سمت زوج خاموش برگشت» .فهمم نمی

  ».بگردیم تا ببینه زندگی چطوریه

  ».بله«. زوج همزمان گفتند

یکی براي خواهرم و یکی براي . و در واقع ما دوست داریم دو تا اتاق داشته باشیم«. زد گفت
اي  اشاره» .من به خوابم نیاز دارم. کنه خروپف می«. در ادامه توضیح داد. آنها پلکی زدند» .من

  ».نیاز به کار داره. دونید می. ابرخوانی« .به سقف کرد

مطمئنم خوب . خوب ما اتاقاي خوبی داریم«. هایش بیشتر گود افتاده بود زن در حالی که گونه
  ».کنید استراحت می

السی پولشو . بهترینی که دارین اگه براتون ممکن باشه«. زد انگشتی به نشانه احتیاط تکان داد
  ».مرد ثروتمندي بود. براش گذاشته چیزو عموش مرده و همه. داره

  »عموي تو هم محسوب میشه؟«. ابروي مرد پایین آمد

. مشکل کوچیکی با اون مرد پیر داشتم. عموي من؟ خوب بله هست اما منو دوست نداشت«
  ».السی رو خیلی دوست داشت. پوشید جوراباي پشمی در تابستون می. یه خورده عجیب بود

باید . روبن نیاز به خواب داره«. گشت و با چشمانش به او خیره شدبر» اتاقا«. آن اخمی کرد
ها رو روي  ترین خارش اگه نخوابه ممکنه عجیب. خیلی ابر بخونه و باید صبح زود بیدار بشه

  ».گردنش داشته باشه
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  ».خوب اجازه بدین نشونتون بدم«. زن پشت پیشخوان چرخید

  »این بوي اردك سرخ شده نیست؟«

اردك سرخ شده با هویج وحشی و پیاز و شیره . بله، غذاي امشبه«. فتزن برگشت و گ
  ».اگه بخواین براتون بیارم. گوشت

خواد که اردکو درست سرخ  خیلی استعداد می. خیلی بوي خوبی داره«. زد عمیقا بو کشید
  ».شکی نیست. شه گفت درست سرخ شده کنید، اما با توجه به بوش می

  ».ام مشهورم ه خاطر اردك سرخ شدهمن ب«. زن سرخ شد و خندید

  »اگه ممکن باشه به اتاق بفرستین؟. به نظر خوب میاد«. آن گفت

  ».اوه البته مشکلی نیست«

  .زد آنها را به پایین راهرو برد

خوري  دونم چقدر وقتی داري غذا می تو برو السی، می. کنم حاال که فکرشو می«. زد گفت
به همراه چایی اگه . خورم مادام من غذامو اینجا می. کنن عصبی میشی مردم بهت نگاه می
  ».براتون مشکلی نباشه

زیاد طول «. او احساس کرد که قالده روي گردنش گرم شد. آن برگشت و اخمی به او کرد
  ».ما باید سریع راه بیافتیم. نکشه روبن
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ه بازي با این خورم و شاید ی من فقط شام می. اوه عزیزم«. زد دستش را به نشانه رد تکان داد
تا بریم و دنیا رو  ،بینمت شاداب و زود صبح می. آقایون انجام بدم و بعد مستقیما به تخت میام

  ».بهت نشون بدم

  ».شب بخیر روبن«. توانست قیر را به جوش آورد نگاهش می

فراموش نکنی که به این زن مهربون انعام بدي که این غذاي اردك «. زد با اغماض لبخند زد
زد گردنش را به سمتش گرفت و نگاهی سنگین و با » .ده خوب رو برامون آماده کردهسرخ ش

  ».و فراموش نکن که قبل از خواب تو دفتر یادداشتت بنویسی«. صدایی پایین گفت

  »دفتر یادداشت؟«. آن منقبض شد

دونم چقدر دوست داري در مورد  می. بله همون دفتر یادداشت کوچک سفر که داري«
فکر کنم وقتشه که این کارو . هات تو اون بنویسی و زیاد در این مورد بروز نبودي ماجراجویی
  ».انجام بدي

  ».روبن. فکرکنم همین کارو انجام بدم... بله «. لکنت پیدا کرد

میز بودند تمام  رمردانی که کنا. وقتی آن رفت در تمام مدت نگاهی هشدارآمیز به او انداخت
  .اش را باز کرد و بین آنها نشست زد رداي شاه بلوطی. وت کردندصحبت را شنیدند و او را دع

  »ابرخوان گفتی؟«. یکی پرسید

  ».ابرخوانی براي شاهان. بهترینش«. اش را باال گرفت زد انگشت استخوانی
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  .زده سر میز شنیده شد هاي شگفت زمزمه

کنی ارباب روبن؟ دوست داري براي ما ابرخوانی «. مردي در کنار پیپ را از دهانش برداشت
  ».دیم ما همه پولشو می

. او منتظر شد تا ناامیدي ایجاد شود» .تونم متاسفانه نمی«. زد دستی الغر باال گرفت تا رد کند
  ».گیرم براي من افتخاره که بگم ابرا چی میگن اما پولی نمی. کنم من پولتونو قبول نمی«

  ».تو خیلی سخاوتمند هستی روبن«. لبخندها برگشت

  »ابرا چی میگن؟«. دي سنگین خم شدمر

صاحب مهمانخانه ظرفی از اردك سرخ شده داغ را جلوي او گذاشت که توجهش را پرت 
  .این را گفت و با عجله به سمت آشپزخانه برگشت» .زود چاییتونو میارم«. کرد

د در مورد ارباب رال جدی. ها خطرات و فرصت. گن آقایون ابرها در مورد بادهاي تغییر می«
  ».خوب اجازه بدین یه خورده از این اردك آبدار بخورم و بعد بهتون بگم... پرشکوه و 

  »بخور روبن«. یکی گفت

  .کردند زد گازي بزرگ زد و آهی از رضایت کشید و مردان به او نگاه می

  ».گردنبند عجیبیه که پوشیدي«
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  ».کنن دیگه اینجوري درستشون نمی«. زد به قالده ضربه زد و گفت

چطور اونو . به نظر نمیاد دستگیره داشته باشه و یکیه«. دي چپچپ به قالده نگاه کردمر
  ».گذاشتی رو سرت

البته که داره ببین؟ کار خوبیه «. زد قالده را باز کرد و به آنها داد که دو طرف آن را نگاه کنند
ر چیزي دیگه این جو. استادانه ساخته شده. نه؟ یکی ممکنه اینا رو نبینه چون خیلی ظریفن

  ».نیست

  ».بینین دیگه کاراي استادانه نمی. گم من همیشه همینو می«. مردي که پیپ داشت گفت

  ».بینین نه نمی«. زد قالده رو دوباره روي گردنش گذاشت

در . مثل مار بود. ابري عجیب. من امروز ابر عجیبی دیدم«. هاي فرو رفته گفت مردي با گونه
  ».خزید آسمان می

  ».پس دیدیش«. تش خم شد و با صدایی آرام گفتزد به سم

  »معنیش چیه روبن؟«. یکی زمزمه کرد. همه خم شدند

زد این را با » .ابر رهگیریه که به یه مرد یا جادوگر متصله«. از چشمی به چشم دیگر نگاه کرد
  .لذتی از تعجب آنها گفت

  »براي چی؟«. شدند پرسید مرد سنگین که سفیدي چشمانش در همه طرف دیده می
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  ».براي تعقیب و این که کجا میره«. کند و گفت زد نشان داد که به میزهاي دیگر نگاه می

  »بینه؟ مونه نمی خودش ابر رو که مثل مار می«

اون از باال به «. زد با چنگالش اشاره کرد تا نشان دهد» .اي توش داره من اینجوري شنیدم حقه«
اما اونایی که در اطراف . بینه یه نقطه مثل عصاست ن میکنه و تنها چیزي که او مرد اشاره می

  ».بینن هستن همه عصا رو می

اش  زده با این خبر به عقب برگشتند تا آن را بررسی کنند و زد اردك سرخ شده مردان شگفت
  .را خورد

  ».دونی و در مورد این ارباب رال جدید تو در مورد این باد تغییر می«. یکی در نهایت پرسید

داستان پرابهت خوبیه « . چنگالش را بال گرفت» .شدم اگه نمیدونستم که ابرخوان شاهان نمی«
  ».اگه وقت داشته باشین بشنوین

  .همه دوباره خم شدند

همه چیز در زمان جنگ باستانی شروع شد وقتی افرادي درست شدن که «. و زد شروع کرد 
  ».گفتن بهشون رهرو رویا می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


