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  فصل اول
. کرد خیره شد ها او را تماشا می اي که از بین بوته اش فشرد و به چیز تیره تر به سینه را محکم شعروسک 1راشل

ي آن بودند،  ها به تیرگی بقیه گفتنش مشکل بود چون چشم. کند کرد که آن چیز او را تماشا می حداقل فکر می
  .خششی طالیی داشتندتابید؛ آن وقت در ها می ي مناسب به آن جز زمانی که نور درست با زاویه

به . تر بود ها و غیره، اما این بزرگ ها و سنجاب ها و راکون قبالً حیوانات را در جنگل دیده بود، خرگوش
  .فکر کرد که شاید خرس باشد. ها تیره رنگ بودند خرس. تر بزرگی خودش یا شاید بزرگ

کنجکاو بود که . جنگلی سرپوشیده نبوده هرگز قبالً در. اما اینجا دقیقاً یک جنگل نبود، چون سرپوشیده بود
  .هاي سرباز هستند هاي سرپوشیده مشابه جنگل آیا حیوانات جنگل

ترین  چیس شجاع. دانست که با وجود او در امان است می. همراهش نبود، ممکن بود که بترسد 2اگر چیس
اي است  ترین دختربچه او شجاعچیس گفته بود که . بود دلواپساما هنوز کمی . مردي بود که به عمر دیده بود

  .ترسد خواست چیس فکر بکند که از نوعی خرگوش بزرگ می نمی. شناسد که می

هاي دراز  ها گوش اما خرگوش. شاید فقط همین بود، نوعی خرگوش بزرگ نشسته روي سنگی یا چیزي
  .پاي عروسکش را در دهانش گذاشت. یک خرس بود شاید واقعاً. داشتند

پیچک به سمت دیگر چمن، به جایی که چیس  زهاي زیبا و دیوارهاي کوتاه پوشیده ا ن گلبرگشت و از میا
کردند و  ها نگاه می آن دو کنار یک میز سنگی ایستاده بودند، به جعبه. کرد، نگاه کرد جادوگر صحبت می 3با زد

ها را به دست نیاورد و  خبیث آن 4راشل خوشحال بود که آن دارکن رال. ها چه بکنند کردند که با آن بحث می
تر  برگشت تا مطمئن شود چیز تیره به او نزدیک. توانست به کسی آسیب برساند دیگر هرگز دوباره نمی

  .به اطراف نگاه کرد، اما آن را جایی ندید. رفته بود. شود نمی

  »کنی کجا ممکنه رفته باشه؟ ، فکر می5سارا«: زمزمه کرد

خواست پاهایش . گاز گرفت و شروع به قدم زدن سمت چیس کردپاي سارا را . عروسکش پاسخی نداشت
چیس گفته بود او شجاع است و این حرف . خواست چیس فکر بکند که شجاع نیست دویدن بود، اما نمی
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حین قدم برداشتن، از روي شانه به عقب نگاه کرد و وارسی کرد، اما چیز تیره . احساس خوبی به راشل داده بود
  .باز نگذاشت که پاهایش بدوند. کرد و به آنجا رفته بود ید در سوراخی زندگی میشا. را جایی ندید

دانست  کردند و می او و زد صحبت می. وقتی به چیس رسید، خودش را به او فشرد و ساق او را بغل کرد
  .ادبانه است، پس حین انتظار پاي سارا را مکید مداخله بی

  »ي در جعبه رو ببندي، چه اتفاقی ممکنه بیفته؟اگه همین طور«: پرسید چیس از جادوگر می

موي سفیدش صاف شده بود، اما در بعضی جاها هنوز . زد بازوان نحیف خود را به هوا پرت کرد» !هر چی«
دونم حاال  نیست که می اچی هستند، به این معن 6هاي اردن دونم جعبه بدونم؟ تنها چون می کجا از«. شاخدار بود

. جادوي اردن رال رو به خاطر باز کردن جعبه کشت. که دارکن رال یکی رو باز کرده، با اونا چه باید کرد
  ».یا بدتر. تونه منو بکشه می شبستن. ممکن بود جهان رو نابود کنه

  »نیم؟تونیم؟ نباید کاري بک تونیم به این شکل رهاشون کنیم، می خوب، نمی«. چیس آه کشید

بعد بیش از یک دقیقه سکوت، راشل آستین چیس را . ها خیره شد جادوگر اخم کرد و حین تفکر به جعبه
  .چیس رو به پایین به او نگاه کرد. کشید

  »...چیس«

هایش گذاشت و با در هم کشیدن صورتش سعی  هایش را روي باسن دست» .م چیس؟ قوانین رو به تو گفته«
تو فقط چند هفته است «. تر ساق او را بغل کرد تا اینکه راشل کرکر خندید و محکمکرد بدجنس به نظر برسد، 

هاي من اجازه  هیچ کدوم از بچه. م که باید بابا صدام کنی قبالً بهت گفته. کنی شکنی می که دختر منی و قانون
  »متوجه شدي؟. ندارند که منو چیس صدا کنند

  ».بابا... چبله، «. راشل تبسم کرد و با سر بله گفت

  »خواي؟ چی می«. سپس موهاي او را به هم ریخت. هایش را به باال چرخاند و سرش را تکان داد چیس چشم

شاید الزم باشه شمشیرت رو . کنم شاید خرس باشه، یا بدتر فکر می. هاست یه حیوون بزرگ بین درخت«
  ».بکشی و بري یه نگاهی بندازي

هاي سرپوشیده خرس  باغ. این یه باغ سرپوشیده است، راشل«. ه خندیددوبار» اینجا؟! یه خرس«. چیس خندید
  ».ده اینجا نور کارهاي عجیبی انجام می. شاید یه سایه بود. ندارند
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  ».کرد منو تماشا می. بابا... کنم، چ فکر نمی«. راشل با سرش رد کرد

یک طرف صورت راشل،  چیس لبخند زد، دوباره موي او را به هم ریخت و با گذاشتن دست بزرگش روي
  ».پس فقط کافیه کنار من بمونی تا اون با تو کاري نداشته باشه«. سر او را با ساقش بغل کرد

اکنون . پاي سارا را مکید و در حالی که چیس صورت او را روي ساق خود نگه داشته بود، با سر بله گفت
  . درختان را بررسی کرد که دست چیس رویش بود دیگر آن قدر احساس ترس نداشت، پس دوباره

پاي سارا را . تر جهید چیز تیره، بیشتر آن مخفی شده پشت یکی از دیوارهاي پوشیده از پیچک، به نزدیک
  .کرد ها اشاره می او به جعبه. اي خفیف رو به باال به چیس نگاه کرد تر گاز گرفت و همراه ناله محکم

  »ست؟ از جعبه بیرون افتاد؟و اون دیگه چیه، اون سنگ، جواهر یا هر چی که ه«

  ».حداقل نه بلند. کنم چیه خوام تا مطمئن بشم بگم که فکر می اما نمی. بله«

  ».شه بابا، داره نزدیک می«. راشل نالید

چیس دوباره به جادوگر رو » .باشه شتو فقط به عوض من چشمت رو. خیله خب«. چیس به پایین نگاه کرد
 ي ي احتمال پاره بودن پرده کنی که شاید با چیزایی که درباره ی؟ فکر میخواي بگ منظورت چیه که نمی«. کرد

  »؟شته باشهجهان زیرین گفتی، ارتباطی دا

از اون ارتباطه که «. ي باز نگاه کرد زد با انگشتان نحیفش چانه صافش را مالید و به جواهر سیاه مقابل جعبه
  ».ترسم می

ي دیوار جا  ها روي لبه با دیدن دراز شدن دست. چیز تیره باشدراشل به دیوار نگاه کرد تا مراقب موقعیت 
  .تر شده بود خیلی نزدیک. خورد

  . هاي دراز خمیده چنگال. چنگال بودند. ها دست نبودند اما آن

او چاقو داشت، تعداد زیادي . هاي چیس نگاه کرد، تنها براي اطمینان از اینکه به حد کافی دارد به تمام سالح
اش، تبري بزرگ قالب شده به کمربندش، چند چیز  مرش، یک شمشیر بند شده روي پشت شانهچاقو دور ک

. ها هم از کمربند آویزان بودند و یک کمان روي پشتش زده که آن دیگر شبیه چماق با خارهاي تیز بیرون
  .امیدوار بود که کافی باشند

شد ترسی از  تر می اي که نزدیک رسید چیز تیره ترساند، اما به نظر نمی هاي دیگر را می این همه سالح انسان
و . ي خرمایی رنگ را پوشیده بود فقط آن رداي ساده. چاقو نداشت کو جادوگر حتی ی. ها داشته باشد آن
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شاید جادوي او بتواند چیز تیره را فراري . اما جادوگران جادو داشتند. هیکل مثل چیس نه قوي. خیلی نحیف بود
  .بدهد

دست به جیبش برد و انگشتانش را . به او داده بود 7چوب آتش جادویی افتاد که جادوگر گیلربه یاد ! جادو
شجاع . گذاشت آن چیز پدر جدیدش را اذیت بکند نمی. شاید چیس به کمک او نیاز پیدا کند. دور آن گرفت

  .خواهد بود

  »خطرناکه؟«

هاي اشتباه بیافته،  کنم هست، و به دست می اگه همون چیزي باشه که فکر«. زد به چیس از زیر ابرو نگاه کرد
 ».حتی شروعی براي توصیفش نیست خطرناك

  ».ي عمیقی بندازیم، یا از بین ببریم پس شاید بهتر باشه اونو به چاله«

  ».شاید الزمش داشته باشیم. تونیم نمی«

  »چطوره که مخفیش بکنیم؟«

الزمه . مسائلی براي در نظر گرفتن وجود دارند .مشکل اینه که کجا. کنم همون راهیه که من بهش فکر می«
ها رو مطالعه بکنم، قبل اینکه با اطمینان بدونم که با سنگ چه باید  ببرم و با اون پیشگویی 9رو به ایدندریل 8ادي

  ».ها چه باید کرد کرد و با جعبه

  »و تا اون زمان؟ تا زمانی که تو با اطمینان بدونی؟«

هایش  با کمک چنگال. شد ها نزدیک می جا که دیوار به آن تر بود، تا آن نزدیک. دراشل به چیز تیره نگاه کر
  .روي باالي دیوار، سرش را به باال بلند کرد و درست به چشمان راشل نگاه کرد

. خندید داشت می. هاي چیز لرزیدند شانه. نفس راشل بند آمد. هاي بلند تیز نشان داد چیز به او با تبسم دندان
هایش  هاي قلبش را در گوش توانست صداي ووش ضربان می. شد گشاد بودند جا که می اشل تا آنچشمان ر

  .بشنود

  .با صداي ضعیفی نالید» ...بابا«
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چیز پایش را روي دیوار گذاشت و هنوز خندان، هنوز با نگاه به . فقط هیس گفت. چیس به پایین نگاه نکرد
هیسید و سپس همراه با خنده پشتش قوز . به چیس و زد نگاه کردند چشمان براق آن. راشل، به جلوي دیوار افتاد

  .کرد

  ».داره میاد... بابا«. ي شلوار چیس را کشید و زور زد تا صدایش در بیاید راشل پاچه

  »...دونم زد، هنوز نمی. خیله خب راشل«

چیس درست وقتی چیز  .راشل جیغ کشید. مثل برق دوید، ظاهرش تنها سیاهی مبهم. چیز همراه با نعره جهید
  .با به زمین افتادن چیس، چیز روي زد پرید. ها در هوا برق زدند چنگال. به او برخورد کرد چرخید

هاي نور از انگشتانش پریدند، از چیز منعکس  جرقه. هاي جادوگر سراسیمه در اطراف تکان خوردند دست
  .یز زد را هم به زمین انداختچ. هایی که برخورد کردند بریدند شدند و خاك و سنگ را در جا

ها به چیس، راشل  با هجوم چنگال. کشید پرید چیز برگشت و به روي چیس که تبرش را از کمر بیرون می
  .شدند هایش با حرکت محو می چنگال. تر از هر حیوانی بود که راشل دیده بود سریع. دوباره جیغ کشید

آور، تبر را  ي چندش چیز حین تکرار آن خنده. بوددید وحشت کرده  راشل از اینکه چیس داشت آسیب می
  . راشل چوب آتش را در دستش داشت. داشت به چیس صدمه می زد. از دست چیس پرت کرد

. کلمات جادویی براي عمل کردن چوب را داد کشید. راشل به جلو پرید و چوب را روي پشت چیز گذاشت
  »!بهم نور بده«

ها در هر  دهانش گشاد باز شد، حین سوختن شعله. به سمت راشل چرخیدبا فریادي ترسناك . چیز مشتعل شد
دار بودن چیزي  دوباره خندید، نه مشابه زمانی که مردم با فکر خنده. هایش را به هم زد طرفش، نوك دندان

چیز قوز کرد و شروع . این خنده باعث شد که راشل احساس سوزن سوزن شدن روي پوستش بکند. خندند می
  .راشل عقب عقب رفت. زدن طرف او در حالی که هنوز مشتعل بود کردبه قدم 

ي آن فرو  چماق به پشت چیز خورد و به شانه. هاي خاردار خود را پرتاب کرد اي یکی از چماق چیس با ناله
. بیرون کشید شچیز سرش را به سمت چیس گرداند و با خنده دستش را برد و چماق را از پشت خود. رفت

  .قصد چیس شروع به حرکت کرددوباره به 

تمام آتش . به زد خندید. هاي حتی بیشتري پوشاند آتش از انگشتان او پرید، چیز را با شعله. زد برخاسته بود
در واقع حتی قبل اینکه . رسید بدنش اکنون مشابه قبل سوختن به نظر می. دود از چیز برخاست. خاموش شد

  .رسید ر سوختن به نظر میراشل آن را آتش بزند، بدنش سیاه در اث
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چیس کمانش را از پشتش قاپید و در . راشل با دیدن آن اشکش در آمد. چیس روي پاهایش بود و خونی بود
  .ي هولناك تیر را بیرون کشید با همان خنده. ي چیز فرو رفت تیر در سینه. یک چشم به هم زدن تیري انداخت

ي  چیز حین ضربه. شانه کشید، سپس به طرف چیز دوید چیس کمان را کنار انداخت و شمشیرش را از روي
زد کاري کرد که جانور را . اش خطا رفت چنان سریع حرکت کرد که چیس ضربه. چیس از روي شمشیر پرید

چیس به جلوي راشل آمد، او را به عقب با یک دست هل داد، . به دورتر روي چمن سکندري خوران فرستاد
  .شمشیر هنوز در دست دیگرش بود

  .چیز دوباره به پاهایش بلند شد، به هر کدامشان نگاه کرد

  »!ساکن نایستید! ندوید! قدم بزنید«: زد داد کشید

چیز از خنده دست . زد نیز شروع به قدم زدن به عقب کرد. چیس مچ راشل را گرفت و به عقب قدم زد
ي چرمی خرمایی  تنه زنجیرباف او و نیمي  زره. زد چیس نفس نفس می. ها پلک زد برداشت و به هر یک از آن

هاي بیشتري به  با دیدن آن همه خون روي چیس اشک. هاي بزرگ بر اثر چنگال داشتند رنگ زیر آن پارگی
خیلی زیاد . خواست چیس صدمه ببیند نمی. ریخت خون از دست چیس به دست راشل می. چشمان راشل آمدند
  .تر فشرد کمسارا و چوب آتش را مح. او را دوست داشت

  ».به قدم زدن ادامه بده«: زد ایستاد و به چیس گفت

آن . هاي تیزش را دوباره نشان داد چیز تیره به زد که آنجا ایستاده بود نگاه کرد و با تبسم بزرگی دندان
  . ي وحشتناك را خندید و با جر دادن زمین به سمت جادوگر شتاب گرفت خنده

هاي آبی از هر  صاعقه. چیز به هوا بلند شد. من دور چیز به هوا بلند شدندخاك و چ. زد دستانش را باال برد
  .چیز خندان و دودکنان محکم به زمین خورد. طرف قبل اینکه به زمین بیافتد به بدن آن ضربه زدند

کرد ولی  هاي بلند شده در اطراف تقال می توانست بگوید چه، اما چیز با دست اتفاق دیگري افتاد، راشل نمی
زد بازوانش را در . کرد بدود، ولی پاهایش گیر کرده بودند مثل اینکه سعی می. توانست حرکت بکند نمی

به سمت زد . چیز خندید و صدایی شبیه به شکستن چوب به گوش رسید. چرخاند هایی می اطراف در دایره
  .شروع به حرکت کرد

س جادوگر ایستاد و بازوانش را به باال پرتاب سپ. چیز ایستاد و اخم کرد. زد دوباره شروع به قدم زدن کرد
توپ آتش . توپ آتش وحشتناکی از بین هوا به سمت چیز که شروع به دویدن به سمت زد کرده بود رفت. کرد

  .تر شد حین پرواز به سمت چیز غرش بلندي کرد و بزرگ
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مجبور به اخم کردن حین  نور آبی و زرد چنان روشن بود که راشل. برخورد چنان محکم بود که زمین لرزید
  . توپ آتش در آن محل ماند و با صدایی بلند سوخت. قدم زدن به عقب شد

هایی کوچک که  آتش با جرقه. لرزیدند هایش از خنده می دودکنان، چیز تیره به خارج از آتش قدم زد، شانه
  .به اطراف پخش شدند خاموش شد

  »!لعنت«: جادوگر با شروع قدم زدن به عقب گفت

. هاي کوچک نگوید چیست، اما چیس به زد گفته بود آن را در برابر گوش لعنتدانست معناي  اشل نمیر
هایی از آن  موي مجعد سفید جادوگر کامال بهم ریخته بود و دسته. دانست ي چیس را هم نمی راشل معناي گفته
  .به بیرون زده بودند

ها حین اینکه چیز  زد به عقب به سمت آن. رسیده بودند راشل و چیس در مسیر بین درختان بودند، تقریبا به در
  .زد ایستاد و چیز دوباره آمد. زد براي تماشا ایستاده بود قدم می

چیز از بین . داد و صدا هوا را به هیاهو انداخت هوا بوي دود می. دیواري از شعله مقابل چیز به هوا برخاست
  .ز از میان آن قدم زدزد یکی دیگر ساخت و چیز با. دیوار آتش قدم زد

. چیز ایستاد و تماشا کرد. وقتی چیز به کنار دیوار کوتاه پوشیده از پیچکی رسید، جادوگر دوباره قدم زد
ها دور چیز پیچیدند، هر  آن. هاي ضخیم پیچک خودبخود از دیوار کنده شدند و ناگهان درازتر شدند شاخه

  .ودها رسیده ب زد تقریباً به آن. طرفش پیچ خوردند

  »ریم؟ کجا می«: چیس از او پرسید

  ».شه اینجا محبوسش کنیم بذار ببینیم که می«. رسید زد خسته به نظر می

هایی را که او را به سمت  هاي تیزش شاخه وقتی از چهارچوب بزرگ درها رد شدند، چیز داشت با چنگال
لزي با روکش طالیی را هل دادند و چیس و زد هر کدام یکی از درهاي بزرگ ف. کرد کشیدند پاره می زمین می
  .بستند

زدگی بزرگی روي در به وجود آمد  بیرون. از سمت دیگر صداي غرش آمد و سپس صداي برخوردي محکم
گذاشت و در حالی که چیز از  هایش را دست ی ازیکچیس روي هر کدام از درها . و زد را به زمین انداخت

  .ها انداخت آن کوبید، تمام وزن خود را روي سمت دیگر می
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زد به روي پا جهید و به . چیس غرق عرق و خون بود. صداي گوشخراش کشیده شدن چنگال روي در آمد
  .چیس در بسته نگه داشتن درها کمک کرد

راشل . یک چنگال از شکاف بین دو در بیرون زد و به پایین لغزید؛ سپس دیگري از زیر در به بیرون آمد
  .شکست در داشت می. چیس حین زور زدن غرولند کرد. شنید در می ي چیز را از سمت دیگر خنده

صداي . آورد هایش را باال برد، انگشتان رو به باال، انگار که داشت به هوا فشار می جادوگر عقب رفت و دست
  .چیز بلندتر غرید. شکسته شدن در متوقف شد

  ».از اینجا دور شو«. زد آستین چیس را گرفت

  »داره؟ نگهش می«. یدچیس از درها عقب کش

بینی  به هر کس که می. کنه دویدن یا ایستادن توجه اونو جلب می. اگه دنبال تو اومد، قدم بزن. کنم فکر نمی«
  ».بگو

  »زد، این چیز چیه؟«

ها از بین فلز  نوك چنگال. زدگی بزرگ دیگري روي در ایجاد شد صداي بلند برخورد دیگري آمد و بیرون
  .هاي راشل را اذیت کرد صداي آن گوش. هایی روي در ایجاد کرد تركبیرون زد و 

  »!فورا! برو«

  .چیس دور کمر راشل را گرفت و بلندش کرد، شروع به دویدن در راهرو کرد
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  فصل دوم
هاي روي فلز، زد روي سنگ که در یکی از  ها از دریدگی ضمن تماشاي به عقب کشیده شدن چنگال

کرد  برگشت و نگهبان مرز را که راشل را حمل می. هاي داخلی رداي زبرش قرار داشت انگشت کشید جیب
. مهیبی کنده شدها بیش از چند قدم دور نشده بودند که یکی از درها از لوال با صداي بوم  آن. تماشا کرد

  . لوالهاي مستحکم خرد شدند، انگار که از رس ساخته شده بودند

ي خیلی اندکی از روي او رد شد و به دیوار گرانیتی براق پشت  زد به روي زمین پرید، در آهنی با فاصله
  .زد بلند شد و دوید. هاي فلز به اطراف پخش کرد و غبار سنگ به پایین ریخت سرش خورد، تکه

بدن او به زحمت چیزي بیش از اسکلتی با روکشی از پوست . از باغ زندگی به راهرو جهید 10یلینگاسکر
در بعضی جاها که پوست در نبرد پاره شده بود . مثل جسدي که زیر آفتاب خشک شده باشد. خشک و سیاه بود

اعث ناراحتی موجود باشد؛ رسید ب هایی آویزان بود، استخوان سفید بیرون زده بود، اما به نظر نمی و در ورقه
  .اثري از خون نبود. کردند هاي زندگی مشکلی برایش ایجاد نمی موجودي از دنیاي زیرین بود و ضعف

همچنین مشخص . اش کرد امکان متوقف کردنش بود، اما بسیار سریع بود شد پاره پاره یا قطعه قطعه اگر می
ادوي کاهشی بود؛ جادوي افزایشی را مثل اسفنج جذب موجود ج. زند ي زیادي به آن نمی بود که جادو صدمه

  . کرد می

هیچ . ي موهبت نداشت شاید امکان آسیب رساندن به آن با جادوي کاهشی بود، اما زد چیزي از آن نیمه
برخی شاید آن را آموخته بودند، دارکن رال گواهی بر آن بود، اما . جادوگري در چند هزار سال اخیر نداشته

  .زادي نداشتهیچ کس مادر

  اما شاید غیر مستقیم؟ . حداقل نه مستقیم. کرد نه، جادوي او این موجود را متوقف نمی

زد با خود فکر کرد اکنون که آن ساکن . کرد جانور سردرگم تماشا می. زد شروع به قدم زدن به عقب کرد
  .ایستاده، وقت آزمودن است

خسته بود؛ تقال . راي بلند کردن در سنگین متراکم کردزد با تمرکز هوا را جمع کرد، آن را به حد کافی ب
با کوبیده شدن موجود به زمین . هوا را با زور زدن ذهنی هل داد، در را به پشت اسکریلینگ کوبید. الزم داشت

  . زد کنجکاو بود که از درد بود یا خشم. موجود غرید. توسط در، غبار به باال و در طول راهرو برخاست

                                                             
10 Screeling 
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اسکریلینگ با خنده در سنگین را با دستش باال نگه داشت، . قطعات سنگ رویش سر خوردنددر بلند شد، 
  .اي از پیچک هنوز دور گردنش بود شاخه

  ».هیچ چیز هرگز آسان نیست. لعنت«: زد زیر لب گفت

ینگ بعد بیرون آمدن اسکریلینگ از زیر و افتادن در به زمین، اسکریل. زد به قدم زدن رو به عقب ادامه داد
دوند یا  زنند، مشابه کسانی هستند که می گرفت که افرادي که قدم می داشت یاد می. شروع به تعقیب کرد

تنها اگر این همه . اندیشید اي می آموخت، چاره زد باید قبل اینکه بیشتر می. برایش دنیاي ناآشنایی بود. اند ایستاده
  .خسته نبود

اگر مطمئن بود که اسکریلینگ . هاي سریع دنبالش کرد زد با قدم. ي مرمر عریضی پایین رفت چیس از راه پله
کرد، اما به همان سادگی ممکن  ها دور می رفت و خطر را از آن دنبال چیس یا راشل نیست، از سمت دیگري می
  .خواست چیس را براي جنگیدن با آن تنها بگذارد بود که اسکریلینگ به دنبال آن دو برود و نمی

برگردید وگرنه . ندوید! قدم بزنید«: ها داد زد زد به آن. آمدند ها باال می رداي سفید داشتند از پله مرد و زنی در
  . ها با سردرگمی به زد اخم کردند آن» !شید کشته می

ي اعصاب خردکن تمام  زد خنده. آمد هایش روي کف مرمر می ها با کشیدن چنگال اسکریلینگ به سمت پله
  .شنید نشدنی آن را می

ها  ها را برگرداند، هلشان داد و وادار به پایین برگشتن از پله زد آن. دو نفر موجود تیره را دیدند و خشکشان زد
  .هر دو ناگهان شروع به دویدن کردند، سه پله یکی کردند. کرد

  »!ندوید«: زد و چیس با هم داد زدند

از کنار . اش را جلب کرده بود جهاسکریلینگ راست روي پاهاي چنگالدارش ایستاد، حرکت ناگهانی تو
چیس . دویدند افتاد ها پرید، از ارتفاعی هفت متري روي دو شخص سفیدپوش که در راهروي پایین می پله

دانست که چه  می. ها باال آمد اش گذاشت و جهت را عوض کرد، از پله بالفاصله صورت راشل را روي شانه
  .انجام بدهد توانست اتفاقی خواهد افتاد و هیچ کاري نمی

  ».عجله کنید، تا حواسش پرته«. ها منتظر ماند زد باالي پله

راشل گردن چیس را محکم بغل کرد، اما . درگیري خیلی مختصر و فریادهایی به همان کوتاهی رخ دادند
کسی به سن کم او را ندیده بود که از سرش به این خوبی استفاده . زد از او تاثیر پذیرفته بود. صدایی در نیاورد
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کردن جعبه آخر اردن از دست دارکن فهمید که چرا گیلر از او براي دور . زیرك و جسور. زیرك بود. بکند
  .روش جادوگران، یعنی استفاده از مردم براي انجام کار ضروري. رال استفاده کرده بود

ها ظاهر شد؛ سپس دوباره سرعت را به قدم زدن به سمت عقب  در راهرو دویدند تا اسکریلینگ در باالي پله
اي زیر نور خورشید  د، چشمان نامیراي سیاهش لحظههاي قرمز خونی لبخند ز اسکریلینگ با دندان. کم کردند

چشمش را از نور کنار کشید، خون را از . آمد طالیی درخشیدند اي دراز و باریک به داخل می که از پنجره
موجود دنبالشان کرد، گاهی مدتی . ها از راه پله بعدي پایین رفتند آن. ها آمد هایش لیسید، سپس دنبال آن چنگال
  .ها همان کسانی هستند که به دنبالشان فرستاده شده است اد، به نظر مطمئن نبود که آنایست گیج می

نشینی در راهرویی  موقع عقب. چیس راشل را در یک بازو و شمشیر را در دست دیگر نگه داشته بود
ف را اسکریلینگ از دیوار باال رفت، حین تعقیب سه نفر سنگ صا. ها و اسکریلینگ ماند کوچک، زد بین آن
  . هایش پاره کرد ها را با چنگال خراشید، تابلوفرش

ها، با  ها و زرکوبی شکوفه کاري پیچک ي مزین به کنده میزهاي کناري چوب گردو، هر یک داراي سه پایه
هاي بلوري روي  شدند، اسکریلینگ با صداي خرد شدن گلدان هل داده شدن توسط یک چنگال سرنگون می

اسکریلینگ به پایین پرید و یک فرش آبی و . ها پخش شدند ها روي فرش گل آب و. خندید کف سنگی می
  .نفیس را ریز ریز کرد و سپس به سمت سقف روي دیوار سر خورد تانیموراییزرد 

  .کرد ها را تماشا می مانند یک عنکبوت در طول سقف جلو آمد، با سري آویزان به پایین آن

  »؟کنه چطور این کارو می«: چیس زمزمه کرد

اینجا سقف بیش از . وارد شدند» قصر مردم«به یکی از تاالرهاي مرکزي عظیم . زد فقط سرش را تکان داد
ي گنبد، باال نگه داشته  اي از گنبدهاي چهارگوش توسط ستونی در هر گوشه مجموعه. پانزده متر ارتفاع داشت

  .شده بودند

  .ها پرید آنناگهان اسکریلینگ روي سقف راهروي کوچک دوید و به سمت 

ي سیاه روي دیوار گرانیتی از بین  خطا رفت، آتش با برجا گذاشتن دوده. اي از آتش شلیک کرد زد گلوله
  .رفت

براي . نقص شمشیر، یکی از بازوان اسکریلینگ را قطع کرد ي بی با یک ضربه. براي اولین بار چیس خطا نکرد
بازوي جدا . هاي سبز دوید ستون مرمر خاکستري با رگه به پشت یک. اولین بار اسکریلینگ از درد فریاد کشید

  .شده روي زمین پیچ و تاب خورد و چنگ زد
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هایشان از سقف مرتفع باالي  سربازان با شمشیر در دستشان در طول تاالر وسیع دویدند، تلق تلق زره و سالح
 11سربازان دهارا. شد ز میاندا هاي دور حوض نیایش طنین هایشان به کاشی شد، برخورد چکمه سر منعکس می

  .رسیدند رحم بودند و حال که فهمیده بودند مهاجمی در قصر است خیلی بیشتر چنین به نظر می گروهی بی

کشیدند تا کشته  ها او را به نزد ارباب رال سابق می روز قبل آن. ي عجیبی احساس کرد ها دلهره زد با دیدن آن
  .12ل جدید بودند، یعنی نوه او، ریچاردها پیروان وفادار ارباب را شود؛ حال آن

نیایش بعدازظهر تازه تمام . ضمن تماشاي نزدیک شدن سربازان، زد متوجه شد که تاالر پر از جمعیت است
کشت قبل اینکه  چند دوجین آدم می. افتاد حتی با یک اسکریلینگ تک دست، حمام خون راه می. شده بود

  .کردند ي این مردم را دور می باید همه. کشت ي بیشتري را می عده و سپس. ها حتی به فکر فرار بیفتند آن

زد به فرمانده رو . گشتند سربازان با شتاب دور جادوگر جمع شدند، با چشمان قاطع دنبال علت آشوب می
، سمبل خاندان رال، روي 13ي فلزي که حرف آر ي چرمی با صفحه سینه کرد، یک مرد شدیداً عضالنی در زره

ي درجه، روي قسمت فوقانی پوست بازو حک شده بودند که تنها  هاي نشان دهنده زخم. ه شده بودآن برجست
  .چشمان آبی با غضب از زیر کالهخود درخشانش نگاه کردند. پوشاندند ها را می هاي زنجیرباف آن آستین

  »اینجا چه خبره؟ موضوع چیه؟«: فرمانده مطالبه کرد

  ».همه در خطرند. نمردم رو از این تاالر خارج ک«

  »!من سربازم، نه چوپان«. ي کالهخود، سرخ شد صورت فرمانده پشت صفحات گونه

اگه این مردم رو از این تاالر . ي اول یه سرباز محافظت از مردمه و وظیفه«. هایش را روي هم فشرد زد دندان
  "!کنم که چوپان بشی خارج نکنی، فرمانده، من اطمینان حاصل می

کند و لحن  ي احترام کوبید؛ متوجه شده بود که با چه کسی بحث می تش را روي قلبش به نشانهفرمانده مش
همه رو بیرون «. خشمش را در عوض متوجه افرادش کرد» .اطاعت، جادوگر زوراندر«. صحبتش را کنترل کرد

  »!تاالر رو پوشش بدید! پخش شید! فوراً! کنید

ها بتوانند به موقع همه را  زد امیدوار بود که آن. را هل دادندسربازان پخش شدند، موجی از مردم متعجب 
  .خارج کنند و بعد شاید با کمک سربازان بتوانند اسکریلینگ را به دام بیندازند و قطعه قطعه کنند
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به گروهی از ناظرین جمع شده کنار هم توسط سربازان . اما اسکریلینگ خودش را از پشت ستون شلیک کرد
ي کریه  ها و خنده فریادها و ناله. ي زیادي را روي هم و به زمین انداخت ورد کرد، عدهبراي خروج برخ

  . اسکریلینگ تاالر را پر کرد

در بین . آمدند ي بیشتري به کمکشان می سربازان به قصد موجود رفتند و خونی عقب افتادند، درحالی که عده
اسکریلینگ فرقی بین سربازان . ر شمشیر یا تبر نبودندزده، سربازان قادر به حرکت دادن موث انبوه مردم وحشت

  .درید به سادگی، هر کس که دم دست بود را می. گذاشت گناهان غیرمسلح نمی مسلح و بی

به اون «. به اطراف نگاه کرد» .باید از مردم دورش کنیم. نزدیک من بمون«. زد به چیس رو کرد» !لعنت«
  ».کنار حوض نیایش. سمت

هاي مواجی  آفتاب منعکس شده، طرح. ربع شکل دویدند که زیر سوراخی در سقف بودبه سمت حوض م
اي بود که نامتعادل در آب  حفره ي حفره یک زنگ روي سنگ تیره. انداخت ي حوض می روي ستونی در گوشه

  .خرامیدند توجه به آشوب باالي سرشان می عمق، بی هاي نارنجی در حوض کم ماهی. قرار داشت

کرد؛ حداکثر اتفاق این بود که کمی  آتش قطعاً اسکریلینگ را ناراحت نمی. کرد اي کسب می یدهزد داشت ا
دستش را باالي آب گرفت، گرماي آن را جذب کرد، براي آنچه قصد انجامش را داشت آماده . کرد دود می

ي  درست زیر نقطه گرماي افزایش یابنده را. توانست امواج لرزان گرما را درست روي سطح آب ببیند می. شد
  .اشتعال نگه داشت

  ».وقتی اومد باید بندازیمش داخل آب«: به چیس گفت

زد خوشحال بود که نگهبان مرز از اشخاصی نیست که نیاز به توضیح هر چیز دارند و . چیس سر تکان داد
  ».بمونپشت من «: چیس راشل را روي زمین گذاشت و به او گفت. کند وقت باارزش را با سوال تلف نمی

زد دید که در دست دیگر چوب . با سر بله گفت و عروسکش را محکم بغل کرد. راشل نیز سوالی نپرسید
زد به سمت غوغاي سمت دیگر تاالر برگشت، دستی را بلند کرد و به سمت . واقعاً جسور بود. فشارد آتش را می

  .کنار کشیدندسربازان . اي از شعله فرستاد ي قلقلک دهنده موجود تیره، زبانه

سربازان مردم باقیمانده را . اي را از دهانش انداخت اسکریلینگ به سمت جادوگر برگشت و بازوي قطع شده
خواست توجه اسکریلینگ  زد می. ها دیگر براي خروج به تشویق نیاز نداشتند دادند، گرچه آن به خارج هل می

  .را جلب کند؛ موفق شده بود

  ».به داخل آبفراموش نکن، «: به چیس گفت
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  »اهمیت نمیدي که وقتی به داخل میفته مرده باشه؟«

  ».چه بهتر«

ها بماند و  اش روي آن زد تا توجه زد با هواي متراکم به آن ضربه می. ها یورش آورد اسکریلینگ به سمت آن
نگیز ا اي حیرت اسکریلینگ از فاصله. چیس آماده با گرزي شش لبه در مشتش کمی خم شد. سرعتش کم بشود

حین افتادن به زمین، زد . به قصد جادوگر پرید، قبل اینکه زد فرصت کنار کشیدن داشته باشد روي او فرود آمد
. چیس به پشت موجود با گرز ضربه زد. هاي آن را از گلویش دور نگه داشت با بافتن تارهاي هوا دندان

  .اسکریلینگ به حوض پرت شد

. تمام حوض منجمد شد. رد، از گرماي آب آن را تغذیه کردبالفاصله زد هواي روي آب را مشتعل ک
ي  ناگهان تاالر جز ناله. آتش با تمام شدن گرماي تغذیه کننده خاموش شد. اسکریلینگ محبوس شده بود

  .ها از سمت دیگر ساکت شد زخمی

اي ه خوام چشم من باید به اون مردم کمک بکنم و نمی. چیس، برو روي اون نیمکت بشین«: زد گفت
  ».کوچک ببینند که اونجا چه خبره

هاي او رسیدگی  خواهد تا وقتی به زخم دانست که این بهانه موثرتر از آن است که به چیس بگوید نمی زد می
  .با این وجود، کمی تعجب داشت که چیس اعتراضی نکرد. نشده، پرسه بزند

. اش با چنگال پاره شده بود لزي سینهي ف اي خونی بودند؛ یکی صفحه عده. فرمانده و هشت مرد او دویدند
. فرمانده با احترام لبخند زد» .کار تمیزي بود، جادوگر زوراندر«. همه به اسکریلینگ منجمد نگاهی انداختند

  »تونید انجام بدید؟ براشون کاري می. اي هنوز زنده هستند اونجا عده«

قبل اینکه کشف بکنه چطور یخ رو ذوب کنه، تکه فرمانده، به افرادت بگو که با تبر موجود رو . کنم نگاه می«
  ».تکه کنند

  »منظورتون اینه که هنوز زنده است؟«. چشمانش گشاد شدند

  ».هرچه زودتر بهتر، فرمانده«. زد با غرولند نشان داد که هنوز زنده است

ها به  اشاره کرد و آنفرمانده با سر . شان را از کمر درآورده بودند و منتظر دستور بودند مردها تبرهاي هاللی
  .یخ هجوم بردند

  »جادوگر زوراندر، اون موجود چیه؟«. صدایش را پایین آورد
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چیس واکنشی نشان نداد؛ نگهبان مرز ندرتاً » .یه اسکریلینگ«. کرد زد به چیس نگاه کرد که با دقت گوش می
  .به سمت فرمانده برگشت که چشمان آبیش گشاد بودند. داد چیزي بروز می

  ».تونه جدي باشه نمی... ند؟ جادوگر زوراندر ها رها شده ریلینگاسک«

هایی که در نبردهاي تا سرحد مرگ به دست  زخم. هاي صورت مرد را که قبالً متوجه نشده بود دید زد زخم
این مرد عادت نداشت که بگذارد . براي یک سرباز دهارایی ندرتاً نوع دیگري از نبرد وجود داشت. آمده بودند

  .حتی در مقابل مرگ. در چشمانش بروز بیابد ترس

که فکر کرده بود ریچارد کشته شده، سه روز و شب با  14کیلن. چند روز بود که نخوابیده بود. زد آه کشید
، آن 15گیرِ در چنگ کان دار توقفی براي اعتراف. زد و چیس براي رسیدن به قصر قدم زده بود تا انتقام بگیرد

همین دیروز اتفاق افتاده بود، . سپس کشف کرده بودند که ریچارد زنده است. ها، نبودمخلوط باستانی از جادو
  .رسید ها قبل به نظر می اما مدت

ها درمانده  دارکن رال تمام شب براي بدست آوردن جادوي اردن از سه جعبه کار کرده بود، درحالی که آن
کشته شد به توسط قانون اول . شتباه کشته شدي ا تماشا کرده بودند، و همین صبح رال با باز کردن جعبه

چون . کرد اثبات اینکه ریچارد موهبت را داشت، حتی اگر خود ریچارد باور نمی. جادوگران با اجراي ریچارد
توانند از قانون اول جادوگران روي جادوگري به استعداد دارکن رال  تنها اشخاص داراي موهبت جادوگري می

  .استفاده کنند

  »چیه، فرمانده؟ اسم تو«

  ».، خط اول نگهبانان قصر16ژنرال فرمانده تریماك«. با غرور خبردار ایستاد

  »خط اول؟«

دو . ي فوالد دور شخص لرد رال هستیم، جادوگر زوراندر ما حلقه«. تر کرد اش را از قبل هم سفت غرور چانه
  ».به لرد رال بیندازدمیریم، قبل اینکه آسیب بتواند نگاهی  ما تا آخرین نفر می. هزار نفر

هاي صاحبان درجه، تحمل بارِ  دونه که یکی از مسئولیت ژنرال فرمانده تریماك، مردي با موقعیت تو می«
  ».اطالعات در سکوت و تنهاییه
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  ».بله«

  ».حداقل فعالً. دونی این موجود یه اسکریلینگه یکی از اون بارهاست اینکه تو می«

. به مردم زخمی روي زمین طرف دیگر تاالر نگاه کرد» .متوجه هستم«. تریماك نفس سنگینی بیرون داد
  »ها، جادوگر زوراندر؟ زخمی«

. توجهی قبلی به علت وظیفه بود، نه سنگدلی بی. گذاشت ها بود احترام می زد به سربازي که نگران زخمی
  .ي او ابتدا مقابله با تهاجم بود غریزه

  »اطالع داري که دارکن رال مرده؟«. کنار تریماك کرد زد شروع به رفتن به سمت دیگر تاالر در

  ».لرد رال جدید رو قبل پرواز روي اژدهاي قرمز دیدم. من در حیاط بزرگ حضور داشتم. بله«

  »و به ریچارد به همون وفاداري سابق خدمت خواهی کرد؟«

  »اون یه راله، مگه نه؟«

  ».اون یه راله«

  »و موهبت رو داره؟«

  ».بله«

  ».قبل اینکه آسیب بتواند نگاهی به او بیندازد. ن نفرتا آخری«

  ».یکدنده است. اون مرد آسانی براي خدمت کردن زیر دستش نخواهد بود«

  ».مترادف هم هستند. اون یه راله«

دونه که یه  در واقع، حتی نمی. دونه اون نوه منم هست، گرچه هنوز نمی«. رغم احساسش لبخند زد زد علی
اما روزي به تو . یابه، خوشش نیاد ریچارد شاید از موقعیتی که خودش رو در اون می. د رالیا شخص لر. راله

  ».کنی، ژنرال فرمانده تریماك، اگه بهش کمی ادراك نشون بدي به من لطف می. کنه احتیاج پیدا می

  ».کنم می من جانم رو بهش فدا«. زدند چشمان تریماك، همیشه آماده براي هر خطر جدید، محیط را دید می
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یه رهبر غریزي . دونه خودشو بیش از راهنماي جنگل نمی. کنم در شروع ادراك بیشتر به نفعش باشه فکر می«
خواد کاري با رهبري داشته باشه، اما رهبري به هر حال به  نمی. و مادرزادیه، اما نه با ارزیابی خودش از خود

  ».سمتش اومده

. من یک سرباز دهارایی هستم«. ایستاد و به جادوگر رو کرد» .قبول«. بالخره لبخندي به صورت تریماك آمد
اون باید جادو بر . من فوالد برعلیه فوالد هستم. اما لرد رال هم باید به ما خدمت بکنه. کنم به لرد رال خدمت می

به من بگو یه حاال . بدون فوالد اون شاید هنوز زنده بمونه، اما بدون جادو ما دوام نمیاریم. علیه جادو باشه
  ».کنه اسکریلینگ خارج دنیاي مردگان چکار می

ي بین این  اون پرده. جادوي جهان مردگان. رفت لرد رال سابق تو با جادوي خطرناکی ور می«. زد آه کشید
  ».جهان و جهان زیرین رو پاره کرد

  ».کشت سی باید اونو میک. فرض بود که به ما خدمت بکنه، نه اینکه ما را به شب ابدي ببره. ابله ملعون«

  ».ریچارد. کسی کشته«

  ».پس لرد رال داره به ما خدمت می کنه«. تریماك غرید

  ».دونستند دیروز بعضی این فکر رو خیانت می«

  ».تقدیم زندگان به مردگان خیانت بزرگتریه«

  ».کشتی تا به دارکن رال صدمه نزنه دیروز تو ریچارد رو می«

فقط یک ابله به آینده . کنیم اما اکنون ما به هم خدمت می. ا به دشمنش برسهکشت ت و دیروز اون منو می«
  ».زنه معکوس قدم می

اما فرمانده، «. سپس چشمانش باریک شدند. زد با سر تائید کرد و از روي احترام لبخند کوچک اما گرمی زد
فقط دهارا . یک خواهیم شداگه پرده بسته نشه و نگهدارنده در این جهان رها بشه، همه در یک سرنوشت شر

م، ریچارد شاید تنها شخصی باشه  ها خونده طبق چیزایی که در پیشگویی. ره نخواهد بود، بلکه کل دنیا از بین می
  ».فقط این موضوع رو در صورت در خطر بودن ریچارد به یاد داشته باش. که توانایی بستن پرده رو داره

  ».بر فوالد، تا او بتواند جادو در برابر جادو باشدفوالد در برا«. چشمان تریماك یخ بودند

  ».متوجه هستی. خوبه«
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  فصل سوم
اجتناب از قدم گذاشتن روي خون غیر . کرد ها را بررسی می ها و در حال مرگ زد حین نزدیک شدن، مرده

  چه؟اگر تعداد بیشتري بیایند . فقط یک اسکریلینگ. قلبش با دیدن میزان آسیب درد گرفت. ممکن بود

  ».بیش از اونه که من به تنهایی بتونم رسیدگی بکنم. فرمانده، دنبال چند شفادهنده بفرست«

  ».قبال انجام شده، جادوگر زوراندر«

کشیدند، که خیلی از  ها را کنار می سربازان خط اول مرده. ها را شروع کرد ي زنده زد سر تکان داد و معاینه
گذاشت تا  ها می زد انگشتان خودش را کنار پیشانی. دادند ها تسلی می زخمیها نفرات خودشان بودند، و به  آن

  .آید و چه چیز نیاز بیشتري دارد ها برمی ي شفادهنده ها را حس کند، حس کند چه چیز از عهده زخم

زد به آنچه که حس . کرد سرباز جوانی را لمس کرد که همراه با بیرون دادن خون براي نفس کشیدن تقال می
ي مشت از صفحه سینه بیرون  ها از شکافی به اندازه به پایین نگاه کرد و دید که دنده. کرد غرولند کرد می
جادوگر به او نگاه کرد و . تریماك طرف دیگر مرد جوان زانو زد. خواست باال بیاید ي زد می معده. اند زده

  .عمر مرد جوان باقی نمانده بود هاي تعداد زیادي از نفس. ي درك سرش را تکان داد فرمانده به نشانه

  ».مونم من پیش این پسر می. برو«: فرمانده آهسته گفت

هاي دراز  سه زن با دامن. اي کرد دهنده تریماك دست مرد جوان را گرفت و شروع به تعریف دروغ اطمینان
اخم کردن شان صحنه را بدون  هاي باتجربه صورت. اي که چندین ردیف جیب داشت، با عجله آمدند قهوه

  .بررسی کرد

ها رفتند و شروع به بخیه و مرهم گذاشتن  هاي بزرگشان درآوردند، سراغ زخمی سه زن باند و مرهم از جیب
زد از یکی از سه نفر که به نظر . ها در حد مهارت زنان یا ماوراي توانایی جادوگر بود درمان اکثر زخم. کردند

  . ، خواست که برود و چیس را ببیندکمتر احتمال داشت که به اعتراض توجه بکند

راشل نشسته . اش بود اش روي سینه دید که روي نیمکت نشسته و چانه زد چیس را در سمت دیگر تاالر می
  .روي زمین، ساق چیس را بغل کرده بود

ستند توان توانستند کمک کردند، جایی که نمی ي دیگر بین مردم به راه افتادند، جایی که می زد و دو شفادهنده
کرد او را کنار  سال خم شده بود که تالش می روي زنی میان. ها زد را صدا کرد یکی از شفادهنده. رد شدند

  . براند
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به بقیه . لطفاً. فقط استراحت الزم دارم. من خوبم. لطفاً، به بقیه کمک کنید«: گفت زن با صدایی ضعیف می
  ».کمک کنید

زن دست زد را با یکی از . آلود خودش را حس کرد ي خونزد وقتی کنار زن زانو زد، خیس بودن ردا
هایش را نگه داشته بود تا از دریدگی روي شکمش بیرون  دست دیگرش روده. هاي خودش کنار زد دست
  . نریزند

  ».اي محتاج کمک هستند لطفاً، اشخاص دیگه«

گذشت و سنگی آبی را  موها می زنجیر طالیی ظریفی از بین. ي او ابرو باال برد پریده زد با دیدن صورت رنگ
. رسید سه چشم دارد سنگ آبی چنان با چشمانش جور بود که تقریباً به نظر می. داشت روي پیشانی او نگه می

دانست که آیا واقعی است و یا اینکه تنها یک جواهر بدلی  شناسد و نمی کرد که سنگ را می جادوگر گمان می
آویزد،  اش می برخوردش با شخصی که سنگ را به خاطر حرفه از آخرین. خریده شده از روي هوس است

مطمئناً امکان نداشت که شخصی به این جوانی اطالع داشته باشد که این سنگ چه چیزي را . گذشت ها می مدت
  .زند جار می

  »دي؟ دخترم، تو مگه کی هستی که به من دستور می. هستم 17من جادوگر زدیکوس زول زوراندر«

  »...منو ببخشید، جادوگر«. تی بیشتر پریدرنگ صورت او ح

درد چنان تیز بود که زد سریع انگشتانش را . زن وقتی زد انگشتانش را روي پیشانی او گذاشت آرام گرفت
  . هایش را نگه داشت به هر زحمتی که بود اشک. پس کشید

مان روي پیشانی، به سنگ همرنگ چش. زن سنگ را از روي رسالت پوشیده بود. دانست تردید می اکنون بی
  .نشانی داشتن چشم ذهنی، به منظور اعالم دید درونی زن بود

  . دستی پشت رداي او را گرفت و کشید

زد به سمت صورتی برگشت که » !رسی تو اول به من می! جادوگر«: عنقی از پشت سرش بلند شد صداي بد
از خاندان  18اردیت کندتیت دو داکدویچ من لیدي«. گرفت منطبق بر صدا بود، شاید حتی کمی از آن سبقت می

رفت سرعت عمل  اي که ازش انتظار می اگه به اندازه. دخترك چیزي جز خدمتکار من نیست. هستم 19بورگالس

                                                             
17 Zeddicus Zu’l Zorander 
18 Lady Ordith Condatith de Dackidvich 
19 Burgalass 
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هر لحظه ! رسی اول به من می! ممکن بود به علت کندي اون کشته بشم! کشیدم داشت، من این طور عذاب نمی
  »!ممکنه بمیرم

نمایشی با » .عفو کنید، بانوي من«. هاي او جزئی هستند توانست بگوید که زخم زد بدون لمس کردن می
ها، چند  یک کوفتگی شدید روي دنده: کرد همان طور که گمان می. گذاشتن انگشتانش روي سر او اجرا کرد

  .تر روي پاها و زخمی کوچک روي دست که حداکثر یک یا دو بخیه الزم داشت مورد خفیف

ارزش، اگه  اندکی بیش از بی«. زیر لب این را گفت» جادوگرها«. اش را گرفت ايِ یقه هتوري نقر» خب؟«
لرد رال باید از این موضوع خبردار ! کنم سر پستشون خواب بودند فکر می! ها و این نگهبان. حقیقتش رو بخواي

  »هاي من؟ خب؟ زخم! بشه

  ».نجام بدمبانوي من، مطمئن نیستم کاري باشه که من بتونم براي شما ا«

کنم که لرد رال سر تو رو  بهتره کاري بکنی یا من کاري می«. ي رداي زد را قاپید و محکم کشید یقه» !چی«
  »!خوره اون وقت ببین که جادوي تنبلت به چه دردي می! روي نیزه بکوبه

ستین را پاره ي آ زد بریدگی کوچک روي ساتن قرمز تیره» .کنیم حداکثر تالشمون رو می. البته، بانوي من«
سپس یک دستش را روي زن صاحب سنگ آبی . ي بزرگ آویزان تبدیل کرد کرد و آن را به یک تکه

زد . ي او منظم شد بریده تنفس بریده. وقتی کمی از درد زن را مسدود کرد و به او نیرو داد، زن نالید. گذاشت
: لیدي اردیت جیغ کشید. تزریق کرد بخش دهنده و آرامش دستش را روي او نگه داشت، کمی جادوي اطمینان

  »!خرابش کردي! لباس من«

دم لباس از دست بره تا  من که ترجیح می. تونیم خطر عفونت زخم رو بپذیریم متاسفم، بانوي من، اما نمی«
  »موافق نیستید؟. دست

  »...خب، فکر کنم بله«

ده تا پونزده بخیه باید «. بود، رو کرد هیکل که بین دو زن روي زمین به پایین خم شده ي قوي زد به شفادهنده
  .چشمان او به زخم کوچک نگاهی کردند و سپس به سمت جادوگر برگشتند» .کافی باشه

داد که  تنها نگاهش لو می» .دونید، جادوگر زوراندر مطمئنم شما بهتر می«: شفادهنده با لحن یکنواختی گفت
  .داند نیت واقعی زد را می

  »ي گاو کارت رو برات انجام بده؟ ي این قابلهخواي بگذار تو می! چی«
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ترسم که بیش از  می. لرزند هام بد جوري می هرگز استعداد دوختن نداشتم و دست. بانوي من، من یه پیرمردم«
  ».کنم ترمیم آسیب برسونم، اما اگه اصرار دارید حداکثر تالشم رو می

  ».دهبگذار گاو اون کار رو انجام ب«. دماغ باال کشید» .نه«

. ها ظاهر نشده بود ي او جز سرخ شدن گونه هیچ احساسی در قیافه. به شفادهنده نگاه کرد» .خیله خب«
هاي  در اون جیب. هاشون تنها یه امید وجود داره کشند، براي سایر زخم متاسفانه با توجه به رنجی که می«

  »خروس داري؟ ي غبغب بزرگت ریشه

  »...اام. بله«. با سردرگمی کمی اخم کرد

  ».خوبه، فکر کنم دو حبه کافی باشه«: زد حرف شفادهنده را قطع کرد

  »دو؟«. ابروي او باال رفت

اگه مقدار کافی وجود نداره، ! به فکرت نرسه که در رسیدگی به من کوتاهی کنی«: لیدي اردیت نعره کشید
  »!دي کامل رو میتو به من مقدار ! کنه اون وقت شخصی با اهمیت کمتر مقدار کم رو دریافت می

  ».رنده شده، نه درسته. سه حبه. مقدار کامل رو بده«. زد به شفادهنده نگاه کرد» .خیله خب«

برد، اما  هاي جزئی را از بین می غبغب خروس درد آسیب. ي لب شفادهنده را خم کرد لبخند کوچکی گوشه
کشی لیدي اردیت را  به این مقدار، لوله رنده شده و. ي کوچک تمام مقدار الزم بود یک حبه. باید درسته بلعید

  .ي بعد را در خلوتسرا به سر خواهد برد اي از هفته بانوي نجیب قسمت عمده. به آتش خواهد کشید

  »اسمت چیه، عزیزم؟«: از شفادهنده پرسید

  ».20کلی هالیک«

  »وجه تو باشه؟اي مونده که محتاج بیش از استعداد قابل ت کلی، کس دیگه«. اي بیرون داد زد آه خسته

  ».کنند مدیا و آنالی کار آخرین مجروحین رو تمام می. نه، قربان«

که موقع رسیدگی به ایشون، آسایش بیشتري داشته ... پس لطفاً ممکنه لیدي اردیت رو به جایی ببري که«
  »باشند؟

                                                             
20 Kelley Hallick 
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اگه بعداً . رسید یشما خیلی خسته به نظر م. البته، جادوگر زوراندر«. کلی به زن صاحب سنگ آبی نگاهی کرد
  .لبخند کوچکی زد» .کنم آماده می 21پیش من بیایید، براتون چاي استنادین

با . داد عالوه بر تجدید هوشیاري، چاي استنادین همچنین به عشاق بنیه می. زد نتوانست جلوي لبخند را بگیرد
  .ي ماهر چاي استنادین است کننده توجه به برق چشم کلی، قضاوت کرد که او دم

هر زمان دیگري امکان داشت که به این پیشنهاد توجهی جدي بکند، کلی » .شاید بیام«. به کلی چشمک زد
  .ي ذهنش بود ترین مشغله اهمیت قیافه بود، اما اکنون این موضوع کم خوش

  »لیدي اردیت، اسم خدمتکار شما چیه؟«

  ».تنبل و گستاخ. ارزشیه و دختر بی. 22جبرا بوینویر«

اون به زمان طوالنی براي بهبود نیاز داره و شما به . بار خدمت ناکافی اونو نخواهید کشید خب، شما دیگه«
  ».کنید زودي قصر رو ترك می

  ».من قصد رفتن ندارم«. دماغش را باال گرفت» رم؟ رم؟ منظورت چیه که می می«

همانطور که خودتون گفتید، . براي امنیت خودتون باید برید. قصر دیگه براي بانویی به اهمیت شما امن نیست«
کلی، لطفاً به بانو اردیت براي رفتن به محلی که بتونی بهشون رسیدگی کنی . خوابند ها نصف وقت رو می نگهبان

  ».کمک کن

زد . کلی او را قبل اینکه فرصت ایجاد دردسر بیشتر داشته باشد، مثل یک بسته رخت چرك کشید و برد
زد موفق شده بود که بیشتر . موهاي کوتاه حنایی او را از صورتش کنار زدلبخند گرمی به جبرا زد و کمی از 

  .گشت خونریزي را متوقف کند، اما براي نجات او کافی نبود؛ آنچه بیرون ریخته بود باید به محل خود برمی

  ».شم اگه کمک بکنید که بلند بشم، دیگه مزاحم شما نمی. حاال خیلی بهترم. تشکر، قربان«

  ».بکش دخترم، باید صحبت کنیم آروم دراز«

سربازان خط اول تنها به آن نگاه مختصر نیاز داشتند و شروع به . زد با نگاهی سخت ناظرین را به عقب راند
  .هل دادن مردم به دور کرده بودند

  »میرم، مگه نه؟ من می«. تر باال پایین رفت و لبش لرزید ي جبرا سریع سینه
                                                             
21 Stenadine 
22 Jebra Bevinvier 
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تو . ي استعداد منه، اون هم وقتی که خوب استراحت کرده باشم م تو در لبهزخ. گم، دخترم بهت دروغ نمی«
اگه امتحان بکنم، شاید باعث تسریع مرگ . میري اگه کاري نکنم، می. فرصت براي استراحت کردن من نداري

  ».بشم

  »چه مدت؟«

  ».ابل تحمل باشهتونم درد رو تسکین بدم تا حداقل ق می. شاید تا شب. اگه کاري نکنم، شاید چند ساعت«

  ».خوام زنده بمونم کردم که می هرگز فکر نمی«. ها بیرون ریخت هاي آن چشمانش را بست و اشک از گوشه

  »بین بودن؟ به خاطر غیب«

  »دونی چی هستم؟ شناسی؟ می دونی؟ سنگ رو می تو می«. سریع چشمانش باز شدند

. م مشابه اونو قبالً دیده. ها گذشته، اما من پیرم د مدتشناختن بین رو با سنگ می از زمانی که مردم یه غیب. بله«
  »خواستی بهت کمک کنم؟ دلواپس بالئی هستی که تماس با تو ممکنه به سر من بیاره؟ به این دلیل نمی

  ».خوام زنده بمونم اما یک دفعه متوجه شدم که می. بله«. سرش را ضعیف تکان داد

من یه جادوگر تراز اول . نگران من نباش. خواستم بدونم، دخترم ه میاین چیزیه ک«. زد به روي شانه او کوبید
  ».هستم، نه یه نوآموز

لطفاً قربان، به خاطر امثال من . دونستم که یکی باقی مونده تراز اول؟ نمی«: با چشمان گشاد زمزمه کرد
  ».خودتون رو به خطر نیندازید

  ».و اسم من زده. خطر چندانی نیست، فقط کمی درد«

تالش براي زنده موندن ... اگه انتخاب باید بکنم... زد«. د مدتی تفکر با دست آزادش بازوي زد را گرفتبع
  ».کنم رو انتخاب می

. دم حداکثر تالش خودمو بکنم پس من قول می«. ي او را نوازش کرد زد لبخند زد و پیشانی سرد عرق کرده
  »تونی بکنی؟ براي دور نگه داشتن درد بینش، کاري می

با صدایی که به زحمت . ي ریزش اشک، سرش را تکان داد لب پایینش را گاز گرفت و همراه با شروع دوباره
  »...شاید بهتر باشه. متاسفم«: قابل شنیدن بود زمزمه کرد

  ».هیس، دخترم«
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کف دست . داشت گذاشت ها را نگه می زد نفس عمیقی کشید و دستش را روي آن دست جبرا که روده
باید از درون با . این زخم چیزي نبود که بتوان از بیرون ترمیم کرد. به آرامی روي چشمان او گذاشتدیگرش را 

  .و خودش را. ممکن بود جبرا را بکشد. شد کمک ذهن خود جبرا ترمیم می

جرات نداشت که حتی براي . هایش بیرون راند ي درد، هوا را از ریه ضربه. مانع ذهن خود را کنار کشید
هایش را روي هم فشرد و با عضالتی به سختی سنگ از شدت تنش،  دندان. ک نفس انرژي تلف کندکشیدن ی

  . گذشت باید ابتدا از درد تصاویر ذهن جبرا می. و هنوز به درد زخم نرسیده بود. با درد جنگید

ها  عناي آنم. هاي جبرا به سرعت گذشتند اشباحی از بینش. عذاب، ذهن زد را به درون رودي از سیاهی کشید
اش  اشک از چشمان محکم فشرده. ها کامالً واضح بود توانست حدس بزند، اما درد واقعیت داشتن آن را تنها می

دانست که نباید بگذارد به همراهش  می. طغیان کرد؛ تالش براي جنگیدن با جریان رنج، تمام بدنش را لرزاند
  .شد رفت، نابود می کشیده شود، وگرنه از دست می

افکار تیره، درست زیر . شدند ها به او کوبیده می رفت، عواطف بینش تر به ذهن جبرا فرو می حالی که عمیق در
خاطرات دردناك . ي زد چنگ زدند و سعی کردند او را به اعماقِ تسلیمِ مایوسانه بکشند سطح ادراك، به اراده

ک همگرایی وحشتناك رنج و جنون، پیوند خودش به سطح خودآگاهی او آمدند تا با غمِ تمام عمر جبرا در ی
  .انتهاي اندوه کشیده شود تنها تجربه و اراده نگذاشت به درون بی. یابند

ي  زد از درد به نسبت خفیف زخم تهدیدکننده. سرانجام به آرامش، نور سفید مرکز وجود جبرا، وارد شد
  .سد و در تصورات درد واقعیت داردتواند به سطح تصورات بر واقعیت به ندرت می. حیات جبرا لذت برد

قدرت جادوي افزایشی او، نیاز آن جادو براي سالمت زندگی، احشا را به جایی پس کشید که خالق در نظر 
از درد داد . جبرا پشتش خم شد. زد هنوز جرات نداشت چیزي را براي کاهش درد مصرف بکند. داشت باشند

  .از سوزشِ تیزيِ آن لرزید. با همان درد سوخت شکم خودش. زد نیز درد او را حس کرد. کشید

اي از روي آسودگی روي  جبرا همراه ناله. سرانجام مقداري از جادو را براي سد کردن درد او مصرف کرد
هاي  لبه. با هدایت جریان جادو، شفا دادن را تمام کرد. زد نیز در بدن خود تسکین را حس کرد. زمین سست شد

ها الیه به الیه تا سطح پوست به هم جوش بخورند، انگار که هرگز  د، گذاشت بافتزخم را به سمت هم کشی
  .نگسسته بودند

آن به همان خطرناکی ورود بود و قدرتش نزدیک اتمام . باالخره در نهایت تنها الزم بود از ذهن جبرا بگریزد
نگرانی، خود را به داخل جریان عذاب به جاي اتالف وقت بیشتر براي . بود؛ آن را صرف نجات جبرا کرده بود

  .رها کرد

http://yakhoatash.wordpress.com


 

 http://yakhoatash.wordpress.com                        سحر: مترجم

اختیار . نزدیک یک ساعت بعد اینکه شروع کرده بود، خود را لرزان در آغوش جبرا که نشسته بود یافت
. ي زیادي گرفته بودند همه فاصله. به اطراف تاالر نگاه کرد. خودش را به دست گرفت و پشتش را راست کرد

به یک جادوگر، به هنگام به کار بردن جادوئی که موجب فریادهایی نظیر مال اي به نزدیک شدن  کسی عالقه
  .شد، نداشت جبرا می

  ».کنم حاال همه چیز روبراهه فکر می. دیدي، اون قدر هم بد نبود«: با برگشت اندکی وقار، سرانجام زد گفت

تونند  که جادوگرها نمیبه من آموخته بودند «. ي لرزان آرامی کرد و او را محکم بغل کرد جبرا خنده
  ».ها رو درمان کنند بین غیب

اما من . تونه، عزیزم هیچ جادوگر عادي نمی«. زد موفق شد که انگشت استخوانیش را به باال بلند کند
  ».زدیکوس زول زوراندر، جادوگر تراز اول هستم

زنجیر طال را » .جز این من هیچ چیز باارزش براي جبران ندارم،«. ي خودش پاك کرد جبرا اشک را از گونه
  ».ي محقر رو بپذیر لطفاً، این هدیه«. از سر خود باز کرد و در دست زد گذاشت

. زد ناگهان به خاطر کاشتن این تکانه در ذهن جبرا احساس گناه کرد» .خیلی لطف داري، جبرا بوینویر«
. ادو، سنگ را از جایگاه خود درآوردبا استفاده از جریان باریکی از ج» .پذیرمش زنجیر زیبائیه و با سپاس می«

  ».سنگ رو نگه دار؛ حق توست. اما زنجیر کافیه«. سنگ را پس داد؛ تنها به زنجیر احتیاج داشت

  .زد با لبخند بوسه را پذیرفت. ي زد زد اي به گونه جبرا انگشتان خود را دور سنگ بست و بوسه

فکر کنم چند روز . از توان تو رو صرف ترمیم کردم مقدار زیادي. و اکنون عزیزم، به استراحت نیاز داري«
  ».استراحت در تختخواب کافی باشه تا به خوبی اولت بشی

به پارگی » .باید کاري پیدا کنم تا غذا داشته باشم. کنی متاسفانه تو منو عالوه بر شفا یافته، بیکار هم رها می«
  ».و لباس«. خونی لباس سبزش نگاه کرد

  »نداختی؟ اردیت بودي، چرا سنگ رو روي سرت می اگه خدمتکار لیدي«

شوهرش، دوك، . دونه لیدي اردیت نمی. کنه زیاد نیستند دونند سنگ به چی اشاره می کسانی که می«
داد که یه زن در استخدام داشته باشه، پس دوك  خواست، اما همسرش اجازه نمی دوك خدمت منو می. دونه می

  .ادمنو به عنوان خدمتکار اون جا د
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ي من  خانواده. بین کار کردن مخفیانه شرافتمندانه نیست، اما در بورگالس قحطیه دونم براي یه غیب می
قبل اینکه مادر . دونستند و از ترس دیدن تصاویر احتمالی از خودشون، درها رو به روي من بستند توانایی منو می

  ».اونو بپوشم، باعث افتخارش میشهبزرگم بمیره، سنگ خودش رو در دست من گذاشت و گفت اگه مال 

  ».تشکر که اونو نپذیرفتی«: زمزمه کرد. اش فشرد مشت حاوي سنگ را روي گونه

  »پس این دوك از تو براي مقاصد خودش استفاده کرد؟«. زد از نو احساس گناه کرد

کار تقریباً همیشه ها یا سر  چون من خدمتکار لیدي اردیت بودم، در مالقات. شاید از دوازده سال پیش. بله«
با کمک من قدرت و ثروتش افزایش . پرسید که از رقباي اون چی دیدم دوك بعداً از من می. حضور داشتم

جهل حریفان خودش رو با واداشتن من به آشکارا . شناسه بین رو نمی عمالً کسی دیگه سنگ یه غیب. یافت
  . کرد سنگ، مسخره می آویختن

پس االن قانعه که هر . از موفقیت اون در بیوه شدن ممانعت کرده. داشتمهمچنین چشمی بر لیدي اردیت 
شه؛ دوك از قدرتش براي  از اینکه از دست من خالص بشه ناراضی نمی. ي دوك غایب باشه وقت بتونه از خونه

  ».هاي لیدي اردیت استفاده کرده حفظ من در برابر مخالفت

  »ادب هستی؟ کنه تنبل و بی همون طور که ادعا می«. زدلبخند » چرا باید از خدمت تو ناراضی باشه؟«

گاهی وقتی که . ها به خاطر بینش. نه«. تر شدند هاي چشمانش عمیق هاي گوشه جبرا لبخند را برگرداند، چین
کنم براي من به  دادي حس کردي، گرچه فکر می اونا رو دارم، خب، تو مقداري از رنج اونا رو وقتی منو شفا می

  ».دارند ه شدید نیست، اما گاهی منو مدتی از خدمت باز میاون انداز

» .من این اطراف کمی نفوذ دارم. خب، چون تو بیکاري، تا بهبودي مهمان قصر مردمی«. اش را مالید زد چانه
براي مخارجت، و دستمزد اگه بتونم راضیت کنم که به استخدام شخص جدیدي «. اي را از جیبش درآورد کیسه
  ».دربیاي

و اگه . اگه مس باشه براي کسی جز خودت کافی نیست«. را وزن کیسه را روي کف دستش امتحان کردجب
  ».نقره باشه خیلی زیاده

  ».کنی اما عمدتاً من نیستم که براش کار می«. خورده پلک زد جبرا یکه» .طالست«

  »پس براي چه کسی؟«. ي طال در دستش خیره شد به کیسه

  ».لرد رال جدید. ریچارد«
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من . متاسفم. نه. نه«. کیسه را با قدرت به دست زد برگرداند. رنگ جبرا پرید و سرش را قاطعانه تکان داد
  ».نه. براي ایشون کار کنم خوام نمی

  ».در واقع قلب مهربانی داره. اون آدم بدي نیست«. زد اخم کرد

  ».دونم می«

  »شناسی؟ اونو می«

  ».زمستاناولین روز . دیروز اونو دیدم. بله«

  »و وقتی اونو دیدي بینشی داشتی؟«

  ».بله«. صدایش ضعیف و پر از ترس بود

  ».لطفاً؟ مهمه. ي جزئیاتش با همه. جبرا، به من بگو چی دیدي«

  .از زیر ابرو مدت طوالنی به زد نگاه کرد، سپس به دامن خود نگاه کرد و لب پایینش را جوید

. کرد اونجا ایستاده بود و به حوض نگاه می. ده شد، به میدان رفتموقتی زنگ ز. نیایش صبحگاهیِ دیروز بود«
و مثل بقیه سجده نکرده . قیافه بود قد و خوش و بلند. توجهم جلب شد چون شمشیر جوینده رو به کمر داشت

فقط براي یه . کرد، وقتی نزدیک شدم چشمانش از دید من رد شدند ایستاده بود و تجمع مردم رو تماشا می. بود
  .اومد، نفسم رو برید قدرتی که از سمتش می. لحظه

من اشخاص داراي . تونه ساطع شدن انواع خاصی از قدرت از اشخاص رو حس کنه، مثل موهبت بین می غیب
. ي تو زیباست هاله. همیشه مثل مال تو بودند؛ گرمی و مالیمت دارند. م ي اونا رو دیده هاله. م موهبت رو دیده

  ».همون مشخصات رو داشت، اما اضافه بر اون هم بود. دمال اون متفاوت بو

  ».اون جوینده است. خشونت«

تونم بگم احساسش به چی  اما می. دونم، مشابهش رو قبالً ندیده بودم نمی. تونه همین باشه می«. با سر تائید کرد
  .باشممثل فرو رفتن صورتم در آب یخ بود، قبل اینکه فرصت نفس گرفتن داشته . شباهت داشت

گاهی . تونم بگم که کی میاد هرگز نمی. کنم گاهی می. کنم گاهی من از شخصی هیچ تصویري دریافت نمی
درد . ي طوفان بود ي اون مانند صاعقه هاله. کنه که شخصی تحت فشاره، هاله و تصاویر نیرومندتري پرتاب می
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وحشت . اي خودش رو با جویدن قطع کنهکنه پ مثل حیوانی به تله افتاده که سعی می. کشید عاطفی شدیدي می
  .فهمیدم همچین چیزي چطور ممکنه نمی. کرد اجبار به خیانت به دوستان، براي نجات اونا رو حس می

هاله چنان . دونم چطور ممکنه گیر، گرچه نمی شاید یه اعتراف. یکی از تصاویر از زنی زیبا با موهاي دراز بود
اگه در حال نیایش . دست روي صورتم کشیدم تا ببینم پوستم نسوخته باشهبا رنج به خاطر زن شعله کشید که 

  .افتادم نبودم، به هر حال از عذابِ هاله به زانوهام می

ترس نداشت، اما به هر حال به زانو افتاد، . نزدیک شدند و متوجه شدند که اون سجده نکرده 23دو مورد سیت
شکر کردم . آسوده شدم؛ فکر کردم تموم شد. ادارش کرده بودندبا تسلیم در برابر قبول خیانت وحشتناکی که و

به نظر غرق در آن خاطره به دور » .خواستم از اون مرد تصویري ببینم نمی. که اکثراً هاله بود، نه تصاویر حقیقی
  .خیره شد

  »ولی تموم نشده بود؟«

چیزي که دیده بودم در مقابل فکر کردم بدترین قسمت تموم شده، اما . نه«. نگاهش به مکان حاضر برگشت
  ».بعد هیچ بود

لبخند . کردیم که اون ناگهان برخاست ما ستایش پدر رال رو می«. هایش را روي هم مالید جبرا مدتی دست
صورت زن و عشق به اون هاله رو پر کرده . معمایی که اونو به دام انداخته بود، حل کرده بود. روي صورتش بود

  ».بودند

قبل فرصت کنار . احساس ترحم براي کسی دارم که انگشتی بین این دو بگذاره«. کان دادجبرا سرش را ت
  ».ده کشیدن، انگشت و شاید کل دست رو از دست می

  »بعد چه اتفاقی افتاد؟. اسمش کیلنه«: زد به همراه لبخندي کوچک گفت

خواد بکشه، اما  رو میدیدم که مردي . بعد تصاویر شروع شدند«. هایش را روي شکمش گذاشت جبرا دست
و دیدم که رال پدر اونه، اما . دارکن رال: رفت بکشه دیدم سپس مردي رو که می. تونستم بگم چطور نمی
هاله با . پسر دارکن رال، به زودي ارباب رال جدید: اون وقت بود که فهمیدم چه کسیه. دونست نمی

  ».یعهچیزي که در شاهان شا. زد هاي درونی شدید، جرقه می کشمکش
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خواست به دنیا با جادویی وحشتناك فرمانروایی  دارکن رال می«. ي جبرا گذاشت زد دستش را روي شانه
گرچه کشتن وحشتناکه، اما با . ي زیادي رو از شکنجه یا مرگ نجات داد با غلبه بر اون، ریچارد عده. بکنه

  ».به این خاطر هراس نداريمطمئناً از ریچارد . ي خیلی بیشتري رو نجات داده انجامش، جان عده

یکی با . کرد دو مورد سیت ایستادند، چون اون داشت نیایش رو ترك می. به دلیل چیزي که بعداً اومد. نه«
ریچارد ایجیل رو در . از دیدن اینکه ریچارد یه ایجیل دور گردن داره حیرت کردم. اونو تهدید کرد 24ایجیل

دلش . ي خشونت دورش نفسم رو برید هاله. کشه اونا رو میمشت گرفت و گفت اگه نگذارند که رد بشه، 
  .اونا احساسش کردند و گذاشتند که رد بشه. خواست که اونا امتحان کنند می

دستش را روي قلب گذاشت و اشک به » .اون وقت تصاویر دیگه رو دیدم... وقتی شروع به رفتن کرد
یک بار بینشی از یه . دونم گاهی معناي اونا رو نمی. تبینش من همیشه شفاف نیس... زد«. هایش جاري شد گونه

نتیجه این شد که . دونستم معناش رو نمی. زدند اش نوك می پرندگان به شکم اون و خانواده. کشاورز دیدم
تونست که دوباره دانه بکاره و از مزرعه . هایی که تازه کاشته بود خوردند اي از پرندگان سیاه اومدند و دانه دسته
  ».کشید اش گرسنگی می اما اگه توانایی نداشت، همراه خانواده. فظت کنهمحا

ها رو بگم، یا اینکه آیا صحیح از  تونم معناي بینش گاهی نمی«. هایش مالید هاي گونه انگشتانش را روي اشک
ک اتفاق تونم بگم کی صحیح هستند و بدون ش می. دن بینم رخ می اما گاهی دقیقاً اون طور که می. آب در میان
  ».خواهند افتاد

چه . تونه باشه کننده می دونم پیشگویی چقدر گیج تصاویر نوعی پیشگویی هستند و می. کنم، جبرا درك می«
  »کننده یا شفاف؟ نوع تصویري از ریچارد دیدي؟ گیج

ش تا هر نوع از تصویر که تا به حال دیده بودم، از مغشو. هر نوع«. نگاه عمیقی را با چشمان زد شریک شد
اکثراً من فقط یک تک تصویر . قبالً هرگز این کار رو نکرده بودند. با شتاب رد شدند. شفاف، از ممکن تا قطعی

  .بار و خطرناك بودند اما همه دردناك و رنج. تصاویر این مرد مثل باران تحت باد رد شدند. بینم می

تونستم بگم  نمی. یزي دور گردنش بودیکی از چ. ها که دونستم حقیقت دارند، بدترین بودند ترین مشخص
از هر کس که ... کیلن، اسمشو گفتی... کنه شه و از این زن جداش می چی، اما براش باعث رنج زیادي می

  ».کنه زندانیش می. کنه دوست داره دورش می

  ».دیدي شاید اینو. ریچارد به دام یه مورد سیت افتاده بود و توسط اون شکنجه شده بود«: زد پیشنهاد کرد
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. و درد مورد سیت نبود. چیزي بود که اتفاق خواهد افتاد. چیزي نبود که اتفاق افتاده«. جبرا اکیداً رد کرد
  ».مطمئنم. متفاوت بود

  »دیگه چی؟«. زد متفکرانه سر تکان داد

ریخت،  میکرد، شن هر طرفش  ي تحتانی بود، با رنج گریه می به زانو در نیمه. اونو در یه ساعت شنی دیدم«
ي فوقانی بودند، جایی  قبرهاي تمام کسانی که دوست داشت در نیمه. کرد اما یک دانه هم بهش برخورد نمی

  .تونست برخالف جهت ریزش شن به اونا برسه که نمی

قبل اینکه ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد . هاي لرزان خودش یه چاقو روي قلبش دیدم، گرفته شده توسط دست
شده  هایی طالیی و گلدوزي کتی قرمز با دکمه. اي اومد، اونا همیشه به ترتیب زمان وقوع نیستند تصویر دیگه
هاي خودش دراز شدند  دست. مرده بود اما نمرده بود. یه چاقو فرو رفته در پشتش... افتاده به صورت. پوشیده بود

  ».ترین قوي. ن بودبدتری. اي اومد تا بدن رو بچرخونند، اما قبل دیدن صورت تصویر دیگه

دیدم که بدنش «. زد شانه او را فشرد تا او را تشویق به ادامه دادن بکند. اي آرام شروع کرد دوباره گریه
. کشید داد می«. ي گریه، بدنش را اندکی به جلو و عقب جنباند ها را پاك کرد و حین ادامه اشک» .سوزه می

وقتی کنار کشیده شد، . سوزونه م ببینم چه چیزي اونو میتونست نمی. کردم حتی بوي سوختن پوست رو حس می
  ».عالمتی که به روي بدنش داغ زده شده بود. ریچارد هوشیار نبود و عالمتی روش بود

  »دیدي که چه عالمتیه؟ می«. زد سعی کرد با زبانش دهانش را خیس کند

عالمت . دونستم که چی بود ، میشناسم اما با همون اطمینان که آفتاب رو می. نه اینکه چه شکلی داشت«
  ».نگهدارنده ریچارد رو به عنوان مال خودش عالمت زده بود. ي جهان زیرین مردگان بود، عالمت نگهدارنده

  »تصاویر بیشتري هم بودند؟«. هایش را بگیرد زد تالش کرد که تنفسش را منظم بکند و جلوي لرز دست

چنان سریع رد شدند که شکلشون رو ندیدم، فقط دردش رو . ردمبله، اما نه اون قدر نیرومند، و درکشون نک«
  .بعد اون رفته بود. حس کردم

کردند، به اتاقم دویدم و خودمو حبس  ها پشتشون به من بود و رفتن ریچارد رو تماشا می وقتی مورد سیت
لیدي اردیت . کردم ها روي تخت دراز کشیدم و غیر قابل کنترل از رنجِ چیزي که دیده بودم گریه ساعت. کردم

. گریه کردم تا سست شدم. در رو کوبید و منو خواست، اما بهش گفتم که ناخوشم و سرانجام خشمگین رفت
  . فضیلت رو در اون مرد دیدم و از ترس شري که به دنبالشه گریستم
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فشار خطر دور اون مرد به سفتی آب دور ماهی . خطر: گرچه تصاویر همه متفاوت بودند، یک حس داشتند
به این «. داري خود را بدست آورد کرد، جبرا کمی از خویشتن در حالی که زد ساکت او را تماشا می» .یاره می

خوام ارتباطی با خطر  ارواح خوب از من حفاظت بکنند، نمی. دلیله که حاضر به کار کردن براي ایشون نیستم
  ».با جهان مردگان. دور اون مرد داشته باشم

حداقل من . شاید تو بتونی با استعدادت کمک بکنی که اون از خطر اجتناب بکنه«: ام گفتزد با صدایی آر
  ».این طور امیدوار بودم

حتی در عوض تمام طال و قدرت دوك، حاضر نیستم در «. هایش را خشک کرد جبرا با پشت آستین، گونه
هام رو برگردونی تا  خواستم روده نمی. یستمترسو نیستم، اما قهرمان آوازها نیستم، احمق هم ن. کنار لرد رال باشم

  ».دوباره بیرون بریزند و این بار روحم نیز به همراهشون

  .چشمانش سرانجام به زد نگاه کردند. جبرا نفس بلندي کشید

  ».ي منه ریچارد نوه«: زد ساده گفت

. انش را پوشانددستش مدتی طوالنی ده» .اوه، ارواح خوب منو ببخشید«. چشمان جبرا محکم بسته شدند
. به خاطر تعریف چیزهایی که دیدم، متاسفم... زد«. سپس چشمانش را باز کرد، ابروانش با وحشت درهم رفتند

  ».اوه لطفاً، منو ببخش. منو ببخش«. هایش لرزیدند دست» .گفتم دونستم هرگز به تو نمی اگه می. منو ببخش

جبرا، من جادوگرم؛ . بندند وي تو به خاطر دیدن اونا میمن از کسانی نیستم که در رو به ر. حقیقت، حقیقته«
. ي جهان زیرین پاره است پرده. به این دلیل کمک تو رو خواستم. از خطري که متوجه ریچارده قبالً خبر داشتم

اگه پرده به حد کافی شکافته بشه، . موجودي که تو رو درید، از طریق شکاف به دنیاي زندگان گریخته
ها اونو به عنوان تنها کسی که قادر به  ي پیشگویی ریچارد اعمالی انجام داده که به گفته. شه د مینگهدارنده آزا

  ».زنه ترمیم شکاف هست عالمت می

جبرا به کیسه چنان خیره شد که گویا جانوري است که . ي طال را به آهستگی در دامن جبرا گذاشت کیسه
  »خیلی خطرناکه؟«. گیرد گاز می

  ».ي قدم زدن عصرگاهی در یه قصر به شدت حفاظت شده نه به اندازه«

چشمانش اطراف تاالر مجلل را . جبرا با واکنشی غیرارادي روي جایی از شکمش را که قبالً زخم بود گرفت
  :بدون نگاه به زد حرف زد. از ترس حمله و یا جستجوي راهی براي فرار دید زدند
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به من گفت بینش براي من رنجِ تمام عمر میاره و هرگز قادر . نبین بود و تنها راهنماي م مادربزرگ من غیب«
گفت اگه فرصت استفاده از بینش براي کار خیر به من پیشنهاد شد بپذیرم، چون . نخواهم بود که متوقفشون کنم
  ».روزي بود که سنگش رو در دستم گذاشت. کنه که از بار روي دوشم کم می

  ».دم اما براي تو انجامش می. کنم در عوض تمام طالي دهارا قبول نمی«. برگرداندجبرا کیسه را به دامان زد 

هرچی بمونه مال . مخارج داري. کنی به این احتیاج پیدا می«. طال را برگرداند» .تشکر، دخترم«. زد لبخند زد
  ».ي دلخواه منه این شیوه. خودته

  »باید چکار کنم؟«. ي تسلیم سر تکان داد به نشانه

تو براي بازیابی نیرو به چند روز استراحت نیاز . ي خوبی داشته باشیم ، اولش باید هر دو خواب شبانهخب«
هر دوي ما حاال بسیار «. به طرزي که ابروهاي جبرا باال رفتند لبخند زد» .ري، لیدي بوینیر بعدش به سفر می. داري
قبل رفتن میام و بیشتر در این باره . ی عزیمت بکنمفردا بعد اینکه استراحت کردم، باید براي کار مهم. ایم خسته

از اعالم استعداد تو . خوام سنگ رو در معرض دید نگذاري اما از همین لحظه به بعد، از تو می. کنیم صحبت می
  ».شه اي حاصل نمی هاي مخفی بهره به چشم

  ».نیست کنه؟ شرافتمندانه ي جدید من هم منو مخفیانه استفاده می کننده پس استخدام«

اگه تو رو . کنند اونا به نگهدارنده خدمت می. کنند کسانی که حاال نباید تو رو بشناسند، براي طال رقابت نمی«
  ».کنی که امروز نجاتت نداده بودم کشف کنند، آرزو می

  .ي جبرا در هم شد و بعد سرانجام با سر موافقتش را نشان داد قیافه
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  فصل چهارم
همان طور که . به جبرا در برخاستن کمک کرد. زد دستش را روي زانو گذاشت و به کمک آن بلند شد

جبرا عذرخواهی کرد و به پاسخ زد که از هر . ي سنگین به او قادر به ایستادن نبود انتظار داشت، جبرا بدون تکیه
  .لبخند زد، کند میاي براي انداختن بازویش دور کمر بانویی زیبا استفاده  بهانه

هاي قصري که دیگر چنان امن نبود،  مردم شروع به برگشت سر کارشان کرده بودند و ضمن دید زدن گوشه
خدمتکاران . ها حمل شده بودند ها کمک شده بود که بروند و مرده به زخمی. کردند به آرامی با هم صحبت می

زد به . ول در هر طرف پخش شده بودندسربازان خط ا. ي پاك کردن خون بودند با ریزش اشک مشغول وظیفه
  .فرمانده تریماك در طرف دیگر تاالر عالمت داد

م که در رویاها موجب  هایی اینجا دیده هاله. شم که از اینجا دور باشم به هر حال خوشحال می«: جبرا گفت
  ».شن عرق کردنم می

  »بینی؟ ه طرف ما میاد میچیزي از این مرد که ب«: زد پرسید. ها به راه افتاد افسر به سمت آن

یه «. کرد، مطالعه کرد ها استقرار مردان خود را بررسی می جبرا مدتی او را که حین قدم زدن به سمت آن
ده  داره به خودش شهامت می. همیشه براش یه بار بوده«. خیره شد و ابروهایش در هم رفت» .وظیفه. ي محو هاله

  »کنه؟ به تو کمکی می. اش افتخار کنه بعد به وظیفهتونه امیدوار باشه که از این به  که می

  »بینی؟ تصویري هم می. بله«. زد لبخند کوچکی زد

  ».ي محو فقط هاله. نه«

در ضمن، چرا زنی دوست داشتنی مثل تو، براي خودش «. اش شاد شد زد متفکرانه سر تکان داد، سپس قیافه
  »شوهر پیدا نکرده؟

وقتی هر کدوم جلوي من روي زانو بود، . اند سه نفر درخواست کرده«. ختي چشم به زد نگاهی اندا از گوشه
  ».تصویري ازش خوابیده با زنی دیگه دیدم

  »پرسیدند که چرا نه گفتی؟«. زد تبسم کرد

  ».فقط چنان به اونا سیلی زدم که سرشون مثل زنگ صدا داد. من نه نگفتم«

ژنرال فرمانده تریماك، لیدي «. ها ایستاد لوي آنتریماك سرانجام ج. زد خندید که به جبرا سرایت کرد
مثل شما، مثل من، این بانو از اشخاصیه که «. تریماك سرش را خم کرد» .کنم بوینویر رو به شما معرفی می

http://yakhoatash.wordpress.com


 

 http://yakhoatash.wordpress.com                        سحر: مترجم

خوام تمام مدتی که در این قصره تحت  می. ي دور نگه داشتن گزند از نگاهی بر لرد رال به دوششه وظیفه
  ».خوام زندگیشون مثل امروز دوباره به خطر بیفته رد رال به کمکشون نیاز داره و نمیل. محافظت شدیدي باشن

برگشت و با » .سر شرف من قسم. تا وقتی در قصر هستند، مثل یک بچه در آغوش مادر در امان خواهند بود«
ایستادند، بدون رو آمدند، خبردار  دو دوجین از مردان خط اول قدم. اش عالمتی رمزي داد اي روي شانه ضربه

  ».جان هر یک از شما قبل جان او. ایشان لیدي بوینویر هستند«. اینکه حتی نفسشان تند شده باشد

جبرا سنگ . ها وزن جبرا را از زد گرفتند دو نفر از آن. مشت هر یک همزمان محکم به روي سینه کوبیده شد
من دراز سبز او را که بیشتر مسیر تا پایینْ هاي دا ي طال یکی از جیب کیسه. را محکم در یک دست گرفته بود

  .پوشیده از خون خشک بود، برجسته کرده بود

لطفاً . ایشان به اقامتگاه مناسب و غذا نیاز دارن«. زد مردانی که او را نگه داشته بودند مورد خطاب قرار داد
. یمت بازویش را گرفتبه چشمان آبی خسته او نگاه کرد و به مال» .نگذارید کسی جز من مزاحمشون بشه

  ».بینمت صبح می. خوب استراحت کن، دخترم«

کردند، جادوگر توجهش را  وقتی سربازان براي حرکت به جبرا کمک می» .تشکر، زد«. لبخند ضعیفی زد
لرد رال بدون وجود . زنی در قصر اقامت داره، لیدي اردیت کندتیت دو داکدویچ نامی«. معطوف تریماك کرد

اگه از . خوام قبل پایان روز بیرون از اینجا باشه می. اطرافش به حد کافی مشکالت خواهد داشتامثال اون در 
  ».رفتن امتناع کرد بهش انتخابی بین یه کالسکه یا طناب دار پیشنهاد کن

  ».کنم شخصاً بهش رسیدگی می«. آمیز تبسم کرد تریماك شیطنت

حکومت جدید . زادي که همون پیشنهاد رو به اونا بديشناسی، آ اي با منش اون در قصر می اگه کسان دیگه«
دید  توانست ببیند، اما مطمئن بود که اگر جبرا اینجا حضور داشت می ها را نمی زد هاله» .با خودش تغییرات میاره

  .ي تریماك روشن شده است که هاله

  ».اند، جادوگر زوراندر براي بعضی از اشخاص تغییرات ناراحت کننده«

  »غیر از لرد رال، شخصی با مقام باالتر از تو در قصر وجود داره؟«. ي ساده بود فرمانده بیش از چند کلمهسخن 

ي  شخصی به نام دمین نس، فرمانده«. هایش را در پشت گرفت و چشمانش تاالر را دید زدند تریماك دست
  ».داد ها، هست که به همه جز دارکن رال دستور می چهارتایی

  ».اون مرده«. یادآوري آن خاطره، نفس سنگینی بیرون دادزد با 
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هاي فالت،  زیر قصر، مسکن داده شده در حجره«. تریماك سرش را شاید از روي آسایش خیال تکان داد
هاي اونا در میدان جنگ مقامشون از من باالتره، اما در قصر  ژنرال. شاید سی هزار نفر از افراد ارتش وجود داره

  ».بعضی نه. دونم که به تغییر خوشامد خواهند گفت بعضی از اونا می. ي خط اول قانونه رماندهحرف ژنرال ف

ریچارد به حد کافی در جادو علیه جادو بودن، اون هم جادوي دنیاي زیرین، بدون مشکالت از جانب فوالد «
ر این نیمه از وظیفه بینی ازش د دست تو آزاده، فرمانده، تا هر طور که مناسب می. گرفتاري خواهد داشت

  ».محافظت کنی

قصر مردم، شاید که تنها یک سقف داره، اما یک «: تریماك با غرولند موافقتش را نشان داد و سپس ادامه داد
وقفه در طول  ها تا دستفروشان تنها، بی تاجرین و تدارکات، ردیف ارابه. کنند هزاران نفر اینجا زندگی می. شهره

ي قلب دهارا، یعنی  هاي ورودي، شرایین تغذیه کننده این راه. جز شرق میان و میرناز هر جهت  25دشت آزریت
  .قصر مردم، هستند

مثل هر شهر به این اندازه، قضاوت با . هاي قصرِ باالي زمین، اتاق وجود داره درون فالت دو برابر تعداد اتاق
  . ها مافوق توانایی ماست ي انبوه وارد شونده قطعیت کامل انگیزه

کاریه که در چند صد . من درهاي بزرگ داخلی رو خواهم بست و قصر باالي زمین رو مسدود خواهم کرد
تنها . پذیرم هاي درگوشی رو می سال اخیر انجام نشده و موجب نگرانی مردم دهارا خواهد شد، اما خطر صحبت

  .دارم رو باال نگه می پل. اي سمت غربه ي صخره هاي داخلی، از جاده راه به خود قصر، جز این ورودي

هر کدومشون ممکنه . گذاره کنند باقی می این هنوز براي ما هزاران نفر رو که در خود قصر زندگی می
دیده در شکم قصر وجود دارند، خیلی از اونا  بدتر، هزاران سرباز جنگ. اي مخالف میل ما داشته باشه نقشه

کنم لرد رال جدید، نوعی از  احساس می. رال نگاهی بندازندخوام به لرد  شن که نمی توسط مردانی فرماندهی می
  .رال نیست که اونا عادت دارند و از تغییر خوششون نخواهد اومد

شاید وقتش رسیده که برخی از این واحدها اعزام . هاي تدارکاتی دراز هستند دهارا امپراطوري وسیعیه، راه
در دوردست جنوب، نزدیک سرزمین وحشی، جایی که من  ها رسیدگی بکنند، خصوصاً بشن تا به امنیت این راه

و شاید از ردیف کسانی که به اونا اعتماد دارم، تعداد نفرات خط . ي اغتشاش و دردسر شنیدم شایعاتی درباره
  ».اول بتونه سه برابر بشه

ونگی انجامش به چگ. قصر باید تا حد امکان امن بشه. رسند من سرباز نیستم، اما نظرات تو منطقی به نظر می«
  ».ي توئه عهده

                                                             
25 Azrith 
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  ».دم هاي مورد اعتماد و اونایی که باید نگرانشون بود می پس صبح بهت فهرستی از ژنرال«

  »چرا به همچنین فهرستی احتیاج دارم؟«

  ».چون دستورات این چنینی باید از جانب شخصی داراي موهبت صادر بشن«

  ».صحیح نیست. اید بر مردم حکمرانی کنندجادوگران نب«: زد سرش را تکان داد و زیر لب گفت

کنم انجام  این چیزیه که فکر می. خوام از لرد رال محافظت بکنم من می. جادو و فوالد. در دهارا روش اینه«
  ».دادنش الزمه

دونی تریماك، که من با جادوگرانی که  می«. هایش به دور خیره شد زد با احساس فرسودگی در استخوان
  ».م م و اونا رو کشته رانی رو در دست خودشون بگیرند، جنگیدهخواستند حکم می

جادوگر زوراندر، اگه حق انتخاب «. کرد تریماك او را ارزیابی می. وقتی پاسخی نیامد به سمت افسر برگشت
خواد اونو مثل یه حق  دونه به خدمت به کسی که می با خودم باشه، خدمت به کسی رو که فرمان دادن رو بار می

  ».دم شه ترجیح میبپو

. خوام از باغ زندگی مراقبت بشه می: ترین بین همه اي هست، مهم موضوع دیگه. پس صبح«. زد آه کشید
دري اونجاست که باید . ي بیشتري خواهند اومد یا نه دونم که آیا عده نمی. اسکریلینگ ابتدا اونجا حمله کرد

. کافی تا فقط براي حرکت دادن یک تبر فضا داشته باشند مردان. اي از فوالد دور باغ بگذار حلقه. تعمیر بشه
  .هیچ کس، به هیچ وجه هیچ کس، جز خودم و ریچارد یا به دستور یکی از ما اجازه ورود نداره

. خواد به لرد رال نگاهی بیندازه کنه وارد اون اتاق بشه، باید گزندي تصور بشه که می هر کس که سعی می
تونی سر شرف مادرت شرط ببندي که هر چی  و می. هاي هرز اومده اي کندن علفگه تنها بر حتی کسی که می

  ».خواد بیش از یک نگاه داشته باشه سعی بکنه که خارج بشه، گزندیه که می

  ».تا آخرین نفر، جادوگر زوراندر«. تریماك مشت به سینه کوبید

به شدت . جرات ندارم فعالً جابجاشون کنم. لرد رال شاید به چیزي که در اون اتاقه احتیاج پیدا کنه. خوبه«
یا . هاي بیشتري ممکنه بیان اسکریلینگ. مراقبت از اون اتاق رو خیلی جدي بگیر، فرمانده. خطرناك هستند

  ».بدتر

  »چقدر زود؟«
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اینکه نگهدارنده تونسته . حداقل چند ماه. کردم که اولی رو تا یک سال دیگه یا بیشتر از اون ببینیم فکر نمی«
. دونم براي چه کسی فرستاده شده بود نمی. ي نگرانی عظیمه کی از قاتلین خودشو به این زودي رها بکنه، مایهی

براي آموختن هر . نگهدارنده براي کشتن به دلیل نیاز نداره. ممکنه تنها براي کشتن هر کسی که دم دست باشه
  ».رو ترك کنمتونم بیاموزم، فردا باید قصر  چی که قبل غافلگیري دوباره می

  »دونی لرد رال کی برخواهند گشت؟ می«. تریماك با چشمان نگران روي این فکر کرد

کردم زمان کافی براي آموزش برخی از چیزهایی که باید بدونه خواهم داشت، اما باید بالفاصله  فکر می. نه«
اون در . کشف کنیم که چه باید کرد تونیم بهش پیام بفرستم که منو در ایدندریل مالقات کنه تا ببینیم که آیا می

اي از آنچه نگهدارنده  ایده. اند وقایع از من سبقت گرفته. دونه معرض خطر عظیمیه و چیزي در این درباره نمی
هاش  اینکه حتی قبل پاره شدن پرده دست. ترسم بعد این انجام خواهد داد ندارم، اما حاال از عمق دسترسیش می

  .به این معنیه که من تا به حال در این ماجرا ابلهی جاهل بودم اطراف دارکن رال بودند،

اون خودشو در مقام یه راهنماي . بهش کمک کن... اگه ریچارد غیرمنتظره برگرده، یا اتفاقی براي من بیفته
  ».بهش بگو من گفتم که به تو اعتماد کنه. بدگمان خواهد بود. بینه، نه لرد رال جنگل می

  »انعشون کنم که به من اعتماد کنن؟، چطور باید قاگه بدگمان هستند«

  ».هاي برشته شده به درستی وزغ. بهش بگو من گفتم که این حقیقت داره«. زد لبخند زد

اي به  ي خط اول، چنین حرف بچگانه خواي که ژنرال فرمانده می«. چشمان تریماك با ناباوري گشاد شدند
  »لرد رال بزنه؟

  ».شه اون متوجه می. این یه رمزه، فرمانده«. کردزد صورت و گلویش را صاف 

. ي موارد رسیدگی بکنم بهتره به باغ زندگی و بقیه«. تریماك سر تکان داد، اما به نظر مشکوك باقی ماند
سرش را به سمتی کج کرد که لشکري از » .کنم، اما به ظاهر بهتره که کمی استراحت کنید احترامی نمی بی

این همه درمان کردن که انجام دادید به نظر «. کردند ز خون از روي مرمر پاك میخدمتکاران داشتند هنو
  ».تون کرده خسته

  ».کنم ات عمل می به توصیه. تشکر، فرمانده تریماك. ام کرده بله، خسته«

. بخشید مشت تریماك به روي قلبش کوبیده شد، مختصر لبخندي که داشت به احترام گذاشتن مالیمت می
  .چشمان آبی تیره او به سمت جادوگر برگشتند. خیدن کرد، اما مکث کردشروع به چر
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ي مردم به داخل  داري در قصر که به برگرداندن روده جادوگر زوراندر، باید بگم که سرانجام، داشتن موهبت«
  ».هرگز نظیرش رو ندیده بودم. بیش از بیرون ریختن اونا توجه داره، موجب شادمانیه

  ».متاسفم فرمانده که نتونستم براي اون پسر کاري بکنم«. یش آهسته بودصدا. زد لبخند نزد

هاي برشته  به درستی وزغ. دونم که حقیقت داره، جادوگر زوراندر می«. تریماك با غم سرش را تکان داد
  ».شده

رد، ک رباي بزرگ دور خود جمع می پوش را مانند یک آهن زد قدم زدن فرمانده در طول تاالر که مردان زره
جادوگران و . آه دردناکی کشید. دستش را که زنجیر طال دور انگشتانش پیچیده شده بود، باال آورد. تماشا کرد

لعنت به . اي شکل سیاه را از جیبی در عمق ردایش درآورد سنگ قطره. و حاال بدترین قسمت. استفاده از مردم
  .ارواح به خاطر کارهایی که یک جادوگر باید انجام بدهد

قدرت . اي را که قبالً سنگ آبی روي آن قرار داشت گرفت و نوك سنگ سیاه صاف را به آن فشار داد یهپا
  .هایش جاري شد، در وسط به هم پیوست، سنگ را به پایه چسباند از انگشتان هر کدام از دست

ا ب. آورد خاطري خود به  ها پیش مرده اي دردناك از همسر مدت با امید اینکه اشتباه کرده باشد، زد خاطره
اش  شست خود را با اشک روي گونه. بود، کار مشکلی نبود در هم شکستهکه ذهن جبرا موانع او را  وضعی

نکه جادوگران حتی باید از خودشان آمیز بودن ای به طعنه. خیس کرد و خاطره را با زحمت زیاد به کنار راند
  . ي وحشتناك حداقل با خودش اندکی خوشی براي توازن آورد استفاده بکنند، لبخند ضعیفی زد و خاطره

سنگ، کهربایی . آلودش مالید سنگ سیاه را در کف یک دست نگه داشت و سطح آن را با شست اشک
  .که سنگ چیستاکنون دیگر شکی نبود . کمی احساس تاثر کرد. روشن شد

ماهیت حقیقی سنگ از همه جز ریچارد . تسلیم شده به آنچه که باید انجام شود، زد سحري دور سنگ تنید
دید جذبه محکم در  اگر او زمانی سنگ را می. شد تر، توجه ریچارد به سنگ جلب می مهم. ماند مخفی می

  .شد ذهنش کاشته می

یک پا روي . مر در سمت دیگر تاالر دراز کشیده بودبه چیس نگاه کرد که به پشت روي یک نیمکت مر
پاي دیگر چیس روي . زمین بود، راشل نشسته روي زمین ساق او را بغل کرده بود و سرش روي زانوي او بود

  .شده بود باندپیچیروي پیشانیش ساعد . نیمکت بود

مرز، نگهبان مرز ه از میان رفتن توجه ب با به ذهنش رسید که حاالفکر  این. ها رفت زد آه کشید و به سمت آن
  .باالي سر آن دو ایستاد. از چه چیزي باید مراقبت بکند
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ي  دوباره یه عجوزه یه موقعزد، دوست قدیمی من، اگه «: چیس بدون برداشتن ساعد از روي چشمانش گفت
پیچونم تا  ر میي گند در حلق من بریزه، سرت رو اون قد رحم بفرستی که معجونی با اون مزه ي بی شفادهنده

  ».عقب راه بري مجبور باشی براي دیدن مقصدت عقب

  .فهمید که زن مناسب را انتخاب کرده. زد لبخند زد

  »ي دوا واقعاً وحشتناك بود، چیس؟ مزه«: راشل پرسید

  ».اگه باز منو چیس صدا بکنی ممکنه خودت کشف بکنی«. بازویش را کمی باال برد و به راشل نگاه کرد

اما دیدن خون روي تو منو . متاسفم که تو رو وادار به نوشیدن اون دواي وحشتناك کرد«. لبخند زد» .ابله، باب«
گم شمشیرت رو در بیاري، مجبور نشی دواي وحشتناك  شاید دفعه بعد، اگه وقتی که من می. ترسونه خیلی می
  ».بخوري

چیس سرش را کمی از نیمکت بلند . ي سرزنشِ نیشدارِ عالی بیان شده حیرت کرد زد از معصومیت بچگانه
زد . ي چند سانت از چشمانش خشک شده بود و به دختربچه زل زده بود کرده بود، دستش در هوا به فاصله

ي  دماغ راشل به باال چین خورد و به قیافه. هرگز مردي را ندیده بود که چنین به سختی براي نخندیدن تقال کند
  .تحت فشار چیس خندید

ي تو مهربان باشند و حداقل چند سال آرامش به او اعطا  اشد که ارواح خوب با شوهر آیندهب«: چیس گفت
  ».ي مفلوك بیفته هاي تو روي اون ابله بیچاره کنند، قبل اینکه چشم

  »معنیش چیه؟«. راشل اخم کرد

 گم میبهت «. راشل را بلند کرد و روي زانویش گذاشت. چیس پاي دیگرش را نیز پایین آورد و نشست
  ».و این یکی رو بهتره نشکنی. معنیش اینه که قانون جدیدي داریم. معنیش چیه

  »چیه؟. شکنم نه بابا، نمی«

از این به بعد، اگه الزمه موضوع مهمی رو به من بگی «. چیس صورتش را نزدیک صورت او برد و اخم کرد
و به لگد زدن ادامه بده تا گوش . نیتو هر چقدر محکم که می. و من به تو گوش نکنم، باید به من لگد بزنی

  »فهمیدي؟. کنم

  ».بله، بابا«. لبخند زد

  ».جدي هستم. کنم شوخی نمی«
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  ».دم، چیس قول می«. سرش را مصمم تکان داد

کرد، با یک  مرد بزرگ چشمانش را به باال چرخاند و راشل را به همان شکل که او عروسکش را بغل می
در این لحظه از خودش خیلی خوشش نیامد، اما از . گلویش را قورت دادزد بغض . اش کشید دست به سینه

  .آمد هاي دیگرش خیلی کمتر خوشش می گزینه

باید . راشل«. خون خشک، ردایش را روي زانو سفت کرده بود. جادوگر روي یک زانو جلوي راشل نشست
  ».از تو بخوام که کاري برام انجام بدي

  »چه کاري، زد؟«

این به «. سنگ زیر دستش جلو عقب تاب خورد. ورد، زنجیر طال از انگشتانش آویزان بوددستش را باال آ
داري؟ ریچارد شاید روزي  ندازي؟ در امان نگهش می فعالً به خاطر من به گردنت می. اي تعلق داره شخص دیگه

  ».دونم که چه زمانی بیاد و اینو از تو بگیره، تا به جایی که تعلق داره ببره، اما نمی

  .بیند اي قبلِ پایان می د موش لحظهزتصور  بهوار چیس، مشابه آنچه بود که  نگاه چشمان شاهین

  ».هرگز چیزي به این خوشگلی نداشتم. خیلی قشنگه، زد«

  ».اي که جادوگر گیلر به تو داد تا مراقبش باشی به اهمیت جعبه. خیلی هم مهمه«

  ».تونه دیگه به ما صدمه بزنه میاون ن. تو این طور گفتی. اما دارکن رال مرده«

کنم  که من فکر می بوده خوب و شجاعانه ت با جعبه اون قدرتو کار. این مهمه هم زدونم دخترم، اما با می«
تعلق داره به دنبالش  نکه شخصی که گردنبند به او وقتیبهترین شخص براي انداختن این گردنبند هستی، تا 

این اسباب . نگذار کسی حتی براي بازي بهش دست بزنه. باید تا اون موقع همیشه اینو به گردن داشته باشی. بیاد
  ».بازي نیست

  ».کنم گی که مهمه، من خوب ازش مراقبت می زد، اگه تو می«. ي راشل جدي شد با ذکر جعبه قیافه

کنی؟  کنی چکاري می زد، فکر می«. گوش او را گرفت تا نشنودچیس سر راشل را به روي خودش فشرد و 
  »کنم هست؟ این همون چیزیه که فکر می

هاي  هاي دنیا رو از داشتن کابوس ي بچه کنم که همه من تالش می«. اي به چیس گرفت ي بازدارنده زد قیافه
  ».خیلی بد براي ابدیت حفظ بکنم
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  »...خوام نمیزد، من «. هایش را روي هم فشرد چیس دندان

در تمام این «. چیس زل زد، اما جواب نداد» شناسی؟ چیس، چه مدته که منو می«. زد حرفش را قطع کرد
اي، خصوصاً یه بچه رو در معرض آسیب قرار بدم؟  شناسی، هیچ وقت دیدي که شخص دیگه مدت که منو می

  »اي رو براي امري بیهوده به خطر بیندازم؟ دیدي که شخص دیگه

  ».خوام ببینم که االن شروع بکنی نه و نمی«: ا صدایی شبیه سنگ آسیاب گفتچیس ب

با چشمانش به محلی که » .کنم دونم چکار می تو باید اعتماد بکنی که من می«. زد صدایش را قاطع نگه داشت
ق بیفته اتفاق امروز، حتی نزدیک به سطح چیزي که کم مونده اتفا«. اسکریلینگ مردم را کشته بود اشاره کرد

من کاري رو که در مقام یک . اگه پرده بسته نشه، رنج و نابودي ماوراي درك فعلی تو خواهد بود. نیست
دم، همون طور که گیلر  در مقام یه جادوگر این کوچولو رو تشخیص می. دم جادوگر باید انجام بدم انجام می

  .هسرنوشتش انجام کارهاي مهم. اون موجی در برکه است. تشخیصش داد

شه، مقداري از وردهاي روي  ش صحیح انجام می ي پنیس رال بودیم تا ببینیم که دیوارکشی وقتی در مقبره
شم، اما به  به زبان دهاراي باستانی بودند و من زیاد متوجه نمی. اند همه هنوز ذوب نشده. دیوارها رو مطالعه کردم

شناسی؟ اون  اون میز سنگی در باغ زندگی رو می. ودنداونا دستورالعمل رفتن به جهان زیرین ب. حد کافی فهمیدم
از زیر مرزها استفاده  به منظور عبوردارکن رال ازش براي رفتن به جهان زیرین . یه محراب قربانی کردنه

  ».کرد می

  »...چه ربطی. اما اون مرده«

کرد تا براي  ین تقدیم میي جهان زیر کشت و روح پاکشون رو به عنوان هدیه به نگهدارنده ها رو می اون بچه«
  .گم؟ اون با نگهدارنده پیمان بسته فهمی چی می می. ي عبور بگیره خودش اجازه

وقتی از یک نفر استفاده کرده، مطمئناً از تعداد . کرده معنیش اینه که نگهدارنده از مردم این جهان استفاده می
اسکریلینگ اینجا بود، جاي هیچ شکی باقی اینکه یه . و حاال پرده پاره است. بیشتري نیز استفاده کرده

  .گذاره نمی

ي  اند، و درباره ها در مورد وقایعی هستند که حاال شروع شده ترین پیشگویی به باورم تعداد زیادي از قدیمی
به باورم هدف اونا . هرکس که اونا رو نوشته، قصدش فرستادن کمک به ریچارد در طول زمان بوده. ریچاردند

اند که این  اما وقایع زیادي در چند هزار سال اخیر رخ داده. ي نگهدارنده است رد در مبارزه علیهکمک به ریچا
ها رو مبهم  ي نگهدارنده باشه که معناي پیشگویی ترسم که این کار صبورانه می. اند سخنان رو مغشوش کرده

  .کرده
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هایش رو براي تحت تاثیر قرار  حتاطانه دستاحتماالً م. انتها اونو داره بی. تري از صبر نداره اون مهارت مهم
این حقیقت که . هاش رو اجرا کنند فرستاده تا خواسته دادن مردم، جادوگرانی مثل دارکن رال، به این جهان می

تونه  کنه، نمی ها بسیار نیازمندیم و جادوگري باقی نمانده که اونا رو درك می ما هم اکنون به این پیشگویی
  ».اي ندارم که چشمان نگهدارنده کجا کمین کرده، یا قصد بعدیش چیه هاید. تصادفی باشه

خواي چکار  می. به من بگو چطور کمک کنم«. چشمان چیس هنوز آتش داشتند، اما متفاوت از آنچه قبالً بود
  »کنم؟

 خوام به این بچه یاد بدي که مثل خودت می«. هیکل کوبید ي مرد درشت زد غمگین لبخند زد و روي شانه
اي که  بهش یاد بده چطور از هر اسلحه. اونو شاگرد خودت بکن. در اون بروزش بده. دونم که زیرکه می. باشه
  ».بهش یاد بده که نیرومند و سریع باشه. شناسی استفاده بکنه می

  ».چه جنگجوي کوچولویی«. چیس آه کشید و تایید کرد

ریچارد . تونی سریع بتاز هر چقدر می. به نزد قوم گل بريخوام  می. صبح باید برم تا ادي رو به ایدندریل ببرم«
ها طول  براي تو رسیدن هفته. بره امشب با اژدها خواهند بود و فردا اژدها اونا رو به اونجا می 26و کیلن و سیدن
  .تونیم وقت تلف کنیم نمی. خواهد کشید

ام به اونا  ي خطر همان طور که به تو گفته هدربار. به ریچارد و کیلن بگو که فوراً به نزد من در ایدندریل بیان
  ».چین جایی وجود داشته باشههماگه . که این بچه رو به جاي امنی ببريبهتر باشه بعدش شاید . بگو

  »اي نیست که من بتونم انجام بدم؟ کار دیگه«

ذاشتم از دید من گ هرگز نباید می. کردم فرصت داریم من ابله بودم که فکر می. ترین تماس با ریچارده مهم«
شاید تو بتونی بهش بگی که من پدربزرگش هستم و دارکن رال «. اش را مدتی با تفکر مالید چانه» .خارج بشه
  ».شاید به خشمش فرصت بده که تا قبل رسیدن به من سرد بشه. پدرش بود

تصور . خلق ارد کجکنند؟ ریچ دونی قوم گل ریچارد رو چی صدا می می«. زد ابرویش را باال برد و لبخند زد
ترسم که شمشیر  اما می. شناسم ترین اشخاصیه که من می اون یکی از مالیم. ي مردم ریچارد بین همه. کن

  ».اش رو بروز داده باشه ي دیگه حقیقت چهره

تو رو . شه از فهمیدن اینکه تو پدربزرگش هستی، عصبانی نمی«. ي نادري گرفت دهنده ي اطمینان چیس قیافه
  ».هدوست دار
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و اینکه من این . کنم از دونستن اینکه پدرش واقعاً کیه خشنود بشه شاید چنین باشه، اما فکر نمی«. زد آه کشید
  ».بزرگش کرد و همدیگه رو عمیقاً دوست داشتند 27جرج سایفر. دانستنی رو ازش مخفی کردم

  ».ده این حقیقت داره و چیزي تغییرش نمی«

  »کنی؟ به من اعتماد می«. گرفتگردنبند را باال . زد تایید کرد

بگذار برات قالب رو «. چیس جادوگر را مدتی ارزیابی کرد، سپس راشل را راست روي زانویش نشاند
  ».ببندم

بعد قالب شدن دور گردنش، راشل سنگ کهربایی را در دستان کوچکش گرفت و صورتش را خم کرد تا 
  ».کنم، زد به خاطر تو ازش به خوبی مراقبت می«. آن را ببیند

ي راشل قرار داد،  یک انگشت روي هر شقیقه» .کنی مطمئنم که می«. جادوگر موهاي او را به هم ریخت
ي  گذاشت که جادو در او جریان بیابد و به او این فکر را ببخشد که گردنبند چقدر مهم است، اینکه نباید درباره

ي اردن کرده بود، از آن  اید همان طور که با جعبهآن یا اینکه از کجا به دستش آورده صحبت بکند، و اینکه ب
  .محافظت بکند

چیس با دو دست کمر راشل را گرفت و او را کنار خودش روي . انگشتانش را برداشت و راشل لبخند زد
بند چرمی را . ترین را پیدا کرد در انبار چاقوهاي روي کمرش گشت و بند کوچک. نیمکت گذاشت تا بایستد

  .ي غالف شده را جلوي صورت راشل گرفت هباز کرد و تیغ

خوام تا وقتی بهت آموزش ندادم بیرونش  اما نمی. بندي چون که حاال دختر من هستی، مثل من یه چاقو می«
بهت دفاع . دم که چطور به شکلی امن ازش استفاده بکنی به تو یاد می. جوري ببري ممکنه خودت رو بد. بیاري

  »خب؟ خیله. دم از خودت رو یاد می

  ».دي که مثل خودت باشم؟ ازش خیلی خوشم میاد، چیس به من یاد می«. ي راشل بشاش شد قیافه

به نظر حتی . دونم چقدر در آموزش تو خوب خواهم بود نمی«. چیس حین بستن بند چرمی به کمر او غرید
  ».تونم بهت یاد بدم که بابا صدام کنی نمی

  ».بابا براي من یکسانهمعنی چیس و «. راشل با خجالت لبخند زد

                                                             
27 George Cypher 

http://yakhoatash.wordpress.com


 

 http://yakhoatash.wordpress.com                        سحر: مترجم

چیس، اگه «. زد برخاست و ردایش را مرتب کرد. ي تسلیم لبخند زد چیس سرش را تکان داد و به نشانه
  ».خواي با خودت بردار هر تعداد نفر که می. کنه چیزي الزم داري ژنرال فرمانده تریماك بهش رسیدگی می

کنم یه مرد و دخترش توجه کمتري جلب  بعالوه فکر میخوام، و  عجله دارم، بار اضافه نمی. خوام هیچی نمی«
  .با منظور به سنگ دور گردن راشل نگاه کرد» ي اصلی این نیست؟ مگه ایده. خواهند کرد

من تا رسیدن به مسیرِ «. این دو زوجی عالی تشکیل خواهند داد. زد با تحسین ذهن تیز نگهبان مرز لبخند زد
  ».تونیم راه بیفتیم کارهایی باید صبح انجام بدم و بعدش می. سمت ادي با شما مسافرت خواهم کرد

  ».تو به نظر قبل عزیمت به استراحت نیاز داري. خوبه«

  ».کنم حق با توست فکر می«

فکر کرده بود به دلیل چند روز نخوابیدن است، اما به آن . زد ناگهان متوجه شد که چرا این قدر خسته است
که چند ماه براي متوقف کردن دارکن رال تالش کرده بودند و درست وقتی که فکر به این دلیل بود . علت نبود

و این بار تنها یک جادوگر خطرناك . اند، متوجه شد که تازه شروع شده است کرد تمام شده و سرانجام برده می
  .ي جهان زیرین بود جنگیدند؛ نگهدارنده نبود که با او می

اکنون . کنند، چقدر وقت دارند ها عمل می دانست، چگونه جعبه می مقابل دارکن رال بیشتر قوانین را
زد ناامیدانه احساس جهالت . ي بعدي ببرد نگهدارنده ممکن بود در پنج دقیقه. هایش نزدیک به هیچ بود دانسته
  .داند؛ مجبور بود بر آن دانش متکی باشد حدس زد چیزهایی می. در درونش آه کشید. کرد

 -گفت که اسمش کلیه  - ها  ضمناً، یکی دیگه از شفادهنده«: وي کمر راشل گفتچیس حین تصحیح چاق
ي  به عقب تکیه داد و جیبش را با دو انگشت بزرگ گشت، یک تکه» .این پیام رو بهم داد تا به تو برسونم

  .آن را به جادوگر داد. کوچک از کاغذ را بیرون کشید

  .کوه شمالی، ردیف سوم ي ي غربی، جاده لبه: گفت کاغذ می» این چیه؟«

گفت . تونی پیداش کنی گفت جاییه که می«. خواند اشاره کرد چیس به کاغذي که زد جلو گرفته بود و می
کنه و اینکه اونو رقیق دم  کنه به استراحت نیاز داري و اگه پیشش بري، برات چاي استنادین آماده می فکر می

  »داره؟معنایی براي تو . کنه تا تو راحت بخوابی می

ها  کنی درد زخم اگه فکر می. تو هم کمی استراحت کن. کمی«. زد یادداشت را در مشتش له کرد
  »...ها بسپارم تا برات تونم به یکی از شفادهنده گذارند که بخوابی، می نمی

http://yakhoatash.wordpress.com


 

 http://yakhoatash.wordpress.com                        سحر: مترجم

  ».خوابم من راحت می! نه«. چیس دستش را باال برد

. فکري به ذهنش خطور کرد و برگشت. به رفتن کردي چیس زد و شروع  به بازوي راشل و شانه» .خیله خب«
  »هاي طال و گلدوزي شده؟ هیچ وقت دیدي که ریچارد یه کت قرمز بپوشه؟ کت قرمز با دکمه«

باید بهتر از من بدونی که ریچارد همچین کت . ریچارد؟ زد، نصف تربیت اون با تو بوده«. چیس خندید
. ده هاي زمین رو ترجیح می رنگ. ریچارد راهنماي جنگله. نی دارهاي براي مهما اون یه کت قهوه. قرمزي نداره

  »چطور؟. هیچ وقت ندیدم چیزي به رنگ قرمز بپوشه

بسیار مهمه، ! هرگز. وقتی اونو دیدي، بهش بگو که من گفتم کت قرمز نپوشه«. زد به سوال اعتنا نکرد
  ».کت قرمز ممنوع. فراموش نکن

  .نباید به پیرمرد فشار بیاورددانست که کی  می» .دم انجامش می«

هاي غذاخوري را  تواند محل یکی از تاالر با خودش فکر کرد که آیا می. زد راشل را قبل رفتن سریع بغل کرد
  .نباید زیاد از وقت شام گذشته باشد. به یاد بیاورد

خوب، . نداده بود اقدامی براي یافتن محل خوابی براي خودش انجام. رود داند کجا می ناگهان فهمید که نمی
  .توانست خودش هم آنجا برود می. ها گفته بود ي آن به چیس درباره. مهم نبود، قصر اتاق مهمان داشت

مرد متشخصی با ریش خاکستري مرتب و رداي طالیی رسمی . کاغذ مچاله شده را باز کرد و به آن نگاه کرد
  .زد به آرامی او را گرفت. شد از کنار او داشت رد می

  »شید، ممکنه به من بگید مکان این آدرس کجاست؟ببخ«

بگذارید تا . دور نیست. هاست این اقامتگاه شفادهنده. البته، قربان«. مرد ریشو با احترام سرش را خم کرد
  ».دم ي راه رو نشون می قسمتی از راه همراهتون بیام و بعدش جهت ادامه

  ».کنید لطف می. تشکر«. کرد ناگهان چندان احساس خستگی نمی. زد لبخند زد
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  فصل پنجم
شور و سطلی را  هاي سنگی چرخید، خدمتکاري پیر که زمین ي باالي پله از گوشه 28وقتی خواهر مارگارت

  .ي پیرزن را لمس کند اي ایستاد تا باالي سر خمیده خواهر لحظه. کرد او را دید و به زانو افتاد حمل می

  ».رحمت خالق بر فرزندش«

 تشکر خواهر و رحمت او بر شما در خدمت به آرمانش«. دندانِ گرمی به باال نگاه کرد بیزن با لبخند.«  

مارگارت با . مارگارت لبخند را برگرداند و تماشا کرد که پیرزن سطل سنگینش را به پایین راهرو کشید
  .ار داشتاما خودش هم بیدار بود و ک. زن بیچاره، مجبور به کار کردن در نیمه شبه: خودش فکر کرد

. ي باال را اشتباه بسته است نگاه کرد و دید که به خاطر عجله سه دکمه. ي لباسش کشش ناراحتی داشت شانه
  .ها را دوباره بست قبل باز کردن در سنگین بلوط به تاریکی، آن

را  اش خواهر با نگه داشتن کتاب روي دهان خمیازه. زد او را دید و به سمتش دوید یک نگهبان که قدم می
  .نگهبان ایستاد. مخفی کرد

  »اسقف کجاست؟. لرزونند فریادهاش فقراتم رو می. زد اسقف کجاست؟ اونو صدا می! خواهر«

بعد برخاستن او، به سمت پایین برج راه . خواهر به او اخم کرد تا طرز رفتار یادش افتاد و تعظیم سریعی کرد
  .افتاد و نگهبان به دنبالش آمد

  ».زنه نمیاد دلیل که پیشگو نعره می اسقف تنها به این«

  ».زد اما پیشگو مشخصاً اونو صدا می«

نیمه شخصی باشی که  حاضريو تو «. ایستاد و دستی را که کتاب را نگه داشته بود با دست دیگرش گرفت
  »زنه؟ کنه، تنها چون پیشگو صداش می کوبه و بیدارش می اتاق خواب اسقف رو می درِشب 

  ».نه، خواهر«. نماندصورت نگهبان ه برنگ  ،زیر مهتاب

  ».بیرون کشیده بشه نکنه که یه خواهر باید از تختخواب براي چرندیات او کفایت می«

  »...زد که داد می. گفت، خواهر دونید چی می اما نمی«
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ان  به زب نوهاي او یک کلمه از گفتهحتی الزمه یادآوري کنم که اگه . کافیه«: اي اخطار داد با صداي آهسته
  »؟دي می، سرت رو از دست ريبیا

  ».جز به یه خواهر. مگ یهرگز یک کلمه از اونا نم. نه، خواهر«. دستش به گلویش رفت

  ».ريهرگز نباید به زبان بیا. نه حتی به یه خواهر«

هیچ وقت . فقط قبالً هیچ وقت نشنیده بودم که همچین داد بزنه .عفوم کنید، خواهر« :لحنش عذرخواهانه شد
هرگز نشنیده . هاش باعث ترسیدنم شدند حرف. صداش رو نشنیده بودم براي درخواست اومدن یه خواهر جز

  ».هایی بزنه بودم چنین حرف

به این دلیل . شه گاهی موفق می. قبالً اتفاق افتاده. هاي ما بگذرونه نقشه کشیده تا صداش رو از حفاظ«
هر چی شنیدي، بهتره قبل . شنوند تکرار نکنند تفاقی میسوگند خوردند که هرگز چیزهایی رو که ا محافظینش

  ».ي این مکالمه فراموش بکنی، مگه اینکه بخواي ما در فراموش کردنش به تو کمک بکنیم خاتمه

توانستند بگذارند که او بعد  آمد، اما نمی خواهر از ترساندن این مرد خوشش نمی. سرش را با ترس تکان داد
دستش را به . عادي نبودند هاي ها براي ذهن پیشگویی. براي دوستانش بجنباند یک فنجان آبجو زبانش را
  .مالیمت روي شانه او گذاشت

  »اسمت چیه؟«

  ».هستم، خواهر 29من شمشیردار، کوین اندلمر«

تونی جلوي زبانت رو در مورد هر چی که شنیدي تا قبرت نگه داري، ترتیب تغییر  اگه به من قول بدي که می«
  ».آشکارا مناسب این وظیفه نیستی. دم میپستت رو 

دم با صد کافر از سرزمین وحشی روبرو بشم تا اینکه مجبور  ترجیح می. ستایش بر شما، خواهر«. به زانو افتاد
  ».خورم، سر جانم قسم می. باشم صداي پیشگو رو بشنوم

نان بگو که خواهر مارگارت دستور ي نگهبا  در انتهاي این پاس به فرمانده. سر پستت برگرد. شه پس انجام می«
  ».رحمت خالق بر فرزندش«. سر او را لمس کرد» .تغییر پست تو رو داده

  ».تشکر از محبت شما، خواهر«
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هاي مارپیچ، و به داخلِ  هاي کوچک در انتها، به پایینِ پله به قدم زدن ادامه داد؛ از عرض برج به ستون
. دو نگهبان با نیزه در دو طرف در قرار داشتند. شد تگاه پیشگو ختم میراهروي روشن شده با مشعل که به در اقام

  .با هم تعظیم کردند

  ».کرده ها صحبت می شنوم که پیشگو از بین حفاظ می«

با حفظ نگاه روي خواهر به نگهبان » .م واقعاً؟ من که چیزي نشنیده«. اي به او نگاه کردند چشمان سرد تیره
  »؟تو چیزي شنیدي«: دیگر گفت

اش را با پشت دستش  چانه. اش انداخت و سرش را براي تف کردن برگرداند نگهبان دیگر وزنش را روي نیزه
  ».به سکوت قبرستان بود. هیچی«. پاك کرد

  »جنبوند؟ اون پسر در اون باال زبانش رو می«: اولی پرسید

. خواهر پیدا کرده بود گذشتهها از زمانی که پیشگو راهی براي بیرون فرستادن حرفی جز احضار یک  مدت«
  ».هاي پیشگو رو نشنیده بود، فقط همین اون قبالً هرگز حرف

  »خواید ما کاري بکنیم که دیگه هرگز چیزي نشنوه؟ یا نگه؟ می«

  ».م به من سوگند خورده و من دستور تغییر پستش رو داده. الزم نیست«

  ».تره سوگند تیغ حقیقی. دادن کلمات نیستسوگند جز بیرون «. ي تلخی گرفت به کلمه قیافه» .سوگند«

تري  واقعاً؟ باید فرض کنم سوگند سکوت تو هم چیزي بیش از بیرون دادن کلمات نیست؟ باید راه حقیقی«
  .خواهر خیره شدن به او را ادامه داد تا سرانجام سرش را پایین انداخت» براي اطمینان از سکوت تو پیدا کنیم؟

  ».به حد کافی حقیقیهسوگند من . نه خواهر«

  »اي در اطراف بوده که فریاد زدن اونو بشنوه؟ کس دیگه«

به محض اینکه شروع به صدا کردن اسقف کرد، ما منطقه رو گشت زدیم تا مطمئن بشیم کسی از . نه، خواهر«
ي دور ها ي ورودي وقتی فهمیدیم خبري نیست، من نگهبانان رو در همه. خدمه یا شخصی دیگه در اطراف نباشه

فکر کردم تصمیم اینکه . اون قبالً هیچ وقت اسقف رو صدا نزده بود. و بر گماشتم و به دنبال یه خواهر فرستادم
  ».ي یه خواهر باشه، نه من آیا اسقف در نیمه شب بیدار بشه یا نه، باید به عهده

  ».طرز تفکري صحیح«
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  ».بشیم کسی چیزي نشنیدهحاال که شما اینجا هستید، خواهر، ما باید بریم تا مطمئن «

و بهتره امیدوار باشی که شمشیردار اندلمر مراقب باشه که از دیوار نیفته و گردنش نشکنه، «. با سر تایید کرد
اما اگه شنیدید که حتی یک کلمه از چیزهایی «. نگهبان از روي رنجش غرولند کرد» .وگرنه من سراغت میام

  ».تادن براي کشیدن حتی یه نفس یه خواهر پیدا کنیدکه امشب شنیده رو تکرار بکنه، قبل ایس

حین تمرکزْ کتاب را با دو دست به سینه نگه . ها را حس کرد خواهر در وسط راهروي داخلی ایستاد و حفاظ
ها آن  پیشگو احتماالً سال. وقتی آن را یافت لبخند زد؛ یک دستکاري ظریف در بافت. داشت، دنبال رخنه گشت

هاي رخنه را به هم دوخت، به آن خاري از قدرت متصل کرد که  چشمانش را بست و لبه. ردهک را انگولک می
با اندوه  زماناز ابتکار و پشتکار او هم. گرفت کرد جلویش را می اگر پیشگو دوباره همان روش را امتحان می

  در درون آه کشید؛ مگر پیشگو چه کار دیگري براي انجام دادن داشت؟. متحیر شد

از یک دیوار چند تابلوفرش آویزان بودند و زمین سخاوتمندانه . ها روشن بودند اق جادار او چراغدر ات
ها گشوده در  هاي متعلق به آن کتاب. خالی بودند هاي کتاب نیمه قفسه. هاي رنگارنگ محلی بود پوشیده از فرش

هاي افتاده بر زمین و برخی  الشها، برخی به صورت روي ب ها و کاناپه هر طرف پخش بودند؛ برخی روي صندلی
  . هایی نامنظم انباشته شده بودند اش در توده کنار صندلی مورد عالقه

روي صندلی . ي اتاق رفت خواهر مارگارت به سمت میز تحریر زیباي ساخته شده از چوب خوشبو در گوشه
. ها رسید الی در انتهاي نوشتهاي خ ي نرم نشست و کتاب را روي میز باز کرد، ورق زد تا به صفحه داراي رویه

ي باغ کوچک باز بود، نسیم مالیمی را به هواي گرم داخل راه  در دولنگه. احتماالً در باغ بود. دید پیشگو را نمی
ها  ي پیشگویی ها را کنار کتابِ گشوده کن درآورد، آن ي جوهر، قلم و جوهر خشک از کشوي میز شیشه. داد می

  .گذاشت

رداي . کرد روشنایی ایستاده بود، او را تماشا می کرد، پیشگو در چهارچوب درِ باغ در نیمه وقتی به باال نگاه
هاي مقابل  حرکت ایستاده بود و دستانش را در آستین بی. سیاهی به تن داشت که کالهش باال کشیده شده بود

  .ودچهارچوب در نه تنها با اندازه بلکه همچنین با حضور او پر شده ب. فرو برده بود

  ».30عصر بخیر، ناتان«. ي جوهر بیرون کشید درب را از شیشه

ها آمد، کاله سیاه را عقب زد تا موهاي سفید پرپشت صاف  ناتان با سه قدم نیرومند آهسته از سایه به نور چراغ
دیده ي ردا  قسمت فوقانی گردنبند فلزي، اندکی باالي یقه. رسیدند آشکار کند هاي پهنش می خود را که به شانه
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ابروهایی سفید باالي چشمانی گودافتاده را . عضالت فک نیرومند داراي اصالح صافش سفت شدند. شد می
  .ي زیباي خشنی داشت شناخت، قیافه با وجود اینکه پیرترین مردي بود که مارگارت می. پوشانده بودند

مارگارت مطمئن نبود که . انه استخواست همه فکر بکنند که دیو یا کامالً باهوش و می. و کامالً دیوانه بود
  .هیچ کس مطمئن نبود. کدام صحیح است

  .ترین فرد زنده بود در هر صورت، او احتماالً خطرناك

  »اسقف کجاست؟«: اي پرسید کننده ناتان با لحن تهدید

ست ما اسقف رو به این دلیل ساده که تو غوغایی براي درخوا. نیمه شبه، ناتان«. مارگارت قلم را برداشت
شینی تا شروع  چرا نمی. تونه یه پیشگویی رو ثبت کنه هر خواهري می. کنیم اي، بیدار نمی اومدنش راه انداخته

  ».کنیم

. صبرم رو امتحان نکن، خواهر مارگارت«. ناتان به کنار میز به روبروي او آمد، مانند برجی باالي سر او ایستاد
  ».ي مهمیه این مساله

بازي؟ حاال که منو در  الزمه یادآوري کنم که می. و تو صبر منو امتحان نکن، ناتان«. کردرو به باال به او نگاه 
برگردم و سعی کنم که بخشی از خواب شب بهش اي، بگذار تمومش کنیم تا  وسط شب از تختم بیرون کشیده

  ».رو نجات بدم

  ».موضوع مهمیه. من اسقف رو درخواست کردم«

 کنه میاحتماالً تفاوتی ن. اي رمزگشایی کنیم ها پیش به ما داده هایی که سال وییناتان، ما هنوز مجبوریم پیشگ«
  ».اگه این یکی رو به من بگی و اسقف صبح، یا هفته بعد، یا حتی سال بعد بخونه

  ».من پیشگویی براي تحویل دادن ندارم«

  »منو از تختم براي همنشینی صدا کردي؟«. خشم مارگارت برانگیخته شد

» .تو به حد کافی زیبا هستی، گرچه کمی زودرنج هستی. شکایت داري؟ شب زیباییه«. گشادي زدلبخند 
خواي  نه؟ خوب، حاال که اومدي و مجبوري یه پیشگویی داشته باشی، می«. سرش را به یک طرف خم کرد

  »ي مرگت بگم؟ بهت درباره

  ».کنم به او واگذار می. خالق وقتی انتخاب بکنه، جان منو خواهد گرفت«
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خواهر مارگارت، ممکنه ترتیب فرستادن یک زن «. ناتان از روي سر او به دور خیره شد و سرش را تکان داد
  ».کنم براي مالقات با من رو بدي؟ اخیراً احساس تنهایی می

  ».خواهران تدارك فاحشه براي تو نیست ٔوظیفه«

  ».اند فرستادهام برام روسپی  اما اونا در گذشته وقتی پیشگویی تحویل داده«

نیمه برهنه . و آخري قبل اینکه بتونیم باهاش صحبت بکنیم رفت«. با احتیاطی عمدي قلم را روي میز گذاشت
  . دونیم هنوز نمی ،ها رد شد اینکه چطور از نگهبان. و نیمه دیوانه فرار کرد

هاي تو  م پیداش کنیم گفتهقبل اینکه بتونی. قول داده بودي، ناتان. گی قول داده بودي که پیشگویی بهش نمی
نزدیک به شش هزار نفر به خاطر . جنگ خانگی راه انداخت. مثل آتش وحشی پخش شد. رو بازگو کرده بود

  ».که به اون زن جوان گفتی مردند چیزهایی

  ».دونستم واقعاً؟ نمی«. ابروان سفیدش باال رفتند

ناتان، خود من با این بار سه «. رل بکندمارگارت نفس عمیقی کشید و آهسته صحبت کرد تا خشمش را کنت
  ».م مرتبه است که به تو گفته

  ».متاسفم، مارگارت«. به پایین با چشمانی غمزده نگاه کرد

  ».خواهر مارگارت«

  ».مطمئناً بیش از یه نوآموز نیستی. تر از اون هستی که خواهر باشی تر و جذاب خواهر؟ تو؟ تو خیلی جوان«

  .کتاب را بست و شروع به برداشتنش کرد» .انشب بخیر، نات«. ایستاد

  .صدایش باز پر از قدرت و تهدید بود» .بشین، خواهر مارگارت«

  ».گردم به تختم برمی. حرفی براي گفتن به من نداري«

  ».گفتم پیشگویی ندارم. نگفتم حرفی براي گفتن ندارم«

  »اشته باشی؟اگه بینشی نداشتی و پیشگویی نداري، چه چیز ممکنه براي گفتن د«

تر به صورت او خم  ها درآورد و پشت بند انگشتانش را روي میز گذاشت، نزدیک هایش را از آستین دست
  ».گم بشین، وگرنه نمی«. شد
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تر  تر و سریع مارگارت در نظر گرفت که از قدرتش استفاده بکند، اما تصمیم گرفت راضی کردن او ساده
  »یه؟حرفت چ. خیله خب، نشستم«. است و نشست

  ».ها رخ داده انشعابی در پیشگویی«: زمزمه کرد. بیشتر به جلو خم شد و چشمانش گشاد شدند

  »کی؟«. خواهد از روي صندلی بلند شود مارگارت احساس کرد که می

  ».درست همین روز. همین امروز«

  »پس چرا منو وسط شب صدا زدي؟«

  ».به محض اینکه به من نازل شد صدا زدم«

  ».اند ها قبالً هم رخ داده صبر نکردي؟ انشعاب و چرا تا صبح«

  ».نه به اهمیت این یکی«. سرش را آهسته با لبخند تکان داد

او از . 31البته جز وارن. شد هیچ کس از شنیدنش خوشحال نمی. اشتیاقی براي اطالع دادن به دیگران نداشت
. اما دیگران خرسند نخواهند شد. خواهد شد ها داشته باشد، مشعوف اي براي نهادن در پازل پیشگویی اینکه قطعه

  .ها کار بود این به معناي سال

هایی به  در هر شاخه پیشگویی. شدند بودند، به چندین احتمال منشعب می» اگر و سپس«ها  بعضی از پیشگویی
ها هم همیشه  کردند، چون حتی خود پیشگویی دنبالش وجود داشتند، اتفاقات هر شاخه را پیشگویی می

  .دانستند که چه اتفاقی رخ خواهد داد ینم

شد، یک احتمال رخ  داد و اینکه کدام شاخه صحیح است حل می ها رخ می وقتی یکی از این نوع پیشگویی
هاي دیگر اکنون نقض  هاي شاخه تمام پیشگویی. شد که پیشگویی منشعب شده است داد و اصطالحاً گفته می می

هاي مقدس  شدند، پیشگویی هاي درخت تقسیم می ها مثل شاخه ک از آنهر ی. شدند گشته و پیشگویی غلط می
هایی که اکنون  داد، پیشگویی وقتی یک انشعاب رخ می. کردند را با اطالعات مغشوش، متناقض و غلط پر می

  .شدند ي قابل ردگیري دنبال و حذف می اشتباه بودنشان معلوم شده بود، باید تا دورترین شاخه

ي غلط یا صحیح هستند  شدند، دانستن اینکه در شاخه هرچه وقایع از انشعاب دورتر می. ی بودفرسای کار طاقت
دهند، یا بین  مشکل بود که گفته شود دو پیشگویی درست به دنبال هم هستند، با هم رخ می. شد دشوارتر می

                                                             
31 Warren 

http://yakhoatash.wordpress.com


 

 http://yakhoatash.wordpress.com                        سحر: مترجم

یک پیشگویی در  کردند که کشف شود گاهی وقایع رخ داده کمک می. ها هزاران سال فاصله وجود دارد آن
  .شد ي زمانی بیشتر از انشعاب، کار یافتن ارتباط دشوارتر می با فاصله. کجاي زمان باید نهاده شود، اما فقط گاهی

توانستند مطمئن باشند که قسمتی از آن را انجام  کشید و حتی بعد آن تنها می ها طول می این تالش سال
ي انشعابی  خوانند یا یکی در شاخه ن بدانند که پیشگویی صحیحی را میتوانستند با اطمینا تا امروز نمی. اند داده

فایده  به این دلیل برخی پیشگویی را در بهترین حالت غیر قابل اعتماد، در بدترین حالت بی. غلط در گذشته
یک  دانستند، هاي صحیح و غلط را می تر، شاخه دانستند، و مهم اما اکنون که یک انشعاب را می. دانستند می

  .راهنماي باارزش داشتند

  »پیشگویی منشعب شده چقدر مهمه؟«

  ».تر از این، چیزي نداریم مهم. یه پیشگویی اساسیه«

یک پیشگویی اساسی تقریباً روي هر چیز اثر . کشید ها طول می کشید، دهه ها طول نمی سال. ها دهه
شدند،  ي غلط چیده نمی هاي فاسد شاخه میوهتا وقتی . مثل این بود که از این به بعد کور هستند. گذاشت می
  .توانستند به چیزي اعتماد بکنند نمی

  »دونی کدوم منشعب شده؟ می«

  ».دونم چه چیزي رخ داده می. دونم ي غلط و صحیح رو می شاخه«. ناتان با غرور لبخند زد

ی نبود که به سادگی یک ها به ترتیب زمانی نبودند، راه از آنجا که پیشگویی. خوب، حداقل این را داشتند
و بهتر اینکه به . دانستند از کجا شروع بکنند می: ي شروع خیلی خوبی داشتند شاخه را دنبال کنند، اما اکنون نقطه

  .ها بعد اند، نه سال محض وقوع مطلع شده

صندلی « .اي که مادرش را خشنود کرده باشد لبخند زد ناتان مثل بچه» .اي، ناتان کارت رو خوب انجام داده«
  ».ي انشعاب بگو بیار و به من درباره

  .ناتان با هیجان یک صندلی به کنار میز کشید

  »تونی بگی کدوم پیشگویی منشعب شده؟ ناتان، می«

. ها خطرناك هستند خواي بدونی، خواهر مارگارت؟ پیشگویی مطمئنی که می«. چشمانش با شیطنت برق زدند
  ».خودت گفتی. ی رو تعریف کردم، هزاران نفر مردندي قبل که من به بانویی زیبا یک دفعه

  ».این خیلی اهمیت داره. دیروقته. ناتان، لطفاً«
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  ».کلمات دقیق یادم نمیاد«. شادمانی از قیافه ناتان رفت

دید که گویا  ها مطرح بود، ذهن ناتان کلمات را چنان می مارگارت شک داشت؛ وقتی موضوع پیشگویی
دونم به یاد آوردن هر تک  می. فهمم می«. دستش را روي بازوي او گذاشت. اند ي سنگی حک شده روي صفحه
  ».تونی بگو بهترین رو که می. کلمه دشواره

اون یکی که چیزي «. اش را با شست و نوك انگشتانش خاراند به سقف نگاه کرد و چانه» .خوب، بگذار ببینم«
  ».اندازه بر جهان سایه میها  گه که با شمردن سایه ي شخصی از دهارا می درباره

آورد،  دانست که ناتان احتماالً کلمه به کلمه آن را به خاطر می می» بیشتر به خاطرت میاد؟. خیلی عالی، ناتان«
  ».شه کمک بزرگی براي من می«. اما دوست دارد به او چرب زبانی بشود

هاي حساب شده، شکوفه خواهند  سایه با نسیم زمستان،«. ناتان مدتی به او خیره شد و سپس سرش را تکان داد
اگر اشتباه . ي او جهان را به تاریکی خواهد برد ها را صحیح بشمارد، سایه خواهی دهارا سایه اگر وارث انتقام. داد

  ».بشمارد، جانش را تاوان خواهد داد

شگویی را معناي پی» .امروز اولین روز کامل فصل زمستان بود. داره حقیقتاً که یک پیشگویی انشعاب«
ها بوده، و نگرانی  این یکی موضوع مطالعه و بحث بسیار در سرداب. دانست، اما با آن آشنایی داشت نمی

  »و کدام شاخه رو پیشگویی در پیش گرفته؟«. ي اینکه در کدام سال رخ خواهد داد درباره

  ».ي بدتر شاخه«. چهره ناتان عبوس شد

  »ریم؟ ي این شخص از دهارا می ما تحت سایه«. انگشتان مارگارت با یک دکمه ور رفتند

گیر رها  اگر نیروهاي تاوان: گه پیشگویی به دنبال اون می. تر مطالعه بکنی، خواهر ها رو دقیق باید پیشگویی«
آنگاه امید به نجات به . تر خواهد افتاد ي شهوتی تیره شوند، جهان از طریق آنچه کرایه داده شده است تحت سایه

تنها شخص با شهوتی «: خم شد و زمزمه کرد» .فید شخص متولد شده براي حقیقت خواهد بودنازکی تیغ س
  ».نظمی خواهد بود تر، خواهر مارگارت، ارباب بی تیره

  ».خالق ما رو در نور خودش پناه بده«: مارگارت دعایی زمزمه کرد

اگه طالب . گه، خواهر ما میاد نمیي اینکه خالق به کمک  پیشگویی چیزي درباره«. کرد لبخند ناتان مسخره می
  ».ده ي صحیح رو دنبال کنی که اندك امیدي می نجات یافتنی، بهتره شاخه
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تونیم  بدون دونستن معنا، ما نمی. دونم ناتان، من معناي این پیشگویی رو نمی«. هاي دامنش را مرتب کرد چین
تونی یک پیشگویی در هر شاخه به من  می. دونی گفتی که اونا رو می. ي صحیح و غلط رو دنبال کنیم شاخه

  »بگی تا بتونیم مسیر اونا رو تعقیب کنیم؟

. وحشت، ناامیدي و یاس آزادانه حکومت خواهند کرد. خواهی ارباب هر حریف را نابود خواهد کرد انتقام«
  ».این یکی به دنبال شاخه غلطه

  »ي صحیح؟ و یکی در شاخه«. شدمارگارت کنجکاو بود که چگونه ممکن است پیشگویی صحیح بدتر با

با برطرف شدن خطر سایه، در میان همه یک نفر : گه ي صحیح می یک پیشگویی نزدیک به دنبال شاخه«
براي . تر مردگان خواهد آمد سپس تاریکی عظیم. متولد شده با جادوي آشکار کردن حقیقت زنده خواهد ماند

ي شادمانی  دپوش باید به مردمش عرضه شود تا موجب هلهلهاینکه شانسی براي پیوند زندگی باشد، این زن سفی
  ».ها شود آن

اولی براي درك به حد کافی . آورد هیچ کدام را به خاطر نمی. ي دو پیشگویی تعمق کرد مارگارت درباره
بل تر بود، اما به نظر قا دومی مبهم. ي غلط را از آن دنبال کنند، حداقل تا حدي توانستند شاخه می. ساده بود

اشاره به . گیر تشخیص داد ي یک اعتراف آن را به عنوان یک پیشگویی درباره. رمزگشایی با کمی مطالعه بود
  .گیر مادر بود سفیدپوش بودن به معنی اعتراف

تره، اما با وجود این  ي صحیح کمی سخت شاخه. کنه تر می این ردگیري شاخه غلط رو آسون. تشکر ناتان«
هاي به دنبال این واقعه  باید دنبال پیشگویی. دادن مسیر، ما قادر به استدالل خواهیم بودپیشگویی براي نشان 

به نظر شاید قراره ازدواج کنه، یا چیزي با «. لبخند کوچکی زد» .به نحوي اون براي مردمش شادي میاره. باشیم
  ».این ماهیت

با . و خندید تا به سرفه و خفقان افتادبلند شد . پیشگو به او پلک زد، سپس سرش را عقب برد و قهقهه زد
  .صورت قرمز به سمت مارگارت برگشت

دید  رید انگار آنچه که انجام می شق راه می طرزي که شما خواهران به اطراف شق! شما ابلهان فخرفروش«
ي به هم ندازید که طور منو به یاد حیاطی پر از جوجه می! کنید دونید چکار می معنایی داره، انگار که حتی می

پاشم و شما  ي پیشگویی رو جلوي پاهاتون می من دانه! فهمند کنند که انگار ریاضیات عالی می جیک می جیک
  »!زنید زنید و به سنگریزه نوك می خاك رو به هم می

  ».ناتان، کافیه«. براي اولین بار از زمانی که خواهر شده بود، احساس کوچکی و جهالت کرد
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  ».ها احمق«

ناتان . قبل اینکه متوجه شود قدرت را رها کرده بود. سریع روي او خم شد که مارگارت را ترساند ناتان چنان
مارگارت تقریباً بالفاصله قدرتش را عقب . اش چنگ زد و براي تنفس تقال کرد ناتان به سینه. را به زانو انداخت

  .خواند، متاسف از اینکه به خاطر ترس چنین واکنش نشان داده بود

  »خوبی؟. منو ترسوندي. کنم، ناتان خواهی میعذر«

  .دمانمارگارت با عدم آسایش منتظر بهبود او . ناتان خود را به روي صندلی کشید و با سر تایید کرد

خواي یه پیشگویی بهت نشون  خواي واقعاً بترسی؟ می ترسوندمت؟ می«. لبخند تلخی روي لب ناتان ظاهر شد
قبالً هرگز . لکه بهت نشون بدم؟ به شکلی که باید انتقال داده بشه، بهت نشون بدمبدم؟ نه اینکه کلمات رو بگم، ب

تونید معنا رو با کلمات  کنید که می کنید و فکر می شما همه، اونا رو مطالعه می. م به یه خواهر نشون نداده
  ».این طرز عمل واقعی نیست. کنید رمزگشایی بکنید، اما درك نمی

  ».دن ت چیه؟ منظور از اونا از پیش گفتنه و کاریه که انجام میمنظور«. به جلو خم شد

اونا از شخصی داراي موهبت نظیر من، یعنی پیشگویی، به پیشگوي . فقط بخشی ازش«. سرش را تکان داد
هدف خونده شدن و درك شدن توسط موهبتی نظیر مال منه، نه بررسی شدن توسط . شن دیگه انتقال داده می

  ».شماکسانی با قدرت 

گوید یا  مطمئن نبود که آیا حقیقت را می. هرگز چنین چیزي نشنیده بود. مارگارت صورت او را مطالعه کرد
  ...اما اگر صحت داشت. زند از روي خشم حرفی می

ي خالق تالش  ما همه در جبهه. ناتان، هر چی که بتونی به من بگی یا نشون بدي، کمک بزرگی خواهد بود«
بله، من دوست دارم . نام همیشه تالش دارند ما رو ساکت کنند افراد شخص بی. و باید پیروز بشهآرمان ا. کنیم می

  ».تونی اگه می. ي اصلی انتقال پیشگویی رو به من نشون بدي طریقه

به » .خیله خب، خواهر مارگارت«. ناتان خودش را جمع کرد، به مارگارت با هیجانی سوزان چشم دوخت
. به چشمان من نگاه کن«: زمزمه کرد. اش چنان جدي بود که نفس مارگارت را برید قیافه. سمت او خم شد

  ».خودتو در اونا غرق کن

نگاه او مارگارت را به داخل کشید، چشمان نیلی رنگ او در دید مارگارت وسعت یافتند تا به نظر به آسمان 
  .کشد حس کرد که انگار ناتان هر نفس را به جاي او می. کرد صاف نگاه می
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با برطرف شدن خطر سایه، در میان . دم گم، اما این بار نشون هم می ي صحیح رو می دوباره پیشگویی شاخه«
  »...همه یک نفر داراي جادوي آشکار کردن حقیقت زنده خواهد ماند

دیگر در قصر نبود، در وسط خود بینش . کلمات محو شدند، به جایش مارگارت به داخل بینش کشیده شد
گیرهاي دیگر  مارگارت دید که اعتراف. گیر مادر اعتراف: زنی زیبا با موهاي دراز در لباس سفید ساتن دید. بود

دید که بهترین . آور آن را حس کرد شوند و وحشت عذاب هاي فرستاده شده از دهارا کشته می توسط چهارتایی
  .یر مادر را حس کردگ اندوه اعتراف. گیر در آغوش او مردند دوستان و خواهرِ زنِ اعتراف

ها را براي کشتن سایر  گیر مادر را مقابل شخص اهل دهارا که چهارتایی سپس مارگارت اعتراف
مارگارت با تعجب دید . ي سفیدپوش مقابل سه جعبه ایستاده بود قیافه مرد خوش. گیرها فرستاده بود دید اعتراف

بار جهان زیرین را اجرا  هاي شرارت اجرا کرد، طلسممرد مراسمی را . ي متفاوتی دارد که هر جعبه تعداد سایه
شد، به نحوي مارگارت دانست که امروز  در حالی که هوا روشن می. کرد، تمام شب تا خورشید طلوع کرد

  .دید آنچه همین امروز رخ داده بود را می. بوده

ي  ند دست دراز کرد و جعبهبا لبخ. ها ایستاد مقابل جعبه. ها را تمام کرده بود مرد سفیدپوش آماده سازي
ابتدا نور از داخل جعبه او را با درخشش خود در برگرفت، اما . انداخت وسطی را باز کرد، آن که دو سایه می

انتخاب اشتباه را کرده بود؛ جانش . سپس در نمایشی از قدرت، جادوي جعبه دور او چرخ زد و جان او را گرفت
  .باشد خواست داشته تاوان جادویی بود که می

شادي که زن . گیر را حس کرد شادي اعتراف. مردي که عاشقش بود. گیر مادر را همراه یک مرد دید اعتراف
این تصویري از . گیر مادر در کنار این مرد شاد شد قلب مارگارت با دیدن اعتراف. قبالً هرگز تجربه نکرده بود

  .داد اتفاقی بود که هم اکنون داشت رخ می

مرگی که توسط . پخش شدن جنگ و مرگ در سراسر زمین را دید. دابی جلو رفتسپس ذهنش در گر
ي جهان زیرین به دنیاي زندگان آورده شده بود، با شهوتی خبیثانه که مارگارت را از ترس به خفقان  نگهدارنده
  .انداخت

وي یک سکو ایستاده گیر مادر ر در وسط، اعتراف. پیشگویی او را به میان جماعتی انبوه، دوباره به جلو برد
  .زده و در خلقِ ضیافت بودند مردم هیجان. بود

هایی که باید صحیح رخ  شد بود، یکی از انشعاب آور که منجر به انشعاب پیشگویی می ي شادي این واقعه
امید . طلب جمعیت شد ي شادي مسحور روحیه. قاپید حفظ شود داد تا جهان از ظلمتی که آن را می می

گیر مادر عاشقش بود، کسی بود که با او ازدواج  ا حس کرد، کنجکاو که آیا مردي که اعترافاي ر منتظرانه
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قلبش با شوق . گفت شادي را براي مردم خواهد آورد اي بود که پیشگویی می کرد و آیا این واقعه می
  .خواست که این گونه باشد می

  . وزن سوزن شداشتیاق گرم مارگارت سرد شد تا پوستش س. اما چیزي صحیح نبود

اند و کنار او مردي ایستاده است، نه  گیر مادر بسته شده هاي اعتراف با موجی از نگرانی دید که دست
نگرانی . او تبري بزرگ را نگه داشته بود. معشوقش، بلکه مردي که صورتش با روبند سیاه پوشیده شده بود

  .مارگارت به وحشت تبدیل شد

. ر به زانو زدن کرد، مویش را چنگ زد و صورتش را روي بلوك گذاشتگیر مادر را وادا دستی اعتراف
گیر مادر  ي اعتراف اشک از چشمان بسته. موي او اکنون کوتاه بود، نه بلند آنطور که قبال بود، اما همان زن بود

  . مارگارت قادر به نفس کشیدن نبود. درخشید لباس سفیدش در آفتاب می. نشت کرد

گیر  سر اعتراف. اي زیر آفتاب برق زد و محکم به بلوك کوبیده شد لحظه. هوا برخاستتبر هاللی بزرگ به 
  . جمعیت هورا کشیدند. مادر در سبد افتاد

حوضی از خون روشن زیر . سر روي کف چوبی افتاد، روي لباس پخش شد خون فوران کرد و وقتی جسد بی
  .جمعیت با شعف هلهله کرد .مقدار زیادي خون. بدن جمع شد و لباس سفید را قرمز کرد

ناتان او را وقتی به جلو افتاد . فکر کرد که باال خواهد آورد. اي از وحشت از گلوي مارگارت گریخت ناله
  .دارد در آغوش نگه داشت اش را نگه می زده هنگام گریه او را مانند پدري که فرزند وحشت. گرفت

ایه که باید رخ بده تا دنیاي زندگان نجات پیدا  اره؟ این واقعهایه که براي مردم شادي می آه، ناتان، این واقعه«
  »کنه؟

اگه دنیاي زندگان قراره از . ي صحیح انشعابداره تقریباً هر پیشگویی در این شاخه. بله«: ناتان به مالیمت گفت
گویی مردم در این پیش. ي صحیح رو در پیش بگیره ي دنیاي مردگان حفظ بشه، باید هر واقعه شاخه نگهدارنده

. ي دیگه ظلمت جاودان دنیاي مردگانه گیر مادر شادي کنند، چون در شاخه باید از دیدن مرگ اعتراف
  ».دونم که چرا این چنینه نمی

اوه خالق عزیز، «. مارگارت در حالی که بازوانی نیرومند او را محکم نگه داشته بودند، روي رداي او گریست
  ».نیرو بده بهش. ات رحم کن به فرزند بیچاره

  ».جنگی ترحمی نیست وقتی با نگهدارنده می«
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  ».دیدن حقیقتش روحم رو زخمی کرد. آه ناتان، من پیشگویی مردن مردم رو خوندم، اما فقط کلمات بود«

  ».دونم چه خوب می. دونم می«. ناتان به پشت او کوبید

گویی صحیحیه که بعد اون یکی این پیش«. ها را از صورتش پاك کرد مارگارت خودش را راست کرد، اشک
  »که امروز انشعاب یافت قرار داره؟

  ».بله«

  »ي دیدن پیشگوییه؟ و این نحوه«

کلمات نیز با پیشگویی میان و باید . بینم به تو نشون دادم شکلی که اونا رو می. ي نزول به منه این نحوه. بله«
ی اونا رو نبینند، اما کسانی که قصد هست ببینند با نوشته بشن، تا کسانی که نباید پیشگویی رو ببینند شکل حقیق

  ».من هرگز به کسی یه پیشگویی رو نشون نداده بودم. خوندن کلمات اونا رو ببینند

  »پس چرا به من نشون دادي؟«

باید خطري رو . مارگارت، ما در نبرد با نگهدارنده هستیم«. چشمان غمگین ناتان مدتی او را بررسی کردند
  ».است، بشناسیکه متوجه م

  ».نام هستیم ما همیشه در نبرد با شخص بی«

  ».کنم شاید این بار فرق داشته باشه فکر می«

  ».ها رو داشته باشیم باید کمک تو در درك پیشگویی. تونی نشون بدي باید بگم چی می. باید به بقیه بگم«

هر چقدر هم که درد به من تحمیل  .اي چیزي رو که به تو نشون دادم، نشون نخواهم داد به شخص دیگه. نه«
  ».هرگز براي تو یا یه خواهر دیگه انجامش نخواهم داد. کنند، همکاري نخواهم کرد

  »اما چرا نه؟«

  ».فقط اینکه بخونید. قصد این نیست که شما اونا رو ببینید«

  »...اما«

  ».و بشنوندهاي عادي نباید اونا ر گید ذهن نباید اونا رو ببینید، همانطور که اغلب می«

  ».تونه به ما کمک کنه اما می«
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همانطور که شما منو . بیش از آنچه که به اون دختر یا هزاران مرده کمک کرد، به شما کمک نخواهد کرد«
دارید تا دیگران آنچه نباید بشنوند رو نشنوند، من نیز باید همه جز یه پیشگوي دیگه رو  اینجا زندانی نگه می

اگه خواست او این بود که شما . این خواست کسیه که موهبت رو به من عطا کرده. رمزندانی جهلشون نگه دا
  ».داد، اما نداده هم ببینید، کلیدش رو به موهبت شما می

  ».ها رو آشکار بکنی آزار خواهند داد ناتان، دیگرانی هستند که تو رو تا وقتی پیشگویی«

سرش را به سمت او » .آشکار کردن، منو خواهند کشتقبل . من تسلیم نخواهم شد، هر چقدر اذیتم بکنند«
  ».و اونا تالش نخواهند کرد، مگه اینکه تو بهشون بگی«. خم کرد

تنها کسی بود . هیچ کس هرگز به مزوري ناتان نبوده. دید مارگارت به او خیره شد، متفاوت از همیشه او را می
هاي آن  ي موهبتش و توانایی دیگر همیشه حقیقت دربارههر کس . اند که هرگز قادر به اعتماد کردن به او نبوده

. گوید ها نمی تواند انجام دهد را به آن دانستند تمام آنچه می گوید، می دانستند ناتان دروغ می را گفته بود، اما می
  .داند، قادر به چه کارهایی است در حیرت بود که او چه می

  ».رم، ناتان میاي به قبرم  من با آنچه به من نشان داده«

  ».تشکر، دخترم«. هایش را بست و سرش را تکان داد چشم

ها  ز آنامارگارت . کردند خواهران دیگري بودند که به دلیل چنین خطاب کردن یک خواهر او را اذیت می
  .بلند شد و لباسش را مرتب کرد. نبود

اونا . هاي غلط و صحیح رو شاخهگم و دو تاي در  ها پیشگویی منشعب شده رو می صبح به افراد سرداب«
  ».تونن با آنچه خالق به اونا داده انجام بدن مجبورند بهترین رمزگشایی رو که می

خواستی اسقف بیاد؟ یادم نیست که هیچ  ناتان، چرا می«. کن را به کشوي میز برگرداند جوهر و قلم و خشک
  ».وقت اونو خواسته باشی

  .کرد او را خونسردانه ارزیابی می وقتی به باال نگاه کرد، ناتان داشت

  »خواي با تحمیل درد به من وادارم کنی که بهت بگم؟ می. این هم خواهر مارگارت، براي اطالع تو نیست«

  ».کنم این کار رو نمی. نه، ناتان«. کتاب پیشگویی را از روي میز برداشت

  »کنی؟ پس یک پیام از طرف من به اسقف منتقل می«
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  »خواي بهش چی بگم؟ می«. سوزاندند پاك کرد هایی که هنوز چشمانش را می و اشک با سر موافقت کرد

  »اي جز اسقف نخواهی گفت؟ اینو هم به قبرت خواهی برد و به کس دیگه«

  ».تونی به خواهرها اعتماد کنی می. شم خواي، گرچه علتش رو متوجه نمی اگه می«

من با اعتماد به . جنگی، نباید به کسی اعتماد بکنی ده میوقتی با نگهدارن. خوام گوش کنی مارگارت، می. نه«
ي ناتان ظاهري ترسناك به  ابروهاي درهم  فرورفته» .به کسی اعتماد نکن. کنم تو و اسقف انتخاب خطرناکی می

  ».تونند به تو خیانت کنند تنها کسانی که به اونا اعتماد داري، می«. او دادند

  »پیام چیه؟. خیله خب، ناتان«

  ».بهش بگو سنگریزه به برکه افتاد«: اش آمد سرانجام صداي زمزمه. صمم به مارگارت خیره شدم

  »یعنی چی؟«. مارگارت به او پلک زد

  ».طاقتت رو بیش از این آزمایش نکن. اي، دخترم تو به حد کافی ترسیده«

لطفاً مطابق احترامی که  .من دختر نیستم، بلکه خواهر مارگارت هستم. خواهر مارگارت، ناتان«: آهسته گفت
  ».ام با من رفتار کن کسب کرده

یه موضوع «. انداخت هاي ناتان لرز به فقرات مارگارت می گاهی چشم» .ببخش، خواهر مارگارت«. لبخند زد
  ».دیگه، خواهر مارگارت

  »چی؟«

» .مرگ تو ندارم ي من واقعاً اطالعی از نحوه«. ي او پاك کرد ناتان دستش را دراز کرد و اشک را از گونه
مهم در نبرد با . دونم ي تو می اي درباره ي مهم دیگه اما مساله«. مارگارت آهی از روي آسایش در درونش کشید

  ».نگهدارنده

  ».کنه، پس بهم بگو اگه به من در آوردن نور خالق به جهان کمک می«

زمانی خواهد رسید، خیلی زود، که به «. اي دور نگاه کرد به نظر، ناتان در خودش فرو رفت و به او از فاصله
دونم، اما وقتی نیاز به  سوال رو نمی. چیزي برخورد خواهی کرد و نیاز خواهی داشت که جواب سوالی رو بدونی

  ».اینو هم نباید به کسی بگی. دونم یافتن پاسخ داشتی پیش من بیا و پاسخ رو من می

  ».فرزندش رحمت خالق بر«. دست او را لمس کرد» .تشکر ناتان«
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  ».خوام من چیز بیشتري از خالق نمی. نه ممنون، خواهر«

  »داریم؟ چون تو رو اینجا زندانی نگه می«. با تعجب به او خیره شد

تا اونجا که به من مربوطه، رحمت . انواع مختلفی از زندان وجود دارند، خواهر«. لبخند کوچک ناتان برگشت
  ».وجه خالق بودن، مورد توجه نگهدارنده بودنهتنها چیز بدتر از مورد ت. داره او لکه

  ».کنم، ناتان با این حال برات دعا می«. دستش را کنار کشید

  ».اگه این قدر به من عالقه داري آزادم کن«

  ».تونم متاسفم، نمی«

  ».کنی منظورت اینه که نمی«

  ».خواي برداشت کن، اما باید اینجا بمونی هر طور که می«

  .مارگارت به سمت در رفت. او کردناتان پشتش را به 

  »فرستی؟ که یک یا دو شب با من باشه؟ خواهر؟ یه زن به پیشم می«

  ».کردم که از اون سن گذشته باشی فکر می«. رنج صداي او کم ماند که مارگارت را به گریه بیندازد

  ».تو یه معشوق داري، خواهر مارگارت«. ناتان به آرامی به سمت او چرخید

مارگارت جوان بود و به نظر . زد دانست، حدس می دانست؟ نمی چگونه می. رف مارگارت پس رفتبا این ح
اما به هر حال هیچ یک از خواهران . زد ناتان فقط حدس می. البته به مردان توجه داشت. برخی جذاب

  .دانستند که او به چه کارهایی قادر است نمی

  .ي قدرتش صداقت دارد او اعتماد بکنند که درباره توانستند به ناتان تنها جادوگري بود که نمی

  »دي، ناتان؟ به شایعات گوش می«

خواهر مارگارت به من بگو که از حاال نقشه کشیدي که کی براي عشق خیلی پیر خواهی بود، «. لبخند زد
  »دیم؟ حتی اگه به کوتاهی یه شب باشه؟ دقیقاً در چه سنی نیاز به عشق رو از دست می

. رم و زنی براي مالقات با تو میارم ناتان، من خودم به شهر می«. دتی با شرمندگی ساکت ایستادمارگارت م
تونم قول بدم که به چشم تو زیبا خواهد بود، چون رویاي  نمی. حتی اگه مجبور باشم خودم بهاش رو بپردازم
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کنم تو به این  چون فکر می تونم قول بدم که بین دو گوشش خالی نخواهد بود، دونم، اما می چشم تو رو نمی
  ».کنی ارزش قائلی بیش از آنچه که اقرار می

  ».تشکر، خواهر مارگارت«. ي چشم ناتان افتاد دید که تک قطره اشکی از گوشه

  ».گی اما باید به من قول بدي که بهش پیشگویی نمی«

  ».خورم د میسر حرفم به عنوان یک جادوگر سوگن. البته، خواهر«. ناتان سرش را کمی خم کرد

ها هم در اون  نه تنها مردها بلکه زن. خوام نقشی در کشته شدن مردم داشته باشم نمی. جدي هستم، ناتان«
  ».ها کشته شدند، طاقت نقشی در این داشتن رو ندارم جنگ

پسر که به آورد، یه  اي به دنیا می موند، بچه ها، اگه زنده می نه حتی اگه یکی از اون زن«. ابروهایش باال رفتند
ها؟ نه  ها و بچه کشت، شامل زن گناه رو می ها هزار شخص بی ها روي ده شد و ده رحمی تبدیل می ي بی خودکامه

  »ي یه پیشگویی هولناك داشتی؟ حتی اگه شانسی براي خفه کردن اون شاخه

  »...ناتان، منظورت اینه که«: سرانجام توانست که پلک بزند و زمزمه بکند. مارگارت خشکش زد

به سمت تنهایی باغ کوچک خود راه افتاد و بین راه، کاله سیاهش را باال » .شب بخیر، خواهر مارگارت«
  .کشید
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  فصل ششم
بعد هرج و مرج دیروز، کیلن . قاپید هاي آزاد را می کشید و گوشه هایش را می برد، لباس باد به او یورش می

به ریچارد به خاطر جان عزیز چسبیده . پشت سرش ببنددخوشحال بود که به فکرش رسیده حداقل موهایش را 
  .فشرد بود، چشمانش را محکم بسته بود و کنار صورتش را روي پشت او می

هاي عمق  تر رفتن خود به خود گره افتاد؛ احساس سنگین شدن که موجب پایین داشت دوباره اتفاق می
دانست که احساس سنگینی  ش را باز کند؛ میترسید که چشمان می. فکر کرد شاید مریض باشد. شد شکمش می

  .ریچارد به عقب صدا زد که نگاه کند. اي است به معناي چه واقعه

زد، دنیا  همان طور که حدس می. هاي باریک دزدکی نگاه کرد چشمانش را تنها کمی باز کرد، از شکاف
دار شدن هنگام  دها مجبور به زاویهچرا اژ. آوري دچار شد ي تهوع به سرگیجه. اي داشت ي دیوانه کننده زاویه

  .افتد توانست بفهمد که چرا نمی نمی. شود هاي قرمز او فشرده می کرد به فلس چرخش بود؟ احساس می

کیلن هیچ وقت . ریچارد گفته بود که به همان علت نریختن آب از یک سطل موقع چرخاندن باالي سر است
ریچارد حقیقت را درباره نریختن آب می گوید، اطمینان کامل سطلی را باالي سرش نچرخانده بود و از اینکه 

  .ي قوم گل دهکده: کند با اشتیاق به زمین نگاه کرد و دید که ریچارد به چه اشاره می. نداشت

مقابل هوا پهن شدند و مسیرشان به یک مارپیچ تنگ کشیده شد،  32هاي عظیم و چرم مانند اسکارلت وقتی بال
هاي شکم کیلن این بار به  با حرکت به سمت زمین، گره. رد بود با شعف داد کشیدسیدن که در آغوش ریچا

از این لذت . ها از انجام این کار خوششان بیاید فهمید که چطور ممکن است آن نمی. گلویش باال آمدند
ند و مثل خندید هایشان را به هوا بلند کرده بودند، با شادي می هر دو دست! بردند واقعا لذت می. بردند می

  .شان پسربچه بود و حق داشت خوب، یکی. کردند هاي کوچک رفتار می پسربچه

نه به خاطر اژدهاسواري، بلکه از دیدن اینکه چقدر ریچارد . خودش غیر منتظره لبخند زد و سپس خندید
. د و شاد استخند حاضر بود هر روز روي اژدها پرواز کند، تنها به این خاطر که ببیند ریچارد می. شادمان بود

کیلن . هاي او را مالش داد هایش را پایین آورد و ساق ریچارد دست. گردن دراز کرد و پشت گردن او را بوسید
  .تر دور او فشرد و کمی احساس تهوع را فراموش کرد پاهایش را محکم

غروب کرده  خورشید تقریباً. ي باز وسط دهکده فرود بیاید ریچارد به جلو داد زد که اسکارلت در محوطه
کیلن بوي . ي دهکده به وضوح مشخص بودند ي محوطه کاري شده بود و زیر نور مورب، بناهاي آجر گلی گچ

کردند که براي مخفی  هایی دراز، اشخاصی را دنبال می سایه. توانست حس کند هاي طبخ را می دود مطبوع آتش
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دویدند و همه با فریاد  سازیشان به بیرون می حل اسلحهها و مردان از م زنان از زیر سرپناه طباخی. دویدند شدن می
  . دادند به دیگران هشدار می

آخرین بار که اسکارلت اینجا آمده بود، با خود دارکن رال را آورده . کیلن امیدوار بود که زیاد از حد نترسند
د که رال با دزدیدن تخم دانستن این مردم نمی. بود و وقتی رال ریچارد را نیافت، اهالی دهکده را کشته بود

البته حتی بدون وجود دارکن رال، هیچ کس یک اژدهاي قرمز . اسکارلت او را وادار به سواري دادن کرده بود
. کرد کیلن خودش با دیدن یک اژدهاي قرمز از ترس جانش فرار می. کرد را چیزي جز تهدید مرگبار تصور نمی

ها تصور کار دیگري را  وقت کسی جز فرار یا تالش براي کشتن آن ترین بین اژدهاها بودند و هیچ قرمزها مهیب
  .کرد نمی

کرد؟ او  چه کسی جز ریچارد فکر دوست شدن با یکی به ذهنش خطور می. البته هیچ کس جز ریچارد
جانش را براي پس گرفتن تخم اسکارلت از چنگ رال به خطر انداخته بود تا در عوض، اسکارلت به او کمک 

کرد که قصد دارد  این بین دوستی براي تمام عمر پیدا کرده بود؛ گرچه اسکارلت هنوز ابراز میبکند و در 
. خندید به ظن کیلن این شوخی خصوصی بین آن دو بود، چون ریچارد با شنیدنش می. روزي ریچارد را بخورد

د که شکارچیان قبل دیدن به دهکده نگاه کرد و امیدوار بو. حداقل کیلن چنین امید داشت، کامالً مطمئن نبود
  .سوارهاي اژدهاي قرمز شروع به انداختن تیرهاي سمی نکنند

. با هیجان اشاره کرد و به زبان قوم گل تند تند چیزهایی به ریچارد گفت. اش را شناخت سیدن ناگهان خانه
وقتی . ه هم زدشد، اما لبخند زد و سر تکان داد و موهاي سیدن را ب ریچارد یک کلمه از آن را متوجه نمی

حین . شان کرد، هر دو به خارهاي پشت اژدها چنگ زدند اسکارلت شروع به کاستن از سرعت فرود پرشیب
  .هاي عظیم او در اطرافشان گرد و خاك بلند کرد نشستن اسکارلت، ضربات بال

غبار را  باد سرد تندي،. هاي عریضش نشاند، سپس روي پشت اسکارلت بلند شد ریچارد سیدن را روي شانه
کیلن نفسش . ها نشانه گرفته بودند آشکار شود اي نامنظم از شکارچیان که تیرهاي سمی به سه نفر آن برد تا حلقه

  .را نگه داشت

اسکارلت سرش را . سیدن با تبسم، همان طور که ریچارد گفته بود هر دو دستش را باالي سرش تکان داد
هایشان را  شکارچیان مبهوت با احتیاط کمان. سانی سوارش هستندپایین گرفت تا قوم گل به وضوح ببینند چه ک

  .ها، کیلن نفسش را بیرون داد با دیدن برداشته شدن کشش از زه کمان. پایین آوردند

اي او روي  موي دراز نقره. ي شکارچیان به جلو آمد ي پوست آهو از حلقه تنه شخصی ملبس به شلوار و نیم
  .اش تابلویی از حیرت بود دگان بود؛ صورت آفتاب سوختهمرد پرن. هایش پخش بود شانه
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رو  34و وسلن 33و پسر سویدلن. با کمک شما، ما دارکن رال رو مغلوب کردیم! برگشتم! من هستم، ریچارد«
  ».پس آوردیم

بازگشت به نزد مردمتون «. لبخند صورتش را روشن کرد. کرد ي کیلن به او نگاه می مرد پرندگان حین ترجمه
  ».گیم هر دوي شما با آغوش باز خوشامد می رو به

شدند؛ موي تیره و آغشته به گل دور صورت متحیر  ي شکارچیان جمع می ها نیز داشتند بین حلقه ها و بچه زن
. ي او سر خورد اسکارلت بدن حجیمش را به سمت زمین پایین آورد و ریچارد از شانه. ها را گرفته بود آن

کیلن بدون اینکه . نگه داشت و با دست دیگر کمک کرد که کیلن پایین بیاید ریچارد سیدن را در یک دست
  .حرفی بزند، از اینکه دوباره پاهایش روي زمین بودند شادمان بود

وسلن نام پسرش را داد . ها دوید؛ سویدلن درست پشت سر او آمد وسلن جمعیت را کنار زد و به سمت آن
کرد  ي متناوب، سعی می وسلن بین گریه و خنده. به آغوش وسلن پرید سیدن دستانش را جلو گرفت و عمالً. زد

سویدلن پشت پسرش را مالید و با چشمان خیس به کیلن و ریچارد . پسرش و ریچارد و کیلن را همزمان بغل کند
  .نگاه کرد

  ».اون مثل هر شکارچی شجاع بود«: کیلن به سویدلن گفت

مدتی کیلن را برانداز کرد، سپس جلوتر آمد و به . د باال و پایین بردي تایی سویدلن با غرور سرش را به نشانه
  ».گیر کیلن نیرومند باشه اعتراف«. کیلن سیلی نرمی زد

کیلن سیلی و تعارف را برگرداند، سپس سویدلن بازوانش را دور او انداخت و تقریباً تمام نفس کیلن را به 
هایش مرتب  سفیدي او بود، روي شانه ي ریش یوت را که نشانهبعد بغل کردن او، سویدلن پوست کا. بیرون فشرد

سپس مشت محکمی به فک . سویدلن با حیرت سرش را تکان داد. کرد و نگاهش را متوجه ریچارد کرد
  . نمایش احترام قلبی او به قدرت ریچارد: ریچارد کوبید

  ».خلق نیرومند باشه ریچارد کج«

او از دیروز . دید که او سردرد دارد در چشمان ریچارد می. نکرده بود کیلن آرزو کرد که سویدلن این کار را
سیدن با بچه اژدهاي قرمز . سردرد داشت و کیلن امیدوار بود که بعد خوابی خوب در غار اسکارلت بهتر شود

  .بازي کرده بود تا کامالً خسته شده بود، سپس بین آن دو به خواب رفته بود

                                                             
33 Savidlin 
34 Weselan 

http://yakhoatash.wordpress.com


 

 http://yakhoatash.wordpress.com                        سحر: مترجم

کرد مشکلی براي به خواب رفتن نخواهد داشت، اما دیده بود که  ه بود، فکر میکیلن که چندین روز نخوابید
ي ریچارد گذاشته بود، دست او را با دو  سرانجام سرش را روي شانه. تواند از تماشاي ریچارد دست بردارد نمی

ویاهاي بد ر. ها همگی به استراحت نیاز داشتند آن. دست خودش گرفته بود و لبخندزنان به خواب رفته بود
توانست در  چندین بار ریچارد را غرق عرق سرد از خواب پرانده بودند و با اینکه چیزي نگفته بود کیلن می

  .چشمانش ببیند که هنوز سردرد دارد

  ».دوست من، سویدلن، نیرومند باشه«. ي مشابهی به سویدلن زد اعتنا به سردرد ضربه اما ریچارد بی

بعد . زد ها می ي آن زد و به پشت شانه حفوظ بودن روح، سویدلن آزادانه لبخند میبعد این تعارفات مناسب و م
ها  تبادل تعارف با مرد پرندگان، ریچارد با صدایی بلند جمعیت را مورد خطاب قرار داد تا همه بشنوند، گرچه آن

  . شدند ي سخنان او نمی متوجه

. دارکن رال و گرفتن انتقام مقتولینِ ما کمک کردهاین اژدهاي شجاع و نجیب، اسکارلت، به من در کشتن «
اون دوست من و دوست قوم . اي رو با نگرانی نگذرونند، ما رو اینجا آورده براي اینکه والدین سیدن شب دیگه

  ».گله

شکارچیان حداقل از شنیدن اینکه دشمن قوم گل توسط یکی از . ي کیلن همه باز مبهوت ماندند بعد ترجمه
قوم گل به قدرت . شده با غرور باد کردند، گرچه آن شخص بینشان پذیرفته شده بود نه متولد خودشان کشته

  .ها صدمه زده بود به معناي قدرتمندي بود گذاشت و کشتن کسی که به مردم آن احترام می

اژدهاهاي قرمز دوست هیچ ! دوست«. یک چشم زرد به ریچارد اخم کرد. سر اسکارلت به پایین آویزان شد
  »!ترسند همه از ما می! مردمی نیستند

  ».من انسانم. تو دوست منی«. ریچارد لبخند زد

  ».قراره یه روزي تو رو بخورم. په«. اسکارلت روي ریچارد از دماغش دود فوت کرد

بینی؟ اون به من سوتی رو داد که براي  این مرد رو می«. به مرد پرندگان اشاره کرد. تر شد لبخند ریچارد پهن
ي  با یک دست پوزه» .اگه سوت نبود، شاید گارها کوچولوي تو رو خورده بودند. ت تخمت استفاده کردمنجا

  ».انگیزي و عجب کوچولوي شگفت«. قرمز را مالید

دوباره به ریچارد نگاه » .شه ي ناچیزي می به نظرم لقمه«. اسکارلت سرش را کج کرد، به مرد پرندگان پلک زد
دردسرش بیش از . شه کل دهکده یه وعده غذاي درست و حسابی نمی«. غرید اي در گلویش کرد و خنده

  ».ریچارد سایفر، اگه اینا دوستان تو هستند، دوستان من هم هستند. ارزششه

http://yakhoatash.wordpress.com


 

 http://yakhoatash.wordpress.com                        سحر: مترجم

  ».کنند دوست داره گن چون جانورانی رو که پرواز می و بهش مرد پرندگان می«

زدیک مرد پرندگان تاب داد، با دیدي نو او را بررسی سرش را به ن» واقعا؟«. ابروان فلسی اسکارلت باال رفتند
مرد پرندگان . نزدیکی به سر عظیم موجب شد که چند نفرِ کنار مرد پرندگان یک یا دو قدم عقب بروند. کرد

قوم گل دلیلی . ي منو نجات داده اون بچه. تشکر مرد پرندگان، به خاطر کمک به ریچارد«. در جایش باقی ماند
  ».سر شرف اژدهایی من قسم. من ندارهبراي ترس از 

همان طور که ریچارد «. ي کیلن به اسکارلت لبخند زد و به طرف مردمش برگشت مرد پرندگان با ترجمه
تونه در سرزمین ما شکار کنه، ما به اون  اون می. گه، این اژدهاي نجیب، اسکارلت، دوست قوم گله خلق می کج

  ».زنه نمی رسونیم و اون به ما صدمه آسیبی نمی

همه . شد اینکه یک اژدها دوست مردمی باشد افتخاري براي قدرتشان محسوب می. هلهله جمعیت برخاست
اسکارلت با عقب بردن سر و فرستادن . ها را در هوا تکان دادند و پایکوبی کردند دست. کشیدند با هیجان داد می

  .شیدندمردم بلندتر هورا ک. ستون آتش به آسمان به شادمانی پیوست

جهت نگاه را به گروه کوچکی از شکارچیانِ ایستاده کنار هم دنبال . کیلن متوجه نگاه ریچارد به سمتی شد
همان کسی بود که ریچارد را به خاطر . ها را شناخت ي آن سردسته. کرد ها شادي نمی هیچ یک از آن. کرد

قوم گل به دست دارکن رال مقصر دانسته  آوردن دردسر به دهکده مالمت کرده بود؛ ریچارد را در مرگ اهالی
  .بود

وقتی اسکارلت . در حالی که هوراها و هوارها ادامه داشت، ریچارد به اسکارلت اشاره کرد که نزدیک بیاید
بعد شنیدن، اسکارلت سرش را عقب برد و با سر . سرش را پایین آورد، ریچارد صورتش را در گوش او گذاشت

  .موافقتش را نشان داد

ي چرمی از گردنش آویزان بود گرفت و به مرد  چارد سوت تراشیده شده از استخوان را که توسط تسمهری 
تو اینو به عنوان هدیه به من دادي، اما گفتی هیچ وقت به دردم نخواهد خورد چون فقط «. پرندگان رو کرد

هدیه در نجات . ند این طور باشهخواست کنم ارواح خوب می فکر می. ها رو همزمان صدا بکنم تونم تمام پرنده می
  ».تشکر. همه و کیلن از دست دارکن رال به من کمک کرد

گردد و سپس سوار  ریچارد در گوش کیلن زمزمه کرد که زود برمی. مرد پرندگان با شنیدن ترجمه لبخند زد
  .اسکارلت شد

و رو به آسمان ببریم تا خوایم ت می. ي کوچکی بدیم شیخ شریف، اسکارلت و من دوست داریم به تو هدیه«
  .دستش را به سمت مرد پرندگان دراز کرد»  .کنند ببینی بتونی جایی رو که پرندگان محبوبت پرواز می
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هاي قرمز او زیر خورشید اواخر بعدازظهر براق  فلس. با شنیدن ترجمه، شیخ با دلهره به اسکارلت نگاه کرد
اژدها . رسید هاي خشتی طرف دیگر محوطه می اً به خانهدمش تقریب. داشتند بودند و با تنفسش موج برمی

مرد پرندگان به ریچارد نگاه کرد که هنوز دستش را به او تعارف . هایش را باز کرد و با تنبلی پهنشان کرد بال
  .ها صورت شیخ را روشن کرد، دست ریچارد را گرفت و خودش را باال کشید تبسمِ پسربچه. کرد می

مردم با فریاد شادي برخاستن شیخ شریفشان به هوا را تایید . ویدلن به کنار کیلن آمدبا برخاستن اژدها س
امیدوار بود . ي مرد پرندگان را بشنود توانست خنده می. دید فقط ریچارد را می. دید کیلن اژدها را نمی. کردند

  .که بعد یک دور چرخش اسکارلت، او هنوز بخندد

  ».نظیریه د کج خلق شخص بیریچار«. سویدلن به کیلن نگاه کرد

  »سویدلن، اون مرد کیه؟«. کردند نگاه کرد به مردانی که شادي نمی. کیلن با لبخند تایید کرد

  ».دونه اون ریچارد رو به خاطر اومدن دارکن رال به اینجا و کشته شدن مردم مقصر می. 35چاندلن«

اگه ریچارد نبود، دارکن رال «. خواهند کردمردم هر چیزي را باور : قانون اول جادوگران به ذهن کیلن آمد
  ».کرد، همون دارکن رال که اون مردم رو کشت ي ما حکومت می حاال به همه

الر. همه چشم بینا ندارند«. سویدلن شانه باال انداخت ؟ اون عموي چاندلن 36شیخی که کشتی یادت هست؟ تاف
  ».بود

  ».اینجا صبر کن«. توجهی سر تکان داد کیلن با بی

هنوز به خاطر اطالع از اینکه ریچارد او را . یلن حین قدم زدن در عرض محوطه، گره را از موهایش باز کردک
گیر،  به سختی قابل باور بود که او، یک اعتراف. دوست دارد و قابل آسیب دیدن با جادوي او نیست گیج بود
خواست ریچارد را به جایی ببرد که تنها  فقط می. بتواند عشق را تجربه کند؛ متضاد با هر چه که آموخته بود

  .باشند و تا پیر شدن دو نفرشان او را ببوسد و بغل کند

اش به  حال که او و مرد مورد عالقه. امکان نداشت که اجازه بدهد این مرد، چاندلن، گزندي به ریچارد برساند
  . مخاطره بیندازد داد هیچ چیز آن را به توانستند با هم باشند، اجازه نمی شکلی جادویی می

قبالً . شد تنها فکر اینکه کسی به ریچارد آسیب بزند، باعث خروش خشم خون، کان دار، در درونش می
دانست که جزئی از جادوي اوست، تا زمانی که تصور کرد ریچارد کشته شده  هرگز از آن اطالع نداشت، نمی

                                                             
35 Chandalen 
36 Toffalar 
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کرد، آن را در  گیرها را حس می جادوي اعترافي  از آن زمان، همان طور که همیشه بقیه. است و بروزش داد
  .کرد درون خودش حس می

شکارچیان او پشت سرش به نیزه . کرد اش گره زده بود و آمدن او را تماشا می چاندلن بازوانش را روي سینه
ه گل هاي الغرشان هنوز آغشته ب آشکارا تازه از شکار برگشته بودند؛ بدن. فرو رفته در زمین تکیه داده بودند

ها از کنار کمرشان آویزان  هایشان و تیردان ها روي شانه کمان. راحت اما هوشیار ایستاده بودند. چسبناك بود
. هاي خون روي برخی از مردان وجود داشت رگه. چاقوهاي دراز به سمت دیگر کمربندشان متصل بودند. بودند
هاي اطراف کمک  نامرئی شدنشان در چمنزار هاي چمن گره خورده روي قسمت فوقانی بازو و دور سر به دسته
» .چاندلن نیرومند باشه«. به او سیلی زد. ي او نگاه کرد کیلن جلوي چاندلن ایستاد و به چشمان تیره. کرد می

  »گیر؟ خواي، اعتراف چی می«. چاندلن بدون باز کردن بازوهایش سرش را برگرداند و تف کرد

سرزمین قوم گل احتماالً تنها . ن لبخندهاي کوچکی ظاهر شدآلود شکارچیا هاي گل ي صورت روي همه
خلق بیش از اونی که بتونی بفهمی براي نجات مردم ما از  ریچارد کج«. مکانی بود که سیلی نخوردن توهین بود

  »چرا ازش متنفري؟. دست دارکن رال فداکاري کرده

  ».باز هم میارید. ید شما دو نفر براي مردم من مشکالت آورده«

بازویش را مقابل . ي آستینش را باز کرد و آستین را تا شانه باال کشید دکمه» .مردم ما«: کیلن تصحیح کرد
این قبل . این جاي زخم رو وقتی باقی گذاشت که سعی کرد منو بکشه. تافالر به من زخم زد«. صورت او گرفت

  ».نبال اون نرفتممن د. اون با حمله به من خودشو کشت. نه بعد. اینکه اونو کشتم بود

عمو هیچ وقت در استفاده از «. بدون نشان دادن هیچ احساسی، نگاه چاندلن از زخم به چشمان او بلند شد
  ».حیف. چاقو ماهر نبود

  .توانست عقب بکشد دیگر نمی. فک کیلن سفت شد

ت دراز کرد و دس. کیلن در حالی که خیره بودن به نگاه چاندلن را حفظ کرد، انتهاي انگشتانش را بوسید
هاي  شکارچیان شروع به زمزمه. انگشتان بوسیده شده را روي جایی که به چاندلن سیلی زده بود گذاشت

  .ي چاندلن با نگاهی از روي تنفر در هم رفت قیافه. هایشان را از زمین کشیدند خشمگین کردند، نیزه

اي نشان داده  ادبانه محلی بی به کیلن کمچاندلن با سیلی نزدن . این بدترین توهین ممکن به یک شکارچی بود
خواست  این اقرار به نداشتن هیچ احترامی نسبت به قدرت کیلن نبود، فقط اینکه اگر احترامی قائل بود، نمی. بود

کیلن با بوسه نهادن روي جایی که سیلی احترام عرضه کرده بود، احترام خود نسبت به قدرت . آن را نشان بدهد
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گفت که هیچ احترامی به قدرت او قائل نیست و او را بیش از یک  بوسه نهادن می. فته بودچاندلن را پس گر
  .درست مثل آنکه علنی روي شرف او تف کرده باشد. کند ي احمق محسوب نمی بچه

آن دعوتی . تر بود هر چند انجام کار کیلن خطرناك بود، بین قوم گل نشان دادن ضعف به دشمن خطرناك
نشان دادن ضعف، حق رویارویی با حریف در روشنایی را از تو دریغ . شد یدن حین خواب میبراي به قتل رس

چون کیلن این کار را با او در جلوي . کرد که قدرت، علنی به چالش کشیده شود شرف مطالبه می. کرد می
  .ان شکل باشدطلبید که هر به مبارزه طلبیدنی از طرف او نیز به هم چشم دیگران کرده بود، شرف از او می

  ».خواي باید استحقاقش رو داشته باشی از این به بعد، اگه احترام منو می«: کیلن گفت

  .مشت چاندلن که بند انگشتانش سفید شده بود، به منظور زدن کیلن به کنار گوشش پرید

  »پس تصمیم گرفتی احترامت به قدرت منو نشان بدي؟«. اش را براي او باال نگه داشت کیلن چانه

هایشان را  ي شکارچیان او در هم شد و با اکراه ته نیزه قیافه. نگاه چاندلن متوجه چیزي در پشت سر کیلن شد
هر تیر به چاندلن یا یکی از نه . کیلن برگشت و حدود پنجاه مرد دید که کمان کشیده بودند. به زمین فرو کردند

  .مردش نشانه رفته بود

  ».مجبوري از دیگران پشتیبانی بخواي. نیرومند نیستی پس تو چندان هم«: چاندلن پوزخند زد

. هیچ کس نباید به خاطر من روي اینا اسلحه بکشه. هاتون رو پایین بیارید سالح«: کیلن به کمانداران گفت
  ».این مساله تنها بین من و چاندلنه. هیچ کس

  .ها برگشتند ها با دودلی پایین آورده شدند و تیرها به تیردان همه کمان

  ».پشت شمشیر جوینده هم قایم خواهی شد. تو چندان هم نیرومند نیستی«. چاندلن باز بازوانش را گره زد

گیر،  براي یک اعتراف. چاندلن خشکش زد. کیلن کف دستش را روي ساعد او زد و آن را محکم گرفت
با وجود . کرد نهادن دستش روي کسی به این شکل، تهدید کردن آشکار بود و چاندلن هم چنین برداشت

توانست به سرعت فکر کیلن حرکت کند و  دانست که بهتر است حرکتی نکند؛ نمی گردنکش بودن، خوب می
  .تصمیم گرفتن تمام چیزي بود که کیلن نیاز داشت

زنی که در تمام عمرت  طی سال گذشته، من بیش از تعدادي که تو به دروغ الف می«: کیلن با خشم گفت
تر به سمت  نزدیک» .کشم اگه زمانی سعی بکنی به ریچارد صدمه بزنی، تو رو می. م آدم کشتی آدم کشته

  ».کشم حتی اگه جرات بکنی این فکر رو بلند ابراز بکنی و به گوش من برسه، تو رو می«. چاندلن خم شد
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 .دست من همیشه به سمت هر یک از شما با دوستی درازه«. با حرکتی حساب شده به شکارچیان نگاه کرد
گیر مادر هستم، فکر  من اعتراف. کشم اگه دستی با چاقو به سمتم دراز بشه، مثل تافالر صاحب دست رو می

  ».کنم تونم یا نمی نکنید که نمی

. به نوبت آن قدر به چشم هر یک از شکارچیان خیره شد تا هر یک با تکان سر نشان داد که متوجه شده است
  .سرانجام او نیز با سر تایید کرد. چاندلن بلعید. تر شد چنگش سفت. چشمانش سرانجام به سمت چاندلن آمدند

. دستش را از روي او برداشت» .اش صحبت نخواهم کرد با مرد پرندگان درباره. اي بین ما دو نفره این مساله«
قوم  ما هر دو براي زنده ماندن. ما در یک جبهه هستیم، چاندلن«. از دور صداي غرش اعالم برگشت اژدها آمد

  ».گذارم به این بخش از تو احترام می. جنگیم گل می

سیلی . بدون دادن فرصت برگرداندن یا برنگرداندن آن، پشتش را به او کرد. سیلی خیلی نرمی به چاندلن زد
. ي ضعف بود در چشم افراد چاندلن مقدار اندکی از احترام را برگردانده بود و اصرار بر حمله در این زمان نشانه

  .آورد ري کردن با یک زن احترامی نمیقلد

وقتی نزد سویدلن برگشت تا فرود اژدها را تماشا . گیر مادر بود اما از سوي دیگر او تنها یک زن نبود؛ اعتراف
رسید که  به نظر نمی. وسلن کنار سویدلن هنوز سیدن را محکم در آغوش داشت. بکند، نفس بلندي بیرون داد

با فکر اینکه چه چیز ممکن بود به سر سیدن بیاید، قلب . ز دنیا چیزي بخواهدسیدن بیش از آغوش مادرش ا
  .کیلن به لرز افتاد

  ».تونی درس شرف و رهبري بدي می. گیر مادر شی، اعتراف تو شیخ خوبی می«. سویدلن به او رو کرد

  ».ها الزم نبودند دادم که درس ترجیح می«

  .سویدلن با غرولند تایید کرد

موقع سر خوردن دو مرد از روي اسکارلت، . هاي اژدها رداي کیلن را عقب زدند و باد ناشی از بالامواج غبار 
  .بست هاي آستینش را می کیلن دکمه

با احترام یک فلس قرمز را نوازش . رسید، اما گوش تا گوش تبسم داشت مرد پرندگان کمی سبز به نظر می
کیلن جلو آمد و مرد پرندگان از او خواست که پیامی را . د زدکرد لبخن کرد و به چشم زرد که او را تماشا می

  .براي اسکارلت ترجمه بکند
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خواد بدونی که یکی از بزرگترین افتخارات  مرد پرندگان می«. هاي اسکارلت به سمت کیلن چرخیدند گوش
پناهگاه نیاز داشتید، ات زمانی به  گه که اگه تو یا بچه می. گه که نگاهی جدید بهش هدیه دادي می. عمرش بوده

  ».شه و محل امنی دارید همواره در این سرزمین از شما استقبال می

  ».خوشحالم. تشکر، مرد پرندگان«. ي اسکارلت با نوعی لبخند اژدهایی کج شد پوزه

ام به حد کافی تنها بوده و گرسنه  بچه. حاال باید برم«. اسکارلت سرش را براي صحبت با ریچارد پایین آورد
  ».باید باشه

تشکر به خاطر اینکه . به خاطر همه چی. تشکر اسکارلت«. ریچارد لبخند زد و یک فلس قرمز را نوازش کرد
  ».آزاد زندگی کن. مواظب هر دو نفرتون باش. تره از تو هم خوشگل. ات رو به ما نشون دادي بچه

صداي شکستن آمد و وقتی . اش را به عقب دهانش برد اش را گشاد باز کرد و پنجه اسکارلت آرواره
تنها یک نوك بود، اما . هاي نوك سیاهش بود اش را بیرون آورد یک نوك دندان در چنگال اسکارلت پنجه

  . حداقل نه سانت طول داشت

. دندان را به کف دست ریچارد انداخت» .دستت رو باال بیار. اژدهاها جادو دارند«: اسکارلت به ریچارد گفت
اگه زمانی نیاز شدیدي داشتی، منو با این صدا . مواظب این باش. به دردسر افتادن مهارت داري تو به نظر براي«

  ».کنه مطمئن باش، چون فقط یک بار عمل می. بزن و من میام

  »تونم با این تو رو صدا بزنم؟ اما چطور می«

یادت باشه، نیاز . شنوم میمن . فقط اینو در دستت بگیر و منو صدا بزن. تو موهبت رو داري، ریچارد سایفر«
  ».شدید

  ».تشکر اسکارلت، اما من موهبت رو ندارم«

هاي  ي خنده بین خروج شعله ي حمله با خاتمه. زمین لرزید. اسکارلت سرش را ناگهان عقب برد و خندید
اگه تو موهبت رو نداري، هیچ کس «. آتش، اسکارلت سرش را چرخاند و با یک چشم به ریچارد نگاه کرد

  ».آزاد زندگی کن، ریچارد سایفر. رهندا

ریچارد دستش را دور کمر . ي دهکده در سکوت کوچک شدن اژدها در آسمان طالیی را تماشا کرد همه
  .کیلن گذاشت و او را سمت خودش کشید
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ي داشتن  امیدوارم باالخره آخرین بار باشه که این چرندیات رو درباره«: ریچارد بیشتر به خودش زمزمه کرد
خواي به من بگی با  می. از اون باال تو رو دیدم«. با چانه به طرف دیگر محوطه اشاره کرد» .بت شنیده باشمموه

  »اون دوستمون چکار داشتی؟

  ».نه، مهم نیست«. اعتنا است کرد، تا نشان بدهد بی چاندلن به کیلن نگاه نمی

***  
ي این مردم شروع به  ی زود جلوي همههیچ وقت قراره تنها باشیم؟ خیل«: کیلن با لبخند خجلی پرسید

  ».کنم بوسیدنت می

  .بخشید البداهه می اي به ضیافت فی دهنده شفق داشت نور احساس آسایش

همه لبخند . ریچارد زیر سقفشان که از چمن بود به شیوخ نگاه کرد که پوست کایوت روي شانه داشتند
آمدند تا برگشت آن دو  مردم می. عشان پیوسته بودندهمسرانشان و چند بچه به جم. داشتند و گرم صحبت بودند

  .هاي نرم خوشامد بگویند را با لبخند و تبادل سیلی

. خواستند اي رنگی بودند که چیزي جز یافتن خوابگاه شبانه نمی هاي قهوه هاي کوچک در تعقیب جوجه بچه
ها چگونه لخت بودن در  فهمد که بچهتوانست ب کیلن نمی. رفتند کنان در می جیک زنان و جیک بال ها بال جوجه

هاي  و کاسه 37ي حاوي نان تاوا هاي بافته هاي روشن، سینی به رنگ  زنان ملبس. کنند این هواي سرد را تحمل می
  .آوردند سفالی لعابدار حاوي فلفل برشته، کیک برنج، لوبیاي دراز آبپز، پنیر و گوشت سرخ شده را می

  »گذارند؟ قبل تعریف تمام داستان ماجراجویی بزرگمون راحت می کنی اونا ما رو واقعاً فکر می«

چه ماجراجویی بزرگی؟ تنها چیزي که یادم میاد ترس همیشگی تا حد مرگه و چنان دچار مشکالت بودن «
ي اطالع از اینکه ریچارد را یک مورد سیت اسیر کرده است، موجب  خاطره» .دونم چطور خالص بشم که نمی

  ».اي اینکه فکر بکنم تو مردهو «. دردش شد دل

  ».دچار دردسر بودن: دونستی؟ ماجراجویی همینه نمی«. ریچارد لبخند زد

  ».م تا براي تمام باقی عمرم کافی باشه من به حد کافی ماجراجویی کرده«

  ».من هم«. چشمان خاکستري ریچارد سرد شدند
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به عقب دست . ر گردن ریچارد آویزان بود رفتي چرمی قرمز، ایجیل، که با زنجیر طال دو نگاه کیلن به میله
شاید بتونیم «. پنیر را جلوي دهان ریچارد گرفت. ي بشاش گرفت قیافه. اي پنیر برداشت برد و از یک دیس، تکه

  ».یه ماجراجویی کوتاه. داستانی مناسب یه ماجراجویی ابداع کنیم

  ».موافقم«

بالفاصله آن را به دست خودش تف کرد . نگه داشته بود زدریچارد گازي به تکه پنیر که کیلن جلوي دهانش 
  »!وحشتناکه«: زمزمه کرد. اش درهم رفت و قیافه

خوب، من از پنیر خوشم نمیاد، اما بدتر از همیشه به نظرم «. گاز کوچکی زد. کیلن پنیر را بو کرد» واقعا؟«
  ».کنم فاسد شده باشه فکر نمی. رسه نمی

  ».ده ي گند می به نظر من مزه«

و زد گفت . دیروز در قصر مردم، از پنیر اونجا هم خوشت نیومد«. اي فکر کرد و سپس اخم کرد کیلن لحظه
  ».که پنیر هیچ ایرادي نداره

پنیر فاسد . خورم همیشه می. من قاعدتاً باید بدونم، من عاشق پنیرم! داد ي گند می اون هم مزه! ایرادي نداشت«
  ».شناسم رو وقتی بخورم می

  ».کنی هاي منو کسب می شاید داري عادت. وب، من از پنیر متنفرمخ«

  ».عاقبت بدتري رو می تونم تصور کنم«. اي نان تاوا پیچید و لبخند زد ریچارد فلفل برشته در تکه

ریچارد . پشتش راست شد. شوند گرداند، دید که دو شکارچی نزدیک می کیلن که لبخند ریچارد را برمی
به ریچارد » .خوان دونم چی می نمی. اینا دو نفر از افراد چاندلن هستند«. و راست نشست متوجه واکنش او شد

  ».شی؟ بگذار ماجراجویی نداشته باشیم پسر خوبی می«. چشمک زد

ي سکو جلوي  شکارچیان در لبه. بدون لبخند یا پاسخ دادن، ریچارد برگشت و آمدن دو نفر را تماشا کرد
هر دو با لبخندهاي . ایشان را محکم در زمین کاشتند و به آن با هر دو دست تکیه دادنده ته نیزه. کیلن ایستادند

تر کمانش را روي شانه کمی باالتر کشید  شخص نزدیک. کوچکی که غیردوستانه نبود، کیلن را برانداز کردند
  . و دست باز خود را با گرفتن کف به طرف باال به سمت او دراز کرد

چاندلن اینو تائید «. سردرگم به مرد نگاه کرد. دانست نهاد شده بدون سالح را میکیلن معناي دست پیش
  »کنه؟ می
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  .دستش را باال نگه داشت» .هاش ما افراد اون هستیم، نه بچه«

لبخند او کمی گشادتر . کیلن مدتی به دست نگاه کرد و سپس کف دست خود را روي کف دست او کشید
  . شد و سیلی نرمی به کیلن زد

  ».39این برادرمه، تاسیدین. هستم 38من پریندین. گیر کیلن نیرومند باشه اعتراف«

برادرها متوجه شدند و هر دو . بعد سیلی زدن به پریندین و تکرار مراسم با تاسیدین، کیلن به ریچارد نگاه کرد
  .با ریچارد سیلی رد و بدل کردند

چاندلن مرد سرسختیه و . شرافت صحبت کردي خواستیم بگیم که تو امروز با قدرت و می«: پریندین گفت
این . خواد اونا رو از آسیب حفظ بکنه عمیقاً به مردممون عالقه داره و می. شناختنش مشکله، اما مرد بدي نیست

  ».کنیم؛ حفاظت از مردممون کاریه که ما می

  ».ریچارد و من هم جزو قوم گل هستیم«

ز هر دوي شما مثل هر فرد دیگه از مردممون محافظت خواهیم ما ا. ند شیوخ براي اطالع همه اعالم کرده«
  ».کرد

  »چاندلن هم؟«

  .هایشان را بیرون کشیدند و براي رفتن آماده شدند نیزه. اي زدند، اما جواب ندادند هر دو لبخندهاي دوستانه

  .تکیلن حرف ریچارد را به پریندین گف» .هاي خوبی دارند به اونا بگو که کمان«: ریچارد گفت

  ».ما در استفاده از اونا استادیم«. آن ها با لبخند سر تکان دادند

بپرس که ممکنه یکی . ساختی دارند به اونا بگو به نظر من تیرهاي خوش«. داد نگاه ریچارد چیزي را بروز نمی
  ».رو ببینم

ن خود تیري بیرون پریندین از تیردا. صورت برادرها با غرور روشن شد. کیلن قبل ترجمه به ریچارد اخم کرد
بدون . ریچارد تیر را میان انگشتانش گرداند. کیلن متوجه شد که شیوخ کامالً ساکتند. کشید و به ریچارد داد

. بروز احساس، ریچارد بریدگی ته تیر را بررسی کرد، سپس تیر را برگرداند و به نوك فلزي و پهن آن نگاه کرد
گرداند، کیلن به او گفت که ریچارد چه  پریندین تیر را به ترکش برمیوقتی » .خیلی کار تمیزیه«. تیر را پس داد

                                                             
38 Prindin 
39 Tossidin 
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اگه تیراندازي با کمان رو بلدي، «: اش انداخت و به ریچارد گفت پریندین کمی از وزنش را روي نیزه. گفت
ي قبل که  دفعه«: قبل اینکه کیلن ترجمه کند، سویدلن صحبت کرد» .کنیم که فردا با ما بیاي ازت دعوت می

. کنه اینجا بودید، ریچارد به من گفت که مجبور شده کمانش رو در وستلند جا بذاره و نداشتنش رو حس می
یه هدیه است در عوض آموزش ساختن سقفی که . براي سورپرایز کردن ریچارد، من یکی براش درست کردم

ن بگو که اگه موافقه، من هم بهش بگو و همچنی. خواستم فردا بهش بدم می. ي منه کمان در خونه. کنه چکه نمی
بینیم که ریچارد تیراندازي به خوبی  می«. لبخند زد» .دوست دارم با تعدادي از شکارچیانم فردا باهاش بیام

  ».شکارچیان ما هست یا نه

ي مسابقه  به نظر مطمئن بودند که نتیجه. برادرها هم با اشتیاق توافق خود را با تکان دادن سرشان نشان دادند
  .هاي سویدلن را به ریچارد بازگو کرد کیلن حرف. واهد بودچه خ

هایی رو  قوم گل بهترین کمان«. زده بود و به نظر تحت تاثیر لطف سویدلن قرار گرفته بود ریچارد شگفت
خیلی دوست دارم که اونجا همراه من . باعث افتخار منه سویدلن، خیلی لطف داري. سازند که به عمرم دیدم می

  ».کنند این دو نفر نشون بدیم که چطور تیراندازي می باشی تا به

ریچارد با » .پس شد فردا«: رفتند، پریندین گفت موقعی که می. برادرها با شنیدن بخش آخر ترجمه خندیدند
  .اي عبوس دور شدن آن دو را تماشا کرد قیافه

  »موضوع تیرها چی بود؟«: کیلن پرسید

  ».شه به تیرهاش نگاهی بندازیم تا بهت نشون بدم سویدلن بپرس که می از«. ریچارد سرانجام به او نگاه کرد

ریچارد یک مشت تیر برداشت، از بینشان چند تایی که نوك چوبی باریک . ها داد سویدلن تیردانش را به آن
ریچارد تیري با نوك پهن فلزي . ها آغشته به سم هستند دانست که آن کیلن می. و سخت داشتند کنار هم چید

  ».نظرت رو بهم بگو«. نتخاب کرد و به او دادا

دانست که  نمی. کیلن مثل کاري که ریچارد با آن یکی تیر انجام داده بود این یکی را با انگشتانش چرخاند
مثل یه تیر عادي به نظر «. شانه باال انداخت. قرار است چه چیزي دستگیرش شود، پس به نوك و انتها نگاه کرد

  ».هر تیر دیگه رسه، درست شبیه می

انتهاي تیري را گرفت و از تیردان بیرون کشید، نوك گرد » .درست شبیه هر تیر دیگه«. ریچارد لبخند زد
  »به این شباهت داره؟«. ابرو باال برد. کوچک را جلوي چشم او نگه داشت
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که پریندین  اوه نه، اون نوکش کوچک، دراز، باریک و گرده، اما این یکی نوك فلزي داره، شبیه اونیه«
  ».داشت

تیر با نوك چوبی را کنار گذاشت، آن یکی را از دست کیلن » .نه، مشابه نیستند«. ریچارد آهسته سر تکان داد
چیزي به نظرت . گیره اینجا رو ببین، جایی که روي زه قرار می«. گرفت و تهش را به سمت او نگه داشت

ها  بعضی. ي مارپیچ دارند تا بعد شلیک دور خودشون بچرخندبعضی از تیرها پرها«. کیلن سر تکان داد» رسه؟ می
تیرهاي قوم گل . دونم واقعیت داره یا نه، اما بحثش جداست نمی. شه اعتقاد دارند که باعث افزایش قدرت تیر می

اونا با همون زاویه به هدف . دارند شه که بعد پرتاب تیر رو راست نگه می توازنشون با پرهاي مستقیم حفظ می
  ».رن که موقع شلیک داشتند فرو می

  ».اما من هنوز متوجه نیستم که این تیر چه تفاوتی با مال پریندین داره«

نوك و زه در یک صفحه . اش از باال به پایینه ببین که چطور مثل شکاف ته تیر، جهت بدنه. به نوك نگاه کن«
دلیلش اینه که از اونا براي شکار حیوانات . هستندتیرهاي نوك فلزي سویدلن همه به این شکل . گیرند قرار می

ي حیوانات عمودي هستند، درست مثل  هاي سینه استخوان. کنه بزرگ، مثل گراز وحشی و خرس، استفاده می
. تیرهاي پریندین متفاوت هستند. ها رد بشه براي همین تیر بعد برخورد احتمال بیشتري داره که از بین دنده. تیر

تیرهاي اون براي زدن حیوانات نیستند، چیز متفاوتی رو شکار . چرخیده، موقع پرتاب افقیهنوك نود درجه 
  .هاش افقی هستند چیزي که موقع ایستادن دنده. کنه می

زنم چاندلن  حدس می. دن ها زیاد اجازه ورود نمی قوم گل نسبت به سرزمینشون خیلی تدافعی هستند، به بیگانه
ترین  اونا احتماالً از سرسخت. کنند اجازه دفاع می ه از مرزهاشون در برابر ورود بیو افرادش از کسانی هستند ک

از سویدلن بپرس که اونا چقدر در استفاده از کمان مهارت . جنگجوها و بهترین تیراندازهاي قوم گل هستند
  ».دارند

ریچارد . رسیم ندلن نمیهیچ کدوم از ما به پاي افراد چا«. سویدلن بلند خندید. کیلن سوال او را رساند
کنند که زیاد تحقیر نشه، بردشون  بازه، اما اونا رعایت می خلق هر چقدر هم که ماهر باشه حتماً می کج

دن که چطور بهتر  گذره، اونا بهش یاد می الزم نیست ریچارد نگرون باشه، خوش می. شه منشانه می بزرگ
بین قوم گل . دن میارم، افراد چاندلن همیشه به ما آموزش میبه این خاطره که من افراد خودمو . تیراندازي کنه

بري، باید بهشون بهتر بودن رو  بهترین بودن، برنده شدن، به معناي مسئولیت داشتن نسبت به کسانیه که ازشون می
  ».تونه کنار بکشه، نه حاال که دعوت به مبارزه رو پذیرفته بهشون بگو که حاال دیگه نمی. یاد بدي

  » .زنم جا نمی. من همیشه از اشخاصی بودم که دوست دارن بهتر بشن«: گفت ریچارد
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ها را پاك کرد، یکی از  اش یک سیب درآورد، آن را به دو نیم برید، دانه پشتی ریچارد برگشت، از کوله
ادویی پلید هاي قرمز به خاطر ج در سرزمین میانی میوه. کردند شیوخ با اضطراب تماشا می. ها را به کیلن داد نیمه

قبالً . توان خورد دانستند که در وطن ریچارد، وستلند، چیزهاي قرمز مثل سیب را می شیوخ نمی. سمی بودند
ها همسر  ي آن سیب خوردن ریچارد را دیده بودند، وقتی فریبشان داد که شاید تخمش مسموم باشد تا از دهکده

  .ه پیشانیشان نشستي این عمل، عرق ب نگیرد، اما با تماشاي تکرار دوباره

  »کنی؟ چکار می«: کیلن از ریچارد پرسید

  ».فقط سیبت رو بخور و بعدش برام ترجمه کن«

شیوخ شریف، من از تهدید نسبت به مردممون «. وقتی خوردن تمام شد، ریچارد اشاره کرد که برخیزند
امیدوارم منو الیق . ي اجازه بگیرمحاال که تموم شده، مایلم که از شما را براي چیز. ام جلوگیري کردم و برگشته

بینید، به کیلن هم یاد  همانطور که می. مایلم از شما اجازه بگیرم که یک زن گل رو به همسري بگیرم. بدونید
گیره،  رسونیم و گرچه کیلن یک اعتراف ها یا من به کیلن آسیبی نمی میوه. ها رو بخوره ام که این میوه داده

ما دوست داریم با هم باشیم، و دوست داریم به دست مردم خودمون ازدواج . هزن قدرتش به من صدمه نمی
  ».کنیم

. ي آخر را ترجمه کرد و به زحمت جلوي خودش را گرفت تا به آغوش ریچارد نپرد کیلن به زحمت جمله
کرد تا کلمات را تمام کند، سپس دستش  باید گلویش را صاف می. شد سوخت و از اشک پر می چشمانش می

  .ا دور کمر ریچارد انداخت که بتواند راست بایستدر

ي  کنم باالخره دارید شیوه فکر می«: مرد پرندگان با تبسمی گشاد گفت. شیوخ با تعجب صورتشان بشاش شد
  ».کنه هیچ چیز بیش از ازدواج شما دو نفر ما رو خشنود نمی. گیرید شخص گل بودن رو یاد می

  .شیوخ و همسرانشان دست زدند. اي زد که نفس کیلن را برید ریچارد منتظر ترجمه نماند، بوسه

ي پیش که به  دفعه. کرد اینجا احساس در خانه بودن می. شد تر می ازدواج مقابل قوم گل براي کیلن خاص
کند را به  جستجوي کمک براي مقابله با دارکن رال به اینجا آمده بودند، ریچارد ساختن سقفی که چکه نمی

هایی حفظ شده بود و تعدادي از  ها دوست شده بودند، در کنار هم جنگیده بودند، جان آن. اده بودقوم گل یاد د
ها، مرد پرندگان آن  به افتخار فداکاري آن. در این بین، دو نفرشان با این مردم پیوند یافته بودند. دست رفته بود

  .دو را جزء قوم گل اعالم کرده بود

گفت هر چه کیلن کشیده را درك  را پدرانه در آغوش گرفت، انگار که میمرد پرندگان بلند شد و کیلن 
کیلن در بازوان نیرومند او، چند قطره اشک روي . کند و خوشحال است که او سرانجام شادي را یافته است می
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رد نب. ها کیلن را از اعماق رنج و یاس به اوج شادکامی رسانده بود ماجراجویی طوالنی آن. ي او ریخت شانه
  .رسید که سرانجام خاتمه یافته باشد ممکن به نظر نمی. همین دیروز خاتمه یافته بود

ریچارد بیش از . یافت ي ضیافت، اشتیاق کیلن براي تمام شدن آن و تنها شدن با ریچارد افزایش می با ادامه
با او را پیدا نکرده  حتی فرصت واقعی صحبت. یک ماه زندانی بوده و همین دیروز دوباره به هم رسیده بودند

  . یا اینکه به حد نزدیک به کافی او را بغل کند. بود

اش را بوسید و به پشت  سویدلن گونه. وسلن بغلش کرد و گفت لباس عروسی مناسبی برایش خواهد دوخت
  .هرگز. خواست نمی. کیلن کنار کشیدن نگاهش از چشمان خاکستري ریچارد را دشوار یافت. ریچارد زد

ي صدا زدن پرندگان خاص با سوت مخصوص را به ریچارد  مرد پرندگان سعی کرده بود نحوه روزي که
تنها کاري که . پلکیدند ها به دشت آمده بودند که اکنون در اطراف سکوي شیوخ می بیاموزد، شکارچیانی با آن

ي  زد، نه گونه دا میها را ص ریچارد توانست آن روز انجام بدهد، در آوردن صدایی بود که همزمان کل پرنده
  .ها آن روز حسابی خندیده بودند این شکارچی. خاصی از پرنده

کردند، سویدلن ریچارد را وادار کرد که سوت را نشان بدهد و دوباره تعریف  حاال که شکارچیان گوش می
ي  زاران پرندهه. ها استفاده کرده بود ي پرنده از آن براي صدا زدن همه 40ي پر از گار بکند که چگونه در دره

انحراف حواس، به ریچارد فرصت . هاي خون گارها را خورده بودند و بلوا به راه انداخته بودند گرسنه، مگس
  . نجات تخم اسکارلت را داده بود

سویدلن خندید و به پشت ریچارد . مرد پرندگان با وجود اینکه تا آن موقع سه بار داستان را شنیده بود، خندید
  .ي کیلن خندید ها به ترجمه ریچارد با دیدن واکنش آن. هایشان زدند خندیدند و به روي رانشکارچیان . زد

» .کنه پیدا کردیم کنم یه ماجراجویی که اونا رو راضی می فکر می«. ي ریچارد خندید کیلن با دیدن خنده
و به حد کافی نزدیک چطور اسکارلت بدون اینکه گارها ببینند تو ر«. کیلن روي داستان فکر کرد و اخم کرد

  »تخم به زمین گذاشت؟

ي  هاي اطراف چشمه ي تپه ي سمت دیگه منو در دره«. ریچارد نگاهش را کنار کشید و مدتی ساکت ماند
  ».من از غار رد شدم. آتش گذاشت
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و واقعاً جانوري در غار بود؟ یه «. کیلن کمی از موهایش را پشت گوشش حلقه کرد. ریچارد به او نگاه نکرد
  »؟41شادرین

کیلن » .و بیشتر از اون. بود«. کرد، نفس عمیقی بیرون داد ي باز نگاه می ریچارد که به سمت دیگر محوطه
ریچارد در حالی که هنوز نگاهش به سمت دیگري بود، دست کیلن را گرفت . دستش را روي شانه او گذاشت

به نظر از خاطره » .بینم هرگز دوباره تو رو نمیفکر کردم . میرم؛ تنها فکر کردم اونجا می«. و پشت آن را بوسید
هایی باقی  شادرین زخم«. خالص شد و به عقب روي یک آرنج تکیه داد، با لبخندي کج به کیلن نگاه کرد

  ».اما مجبورم براي نشون دادنشون به تو شلوارم رو در بیارم. گذاشت که هنوز خوب نشدند

  ».تا مطمئن بشم همه چیز سر جاشه... بندازمکنم بهتره اول یه نگاه  واقعاً؟ فکر می«

ها را تماشا  کرد، ناگهان متوجه شد که اکثر شیوخ آن هاي ریچارد نگاه می کیلن در حالی که به عمق چشم
ها  به یادش افتاد که آن. کیک برنج برداشت و سریع گاز زد. حس کرد که صورتش داغ شد. کنند می

. امیدوار بود که دیگران قادر به درك نگاه او و ریچارد نباشند. سوده شدفهمند و خیالش آ هایشان را نمی حرف
ي  کیلن کاسه. ریچارد دوباره راست نشست. خودش را سرزنش کرد تا به مکانی که هست بیشتر توجه بکند

  .کوچکی از دنده کباب را که به نظر گراز وحشی بود برداشت و در دامان ریچارد گذاشت

  ».خورکمی از اینا ب. بیا«

ي  ها به نشانه آن» .اینا خیلی خوبند«. کیک برنج را باال گرفت و لبخند زد. به گروهی از همسران نگاه کرد
ي گوشت خیره شده  ریچارد به پایین به کاسه. نگاهش را به سمت ریچارد برگرداند. رضایت سر تکان دادند

  . صورتش سفید بود. بود

  ».برش دار«: ریچارد زمزمه کرد

. تر به کنار ریچارد کشید خودش را نزدیک. ا اخم کاسه را برداشت و در پشت سر خودش گذاشتکیلن ب
  »ریچارد، مشکلت چیه؟«

به گوشت نگاه کردم و ناگهان . دونم نمی«. ریچارد هنوز به پایین خیره بود، انگار که کاسه هنوز آنجا بود
مثل اینکه . ي یه حیوان به نظرم رسید شهدرست مثل ال. باعث احساس تهوع شد. تونستم استشمامش کنم می
  ».خواستم گوشت مرده بخورم می
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یک بار که . فهمم کنم منظورت رو می فکر می«. رسید ریچارد خوب به نظر نمی. دانست چه بگوید کیلن نمی
من کردند برام خوبه و تا خوب شدنم هر روز باز به  فکر می. باال آوردم. مریض بودم، به من پنیر خوروندند

شاید این هم مثل اونه، چون سردرد . به این خاطر تا به امروز از پنیر خوشم نمیاد. خوروندند، اما من تهوع داشتم
  ».داري

دارکن . خورند ساکنین اونجا گوشت نمی. شاید زیادي در قصر مردم بودم«: ریچارد با صدایی ضعیف گفت
شاید عادت کردم گوشت . کرد سرو نمیخورد، پس کسی در قصر گوشت  نمی... خوره رال گوشت نمی

  ».نخورم

اول پنیر، . کیلن پشت او را مالید. هایش گرفت و انگشتانش را به موهایش فرو برد ریچارد سرش را بین دست
  .یک جادوگر... شد؛ شبیه عادات یک عادات غذایی ریچارد داشت غیرعادي می. حاال گوشت

  ».کنه سرم واقعاً درد می. رممتاسفم، اما باید به جاي ساکتی ب... کیلن«

کیلن . به نظر کم مانده بود که وا برود. پوستش سرد و مرطوب بود. کیلن دستش را روي پیشانی او گذاشت
. احتیاج به جاي ساکتی داره. ریچارد حالش خوب نیست«. رفت و مقابل مرد پرندگان زانو زد. اسیر تشویش شد

  »ایرادي نداره که بریم؟

ي اضطراب در صورت  لبخند او با مشاهده. داند پرندگان فکر کرد که علت تمایلشان به رفتن را میابتدا مرد 
 42کنی که الزمه، نیسل اگه فکر می. شه کسی مزاحمش نمی. اونجا ساکته. ي ارواح ببرش به خانه«. کیلن محو شد
ي من  کنم که هدیه رو ستایش میارواح . شاید زیادي پشت اژدها بوده«. اندکی از لبخند برگشت» .رو صدا بزن

  ».کوتاه مدت بود

پشتی را  هر دو کوله. کیلن که قادر به لبخند زدن نبود، سرش را تکان داد و سریع به همه شب بخیر گفت
چشمان ریچارد محکم بسته . برداشت، دستش را زیر بغل ریچارد گذاشت و در برخاستن به او کمک کرد

درد به نظر کمتر شد، چشمانش را باز کرد و نفس عمیقی کشید، همراه . فته بودندبودند، ابروانش با درد در هم ر
  .ي باز کرد کیلن شروع به گذشتن از محوطه

صداهاي ضیافت به . داد ها مسلط بودند، اما ماه نور کافی براي دیدن مسیرشان می ها سایه بین ساختمان
  .ارد روي زمین خشک باقی ماندهاي ریچ زمینه محو شد و تنها صداي کشیده شدن چکمه پس

  ».کنم بهتر شدم فکر می«. تر ایستاد ریچارد کمی راست
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  »گیري؟ زیاد سردرد می«

گفت که مادرم سردردهاي مشابه من  پدرم می. سردردهاي من معروفند«. ریچارد زیر مهتاب به او لبخند زد
شبیه به اینو هیچ . اما این متفاوته. کنی پیچه می گرفت، از اونایی که به خاطر درد زیاد در سرت احساس دل می

پشتی خودش را از کیلن گرفت و روي  کوله» .خواد بیرون بیاد مثل اینه که چیزي از داخل سرم می. م وقت نداشته
  ».کنه بیشتر از سردردهاي دیگه اذیتم می«. ي خودش انداخت شانه

ي ارواح تنها بود، مهتاب از  خانه. یدندي ارواح رس ي وسیع دور خانه روهاي باریک به محوطه از پیاده
هاي دود از  باریکه. شد هاي سقفی که ریچارد در ساختنش به قوم گل کمک کرده بود منعکس می کاشی

  .خاست دودکش بر می

کیلن را تماشا کردند که در را . اي کنار در، یک ردیف جوجه روي دیواري کوتاه نشسته بودند در گوشه
رفتند،  با بلند شدن صداي لوالها کمی هول کردند و وقتی آن دو به داخل می. از کردبراي ریچارد کشید و ب
  .دوباره راحت نشستند

کیلن پتویی درآورد، او را وادار به دراز کشیدن به پشت کرد و پتو را زیر . حال جلوي آتش افتاد ریچارد بی
  .انو کنار او نشستریچارد پشت مچش را روي چشمانش گذاشت و کیلن چهارز. سرش جمع کرد

  ».شاید یه شفادهنده بتونه کاري برات بکنه. کنم بهتره نیسل رو بیارم فکر می«. کرد کیلن احساس عجز می

در حالی که هنوز » .فقط باید از اون همه صدا دور باشم. فکر کنم مشکلی ندارم«. ریچارد سرش را تکان داد
کنیم؟  ها چقدر بد عمل می دي که ما دو نفر در مهمانیهیچ متوجه ش«. هایش بود، لبخند زد دستش روي چشم

  ».افته ریم، اتفاقی می هروقت به مهمانی می

ي ریچارد را با یک  سینه» .به نظرم حق داري«. اند را به خاطر آورد هایی که با هم بوده کیلن یکی یکی مهمانی
  ».کنم تنها راه حل اینه که تنها باشیم فکر می«. دست مالش داد

  ».ازش خوشم میاد«. رد دست او را بوسیدریچا

از . خواست حین تماشاي استراحت او، گرماي او را حس کند می. دست بزرگ ریچارد را با دو دست گرفت
  .به تنفس آرام و منظم ریچارد گوش داد. آمد ي ارواح صدایی جز سوختن آتش نمی خانه

چیزي . شد نور آتش از چشمان ریچارد منعکس می. بعد مدتی، ریچارد دستش را کنار کشید و به او نگاه کرد
ریچارد شبیه کسی بود که قبالً مالقات . ي ریچارد، در چشمانش، سعی داشت مطلبی را به کیلن بگوید در قیافه
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از پیشانی ریچارد . توانست درست بشنود کرده بود، اما چه کسی؟ نامی در پس افکار کیلن زمزمه شد، اما نمی
  .پوستش دیگر آن قدر سرد نبود. موها را عقب زد

من از شیوخ براي ازدواج با تو اجازه خواستم، اما واقعاً از خود . همین حاال چیزي یادم افتاد«. ریچارد نشست
  ».م تو اجازه نخواسته

  ».نه، نخواستی«. کیلن لبخند زد

واقعاً «. هدف اطراف را گشتند چشمانش بی. و نامطمئن از خودش به نظر رسید زده ناگهان ریچارد خجالت
. ظاهراً در این کار مهارت ندارم. امیدوارم عصبانی نباشی. راه صحیح انجام دادنش نبود. متاسفم. احمقانه بود

  ».م هیچ وقت انجامش نداده

  ».من هم اولین بارمه«

  ».باید در جاي زیبایی انجامش داد. و به گمانم اینجا مکانی عاشقانه نیست«

  ».ترین مکان دنیاست هر جا تو باشی، براي من عاشقانه«

  ».کنم طرح چنین درخواستی وقتی با سردرد دراز کشیدم، کامالً احمقانه به نظر برسه و فکر می«

  ».کشم ریچارد سایفر، اگه زود از من درخواست نکنی، به زور ازت بیرون می«

کیلن «. هاي کیلن را یافتند، نگاهش چنان مصمم بود که تقریباً نفس کیلن را برید مچشمانش نهایتاً چش
  »کنی؟ ، با من ازدواج می43امنل

چشمانش را بست و در حالی که یک قطره اشک از . کامالً غیرمنتظره، کیلن دید که توانایی صحبت ندارد
وان ریچارد دور او حلقه زدند، محکم او را در باز. هاي نرم ریچارد را بوسید غلتید، لب اش به پایین می گونه

  ».لطفاً، بله«. دوباره ریچارد را بوسید» .بله«. باالخره صدایش برگشت. گرماي ریچارد به آغوش کشیدند

کرد، ریچارد با  درحالی که به تنفس ریچارد و سوختن آتش گوش می. کیلن سرش را روي شانه او گذاشت
نیازي به کلمات . ریچارد با محبت نگهش داشت و باالي سرش را بوسید. مالطفت موهاي او را نوازش کرد

  .کرد در آغوش او احساس امنیت می. نبود
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درد دوست داشتن او بیش از خود زندگی و فکر اینکه او توسط مورد سیت تا : کیلن دردهایش را رها کرد
تواند او  رد؛ درد این فکر که هرگز نمیحد مرگ شکنجه شده، قبل از اینکه بتواند به او بگوید چقدر دوستش دا

کرد؛ رنج اینکه چقدر محتاج او بود، چقدر  گیر بود و قدرتش او را نابود می را داشته باشد، چون یک اعتراف
  .غیر قابل مهار عاشق او بود

یجان ه. عمري در کنار هم بودن: هایش، جایش با نوید شادمانی آنچه در پیشرو بود پر شد با تحلیل رفتن رنج
خواست با او یکی  خواست در او ذوب شود، می محکم به ریچارد چسبید، می. گیر آن در کیلن نفوذ کرد نفس
  .شود

ي  با او یکی بودن، پیدا کردن نیمه: معناي ازدواج با او همان بود که زد یک بار گفته بود. کیلن لبخند زد
  .دیگر خودش

هاي خودش را پاك  اشک. شد وي صورت ریچارد دیده میوقتی سرانجام به باال نگاه کرد، قطره اشکی ر
هاي ریچارد به این معنا باشد که او هم خاطرات  کیلن امیدوار بود که اشک. کرد و ریچارد همان کار را کرد

  .نامطلوبش را به دست فراموشی سپرده است

  ».دوستت دارم«: کیلن زمزمه کرد

هاي فقرات کیلن به پایین  ش مسیري را روي برجستگیانگشتان. ریچارد محکم او را به سمت خودش کشید
براي بیان طرز . وجود نداره» دوستت دارم«کنم که جمله بهتري از  چقدر احساس درماندگی می«. دنبال کردند

  ».متاسفم که جمله بهتري براي تقدیم به تو وجود نداره. رسه احساسم نسبت به تو کافی به نظر نمی

  ».براي من کافیه«

  ».براي همیشه. ها بار، دوستت دارم هزار بار، میلیون. دوستت دارم، کیلن امنلپس، «

ریچارد او را در بغلش با . به تپش قلب خودش. کیلن به ترق تروق آتش و ضربان قلب او گوش سپرد
  .نمود انگیزي می ناگهان دنیا مکان شگفت. خواست براي همیشه در آغوش او بماند می. مالیمت تکان داد

. انگیزي روي صورتش پهن شد لبخند شگفت. هاي او را گرفت و دور نگهش داشت تا بهتر ببیند ارد شانهریچ
. دستش را روي موي او به پایین کشید» .م به عمرم کسی به زیبایی تو ندیده. شه که چقدر زیبایی باورم نمی«
  ».هیچ وقت تغییرش نده. موي زیبایی داري. خیلی خوشحالم که کوتاهش نکردم«

اي  شخص دیگه. تونم کوتاهش کنم بعالوه، نمی. گیرم، یادت که نرفته؟ موي من سمبل قدرتمه من اعتراف«
  ».باید کوتاهش کنه
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هیچ . عاشقتم به همین شکل که هستی، شامل قدرت و همه چیز دیگه. کنم من هرگز کوتاهش نمی. خوبه«
هاي هارتلند دیدمت، از موي درازت خوشم  از همون روز اول که در جنگل. وقت نگذار کسی کوتاهش کنه

  ».اومده

ریچارد به او براي فرار از چنگ چهارتایی پیشنهاد کمک داده . ي آن روز لبخند به لب کیلن آورد خاطره
شه؟ یه راهنماي  دلت براي اون زندگی تنگ نمی. به نظر خیلی وقت پیش بود«. جانش را نجات داده بود. بود

  »و مجرد بودن؟«. گرانه لبخند زد عشوه» ل بودن؟جنگل ساده و فارغ البا

به آتش » .اما راهنماي جنگل؟ شاید یه خرده. مجرد بودن؟ نه با وجود همسري مثل تو«. ریچارد لبخند زد
هاي  صاحب شمشیر حقیقتم و مسئولیت. ي راستین هستم ظاهراً چه خوب چه بد من جوینده«. خیره شد

  »تونی با وجود همسر جوینده بودن زندگی شادي داشته باشی؟ کنی می فکر می. همراهش، هر چی که هستند

اما ریچارد، متاسفانه من هنوز . ي درختی راضی هستم، به شرط اینکه با تو باشم به زندگی در خانه«
  ».هایی دارم من هم مسئولیت. گیر مادر هستم اعتراف

کنه، براي  وقتی کسی با قدرتت تماس پیدا میگیر بودن رو گفتی، اینکه چطور  خوب، بهم معناي اعتراف«
هات جاش رو  شه و از خود گذشتگیِ جادوییِ مطلق نسبت به خودت و خواسته همیشه شخصیتش نابود می

تونی به انجام هر کاري  هاشون اعتراف کنند، یا در واقع می کنی به گناه به این طریقه که وادارشون می. گیره می
  »هاي خاصی داري؟ مسئولیت. کنیکه دوست داشتی وادارشون 

کردم با  اون موقع مهم نبود؛ فکر نمی. گیر مادر بودن رو بهت نگفتم ي معناي اعتراف به گمانم هیچ وقت همه«
ري و  میریم، یا حتی اگه اتفاقاً ببریم تو به سرزمین غربی می کردم حتماً می فکر می. پذیر باشه هم بودنمون امکان

  ».ینمتب من هرگز دوباره نمی

  »منظورت قسمت بیش از یک ملکه بودنه؟«

تر سرزمین میانی  شوراي مرکزي سرزمین میانی در ایدندریل از نمایندگان قلمروهاي مهم«. با سر تائید کرد
گرچه هر سرزمین . کنه با همدیگه، شوراي مرکزي کم و بیش بر سرزمین میانی حکومت می. تشکیل شده

پیمانی قلمروها، اهداف  به این شیوه، از طریق هم. دن شوراي مرکزي تن میمستقله، با این حال به تصمیم 
اگه . داره ملت رو به جاي جنگیدن در حال مذاکره نگه می. مونه شن و صلح برقرار می مشترك تضمین می

شه و همه با هم  ي همه، تلقی می ي یکپارچگی، علیه سرزمینی به یکی دیگه حمله کنه، به معناي حمله علیه
ها، فرمانروایان، مقامات، تاجرین و سایرین به شوراي مرکزي براي  شاهان، ملکه. کنند تهاجم رو سرکوب می
  ».پایان از مطالبات توافقات تجاري، معاهدات مرزي، مسائل جادویی و فهرست بی: طرح درخواستشون میان
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گرچه . کنه شابهی فرمانروایی میي م شورا به شیوه. چیزي شبیه به روش مرسوم در سرزمین غربیه. فهمم می«
سرزمین غربی اون قدر بزرگ نیست که پادشاهی داشته باشه، مناطقی براي خودشون حکومت مستقل دارند، اما 

  . در هارتلند نماینده دارند

شاهد اومدن مشاورین . ي مناسبات حکومتی بودم از وقتی برادرم مشاور و بعد مشاور ارشد شد، من در حاشیه
به عنوان راهنماي جنگل، دایم اونا رو به جاهاي مختلف . مختلف به خاطر طرح درخواستشون بودم از مناطق

  ».از صحبت کردن با اونا خیلی از مسائل رو یاد گرفتم. کردم هارتلند راهنمایی می

  »گیر مادر در این وسط چیه؟ اون وقت نقش اعتراف«. ریچارد بازوانش را گره زد

هایش روي دامانش دوخته  نگاهش به دست» ...کنه سرزمین میانی حکومت میخوب، شوراي مرکزي به «
  ».کنه گیر مادر به شوراي مرکزي حکومت می و اعتراف«. شده بود؛ گلویش را صاف کرد

کنی؟ همه  ها حکومت می منظورت اینه که تو به کل شاهان و ملکه«. ي بازوهاي ریچارد باز شد گره
  »کنی؟ نی حکومت میها؟ تو به سرزمین میا سرزمین

بعضی . ها در شوراي مرکزي نماینده ندارند ي سرزمین متوجه هستی که همه. بله، فکر کنم به شکلی... خوب«
و سرزمین قوم گل، و بعضی سرزمین موجودات جادویی هستند،  45ملکه میلنا 44خیلی کوچکند، مثل تامارنگ

اگه شورا به حال خودش رها بشه، . هاست ن قلمروگیر مادر سخنگوي ای اعتراف. هاي شب مثل سرزمین باریکه
فقط . ارتش کافی دارند که به راحتی انجامش بدن. هاي ضعیف رو بتراشند گیرند که این سرزمین تصمیم می

  .ایسته اي ندارند می گیر مادر سر حق کسانی که نماینده اعتراف

عضی از زمانی که در یادها هست، رقیب ب. مشکل دیگه اینه که این قلمروها اغلب با هم عدم توافق دارند
هاي  ها به زیان مصلحت برتر سرزمین میانی سر خواسته وقتی حکمرانان یا نمایندگان آن. سرسخت هم بودند

گیر مادر منفعتی جز خیر سرزمین میانی  اعتراف. شه بست می کنند، شورا اغلب دچار بن شقی می خودشون کله
  .نداره

. تلف در شوراي مرکزي تنها به رقابت براي قدرت عالقه خواهند داشتبدون رهبري، قلمروهاي مخ
  . ایسته ها می بینانه به کمک تعیین و هدایت سیاست تر مقابل منافع کوته گیر مادر با دیدي وسیع اعتراف

حرف . ي جادوشه، داور نهایی قدرت هم هست گیر مادر همان طور که داور نهایی حقیقت به واسطه اعتراف
  ».گیر مادر قانونه فاعترا

                                                             
44 Tamarang 
45 Milena 
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  »گی که چکار کنند؟ ها، به همه قلمروها، می پس تو هستی که به تمام شاهان و ملکه«

گیران مادر قبلی اجازه دادیم شوراي  من و اکثر اعتراف«. هاي ریچارد را گرفت و نگه داشت یکی از دست
ي امور در سرزمین میانی چطور  ي اداره خوان، تمایل دارند که نحوه مرکزي خودش تصمیم بگیره که چی می

کنند که به ضرر کسانیه که  خورند، یا توافقی غیرعادالنه می اما وقتی در به توافق رسیدن شکست می. باشه
  ».گم چطور باشه کنم و می نماینده ندارند، فقط در این موقع است که من مداخله می

  »کنند؟ و اونا همیشه از حرفت پیروي می«

  ».همیشه«

  »چرا؟«

گیر مادر سر تعظیم فرود نیارند، در برابر  دونند که اگه به رهبري اعتراف خوب، می«. نفس عمیقی کشید
کنه تا اینکه  جنگ اون قدر ادامه پیدا می. مونند پذیر باقی می طلب، تنها و صدمه ي قدرت همسایه

دونند  می. در دهارا انجام داد، 46قدرتمندترینشون سایرین رو خرد کنه، مثل کاري که پدر دارکن رال، پنیس رال
  ».کنه در نهایت به نفع خودشونه که رهبري مستقل در شورا باشه که از هیچ سرزمینی جانبداري نمی

گاهی چیز بیشتري از قلب مهربان یا عقل سلیم براي نشوندن نیرومندترینِ این . ترین نیست اما این به نفع قوي«
  ».ها در جاي خودش الزمه سرزمین

دونند که اگه  اونا می. درسته. کنی هاي قدرت رو خوب درك می بازي«. بخندزنان با سرش تایید کردکیلن ل
تونیم با جادوي خودمون  گیري می طلبی آزاديِ عمل بدن، من یا هر اعتراف پروا باشند که به جاه اون قدر بی

  ».دگیر مادر هستن در ضمن، جادوگران حامی اعتراف. حکمرانشون رو سرنگون کنیم

  ».کردم که جادوگران تمایلی به دست داشتن در قدرت ندارند فکر می«

جادوگران بهش پارادوکس قدرت . کنه تهدید دخالتشون غیرضروریش می. نه اینکه دقیقاً دست داشته باشند«
. اگر صاحب قدرت بودي و آماده، قادر، مایل به استفاده از آن بودي، نیازي به اعمال قدرت نداري: گن می

ي  طرفانه قلمروها آگاهند که اگه با هم همکاري نکنند و تن به داوري بی. تهدید از اجراي تهدید نیرومندتر است
ي درس عبرت دادن در مورد مضرات  گیر مادر ندن، اون وقت جادوگران همیشه در پشت سر آماده اعتراف

  .خردي و طمع هستند بی
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کنم  اش اینه که من به شوراي مرکزي ریاست می ه، اما خالصهش اي می ي درهم تنیده ي پیچیده روي هم رابطه
شن و کار بقیه به جنگی  طلب سرانجام پایمال می دفاع و صلح و اگه براي اعمالش حاضر نباشم، ضعیف، بی

  ».ترین خرد نشدن ادامه داره کشه که تا وقتی همه جز قوي می

کیلن بازي آتش روي صورت او را . شغول شدریچارد تکیه داد و با مختصري اخم روي صورتش به تعمق م
آورد که چگونه کیلن تنها با یک اشاره دست از  ریچارد به یاد می: توانست افکار او را حس کند می. تماشا کرد

آرزو داشت که در . گیر مادر را ببوسد و سوگند وفاداري بخورد ملکه میلنا خواست که زانو بزند، دست اعتراف
ترسند نشده بود، اما آنچه انجام  مجبور به نمایش اعمال قدرتش و اینکه چقدر از او می مقابل چشمان ریچارد
وقتی الزم باشد، یک رهبر مجبور است آن . کنند برخی تنها در برابر قدرت تمکین می. داده بود ضروري بود

  .قدرت را نشان بدهد یا به زیر کشیده شود

شون  جادوگران همه. شیم به مشکل دچار می«: گاه کرد و گفتاي جدي به باال ن ریچارد سرانجام با قیافه
همه . گیر مادر از بین رفته تهدید پشتیبان اعتراف. اند؛ وقتی تو رو دنبال زد فرستادند، خودشون رو کشتند مرده

اگه اتفاقی برات بیفته، کسی نیست . متحدي نداري. تو آخري هستی. گیرهاي دیگه رو دارکن رال کشته اعتراف
  .کرد زد گفت که در ایدندریل مالقاتش بکنیم؛ حتماً داشت به چنین مسائلی فکر می. که جات رو بگیره

هاي اینجا، تا دارکن  طبق تجربیاتم از اشخاص صاحب قدرت، از مشاورین وطنم، حتی برادر خودم، تا ملکه
اگه قراره سرزمین میانی تکه . کنند میرال، اونا تو رو به عنوان مانعی تک و تنها در برابر راه خودشون ارزیابی 

. تو و من هر دو باید به حقیقت خدمت کنیم. گیر مادر باید حکومت کنه، و تو محتاج کمکی پاره نشه، اعتراف
  ».کنم من به تو کمک می

اگه اون مشاورین به خاطر جادوگران از توطئه علیه «. هاي ریچارد را از هم گشود اي لب لبخند رندانه
  ».گیر مادر یا ایجاد دردسر براش واهمه داشتند، صبر کن تا با جوینده مالقات کنند اعتراف

تو در حضور قدرتمندترین شخص . تو فرد نادري هستی، ریچارد سایفر«. صورت ریچارد را لمس کرد
  ».کنم ي کت تو رو در مسیر عظمت حمل می کنی که حس کنم دارم دنباله اما کاري می. سرزمین میانی هستی

وقتی فقط تو «. آه کشید» .این تنها عظمتیه که خواهان دستیابی هستم. من کسی جز عاشق از ته قلب تو نیستم«
ي چشم به  از گوشه» .پختم رسید و من روي یه سیخ برات نهار می تر به نظر می و من و جنگل بودیم خیلی ساده

  »گیر مادر؟ ه نه اعترافدي که برات نهار بپزم، مگ هنوز بهم اجازه می«. کیلن نگاه کرد

  ».ده ها راه نمی اون کسی رو به آشپزخونه. خوشش بیاد 47فکر نکنم خانم ساندرهولت«
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  »تو آشپز داري؟«

زنه، با تکون  بیشتر تند تند به هر طرف سر می. کنم، هیچ وقت ندیدم که چیزي بپزه خوب، فکرش رو که می«
چشه، آشپزها و  کنه، غذاها را می ي خودشو اداره میدادن یه قاشق چوبی که مثل عصاي سلطنتیشه، قلمرو

  . اون سرآشپزه. کنه ها رو توبیخ می کمک

. اي پیدا کنم کنه که سرگرمی دیگه التماس می. رم، یک لحظه هم آرامش نداره ها می وقتی پایین به آشپزخانه
کنم، بقیه  یگچه درخواست میگه هر دفعه که به آشپزخونه میام و د می. ترسونم هاش رو می گه که زیردست می

  ».اما آشپزي رو خیلی دوست دارم. کنم زیاد انجامش ندم پس سعی می. لرزند روز اونا می

از آخرین زمانی که در خانه بوده، چندین ماه طوالنی . با یاد خانم ساندرهولت لبخند به لب کیلن نشست
  .گذشته بود

همیشه خودم غذام رو . نداشتم که برام آشپزي کنههیچ وقت کسی ! آشپز«: ریچارد با خودش زمزمه کرد
زنم که این خانم ساندرهولت اگه بخوام چیز مخصوصی براي تو  خوب، حدس می«. لبخندش برگشت» .پختم

  ».بپزم، بتونه یه کمی جا به من بده

  ».کنی که هر چی ازش خواستی قبول کنه بندم خیلی زود کاري می شرط می«

دي؟ قول بده که یه روزي اجازه بدي تو رو به سرزمین غربی ببرم و بعضی  بهم می قولی«. دست کیلن را فشرد
خواب بردن تو به . شناسم هاي هارتلند رو بهت نشون بدم، جاهایی که فقط من می هاي زیباي جنگل از مکان

  ».اونجاها رو دیدم

  ».حتماً ازش خوشم میاد«: کیلن زمزمه کرد

هایش به لب او برسند، قبل از اینکه بازوانش بتوانند او را به  بل اینکه لبق. ریچارد خم شد تا او را ببوسد
کیلن با ترس او را گرفت، سپس به . نالید و سرش روي شانه او افتاد. اش از درد در هم رفت آغوش بکشند، قیافه

  .ریچارد به پهلو چرخید و زانوانش را روي سینه جمع کرد. پشت خواباند

  ».رم با حداکثر سرعتم می. رم تا نیسل رو بیارم می«. ي او گذاشت و رویش خم شد نهکیلن دستش را روي شا

  .ریچارد فقط توانست که حین لرزیدن سرش را تکان دهد
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بست، بخار بریده بریده  وقتی در را می. کیلن به سمت در دوید، هلش داد و به شبِ ساکت وارد شد
اي  مهتاب باالي آن را با نور نقره. به روي دیوار کوتاه افتادنگاهش . دید هایش در هواي سرد شب را می نفس

  . روشن کرده بود

  .ها رفته بودند جوجه

  .حرکت پشت دیوار بود اي، بی هیکل تیره قوز کرده

  .اي برق طالیی زدند کمی زیر مهتاب تکان خورد و چشمانش لحظه
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  فصل هفتم
اي کرد که امواج سرما را از بازوان کیلن به  خنده. ها دیوار کوتاه را خراشیدند و موجود تیره برخاست چنگال

هیکلِ آن، خالء سیاهی زیر نور ضعیف . نفس در گلویش بند آمد. کیلن خشکش زد. ي گردنش فرستاد قاعده
  .ناپدید شده بودند ها در دریایی از شب اي، چشم بعد درخشش لحظه. مهتاب بود

دانست به  خواست بدود، اما نمی می. دید تناسب دهد دانست را با آنچه می ذهنش به شتاب افتاد تا آنچه می
  به سمت ریچارد یا دور از او؟ . کدام جهت

ترین حد صدا  کم. رحم حس کند ها را مثل نگاه قاتلی بی توانست آن ها را ببیند، می توانست چشم گرچه نمی
  .گلویش برخاستاز 

همزمان، طنین شاخص شمشیر . ي ارواح خورد ناگهان باز شد، با بنگ به دیوار خانه در سنگینپشت سرش 
ها در مهتاب دوباره  سر سیاه به سمت ریچارد چرخید، چشم. شد حقیقت را شنید که از روي خشم کشیده می

در . به عقب پرت کرد ورودياو را از میان  ریچارد دست دراز کرد، بازوي کیلن را قاپید و. طالیی درخشیدند
  .گشت که ریچارد با لگد آن را پشت سر خودش بست بعد برخورد به دیوار برمی

به پاهایش بلند شد، . شنید و سپس چیزي محکم به در برخورد کرداز پشت در ي زوزه مانند را  کیلن خنده
ها را  ي ارواح و خنده ها به دیوار خانه رد بدناز سمت دیگرِ در، صفیر نوك شمشیر، برخو. چاقویش را کشید

  .شنید می

شد،  وقتی به روي پاهایش بلند می. اش را روي در انداخت و به بیرون به میان شب غلت خورد کیلن شانه
  .با چاقو ضربه زد و خطا رفت. آمد اي را دید که با شتاب به سمتش می هیکل کوچک تیره

زیر . ه به کیلن برسد ریچارد به آن لگد زد و پشتش به دیوار کوتاه کوبیده شدموجود دوباره آمد، اما قبل اینک
هاي  بارانی از تکه. تیغ تنها دیوار را گیر انداخت. مهتاب، شمشیر حقیقت در مسیرش به سمت سایه برق زد

  .خشت و گچ به هوا پخش شد

آن را گیر انداخت، از روي  نوك چاقوي کیلن. ریچارد او را درست حین عبورِ شبح تیره به عقب کشید
  .چنگالی محو از جلوي صورتش رد شد، شمشیر به دنبال آن، که خطا رفت. چیزي به سختی استخوان برید

جا آمد و  سایه از هیچ. کرد شنید که پشت سرش در تاریکی جستجو می نفس زدن ریچارد را می کیلن نفس
توانست تشخیص بدهد کدام ریچارد  نمی. لت خوردنداي روي خاك غ اشکال تیره. ریچارد را به زمین انداخت

  .ها حین هجوم به ریچارد خاك را به هوا پاشیدند چنگال. است و کدام مهاجم
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درنگ به باالي دیوار پرید، آنجا ایستاد، حین عقب رفتن  آن بی. ریچارد موجود را به پشت دیوار پرت کرد
  .ها به عقب ساکت شد قدم زدن آنبا تماشاي . ي کریه خود را تکرار کرد آن دو خنده

یکی هم . ها به بدن سیاه فرو رفتند در چشم بهم زدنی، یک دوجین از آن. ناگهان صداي صفیر تیرها بلند شد
تیغی  شبیه یک جوجه. موجود از خنده نفسش برید. ها آمدند دمی بعد آن، همان تعداد به دنبال قبلی. خطا نرفت

  . ودسیاه ایستاده روي دیوار شده ب

سپس موجود با تماشاي به . اش بیرون کشید، فک کیلن افتاد ي اینکه موجود یک مشت تیر از سینه با مشاهده
دسته تیر دیگري به بدن . کرد که چرا فقط آنجا ایستاده است کیلن درك نمی. عقب رفتن آن دو پلک زد

  .توجهی نکرد و تنها از دیوار به روي زمین پرید. سیاهش فرو رفت

شکارچی نیزه را . ي دیوار به سمت دونده یورش برد موجود از سایه. اي نیزه به دست جلو دوید تیره هیکل
هایش تنه را دو نیم  هایش قاپید، با دندان موجود با سرعتی غیرممکن جاخالی داد و نیزه را در هوا با دندان. پراند
اش را از دست داد، برگشت تا  هراً عالقهاي که نیزه را انداخته بود به عقب رفت، موجود ظا شکارچی. کرد

  .دوباره او و ریچارد را تماشا کند

  »کنه؟ کنه؟ چرا ایستاد؟ چرا فقط ما رو تماشا می لعنت به ریش زد، چکار داره می«: ریچارد زمزمه کرد

  .با شوکی سرد، کیلن متوجه شد

ح عزیز از ما محافظت کنید، یه اروا. یه اسکریلینگه«: کیلن بیشتر به خودش تا به ریچارد زمزمه کرد
  ».اسکریلینگه

قدم ! دور شید«: ها داد زد به شکارچی. زدند او و ریچارد آستین یکدیگر را گرفته بودند و به عقب قدم می
  »!ندوید! بزنید

  .ي دیگر بود بیهوده پاسخشان یک دور پرتاب تیر 

  ».ها که تاریکه از این طرف، بین خونه«: ریچارد گفت

  ».اومدهدیگه از جهان . تونه در تاریکی بهتر از بینایی ما در روشنایی ببینه اون جونور می ریچارد،«

. کنم گوش می«. ریچارد چشمانش را روي اسکریلینگ که زیر مهتاب در معرض دید ایستاده بود نگه داشت
  »تونیم بکنیم؟ دیگه چکار می
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کنم تنها راه  فکر می. شه ش می اعث جلب توجهب. اما ندو، و ساکن نایست. دونم نمی«. سرش را تکان داد
  ».کشتنش قطعه قطعه کردنه

  »کردم چکار کنم؟ کنی که سعی می فکر می«. زیر مهتاب با چشمانی خشمگین به کیلن نگاه کرد

شاید بهتر باشه که به هر حال از «. شدند نگاه کرد روي باریکی که داشتند به آن وارد می کیلن به اطراف پیاده
  ».تونیم از بقیه دورش کنیم اگه نه، حداقل می. شاید اونجا بمونه و ما بتونیم که فرار کنیم. مسیر بریماین 

  .ها کرد ها را تماشا کرد و سپس شروع به خرامیدن به دنبال آن اسکریلینگ عقب رفتن آن

  ».هیچ چیز هرگز آسان نیست«: ریچارد زیر لب گفت

کیلن ورود . کاري شده عقب رفتند، اسکریلینگ دنبال کرد صاف گچآن دو از راه باریک میان دیوارهاي 
  .کرد دید، کوبش قلب خودش را حس می اي از شکارچیان به دنبال آن را می هاي تیره دسته

  »چرا جایی که امن بود نموندي؟. ي ارواح بمونی خواستم که در خانه می«

ی که آستین ریچارد را گرفته بود، خیسی و دست. کیلن لحن خشمگین در اثر جادوي شمشیر را تشخیص داد
چون تو رو دوست دارم، «. نگاه کرد و خون جاري از دست او به روي دست خودش را دید. گرما حس کرد

  ».و هرگز به خودت جرات نده که همچین کاري رو تکرار کنی. گاو گنده

  ».وابونمخ اگه از این ماجرا زنده بیرون بیایم، تو رو روي زانوهام به شکم می«

  »سردردت چی شد؟. دم اگه زنده بمونیم، بهت اجازه می«. روي پرپیچ و خم ادامه دادند نشینی در پیاده به عقب

به محض . کشیدم، اما بعدش سردرد رفته بود یک لحظه به سختی نفس می. دونم نمی«. ریچارد سر تکان داد
  ».آور رو شنیدم ي چندش نم و اون خندهي در حس ک تونستم این موجود رو سمت دیگه برطرف شدنش، می

  ».تونی حسش کنی، چون خنده رو شنیدي شاید فقط فکر کردي که می«

  ».ترین حس بود اما عجیب. ممکنه. دونم نمی«

مهتاب به باالي دیوار سمت چپشان . تر بود تاریک. برد يروي دیگر کیلن او را با کشیدن آستین به پیاده
خورد؛ مثل یک  ي اسکرلینگ دارد روي دیوارِ روشن سر می دید که هیکل تیره ناگهان جا خورد؛. تابید می

  .کیلن مجبور شد خود را وادار به نفس کشیدن بکند. ي عظیم سیاه حشره

  » کنه؟ چطور این کار رو می«: ریچارد زمزمه کرد
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هاجم، داشتند شکارچیان در تالش براي محاصره کردن م. ها پشت سرشان ظاهر شدند مشعل. پاسخی نداشت
  .گرفتند ها را می دور آن

» .کشه اگه این مردم سعی کنند که این چیز رو بگیرند، عده زیادي از اونا رو می«. ریچارد به اطراف نگاه کرد
به راست به گروهی از » .ي وقوعش رو بدم تونم اجازه کیلن، نمی«. به یک تقاطعِ روشن زیر نور مهتاب رسیدند

  ».شون برو به پشت. پیش اون مردها برو«. شدند نگاه کرد نزدیک می شکارچیان که با مشعل

  »...ریچارد، من تو رو تنها«

  »!فورا! گم انجام بده هر چی من می«. داد شهل

حرکت ایستاد؛ شمشیر را با دو دست گرفته بود  ریچارد زیر مهتاب بی. اراده دور شد کیلن به خاطر لحن او بی
اسکریلینگ انگار با تشخیص . به اسکریلینگ آویزان روي دیوار نگاه کرد. شتو نوك آن روي زمین قرار دا

  .اش گرفت ناگهانی شخص ایستاده در جلویش خنده

  .هایش را رها کرد، مستقیم به پایین سقوط کرد، تاالپ در میان تاریکی فرود آمد اسکریلینگ چنگال

کیلن . آمد ن ابري از غبار شتابان به سمتش میکرد که با به هوا فرستاد ي محوي را تماشا می ریچارد سایه
  .نوك شمشیر روي زمین ماند. دید هاي جفت شده از خشم ریچارد را می آرواره

این موجود . نه وقتی که همه چیز سرانجام صحیح بود. توانست اتفاق بیافتد، اجازه نداشت، همین این نمی
فکرش تنفس کیلن . ممکن بود پایانی بر همه چیز باشد. بکشدتوانست او را  واقعاً می. ممکن بود ریچارد را بکشد

  .پوستش مورمور شد. گیرش به سطح خروشید خواه اعتراف خشم خون. را متوقف کرد

کیلن . نوك شمشیر ناگهان باال آمد، هیکل تیره را سوراخ کرد. اسکریلینگ به هوا به سمت ریچارد پرید
دوباره خنده وحشتناکش را نعره . دید زده از پشت اسکریلینگ را میحداقل پنجاه سانت فوالد درخشان، بیرون 

دارش با گرفتن تیغ  چند انگشت چنگال. شمشیر را چنگ زد، خودش را روي تیغ به سمت ریچارد کشید. زد
اسکریلینگ به نوك شمشیر لغزید، پرت شد و محکم به . ریچارد تابِ قدرتمندي به شمشیر داد. قطع شدند
  .دیوار خورد

کیلن هجوم خشمِ سراسیمه را در . شمشیر به سمتش قوس برداشت. درنگ دوباره به قصد ریچارد پرید بی
مشتش به سمت موجودي بود . کند، دستش را باال گرفته بود بدون اینکه متوجه باشد چه می. خودش حس کرد

  .شقش خواهد شدکرد ریچارد را بکشد؛ مردي که دوستش داشت، تنها مردي که به عمرش عا که سعی می
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موج قدرت را در خودش . کرد اسکریلینگ تقریباً به ریچارد رسیده بود، شمشیر داشت قوسش را تکمیل می
نور مرموزِ آبی از مشتش منفجر شد، شب را با درخشش . رهایش کرد. کننده حس کرد با شتابی خفه

  .روز شکست روشناییِي  کورکننده

. خون سیاه ترکید اسکریلینگ به بارانی از قطعات بی. ینگ خوردندشمشیر و آذرخش آبی همزمان به اسکریل
دانست که این بار کار شمشیر بود یا  نمی. کیلن دیده بود که شمشیر حقیقت چنین کاري را با بدن زنده بکند

  . آذرخش آبی

  .صداي رعدآساي آذرخش، برایش در سکوتی ناگهانی وزوز گوش باقی گذاشت

  »خوبی؟«. زنان قوز کرده بود نفس ازوانش را دور او انداخت که نفسبه سمت ریچارد دوید و ب

در مدت زمانی با گذشت طوالنی که شکارچیان . ریچارد با دست آزادش او را بغل کرد و با سر بله گفت
در نور مشعل، . ریچارد شمشیر را غالف کرد. شدند، کیلن او را نگه داشت ها جمع می فریادزنان با مشعل دور آن

از آستین او نواري پاره کرد و دور زخمِ . یدگی ناهمواري روي قسمت فوقانی بازوي ریچارد دیدبر
  .کننده گره زد خونریزي

  »همه سالمید؟«. اي آماده داشتند کیلن به شکارچیان نگاه کرد که همه تیري در کمان یا نیزه

  ».سر میاریددونستم که باز درد می«: به زیر نور مشعل آمد و به کیلن گفت چاندلن

  .کیلن با اخم به صورت او خیره شد، سپس تنها از او و افرادش به خاطر تالش براي کمک کردن تشکر کرد

  .افتاد ریچارد داشت می» کیلن، اون چی بود؟ و اون کاري که کردي چی بود؟«

م که خودم و اصالً مطمئن نیست. گن کنم بهش اسکریلینگ می فکر می«. کیلن بازویش را دور کمر او برد
  ».چکار کردم

  »...اسکریلینگ؟ اسکریلینگ دیگه چیه«

کیلن قادر . به روي زانوهایش افتاد. هایش را به دو طرف سرش برد و چشمانش را محکم بست ریچارد دست
سویدلن آماده بود و دستش را براي گرفتن ریچارد دراز کرد، اما قبل اینکه بتواند . به نگه داشتن وزن او نبود

  .روي خاك نالید. را بگیرد، ریچارد به جلو روي صورتش افتادکمرش 

لطفاً بسپار که عجله . ي ارواح برگردونیمش و یکی رو دنبال نیسل بفرست سویدلن، کمکم کن تا به خانه«
  ».کنند
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. او و چند نفر دیگر ریچارد را بلند کردند. سویدلن به یکی از افرادش داد زد که بدود و شفادهنده را بیاورد
  .اش، فقط تماشا کرد زده به نیزه ، تکیهچاندلن

سویدلن و افرادش ریچارد را به داخل حمل کردند، . ي ارواح پیدا کرد صفی روشن با مشعل راهش را به خانه
  . سویدلن افرادش را بیرون فرستاد، اما خودش پیش کیلن ماند. جلوي آتش سر ریچارد را روي پتو گذاشتند

به نظر . به سردي یخ بود و خیس عرق. نو زد و با انگشتانی لرزانْ پیشانی او را لمس کردکیلن کنار ریچارد زا
  .کیلن لب پایینش را گاز گرفت و سعی کرد گریه نکند. ناهوشیار بود

  ».دونه که چکار باید بکنه می. ي قابلیه اون شفادهنده. بینی می. کنه نیسل خوبش می«: سویدلن گفت

داد، انگار که دنبال وضعیتی فاقد  ریچارد سرش را به اطراف تکان می. تکان بدهد توانست سر کیلن فقط می
  .گفت گشت، و نامفهوم زیر لب چیزهایی می درد می

گیر مادر، تو چکار کردي؟ چطور صاعقه  اعتراف«: مدتی در سکوت نشستند تا اینکه سویدلن پرسید
  »ساختی؟

  ».گن می کان داربهش . گیرهاست از جادوي اعتراف اما جزئی. مطمئن نیستم که چطور انجامش دادم«

دونستم  نمی«. زده و بازوان عضالنیش را دور زانوهایش گرفته، کیلن را ارزیابی کرد سویدلن مدتی چمباتمه
  ».تونن صاعقه نازل کنن گیرها می که اعتراف

  ».خودم هم تنها چند روزه که فهمیدم«. کیلن نگاهی به او انداخت

  »تیره چی بود؟ و اون موجود«

  ».کنم  که احتماالً موجودي از جهان زیرین بود فکر می«

  »حاال چرا اومد؟«. کیلن تایید کرد» ها اومدند؟ از جایی که قبالً سایه«

ساکن . اما اگه یکی دیگه اومد، به مردم بگو که از اونا با قدم زدن دور بشن. متاسفم، سویدلن؛ جوابی ندارم«
  ».با قدم زدن دور بشن و منو صدا کنند فقط. نایستند و ندوند

سرانجام، در با صدا باز شد و هیکلی خمیده در میان دو . هاي او تعمق کرد سویدلن در سکوت روي حرف
  ».نیسل، ممنون که اومدي«. کیلن به سمت او دوید و دستش را گرفت. دار وارد شد مرد مشعل

  »گیر مادر؟ اعتراف بازوت چطوره،«. نیسل با لبخند به روي شانه او زد
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  ».سردردهاي وحشتناکی داره. نیسل، ریچارد مشکلی داره. به لطف تو بهبود یافته«

  ».رسیم بهش می. بله، دخترم«

نیسل کیف را روي . اي را به دستش داد یکی از مردان همراه نیسل، وقتی او کنار ریچارد زانو زد کیفی پارچه
. به مرد گفت که مشعل را به سمت دیگر ببرد. به هم صدا دادندزمین گذاشت و اشیاي داخل آن با برخورد 

به صورت ریچارد نگاه کرد تا ببیند آیا حسش . نیسل بانداژ خونی را برداشت و با شست روي زخم باز فشار داد
  .کرد نمی. کند می

  ».کنم فعالً تا خوابه، به زخم رسیدگی می«

کنان داخل  فش ها جزجز و فش مشعل. سکوت تماشا کردندزخم را پاك کرد و بخیه زد، کیلن و سه مرد در 
هاي نیاکان همراه بقیه  روي تاقچه، جمجمه. کردند ي لرزانی روشن می ي تقریباً خالی ارواح را با نور زننده خانه

  .کردند تماشا می

زد، دوختن را تمام کرد، روي زخم مرهمی گذاشت که بوي  نیسل که گاهی حین کار با خودش حرف می
. توانند بروند ضمن زیر و رو کردن کیفش به مردها گفت که می. داد و پانسمان تمیزي کرد صمغ کاج می

  .بیند ها را صبح می ي کیلن را با همدردي لمس کرد و گفت که آن سویدلن حین رد شدن، شانه

ه قراره به عقد این شنوم ک می«. ریختنِ کیف را متوقف کرد و به کیلن نگاه کرد هم بعد رفتن مردها، نیسل به
تونی معشوق داشته باشی، چون قدرتت اونو متصرف  کردم که تو نمی فکر می«. کیلن تایید کرد» .شخص دربیاي

  ».سازید وقتی بچه می... شه می

جادویی داره که در برابر قدرت من ازش . ریچارد خاصه«. کیلن از سمت دیگر ریچارد به پیرزن لبخند زد
دو به زد قول داده بودند که هرگز حقیقت را آشکار نکنند؛ اینکه عشق ریچارد نسبت به هر » .کنه محافظت می

  .کرد کیلن بود که از او محفاظت می

سر کیفش » .براي تو شادمان هستم، دخترم«. اش بازوي کیلن را لمس کرد نیسل لبخند زد و دست چروکیده
  »گیره؟ این سردردها رو زیاد می«. ددار درآور برگشت و سرانجام مشتی بطري سفالی کوچک درپوش

گیره، اما این متفاوته، چون دردش بیشتره، مثل اینکه چیزي سعی داره  به من گفت گاهی سردردهاي بدي می«
  »تونی بهش کمک کنی؟ کنی که می فکر می. ش رو نداشته گفت که هیچ وقت مشابه. که از سرش بیرون بزنه

. یکی بالخره او را بیدار کرد. در هر بطري آن را زیر دماغ ریچارد جنباندبه نوبت، بعد باز کردن » .بینیم می«
  .سرش را تکان داد و زیر لب حرف زد و سر کیفش برگشت. نیسل خودش بطري را بو کرد تا ببیند که چیست
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وم آر. کنه نیسل داره کاري براي سردردت می«. کیلن خم شد و پیشانیش را بوسید. »چه خبره؟«ریچارد نالید، 
  ».دراز بکش

هاي لرزانش را در دو طرف سرش  مشت. ریچارد چشمانش را از شدت درد روي هم فشرد و پشتش خم شد
  .گرفت

شفادهنده با فشار دادن چانه او به پایین، دهانش را وادار به باز شدن کرد و با دست دیگرش چند برگ 
  ».دهبه جویدن ادامه ب. بهش بگو که بجوه«. کوچک در دهانش فرو برد

کیلن . ریچارد سرش را تکان داد، به پهلو چرخید و جوید» .کنه ها رو بجو؛ بهت کمک می گه که برگ می«
توانست کار بیشتري انجام  با انگشتانش موهاي او را به عقب شانه کرد، با احساس درماندگی و آرزوي اینکه می

  .مشاهده رنج ریچارد موجب وحشتش بود. بدهد

او و کیلن به ریچارد . یعی به فنجان بزرگی ریخت و گردي را با آن مخلوط کردنیسل از یک مشک ما
کشید،  به سختی نفس می. بعد نوشیدن، ریچارد دوباره دراز کشید. کمک کردند که بنشیند و معجون را بنوشد

  .جوید ها را می اما هنوز برگ

. یسل کیسه کوچکی را به دستش دادکیلن بلند شد و ن» .کنه که بخوابی نوشیدنی کمک می«. نیسل ایستاد
  ».کنه درد رو کم می. وقتی نیاز داشت، باز هم برگ بده تا بجوه«

  »دونی که مشکلش چیه؟ نیسل می«. کیلن کمی خم شد تا آن همه باالي پیرزن قد نکشیده باشد

: تنها گفت. ادد بوي یاس و شیرین بیان می. نیسل در بطري کوچک را دوباره باز کرد و زیر دماغ کیلن گرفت
  ».روح«

  »روح؟ منظورت چیه؟«

  ».روح. نه خونش، نه توازنش، نه نتیجه کردارش. منشاي این بیماري، روح اونه«

شه؟ دارو و  خوب می«. خواست بداند دانست، اما چیزي نبودند که واقعاً می کیلن معناي هیچ کدام را نمی
  »کنن؟ ها درمانش می برگ

اگه . شم تسلیم نمی. من واقعاً دوست دارم که در عروسی تو حاضر باشم«. او زد نیسل با لبخند به روي بازوي
  ».شه امتحانشون کرد اي هستند که می این موثر نبود، اقدامات دیگه
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. را ایستاده کنار دیوار کوتاه دید چاندلن» .تشکر، نیسل«. کیلن بازوي او را گرفت و به بیرون هدایتش کرد
. به سمت پرندین رفت. ي ارواح بود پرندین نزدیک خانه. در تاریکی ایستاده بودند تعدادي از افرادش دورتر

  »کنی، لطفاً؟ اش همراهی می نیسل رو تا خونه«

  .اش کرد پرندین بازوي شفادهنده را با احترام گرفت و به درون شب راهنمایی» .البته«

از اینکه تو و افرادت مواظب ما «. شریک شد و سپس به سمت او رفت چاندلنکیلن نگاهی طوالنی را با 
  ».تشکر. هستید سپاسگزارم

از . مواظب مردممون از جانب شما هستم. م من مواظب شما نایستاده«. بدون نشان دادن احساس به کیلن زل زد
  ».چیزي که شاید بعد این بیارید

د، سعی نکنید که اي اوم در هر صورت، اگه چیز دیگه«. ي خودش پاك کرد کیلن خاك را از روي شانه
اگه چیزي اومد، نباید بایستید یا . شه شامل تو هم می. خوام هیچ یک از قوم گل بمیرند نمی. خودتون اونو بکشید

فهمیدي؟ . سعی نکنید که خودتون باهاش بجنگید. بیایید سراغ من .باید قدم بزنید. کشه وگرنه شما رو می. بدوید
  ».بیایید و منو خبر کنید

  »کنی؟ اعقه نازل میو تو باز ص«

اي نداشت که چگونه انجامش  تواند؛ ایده شک داشت که آیا می» .اگه مجبور باشم«. خونسرد به او نگاه کرد
  ».ممکنه که فردا نتونه با شما تیراندازي کنه. خلق حالش خوب نیست ریچارد کج«. داده بود

  ».زدن پیدا کنهاي براي جا  کردم بهانه فکر می«. رسید از خود راضی به نظر می

. خواست اینجا بایستد و با این ابله توهین مبادله کند نمی. اش کشید هاي فشرده کیلن نفس عمیقی از بین دندان
  ».چاندلنشب خوش، «. خواست پیش ریچارد برگردد می

تر به کیلن کنار او، دلگرم شده از اینکه هوشیار. جوید ها را می ریچارد هنوز به پشت دراز کشیده بود، برگ
  .رسید، نشست نظر می

  ».شه شون داره بهتر می مزه«

  »حالت چطوره؟«. کیلن پیشانی او را نوازش کرد

  ».ندازند جز اینکه سرم رو به نوسان می. ها موثرند کنم برگ فکر می. ره درد میاد و می. کمی بهترم«
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  »اما بهتره نوسان داشته باشه تا کوبیده بشه؟«

  »کردي؟ با چه کسی صحبت می«. ي بازوي او گذاشت و چشمانش را بستریچارد دستش را رو» .بله«

  ».کنه که شاید ما باز هم دردسر بیاریم فکر می. مواظب خانه ارواحه. چاندلناون ابله، «

  »گفتی اسمش چیه؟. اومد کنم اون موجود اگه ما نبودیم به اینجا می فکر نمی. شاید چندان هم ابله نباشه«

  ».اسکریلینگ«

  »سکریلینگ چیه؟و ا«

شه که از  تصور می. شناسم هرگز یکی رو ندیده، اما توصیفش رو شنیدم هیچ کس که من می. مطمئن نیستم«
  ».جهان زیرین هستند

جهان زیرین؟ درباره این «. ریچارد جویدن را متوقف کرد و چشمانش را براي نگاه کردن به او باز کرد
  »دونی؟ ها چی می اسکریلینگ

  »هیچ وقت زد رو مست دیدي؟«. اخم کرد» .زیاد نیست«

تر از  کنه و هیچ چیز مهم گه که مستی با تفکر تداخل می می. فقط غذا. از شراب خوشش نمیاد. زد؟ هرگز«
  ».گساري بهتره گه هرچه شخص در تفکر بدتر باشه در باده می«. ریچارد لبخند زد» .تفکر نیست

ي  یه وقت که بچه بودم، در قلعه مشغول مطالعه. ترسناك بشنخوب، جادوگران وقت مستی ممکنه کامالً «
کردم و چهار تا از جادوگران  به هر حال، من مطالعه می. اونجا کلی کتاب زبان دارند. هاي زبانم بودم درس

  . کتابی بود که قبالً هیچ وقت ندیده بودم. خوندن کتاب پیشگویی رو می هداشتند با هم ی

تونستم  می. کردند با صداي آهسته صحبت می. شدند و کامالً داشتند تحریک میروي اون خم شده بودند 
  .تر از یادگیري زبان بود اون موقع، تماشاي جادوگران خیلی جالب. ند بگم که ترسیده

. همه همزمان راست ایستادند و جلد کتاب رو بستند. به باال نگاه کردم و اونا همه مثل گچ سفید شده بودند
شون رفت و  همه مدتی ساکت اونجا ایستادند و بعدش یکی. ه شترق صدا داد و منو از جام پروندیادم هست ک

اونا همه به یک جرعه شراب . ها رو پخش کرد و شراب ریخت بدون گفتن حرفی فنجان. با یک بطري برگشت
یش بود، روي دور میزي که کتاب بزرگ رو. باز ریخت و اونا دوباره همین کار رو کردند. رو سر کشیدند

اون موقع دیگه همه کامالً شنگول بودند و . ها نشستند و به نوشیدن ادامه دادند تا اینکه بطري خالی شد چارپایه
  .مشابهش رو به عمرم ندیده بودم. به نظرم خیلی جالب بود. خوندند خندیدند و آواز می می. مست
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خواستم که برم، اما اونا  چندان نمی. پیششون برمکنم و صدام زدند که  سرانجام دیدند که من تماشاشون می
ند یکی از اونا منو روي زانوش نشو. مشناختمشون، پس ترسی نداشتم و پیششون رفت جادوگر بودند و خوب می

به همدیگه نگاه کردند و . خونند رو بلد نیستم گفتم آوازي که می. خواد با اونا آواز بخونم و پرسید که دلم می
  ».پس مدت طوالنی با اونا نشستم و به من آواز رو یاد دادند. دن ه یادم میبعدش گفتند ک

  »پس یادت هست؟«

خودش را کمی مرتب کرد و آن را براي » .هرگز اون آواز رو فراموش نکردم«. کیلن با سرش تایید کرد
  :ریچارد خواند

  .اند و نگهدارنده شاید ببرد ها رها شده اسکریلینگ

  .اند تا پوستت را بکنند هاي او آمده کش آدم

  .چشمان طالیی تو را خواهند دید اگر سعی بکنی بدوي

  .ها تو را خواهند گرفت و خواهند خندید، انگار که مفرح است اسکریلینگ

  

  آهسته قدم بزن وگرنه تو را پاره پاره خواهند کرد،

  .و تمام روز حین دریدن قلب تو خواهند خندید

  .حرکت بایستی اگر سعی بکنی بی چشمان طالیی تو را خواهند دید

  .کشند ها می ها تو را خواهند گرفت، براي نگهدارنده است که آن اسکریلینگ

  

  شان کن، تکه شان کن، تکه شان کن، پاره قطعه قطعه

  .خواهند گرفت خندهحمالت  توام باوگرنه تو را 

  ها تو را نگیرند، نگهدارنده سعی خواهد کرد، اگر اسکریلینگ

  .را دراز کند و تو را لمس بکند، پوستت را برشته خواهد کردکه دستش 
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  .کوبد، روحت را خواهد گرفت ذهنت را در هم می

  .با مردگان خواهی خوابید، زندگی را رها خواهی کرد

  .در کنار نگهدارنده تا انتهاي زمان خواهی مرد

  .اي، زندگیت جرم توست او متنفر است که تو زنده

  

  .گوید تو را بگیرند، این متن چنین میها شاید  اسکریلینگ

  ها تو را نگیرند، نوبت نگهدارنده است، اگر اسکریلینگ

  .مگر مردي که براي حقیقت متولد شده، بتواند براي پیوند زندگی بجنگد

  .اي در برکه است گذاري شده است؛ سنگریزه و او نشانه

  

الخره جویدن اریچارد ب» .ي آموزش به یه بچه استآواز هولناکی برا«. وقتی تمام کرد ریچارد به او خیره شد
  .ها را دوباره شروع کرد برگ

بغلم کرد و . مادرم به اتاقم اومد و روي تختم نشست. هاي ترسناکی داشتم اون شب، کابوس«. کیلن آه کشید
  .مونداون شب پیشم . که جادوگران یادم داده بودند براش خوندمرو آوازي . پرسید که چه کابوسی دیدم

هرگز نفهمیدم چکار کرد یا چی گفت، اما تا چند ماه بعد هر وقت جادوگران . روز بعد سراغ جادوگران رفت
و تا مدتی طوالنی از من . رفتند کردند و از یه سمت دیگه در می دیدند که اون داره میاد، راهشون رو کج می می

  ».کردند مثل مرگ دوري می

ها توسط نگهدارنده  اسکریلینگ«. چک در آورد و در دهانش گذاشتي کو ریچارد برگ دیگري از کیسه
  »ي جهان زیرین؟ شن؟ نگهدارنده فرستاده می

  »چطور ممکنه چیزي از این دنیا اون همه تیر بخوره و فقط بخنده؟. باید حقیقت داشته باشه. گه آواز چنین می«

  »اي در برکه یعنی چی؟ سنگریزه«. ریچارد در سکوت مدتی فکر کرد
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  ».اش چیزي نشنیدم قبل یا بعد، درباره«. شانه باال انداخت

  »و صاعقه آبی؟ چطور انجامش دادي؟«

وقتی فکر «. با یادآوري آن خاطره، نفس عمیقی کشید» .قبالً انجامش داده بودم. ن دار دارهایه ارتباطی با ک«
کنم، مانند توانایی  همیشه حس می ن دار رو حس نکرده بودم، اما حاال بودنش رواقبالً هرگز ک. کردم مردي

کنم  فکر می. م حتماً بیدارش کرده. این دو به نحوي مرتبط هستند. گیرها حس کردن دایمی جادوي اعتراف
دونم چطور انجامش  اما ریچارد، نمی. اش به من هشدار داد همون چیزیه که ادي وقتی پیشش بودیم، درباره

  ».دادم

تونم صاعقه  فهمیدم که می اگه تازه می. خوري حیر کردن من شکست نمیهرگز در مت«. ریچارد لبخند زد
  ».نشستم کنم این طور آروم اینجا می نازل کنم، فکر نمی

  ».مکنتونم ب خوب، فقط اگه زمانی دختري زیبا به تو چشمک بزنه، یادت باشه که من چکار می«: اخطار داد

  ».اي وجود نداره دختر زیباي دیگه«. دستش را گرفت

  »کاري هست که بتونم برات انجام بدم؟«. انگشتان دست دیگرش موهاي ریچارد را شانه کردند

خوام که تو پیشم  ترسم که هرگز بیدار نشم و می می. خوام پیشم باشی می. بله، کنارم دراز بکش«: زمزمه کرد
  ».باشی

  » .شی تو بیدار می«: سرزنده نوید داد

نزدیک او آرمید، سرش را روي شانه و دستش را روي سینه او . ان کشیدپتویی دیگر درآورد و روي دو نفرش
  .گذاشت و سعی کرد نگران آنچه که او گفته بود نباشد
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  فصل هشتم
بلند شد، خواب را از چشمانش مالید، . کرد هاي در نشت می نور از لبه. وقتی بیدار شد پشتش به گرماي او بود

  .و به ریچارد نگاه کرد

به لذت آشناي تماشاي . کشید عمق می هاي آهسته و کم او به پشت خیره به سقف دراز کشیده بود، نفس
  .انداخت بود که کیلن را به رنج میقیافه  چنان خوش. صورت او لبخند زد

ریچارد به دارکن رال شباهت . ناگهان با تشخیص اینکه چه چیز صورت او برایش چنین آشنا است یکه خورد
نقص، بلکه  اي بی عیب بودن و خیلی دقیق بودن هر مشخصه به مانند مجسمه نه همان کمالِ غیر ممکن، بی. داشت
  .تر تر؛ واقعی تر و مستحکم خشن

ها به شکل مادر ریچارد درآمده بود،  ، زن افسونگر، در نظر آن1بل اینکه رال را شکست بدهند، وقتی شوتاق
مثل این بود که ریچارد صورت دارکن رال را با بعضی . ها را در بینی و دهان ریچارد دیده بود کیلن شباهت

ل ظریف، صاف و بلوند بود، موي موي را. کرد مشخصات مادرش داشت که آن را بهتر از کمال خامِ رال می
همچنین چشمان ریچارد به جاي آبیِ رال خاکستري بودند، اما هر دو نفرشان نگاه نافذ را . تر ریچارد زبرتر و تیره

  .توانست فوالد را ببرد شریک بودند، برندگی نظیر هم که به نظر می

اما رال از دهارا بود و ریچارد . ا دارددانست که چگونه ممکن است، فهمید که ریچارد خون رال ر گرچه نمی
ي دور  اي در گذشته سرانجام تصمیم گرفت که باید رابطه. از سرزمین غربی؛ این بیشترین مسافت ممکن بود

  .باشد

  »سرت چطوره؟«. دستش را روي شانه او گذاشت و فشرد. ریچارد هنوز به سقف خیره بود

  »چی گفتی؟. خواب بودم... چی؟«. چشمانش را مالید. لک زدبه اطراف نگاه کرد و پ. ریچارد سریع برخاست

  ».تو خواب نبودي«. کیلن اخم کرد

  ».خواب عمیق. چرا، بودم«

نگفته باقی گذاشت که تا آنجا » .کردم تماشات می. چشمانت کامالً باز بودند«. کیلن احساس دلواپسی کرد
  .خوابند داند، تنها جادوگران با چشم باز می که می

                                                             
1 Shota 
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  »ها کجان؟ اون برگ«. به اطراف نگاه کرد» ا؟واقع«

  »هنوز خیلی درد داره؟. اینجا«

. ها را در دهانش گذاشت و انگشتانش را به موهایش فرو برد مقداري از برگ» .بله، اما بدتر از این هم بوده«
صورتم داره که  اسحساتونم لبخند بزنم، بدون این  و می«. به کیلن لبخند زد» .تونم حرف بزنم حداقل می«

  ».شکنه می

  ».بهتر باشه که امروز براي تیراندازي نريشاید ، هوبخکافی  ي اندازهبه کنی که حالت  احساس نمیاگه «

خوام این کمان رو که برام ساخته،  بعالوه واقعاً می. کنم مایوسش نمی. تونم جا بزنم سویدلن گفت که نمی«
  ».دته که تیراندازي نکردمخوب، حتی یادم نمیاد چه م... تقریباً. ببینم

او را در . هاي نیسل را جوید، پتوها را جمع کردند و به دنبال سویدلن رفتند بعد اینکه مدتی مقداري از برگ
ها را دوست  سویدلن گوش دادن به داستان. شنید از زبان سیدن میرا اش یافتند؛ داشت داستان اژدهاسواري  خانه

داد که به شکارچیِ برگشته از سفر نشان  اشد با همان عالقه گوش میحتی اگر راوي یک پسربچه ب. داشت
  .دهد ي دقیقی را تحویل می پردازانه نسخه هاي خیال کیلن با غرور متوجه شد که پسرك بدون اغراق. داد می

سویدلن گفت که اژدهاي قرمز حیوان اهلی . تواند یک اژدها داشته باشد خواست بداند که آیا می سیدن می
  .ي قرمز پیدا کند و اجازه دارد که آن را نگه دارد گفت که یک جوجه. ت، بلکه دوست مردمشان استنیس

ها ملحق شوند و  از ریچارد و کیلن خواست به آن. پخت مرغ می اي از نوعی فرنیِ مخلوط با تخم وسلن دیگچه
پهن داد تا نان را تا بزنند و به  اي همراه نان تاواي ها روي پوستین کف اتاق، به هر کدام کاسه بعد نشستن آن

  .عنوان قاشق استفاده کنند

سویدلن به عقب خم شد و با انگشت و . ریچارد از کیلن خواست که از سویدلن بپرسد آیا نوعی مته دارد
. ي نازکی درآورد و به ریچارد داد که دندان اژدها را درآورده بود اي پشت یک نیمکت میله شست از کیسه
  . ي دندان گذاشت و آزمایشی پیچاند گم میله را چرخاند، روي قاعدهریچارد سردر

. بده به من«. سویدلن دستش را دراز کرد. ریچارد تایید کرد» خواي سوراخ کنی؟ اونو می«. سویدلن خندید
  ».دن دم که چطور انجامش می بهت نشون می

زمین دندان را بین دو پا نگه سویدلن با نوك چاقویش سوراخ کوچکی را شروع کرد و سپس نشسته روي 
هایش تف کرد و سپس میله  به کف دست. چند دانه شن در سوراخ ریخت و به دنبال آن میله را گذاشت. داشت

ها را پاك  را به سرعت بین دستانش عقب و جلو چرخاند، گاهی ایستاد تا شن بیشتري در سوراخ بریزد و براده
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ها را از جایی که مته از طرف دیگر  با چاقویش پلیسه. را سوراخ کرده بودبه زودي تمام مسیر از بین دندان . کند
ریچارد خندید و با . دندان بیرون زده بود پاك کرد، سپس آن را باال گرفت و با تبسم سوراخ را به رخ کشید

 آن را کنار سوت مرد پرندگان و ایجیل مورد سیت به گردن. اي چرمی را از دندان رد کرد تشکر، تسمه
  .انداخت

  .کیلن بعضی را اصالً دوست نداشت. اي ریچارد جمع کرده بود چه مجموعه

  »سرت بهتر شده؟«: اي از نان تاوا پرسید ي فرنی با تکه سویدلن حین پاك کردن کاسه

ام که دیشب باید حملم  خجالت زده. کنند هاي نیسل کمک می برگ. گیره بهتره، اما گاهی خیلی درد می«
  ».کردند می

ها به  زن«. به جاي زخم گردي در پهلویش اشاره کرد» .یک بار اینجا زخم بدي برداشتم«. سویدلن خندید
. وسلن با عدم تایید به او نگاهی انداخت» !ها زن«. تر خم شد و ابرویش را باال برد نزدیک» .خونه حملم کردند

» .م، حسابی خندیدند به خونه حمل شده ها وقتی افرادم فهمیدند که توسط زن«. سویدلن آگاهانه توجهی نکرد
ها منو به خونه  سپس به اونا گفتم که کدوم زن«. آخرین تکه از نان تاوا را در دهانش گذاشت و مدتی جوید

خواستند بدونند که چطور زخمی شبیه مال من بردارند تا شاید  حمل کردند، اونا از خنده دست کشیدند و می
  ».بشنها به خونه حمل  توسط اون زن

زخم . کردم اگه زخمی نشده بود، خودم بهش یکی وارد می«. وسلن با انزجار او را سرزنش کرد» !سویدلن«
  ».حسابی

  »حاال چطور این زخم رو برداشتی؟«: ریچارد پرسید

فقط مثل یه خرگوش غافلگیر شده . همون طور که به افرادم گفتم، آسون بود«. سویدلن شانه باال انداخت
  ».ه متجاوز نیزه به بدنت فرو کنهبایست تا ی

  »و چرا کار تو رو تموم نکرد؟«

  ».اینجا«. به گلویش اشاره کرد» .چون یه تیرِ ده قدم ازش رد کردم«

  »تیرِ ده قدم چیه؟«
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ي  رنگ تیره. ها یکی از این«. تیز بیرون آورد سویدلن به کنار دست برد و از تیردان خود یک تیر خاردار نوك
. خندید» .میري داري و بعدش می وقتی بهت بخوره، تنها ده قدم برمی. زهر ده قدم. نی؟ زهربی نوکش رو می

  ».ها پیدا کنند اي براي حمل شدن به دست اون زن افراد من تصمیم گرفتند راه دیگه«

مردها از تعریف «. به کیلن رو کرد. ي نانش را در دهان شوهرش فرو کرد وسلن به جلو خم شد و بقیه
وقتی سراغ من اومد و سیدن رو . اما من نگرانش بودم تا خوب شد. آور خوششون میاد هاي چندش داستان

  ».ساخت، مطمئن شدم که خوب شده؛ و دیگه نگرانش نبودم

به جاي نگاه کردن به ریچارد . هایش سوختند گوش. کیلن متوجه شد که قبل توجه به معنا ترجمه کرده است
  .پوشانند هایش را می خوشحال بود که حداقل موهایش گوش. ردروي خوردن فرنی خودش تمرکز ک

ها هم داستان تعریف کردن  شی که زن متوجه می«. اي انداخت ي مردانه طلبانه سویدلن به ریچارد نگاه برتري
  ».دوست دارند

عقب  خوشبختانه، سویدلن به. نتوانست. کیلن با ناامیدي سعی کرد که به سیر جدیدي براي مکالمه فکر کند
  .خم شد و از در به بیرون نگاه کرد

  ».به زودي وقت رفتنه«

  »فهمی؟ از کجا وقت رفتن رو می«

  ».وقتی همه اینجا باشند، وقت رفتنه. من اینجام، تو اینجایی، بعضی از بقیه مردها حاضرن«. شانه باال انداخت

درازتر . ي خود اوست، درآورد ستفادهاي کمانی درازتر از آنچه کیلن قبالً دیده بود مورد ا سویدلن از گوشه
ریچارد با تبسم گفت که بهترین کمانی است که به . سویدلن با کمک پایش زه به کمان انداخت. براي ریچارد
دونستی که  چطور می«. ریچارد کشش را امتحان کرد. سویدلن با غرور یک تیردانِ پر به او داد. عمرش دیده

  ».سب منهکشش چقدر باید باشه؟ دقیقاً منا

براي من خیلی سنگینه، . یادم بود که احترام تو براي قدرت من چقدر زیاده«. اش اشاره کرد سویدلن به چانه
  ».اما تخمین زدم مناسب تو باشه

  »مطمئنی که می خواي بري؟ سرت چطوره؟«. کیلن کنار ریچارد ایستاد

سویدلن چشم . نم مشکلی نداشته باشمک فکر می. کنند ها رو دارم؛ یه کمی کمک می اما برگ. وحشتناك«
  ».خوام ناامیدش کنم نمی. انتظار این بوده
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  »با تو نیام؟«. شانه ریچارد را مالید

کنم کسی براي ترجمه الزم داشته باشم که بهم بگه چه شکست سختی  فکر نمی«. ریچارد پیشانی او را بوسید
  ».بدتر از چیزي که قصدش رو به هر حال دارند، تحقیرم کننداي بدم تا  خوام به افراد چاندلن بهانه نمی. م خورده

  ».در واقع بهتر از خوب. زد بهم گفته که تو تیرانداز خوبی هستی«

ها از زمانی که تیراندازي  مدت«. انداخت ریچارد نگاهی به سویدلن انداخت که داشت به کمان خودش زه می
  ».یک دردسر داشتشرط می بندم که زد فقط سعی در تحر. کردم، گذشته

کیلن به چهارچوب در تکیه داد و ضمن تماشاي دور شدن . اي دزدید و با سویدلن بیرون رفت ریچارد بوسه
  . هاي خودش حس کرد هاي او را روي لب او، نقش لب

پریندین و تاسیدین . کرد چاندلن بدون ابراز هیچ احساسی، راست بودن یکی از تیرهایش را امتحان می
. ي مردها نگاهی کرد و گذشت ریچارد به همه. چشم انتظار این بودند. آمیزي نشان دادند یطنتلبخندهاي ش

ها به دنبال یک  ها مثل گروهی از بچه آن. او یک سر و گردن کامل از همه بلندتر بود. ها دنبال او راه افتادند آن
ناگهان . اي به ریچارد نداشتند هیچ عالقه ها تیرهاي سمی داشتند و برخی اما این بچه. رسیدند بزرگسال به نظر می

  .کیلن هیچ از این خوشش نیامد

. سویدلن گفت که مراقب پشت سر ریچارده«. کرد وسلن کنار او ایستاده بود و عزیمت مردان را تماشا می
  ».کنه اي نمی نگران نباش، چاندلن کار ابلهانه

  ».است نگرانی من از اینه که چه کاري به نظر چاندلن ابلهانه«

خواست  سیدن دلش می. وسلن دستش را با پارچه پاك کرد، برگشت تا چشم هشیاري روي سیدن داشته باشد
رسید چون مادرش گفته بود که  برد و مغموم به نظر می نشسته بود، انگشتش را به زمین فرو می. بیرون برود

اش را روي کف  سیدن چانه. تماشایش کرد وسلن مدت طوالنی ایستاده باالي سر او. خواهد او در خانه بماند می
  .ي مالیمی به او زد وسلن با پارچه ضربه. دستش گذاشت و به باال نگاه کرد

ها  بچه«. گذشت، وسلن آه کشید موقعی که او همراه با فریاد شادي شتابان از در می» .برو بیرون و بازي کن«
  ».یا چقدر شکننده. خبر ندارند که زندگی چقدر عزیزه

  ».اید به این دلیله که همه ما آرزوي دوباره بچه شدن داریمش«
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موقع ازدواج با مردت، «. اش برق زدند چشمان تیره. اش نشست سوخته لبخند زیبایی به صورت آفتاب» .شاید«
  »دوست داري چه رنگی بپوشی؟

  ».ریچارد آبی رو دوست داره«. ها انداخت و مدتی فکر کرد کیلن موهایش را به پشت شانه

  ».ي مخصوصی نگهش داشته بودم براي واقعه. اوه، پس اون دقیقاً مناسبه«

کنار کیلن روي نیمکت نشست، با احتیاط آن را . اي برگشت وسلن به اتاق خواب کوچکش رفت و با بقچه
کیلن . تر هاي نقش گل آبی روشن رنگ، با خال پارچه بافت ظریفی داشت، آبی خوش. روي دامنش باز کرد

  .آید که لباس قشنگی از آن در می فکر کرد

  »از کجا گرفتی؟. خوشگله«. بافت را بین انگشت و شستش آزمایش کرد

  ».سازم خوششون میاد هایی که من می اونا از کاسه. با مردم شمال. معامله کردم«

. بودوسلن براي این پارچه حتماً تعداد زیادي کاسه ساخته . شناخت دید می کیلن پارچه خوب را وقتی می
  ».مال توئه. تو براش سخت کار کردي. احساس خوبی از برداشتنش ندارم، وسلن«

سیدن . کنند یاد دادید هایی رو که چکه نمی شما دو تا اینجا اومدید و به قوم ما طرز ساختن سقف. چرند نگو«
سویدلن یکی از شش ها حفظ کردید و در این بین ما رو از دست اون پیر خرفت نجات دادید تا  رو از اون سایه

. کرد نابود کردید ي خودش می مردي که ما رو برده. بعدش سیدن رو پیدا کردید و به ما برگردوندید. شیخ بشه
  یک تکه پارچه چه ارزشی داره؟. شما دو نفر محافظین قوم ما هستید

براي تو، دوست . ساده من، یه زن. دوزم ازدواج کنه گیر مادر در لباسی که من می باعث افتخار منه که اعتراف
تو از . تونم تصور بکنم انگیز هستی که من حتی نمی ي چیزهاي شگفت من، که اهل اون مکان دوردست با همه

  ».دي به من چیزي می. گیري من چیزي نمی

گیر بودن یعنی موجب ترس  اعتراف. دونی چقدر شادم کردي، وسلن نمی«. هاي کیلن پر از اشک شدند چشم
کسی با من مثل یک زن تنها رفتار نکرده، صحبت نکرده . ند ند و پرهیز کرده رم مردم ازم ترسیدهتمام عم. شدن
زنی قبل تو از من در . کسی قبل ریچارد منو به دید یک شخص ندیده بود. گیر فقط مثل یک اعتراف. بود
شه که به عمرم  باسی میزیباترین ل. اش رو نگه دارم زنی نگذاشته بود که بچه. اش استقبال نکرده بود خونه

  ».پوشمش با غرور از اینکه یه دوست اونو برام دوخته می. م ترین لباسی که داشته م، باارزش پوشیده

  ».سازه اي مال خودت می وقتی مردت تو رو در این لباس ببینه، برات بچه«
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  .هرگز جرات رویا دیدن این وقایع در عمرش را نداشته. کیلن خندید و او را بغل کرد

وسلن همان اندازه براي دوختن آن هیجان . کیلن و وسلن بیشتر صبح را با شروع دوخت لباس گذراندند
هاي استخوانیش  هاي آیدندریل هیچ برتري نسبت به وسلن با سوزن خیاط. داشت که کیلن براي پوشیدنش

  .اي توافق کردند روي طرح ساده. نداشتند

کند و پرسید که دلش  وسلن گفت که بعداً روي لباس کار می. ناهار سبکی از نان تاوا و سوپ جوجه خوردند
  . کیلن گفت خیلی مایل است که آشپزي بکند. خواهد بعد از ظهر را چگونه بگذراند می

ها  نکه آنبراي ای. خورند دانست که قوم گل گوشت انسان می کیلن هرگز اینجا گوشت نخورده بود، چون می
با توجه به واکنش عجیب دیشب ریچارد . خورد استفاده کرده بود را نرنجاند، همیشه از این بهانه که گوشت نمی

  .در برابر خوردن گوشت، وقتی وسلن نوعی آش سبزي پیشنهاد کرد براي تغییر غذا حرفی نزد

فلفل، لوبیا بریدند، سپس به دیگ شناخت،  ي دیگر به رنگ زنگ آهن که کیلن نمی دو نفري تاوا، چند ریشه
وسلن چند . هاي سبز خشکیده اضافه کردند ي اتاق آویزان بود، قارچ آهنی بزرگی که روي آتش طباخی گوشه

. شاخه چوب سخت به آتش اضافه کرد و به کیلن گفت که مردها احتماالً تا تاریک شدن هوا برنخواهند گشت
  .با زنان دیگر کمی نان تاوا در تنورها بپزندي عمومی بروند و  پیشنهاد کرد به محوطه

  ».خصوصاً وقتی مردها نیستند. همیشه موضوع خوبیه. کنیم ي ازدواج صحبت می باهاشون درباره«

ها همیشه خیلی خجالتی  در گذشته آن. کردند تر حاال با او صحبت می هاي جوان کیلن خوشحال شد که زن
هاي دور  ي مکان خواستند درباره ترها می جوان. ي ازدواج حرف بزنند خواستند درباره زنان پیرتر می. بودند

  .کنند خواستند بدانند آیا واقعاً صحت دارد که مردان از دستورات او اطاعت می می. حرف بزنند

ي شوراي مرکزي گفت و اینکه چگونه از منافع مردمی مثل قوم گل در برابر تهدید تهاجم  کیلن درباره
خواهند زندگی  کند تا قوم گل و سایر جوامع کوچک بتوانند آن طور که می مندتر دفاع میهاي نیرو سرزمین
دهد که در خدمت تمام  توضیح داد که گرچه قادر به دستور دادن است، آن را فقط براي این انجام می. بکنند

ها گفت که آنچه  ه آندهد، کیلن ب هاي مردان در میدان نبرد فرمان می وقتی پرسیدند آیا به ارتش. مردم است
خواستند  ها سپس می آن. هاي مختلف و اجتناب از جنگ است دهد تالش در جهت همکاري سرزمین انجام می

سواالت داشتند زنان پیرتر را مضطرب و کیلن را . انگیزي دارد هاي حیرت بدانند چند خدمتکار و چه نوع لباس
  .کردند مستاصل می

  .تر نگاه کرد به چشمان زنان جوان. و ابري از آرد به هوا بلند کرد یک توپ خمیر را روي صفحه کوبید



 

 //:comwordpress.yakhoatashhttp.                        سحر: مترجم

ده، نه اینکه بهش  دوزه، چون از روي دوستی انجامش می زیباترین لباس عمرم، لباسیه که وسلن برام می«
ها  پوش با خوردن ریشه دم و ژنده هرچه دارم می. هیچ دارائی قابل قیاس با دوستی نیست. فرمان داده باشم

  ».کنم، تنها براي اینکه یه دوست داشته باشم ندگی میز

سعی . صحبت به موضوع ازدواج برگشت و کیلن خوشحال بود که بگذارد. تر را آرام کرد به نظر زنان جوان
  .کرد وارد صحبت نشود و بگذارد پیرها هدایتش بکنند

  

ی بلند قد را دید، ریچارد بود، شخص. اواخر بعدازظهر توجه کیلن به غوغایی در طرف دیگر محوطه جلب شد
توانست بگوید که او عصبانی  حتی از دور می. رفت ي سویدلن و وسلن می هاي بلند به سمت خانه که با قدم

  .دویدند تا عقب نمانند ي شکارچیان به دنبال او بودند، گاهی می توده. است

که از سکوي سرپناه به پایین قدم موقعی . هاي پوشیده از آرد خود را با یک پارچه پاك کرد کیلن دست
روئی عریض  وقتی وارد پیاده. اش تا مردها را دوید گذاشت، پارچه را به روي یک میز پرت کرد و فاصله می

  .ها رسید شدند به آن

چاندلن و سویدلن درست . ي سویدلن به ریچارد رسید شکارچیان را هل داد و باالخره درست مقابل در خانه
به نظر در وضعی . ي چاندلن خونی بود و نوعی مرهم گلی روي زخم آن گذاشته بودند شانه. پشت سر او بودند

  .توانست سنگ بجود بود که می

دستش را از روي . اي داغ برگشت که کمی با دیدن کیلن خنک شد او با قیافه. کیلن آستین ریچارد را گرفت
  . ي شمشیر برداشت دسته

  »ریچارد، موضوع چیه؟«

نتونستم بهشون بفهمونم که چه . ماجراجویی داشتیم... بعدازظهر ما کمی. ترجمه احتیاج دارم بهت براي«
  ».اتفاقی افتاد

هاي ریچارد  چاندلن بود که وسط صحبت» !کنی که سعی کنی منو بکشی خوام بدونم چطور جرات می می«
  .گفت این را می

  ».خواد بدونه که چرا سعی کردي اونو بکشی گه؟ می چی می«
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» !گذارم ي بعد می دفعه! گذاشتم کشته بشه باید می! نپرس چرا. من جان این ابله رو نجات دادم! بکشمش«
  ».کشه سرم داره منو می«. انگشتانش را به موهایش برد

! دیدم چطور تیر انداختی! تو این کار رو عمداً انجام دادي«. اش اشاره کرد چاندلن با خشم به زخم روي شانه
  »!صادفی باشهتونست ت نمی

بله، تو «. نگاهش را به چاندلن برگرداند» !ابله«: رو به آسمان گفت. ریچارد دستانش را به باال انداخت
البته عمدي ! کشیدي خواستم بکشمت، حاال دیگه نفس نمی شک داري که اگه می! تیراندازي منو دیدي

این تمام فضایی بود «. ز هم جدا نگه داشتانگشت و شستش را یک سانت ا» !تنها راه نجاتت بود! انجامش دادم
  »!کردم، تو مرده بودي اش نمی اگه استفاده! که داشتم

  » منظورت چیه؟«: چاندلن پرسید

  ».فقط به ما تعریف کن چه اتفاقی افتاد. آروم بگیر، ریچارد«. کیلن دستش را روي بازوي او گذاشت

  ».شتمامروز یه مرد رو ک«. با درماندگی به کیلن نگاه کرد

  »یکی از افراد چاندلن رو کشتی؟! چی«. کیلن زمزمه کرد

  »...کنند اما اونا فکر می! دادم من جان چاندلن رو نجات می. اونا خوشحالند که کشتمش! نه«

  ».دم بهشون توضیح می. فقط آروم بگیر«. کیلن خودش را بازیافت

. وهایش برد و نگاهش را به زمین دوختهایش را به م انگشت. ریچارد چشمانش را با پشت دستانش مالید
ایستیم و به هم  اگر به مخت فرو نرفت، در دو انتهاي دهکده می. دم، چاندلن من فقط یک بار توضیح می«

  ».شه و من فقط یک تیر الزمم می. کنیم تا وقتی که دیگه قادر به جروبحث نباشیم تیراندازي می

  ».پس توضیح بده«. یش را گره زدچاندلن ابرویش را باال برد و بازوان عضالن

. به نحوي من فهمیدم که اون پشت سر توست. تو خیلی دور ایستاده بودي«. ریچارد نفس عمیقی کشید
اش رو به پشتت فرو  بعد فقط یک ثانیه نیزه. اش رو ببینم تونستم هیچ قسمت از بدنش جز باالي کله نمی. چرخیدم

از جایی که من ایستاده بودم، . تنها یک بار فرصت امتحان. تو رو بکشهفقط یک شانس داشتم تا نذارم . کرد می
تر  کمی پایین. ي تو رو بخراشه تنها راه کشتنش این بود که بذارم تیر شانه. جز باالي سرش جایی براي زدن نبود

براي اقدام  فرصت. مردي موند و تو می کمی باالتر، اون زنده می. کرد ي تو تیر رو منحرف می و استخوان شانه
  ».کنم چند بخیه بهاي اندکی در عوض جانت باشه فکر می. اي نبود دیگه
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  »گی؟ از کجا بدونم که راست می«. کردند چشمان چاندلن با اطمینان کمتري نگاه می

اي را از  اي پارچه کیسه. ناگهان فکري به نظرش رسید. هایی زد ریچارد سرش را تکان داد، زیر لب حرف
  .از آن سري را با گرفتن موهاي آغشته به خونش بیرون کشید. فراد چاندلن قاپیددست یکی از ا

اما قبل آن دید که یک تیر از وسط . دستش را روي دهانش گذاشت و سرش را برگرداند. نفس کیلن بند آمد
  .پیشانی رد شده و نوك آن از پشت سر بیرون زده

  .تیر را روي شانه کنار زخم نهادریچارد سر را پشت شانه چاندلن نگه داشت و پرهاي 

اش و به سر در  چاندلن به تیر روي شانه. شکارچیان همه شروع به سر تکان دادن و زمزمه بین خودشان کردند
  .مدتی فکر کرد، بعد سر را گرفت و به کیسه برگرداند. عقب نگاه کرد

  ».این بار. کنم رض میحرفت رو درست ف. زنه چندتاي دیگه ضرري بهم نمی. م قبالً بخیه خورده«

پشت سرشان داد . هایش را روي باسنش گذاشت و دور شدن چاندلن و افرادش را تماشا کرد ریچارد مشت
  ».قابلی نداشت«: زد

  »چرا اون سر رو نگه داشتند؟«. کیلن این را ترجمه نکرد

  ».ي بدن رو چکار کردند و دوست نداري که بدونی بقیه. فکر من نبود. از من نپرس«

  »وقتی تیر رو انداختی چقدر فاصله داشتی؟. آمیزي بود ریچارد، به نظر شلیک مخاطره«

  ».و حداقل صد قدم دور بودم. آمیز نبود، باور کن به هیچ وجه مخاطره«. حرارت از صدایش رفت

  »تونی به این دقت از صد قدمی تیراندازي کنی؟ تو می«

. به دستان خونی خودش نگاه کرد» .سه برابر. اصله انجامش بدمتونم از دوبرابر اون ف متاسفانه می«. آه کشید
امکانش هست که نیسل رو بیاري؟ داد . باید بشینم. ترکه م می کیلن، در عرض دو دقیقه کله. مجبورم اینو بشورم«

  ».داشت ها تنها چیزي بود که سر پا نگهم می زدن سر اون احمق

  ».رم دنبالش میبرو تو، . البته«. دست روي بازوي او گذاشت

  ».لطفاً بهش بگو متاسفم که این همه از تیرهاش رو خراب کردم. فکر کنم سویدلن هم از دست من عصبانیه«
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. خواست با او صحبت کند سویدلن ظاهراً می. بست، اخم کرد رفت و در را می کیلن وقتی ریچارد به داخل می
  ».با من بیا و بگو چه اتفاقی افتاد. دارهریچارد به نیسل احتیاج «. کیلن بازوي او را گرفت

ریچارد کج خلق حق «. اش از روي شانه نگاهی انداخت شدند، سویدلن به در خانه حین اینکه با شتاب دور می
  ».کنه لقبش رو ادا می

  ».کنار اومدن ساده نیست. ناراحته که آدم کشته«

  ».تره مفصل. تمام داستان رو به تو نگفت«

  ».ف کنپس تو بهم تعری«

هاي ریچارد  چاندلن از به هدف زدن. کردیم ما تیراندازي می«. اي گرفته نگاهش را به جلو دوخت با قیافه
ي ما در سمت دیگه ایستاده  بقیه. هاي دراز تنها ایستاد گفت که ریچارد شیطانه و رفت بین چمن. خشمگین بود

ریچارد تیر . رسیدند داد، ممکن به نظر نمی انجام میکارهایی که . کردیم بودیم، تیراندازي ریچارد رو تماشا می
قبل اینکه ما حتی فرصت داد کشیدن داشته باشیم، به سمت . ناگهان به سمت چاندلن چرخید. در کمان گذاشت

شد که ریچارد همچین  هیچ کدوم از ما باورمون نمی. چاندلن که هیچ سالحی در دست نداشت شلیک کرد
  .کاري بکنه

اولی قبل اینکه تیر ریچارد به چاندلن . رفت که دو تا از افرادش کمان کشیدند سمت چاندلن میتیر هنوز به 
  ».برسه، یه تیر ده قدم به ریچارد شلیک کرد

 ».دن خطا کرد؟ افراد چاندلن هدف رو از دست نمی«. شد کیلن باورش نمی

چارد حین بیرون کشیدن آخرین اما ری. رفت تیرش خطا نمی«. صداي سویدلن پایین بود و کمی لرزش داشت
» .هرگز ندیده بودم که کسی چنین کاري رو به این سرعت انجام بده. تیر از تیردانش، چرخید و شلیک کرد

تیر نوك فلزي ریچارد در هوا به تیر دیگه خورد و دو «. کرد که کیلن باورش بشود مکث کرد، انگار گمان نمی
  ».شد هر تکه از یه سمت ریچارد رد. ش کرد تکه

  »ریچارد اون یکی تیر رو در هوا زد؟«. کیلن با گرفتن بازوي سویدلن متوقفش کرد

. ریچارد دیگه تیر نداشت. و بعد اون یکی مرد شلیک کرد«. سویدلن با تکان دادن آهسته سرش تایید کرد
 ».کمان در دست منتظر تیر ده قدم بعدي موند
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ریچارد اونو درست از هوا «. خواست کس دیگري بشنود نمیسویدلن به اطراف طوري نگاه کرد که انگار 
. تیر رو در کمان خودش گذاشت و به روي افراد چاندلن کمان کشید. مشتش رو دور وسطش گرفته بود. قاپید

هاشون رو در اطراف باال گرفتند  هاشون رو روي زمین انداختند و دست فهمیدیم، اما اونا کمان ما نمی. زد داد می
خیلی ترسیدیم که . خلق دیوانه شده همه فکر کردیم که ریچارد کج. یچارد نشون بدن که مسلح نیستندتا به ر

  .شاید همه ما رو بکشه

مون دیدیم که ریچارد یه متجاوز  اون وقت همه. مرد پشت سر چاندلن رو دیده بود. سپس پریندین داد کشید
اما چاندلن اون همه . ته مهاجم رو بکشه، نه چاندلن روخواس متوجه شدیم که ریچارد می. مسلح به نیزه رو کشته

ي افرادش رفتند و به  وقتی دید همه. کرد که ریچارد به قصد بدنش رو با تیر زخمی کرد فکر می. مطمئن نبود
  ».ریچارد سیلی احترام زدند، خشمش شدیدتر شد

ریچارد ازم خواست «. رسید ن به نظر میبیشتر آن غیرممک. کرد شنید را باور نمی آنچه می. کیلن به او خیره شد
  »منظورش چی بود؟. بهت بگم که به خاطر خراب کردن تیرهاي تو متاسفه

  »دونی منظور از شکافتن بدنه چیه؟ می«

گارد قصر . ي اولی رو دو قسمت کنه وقتی تیري از بین تیر دیگه که قبالً به مرکز هدف خورده رد بشه و بدنه«
شناختم  یکی رو می. م چند نفر با نیم دوجین روبان دیده. ده که انجامش بدن روبان میدر آیدندریل به کسانی 

  ».که ده تا داشت

خلق وقتی  تره که به ریچارد کج ساده«. همه دو نیم شده بودند. سویدلن از تیردانش یک مشت تیر در آورد
. بره ساختن تیر زمان می. یر خراب کردامروز بیشتر از صد ت. کنه هیچ روبانی کسب نمی. کنه روبان بدیم خطا می

. نباید تلف بشن، اما بقیه مدام درخواست کردند که دوباره انجامش بده، چون هرگز همچین چیزي ندیده بودند
  .یک بار شش تیر پشت سر هم روي قبلی زد

م، ریچارد با ما نشست، بعدش وقتی ما شروع به خوردن کردی. ما چند خرگوش زدیم و روي آتش پختیم
بعد غذا . رفت و به تنهایی تیراندازي کرد تا ما تموم کردیم. رسید ناخوش به نظر می. قبول نکرد که با ما بخوره

  ».خوردن ما بود که اون مرد رو کشت

سویدلن، چرا اون «. وقتی راه افتادند، کیلن نگاهش را به روبرو دوخت» .بهتره عجله کنیم و نیسل رو بیاریم«
  »انگیز باشند؟ تونند این قدر نفرت نگه داشتند؟ چطور می مردها اون کله رو

هاش رنگ سیاه زده بود؟ براي این بود که از ارواح ما مخفی بمونه  هیچ متوجه شدي که مرد مرده روي چشم«
افراد . کشتن: هاش رو سیاه کرده، تنها به یک منظور به سرزمین ما میاد کسی که چشم. تا دزدکی به ما برسه
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هاشون رو سیاه  زنند تا به دیگرانی که چشم هاي سرزمین ما روي تیرك می رهاي نظیر این رو در حاشیهچاندلن س
  . کنند اخطار بدن رنگ می

دن، بلکه به این  انگیز برسه، اما افراد چاندلن این کار رو امروز به خاطر عالقه انجام نمی شاید به نظر تو نفرت
  ».خاطره که فردا کشتار کمتري باشه

فکر کنم درست مثل چاندلن به خاطر خیلی زود قضاوت کردن گناهکار «. یلن ناگهان احساس حماقت کردک
  ».ي قومت منو ببخش، شیخ سویدلن، به خاطر طرز تفکر اشتباه درباره. هستم

  .ي او انداخت سویدلن دستش را دور شانه

انگشتانش را روي سرش در هم فرو  .وقتی با شفادهنده برگشتند، ریچارد را کز کرده در یک گوشه یافتند
ي کوچکی داد که  سپس حبه. نیسل به او چیزي براي نوشیدن داد. برده بود، پوستش سفید، سرد و مرطوب بود

نیسل کنار ریچارد روي زمین نشست و به مدت . حتماً آن را شناخته بود. ریچارد با دیدن آن لبخند زد. ببلعد
ز رنگ ریچارد برگشت، نیسل او را واداشت که سرش را به عقب خم و وقتی کمی ا. طوالنی نبضش را گرفت

. ي ریچارد در هم رفت قیافه. نیسل قاچی از چیزي را روي دهان او فشرد، عصاره را چکاند. دهانش را باز کند
  .نیسل بدون اظهار نظري لبخند زد

اگه الزم شد منو . ها ادامه بده رگبگو که به جویدن ب. فکر کنم اینا بهش کمک کنند«. نیسل به کیلن رو کرد
  ».صدا بزن

  »شد؟ نیسل، نباید بهتر می«

همیشه گوش . روح براي خودش صاحب اراده است«. پیرزن گوژپشت رو به پایین به ریچارد نگاه کرد
. ي مفلوك کیلن، ناگهان رنگش پرید با دیدن قیافه» .خواد که گوش بده کنم مال اون نمی فکر می. کنه نمی
  ».تونم روح رو هم وادار به گوش دادن بکنم من می. ن نباش، دخترمنگرا«

  .نیسل لبخند گرمی تحویل کیلن داد و قبل از رفتن روي بازوي او زد

  »بهش گفتی که به خاطر خراب کردن اون همه از تیرهاش متاسفم؟«. ریچارد به کیلن و سویدلن نگاه کرد

  ».ه اون همه تیر خراب کردهنگرانه ک«. کیلن مختصر لبخندي به سویدلن زد
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. ریچارد به هر زحمتی که بود خندید» .کمانت رو زیادي خوب ساختم. تقصیر خودمه«. سویدلن غرولند کرد
موقع غذا . خوب استراحت کن. من باید به مسائلی رسیدگی بکنم. پزه وسلن بیرون خونه داره نون می«

  ».آش خوبی آماده کرده از بو معلومه که زنم. خوریم با هم می. گردیم برمی

  .بعد رفتن سویدلن، کیلن کنار ریچارد، تنگ او، روي زمین نشست

همیشه که این . ریچارد، امروز چه اتفاقی افتاد؟ سویدلن به من تعریف کرد که امروز چطور تیراندازي کردي«
  »کردي؟ قدر خوب تیراندازي نمی

قبالً تیر شکافتم، اما نه بیشتر از نیم دوجین در . نه«. ریچارد با پشت دست عرق را از روي پیشانیش پاك کرد
  ».یک روز

  »تو قبالً در یک روز این همه زدي؟«

  ».اما امروز متفاوت بود. کنم بله، در یک روز خوب، وقتی که هدف رو حس می«

  »چطور؟«

. هایی ساختند هاي چمن هدف رفقا با توده. خب، وقتی به دشت رسیدیم سرم شروع کرد به واقعاً اذیت کردن«
خواستم سویدلن رو مایوس  اما نمی. کرد کردم حتی بتونم هدف رو بزنم، چون سرم خیلی اذیت می فکر نمی

  ».زنم کنم، هدف رو به خودم صدا می وقتی تیراندازي می. بکنم، پس به هر حال امتحانش کردم

  »زنی؟ منظورت چیه که هدف رو به خودت صدا می«

اما زد به من گفت . دن کردم همه موقع تیراندازي همین کار رو انجام می فکر می. دونم نمی«. شانه باال انداخت
وقتی صحیح انجامش . کشم کنم و به نحوي اونو به سمت خودم می من به هدف نگاه می. که این طور نیست

دونم  نحوي دقیقاً میبه . فقط من هستم و هدف، انگار که جلوتر میاد. کنه اي رو مسدود می دم هر فکر دیگه می
کنم که تیر  دم، قبل رها کردن زه حس می وقتی صحیح انجامش می. تیر رو چطور باید گرفت تا به هدف بخوره

  .در محل صحیح قرار داره

زنم، تمرین تیراندازي رو رها  بعد فهمیدن اینکه هر وقت اون احساس خاص رو دارم همیشه هدف رو می
دونم هر وقت داشته باشمش، خطا  می. کنم که صحیح حس بگیرم ی میموقع هدف گرفتن فقط سع. کردم
  ».با گذشت زمان، یاد گرفتم دفعات بیشتري انجامش بدم. کنم نمی

  »امروز چطور متفاوت بود؟«
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سویدلن . خیلی ماهر بودند. تیراندازي چند نفر دیگه رو تماشا کردم. کرد خب، گفتم که سرم واقعاً درد می«
به نظرم کم مونده بود که . تر خالص بشمدفکر کردم بهتره زو. زد تا بگه که نوبت من رسیده به پشتم چند بار
  ».کمان رو کشیدم و هدف رو به خودم صدا زدم. سرم بشکافته

هدف رو صدا زدم و بالفاصله . دونم چطور توضیحش بدم نمی«. ریچارد انگشتانش را الي موهایش کشید
هدف چنان به سمتم اومد که به نظر شکافی در هوا ایجاد شد و من فقط الزم . نمونداثري از درد . سردردم رفت

دونستم خطا  می. مثل این بود که هدف خیلی عظیمه. حس قبالً هرگز این همه نیرومند نبود. بود تیر رو بذارم
  .کردن محاله

بودند، پر قرمز خارجی رو بعد مدتی، تنها براي تنوع، به جاي شکافتن تیرهایی که قبالً به هدف خورده 
خبر نداشتند که دارم کار دشوارتري رو انجام . کردند که نتونستم تیر قبلی رو بزنم بقیه فکر می. تراشیدم می
  ».دم می

  »هیچ نظري نداري که علت این اتفاقات چی بود؟«. ریچارد با سر تصدیق کرد» و سردردت کامالً رفته بود؟«

نگاهش را از صورت کیلن . ها گذاشت جمع کرد و ساعدهایش را روي آنریچارد زانوانش را روي سینه 
  ».جادو بود. دونم متاسفانه می«. کنار کشید

  »؟هجادو؟ منظورت چی«: کیلن زمزمه کرد

دونم جادوي تو در درونت چه احساسی داره، اما من جادو رو  کیلن، نمی«. چشمانش به سمت کیلن برگشتند
دونم  می. شه یابه، جزئی از من می کشم، جادو در من جریان می قیقت رو میهر وقت شمشیر ح. م حس کرده

کنم، حسش  اي که ازش استفاده می هاي مختلف، بسته به طریقه به دفعات کافی و به شیوه. جادو چه حسی داره
. و حس بکنمتونم حتی حاال که روي کمرم در غالفشه، ازش جادو ر م، می  اما چون با شمشیر پیوند یافته. م کرده

کنم، مثل یه سگ آماده براي  حسش می. تونم بدون نیاز به بیرون کشیدن شمشیر جادوش رو صدا بزنم حاال می
  . حمله به فرمان من

  .جادو: اي رو هم صدا زدم امروز وقتی کمان رو کشیدم و هدف رو صدا زدم، چیز دیگه

ی در کان دار بودي لمس کردي، جادو رو حس وقتی زد منو براي درمان کردنم لمس کرد و وقتی تو منو وقت
از مال تو و زد حس متفاوتی داشت، اما بافت جادو رو . فهمیدم که جادوئه. این یه چیز مشابه بود. کردم

ریچارد مشتش را وسط » .تونستم زنده بودنش رو حس کنم مثل جان دومی در وجودم، می. تشخیص دادم
شد تا اینکه براي صدا کردن هدف  از درونم رو حس کنم، جمع میتونستم خروشیدنش  می«. اش گذاشت سینه

  ».رها کردمش
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  ».شاید ارتباطی با شمشیر داره«. کرد آشنایی داشت کیلن از جادوي خودش با احساسی که او توصیف می

بعد مدتی رفت، مثل شمعی که در باد . تونستم کنترلش بکنم اما نمی. فکر کنم امکانش هست. دونم نمی«
  . و سردرد برگشت. مثل این بود که ناگهان در تاریکی فرو رفتم، انگار که ناگهان کور شدم. ش شدخامو

جادو میومد و . تونستم هدف رو بزنم یا به خودم صداش بزنم، پس گذاشتم دیگران تیراندازي بکنند نمی
ساس تهوع کردم و بعدش وقتی بقیه شروع به خوردن گوشت کردند، اح. هیچ وقت نتونستم بگم کی. رفت می

جادو رو احضار  شدم که موفق میحین غذا خوردن اونا تیراندازي کردم، گاهی . مجبور شدم از اونا فاصله بگیرم
  ».رفت کنم و سردرد می

  »وقتی که تیر رو در هوا گرفتی چطور؟«

چارد نفس ری. کیلن تایید کرد» سویدلن بهت تعریف کرده، مگه نه؟«. ي چشم نگاه کرد به کیلن از گوشه
تر  به نحوي هوا رو متراکم. دونم چطور توضیحش بدم نمی. ترین لحظه بین همه بود عجیب«. عمیقی بیرون داد

  ».کردم

  »تر کردي؟ هوا رو متراکم«. ي او را بررسی کرد تر خم شد، قیافه کیلن نزدیک

ن بود که اگه هوا متراکم باشه، دونستم که باید سرعت تیر رو بگیرم و تنها چیزي که به نظرم رسید ای می. بله«
. مردم وگرنه می. مثل مواقعی که هوا متراکم شد و جلوي شمشیر رو گرفت، اون وقت شاید شانسی داشته باشم

  .بالفاصله. همه همزمان به ذهنم رسیدند، ایده و انجام دادنش

  ».هوا قاپیدفقط فکر رو کسب کردم و دیدم دستم تیر رو از . هیچ سرنخی نداشتم که چکار کردم

هراس . دانست چه باید بگوید نمی. اش مالید ي چکمه ي پاشنه کیلن شستش را روي گوشه. ریچارد ساکت شد
. او به دور خیره شده بود. چشمانش را باال برد تا نگاهی به ریچارد بیندازد. جوید هاي ذهنش را می داشت حاشیه
  ».ریچارد، دوستت دارم«: زمزمه کرد

  ».ترسم کیلن، من می«. به کیلن رو کرد» .من هم تو رو دوست دارم«. کشید تا پاسخ بدهدمدت زیادي طول 

  »از چی؟«

کنی، من  شه، این سردردها رو دارم، تو صاعقه نازل می یه اسکریلینگ ظاهر می. یه چیزي داره اتفاق میفته«
این اتفاقات . آیدندریل به دنبال زدهرسه، رفتن به  تنها چیزي که به فکرم می. دم امروز این کارها رو انجام می

  ».ارتباطی با جادو دارند
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صاعقه «. هاي دیگري عرضه کرد کند، اما به هر حال پاسخ کرد که ریچارد لزوماً دارد اشتباه می گمان نمی
دونم چطور انجامش دادم، براي محافظت از تو بود که  گرچه نمی. نه با تو. فرستادن من با جادوي من مرتبطه

جادوي امروز . تنها یه موجود شره. ربطی به ما نداره. اسکریلینگ فکر کنم از دنیاي مردگان باشه. امش دادمانج
  ».دونم تونه یه ارتباطی با جادوي شمشیر داشته باشه، نمی خب، می... تو

  »و سردردها؟«

  » .دونم نمی«: باالخره اقرار کرد

یه سردرد ساده . دونم که حقیقت داره دونم، اما می که میدونم چطوره  نمی. کیلن، سردردها شاید منو بکشن«
  ».دونم چی نمی. ست یه چیز دیگه. نیست

  ».ترسونی منو می. ریچارد، لطفاً نگو«

در . ترسم شاید در مورد من حق داشته باشه یه دلیل عصبانیتم از چاندلن این بود که می. ترسونه خودم هم می«
  ».مورد اینکه دردسر میارم

  ».بریم پیش زد. وقتش رسیده که از اینجا رفتن رو در نظر بگیریمشاید «

شه که هر ده قدم براي شلیک تیر  نمی. تونم سر پا بایستم و سردردها رو چکار کنم؟ بیشتر مدت من حتی نمی«
  ».بایستم

  ».شاید نیسل به پاسخی برسه«. بغض گلویش را قورت داد

فکر کنم که خیلی زود . ه کمی و به مدت کوتاهی کمک کنهتون اون فقط می«. ریچارد سرش را تکان داد
  ».ترسم که شاید بمیرم می. هیچ کاري ازش برنیاد

هاي او انداخت، او را  ریچارد به عقب روي دیوار تکیه داد، بازویش را دور شانه. کیلن شروع کرد به گریستن
. هاي او گذاشت انش را روي لبریچارد خواست حرف دیگري بزند، اما کیلن انگشت. به سمت خودش کشید

به نظر همه چیز داشت به آهستگی . به پیرهن او چنگ زد، صورتش را روي بدن او فشرد و همچنان گریست
  . ریچارد او را نگه داشت و گذاشت که گریه بکند. شد متالشی می

و در معرض  کشید ریچارد کسی بود که درد می. کند کیلن به تدریج متوجه شد که خودخواهانه عمل می
  .داد، نه برعکس خودش باید ریچارد را آرامش می. خطر بود
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تونی از ازدواج با من خالص بشی، بهتره دوباره روش فکر  کنی با این کار می ریچارد سایفر، اگه فکر می«
  ».کنی

  »...خورم قسم می... کیلن«

مشکالتی به مراتب بزرگتر از این رو ریچارد، ما . دونم می«. اش را بوسید کیلن لبخند زد و به مالیمت گونه
  ».مجبوریم؛ وسلن لباس منو شروع کرده. دم قول می. کنیم راه حلش رو پیدا می. حل کردیم

  ».شی بندم با اون لباس خوشگل می واقعاً؟ شرط می«

  ».خواي بفهمی، مجبوري با من ازدواج کنی خب، اگه می«

  ».اطاعت، قربان«

جوید و گفت که سرش  ریچارد با چشمان بسته برگ می. سویدلن، وسلن و سیدن بعد مدت کمی برگشتند
بیشتر . در دهکده به خاطر سواري روي اژدها شخص مشهوري شده بود. زده بود سیدن هیجان. کمی بهتر است

دامان کیلن بنشیند و به او خواست در  حاال می. هاي دیگر گذرانده بود روز را با تعریف حال و هواي آن به بچه
  . از کانون توجه دیگران بودن تعریف کند

. ریچارد مانند او سهمی از پنیر نخواست. خوردند با لبخند گوش داد کیلن وقتی همه آش و نان تاوا می
  .اي گوشت دودي تعارف کرد که او مودبانه رد کرد سویدلن به ریچارد تکه

همه . دار جلوي در ظاهر شد ي مردان نیزه اي عبوس در محاصره با قیافهنزدیک اتمام غذایشان، مرد پرندگان 
  .کیلن از ظاهر قیافه او خوشش نیامد. هایشان را زمین گذاشتند و ایستادند کاسه

  »چه اتفاقی افتاده؟«. ریچارد جلو رفت

  ».سه زن غریبه سوار بر اسب اومدن«. ها نگاهی انداخت ي آن مرد پرندگان به همه

. داران از مرد پرندگان ضروري به نظر برسد اند که محافظت نیزه حیر بود که سه زن چطور باعث شدهکیلن مت
  »خوان؟ چی می«

گن که  به نظر می. خوان کنم ریچارد رو می فکر می. زبون ما رو تنها کمی بلدن. فهمیدن منظورشون مشکله«
  ».خوان ببینن خوان و والدینش رو هم می ریچارد رو می

  »مطمئنی؟! والدین من«
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به خاطر تو اومدن و نباید . گفتند به تو بگم که سعی نکن باز هم فرار کنی. به نظرم سعی داشتند که اینو بگن«
  ».به من گفتند نباید دخالت بکنم. فرار کنی

  »کجان؟«. وار گرفتند ریچارد ناخود آگاه شمشیرش را در غالف شل کرد، ابروانش طرحی شاهین

  ».ي ارواح منتظر باشند خانهگفتم در «

  »گفتند که کی هستند؟«. کیلن مقداري مو پشت گوشش حلقه کرد

خودشون رو «. درخشید اي مرد پرندگان، زیر نور خورشید در حال غروب در پشت سرش می موي دراز نقره
  ».خواهران روشنایی معرفی کردند

اش به  کرد که دل و روده احساس می. ندهایش تا شانه مور مور شد نفس کیلن در گلویش بند آمد؛ دست
  .قدرت پلک زدن هم نداشت. اي سرد پیچ خورد گره
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  فصل نهم
  »خوب؟ اونا چه کسانی هستند؟ چی گفت؟«. ریچارد اخم کرد

  ».گفت اونا خواهران روشنایی هستند«. ي زمزمه کردن برآمد تنها از عهده. توانست پلک بزند کیلن هنوز نمی

  »خواهران روشنایی چه کسانی هستند؟«. ریچارد مدتی طوالنی به او خیره شد

ریچارد، فکر . دونه هیچ کس نمی. دونم ي اونا نمی چیز زیادي درباره«. نگاه کردبالخره کیلن پلک زد و به او 
  ».همین حاال. لطفاً؟ بریم«. با هر دو دست بازوي ریچارد را محکم گرفت» .کنم باید از اینجا بریم می

بهش  .هدنبال ما اومد تشکر کن کهازش «. دارها گذشت و روي مرد پرندگان متوقف شد نگاه ریچارد از نیزه
  ».کنیم بگو ما خودمون به این موضوع رسیدگی می

ریچارد دست کیلن را گرفت و او . بعد رفتن مرد پرندگان و افرادش، به سویدلن گفتند که تنها خواهند رفت
بعد رد شدن از چند پیچ، ریچارد با مالیمت بازوهاي او را گرفت و پشت او را . را به خارج از خانه هدایت کرد

  .تکیه داد به دیوار

خوان  الزم نیست که ذهن. به من بگو چیه. دونی ي اونا ندونی، اما چیزي می ، شاید چیز زیادي دربارهباشه«
  ».دونی و ترسیدي باشم تا بگم چیزي می

  ».با افراد داراي موهبت. اونا ارتباطی با جادوگران دارند«

  »منظورت چیه؟«

یک بار که با جادوگر گیلر سفر «. ر بازوهاي او گرفتي ریچارد دو هایش را به همان شیوه کیلن دست
گیلر جادوگر . ي زندگی، رویاها و غیره دونی که، درباره می. کردیم کردم، نشسته بودیم و صحبت می می

البته به . زد بهش جادوگري آموزش داده بود. جادوگر بودن بلندپروازي زندگیش بود، رسالتش. مادرزادي نبود
. هیچ کس نداشت. موقع ترك میدلند روي همه گذاشته بود، گیلر زد رو به یاد نداشت خاطر طلسمی که زد

  .آورد هیچ کس حتی اسم زد رو به یاد نمی

لبخند زد و مدتی به خواب و خیال فرو . به هر حال؛ از گیلر پرسیدم که آیا آرزوي داشتن موهبت رو داره
  .نه، آرزوي داشتن موهبت رو ندارهگفت که . سپس لبخندش محو شد و صورتش سفید شد. رفت
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شایع نیست که جادوگران با یک سوال ساده چنین . ي گیلر مشهود بود، متعجب بودم از ترسی که در قیافه
گفت که اگه موهبت رو داشت، مجبور بود با . پرسیدم چرا آرزوي داشتن موهبت رو نداره. اي بگیرند قیافه

  .خواهران روشنایی روبرو بشه

. گفت که بهتره حتی اسمشون بلند گفته نشه. گفت شون چیزي نمی نا چه کسانی هستند، اما دربارهپرسیدم او
  ».ي گیلر چقدر منو ترسوند هنوز یادمه که قیافه. اي نپرسم ي این موضوع سوال دیگه التماس کرد که درباره

  »دونی اهل کجا هستند؟ می«

  ».م و سوال هم کرده. م که جایی دیده شده باشند هرگز نشنیده. م من تقریباً همه جاي میدلند بوده«

. حین تفکر، با دست دیگر لب پایینش را فشرد. ریچارد او را رها کرد و مشتش را روي باسنش گذاشت
فکر کردم از دست این اراجیف خالص . پس باز برگشتیم سر این موهبت. موهبت«. سرانجام بازوانش را گره زد

  »!من موهبت رو ندارم. شدیم

اگه یه جادوگر از خواهران روشنایی . ریچارد لطفاً، بذار فرار کنیم«. کیلن انگشتانش را در هم فرو برد
  ».بذار از اینجا دور بشیم... ترسید می

  »و اگه تعقیبمون کردند؟ اگه به ما وقتی رسیدند که سردرد منو به به پشت دراز کرده، وقتی بی دفاع هستم؟«

چطور اگه همین ... ترسه این همه می شوناما اگه یه جادوگر از. دونم ي اونا نمی دربارهریچارد، من چیزي «
  »دفاع باشیم؟ حاال هم بی

و . بهتره تحت شرایط خودم با اونا روبرو بشم تا مال اونا. اما شاید بعداً باشم. دفاع نیستم بی. من جوینده هستم«
  ».دم مش و همین حاال به این اراجیف پایان میمن ندار! م از شنیدن داشتن این موهبت خسته شده

  ».دفاع نیستند گیر مادر بی زنم جوینده و اعتراف حدس می. بسیار خوب«. کیلن نفس عمیقی کشید

  ».تو نمیاي«. ریچارد نگاه عبوسی به او انداخت

  »طناب همراهت هست؟«

  »چطور مگه؟. نه«. ریچارد اخم کرد

  ».تونی جلوي اومدنم رو بگیري ن به این راحتی نمیبدون بستن م«. کیلن ابرو باال برد

  »...ذارم تو کیلن، من نمی«
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اش بشی، بدون اینکه فرصت سیلی  اي که شاید بیش از من شیفته و من به تو فرصت نگاه کردن به زن دیگه«
  ».دم زدن بهش رو داشته باشم، نمی

اما بذار ماجراجویی . خیله خوب«. بوسیدریچارد مدتی با عصبانیت به او نگاه کرد، سپس خم شد و او را 
  »نکنیم؟

فرستیمشون، و  گیم که تو موهبت رو نداري، دنبال کار خودشون می ما فقط به این سه نفر می«. کیلن لبخند زد
  ».بوسم بعدش تو رو درست و حسابی می

کمی دورتر بسته  سه اسب نیرومند. ي ارواح رسیدند رسید که به خانه تاریکی آسمان داشت به آبی سیر می
وقتی جلوي در مکث . ها، با قاچ و کمان بلند، از هر چه کیلن قبالً دیده بود متفاوت بود زین آن. شده بودند

ریچارد و کیلن با هم لبخند و فشار دست رد و بدل . کردند، هوا به حد کافی براي نشان دادن تنفسشان سرد بود
نفس عمیقی کشید، در را کشید و باز . آید ئن باشد راحت بیرون میریچارد شمشیر را امتحان کرد تا مطم. کردند
  .گیرها را گرفت ي اعتراف کیلن همان گونه که مادرش یاد داده بود قیافه. کرد

کوله . کردند ي ارواح را روشن می هاي دو طرف آن، فضاي خانه آتشی کوچک و دو مشعل در بست
داد که همیشه به خاطر خوشامدگویی  بوي رزین و چوب بلسان می هوا. اي بودند ها هنوز در گوشه هاي آن پشتی

هاي اجداد واقع روي یک تک تاقچه  نور مشعل روي جمجمه. شد ي ارواح سوزانده می به ارواح نیاکان در خانه
ي ارواح را براي آموزش ساختن سقفی که چکه  کف خاکی اتاق خشک بود، چون ریچارد خانه. لرزید می
  .ه کرده بودکند استفاد نمی

ها تقریباً  اي ضخیم آن رداي پشمی قهوه. ي ساختمان، راست ایستاده بودند پنجره سه زن در وسط تنها اتاق بی
هاي سواري دراز  دامن. پوشاندند ها باال کشیده شده بودند و قسمتی از صورت را می کاله. رسید به زمین می

  .سفید پوشیده بودندي  ي متفاوت و بلوز ساده هاي تیره چاکدار به رنگ

نفر وسط چند سانت از دوتاي دیگر بلندتر بود، اما نه به بلندي کیلن، و موهاي . ها را عقب کشیدند کاله
نفر سمت راست موي صاف سیاه تا شانه و دیگري موي مجعد کوتاه . اي بود و کمی فر داشت پرپشتش قهوه
  .خیالی در جلوي خود گرفته بود با بیهایش را  هر کدام دست. هاي خاکستري داشت تیره با رگه

ها کیلن را به یاد رئیس خدمتکاران  ي آن هاي جاافتاده صورت. ها بود که آرامش داشت ها تنها چیز آن دست
هاي دائمی تبدیل شده  شان حفظ کرده بودند که به چروك انداخت؛ اقتداري که آن قدر در قیافه یدندریل آدر 
از . کردند نگاهی دیگر انداخت تا ببیند آیا خالی هستند؛ به نظر باید ترکه حمل می ها هاي آن کیلن به دست. بود

  .رسید که آماده ساکت کردن هر نوع گستاخی هستند نگاهشان به نظر می
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لحن او به خشونت مورد انتظار کیلن نبود، اما » شما دو نفر والدین ریچارد هستید؟«: زن وسطی صحبت کرد
  .ه بودهنوز به وضوح مقتدران

قبل صحبت، . زهره رفت، چنان که انگار نگاه تنها آن سه را یک قدم عقب خواهد راند ها چشم ریچارد به آن
مادرم وقتی بچه بودم، و پدرم اواخر . ند والدین من مرده. من ریچارد هستم. نه«. ها پلک زدند صبر کرد تا آن

  ».تابستان

  . ي چشم نگاهی رد و بدل کردند سه نفر از گوشه

. مکید داشت جادو را از شمشیر حتی بدون بیرون کشیدن آن می. کیلن خشم را در چشمان ریچارد دید
صورت  توانست ببیند که در می. توانست بگوید که شمشیر فقط چشم بر هم زدنی از بیرون آمدن فاصله دارد می

  .کند ریچارد تردید نمی ها زناین از  یهر خطایارتکاب 

  ».پیر هستی... تو. امکان نداره«: گفتتر وسطی  قد بلند

  » .نه به پیري تو«: ریچارد پراند

منظورمون این نبود «. اي خشم برق زد، اما سریع تعدیلش کرد در چشمانش لحظه. ندهاي زن سرخ شد گونه
  ».هستم 1من خواهر ورنا ساونترین. که بگیم تو پیر هستی، منظورمون این بود که تو از حد انتظار ما پیرتر هستی

  ».هستم 2من خواهر گریس رندال«: زن مو سیاه دست راست گفت

  ».هستم 3من خواهر الیزابت مایریک«: نفر سوم گفت

  »و تو چه کسی هستی، فرزندم؟«. خواهر ورنا نگاه عبوسش را متوجه کیلن کرد

ن خودش هم دانست که آیا به دلیل رفتار ریچارد بود یا چیز دیگري، اما احساس کرد که خو کیلن نمی
لحن کیلن نیز وقتی » .گیر مادر هستم من اعتراف. من فرزند تو نیستم«. هایش را بر هم فشرد دندان. جوشد می
  .توانست مقتدرانه باشد خواست، می می

گیر  ما رو عفو کنید، اعتراف«. با هم کمی سرشان را خم کردند. تقریباً نامحسوس بود، اما سه نفر جا خوردند
  ».مادر

                                                             
1 Verna Sauventreen 
2 Grace Rendall 
3 Elizabeth Myric 
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متوجه . اند هایش مشت شده کیلن متوجه شد که دست. ي ارواح محسوس بود تهدیدآمیز هنوز در خانهفضاي 
تصمیم گرفت که وقت عمل کردن به مانند . ها تهدیدي براي ریچاردند شد که دلیل احساسش این است که آن

  .گیر مادر رسیده است اعتراف

  »شما سه نفر اهل کجائید؟«: با لحن سردي پرسید

  ».جاي خیلی دوري هستیم... زما ا«

گیر مادر حداقل به روي یک  در میدلند تعظیم به اعتراف«. رسید زهر کیلن داشت به سطح ریچارد می چشم
اي به تحمیل کردنش نداشت، اما حس کرد که اکنون  رسمی بود که تقریباً هیچ وقت عالقه» .شه زانو انجام می

  .الزم است

  . تر شد ها عمیق هاي حاکی از رنجش آن اخم. تر ایستادند ادند، راستسه نفر با هم پشتشان را عقب د

  .براي بیرون آمدن شمشیر کافی بود

. ریچارد حرفی نزد؛ فقط شمشیر را جلوي خود با دو دست نگه داشت. طنین شاخص فوالد فضا را پر کرد
در چشمان ریچارد به شکل جادوي شمشیر . کنند توانست ببیند که عضالت او براي رهایی تقال می کیلن می

سه نفر به حد انتظار . کیلن خوشحال بود که اخم ریچارد متوجه او نیست؛ هولناك بود. رقصید خطرناکی می
  .رسیدند، اما با هم رو به کیلن به روي یک زانو افتادند و سرشان را دوباره خم کردند کیلن هراسان به نظر نمی

» .قصد اهانت نداشتیم. با رسوم شما آشنا نیستیم. گیر مادر ترافما رو عفو کنید، اع«: خواهر گریس گفت
  .سرشان را پایین نگه داشتند

  ».برخیزید، فرزندان من«. ي طوالنی اضافه کرد کیلن به مدت مناسب صبر کرد، سپس چند ثانیه

  . هایشان را در جلو گرفتند وقتی برخاستند دوباره دست

براي کمک به تو . ما اینجا براي ترسوندن تو نیومدیم، ریچارد«. شیداي ک خواهر ورنا نفس عمیق ناصبورانه
  .آمیزي به یک فرمان داشت ي خشونت آخري اشاره» .شمشیر رو کنار بگذار. اینجا هستیم

به من گفته شده که شما گفتید به خاطر من اومدید، حاال معنیش هر چی که هست، و «. ریچارد حرکت نکرد
گیرم چه زمانی شمشیر رو کنار  من تصمیم می. من جوینده هستم. من در حال فرار نبودم. اینکه نباید فرار کنم

  ».بگذارم

  »تو جوینده هستی؟«. خواهر الیزابت تقریباً فریاد کشید» ...جو«
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  .بدل کردند و سه نفر باز نگاه رد

  ».کارتون رو بگید، فورا«: ریچارد گفت

این همه از سه . ریچارد، ما براي صدمه زدن به تو اینجا نیستیم«. صبري نفس کشید این بار خواهر گریس با بی
  »ترسی؟ زن می

دیگه اجتناب احمقانه از . اینو به روش سخت یاد گرفتم. حتی یک زن هم دلیل کافی براي ترس هست«
  ».رسه کارتون رو بگید یا این گفتگو به آخر می: آخرین بار پیشنهاد. کشتن زنان ندارم

. اش کمی نرم شد قیافه» .اي تونیم ببینیم که چند درس آموخته بله، می«. گردن ریچارد نگاه کردبه ایجیل دور 
  ».ما اومدیم چون تو موهبت رو داري. ریچارد، تو به کمک ما نیاز داري«

من موهبت رو . به شما جداً اطالعات غلط داده شده«. ها قبل صحبت دوباره نگاه کرد  ریچارد به هر یک از آن
  ».اي با موهبت ندارم رم و تمایل به داشتن هیچ رابطهندا

قوم گل «. بازوي کیلن را گرفت» .متاسفم که راه طوالنی به خاطر هیچ اومدید«. شمشیر را به غالف برگرداند
گم بگذارند  به اونا می. هاشون سمیه و از استفاده کردن اونا شرم ندارند نوك سالح. ها رو دوست ندارند غریبه
  ».کنم طاقت اونا رو آزمایش نکنید توصیه می. شون برید مت از سرزمینبه سال

توانست  توانست حس کند، می کیلن تشعشع غضب از او را می. ریچارد کیلن را به سمت در هدایت کرد
  .کرد شاهد بود دردي را که او تحمل می. سردردش: خشم را در چشمان او ببیند، و همچنین چیزي دیگر

  ».سردردها تو رو خواهند کشت«: مالیمت گفتخواهر گریس با 

تمام عمرم سردرد «. گرفت اش دم می در جلو به هیچ خیره بود و سینه. خشکش زد شریچارد در مسیر خود
  ».به اونا عادت دارم. ام داشته

ما سردرد موهبت رو تشخیص . تونیم در چشمان تو ببینیم می«. خواهر گریس پافشاري کرد» .نه مثل اینا«
  ».این کار ماست. دیم می

قبالً به من کمک کرده و مطمئنم به . اون بسیار ماهره. کنه اي اینجا هست که بهش رسیدگی می شفادهنده«
  ».کنه زودي منو درمان می

به این دلیل ما اینجا . کشه اگه اجازه ندي کمکت بکنیم، سردرد تو رو می. تونه کسی جز ما نمی. تونه نمی«
  ».تو، نه صدمه زدن به تو هستیم؛ براي کمک به
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همه چیز . م من با موهبت نفرین نشده. باشید الزم نیست نگران من«. دست ریچارد به سمت چفت در دراز شد
  ».ها سفر به سالمت، خانم. تحت کنترله

ریچارد، شاید باید «: زمزمه کرد. کیلن با گذاشتن دستش روي بازوي او، به مالیمت مانع رسیدن به چفت شد
  ».ي سردرد یاد بگیري ل به حرفشون گوش کنیم؟ چه ضرري داره؟ شاید مطلب مفیدي دربارهحداق

. جادو برام چیزي جز فالکت و درد نداشته! خوام هیچ ارتباطی با جادو داشته باشم نمی! من موهبت رو ندارم«
  .دستش را دوباره به سمت چفت برد» .خوامش موهبت رو ندارم و نمی

چند روز اخیر،  گی که عادات غذایی تو، مثالً ظرف همین زنم به ما می حدس می و«: خواهر گریس گفت
  ».ند ناگهان عوض نشده

  ».ي چیزایی که دوست داره بخوره، تغییراتی داره هر کس نظرش درباره«. ریچارد دوباره خشکش زد

  »کسی تو رو حین خواب دیده؟«

  »چی؟«

  ».خوابی شده که حاال با چشم باز میاگه کسی تو رو حین خواب دیده باشه، متوجه «

جادوگران همه عادات غذایی . کرد همه چیز داشت ارتباط پیدا می. کیلن موج سردي روي تنش حس کرد
داران، مثل  در موهبت. خوابیدند؛ حتی اشخاص فاقد موهبت عجیب خاص داشتند و همه گاهی با چشم باز می

  .تر بود زد، رایج

  ».کنید اشتباه می. خوابم من با چشم باز نمی«

  ».بشنویم که چی براي گفتن دارند. ریچارد، شاید بهتره به حرفشون گوش کنیم«: کیلن زمزمه کرد

کرد کیلن  التماس می. کرد ریچارد طوري به او نگاه کرد که انگار داشت براي فرار از این مخمصه التماس می
  ».خوابم من با چشم باز نمی«. کمکش بکند

کردیم، من  وقتی براي غلبه بر رال کوشش می«. دستش را روي بازوي او گذاشت» .خوابی می تو با چشم باز«
تنها از وقتی دهارا رو ترك . م م، اغلب تو رو خوابیده دیده وقتی نگهبان ایستاده. م ها خوابیدن تو رو دیده ماه

  ».خوابی، درست مثل زد م که با چشم باز می کردیم، دیده
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تونید در مورد سردردها به من  خواید؟ چطور می چی می«: ش به سه زن بود، پرسیدریچارد که هنوز پشت
  »کمک کنید؟

لحن خواهر ورنا شبیه آنی بود که » .اگه قراره در این باره بحث کنیم، با پشت سر تو صحبت نخواهیم کرد«
  ».ما رو به طرز مناسب باید خطاب کنی«. شود ي لجباز استفاده می روي یک بچه

  .ریچارد در را باز کرد و پشت سرش محکم بست. امناسب روي ریچارد در آن لحظه بودلحن ن

. از آنچه به او گفته بود احساس غصه کرد. کیلن فکر کرد شاید در از لوالهایش در بیاید، اما در نیامد
  .خواست او این بوده که کیلن طرف او را بگیرد؛ ریچارد در خلقِ شنیدن حقیقت نبود

اما ریچارد از چیزي به شدت هراس . ریچارد کسی نبود که از حقیقت اجتناب بکند. و متحیر بوداز رفتار ا
  .برگشت و به سه زن نگاه کرد. داشت

این بازي نیست، «. هایش را از هم جدا کرد و گذاشت در اطرافش آویزان شوند خواهر گریس دست
  ».زیادي ندارهوقت . میره اگه توسط ما یاري نشه، می. گیر مادر اعتراف

صداي ضعیفش تقریباً در » .کنم من باهاش صحبت می«. خشم کیلن رفته بود و با غم خالی جایگزین شده بود
  ».گردونم اونو برمی. لطفاً اینجا منتظر بمونید«. اتاق بزرگ گم شد

نگ آمده ریچارد تکیه زده به دیوار کوتاه روي زمین نشسته بود، درست زیر جایی که شب قبل که اسکریلی
هایش روي زانوانش، دستانش روي سرش، انگشتانش قفل شده در هم  آرنج. بود شمشیرش خط کشیده بود

  .کیلن کنار او تنگ نشست. به باال نگاه نکرد. بودند

  »کنه، مگه نه؟ سرت حاال خیلی بد درد می«

تش گرفت و ساعدهایش ي خشک گیاهی هرز را کند، آن را بین دو دس کیلن ساقه. ریچارد با سر تایید کرد
انگار که حرف او یادش انداخته باشد، ریچارد مقداري برگ از جیب پیراهنش . را روي زانوهایش گذاشت

  .درآورد و در دهانش گذاشت

  »ترسی؟ ریچارد، به من بگو از چی می«. کیلن برگ کوچکی را از ساقه جدا کرد

یادت میاد وقتی اسکریلینگ اومد، گفتم که «. ریچارد مدتی برگ جوید وسپس سرش را به عقب تکیه داد
اونو حس کردم و تو گفتی شاید فقط صداش رو شنیدم؟ وقتی امروز اون مرد رو کشتم ، وجود اون مرد رو هم 
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دونستم که اون دو تا چی هستند، اما خطر رو  نمی. خطر. همون حس بود. درست مثل اسکریلینگ حس کردم
  ».دونستم د داره، اما ماهیتش رو نمیدونستم مشکلی وجو می. کردم حس می

  »چه ربطی به این سه نفر داره؟«

به نحوي . دونم معنیش چیه، اما همون حسه نمی. خطر: ي ارواح من همون حس رو داشتم قبل ورود به خانه«
  ».ندازند میها بین ما جدایی  دونم که این زن می

  ».ن به تو کمک کنندخوا اونا فقط گفتند که می. دونی ریچارد، تو اینو نمی«

ها به نحوي  این زن. دار حاضر هستند دونستم اسکریلینگ و مرد نیزه همون طور که می. دونم من قطعاً می«
  ».خطري براي من هستند

. تونند تو رو بکشند دونی این سردردها می تو اینم گفتی که می«. کیلن رشد بغض را در گلویش حس کرد
  ».ریچارد، من نگرانتم

تونستم از  آرزو دارم که می. از جادوي شمشیر نفرت دارم. از جادو نفرت دارم. گران جادو هستمو من ن«
دونی سفید کردن شمشیر چه بهایی  نمی. م تصور کنی تونی اعمالی رو که با اون انجام داده نمی. شرش رها بشم

. نفس بلندي بیرون داد» .ه زدبه افراد زیادي صدم. جادوي دارکن رال پدرم رو کشت و برادرم رو گرفت. داره
  ».از جادو متنفرم«

  ».من جادو دارم«: کیلن به مالیمت گفت

  ».و کم مونده بود براي همیشه ما رو از هم جدا نگه داره«

جادو «. بازوي او را مالش داد» .کردم بدون جادوم هرگز با تو مالقات نمی. راهش رو پیدا کردي. اما نکرد«
گی این بده؟ زد همیشه از موهبتش براي  می. زد جادوگره؛ موهبت رو داره. س دادهمچنین به ادي پاش رو پ

  .کمک به مردم استفاده کرده

براي حس کردن  شاز. ي غیر مستقیم اقرار کرده. تو موهبت رو داري. ریچارد، تو هم جادو داري
رو  چاندلنکردي و  براي حس کردن اون مرد استفاده شاز. اسکریلینگ استفاده کردي و منو نجات دادي

  ».نجات دادي

  ».خوام جادو داشته باشم من نمی«

  »گی به راه حل فکر کن، نه به مشکل؟ همیشه نمی. کنی، و نه راه حل به نظرم داري به مشکل فکر می«
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ازدواج با تو یعنی «. اي بیرون داد شده نفس اغراق. ریچارد پشت سرش را به دیوار کوبید و چشمانش را بست
  »کنم؟ کنی که کی احمقانه عمل می ي عمرم همیشه  بهم گوشزد می اي بقیهاین؟ بر

  »دي بگذارم که خودتو فریب بدي؟ ترجیح می«: کیلن لبخند زد

کنه که  زنم سرم چنان درد می حدس می. زنم نه حدس می«. هایش را روي صورتش کشید ریچارد دست
  ».گذاره واضح فکر کنم نمی

بریم، حداقل با خواهران صحبت کنیم و چیزي که براي گفتن دارند بشنویم؟ پس کاري بکنیم؟ به داخل «
  ».خوان کمک کنند گفتند که می

  ».دارکن رال هم همینو گفت«

  ».تو از دارکن رال فرار نکردي. فرار راه حل نیست«

  ».گوش خواهم داد«. ریچارد مدت طوالنی به کیلن نگاه کرد

از کیلن با لبخند تشکر کردند؛ آشکارا خرسند . موقع رفتن کیلن بودندسه نفر همان جایی ایستاده بودند که 
  .ریچارد و کیلن مقابل سه زن کنار هم ایستادند. بودند که ریچارد را برگردانده

  ».کنیم ي سردردهاي من گوش می هاي شما درباره کنیم، به حرف ما گوش می«

گیر مادر، اما حاال تنها با ریچارد صحبت  رافتشکر به خاطر کمک، اعت«. خواهر گریس به کیلن نگاه کرد
  ».کنیم می

سه نفر باز به هم » .کیلن و من قراره ازدواج بکنیم«. خشم ریچارد دوباره زبانه کشید، اما لحنش را کنترل کرد
اگه . گذاره هر چی براي گفتن به من دارید روي اون هم تاثیر می«. تر بود این بار کمی جدي. نگاه کردند

  ».انتخاب کنید. هر دوي ما یا هیچ کدوم. شنوه مونه و می اید با من صحبت بکنید، کیلن هم میخو می

  ».خیله خب«: سرانجام خواهر گریس صحبت کرد. نگاه سه نفر به هم هنوز ادامه داشت

اگه . م که موهبت رو دارم و اولین چیز که شما باید بدونید اینه که من از جادو خوشم نمیاد، و قانع نشده«
  ».خوام از شرش خالص بشم دارم، خشنود نیستم و فقط می

براي این منظور باید به تو استفاده از . ما براي خشنود کردن تو اینجا نیستیم؛ براي نجات جانت اینجا هستیم«
  ».اگه تحت اختیار داشتن اونو یاد نگیري تو رو خواهد کشت. موهبت رو بیاموزیم
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  ».شیر حقیقت داشتممشکل مشابهی با شم. فهمم می«

گیر مادر با احترام رفتار  اولین چیز که باید یاد بگیري اینه که همان طور که باید با اعتراف«: خواهر ورنا گفت
ایم تا خواهر روشنایی شدیم و انتظار داریم با  ما مدت طوالنی و سخت تالش کرده. بشه، ما نیز چنین هستیم
  ».نا هستم، این خواهر گریس و این خواهر الیزابتهمن خواهر ور. احترام با ما رفتار بشه

. هر یک را بررسی کرد» .مطابق میل شما، خواهر ورنا«. سرانجام سرش را خم کرد. ها خیره شد ریچارد به آن
  »و خواهران روشنایی چه کسانی هستند؟«

  ».دن، اونایی که موهبت رو دارند ما کسانی هستیم که جادوگران رو آموزش می«

  »ران روشنایی اهل کجا هستند؟خواه«

  ».کنیم ما همه در قصر پیشگویان زندگی و کار می«

  »کجاست؟. خواهر ورنا، هرگز اسم قصر پیشگویان به گوشم نخورده«. کیلن اخم کرد

  ».4در شهر تانیمورا«

  ».م هرگز اسم تانیمورا رو نشنیده. شناسم من هر شهر در میدلند رو می«. تر شد اخم کیلن عمیق

  ».به هر حال، ما از اونجا هستیم«. اهر ورنا مدتی به کیلن نگاه کردخو

  »چرا وقتی فهمیدید چند سالمه، تعجب کردید؟«

چون تقریباً سابقه نداره که فردي داراي موهبت تا هنوز کم سنه مورد توجه ما قرار «: خواهر گریس گفت
  ».نگیره

  »چقدر کم سن؟«

  ».حداکثر یک سوم سن تو«

  »کنید چرا مورد توجه شما قرار نگرفتم؟ میو فکر «

  ».واضحه که به نحوي از ما مخفی بودي«

                                                             
4 Tanimura 
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جوید قبل  هاي سواالت خود را می شود، پاسخ کیلن تشخیص داد که ریچارد به نقش جویندگی خود وارد می
  .ها چیزي بدهد از اینکه به آن

  »شما زد رو آموزش دادید؟«

  »چه کسی؟«

  ».وگر تراز اولزدیکوس زول زوراندر، جاد«

  ».شناسیم ما جادوگر تراز اول زوراندر نمی«. ها رد و بدل شد نگاه باز بین آن

  »فکر کردم شناختن افراد داراي موهبت کار شماست، خواهر ورنا؟«

  »شناسی؟ تو این جادوگر تراز اول رو می«. بدنشان سفت شد

  »شناسید؟ چرا شما نمی. بله«

  ».ید قبل زمان ما بودهشا«. ریچارد تایید کرد» پیره؟«

چطور از من خبر دارید، «. ها ایستاد ریچارد، با مشتی روي باسنش، چند قدم دور شد و پشت به آن» .شاید«
  »خواهر الیزابت؟

گرچه از ما مخفی بودي، وقتی موهبت رو تحریک کردي . داران، یعنی جادوگرانه شغل ما شناختن موهبت«
  ».فهمیدیم

  »ر باشم؟چطور اگه نخوام جادوگ«

ما براي تحمیل جادوگر بودن به تو اینجا نیستیم، . کار ما آموزش کنترل جادو به توست. به خودت مربوطه«
  ».خواي باشی تونی هر چی می بعدش می. فقط اینکه کمک بکنیم جادو رو کنترل بکنی تا زنده بمونی

  »دونید که موهبت رو دارم؟ میچطور «. ریچارد برگشت و صورتش را نزدیک به خواهر ورنا گرفت

  ».دانستن کار ماست. ما خواهران روشنایی هستیم«

دونید جادوگر  نمی. دونستید جوینده هستم نمی. با والدینم خواهم بود. کردید من بچه خواهم بود شما فکر می«
که من موهبت رو دارم، کنید  عالوه بر این خطاها، شاید اشتباه می. به نظر در کارتون لغزش دارید. تراز اول کیه

  »کنه؟ آیا مقام با احترام شما چنین خطاهایی رو تحمل می. بخش نیست خواهر ورنا؟ اشتباهات شما اطمینان
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ریچارد، رسالت ما کمک به «. خواهر ورنا با تقال لحنش را کنترل کرد. صورت هر یک از زنان سرخ شد
هر چی فهمیدیم از مسافت . ما از دوردست هستیم. ایم ما عمرمون رو وقف این کار کرده. اشخاص داراي موهبته

چیزي که مهمه اینه که تو . گی مهم نیستند موضوعاتی که تو می. ها رو نداریم ي پاسخ ما همه. خیلی دوري بوده
  .میري موهبت رو داري و اگه نگذاري که کمکت بکنیم، می

اگه بتونیم با والدین . ین مشکلیه که حاال داریمکنیم، هم داران در بچگی کمک می یه دلیل اینکه ما به موهبت
والدین به سالمت فرزندانشون . فرزندشونه ه صالحتونیم اونا رو قانع بکنیم که چه چیزي ب صحبت بکنیم، می

آموزش شخصی به سن تو دشوار . بیش از آنچه که شخصی به سن تو به مال خودش عالقمنده عالقه دارند
  ».تره بچگی آسان آموزش مردم در. خواهد بود

دونید که  چطور می. پرسم باز می«. خواهر ساکت ماند» قبل اینکه قادر به تفکر مستقل باشند، خواهر ورنا؟«
  »موهبت رو دارم؟

. ضرره مونه و بی شه، موهبت نهفته می وقتی فرد داراي موهبت متولد می«. خواهر گریس مویش را مرتب کرد
دار  اتفاق افتاده که شخص موهبت. ما چند روش براي شناخت اونا داریم. هجهد ما یافتن این پسرها در بچگی

. شه ده تهدیدي براي شخص می وقتی رخ می. اعمالی مرتکب بشه که رشد موهبت، تکامل اون، رو تحریک کنه
  .ایم، جوابی نداریم براي این سوال که چطور شده قبالً متوجه تو نشده

باید بهش تسلط پیدا بکنی وگرنه . قابل توقف نیست. کنه مل میوقتی تحریک شد، قدرت شروع به تکا
صادقانه، گرچه به ما آموخته . بسیار نادره که به این شکل اتفاق بیفته. این اتفاقیه که براي تو رخ داده. میري می

  .شده که این قبالً رخ داده، هیچ کدوم از ما ازش اطالع شخصی نداریم

اما مساله رو تغییر . از وقوعش وجود خواهد داشت و ما بررسی خواهیم کرد در قصر پیشگویان، اسناد قدیمی
  .تو موهبت رو داري، تحریک شده و تکامل شروع شده: ده نمی

آموزش . از مشکالتی که در قصر به بار میاره، نگرانم. ایم ما هرگز مجبور به آموزش شخصی به سن تو نبوده
  ».تو به وضوح با اون مشکل داره شخصی به سن. موهبت نیاز به انضباط داره

چطور . پرسم خواهر گریس، براي آخرین بار می«. تر شد تر کرد، اما نگاهش سخت ریچارد لحنش را نرم
  »دونید که من موهبت رو دارم؟ می

  ».بهش بگو«. به خواهر ورنا نگاهی دزدید. تر ایستاد و نفس پرصدایی بیرون داد خواهر کمی راست
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با اخم . ي تسلیم سرش را تکان داد و کتاب کوچک سیاهی از پشت کمربندش درآورد انهخواهر ورنا به نش
شاید . کنند، گرچه نهفته است هاي جزئی ازش می داران در زندگی استفاده موهبت«. شروع به ورق زدن کرد

هاي  ستفادهتونند، بله؟ تحریک تکامل موهبت با ا اي که قادر به کارهایی هستی که دیگران نمی متوجه شده
  ».اي تو انجامش داده. وقتی تحریک شد قابل برگشت نیست. گیره خاص از جادو صورت می

سه کار باید به «. کتاب را پایین آورد» .آه، اینجاست«. به ورق زدن و انگشت کشیدن زیر سطرها ادامه داد
کنیم، اما اصول کلی رو  ما ماهیت دقیق اونا رو درك نمی. ي خاص انجام بشن تا موهبت تحریک بشه شیوه
دوم، باید از موهبت براي نجات . اي استفاده بکنی اول، باید از موهبت براي نجات شخص دیگه. دونیم می

شاید . اي استفاده بکنی سوم، باید از موهبت براي کشتن شخص داراي موهبت دیگه. خودت استفاده بکنی
  »چنین موردي قبالً برخورد نداشتیم؟ متوجه دشواري انجام دادنشون باشی و اینکه چرا ما با

  »ي من چی نوشته شده؟ و در اون کتاب درباره«

باز به کتاب نگاه کرد، سپس همراه باال بردن یک ابرو به باال نگاهی انداخت تا مطمئن شود ریچارد توجه 
هان مردگان اول، موهبت رو استفاده کردي تا جان کسی رو که به ج«: با رجوع به کتاب صحبت کرد. کند می

بدون تو اون از دست رفته . تو اونو پس کشیدي. نه کشیده شدن جسمی، بلکه ذهنی. شد نجات بدي کشیده می
  »فهمی که؟ می«. از زیر ابروها به باال نگاه کرد» .بود

کنار «: کیلن گفت. کیلن کسی بود که ریچارد نجات داده بود. فهمیدند هر دو می. کیلن به ریچارد نگاه کرد
  ».ج سرکش، اولین شب بعد مالقات ماکا

  ».فهمم بله، می«. ریچارد با سر براي خواهر ورنا تایید کرد

چند لحظه پیش اینجا ... در مورد نجات دادن خودت با موهبت«. خواهر ورنا انگشتش را به کتاب برگرداند
  »فهمی که؟ می. ي کرديبند تو ذهنت رو تقسیم«. با انگشت به کتاب کوبید» .بله، اینجاست! آه... دیدمش

  .کیلن این یکی را نفهمید» .فهمم بله، می«. ریچارد چشمانش را بست

  »فهمی که؟ می. اسمش دارکن رال بود. سوم، تو موهبت رو براي کشتن یه جادوگر استفاده کردي«

  »چطور از این وقایع خبر دارید؟«. چشمانش را باز کرد» .بله«

گذاره، چون تو آموزش  اند که ردي بجا می ز جادوي خاصی استفاده کردهاي، ا کارهایی که تو انجام داده«
کسانی در قصر پیشگویان . شدیم گذاشت و ما متوجه نمی اگه آموزش دیده بودي، این رد رو بجا نمی. اي ندیده

  ».داریم که به چنین وقایعی حساس هستند
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و در مورد سومین واقعه، من . اید هاید، جاسوسی منو کرد شما حق خصوصی بودن زندگی منو نقض کرده«
  ».نه مستقیم. دقیقاً دارکن رال رو نکشتم

اگه . اما فقط براي کمک به تو انجام شده. تونم درك کنم احساست رو می«: خواهر گریس به آرامی گفت
 با انجام شدن. کنم خواي بحث کنی که آیا اینا شرایط سه محرك رو دارند یا نه، شک تو رو برطرف می می

شاید باور نکنی، یا انتخاب نکنی که جادوگر باشی، اما شکی نیست . کنی اونا، تو سیر جادوگر شدن رو آغاز می
  ».فقط براي کمک به تو براي کنار اومدن با اون اینجا هستیم. کنیم ما این بار رو به تو تحمیل نمی. که رخ داده

  »...اما«

اول، شروع به وسواس داشتن درباره غذا . دن یر رخ میوقتی جادو تحریک شد، حداقل سه تغی. اما هیچ«
ما اینو مطالعه . خوردي امتناع کنی همیشه می چیزي کهشاید زیاد تمایل به خوردن داشته باشی، یا از . کنی می

  .کنیم، اما با عوامل موثر در زمان بروز موهبت ارتباطی داره ایم و علتش رو درك نمی کرده

همه جادوگران این کار رو . کنی ن، حداقل مدتی از زمان خواب، با چشمان باز میدوم، تو شروع به خوابید
  .کنند حتی کسانی که موهبت رو ندارند، با آموزش شروع به انجام دادنش می. کنند می

اگه . درمانی جز یادگیري تسلط بر جادو وجود نداره. سردردها مرگبار هستند. شن سوم، سردردها شروع می
  ».یر یا زود تو رو خواهند کشتیاد نگیري، د

  »چقدر زود؟ اگه کمک شما رو نپذیرم، چقدر وقت دارم؟«

  »...ریچارد«. کیلن دستش را روي بازوي او گذاشت

  »!چقدر«

همچنین گفته شده . گفته شده یه نفر چند سال قبل مردن با سردردها زندگی کرد«: خواهر الیزابت گفت
اور ما فرصتی که تو داري بستگی به این داره که توانائیت چقدر به ب. اي عرض چند ماه مرد شخص دیگه

اما احتماالً بعد زمانی کوتاه در حد یک ماه، چنان سردرد . تر نیرومنده؛ نیرومندتر، سردردها شدیدتر، زمان کوتاه
  ».کنه شدید خواهد شد که گاهی بیهوشت می

  ».ند حد از شدت رسیدهدر من به این «. اي آرام به او تقدیم کرد ریچارد قیافه

  .چشم خواهران گشاد شد و باز با هم نگاه مبادله کردند
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از زمانی که قصر رو ترك . ما جستجو براي تو رو قبل وقوع سه محرك آغاز کردیم«: خواهر ورنا گفت
این قل  شه، در وقتی پیامی در قل اون در قصر نوشته می. این کتاب جادوئیه. اي کردیم، تو هر سه رو انجام داده

چه مدت از وقتی که این دارکن رال رو . اي دونیم تو اون کارها رو انجام داده به این طریقه که می. شه ظاهر می
  »کشتی گذشته؟

  ».اما من شب دوم بعد کشتنش بیهوش بودم. سه روز«

  .باز به هم نگاه کردند» ...!شب دوم«

  »کنید؟ این شکل نگاه میچرا مرتب به هم به «. آزردگی خاطر ریچارد برگشته بود

ما . ها در خیلی زمینه. نظیري هستی، ریچارد چون تو فرد خیلی کم«. صداي خواهر ورنا با لحنی مالیم درآمد
  ».قبالً با این همه امر غیرمنتظره جمع شده در یک شخص مواجه نشده بودیم

. کسیه که من عاشقش هستم. یهنظیر حق با شماست؛ اون فرد کم«. کیلن بازویش را دور کمر ریچارد انداخت
ها  نگرانی کیلن از این بود که ریچارد دارد موجب هراس آن» تونید بکنید؟ چه کاري براي کمک بهش می

  .ها نخواهند خواست که کمک بکنند شود و آن می

اي جایی بر. ي ما مجبوریم؛ تخطی ناپذیر هستند همه. قوانین خاصی وجود دارند که ریچارد باید تبعیت کنه«
چشمان خواهر » .اون باید خودشو تحت اختیار ما قرار بده و باید با ما به قصر پیشگویان بیاد. مذاکره نیست

  ».تنها«: گریس غمگین بودند وقتی که گفت

  »چه مدت؟ چه مدت طول می کشه؟«: ریچارد پرسید

  ».یافتنش بمونی باید تا پایان. کشه هرچقدر که الزمه طول می. بستگی به سرعت یادگیري تو داره«

  »تونم مالقاتش کنم؟ می«. اش کرد کیلن وقتی دست ریچارد به دور کمرش لغزید احساس فشار روي سینه

اي متوجه  چشم او براي لحظه» .اي هم هست و موضوع دیگه. نه«. خواهر گریس سرش را به آرامی تکان داد
فلزي بود با قطري به زحمت بیش از طول  اي حلقه. دستش را به ردایش برد و چیزي بیرون آورد. ایجیل شد

ي لوال  گرچه به نظر شکستگی نداشت، خواهر گریس کاري انجام داد و آن به دو نیم دایره. کف یک دست
به «. آن را جلوي ریچارد گرفت. کرد اي مات آن، نور آتش را منعکس می رنگ نقره. شده به هم شکافته شد

  ».اید اینو بپوشیب. یه گردنبنده. گن می 5این راداهان

                                                             
5 Rada’Han 
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رنگش پرید و چشمش . ریچارد یک قدم به عقب برداشت، دستش از کمر کیلن جدا شد و به گلویش رفت
  »چرا؟«: کنان پرسید زمزمه. گشاد شد

هایشان را به پهلو انداختند و  خواهر ورنا و خواهر الیزابت دست» .بحث تموم شد. شه اجراي قوانین شروع می«
این بازي «. مو گردنبند را در دستانش جلو نگه داشته بود فتند، درحالی که زن سیاهبه پشت خواهر گریس ر

  .با دقت گوش کن، ریچارد. تونه طبق قوانین جلو بره از این به بعد تنها می. نیست

به تو سه فرصت براي قبولِ راداهان پیشنهاد خواهد شد؛ سه فرصت براي قبول کمک ما، یک خواهر براي هر 
یک خواهر متفاوت، هر منظور رو به تو . اهان به سه منظوره، یک خواهر براي آشکار کردن هر یکراد. فرصت

  .بعد هر یک، به تو فرصت قبول یا امتناع داده خواهد شد. خواهد گفت

تو دیگه کمکی از خواهران . بعد امتناع سوم، که امیدوارم هرگز به آن مرحله نرسی، دیگه فرصتی نیست
  ».تو از قدرت موهبت از پا در خواهی آمد. نخواهی کردروشنایی دریافت 

چرا باید گردنبند «. صدایش هنوز به زحمت بیش از حد زمزمه بود. دست ریچارد هنوز گلویش را گرفته بود
  »بپوشم؟

تو باید خودت راداهان رو دور گردنت بندازي، . دي تو گوش می. بحث نباشه«: خواهر گریس با اقتدار گفت
تنها یه خواهر روشنایی . وقتی به گردن انداختی، قادر نخواهی بود که درش بیاري. آزاد خودت ي با اراده

ما اینو فقط وقتی خواهیم گفت که آموزش کامل دیده . مونه تا ما بگیم وقت برداشتنش رسیده باقی می. تونه می
  ».نه قبل اون. باشی

چشمانش نگاه عجیب، . ش روي گردنبند ثابت بودنگاه. هاي سنگین باال پایین رفت ي ریچارد با نفس سینه
  .کیلن با دیدن ترس او و ترس خودش خشکش زده بود. اي داشت که کیلن قبالً ندیده بود زده آشفته، شبح

من، خواهر روشنایی گریس «. هاي او خیره شد وقتی ریچارد به باال نگاه کرد، خواهر گریس با شدت به چشم
منظور اول از . دم گم، فرصت اول براي کمک گرفتن رو بهت می راداهان رو میرندال، به تو منظور اول از 

راداهان کنترل کردن سردردها و باز کردن ذهن توست تا امکانش باشه که براي استفاده از موهبت آموزش 
  .ببینی

باور کن،  لطفاً. کنم که پیشنهاد اول رو بپذیري من قویاً توصیه می. اکنون فرصت داري بپذیري یا رد کنی
لطفاً ریچارد، همین حاال پیشنهاد رو قبول . پذیرفتن در بار دوم برات دشوارتر خواهد بود، و بار سوم حتی بدتر

  ».جانت به این بستگی داره. کن
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ي حمله وحشت  به نظر در آستانه. اي مات برگشت نگاه ریچارد به گردنبند نقره. حرکت منتظر ماند خواهر بی
  .ها کامالً ساکت بود ي سوختن آتش و مشعل آهسته اتاق جز صداي. بود

  .  نگاه ریچارد باال آمد، دهانش باز شد، اما بدون پلک زدن به نگاه نافذ خواهر خیره شد و حرفی نزد

من هرگز دوباره قالده به . پوشم من گردنبند نمی«. ي خشنی صحبت کرد نهایتاً ریچارد پلک زد و با زمزمه
  ».هرگز. به هیچ دلیل. خاطر هیچ کس به. ندازم گردنم نمی

تو پیشنهاد و راداهان «. به نظر واقعاً حیرت کرده بود. خواهر گریس کمی راست شد و گردنبند را پایین آورد
  »کنی؟ رو رد می

  ».کنم رد می«

. رنگ پریده به سمت دو خواهر پشتش برگشت. خواهر گریس مدتی با مخلوطی از غم و نگرانی خیره ایستاد
  ».ي توست اکنون به عهده«. راداهان را به خواهر الیزابت داد» .م منو ببخشید خواهرانم، شکست خورده«

روشنایی تو رو «: ي خواهر گریس زمزمه کرد پریده ي رنگ خواهر الیزابت حین بوسیدن هر دو گونه
  ».بخشه می

  ».بخشه روشنایی تو رو می«. ها را زد خواهر ورنا همان بوسه

روشنایی تو رو همواره در بازوان «. س سمت ریچارد برگشت، صدایش استحکام کمتري داشتخواهر گری
  ».روزي راهت رو بیابی. مهربان خودش به آغوش بگیره

اما به . چاقویی از آستینش درآمد. ضمن نگاه به چشمان ریچارد، دستش را باال آورد و حرکتی به آن داد
  .اي بیرون زده بود اي نقره که از دستهتیزي داشت  جاي تیغ، به نظر مخروط نوك

  .ریچارد عقب پرید، شمشیرش را با حرکتی سریع و نرم بیرون کشید

با مهارت، خواهر گریس چاقو را به نحوي در دستش چرخاند که نوك آن نه به سمت ریچارد بلکه سمت 
  .اشتبا وقاري تمرین شده، بدون برداشتن چشمانش از ریچارد، آن را نگه د. خودش بود

  .هایش فرو برد و سپس چاقو را به بین پستان

  .اي از چشمان خواهر بیرون زد و او مرده به زمین افتاد نور به نظر لحظه
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خواهر ورنا خم شد و چاقو را از زن مرده . ریچارد و کیلن هر دو با حیرت و وحشت یک قدم عقب رفتند
  .ایستاد و به ریچارد نگاه کرد. گرفت

اگه . تو باید جسدش رو خودت دفن کنی«. اي را در ردایش فرو برد چاقوي نقره» .زي نیستگفتیم که این با«
هاي ایجاد  ي عمر کابوس خواهی داشت؛ کابوس اي به جاي تو این کار رو بکنه، براي بقیه بگذاري شخص دیگه

خواهر کالهشان را هر دو » .فراموش نکن که خودت باید دفنش بکنی. درمانی براي اونا نیست. شده توسط جادو
  ».ما برخواهیم گشت. به تو پیشنهاد اول عرضه شد و نپذیرفتی«. کشیدند

  .دو خواهر آهسته به سمت در رفتند و خارج شدند

من «: با خودش زمزمه کرد. ریچارد با اشک به زن مرده خیره شد. نوك شمشیر به آهستگی به روي زمین آمد
  ».اطر هیچ کسبه خ. ندازم دوباره قالده به گردن نمی

خواهر گریس . ها را به کمربندش قالب کرد اي را درآورد و آن پشتی خودش بیلچه و دسته با زحمت از کوله
. سرش به پایین آویزان شد. یک دست جسد شل افتاد، تاب خورد. را به پشت چرخاند و به آغوشش بلند کرد

  .خورد لکه خون کوچکی، جلوي بلوز سفید به چشم می

  ».خوام تنها برم می. کنم دفنش می«. مند ریچارد کیلن را جستجو کردندچشمان درد

  .وقتی ریچارد در را پشت سرش بست، کیلن روي زمین ولو شد و شروع کرد به گریستن
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  فصل دهم

بعد اینکه کیلن از گریه دست . خیلی وقت بود که رفته بود. خیره به آتش نشسته بود که ریچارد برگشت
ي ارواح برگشته بود تا  به سویدلن و وسلن اطالع دهد که چه اتفاقی افتاده و سپس به خانه برداشت، رفت تا

  .ها بیاید گفته بودند که اگر کیلن به چیزي نیاز داشت پیش آن. منتظر بازگشت ریچارد بماند

به پشت کیلن انگشتانش را . ي او گذاشت ریچارد کنار او نشست، بازویش را دور کیلن و سرش را روي شانه
خواست چیزي بگوید، اما از حرف زدن هراس  کیلن می. موهاي او فرو برد و او را نزدیک به خودش نگه داشت

  .داشت، پس فقط ریچارد را نگه داشت

  ».شه باز باعث جدایی ما می. من از جادو متنفرم«: سرانجام ریچارد زمزمه کرد

  ».کنیم یه فکري می. دیم؛ همین و بس اجازه نمی«

  »کشت؟ باید خودشو می چرا«

  ».دونم نمی«: کیلن زمزمه کرد

حین جویدن به . هاي نیسل را درآورد ریچارد بازویش را کنار کشید و از جیب پیراهنش مقداري از برگ
  .آتش خیره شد؛ از روي درد، مختصري اخم داشت

  »کنی؟ میچطور از چیزي در درون خودت فرار . دونم کجا برم میل به فرار دارم، اما نمی«

دونم شنیدنش براي تو سخته، اما لطفاً گوش  ریچارد، می«. کیلن با انگشتانش ساق او را عقب جلو مالش داد
مثل . ي اشخاص از اون گاهی بده طرز استفاده«. ریچارد اعتراض نکرد، پس ادامه داد» .جادو بد نیست. کن

. بودم که یاد بگیرم با چیزي که هستم بسازم مجبور. من تمام عمرم جادو داشتم. ي دارکن رال روش استفاده
  »چون جادو دارم از من متنفري؟

  ».البته که نه«

  »منو منهاي جادوي من دوست داري؟«

به این نحو بود که از . من همه چیز تو رو دوست دارم و جادو جزیی از توست. نه«. اي فکر کرد ریچارد لحظه
. به جز قدرتت بودم، تو رو اونطور که هستی نپذیرفته بودم اگه عاشق تو. گیرها گذشتم سد جادوي اعتراف

  ».جادوي تو منو نابود کرده بود
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. زد و من. دو نفر که تو بیش از همه در دنیا دوستشون داري جادو دارند. بینی؟ جادو تماماً بد نیست پس می«
شه ازش  می. انگیز و نادریه دارایی شگفت. گن، نه نفرین بهش موهبت می. تو موهبت رو داري. لطفاً گوش کن

شاید بهتر باشه که سعی . قبالً ازش براي کمک به دیگران استفاده کردي. براي کمک به دیگران استفاده کرد
  ».شه جنگید، بجنگی کنی به این شکل درموردش فکر کنی، به جاي اینکه سعی کنی با چیزي که نمی

وقتی سرانجام . کرد ي شلوار او را صاف می لن پاچهریچارد مدت طوالنی به آتش خیره شد، در حالی که کی
  . شنید صحبت کرد، کیلن به زحمت می

  ».ندازم من دوباره قالده به گردن نمی«

ي چرمی قرمز با زنجیر طالي ظریفی از گردن ریچارد آویزان بود و با  میله. نگاه کیلن به سمت ایجیل رفت
دانست  شود، اما نمی ه ایجیل براي شکنجه استفاده میدانست ک کیلن می. خورد تنفس او مختصري تاب می

  .دانست که دوست ندارد ریچارد آن را به گردن بیاویزد تنها می. چگونه

  »مورد سیت تو رو وادار به پوشیدن قالده کرد؟«. کیلن قورت داد

  ».بود 6اسمش دنا«. ریچارد بدون پلک زدن به آتش خیره شد

  »دنا تو رو وادار به پوشیدن قالده کرد؟... اون«. رد پاسخ ندادکیلن به طرف او برگشت، اما ریچا

زنجیر رو . بهش زنجیري متصل بود. از اون براي آزار من استفاده کرد«. ي ریچارد غلتید اشکی به گونه» .بله«
ر رو وقتی براي استراحت زنجی. گردوند کرد و با استفاده از اون قالده منو مثل یه حیوون می به کمرش قالب می
کنم  جادویی رو که وقتی از شمشیر براي کشتن استفاده می. تونستم حرکتش بدهم کرد، نمی به جایی وصل می

از اینکه . تونست جادو و در نتیجه درد رو تشدید کنه می. شه، دنا در اختیار داشت باعث درد کشیدن من می
تونی دردش رو  نمی. ه سختی سعی کردمب. سعی کردم. کرد بتونم حتی کششی به زنجیر وارد کنم ممانعت می

  ».منو وادار به انجام خیلی کارها کرد. دنا منو وادار کرد که قالده رو دور گردن خودم ببندم. تصور بکنی

کنه و در یادگیري  خواهران گفتند که گردنبند سردردها رو متوقف می. اما سردردها تو رو خواهند کشت«
  ».تسلط بر موهبت به تو کمک می کنه

من این دو منظور . همچنین گفتند دو منظور دیگه وجود داره. اونا گفتند این یکی از دالیل پوشیدن گردنبنده«
کنم رفتارم ابلهانه  خودم هم فکر می. کنم کنی ابلهانه عمل می دونم که تو فکر می کیلن، می. دونم دیگه رو نمی

  ».گه اما احساس درونم چیز کامال متفاوتی می. گی گه که تو می عقلم همون چیزهایی رو به من می. است

                                                             
6 Denna 
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» به خاطر این؟ به خاطر کارهاي دنا؟«. کیلن دست برد و ایجیل را در انگشتانش گرفت، جلو عقب چرخاند
  »کنه؟ ریچارد، این چکار می«. ریچارد که هنوز به آتش خیره بود، با سر تایید کرد

ایجیل رو لمس نکن، فقط . دست منو لمس کن«. تش گرفتایجیل را در مش. الخره به او نگاه کرداریچارد ب
  ».دست من

مچش را تکان . از درد داد کشید و سریع دستش را عقب کشید. کیلن انگشتانش را روي مشت او گذاشت
  »چرا قبالً وقتی که لمسش کردم درد نداشت؟«. داد تا شاید از سوزش کاسته شود

  ».چون هیچ وقت براي تربیت تو استفاده نشده«

  »پس چرا براي تو نگه داشتنش دردناك نیست؟«

دارم درد  هر وقت که نگهش می. هست«. ي چرمی قرمز گرفته بود ریچارد هنوز مشتش را دور وسط میله
  ».داره

  »کشی؟ منظورت اینه که االن داري دردي مشابه من موقع لمس دستت می«. چشمان کیلن گشاد شدند

  ».دست من شدت احساس واقعی رو از تو پوشوند. نه«. درد سر در چشمانش مشهود بود

  ».خوام بدونم می«. کیلن دستش را دوباره جلو برد

خوام هیچ چیز هیچ وقت اونطور  نمی. خوام به اون شکل به تو درد بده نمی. نه«. ریچارد ایجیل را ول کرد
  ».آزارت بده

 ».خوام درك کنم می. خوام بدونم ریچارد، لطفاً؟ می«

» چیزي هست که تو بخواي و من انجامش ندم؟«. هاي او خیره شد و سپس نفس بیرون داد ریچارد به چشم
. فقط لمسش کن. ش کنیولمحکم نگیر؛ شاید نتونی به حد کافی سریع «. دوباره ایجیل را در مشتش گرفت

  ».شکمت رو سفت کن عضالت. هات رو روي هم فشار بده تا زبونت رو گاز نگیري نفست رو نگه دار و دندون

خواست درد را حس بکند؛ تنها لمس  نمی. رفت به تپش افتاد قلب کیلن وقتی دستش به سمت ایجیل می
خواست بداند چون این جزیی از آن شخص بود که ریچارد  کردن دست ریچارد به حد کافی درد داشت، اما می

  .یی که دردناك بودندحتی چیزها. خواست همه چیز را درباره او بداند می. اکنون بود

  .احساسش مثل لمس کردن صاعقه بود
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. وقتی تکانه او را به روي پشتش انداخت، داد کشید. اش منفجر شد درد به باالي بازویش شلیک شد، در شانه
توانست بازویش را حرکت  نمی. اش را با دست دیگر گرفته بود، روي صورتش غلت خورد در حالی که شانه

به خاك گریه کرد در حالی که . زده بود از صرف شدت درد، مبهوت و وحشت. لرزید دستش سوخت و. بدهد
دانست، تنها تا حدي، که با  کرد که اکنون می همچنین به این دلیل گریه می. زد ریچارد با دلسوزي به پشتش می

  .ریچارد چه کرده بودند

نگه «. هنوز ایجیل را در مشتش گرفته بود کرد و وقتی باالخره قادر به نشستن بود، ریچارد هنوز تماشایش می
  »داشتنش براي تو این همه دردناکه؟

 ».بله«

  »!بس کن! پس ولش کن«: داد کشید. ي ریچارد کوبید با مشت به شانه

گاهی لمس کردنش به انحراف توجه من از «. ریچارد ایجیل را ول کرد و گذاشت دوباره آویزان شود
  ».کنه یا نکنی، کمک میباور کنی . کنه سردردها کمک می

  »منظورت اینه که رنج سردردها بیشتر از اونه؟«

دنا به من یاد داد چطور درد رو . ي درد یاد داده نبود، االن بیهوش بودم اگه چیزهایی که دنا به من درباره. بله«
  ».تحمل کنم تا بتونه درد بیشتري به من بده

  »...من ریچارد،«. ها را بگیرد کیلن سعی کرد جلوي اشک

دوباره ایجیل را برداشت و نوك آن را به سطح » .چیزي که تو حس کردي، کمترین حد توان ایجیل بود«
. تونه پوست و گوشت رو بکنه می«. ایجیل را کنار کشید. خون از زیر ایجیل فوران کرد. داخلی ساعد دستش زد

داد و من  دنا ایجیل رو روي من فشار می. کنههام رو بش دنا دوست داشت با اون دنده. تونه استخون رو بشکنه می
کشم، یا وقتی تو منو محکم بغل  ند؛ هنوز وقتی دراز می هنوز خوب نشده. شنیدم صداي شکستن استخون رو می

  ».تونه با یک تماس بکشه حتی می. تونه بکنه اي هم می کارهاي زیاد دیگه. کنند کنی، درد می می

بست و با یک طناب که از  هام رو پشت سرم می زد، بعد دست م دستبند میدنا به«. ریچارد به آتش خیره شد
تا وقتی که . کرد ها ایجیل رو روي من استفاده می گاهی ساعت. داشت سقف آویزون بود، منو سرپا نگه می

  .حتی یک بار. هیچ وقت نکرد. کردم که بس کنه گرفت، التماسش می صدام می

تربیتم . تونستم هیچ کار براي اینکه جلوي دنا رو بگیرم انجام بدم ، نمیراهی براي جنگیدن متقابل نداشتم
کردم منو  التماس می. کردم خون یا نفس در بدنم نمونده داد، تا جایی که گاهاً فکر می کرد، آموزشم می می
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کرد  م میمجبور. گذاشت کردم، اما دنا با استفاده از جادو نمی خودم اون کار رو می. بکشه تا درد تموم بشه
یک دوست داشت . کردم گفت، می هر کاري که می. جلوش زانو بزنم و التماس کنم که از ایجیل استفاده کنه

  ».تا در تفریح شریک بشن... زد تا که گاهاً سر می

  »...ریچارد، من«. حرکت نشسته بود، به زحمت قادر به نفس کشیدن بود کیلن بی

تونست  تونست با طناب آویزونم کنه؛ یه اتاق که می برد که می جایی میهر روز با استفاده از قالده منو به «
گاهی این . پاشید زیاد اهمیت نداشت بدون مزاحمت از ایجیل استفاده کنه، جایی که اگه خون من به همه جا می

  ...بعدش هم موقع شب. داد کارِ اولش در صبح بود و تا شب ادامه می

کنه و  تونی به من بگی که چقدر منطقیه، چطور به من کمک می تو می. من اینه معناي گردنبند پوشیدن براي
  .من انتخابی ندارم، اما گفتم که معناي گردنبند در نظر من چیه

. مثل اینکه پوست سوخته، عضله پاره شده و استخون خرد شده. ات داري دونم االن چه حسی در شانه دقیقاً می
این . کشه فقط اینکه همزمان در تمام بدنته و تمام روز طول می. دن داشتني مورد سیت رو به گر اینه حس قالده

کنی از متوقف کردنش عاجزي، هیچ وقت فرصت فرار نداري، هیچ وقت دوباره  رو هم اضافه کن که فکر می
  .بینی تنها کسی رو که در عمرت عاشقش بودي نمی

 ».دم بمیرم تا دوباره قالده به گردنم بندازم ترجیح می

چیزي به فکرش . احساس به همان شکل بود که ریچارد توصیف کرده بود. اش را مالش داد یلن شانهک
ریزان خیره بودن ریچارد به  پس اشک. رنج درونش بیش از آن بود که چیزي بتواند بگوید. رسید که بگوید نمی

  .دلش براي ریچارد سوخت. آتش را تماشا کرد

دنا «. پرسد که با خودش عهد بسته بود هرگز نخواهد پرسید را می و سپس صداي خودش را شنید که سوالی
خواست جواب  توانست سوال را پس بگیرد و همزمان می آرزو کرد که می» تو رو جفت خودش کرد، مگه نه؟

  .را بداند

چطور «. اش غلتید قطره اشک دیگري به گونه» .بله«: هنوز خیره به آتش، زمزمه کرد. ریچارد جا نخورد
  »یدي؟فهم

دارکن رال یه تور جادویی براي محافظت از جادوي زد و . دمین نس با دو چهارتایی اومد تا منو بگیره«
دمین نس به من گفت . تونست بکنه؛ تور فلجش کرده بود زد هیچ کاري نمی. جادوي من روي نس گذاشته بود

  ».ر رو برانگیختم و نس رو کشتماون وقت بود که من کان دا. گفت تو مردي. چه اتفاقی براي تو افتاده
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قسم . راهی نداشتم تا جلوي دنا رو بگیرم«. با جاري شدن قطره اشکی دیگر، ریچارد چشمانش را بست
تونی تصور کنی به خاطر اینکه سعی کردم جلوش بایستم، دنا چه بالیی سر  نمی. سعی کردم... خورم کیلن می

براش اذیت کردن من در روز کافی . تونست بکنه خواست می می هر کاري. راهی براي مقابله نداشتم. من آورد
  ».خواست که شب هم درد بکشم می. نبود

  »چطور ممکنه شخصی این همه پلید باشه؟«

اون وقتی دوازده سالش بود، اسیر «. ریچارد به ایجیل خیره شد و به آهستگی دوباره مشتش را دور آن گرفت
دوباره . هر کاري که با من کرد، با خودش کرده بودند. همین یکی که من دارم. اونو با ایجیل تربیت کردند. شد

کسی نبود که بهش . والدینش رو جلوي چشمش تا مرگ شکنجه کردند. به مدت چندین سال. و چند باره
  .کمک کنه

تک کسی نبود که . خواستند عامل رنج دادن بشه ي مردمی که می با ایجیل به یک زن رشد کرد، در محاصره
  .اي از امید، دلگرمی، عشق، بهش هدیه بده کلمه

. به بدن و روحش تجاوز کردند. پایان دادند تونی تصور کنی؟ بهش زندگی توام با درد بی وحشت دنا رو می
  .دارکن رال شخصاً اونو جز خودشون کرد. یکی از خودشون کردند. اونو شکستند

به همین شکل که من با نگه . داد ایجیل به خود دنا زجر می کرد، تمام مدتی که ایجیل رو روي من استفاده می
  .این هم یک نمونه از جادو، براي توجه تو. کشم داشتنش درد می

با شالق . ده کرد دنا منو به حد کافی آزار نمی یک روز دارکن رال دنا رو چندین ساعت زد، چون فکر می
  ».پوست دنا رو از پشتش کند

در انتهاي این زندگی توام با درد و جنون، من وارد شدم، شمشیر حقیقت رو «. افتاد سر ریچارد با گریه پایین
اش قبل اینکه بکشمش این بود که ایجیل رو به گردن بندازم و  تنها خواسته. سفید کردم و به بدنش فرو کردم

دنا این بود که کسی که   ي تنها خواسته. کرد من تنها کسی بودم که رنج دنا رو درك می. اونو به یاد داشته باشم
  .کرد، اونو به یاد داشته باشه درك می

کردم، بدون مقاومت  بعدش وقتی شمشیر رو به قلبش فرو می. من قول دادم و دنا ایجیل رو به گردنم آویخت 
  .در تمام این مدت امیدوار بود که من فرد داراي توانایی کشتنش باشم. دراز کشیده بود

اگر قدرتش رو داشتم، دارکن رال رو به زندگی . تونه این همه پلید باشه به این شکله که کسی می
  ».گردوندم تا بتونم دوباره بکشمش برمی
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از این دنا به خاطر آزار دادن ریچارد متنفر . حرکت، گرفتار در گرداب عواطفی متضاد بود کیلن مبهوت و بی
سرانجام . کشید ره از احساس تاسف براي دنا رنج میکرد و غیر منتظ بود، غیر قابل توجیه نسبت به او حسودي می

  .ها را از صورتش پاك کرد صورتش را برگرداند و اشک

  »ریچارد، چرا اونا موفق نشدند؟ چرا دنا نتونست تو رو بشکنه؟ چطور سالمت ذهنت رو حفظ کردي؟«

حتی . بدم دونم چطور توضیحش نمی. بندي کردم چون همون طور که خواهر گفت، ذهنم رو تقسیم«
ي وجودم رو نگه  من هسته. دم، اما به این شکل بود که خودمو نجات دادم دونستم دقیقاً چه کاري انجام می نمی

دارکن رال گفت که من موهبت رو دارم، . خواد بکنه گذاشتم دنا هر کاري که می. داشتم و بقیه رو قربانی کردم
  ».بندي ذهن رو شنیدم که اصطالح تقسیماین اولین بار بود . چون این کار رو انجام دادم

زمزمه . کیلن پتویی درآورد و زیر سر او جمع کرد. ریچارد دراز کشید، بازویش را روي چشمانش گذاشت
  ».خیلی متاسفم، ریچارد«: کرد

. هستیمتموم شده و ما با هم «. بازویش را برداشت و بالخره به کیلن لبخند زد» .تنها چیز مهم اینه. تموم شده«
شاید دنا به من کمک . اگه دنا به من آموزش نداده بود، قادر به تحمل این سردردها نبودم. در مواردي بد نشد

  ».شاید با استفاده از چیزهایی که بلدم، از این مشکل خالصی پیدا کنم. کرده

  »کنه؟ سرت االن خیلی درد می«

  ».دم میاما مردن رو به قالده دور گردن انداختن ترجیح . بله«

آتش در نگاهش . تنگ ریچارد دراز کشید. کرد کرد، گرچه آرزو داشت که نمی کیلن اکنون درك می
  .آبکی بود
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  فصل یازدهم
ریچارد . روز بعد، وقتی دو نفري به تنهایی به دشت رفتند آسمان خاکستريِ سرد و باد منجمدکننده بود

اي  هاي قهوه باد تند علف. خواهد آسمان و زمین را ببیند گفته بود که می. ها دور باشد خواست از مردم و خانه می
خواست با کمان  ریچارد می. کشید زدند می سکوت قدم میداشت و رداي آن دو را که در  را به تعظیم وامی

  .خواست با او باشد کیلن تنها می. تیراندازي کند تا براي مدتی از سردردها خالص شود

کیلن . لغزد ها بود، دارد از انگشتانش می رسید ابدیت، که چند روز پیش ظاهراً متعلق به آن به نظر می
همه چیز که به نظر کامالً صحیح بود، ناگهان داشت به راه خطا . ونهدانست چگ خواست بجنگد، اما نمی می
  .رفت می

ریچارد شاید یادگیري استفاده از . کرد خواهران هر چه هم بگویند ریچارد راداهان به گردن بیندازد گمان نمی
بعد آنچه ریچارد . ردم پذیرفت، می و اگر نمی. کرد که او گردنبند را بپذیرد کرد، اما فکر نمی موهبت را قبول می

توانست انتظار داشته باشد که آن را  به او تعریف کرده بود، و بدتر، آنچه تعریف نکرده بود، کیلن چگونه می
  توانست از ریچارد پذیرفتنش را درخواست کند؟ بپذیرد؟ یا اینکه چطور می

ها را به هر کجا  ندلن که آنولی دور بودن از دهکده حقیقتاً احساس خوبی داشت، دور از مردم و چشمان چا
ساز بودند، اما  توانست چاندلن را سرزنش بکند؟ ظاهراً دو نفرشان همچنان مشکل چگونه می. کرد تعقیب می

به نظر . از مشکالت خسته شده بود. رنجاند کرد که انگار عمدي است کیلن را می اینکه چاندلن چنان رفتار می
  .گرفت که حداقل امروز با هم خوش بگذرانند و از دردسر اجتناب کنندخوب، تصمیم . رسید پایانی ندارند می

توانست کمان او را بکشد چون خیلی سفت بود،  نمی. ي تیراندازي دارد کیلن به ریچارد گفته بود که سابقه
پس به تشویق ریچارد کمانی را قرض گرفته و با خودش آورده بود تا ریچارد بهتر تیراندازي کردن را یادش 

مانند چند مترسک . هاي چمن ساخته بودند پیدا کردند ها از توده هایی را که روز قبل شکارچی هدف. دهدب
هر کدام یک . بعضی حتی توپی از چمن به جاي سر داشتند. کردند بودند که از چمنزار پهن وسیع مراقبت می

. نجا هم ضربدري داشتندهاي صاحب سر، آ هدف. ضربدر از جنس چمن براي نشان دادن مرکز هدف داشتند
کرد که ضربدرها زیادي ضخیم هستند، پس برشان داشت و به جایشان مرکزهایی به ضخامت  ریچارد فکر می

  .یک تک برگ چمن ساخت

ریچارد . دید، چه برسد به ضربدرها هاي چمن را می خیلی دور ایستادند؛ آن قدر دور که کیلن به زحمت توده
که سویدلن به همراه کمان برایش ساخته بود و آن قدر تیر انداخت که سردردش  اي را بست بند چرمی ساده مچ
  .رفت
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قیافه است و اینکه مال  به اینکه چقدر خوش. ریچارد تصویري بود از تمرکز و روان بودن؛ با کمان یکی بود
تر  نزدیک. زدند قلبش از شادي سوخت، چون چشمان خاکستري او بدون اثري از درد برق می. اوست لبخند زد

  .رفتند تا کیلن بتواند تیراندازي بکند

  »خواي بري و ببینی که تیرهات کجا خوردند؟ نمی«

  ».نوبت توست. نم کجا خوردندود می«. لبخند زد

ریچارد یک انتهاي کمانش را روي زمین گذاشت، . کیلن چند تیر انداخت، حسش را کم کم به دست آورد
آخرین بار که از کمان استفاده کرده بود، . تکیه داد و او را تماشا کرد دو دستش را روي انتهاي دیگر کمان

بازوان ریچارد دورش را . ریچارد بعد مدتی از تماشاي تیراندازي او، آمد و پشت سرش ایستاد. نوجوان بود
  . گرفتند و دستش را روي زه کمان تنظیم کردند

بند انگشت اولت بگیري، قدرت و ثبات کافی اگه به روش خودت تیر رو با شست و . ببین، این طوري«
ات هم  با قدرت شانه. تیر رو بین دوتاي اول نگه دار. زه رو با سه انگشت اولت عقب بکش، این طوري. نداري
  »دیدي؟ بهتر نشد؟. تیر خودش میاد. نیازي به کشیدن تیر نیست، فقط روي عقب کشیدن زه تمرکز کن. بکش

  ».ینه که منو بغل کرديخوبیش به خاطر ا«. لبخند زد

  ».حواست به کارت باشه«: ریچارد سرزنشش کرد

بعد چند تیر دیگر، کیلن به . ریچارد گفت که بهتر شده و گفت باز هم سعی کند. هدف گرفت و شلیک کرد
ریچارد . باز زه را کشید و سعی کرد که کمان را ثابت نگه دارد. ي چمن را زده باشد نظرش رسید که شاید توده

  .کیلن جیغ کشید و دوال شد، سعی کرد که از انگشتان او کنار بکشد. فلتاً شکمش را قلقلک دادغ

  »!تونم بکنم کنی، تیراندازي نمی وقتی این کار رو می! ریچارد! بس کن! نکن«: خندان گفت

  ».باید بتونی«. هایش را روي باسنش گذاشت ریچارد مشت

  »منظورت چیه؟«. اخم کرد. از خنده به نفس نفس افتاده بود

تونی  اگه نمی. عالوه بر توانایی زدن چیزي که در نظر داري، باید بتونی تحت هر شرایطی تیراندازي بکنی«
کنی؟ فقط تو و هدف، تنها چیزهایی که وجود  موقع خنده تیراندازي بکنی، چطور وقتی ترسیدي تیراندازي می

  . اي رو مسدود بکنی که هر فکر دیگهباید بتونی . اي اهمیت نداره هیچ چیز دیگه. دارند
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تحت فشار باید . اگه یه گراز وحشی داره به تو هجوم میاره، نباید به ترست یا احتمال خطا رفتن تیر فکر کنی
  ».یا درختی براي باال رفتن دم دستت باشه. قادر به زدن هدف باشی

  ».تونم من نمی. تونی چون موهبت رو داري اما ریچارد، تو می«

  ».تیر در کمانت بذار. کنم بیا، بهت راهنمایی می. فقط تمرکز ساده. موهبت ربطی بهش نداره. دهچرن«

اش نگاه کرد، و  باز پشت سر کیلن ایستاد، موهایش را از روي گردنش کنار کشید، خم شد و از روي شانه
بکشد، کجا نگاه کند،  کشید در گوشش زمزمه کرد؛ آنچه باید حس کند، چگونه باید نفس وقتی کیلن زه را می
شدند و به جایشان تصاویر در ذهن کیلن شکل  کرد که کلمات محو می طوري صحبت می. چگونه نگاه کند

  .کیلن در دنیایی از سکوت بود. تیر، هدف، و سخنان او: تنها سه چیز وجود داشت. گرفتند می

شود و تیر را به سمت  بزرگتر میوقتی هر چیز دیگر کنار زده شد، به نظرش رسید که هدف در دیدش 
. شد که احساس شکل بگیرد و بدون درك کردن انجامش بدهد هاي ریچارد موجب می حرف. کشد خودش می

توانست حسش بکند، هدف را  می. نفسش را بیرون داد، بدون کشیدن نفس دیگري خودش را ثابت نگه داشت
  .درست سر موقع فهمید که وقتش رسیده. کرد حس می

در . الیمت، مانند نسیم، تیر سرخود رها شد، انگار خودش تصمیم گرفته بود که وقت رفتن رسیدهبه م
بندش را حس کرد؛ دید که  ي زه به مچ ي گذشتن پرهاي انتهاي تیر از کنار کمان را دید، ضربه سکوت، لحظه

هایش را حس  وا به ششي ه هجوم دوباره. هدف تیر را به خودش کشید، صداي برخورد تیر به ضربدر را شنید
  .کرد

کلمات او . جادو بود، جادوي ریچارد. گیرش شباهت داشت ي رها کردن قدرت اعتراف تقریباً به لحظه
  . مثل کسب بینشی جدید بود. جادویی بودند

  .کم ماند که به روي ریچارد بیفتد. دنیا برگشت. شود احساس کرد که از یک رویا بیدار می

هدف به . العاده بود ریچارد، فوق«. کمان هنوز در دستش بود. ر گردن او انداختبرگشت و بازوانش را دو
  »!سمتم اومد

  ».تونی دیدي؟ گفتم که می«

  ».من فقط کمان رو به عوض تو نگه داشتم. من نکردم، کار تو بود«. بینی ریچارد را بوسید
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من فقط . معناي آموزش اینه. ن دادمي انجامش رو به ذهنت نشو من فقط نحوه. کار خودت بود. نه«. لبخند زد
  ».دوباره انجامش بده. آموزشت دادم

همان روش مورد . دانست روش جادوگران را می. کیلن تمام عمرش را در کنار جادوگران گذرانده بود
کند،  دانست که موهبت دارد صحبت می کیلن می. کرد ي جادوگران صحبت می به شیوه. ي ریچارد بود استفاده

  .ریچارد حاضر به اقرار نباشد حتی اگر

تر  کسب احساس بدون هدایت سخنان او مشکل. هرچه تیرهاي بیشتري انداخت، ریچارد کمتر صحبت کرد
ظاهراً همان بود که ریچارد گفته . دهد فهمید که کی دارد انجامش می خودش می. شد بود، اما گاهی موفق می

  .تمرکز شدید: بود

گیري دنیا را به ذهنش راه ندهد، ریچارد منحرف کردن تمرکز او  موقع هدفگرفت که  وقتی کم کم یاد می
گفت که به کارهاي او توجه نکند و  زد و ریچارد می کیلن لبخند می. مالید ابتدا تنها شکمش را می. را آغاز کرد

. ازي کندهاي او تیراند رغم قلقلک توانست علی بعد چند ساعت، کیلن می. تنها روي کار الزم متمرکز شود
توانست انجامش بدهد، اما وقتی  زیاد نمی. انگیز بود توانایی احساس کردن موقعیت ضروري تیر، شگفت. گاهی

  .اعتیاد آور بود. آور بود افتاد حیرت اتفاق می

  ».جادو: کنی اینه کاري که تو می. جادوئه«: به ریچارد گفت

هر کسی که به حد . دن موقع تیراندازي انجامش می افراد چاندلن. تونه انجامش بده هر کسی می. نه، نیست«
من تنها با نشون دادنش بهت . ده ذهن خودته که انجامش می. ده کنه داره انجامش می کافی مهارت کسب می

اگه علت . ي کافی تمرین کرده بودي، خیلی قبل از این خودت یاد گرفته بودي اگه به اندازه. کمک کردم
  ».شه که جادوئی باشه لیل نمیشی، د چیزي رو متوجه نمی

بذار من تو رو موقع هدف گرفتن . نوبت توست. چندان مطمئن نیستم«. ي چشم به او نگاه کرد از گوشه
  ».قلقلک بدم

  ».و تو کمی بیشتر تمرین کردي. بعد اینکه چیزي خوردیم«

زدن پرندگان در آسمان اي از چمن را به مانند یک آشیانه صاف کردند و به پشت دراز کشیدند، چرخ  دایره
چمن اطرافشان کمی از . را تماشا کردند، سبزیجات الي نان تاوا و کمی کورو خوردند، از مشک آب نوشیدند

ي او گذاشت و در سکوت  کیلن سرش را روي شانه. کرد، براي همین چندان سردشان نبود باد حفظشان می
  .کنند که چه باید بکنند فکر می دانست که هر دویشان می. همچنان آسمان را تماشا کردند
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دارکن رال . بندي بکنم تا جلوي سردردها رو بگیرم شاید بتونم دوباره ذهنم رو تقسیم«: سرانجام ریچارد گفت
  ».گفت کاریه که من کردم

  »تو باهاش حرف زدي؟ تو با دارکن رال حرف زدي؟«

. کنم شون رو باور نمی همه. ا بهم گفتخیلی چیزه. من بیشتر گوش دادم. راستش بیشتر اون حرف زد. بله«
گفت که بهم . بندي کردم و موهبت رو دارم بهم گفت که ذهنم رو تقسیم. بهم گفت که جرج سایفر پدرم نبوده

به خاطر حرف شوتا که تو و زد هر دوتون از جادو بر علیه من استفاده خواهید کرد، فکر کردم که . خیانت شده
  .هیچ به فکر برادرم نبودم. دهیکی از شما به ما خیانت کر

شاید . بندي ذهنم رو پیدا کنم، بتونم سردردها رو کنترل کنم که منو نکشند شاید اگه دوباره بتونم راه تقسیم
  »...قبالً یه بار انجامش دادم، پس شاید اگه دوباره بتونم انجامش بدم، خودم رو بدون. دن خواهرها همینو یاد می

شاید . کیلن، شاید موهبت رو ندارم«. خواست آن فکر را بلند بگوید نمی. گذاشتبازویش را روي چشمانش 
  ».کنند تنها دارند از قانون اول جادوگران استفاده می

  »منظورت چیه؟«

طبق قانون اول جادوگران، صحت داشتن چیزي رو قبول . زد بهمون گفت که بیشتر باورهاي مردم غلطه«
من از داشتن موهبت هراس دارم و این ترس . ترسی که شاید صحیح باشه میکنی چون مایلی صحیح باشه یا  می

خوان من فکر  شاید خواهران به دالیلی می. شه که احتمال صحت داشتن حرف خواهران رو بپذیرم موجب می
  ».شاید من ندارمش. کنم که موهبت رو دارم، درحالی که درست نیست

اقات دیگه چشمت رو ببندي؟ زد، دارکن رال، خواهران، حتی تونی از تمام اتف کنی می ریچارد، فکر می«
  ».گن تو موهبت رو داري اسکارلت می

کنی حرف دارکن رال رو باور  اسکارلت از این چیزا سر در نمیاره، به خواهران اعتماد ندارم و فکر می«
  »کنم؟ می

ترین شخصیه که  نظرت زیركگه؟ یا سر در نمیاره؟ گفتی که به  کنی زد دروغ می پس زد چی؟ فکر می«
کنی یه جادوگر تراز اول وقتی موهبت رو ببینه  واقعاً فکر می. در ضمن، یه جادوگر تراز اوله. شناسی می

  »ده؟ تشخیصش نمی

  ».دونه شه گفت که همه چیز رو می تنها به این دلیل که زیرکه، نمی. زد ممکنه اشتباه کنه«
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به خاطر خود ریچارد آرزو داشت که . تن داشتن موهبت فکر کردي اکراه او از پذیرف کیلن مدتی درباره
  .دانست شد، اما کیلن حقیقت را می مطابق میل ریچارد می

ریچارد با سر » درسته؟. هاي حساب شده رو به دارکن رال بازگو کردي ریچارد، تو در قصر مردم کتاب سایه«
  »اب رو چطور یاد گرفتی؟از کجا بلد بودي؟ محتواي کت. شد باورم نمی«. تائید کرد

گفت کتاب توسط . وقتی بچه بودم، پدرم منو به جایی برد که کتاب رو مخفی کرده بود«. ریچارد آه کشید
ها متعلق به  دونم که دست االن می. پس نجاتش داد. هاي آزمند فرستاده بودند شد که دست جانوري حراست می

ها  داشت، اون دست پدرم گفت که اگه کتاب رو برنمی. دونستیم دارکن رال بودند، اما اون موقع نمی
  .نشددزدی می

اش  همه. ترسید که شاید اون شخص سرانجام کتاب رو پیدا کنه، پس منو وادار کرد که حفظش کنم پدرم می
. ي کتاب برگردونم گفت باید هر کلمه رو بدونم، تا قادر باشم که روزي اطالعات رو به نگهدارنده. رو
پدرم هرگز بهش . ي کتاب رو حفظ کردم ها طول کشید تا هر کلمه مدت. ي کتابه ه زد نگهدارندهدونست ک نمی

اون روز هرگز فراموشم . نقص، کتاب رو سوزوندیم بعد یاد گرفتن بی. ي منه نگاه نکرد، گفت تنها به عهده
  ».موقع سوختن کتاب، نور و صدا و اشکال عجیبی ظاهر شدند. شه نمی

  ».جادو«: کیلن زمزمه کرد

پدرم به خاطر حفظ کتاب از دست «. هایش گذاشت ریچارد با سر تائید کرد و مچش را دوباره روي چشم
  ».ي ما رو با این کارش نجات داد همه. اون قهرمان بود. دارکن رال جونش رو داد

. شد داري می گهاش ن زد گفت کتاب در قلعه«. دانست را بیابد کیلن سعی کرد که راه به زبان آوردن آنچه می
  »پدرت چطور به دستش آورد؟

  ».هیچ وقت به من نگفت«

. م اي از عمرم رو در دژ جادوگران گذرونده مدت قابل توجه. ریچارد، من در آیدندریل متولد و بزرگ شدم«
موقع رشد من فقط شش تا . کردند ها پیش صدها جادوگر اونجا زندگی می مدت. ي مستحکم عظیمه یه قلعه
  . هیچ کدوم جادوگر تراز اول نبودند بودند و

هایی که اونجا نگهداري  گیرم و الزم بود از کتاب تونستم چون اعتراف من می. ورود به اونجا ساده نیست
اي  اما توسط جادو از ورود هر شخص دیگه. گیرها به قلعه دسترسی داشتند تمام اعتراف. شه چیز یاد بگیرم می

  ».شد جلوگیري می
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  ».آدم کامالً باهوشی بود؛ حتما راهش رو پیدا کرده. دونم ی که پدرم چطور انجامش داده، نمیپرس اگه می«

رفتند، و گاهی اشخاصی  گیرها میومدند و می جادوگرها و اعتراف. اگه کتاب در خود قلعه بود، شاید«
هایی هست  رود، بخشاما بعد و. شاید کسی راهی براي ورود مخفیانه پیدا کرده. کردند ي ورود کسب می اجازه

  .تونستم وارد بشم هایی که من هم نمی بخش. که تحت حفاظت شدیدتر جادویی هستند

گفت در برج خودش نگهداري . شده کتاب جادویی خیلی مهمیه هاي حساب اما زد گفت که کتاب سایه
ي  خودش محدوده ي است، اما براي ي قلعه جزئی از بقیه. کامالً بخش متفاوتیه. برج جادوگر ارشد: شد می

  .جدایی داره

تنها داشتم . انداز زیبایی از آیدندریل داره چشم. م من روي باروي طویل منتهی به برج جادوگر ارشد قدم زده
پوستم رو به خارش . کردم هاي محافظ رو حس می زدم، با این حال قدرت مهیب طلسم روي بارو قدم می

هاي  شه و جرقه ها باعث سیخ شدن موهات به هر طرف می اگه زیادي نزدیک بشی، قدرت طلسم. نداخت می
تونی پات رو  گیره که نمی اگه باز هم جلوتر بري، چنان حس وحشتی وجودت رو می. پرن ریزي ازشون می

  .اي بکشند هایت را مجبور کنی که نفس دیگه وادار به برداشتن یه قدم دیگه بکنی، یا شش

جادوگرهاي . از قبل تولد ما، کسی وارد برج جادوگر ارشد نشده از وقتی زد میدلند رو ترك کرد، یعنی
گن لمس کردنش مثل دست گذاشتن  می. اي هست که باید لمسش کنی براي ورود، صفحه. دیگه سعی کردند

اگه جادو تو رو به عنوان یکی از اشخاص مجاز به ورود تشخیص نده، . روي قلب منجمد خود نگهدارنده است
اگه به صفحه دست بزنی، بدون اینکه حداقل جادوي خودت رو براي محافظت داشته . یتونی وارد بش نمی

  .تونه مرگبار باشه ها، می باشی، یا حتی زیاد نزدیک شدن به طلسم

خواستند  می. از بچگی، از همون روز اول که براي مطالعه به دژ رفتم، تالش جادوگرها براي وارد رو دیدم
جادوگر ارشد رفته بود و به نظرشون حداقل باید از اشیاي موجود . ا هستبدونند که چه چیزهایی اونج

  .کردند برداري می فهرست

ریچارد، اگه پنج جادوگر تراز . هیچ کدوم حتی نتونست که دستش رو روي صفحه بذاره. هرگز موفق نشدند
  »تونستند وارد بشن، پدر تو چطور تونست؟ سوم و یه تراز دوم، نمی

  ».برات جوابی داشتم کیلن، اما ندارمکاش «. آه کشید

. هایش بدهد، اما مجبور بود ي غیر قابل تکذیب به ترس خواست امیدهاي او را له کند و جلوه کیلن نمی
  .ریچارد باید حقیقت خودش را بشناسد. حقیقت، حقیقت است
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  ».خودش جادویی بود. شده کتاب دستورالعمل جادو بود هاي حساب ریچارد، کتاب سایه«

  ».نم که موقع سوزوندنش چی دیدمود می. شک ندارم«

هاي  کتاب: اي در دژ وجود داشتند هاي دستورالعمل جادوي دیگه کتاب«. پشت دست ریچارد را نوازش کرد
داد،  خوندمشون، اتفاق عجیبی رخ می وقتی می. دادند که بهشون نگاه کنم جادوگران اجازه می. تر کم اهمیت

. شد همه چیزهایی که تازه خونده بودم فراموشم می: ه، گاهی بعد چند صفحهگاهی تنها بعد چند کلم
  .شد خوندم، همون اتفاق تکرار می گشتم و دوباره می برمی. تونستم یک کلمه به خاطر بیارم نمی

بار اول وقتی مستاصل شدم، ازشون پرسیدم که . خندیدند کردند و بعدش می جادوگران با لبخند منو تماشا می
شن که با رسیدن به  هاي نیرومندي محافظت می هاي دستورالعمل جادو با طلسم گفتند که کتاب. ع چیهموضو

تونه کتاب دستورالعمل  دار نمی گفتند کسی جز یک شخص موهبت. شن کلمات خاصی در کتاب تحریک می
. وهبت رو نداشتنداون شش نفر جادوگر مادرزادي نبودند، م. اش رو حفظ کنه رو بخونه و حداقل یه تک کلمه

ترها و اون هم تنها به خاطر آموزشی که دیده  ها رو بخونند، فقط کم اهمیت ي کتاب تونستند همه حتی اونا نمی
  .بودند

هاي دژ بود، اون قدر مهم که در بخش خاص  ترین کتاب شده یکی از مهم هاي حساب زد گفت کتاب سایه
  .شد جادوگران تراز اول نگهداري می

پدرت حتماً از این موضوع . اي نداره راه دیگه. تونستی اونو حفظ کنی اگه موهبت رو نداشتی، نمیریچارد، 
  ».به این دلیله که تو رو براي یاد گرفتنش انتخاب کرد. مطلع بوده

ریچارد، «. اي نفسش بند آمد سرش هنوز روي شانه او بود؛ ریچارد اهمیت حرفش را متوجه شد و براي لحظه
  »و به خاطر داري؟هنوز کتاب ر

  ».هر کلمه«: صدایش ضعیف و گنگ در آمد

اش رو گفتی، یک کلمه از چیزهایی رو که گفتی به  دونم که همه گرچه بازگو کردن تو رو شنیدم و می«
دونم چطور براي غلبه بر دارکن رال  نمی. جادوي کلمات خاص، کلش رو از ذهن من پاك کرده. خاطر نمیارم

  ».ازش استفاده کردي

هاي اردن به جاي خوندن جمالت اونا رو از کس  گفت که اگه شخص مسلط بر جعبه ابتداي کتاب می«
رال فکر کرد که تو منو با . گیره اي بشنوه، اون وقت تنها راه اثبات صحت جمالت استفاده از یه اعتراف دیگه

من صحیح . کنم قدرتت تصاحب کردي و بنابراین فکر کرد که من دارم جمالت رو صحیح بازگو می
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اي رو انتخاب کرد که باعث مرگش  گفتمشون، اما بخش مهمی از آخرش رو نگفتم و در نتیجه اون جعبه
  ».شد می

اگه موهبت رو نداشتی، امکان نداشت که بتونی؛ جادو . دیدي، تو هنوز جمالت رو به خاطر داري«
داقل با حقیقت روبرو بشیم و بعد به این ریچارد، اگه قراره از این مخمصه خالص بشیم، باید ح. گذاشت نمی

  .فکر کنیم که چه راه حلی داریم

  ».متاسفم، اما حقیقت داره. تو جادو در اختیار داري. عشق من، تو موهبت رو داري

زنم اون قدر تمایل به واقعیت نداشتنش در من شدت داشت که  حدس می«. اي بیرون داد نفس اغراق شده
امیدوارم منو ابله تصور . شن اما مشکالت به این روش حل نمی. خودم ثابت کنم کردم خالفش را به سعی می

  ».کنی حقیقت رو ببینم متشکرم که اون قدر منو دوست داري که وادارم می. نکنی

پشت دست ریچارد را بوسید و در سکوت آسمان را » .کنیم راه حلی پیدا می. عشق من هستی. تو ابله نیستی«
  .اي از احساسات کیلن ي سردي بود؛ آینه خاکستريِ تیره به رنگ. تماشا کرد

فکر کنم خودم هم هرگز متوجه نشدم که چقدر خاص . شخص خاصی بود. تونستی پدرم رو ببینی کاش می«
  »پدر تو چطور آدمی بود؟«. ریچارد غرق در افکارش به دور خیره شد» .دلم براش تنگ شده. بود

پدر . گیر پدر من جفت مادرم بود؛ جفت یک اعتراف«. نگشتش پیچانداي از موهایش را دور ا کیلن دسته
به تصرف قدرت مادرم در اومده بود و براش جز عالقه به مادرم . بودنش شباهتی به پدري مردهاي دیگه نداشت

 .توجهش به من تنها براي خرسند کردن مادرم بود، تنها به خاطر اینکه من دختر مادرم بودم. چیزي وجود نداشت
  ».گیري بودم که اون در بندش بود دید، بلکه فقط جزئی از اعتراف منو به چشم فرزند نمی

: سرانجام پرسید. هاي جلویش له کرد اي از علف دراز را کند و انتهاي آن را بین دندان ریچارد حین تفکر تکه
  »قبل اینکه مادرت با جادو تصرفش کنه، چه کسی بود؟«

  ».1شاه گالئا. وایبورن آمنل«

  »پدر تو شاه بود؟! شاه«. ریچارد روي آرنجش بلند شد و با شگفتی به او خیره شد

  .گیر ي یک اعتراف قیافه: داد بدون اینکه متوجه باشد، ظاهر خونسردي را گرفت که چیزي بروز نمی

                                                             
1 Galea 
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وقتی مادرم داشت از بیماري . تنها چیزي که در وجودش باقی بود. گیر بود پدرم جفت یک اعتراف«
اي که به مادرم  روزي جادوگر و شفادهنده. زده بود مرد، پدرم مدام وحشت ي هولناکی می کننده واننات
رسیدند، پیش ما اومدند و گفتند که دیگه کاري از دستشون برنمیاد، ارواح به زودي اونو به نزد خودشون  می
  . کنه بردند، به زودي زندگیش رو تسلیم می می

  ».اش رو فشرد و روي زمین افتاد؛ مرده بود م، سینه که مشابهش رو هرگز نشنیدهي رنجی  پدرم همراه با ضجه

دوباره » .متاسفم«: زمزمه کرد. خم شد و پیشانیش را بوسید» .متاسفم، کیلن«. هاي او خیره شد ریچارد به چشم
  .هایش گذاشت ي علف را بین دندان به پشت دراز کشید و ساقه

  ».خیلی وقت پیش بود«

  »این حساب تو چی هستی؟ یه پرنسس، یا ملکه، یا یه همچین چیزي؟پس، با «

هنوز از زندگی کیلن چیز . رسیدند ها عجیب می ي این اش گرفت، حتماً به نظر ریچارد همه از این سوال خنده
 گیره، نه دختر گیر اعتراف دختر یک اعتراف. گیر مادر هستم من اعتراف. نه«. دانست، از دنیاي او زیادي نمی

پدرش تقصیري نداشت که مادرش او را انتخاب . احساس خوشی از کوچک کردن پدرش نداشت» .پدرش
  »ي پدرم بدونی؟ دوست داري درباره«. کرده و متصرف شده بود

  ».ي تو بدونم من دوست دارم همه چیز رو درباره. جزئی از تو از اونه. حتماً«. شانه باال انداخت

خب، وقتی که «. ریچارد نسبت به آنچه قصد گفتنش را داشت فکر کرد ي واکنش احتمالی مدتی درباره
  ».برنادین بود  مادرم اونو به عنوان جفتش انتخاب کرد، شوهر ملکه

  »مادرت مردي رو انتخاب کرد که ازدواج کرده بود؟«

ریزي شده  هازدواج بین اون و ملکه برنام. رسه این طور نیست که به نظرت می«. کرد نگاه ریچارد را حس می
ازدواج قلمروي اونو با سرزمین ملکه یکی کرد، گالئا رو به وجود . اي بزرگ بود اون یه جنگجو و فرمانده. بود

اینو به خاطر مردم انجام داد تا زیر یک تاج متحد بشن و توانایی مقاومت در برابر همسایگان متخاصم رو . آورد
  .داشته باشند
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اون و پدرم . ي خودش با پدرم به خاطر منافع گالئا ازدواج کرد، نه عالقه. ملکه رهبري خردمند و محترم بود
 3و بعدش پسري به اسم هارولد 2اونا به مردم گالئا دختري توانمند به اسم سیریال. عشقی نسبت به هم نداشتند

  ».بخشیدند

  ».پس تو خواهر و برادر ناتنی داري«

اي در  گیرم، نه گره من یه اعتراف. کنی نیست که فکر میاما اون طور . شه گفت می«. شانه باال انداخت
ي  سیریال حاال ملکه. هاي خوبی هستند آدم. هم با سیریال هم با هارولد مالقات داشتم. ریسمان خاندان سلطنتی

تصورشون از من یه خویشاوند . ي ارتشه پرنس هارولد مثل پدرش فرمانده. مادرش چند سال پیش مرد. گالئاست
  ».گیرها تعلق دارم؛ به جادو من به اعتراف. ن هم همین طورنیست، م

  »مادرت چطور؟ کی وارد این ماجرا شد؟«

شنیده بود . خواست، یکی که دختري نیرومند بهش بده جفتی نیرومند می. گیر مادر شده بود اون تازه اعتراف«
به مادرم گفت که شوهرش رو ملکه برنادین . که ملکه از ازدواجش راضی نیست و رفت تا باهاش صحبت کنه

دوست نداره، اما با وجود اینکه معشوق داره، به وایبورن به عنوان مردي توانمند و رهبري الیق و جنگجویی 
  .گذاره و حاضر نیست به مادرم رضایت بده که اونو با قدرتش تصاحب کنه مکار احترام می

کم مونده . ه رو در بستر معشوقش گیر انداختکرد که وایبورن ملک اش فکر می هاي دیگه مادرم روي گزینه
وقتی قضیه به گوش مادرم رسید، به گالئا برگشت و قبل از اینکه قتل فاسق به کتک زدن . بود که ملکه رو بکشه

گیرها ازش  کتک خوردن از شوهر جزء مسائلی نیست که اعتراف. همسر اضافه بشه، مشکل همه رو حل کرد
  ».واهمه دارند

  ».که مجبور باشی بدون وجود عشق، شریک زندگی انتخاب کنی حتماً سخته«

کردم امکانش پیش بیاد که کسی رو  در تمام عمرم هرگز فکر نمی«. لبخند زد و سرش را روي او فشرد
  ».تونست لذتش رو تجربه کنه کاش مادرم می. دوست داشته باشم

  »داشتن همچین پدري چه احساسی داشت؟«

                                                             
2 Cyrilla 
3 Harold 
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از عاطفه چیزي نداشت، جز نسبت به . اون برام غریبه بود«. در هم فرو برد هایش را روي شکمش انگشت
خواست که کمی از وقتش رو براي  مادرم ازش می. مادرم، احساسات واقعی نداشت، جز وفاداري به مادرم

  .داد؛ به خاطر مادرم، نه من آموزش دادنم به من اختصاص بده، پس در کمال شادمانی انجامش می

هاي دشمنانش رو به من یاد داد،  تاکتیک. جنگ: رو صرف آموزش چیزي کرد که بلد بود وقتش با من
تر از همه اینکه چطور به جاي  تر بدزدیم، و مهم تر و خاطر جمع چطور پیروزي رو از نیرویی به مراتب بزرگ

نشست و آموزش منو تماشا  مادرم گاهی می. مقید بودن به قوانین با استفاده از ابتکار دوام بیاریم و پیروز بشیم
مادرم تائید . ده پرسید که آیا آموزش من رو صحیح انجام می کرد و ازش می پدرم بهش نگاه می. کرد می
هاي جنگ نیاز پیدا نکنم، اما اگه پیش اومد توانایی بقا رو داشته  کرد؛ مادرم امیدوار بود که هرگز به آموخته می
  . باشم

گفت که بارها با توسل به . رحم باشه ن خصلت در یک جنگجو اینه که بیتری پدرم بهم یاد داد که مهم
ي یک رهبر انداختن  افکنی توانایی غلبه بر منطق رو داره و وظیفه گفت که وحشت. رحمی پیروز شده بی

  .وحشت در دل دشمنه

باعث شد که به . گیرها زنده بمونم چیزهایی که به من یاد داد بهم کمک کرد که با وجود مرگ سایر اعتراف
به خاطر چیزهایی که به من یاد داد، . ي بقا نترسم بهم یاد داد که از الزمه. وقت نیاز از کشتن ابا نداشته باشم
  ».دوستش داشتم و ازش متنفر بودم

  ».خب، من دوستش دارم، چون راه بقا رو به تو آموخت و در نتیجه حاال با منی«

چیزهایی که اون بلد بود عامل وحشت نیستند؛ «. راند زاغی را می ي کوچکی را تماشا کرد که کیلن پرنده
پدرم هیچ وقت به ناحق به دیگران . کنند ها می مقصر کسانی هستند که آدم رو مجبور به استفاده از اون تاکتیک

. دونست هاي تحمیلی رو می درست نیست به این خاطر سرزنشش کنم که راه پیروزي در جنگ. حمله نکرد
  ».، شاید وقتش رسیده که ما هم شروع به تفکر روي راه بقا بکنیمریچارد

ها  کردم که ما به اون هدف راستش به این فکر می. حق داري«: ریچارد بازویش را دور او انداخت و گفت
  ».شباهت داریم؛ اینجا منتظر یه تیر نشستیم تا به ما بخوره، منتظریم تا ببینیم چه بالیی سرمون میاد

  »باید چکار کنیم؟ به نظرت«

. گردند دیر یا زود خواهرها برمی. خوریم اما اگه اینجا بشینیم، دیر یا زود تیر می. دونم نمی«. شانه باال انداخت
  ».کنه ها رو ندارم، اما اینجا نشستن هم کمکی نمی چرا فقط منتظر بازگشت اونا بمونیم؟ من پاسخ
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  »زد؟«. اش فرو برد نهها را به زیر سی هایش، آن براي گرم کردن دست

  ».کنم الزمه که ببینیمش فکر می. دونه که چکار باید کرد ي مردم، زد حتماً می بین همه. بله«

شه؟ اگه بدتر بشن و نیسل هم براي کمک  شه؟ اگه حین سفر سردرد بگیري چطور می سردردها چی می«
  »نباشه؟

  ».گرنه من شانسی ندارمو. اما مجبوریم که امتحانش بکنیم«. آه کشید» .دونم نمی«

  ».اي نشینیم ي دیگه منتظر واقعه. پس بذار همین حاال بریم، قبل اینکه سردردها بدتر بشن«

  ».یه کار مهم. اما اولش باید کاري بکنیم. به زودي«. ي کیلن را فشرد شانه

  »چی؟«. کیلن سرش را به سمت او چرخاند

شنوم،  من قبل دیدن این لباس که این همه در موردش می. مباید ازدواج کنی«: به او لبخند زد و زمزمه کرد
  ».رم جایی نمی

وسلن تمام مدت دوختنش لبخند به لب . شه اوه ریچارد، خیلی خوشگل می«. کیلن چرخید و او را بغل کرد
  ».نم که ازش خوشت میادود می. تونم بکنم تا تو منو در اون لباس ببینی صبر نمی. داره

  ».ي من ندارم، همسر آیندهدر این مورد شک «

تمام دهکده . رقص، موسیقی، نمایش. جشن ازدواج بین قوم گل ضیافت مفصلیه. همه چشم انتظارش هستند«
  ».کشه که همه چیز آماده بشه وسلن گفت وقتی ما اشاره بدیم، یک هفته طول می. کنه شرکت می

  ».اشاره داده شد«. تر کشید کیلن را نزدیک

چند تا . بیا«. اند داد که سردردها برگشته ، اما با وجود اینکه چشمانش را بسته بود تشخیص میکیلن او را بوسید
  ».تیر بندازیم تا سردردت بره

ي یکی از تیرهاي  براي جمع کردن تیرها رفتند و وقتی کیلن دید که بدنه. مدتی به نوبت تیراندازي کردند
  .ریچارد را زده است از ذوق جیغ کشید

گیر مادر یه روبان بدن، رنگ به صورتشون  از اینکه باید به اعتراف! ا گارد قصر اینو بشنوهصبر کن ت«
  »!کنند اصالً اگه کمان در دست من ببینند، وحشت می. مونه نمی
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شاید باور نکنند و مجبور بشی که . خب، بهتره به تمرین ادامه بدي«. ریچارد با خنده تیرها را بیرون کشید
ریچارد ناگهان به سمت او » .گیرم و من سرزنش سویدلن رو در مورد این یکی گردن نمی .بهشون ثابت کنی

ها چی گفتی؟ رال اونا رو همراه یه افسون فرستاده  چی گفتی؟ قبل از این، دیشب، در مورد چهارتایی«. چرخید
  »بود تا زد نتونه جلوشون رو بگیره؟

  ».بله، جادوي زد روي اونا موثر نبود« .زده بود کیلن از تغییر ناگهانی موضوع کمی شگفت

فقط : دار دارند تمام چیزیه که جادوگرهاي موهبت. به این خاطر بود که زد تنها جادوي افزایشی داره«
زد . دارکن رال موهبت براي افزایشی رو داشت، اما از یه جایی استفاده از کاهشی رو یاد گرفته بود. افزایشی

گیرها رو خلق کردند و  جادوگران جادوي اعتراف. همین طور تو. نداشت دفاعی در برابر جادوي کاهشی
  »پس تو چطور اونا رو کشتی؟«. کیلن با اخم موافقتش را نشان داد» .جادوگران فقط جادوي افزایشی دارند

ازش  گیرهاست، اما قبالً طرز استفاده جزئی از جادوي اعتراف«. شانه باال انداخت» .من کان دار رو برانگیختم«
  ».معنیش خشم خونه. ارتباطی با خشم داره. دونستم رو نمی

وگرنه چطور بر اونا غلبه . گی؟ تو از جادوي کاهشی استفاده کردي کیلن، متوجه هستی که چی داري می«
کردي؟ جادوي زد و جادوي عادي خودت موثر نبودند، چون اون مردها در برابر جادوي افزایشی محافظت 

گیرها رو  اما اگه جادوگران خیلی وقت پیش جادوي اعتراف. ید جادوي کاهشی داشته باشیتو با. شده بودند
  »خلق کردند، چطور ممکنه یه جزء کاهشی داشته باشه؟

شاید . گی تا به حال در موردش فکر نکردم، اما باید همین باشه که تو می. دونم نمی«. به ریچارد خیره شد
  ».ی داشته باشهوقتی به آیدندریل برسیم، زد توضیح

گیرها جادوي کاهشی داشته  اما چرا اعتراف. شاید«. ي علف بیرون کشید ریچارد با اخم تیر دیگري را از توده
  ».ات همین بوده نکنه منشاي صاعقه«. تر شد اخمش عمیق» باشند؟

  .لرزید، اما نه از سرما. دو فکر مخوف. ریچارد صاحب موهبت و خودش صاحب جادوي کاهشی

ها و بازوهایش از  شانه. ي بعدازظهر را به تیراندازي گذراندند، تا اینکه روشنایی شروع به محو شدن کرد بقیه
تواند تیراندازي کند، حتی اگر جانش وابسته به آن باشد  به ریچارد گفت دیگر نمی. کشیدن زه خسته شده بودند

حین تماشاي او، به یادش افتاد که . دتی بروندو گفت که او قبل رفتن چند تیر دیگر بیندازد تا سردردها براي م
  .قرار بود تمرکزش را بهم بزند

  ».وقتشه که ببینیم واقعاً اون قدر ماهري که ادعا داري«. کیلن به پشت ریچارد رفت و تنگ او ایستاد
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به  کیلن. ریچارد حتی اخم نکرد؛ مثل سابق تیر را به هدف زد. اش را قلقلک داد وقتی زه را کشید، سینه
اگر قلقلک موثر نبود، پس باید روش . تر شد مصمم. توانست حواس او را پرت کند آزمودن ادامه داد، اما نمی

  .کرد دیگري را امتحان می

دستش را به داخل . ي باالي پیراهن او را به نوبت باز کرد کیلن بدن خودش را به پشت او فشرد و سه دکمه
. نیرومند. گرم. چه بدنی. او سفت روي عضالتی سخت کشیده شده بودپوست . ي او را مالش داد برد و سینه
  .مستحکم

وقتی پشت . ریچارد به تیراندازي ادامه داد. ي دسترسیش را افزایش دهد دکمه هاي بیشتري را باز کرد تا دامنه
اش  خنده ریچارد بعد انداختن تیر،. گردن او را بوسید، مدتی فراموش کرد که هدفش به هم زدن تمرکز اوست

ي راه  کشید؛ همه ي او دست می تنه هاي او را باز کرده بود و روي تمام نیم سرانجام تمام دکمه. گرفت و قوز کرد
. پیراهن را از شلوار بیرون کشید و با هر دو دست بدن او را مالید، یک دست باال، آن یکی پایین. تا کمربند

  .تنفسش تند شده بود. تمرکز او را به هم بزند توانست کیلن نمی. باعث نشد که او هدف را نزند

تر به او فشرد و دستش را  لبخند زد، خودش را محکم. تصمیم گرفت که این بازي را هر طور شده باید ببرد
  .تر برد پایین

سعی کرد که . گیریش شروع کرد به لرزیدن زه را عقب کشیده بود، اما هدف» !منصفانه نیست... کیلن! کیلن«
  .ا حفظ کندثباتش ر

تو «: تر برد و زمزمه کرد دستش را پایین. ي گوش او را گاز گرفت و گوشش را بوسید کیلن به مالیمت الله
  ».گفتی آدم باید بتونه که تحت هر شرایطی تیراندازي کنه

  »!تقلبه... منصفانه نیست«. صدایش خشن و تحت فشار شده بود» ...کیلن«

زبانش را روي » .گفتی که آدم باید بتونه تحت فشار هدف رو بزنه. خودتهدقیقاً کلمات . تحت هر شرایطی«
  »تونی هدف رو بزنی؟ تونی انجامش بدي؟ می این فشار کافیه، عشق من؟ می«. گوش او کشید

  ».کنی تو تقلب می«. زد نفس نفس می» ...کیلن«

دانست که  وجه به مسیر آن، کیلن میبا ت. نفس ریچارد بند آمد و زه را ول کرد. کیلن از ته دل خندید و فشرد
  .این تیر را هرگز پیدا نخواهند کرد

  ».فکر کنم خطا کردي«
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  .وقتی کیلن را بغل کرد، صورتش سرخ بود. ریچارد در آغوش او چرخید، کمان را انداخت

  » .تقلب کردي«. نفسش داغ بود» .منصفانه نبود«: گوش کیلن را بوسید و زمزمه کرد

نیمی خندید، . کیلن افتادلرز به اندام . موي او را کنار زد و دهان گرمش را روي گردن او گذاشت ریچارد
هاي او را  هاي ریچارد لب قبل اینکه لب. نیمی نالید، دنیا چرخید و خودش را روي زمین زیر ریچارد یافت

توانست نفس  نمی. ریچارد انداختبازوانش را دور گردن . را بگوید» دوستت دارم«بپوشانند، موفق شد که بیشتر 
  .خواست نمی. بکشد

هاي ریچارد کی عمل او را تالفی خواهند کرد، ریچارد ناگهان  درست وقتی به این فکر افتاد که دست
  .برخاست

  .به سرعت شمشیرش را کشید

فوالد را  طنین. زد اش برق می خشم شمشیر حقیقت در قیافه. هاي او گرفته بود غضب جاي مهربانی را در چشم
کیلن به روي . گرفت اش خشمگین نفس می ي برهنه ریچارد با پیراهن باز ایستاده بود، سینه. باد با خودش برد

  .آرنج بلند شد

  »ریچارد، چی شده؟«

  »!فوراً. برو پشت من. شه یه چیزي داره نزدیک می«

  »یه چیزي؟«. کیلن به روي پاهایش جهید، کمانش را قاپید و تیر در آن گذاشت

  .ها را دید؛ علتش باد نبود در دوردست حرکت چمن
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  هموازدفصل د
کیلن . هرچه بود زیاد قد نداشت. شد ها نزدیک می هاي دراز به آن لکه از بین چمنو پر خاکستري  يسر

تا نوك تیر به کنار دستش روي  با آن فکر زه کمان را کشید. نگران شد که مبادا اسکریلینگ دیگري باشد
تواند آن را با تیر بزند  ي موجود، می دلشوره داشت که آیا در صورت حمله .اش رسید کمان و زه به روي گونه

ي چندانی  ها دیده بود، متوجه بود که یک تیر فایده گرچه با توجه به آنچه که از توانایی اسکریلینگ. یا نه
  .شک داشت که دوباره بتواند صاعقه ایجاد کند. نخواهد داشت

مو، با دستان دراز و پاهاي بزرگ،  فاقدهیکلی الغر و  ».صبر کن«. ریچارد دستش را مقابل او بلند کرد
مقابل بیرون آمد و ها  ، از بین علفهاي شانه باال نگه داشته شده بود که با بند یک شلوارتنها پوشیده شده توسط 

با توام ندي لبخ. زنان به تیري که به بینشان هدف گرفته شده بود خیره شدند پلک ،زرد یچشمان. ها ظاهر شد آن
ریچارد غرولند . بود - شوتا - افسونگرزن  مالزمِ ».بانوي زیبا«. شکاف انداختتیز روي صورت  هاي نوك دندان
مال « :و با خشم گفت جانور کریه دستش را به سمت شمشیر دراز کرد »کنی؟ اینجا چکار می! 1لئسامو«: کرد
  »!بده به من! من

شمشیر ریچارد نوك . آمیزي به شمشیر داد و ساموئل با اخم دستش را سریع عقب کشید تکان تهدیدریچارد 
  »کنی؟ میکار پرسیدم اینجا چ«. ل گذاشتئهاي گردن سامو را روي چین

  ».خواد می وارباب تو ر«. پر از نفرت به ریچارد نگاه کردند یچشمان

  ».داریمنرو  2یچر گدنآبه ن قصد رفتما . نه برگرديوتونی تنها به خ خوب، می«

برگشت، روي انگشتان پا بدنش را کش داد تا  ».ریچ نیست گدنآارباب در «. با یک چشم به ریچارد زل زد
نجا منتظر اوارباب «. گل اشاره کرد قوم ي با انگشتی ضخیم و دراز به سمت دهکدهها نگاه کند و  از روي علف

تو  هاگکه گفت ارباب «. دوباره به ریچارد نگاه کرد ».کنند هم زندگی می کنارن مردم او جایی که. شماست
  .لبخند برگشت ».آبگوشت بپزه با اونا هتون ل میئو سامو هکش می ور اونا ،نیاي

  »...هزده باش صدمهبه کسی  هاگ«. فشردروي هم هایش را  ریچارد دندان

  ».يرب پیششتو  هاگ... هزن صدمه نمی اوناگفت به «

  »خواد؟ می یچ«

                                                             
1 Samuel 
2 Agaden Reach 
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  ».وتو ر«

  »خواد؟ می یاز من چ«

  ».بیارم وتنها گفت تو ر. ل نگفتئارباب به سامو«

 فته،تو بیباز دوباره چشمش به روي  هاگکه ریچارد، شوتا گفته «. کشش کمان را شل کرده بودنصف کیلن 
  ».هکش میتو رو 

 ومن گردمگدن ریچ برآدوباره به  هگفته اگ. نه«. ریچارد ضمن صحبت چشمانش را روي ساموئل نگه داشت
  ».گدن ریچ نیستآدر  ناو. هکش می

  »...اما«

  »شک داري؟ حرفشبه . هکش می ونرم، گفته که مردم هاگ«

  ».هبکش واما هنوز شاید تو ر... نه«

. نجات دادم رو نشاج. دااز من خوشش می. کنم ؟ فکر نمیهبکش نوم«. لبخند زدریچارد غرولند کرد و سپس 
  ».حداقل غیرمستقیم

از آن خوشش  خودش کند و کیلن اصالً فتونشوتا یک بار سعی کرده بود ریچارد را م. کیلن راست ایستاد
. در عمرش داشتدوباره  تمایل به مالقاتآخرین شخصی بود که  افسونگرخواهران روشنایی، زن  جز. آمد مین
  ».داخوشم نمی«

  ».ایده بهتري داري، بگو هاگ«. نداختریچارد نگاه سریعی به او ا

  ».از خودت دور نگه دار رو شها اما دست. اي نداریم زنم چاره حدس می«. با خشم نفسش را بیرون دادکیلن 

ل، و فراموش نکن ئتو از جلو برو سامو«. برگشت افسونگرریچارد موذیانه لبخند زد، سپس به سمت مالزم زن 
اگه سعی کنی آسیبی به ما برسونی، هنوز ممکنه که . ي قبل چی گفتم عهو یادت باشه دف .دست کیهشمشیر 

  ».کنمل ئکباب سامو سهو

برگشت و راه افتاد، از روي شانه به عقب نگاه کرد  يبدون حرف دیگر. کردرا برانداز اي تیغ  ل لحظهئسامو
ریچارد شمشیر را بیرون نگه داشت، کمانش را از شانه آویخت، خود . آیند ها دنبالش می آنکه تا مطمئن شود 
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ها از بین  جلوي آنل ئسامو. ور بود خشم جادوي شمشیر در چشمانش شعله. ل و کیلن قرار دادئرا بین سامو
  .نداختا گاهی به عقب نگاهی میرفت و  ها افتان و خیزان می علف

و من جدي ! مار نه«: با تاکید گفت ».هوباره مار روي من نذارد هبهتر«. باقی ماندپشت سر ریچارد درست کیلن 
  ».هستم

  ».اي هم داریم انگار چاره«: ریچارد زیر لب گفت

 ي همهکه از شرق وارد شدند و بالفاصله متوجه شدند . تاریکی بود که به دهکده رسیدندبه زمان نزدیک 
. ندا شکارچیان مسلح جمع شده ي شانه شانه به ي هعمومی در محاصر ي دهکده در ضلع جنوبی محوطهجمعیت 
  .گویند حتی هرگز اسمش را بلند نمی. تا حد مرگ وحشت دارند افسونگرگل از زن  که قومدانست  کیلن می

اگر  پیش ي دفعه. شامل خودش ؛شناخت از زن ساحره تا حد مرگ وحشت داشت کس که می البته هر
به دیگر شوتا که کرد  فکر نمی. ه بودرا کشت شوتا کیلن ،ده بودریچارد آرزویش را صرف نجات کیلن نکر

  .ریچارد آرزویی اعطا کند

زد که انگار  طوري قدم می ؛ارواح هدایت کرد ي ها را به سمت خانه هاي باریک آن رو پیادهمیان ل از ئسامو
ها  داند که آن چیزي میکه او داد  انگار نشان می ،خون هاي بی لبخند لب. تمام عمرش اینجا زندگی کرده

  .درخشیدند می دنش محودر حال چشمان زردش در نور  ؛دانند نمی

ارباب فقط . با من. هنوم بانوي زیبا اینجا منتظر می«. ل دستش را روي چفت در خانه ارواح گذاشتئسامو
  ».خواد می وجوینده ر

  ».امریچارد، من هم به داخل می«: کیلن قاطعانه گفت

  ».باز کن ودر«. ل نگاه کردئچشم به کیلن نگاهی انداخت و سپس به سامو ي ریچارد از گوشه

ریچارد با بیرون نگه داشتن . در را عقب کشید شدست نیرومندزهره رفتن با چشم براق زردي،  ضمن چشم
  .ل بسته شدئها به روي صورت تلخ سامو در پشت سر آن. دشوخواهد کیلن هم داخل  شمشیر نشان داد که می

مارها، ها،  هاي طالیی برگ کاري نور مشعل روي کنده. یک تخت سلطنتی باشکوه قرار داشت ،اتاقوسط 
سایبانی مزین به گلدوزي  .رقصید می ،پوشاندند ها و سایر جانوران که هر وجب از سطح تخت مجلل را می گربه

مربع مرمر سفید که به  روي سه سطحخود تخت،  .هاي طالیی، باالي سر تخت بیرون زده بود قرمز و منگوله
پشت و  و صندلی ،مخمل قرمز. شد کننده می ها عظیم و خیره کل این. قرار داشت ،کردند عنوان پله عمل می
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یا . باشداز در رد شده ممکن است تخت چگونه که توانست تصور کند  کیلن نمی. پوشاند ها را می دستهروي 
  .اند چند مرد براي حمل آن الزم بوده

انداخته  روي دیگريرا یک زانو . کردند چشمان بژ خونسردش ریچارد را نظاره می ؛نه نشسته بودشوتا شاها
از روي مغرورانه هایش  هاي بلند تخت بودند و دست هایش روي دسته آرنج ؛لم داده بودروي مخمل قرمز  بود و

کوبید،  ي درازي را به شستش می زده در حالی که ناخن الك .آویزان بودندها  دستهانتهاي طالیی  3دو گارگویل
  .هایش ریخته بودند روي شانه ،قرمز انبوه يموها. لیسیدند هایش را می ها مچ گارگویل

دست داد این بود به سختی سنگ  نگاهاحساسی که به کیلن از آن . را متوجه کیلن کرد ششوتا چشمان خود
زبانش را براي . سایبان آویزان شد هاي قرمز، سفید، سیاه، از یک مار با حلقه. ددر او نفوذ کرنگاه  شد وفلج که 

  .راضی خودش را جمع کرد ي مثل یک گربه و به دامان شوتا افتادکیلن درآورد و هیس هیس کرد؛ سپس 

 تاشو خشنودينادر صورت  ه شده کهاخطار داد و به او آن پیامی بود تا گفته شود که کیلن دعوت نشده بود
، بعد اینکه زن رسیدبعد آنچه به نظر ابدیت . سعی کرد که معلوم نباشد ؛کیلن قورت داد. چه رخ خواهد داد

  .پیام درك شده است، شوتا چشمانش را به سمت ریچارد برگرداند بود کهبه نظر راضی  افسونگر

کیلن . هت صحیح آن بودصداي شوتا به مانند مالیدن مخملی نرم در ج» .کنار بگذار، ریچارد وشمشیرت ر«
یا  ؛کرد که کسی به آن زیبایی باید همچنین مزین با صدایی باشد که کره را آب می نیستکرد منصفانه  فکر 

  .قلب یک مرد را

صداي ریچارد نیز به » .بکشی نوسعی کنی مکه ترسم  گذاشتی، میشدنمون روي من  تاثیري که موقع جدا اب«
  .اي خوشایند بود شکل آزاردهنده

ریچارد  ».کنه مین یبکشم، و احتمالش هست، شمشیرت بهت کمک وتصمیم بگیرم تو ر هاگ عزیزم، كپسر«
در زیر پایش حین مالیدن دستش به شمشیر . غال داغ باشد انداختزناگهان آخ گفت و شمشیر را مثل اینکه 

مخمل در جهت اشتباه شباهت  این بار کیفیت صداي شوتا بیشتر به مالیدن» .کنار بگذار اونو حاال«. خیره شد
  .داشت

  .به غالفش برگرداندآن را ریچارد از زیر ابرو به شوتا نگاه کرد، سپس خم شد تا شمشیر را بردارد و 

 .به کناري گذاشتبرداشت و مار را از دامانش . شوتا پهن شددرشت هاي  لبخند رضایت از خود روي لب
در حین برخاستن آن قدر به جلو خم شد که کیلن  ؛ایستاد ي دیگر ریچارد را تماشا کرد و سپس چند لحظه

                                                             
3 gargoyle 
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 دارِ اما بطري درپوش. بیرون نیفتادند ،لباس نازك با برش گردن پایینآن هاي او از  دانست چگونه پستان نمی
  .آویزان شد یاي ظریف ها افتاد و از زنجیر نقره پستانبین در خود گرم و نرم از محل  یکوچک

صورت کیلن داغ  ،که هرگز چشمانش را از ریچارد برنداشت در حالی ،سه پله به پایینبا خرامیدن شوتا از 
  .شد

 ي اما داخل خانه. مالیمی باشندنسیم که در معرض انگار خوردند،  هاي آزاد لباس به آرامی تکان می گوشه
  .دزیو میارواح نسیمی ن

خودش در آن که کنجکاو شد . براي یک لباس زیادي نازك است آن پارچه قطعاًکه کیلن نتیجه گرفت 
  .کرد اش برافروختهچطور به نظر خواهد رسید و آن تصویر ذهنی 

تمام تخت مانند آنکه از . بیرون کشیدبطري را از  بو در برگشت، ایستاده بودزمین  شوتا دیگر رويوقتی 
، در یک دایره چرخید و مدام خاکستري تبدیل شد به دودتخت ناگهان . بین امواج گرما دیده شود مواج شد

 سر جایشرا  بشوتا در. باریک به درون بطري کوچک مکیده شد یدر خطاش کاهش یافت و  اندازه
فرو کرد و با یک انگشت آن را آن قدر به پایین هل داد که دیگر هایش  به بین پستاندوباره ، بطري را گذاشت
  .دایی کشیدکیلن نفس عمیق پرص. شد دیده نمی

او را بررسی کرد؛ توام با چیزي که شاید مسرت پیراهن باز پایین شد و متوجه از چشمان ریچارد نگاه شوتا 
  .صورت ریچارد سرخ شد. بود؛ شاید هم رضایت

 ي از سینهتمام راه را  شدراز قرمز هاي ناخناز  ییک ».چه جلف بودن لذت بخشی«. تر شد لبخند شوتا پهن
 هببند ریچارد، یا ممکن وهات ر دکمه«. شکمش کوبید روي مالیمتش پایین کشید و سپس به ریچارد تا ناف
  ».چرا اینجا هستمکه فراموش کنم 

  .شدتر  نزدیکعمد به او به کرد، کیلن ها  بستن دکمهریچارد شروع به  وقتی. تر شد سرخصورت ریچارد 

 واقعاًي قبل  دفعهنی، اما وشاید ند. از تو تشکر کنمشوتا، باید «: ریچارد حین فرو کردن پیراهن در شلوار گفت
  ».کمک کردي تا بفهمم. به من کمک کردي

  ».قصد من کمک کردن به تو بود«

به من کمک کردي بفهمم چطور . با کیلن باشم طورکمک کردي بفهمم چه که منظورم این. متوجه نیستی«
  ».کنیمازدواج خوایم  میما « .لبخند زد ».باشم ناوعاشق  طورچ. تونیم با هم باشیم می
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  .شد يمدتی سکوت سرد

از اینکه » .براي همیشه... تونیم با هم باشیم میحاال و ... ما عاشق هم هستیم .درسته«: باال گفت ي چانهبا کیلن 
  .و از دخالت او در کارشان، متنفر بود شد که توضیح ضروري است این احساس می موجبشوتا 

قورت به کیلن دوباره موجب شد که  ؛شوتا به سمت کیلن آمد و لبخندش به آرامی محو شد ي نگاه برنده
هاي نادان  شما بچه .هاي جاهل شما بچه«  :زمزمه کرد سرشضمن آرام تکان دادن شوتا . ن نیاز داشته باشدداد
  ».ابله

و . دوست داریم ور هو همدیگما شاید جاهل باشیم، اما بچه نیستیم، «. شد ریچارد داشت خشمگین می ي قیافه
 به هم رسیدن ماامیدوار بودم به خاطر ما شاد بشی شوتا، چون نقش کوچکی در . با هم ازدواج خواهیم کرد

  ».بازي کردي

  ».بکشی کیلن رو همن بهت گفتم که الزم عزیز، كپسر«

  ».هه چیز روبراههماالن . ما دیگه مشکلی نداریم. حل شده تمشکال. م شدهواما تم«: کیلن تاکید کرد

معلق در هوا  ،ریچاردهم او و هم . ، نفس کیلن بند آمدپاهایش از زمین بلند شدند هاحساس ک ناگهان با این
نقاط کوچک نور جلوي چشمانش . هایش بیرون راند ریههوا را از  ،ضربه. شدند پرتبه عقب سمت دیوار 

  .کرد نگاهبه پایین  ،تالش براي شفاف کردن دیدش ضمن. رقصیدند

به سختی . چسبیده بود خشتبه دیوار ساخته شده از  شانپشت ،یک متر ارتفاع از زمینحداقل او و ریچارد با 
هایش به عقب فشرده  حتی لباس. توانست حرکت بدهد سرش بود تنها چیزي که می. توانست نفس بکشد می

سرشان را ، ندال کردقت هر دو. او عاجز بودي  به اندازهریچارد نیز . ردایش انگار روي زمین پهن بود. شده بودند
  .محکم چسبیده بودند ؛فایده بود اما بیتکان دادند، 

الزم نبود تو «. جلوي کیلن ایستاد. و خطرناك پرحرارت یبا چشمان پیمود؛ها  به سمت آنطول اتاق را شوتا 
  »یر مادر؟گ اعترافمگه نه، ، ههمه چیز روبراه االن؟ و هبکش ور

  .به نظر برسداز خود مطمئن  ،با وجود آویزان بودنکه توانست  کیلن ».بله«

  »من دالیلی باشند؟ هاي حرفبه فکرت خطور کرده که شاید پشت  یچه گیر مادر، اعتراف«

  »...همه اونابله، اما «
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ن باشند وگیرها نباید عاشق جفتش به فکرت خطور کرده که دلیلی براي اینکه اعتراف ، هیچگیر مادر اعتراف«
  »کشت؟ اي براي تائید اینکه باید تو رو می و شاید دلیل دیگه ؟هوجود دار

  .بود درگیر افکاري سراسیمه با شتابذهنش . کیلن نتوانست جواب بدهد

  »کنی؟ صحبت می یچ ي ارهبدر «: ریچارد پرسید

  »گیر مادر؟ خطور کرده، اعتراف«. اعتنایی کرد شوتا به او بی

. قبل اینکه بتواند دوباره صحبت کند، مجبور بود دو بار قورت بدهدگلوي کیلن چنان خشک بود که 
  »؟ چه دلیلی؟همنظورت چی«

  »گیر مادر؟ اعترافتا به حال انجامش دادي،  ؟آغوشی کردي با این مرد که عاشقش هستی هم«

  »!یپرس میسوالی همچین  حقیچه  به«. نوبت کیلن بود که برافروخته شود

ن براي خودم چیز اوکنم و با  می وپوستت رهمین حاال گیر مادر، یا  بده، اعتراف جواب« : شوتا با تشر گفت
  ».ویی دستم ندهگبهانه با دروغ. دارم این کار رومن در هر صورت تمایل به انجام . سازم خوشگلی می

  »!هچه ربطی به تو داربه هر حال، ! نه... ما... من«

دوباره  شندادقبل انجام  شهابشاید بهتر «. کرد را به کیلن فرو صدایی  چشمانش فریاد بی. تر آمد شوتا نزدیک
  ».گیر مادر فکر کنی، اعتراف

  »؟همنظورت چی«

 ،ن باشندوگیرها نباید عاشق جفتش عترافا«. تر شد آمیز لحنش تهدید. جمع کرد اش سینهشوتا بازوانش را روي 
شوهر باید توسط قدرت . هبکش وبه دنیا بیارن باید از شوهر بخوان که نوزاد ر ي مذکر بچه هی هچون اگ
  ».؛ بی چون و چراانجام بدهه کن درخواست می ناوی تا هر چ هگیر تصرف شده باش اعتراف

  »...اما«

! کنی اگه دوستش داري، چطور ازش درخواست می«. تر آمد؛ چشمانش پر از غضب بود شوتا باز نزدیک
؟ خودت چطور؟ پسر مردي ده میکنی انجام  ؟ فکر میهبکش وکه پسرش ر کنی میاز ریچارد درخواست  طورچ
  »گیر مادر؟ اعترافکشی،  می ی؟کش می ،که دوست داري ور
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ن پاسخ زمزمه کردقادر به به زحمت موجب شد  ؛سخنان شوتا مانند خنجر به قلب و روح کیلن فرو رفت
  ».نه«: باشد

تواند با ریچارد باشد،  فهمیدن اینکه می شاديِاثر ر ب. شوند ش متالشی میا و شادياحساس کرد امیدها 
کنار هم فکر کرده در تنها به بودن ریچارد و خودش . به فرزندان. به نتایج. فکر نکرده بودهیچ آینده  ي درباره
  .بود

گیر  ؟ و به دنیا اعترافنیک میبزرگ  بچه رو! گیر مادر ، اعترافشو بعد«. کشید داد میسر او شوتا داشت 
هاي سفیدش را به دو طرف  هایش را باز کرد و مشت دست »!گیر مذکر بخشی؟ یک اعتراف می يمذکر

به خاطر اینکه عاشق این مرد ! به خاطر شما! دوران تاریک! بري میدوباره به دوران تاریک  ودنیا ر«. انداخت
  »نادان؟ ي فکر کردي، تو بچه اش آیا هرگز درباره! هستی

 ي همه«. توانست حرکت بکند خواست از شوتا فرار کند، اما نمی می. دنک کیلن را خفهکم مانده بود بغض 
  ».نیستند اون طورگیرهاي مذکر  اعتراف

دنیا را به مخاطره «. با انگشت به ریچارد بدون نگاه به او اشاره کردشوتا  »!همه تقریباً! همه هستند تقریباً«
وحشت دوران تاریک، فقط براي اینکه عمق دوست داري؟ خطر فرستادن همه به  واین مرد ر دازي، چونن می

  »؟هنوخواي پسر این مرد زنده بم خودخواهانه می

اي  تو نگران مساله. رنداگیرها دختر به دنیا می اکثر اعتراف«. انگیز آرامش داشت صداي ریچارد شگفت »شوتا«
 وهات ر نگرانی. ها نازا هستند بعضی جفت. دار نشیم بچه هحتی ممکنما . دحتی رخ نخواهد دا هستی که احتماالً
  ».يدهاي زیادي گسترش می در طول دوراهی

پشت او را به بلندش کرد،  چنگ زد،شوتا با غضب پیراهن او را . ریچارد ناگهان از دیوار به پایین سر خورد
! واقفمجریان زمان به کنی من به حماقت تو هستم؟ من  میفکر «. هاي او بیرون راند و هوا را از ریه دیوار کوبید

با این زن  هاگ! و طرز پیشرفتشون خبر دارمبعضی وقایع  از جریانبهت گفتم که  قبالً! هستم افسونگر همن ی
! همیشه! هراگیر به دنیا می اعتراف کگیر ی هر اعتراف! گیره اون اعتراف! شه میمذکر  يفرزندصاحب بخوابی، 

  »!شه میبچه بدي، پسر  هی نبه اوتو  هاگ

رفتار . کیلن از صداي برخورد سر ریچارد به دیوار صورتش را در هم کشید. باز ریچارد را به دیوار کوبید
تاثیر شوتا بر کیلن در گذشته تهدیدآمیز در . رسید انگیز بود و برخالف شخصیت او به نظر می شوتا هراس

اکنون شوتا به نظر . حداقل تا حدي ؛ذیر بودپ  نظر باهوش و استدالل حداکثر مقدار بود، اما او همچنین به
  .متزلزل بود ؛متفاوت بود
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  »...شوتا«. شود دید که دارد خشمگین می د، اما کیلن میکشریچارد سعی نکرد دست شوتا را کنار ب

  »!برم می اونویا  نگه دارحرکت  بی ونت روزب«. باز او را به دیوار کوبیدشوتا 

هاي زیادي براي جریان وقایع  راه! اشتباه! اشتباه کردي، شوتا تو قبالً«. شوتا بودبا همسطح به نظر خشم ریچارد 
وقتی از من خواستی کشته  وقبل به تو گوش کرده بودم و کیلن ر ي دفعه هاگ. زمان وجود دارندطول به جلو در 

تو گوش  ي احمقانه ي توصیهبه شد که  وبه این دلیل می! کرد ما فرمانروایی می ي به همه حاالبودم، دارکن رال 
باخته  تو عمل کرده بودم، ي طبق خواسته هاگ! شکست دادم وبود که دارکن رال ر نبه وسیله او! کرده بودم

  »!بودیم

 يتهدیدهشدار دادن به ما به خاطر  رايب رو تمام این راه هاگ«. ریچارد حین خیره بودن به شوتا، سینه باال داد
! دفعه قبل به روش تو عمل نکردم و اکنون به روش تو عمل نخواهم کرد. تلف کردي ومدي، وقتت راوفرضی 

  »!با حرف هیچ کس !کنم میو با حرف تو رهاش ن کشم مین نواو

براي  فرضی يمن اینجا به خاطر تهدید«: زمزمه کرد. شوتا بعد مدتی خیره شدن به او پیراهنش را رها کرد
  ».مدم، ریچارد رالوگیرها نی سازي با اعتراف بچه سراینجا براي بحث با تو . مدموآینده نی

  »...من« .ریچارد جا خورد

 ي اینکه شما دو بچه. بکشم، ریچارد رال که کردي کاريبه خاطر  وم تو راخو مدم، چون میاومن اینجا «
  ».خلق کردید قبالًکه  واقعیهکک روي پشت هیوالي  هی ثلم ،شیدبدار  خواید بچه نادان می

  »کنی؟ خطاب می این طور نوچرا م«: ریچارد زمزمه کرد

  ».هستیکسیه که چون «. صورت سفید ریچارد را بررسی کردشوتا 

  ».جرج سایفر پدر من بود. من ریچارد سایفر هستم«

به مادرت تجاوز . پس انداخت ومردي به نام دارکن رال تو ر. تو توسط مردي به نام سایفر بزرگ شدي«
  ».کرد

. دانست که صحت دارد کرد، می اکنون درك می. کشید نجاو ر ه خاطرکیلن ب. صورت ریچارد سفیدتر شد
که ناامیدانه تالش کرد . ، را دیده بودرال دارکناو،  صورت پدر ؛این آنچه بود که در صورت ریچارد دیده بود

  .توانست اما نمی ،به سمت او برودخودش را آزاد کند و 

  ».هغیرممکن. هحقیقت ندار. نه«. ریچارد سرش را تکان داد
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  ».هپدربزرگ تو زدیکوس زول زوراندر. پدر تو دارکن رال بود. دارهحقیقت «: شوتا با عتاب گفت

. تونه پدرم باشه اون نمینه، ... دارکن رال«. راست ایستاد »؟هزد؟ زد پدربزرگ من«: ریچارد زمزمه کرد
شتن آن حقیقت دااز را در صورت او دید، اینکه کیلن  واقعیت. برگشت و به کیلن نگاه کرد» .هندار حقیقت

  ».کنم باور نمی وحرفت  ر. گفت می. گفت زد به من می«. به سمت شوتا برگشت. آگاه است

 ومن حقیقت ر. کنی باور میچیزي رو  هدم چ دم، اهمیت نمی اهمیت نمی«: با لحن یکنواخت گفتشوتا 
این و ! پسر حرامزاده هستی ي پسر حرامزاده ي که تو پسر حرامزاده هو حقیقت این«. خشم برگشت ».نمود می

موهبت تو . موهبتو دارهنیز  زدتر،  بد .دار بودند ره همه موهبت ها تا جایی که به عقب می سلسله از حرامزاده
تو شخص بسیار خطرناکی «. ریچارد خیره شدبه چشمان گشاد  ».جادوگراناز خاندان داري، اما از طریق دو 

داري، در این مورد من بیشتر تمایل دارم  وتو موهبت«. ریچارد به نظر ممکن بود غش بکند ».هستی، ریچارد رال
  ».نفرین بنامم اونو

  ».در این مورد با تو موافقم«: ریچارد زمزمه کرد

. ید کندئتا شبا سرکه ریچارد فقط توانست  »کرد؟نخواهی بحث ن مورد ایداري؟ در  ونی که موهبتود تو می«
زدیکوس زول  ي ، نوههتو پسر دارکن رال هستی، و در سمت دیگ. هتر باش اهمیت کم هتون براي من نمی اش بقیه«

هر . اي باور کنوخ هر چی می. دم ، اهمیت نمیهحقیقتاین اعتنایی به  انتخابت بی هاگ. ئهمادر تو پدرِ ناو. زوراندر
  ».مومداینجا نیبه اجداد تو  ي من براي بحث درباره. فریب بده وخواي خودت ر میطور 

ظاهر  ».دور شو لطفاً. برو، شوتا«. انگشتانش را به موهایش برد. ریچارد به عقب افتاد تا دیوار متوقفش کرد
که براي رو  اي هدیگچیز چ یخوام ه نمی«. رسید که تمام زندگی را از دست داده است صدایش چنین به نظر می

  ».تنها بگذار نوم. فقط برو. گفتن داري بشنوم

  ».از تو ناامید شدم، ریچارد«

  ».دم اهمیت نمی«

  ».نستم این قدر احمقیود نمی«

  ».دم اهمیت نمی«

  ».داري وفکر کردم نوعی از شرف ر. هکردم جرج سایفر برات ارزش دار فکر می«

  »؟همنظورت چی« .باال آمدرش س
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به تو آموخت، مواظبت بود، تامینت کرد، . دصرف تو کر ووقتش، عشقش ر. بزرگ کرد وتو رجرج سایفر «
که برات اهمیت  چیزيي به مادرت تجاوز کرد؟ ا هندازي چون شخص دیگ دور می ور اینا ي و همه. شکلت داد

  »؟ه، اینهدار

او قصد خفه ر کرد که کیلن فک. دستانش شروع به باال آمدن کردند. چشمان ریچارد با آتش روشن شدند
  »...هدارکن رال پدر من هاگ... اما«. افتادند پهلوبه دوباره  هایش ، اما دستدارد شوتا راکردن 

مقدمه شروع به  بی؟ کنی می نمثل اوشروع به رفتار کردن  یه دفعه؟ یچکه «. هایش را باال انداخت شوتا دست
چون  کشی، می وگناه ر و مردم بی میريترسی که بیرون  میدونی؟  کنی، چون حاال می انجام اعمال خبیث می

چون کشف  کنی، میاعتنایی  بی یاد گرفتیاز جرج سایفر که  به همه چیز؟ هفهمیدي پدر واقعی تو دارکن رال
نه . کردم مرد خودت هستی میفکر . از تو ناامید شدم، ریچارد. نامی جوینده می و؟ و خودتهرال اسمتکردي 

  ».دیگران از اجداد تو دارند ي کهتصورانعکاس 

تشکر که نگذاشتی . متاسفم، شوتا«. سرانجام نفس عمیقی کشید. ریچارد سرش را زیر اخم شوتا پایین انداخت
  ».لطفاً بگذار بیاد پایینشوتا، «. با چشمان تر به کیلن نگاه کرد ».شمابودم ب قبالًکه  یزيتر از چ احمق

نگاه شوتا او را در جایش نگه داشت، . روي دیوار به پایین سر خوردکیلن حس کرد که فشار برداشته شد و 
  .هایش خیره شد ریچارد به چکمه. خواست به سمت ریچارد برود گرچه می

بعضی از . باید خوشحال باشی؛ پدرت زشت نبود«. شوتا انگشتش را زیر چانه او گذاشت و سرش را بلند کرد
  ».و موهبت. نخلقی او کجو کمی از . داري شکه از هتنها چیزی شمشخصات ظاهر

از دارکن رال ارث که  هچ هر. خوام نمی وموهبت ر. موهبت«. اش را از انگشت او کنار کشید ریچارد چانه
  »!از جادو متنفرم! متنفرم شاز. گذارم موهبت نمی وراسمش  ،برده باشم

به این طریق تو موهبت رو به دست آوردي؛ به نسل بعد . از هر دو سمت. هست هماز سمت زد  موهبت«
در تو، . از هر دو سمت دریافت کردي اونوتو . گاهی نه. هپر می ونسل ر ینگاهی یک یا حتی چندشه،  منتقل می

عد داره همخلوط خیلی خطرناکی. بیش از یک ب.«  

  ».مثل هر نقص ،وراثت«

به یاد  نقبل خوابیدن با او اینو«. رازش صورت ریچارد را محکم گرفتشوتا پوزخندي زد و با انگشتان د
تونی  اصال می. خواهد داشت وموهبت ر ،از تو. گیر خواهد شد یک اعتراف ن پسراز کیلن، او. داشته باش

شک دارم که گیر مذکر؟  یه اعترافتصور کنی؟  ودار ر گیر موهبت اعتراف هتونی ی درك کنی؟ می ور شخطر
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. کردي بودن پیدا می همکشتی، قبل اینکه راهی براي با  می وباید وقتی به تو گفتم کیلن ر نادان، ي بچه. بتونی
  ».کشتی می نوباید او

 ي ه واسطهگفتم؛ ببهت  قبالً. نشنوم دیگهقصد دارم . م به حد کافی شنیده واین«. غره رفت ریچارد به او چشم
امیدوارم سفرت اتالفی . کشته بودم، دارکن رال برده بود نواو هاگ. شکست دادم وکیلن بود که دارکن رال ر
  ».هبراي تکرار این اراجیف نباش

من اینجا به . علت اومدن من به اینجا نیستند. هل اهمیت ندارئهیچ یک از این مسا. نه«: شوتا به آرامی گفت
اي بدتر  ارد، کاري که انجام دادهریچ .شاید روزي انجام بديکه  کاري، نه اومدماي  انجام دادهکه  کاريخاطر 

اي  خلق کنی به پاي هیوالیی که خلق کرده نکه با او ییهیچ هیوال. از هر چیزیه که با این زن ممکنه انجام بدي
  ».هرس نمی

  ».خلق نکردم ییهیوال. کشتم نواو. حکومت کنه به دنیادارکن رال نگذاشتم من «. اخم کردریچارد 

تو . کرد باز می ور ها جعبه ی ازمن به تو گفتم؛ نباید یک. کشت نوجادوي اردن او«. دادشوتا به آرامی سر تکان 
قبل باز کردن  نوتو باید او. کشت نوجادوي اردن او .هاي اردن رو باز کنه ، تو گذاشتی یکی از جعبهنکشتی نواو

  ».کشتی جعبه می

  »!مرده ن؟ اوهکن چه فرقی می حالبه هر و ! نبود شبراي کشتن اي هراه دیگ! تنها راه بود! تونستم نمی«

  ».هباز کن واشتباه ر ي تا جعبه رنده بشهب ناوکه گذاشتی  بهتر بود می«

  »؟هرقیب بر دنیا بدتر باش از دستیابی دارکن رال به جادوي اردن و حکومت بی هتون چه چیز می! اي تو دیوانه«

، هدارکن رال بر ما حکومت کن هشبر بود که اجازه داده بهت. نگهدارنده«: زمزمه کرد. ندباال رفت هاي شوتاابرو
  ».اش رو دادي رخ نده اجازهکه  چیزي ما، اهکن مون مرگ شکنجهحد ، یا حتی تا هببر ون رویا سرم

  »کنی؟ صحبت میچی در مورد «

و  نپرده او. جهان مردگان در مکان خودش از جهان زندگان با پرده دور نگه داشته شده ي نگهدارنده«
 تا حاال. پاره کرده ون پرده راو ،تو کار. داره نگه می دوراز زندگان  ومردگان ر. هدار عقب نگه می وپیروانش ر

  ».اند رها شده دنیانگهدارنده در این  ینقاتلتا از چند 

  »...ها اسکریلینگ«: ریچارد زمزمه کرد
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به  هاگ. هپاره کن وجهان مردگان ر ي پردهبه نحوي جادو که اي  دن جادوي اردن، تو اجازه دادهکربا رها . بله«
جیل دور گردن او را بلند یا ».تصور کنی وتونی معناش ر تو نمی. شه می، نگهدارنده آزاد هشبحد کافی شکافته 

گذاشتی  بهتر بود می. براي همه. کنه میمعشوق  ي به نظر مانند بوسه واین با تو شده ر توسط هر چی که«. کرد
  ».اي محکوم به سرنوشتی ماوراي وحشت کرده وهمه ر. ه تا بگذاري این اتفاق بیفتهببر دارکن رال

باید بگذارم رنجی بکشی که  .بکشم وتو ر کاري که کردي،باید به خاطر «. شوتا ایجیل را در مشتش گرفت
دونی  می؟ یفتهب دار موهبتروي یه  هب شنگاهچقدر دوست داره نگهدارنده که اي داري  ایده. قابل وصف نباشه

  »خواد؟ می ور افسونگریا چقدر زنان دارانه؟  چقدر خواهان موهبت

کیلن ناگهان چیزي فهمید که به اندامش موج سردي از . دیدرا هاي شوتا  روي گونه بهکیلن ریزش اشک 
  .ترسید او می .که شوتا خشمگین نیست هراس را انداخت؛ متوجه شد

. زده بود وحشت ، بلکهها خشمگین نبود دار شدن آن زنده بودن کیلن یا بچه او از: به این علت شوتا اینجا بود
  .خلق کندچه بود که ذهن خودش بتواند  بدتر از هر افسونگروحشت یک زن  ي ایده

روشی براي باید  که ما بتونیم انجام بدیم، هباید کاري باش... اما«. با چشمان گشاد به شوتا خیره بود ریچارد
  ».باشهجلوگیري 

فقط تو ! فقط تو! رال ریچاردفقط تو، ! تو«. فرو کرد ریچارد ي انگشتش را به سینه »ما؟«: شوتا داد کشید
  »!کنی شتونی ترمیم می

  »چرا من؟! من«

در حالی که » !تو«. ي ریچارد کوبید مشتش را به سینه ».هستی توانایین اینم، اما تو تنها شخص داراي ود نمی«
نم چرا، ود نمی! داره یشانس که هستی یتو تنها شخص«. کوبید میشوتا به سینه او حرکت ایستاده بود،  ریچارد بی

  ».ابله نادان ي فقط تو، تو بچه«. کرد شوتا اکنون داشت گریه می ».ترمیم کنی وتونی شکاف پرده ر اما فقط تو می

. دن نگهدارنده مافوق درك بودبورها  ي ایده. گیج کرده بود داد، کیلن را وخامت آنچه که داشت رخ می
  .داد توانست وحشت آن را تصور بکند، اما دیدن ترس شوتا به آن بعد می کیلن نمیمردگان در جهان زندگان؛ 

  »...شانجام ي اي از نحوه هیچ ایده. نمود درباره نمیاین من چیزي ... شوتا«

اي نداري که  ایده. پیدا کنیباید راهی . انجامش بديتو باید «. کوبید شوتا هنوز حین گریه به سینه او می
خودت  ه خاطری، بکن به خاطر من نمی هاگ. افسونگر چه خواهد کردزن  هنگهدارنده با من چه خواهد کرد، با ی

دي، به خاطر کیلن انجام  خودت انجام نمی ه خاطرب هو اگ. تر نخواهد بود گیر با تو نسبت به من سهل. انجام بده



 

 //:comwordpress.yakhoatashhttp.                        سحر: مترجم

فقط براي . دوست داري وبه هیچ دلیل جز اینکه تو کیلن ر ،نگه خواهد داشت دردتا ابد در  وکیلن ر ناو. بده
ي شوتا دیگر  گریه ».دیشکخواهیم  عذاببین زندگی و مرگ تا ابد ي  لبههمه در . هبدتر کن واینکه رنج تو ر

  ».تا ابد... بودروح ما خواهد مالک  ناو... ده خواهد شدروح ما بیرون کشی«. غیرقابل کنترل بود

تا آرامش  کشید شبه سمت خودرا و ا ،ریچارد بازوانش را دور شوتا گرفت. ي ریچارد زد شوتا باز به سینه
درکش  تر از اونی که تو احمق. رنج ابدي. ذهن بدون روح به دام افتاده توسط مردگان. تا ابد، ریچارد«. بدهد
  ».تونی تصورش بکنی هرگز نمی ه،دادنرخ  وقتی تا. بکنی

خشمی از دیدن آرامش . گذاشت او ي دستش را روي شانهبه کنار ریچارد آمد و براي قوت قلب دادن، کیلن 
از توانست آن سطح  نمی. زده است چقدر وحشت افسونگردید که زن  می. کرد بخشیدن او به شوتا حس نمی

دانستن به تا حدي اما دیدن واکنش شوتا . دانست دانست را نمی چون آنچه شوتا می ،ترس را شریک شود
  .کافی بود ي اندازه

  ».مدنداوها به داخل اگدن ریچ  اسکریلینگ«: شوتا گریان گفت

  »در اگدن ریچ؟! ها اسکریلینگ«

ن فرار ونمااز ج ي بیشچیز ل و من با اندكئسامو. بدجنس خصوصاً يجادوگر. جادوگر هو یها  اسکریلینگ«
  ».کردیم

منظورت از «. از خودش جدا کرد او را ،هاي شوتا روي شانه یشها با گذاشتن دستریچارد  »!جادوگر هی«
  ».ندهو؟ جادوگري نمهجادوگر چی

  »!من ي نهوخ. هستند من ي نهودر خاالن ها و جادوگر  اسکریلینگ. هیکی در اگدن ریچ«

که تظاهر به جادوگر  هکسی باشه جادوگر بود؟ ممکن هشوتا، مطمئنی ی«. بگیردزبانش را جلوي کیلن نتوانست 
  ».اند مردهاونا  ي همه. جز زد. ندهو؟ جادوگري نمنهک بودن می

دن فریب بده؟ بوجادو صاحب  ي درباره نوم هتون کنی کسی می فکر می«. کرد اخم ،اشکتوام با ریزش شوتا 
. شناسم می وآتش جادوگران ر. شناسم می وجادوگر داراي موهبت رشناسم، و  وقتی ببینم می وجادوگر ر همن ی

 همراهاما . هشناس نمی نومده، یا چرا کسی اواونم از کجا ود نمی. هجوان هر چند، هداررو  موهبت یاین یک
  !ها اسکریلینگ. ها بود اسکریلینگ
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دستورات نگهدارنده . تسلیم کردهبه نگهدارنده  واین جادوگر خودش ر. هداشته باش هونت معنی می هفقط ی این
که نگهدارنده مامورانی در  همعناش این. هکن می خدمتنگهدارنده  بهپرده  ي براي پاره کردن بقیه. ده انجام می ور

  ».ن دلیل قادر به استفاده از جادوي کاهشی بودایبه . بود اونایکی از  دارکن رال احتماالً. هدار دنیااین 

جادوگر براي پاره کردن پرده  هکه ی هنگهدارنده از جادوگران معناش این ي استفاده«. شوتا به ریچارد رو کرد
نم چرا، اما تو تنها ود نمی. احمق، اما به هر حال جادوگر يجادوگر. جادوگري هتو ی. تو موهبت رو داري. هالزم

  ».فرد داراي شانس بستن شکاف هستی

  »؟خواي بکنی میچکار «. شوتا پاك کرد ي ریچارد اشک را از گونه

  ».گیرم پس می وم ر نهوخ. گردم به اگدن ریچ برمی«. آتش به چشمان شوتا برگشت

  ».انداختندبیرون  وتو ر اونااما «

باید اینکه و . مدماواینجا تنها براي اینکه به تو بگم چقدر احمقی، به . غافلگیر کردند نوم«: شوتا با تشر گفت
  »...ما ي ببندي، یا همه وباید پرده ر. بیندیشی رفع حماقتاي براي  چاره

من . از دست خواهد داد ونگهدارنده مامورش ر. گردم من به اگدن ریچ برمی«. ها کرد شوتا پشتش را به آن
  »گیرند؟ جادوگر می هاز ی ونی چطور موهبت رود می. خواهم گرفت شاز وموهبت ر

  ».قابل انجامهم که ستنود نمی«. رسید عالقمند به نظر میریچارد  ».نه«

بیرون  شونبکنی، جادو از ور اوناپوست  هاگ«. و یک ابرویش را باال برد برگشت ».هاوه بله، قابل انجام«
زنده و زنده  کنم مین وش آویزهااپ از شست نومن او. این تنها راه گرفتن موهبت از یه جادوگره. هریز می

 نوو داد زدن او ینمش میروي تختم  بعد. پوشونم می وتختم ر با پوستش بعد. بدنشهر وجب . مکن می وپوستش ر
جام این کار ناتالش براي  حینیا «. دستش را مشت کرد ».کنم میتماشا  ، تا وقتی بمیرهحین بیرون ریختن جادو

  ».میرم می

  ».از این مسائل اصالً سر در نمیارم. دارم احتیاجشوتا، من به کمی کمک «

 یحرفی براي گفتن ندارم که کمک«. سرانجام مشتش را باز کرد. دور خیره شدشوتا مشت گره کرد و به 
  ».بکنه

  »؟هچی«. ریچارد آه کشید. ید کردئشوتا با سر تا »؟کنه میی، اما کمک نگتونی ب می چیزي که همنظورت این«
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 چی، چون یعنینپرس . تو در زمان به دام خواهی افتاد«. هایش را روي شکمش جمع کرد شوتا دست
زندانی نگه خواهد داشت  وتو ردام ن ای. از دام فرار کنیاینکه  هتو شانسی براي بستن پرده نداري مگ. نمود نمی

یاموزي، چیزي نموهبت  ي دربارهاگه . آزاد کنیبتونی  واینکه خودت ر هو نگهدارنده فرار خواهد کرد مگ
  ».شانسی نخواهی داشت

را به دیگري باسنش گذاشت و روي را  شها ایستاد، یک دست پشت به آن. ریچارد به سمت دیگر اتاق رفت
خواست چشمش به چشم زن افسونگر  تا ضروري نبود، نمی. کیلن به شوتا نگاه نکرد. یش فرو بردموها روند

  .بیفتد

  »؟هیچیبتونی به من بگی؟  ی کهچ هست؟ هر اي هچیز دیگ«: ریچارد از روي شانه به عقب گفت

نگاه با خوام  من نمی. بودمکامالً مضطرب گفتنش به تو فرصت براي  ،وجود داشت هو باور کن اگ. نه«
  ».روبرو بشمنگهدارنده 

  ».سردردهاي بد. من سردرد دارم«. سرانجام برگشت و مقابل شوتا ایستاد. فکر کردتنهایی ریچارد مدتی 

  ».موهبت«. شوتا با سر بله گفت

برم تا استفاده از موهبت  اوناگفتند من باید با . یی معرفی کردندخواهران روشنا ون روخودش. مدنداوسه زن «
  »نی؟ود می یچ اونادرباره «. ریچارد صورت او را بررسی کرد ».نکش می نوبیاموزم، یا سردردها م ور

. ا دارندهاي با جادوگر اما خواهران روشنایی رابطه. نمود نمی هازیاد درباره جادوگر. هستم افسونگرزن  همن ی«
پیداشون طوالنی زمانیِ  در فواصلِ. نم اهل کجا هستندود حتی نمی. نمود که می چیزیهاین تمام . اونابا آموزش 

  ».دار متولد شده موهبت هیکه فهمند  ، وقتی میهش می

  »میرم؟ طبق حرف اونا مینرم؟  اونابا  هاگ هش چطور می«

  ».نمود می وتا این حد ر. واهد کشتخ وسردرد تو ر ،نیاموزي وتسلط بر موهبت ر هاگ«

  »؟یادگیري هستندراه خواهران تنها اما آیا «

از دام فرار نخواهی  وگرنهبیاموزي،  واستفاده از موهبت رطرز اما باید . نمود نمی«. شوتا شانه باال انداخت
  ».کرد، قادر به بستن پرده نخواهی شد، حتی از سردردها جان به در نخواهی برد

  »کنی باید برم؟ میپس فکر «
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  ».هباش اي هشاید راه دیگ. یاد بگیري واستفاده از موهبت رطرز گفتم باید . نه«

  »چه راهی؟«

. تونم کمک کنم متاسفم، اما در این باره نمی. هوجود دار اي هنم آیا راه دیگود حتی نمی. نم، ریچاردود نمی«
  ».اي به تو بکنم تونم توصیه در این مورد نمی. هکن می اي توصیه هکن اي که درك نمی ابله در مورد مساله هفقط ی

کنم، خواهران،  درك نمی یهیچ. کنم کارنم چود نمی. شوتا، من سردرگم هستم«: ریچارد التماس کرد
  »؟هحرفی براي گفتن داري که به من کمک بکن. موهبت، یا نگهدارنده

قدرتی براي تاثیر گذاشتن روي . بدتر. کنم می یسردرگماحساس مثل تو . م نم به تو گفتهود می یچ هر«
هایش را به درخشش  اشک چشم ».هچقدر هم که شانس ناچیز باش هر. داري اینوتو حداقل . ندارم آینده اتاتفاق

 ،فهمیدم واز زمانی که اینا ر. تا ابد. کنمنگهدارنده نگاه  ي به چشمان مردهمقدر باشه ترسم که  می«. انداخت
. نمود دنیاي مردگان نمی ي من چیزي درباره. کردم کمک می ،نستمود چیزي می هاگ. یومدهبه چشمم ن خواب

  ».اند ن مواجه نشدهاوزندگان هنوز با 

  ».خیلی ترسیدم. ترسیدم. نمکباي ندارم که چه باید  شوتا، من ایده«: زمزمه کرد. چشم دوختریچارد به زمین 

. هستی نجنگکه با آنچه . ریچارد رال بدرود،«. س کرددست دراز کرد و صورت ریچارد را لم ».من هم«
 هراهی باش ه، اما اگیا نه کمک کنی شتونی به نم که آیا تو میود نمی«. رو کردبه کیلن  ».استفاده کن شاز
  ».کنی می ونم که حداکثر تالشت رود می

  ».پس بگیري وات ر نهوامیدوارم خ. ، شوتاحتماً«

  ».گیر مادر تشکر، اعتراف«. لبخند کوچکی تحویل داد

سمت دیگر در منتظر بود و چشمان زردش ل ئسامو. باز کردکشید و آن را . به سمت در رفتبرگشت و شوتا 
  .و بدنش سفت شد شوتا در چهارچوب در ایستاد. درخشیدند می

 -  جات بدياز نگهدارنده ن ور همه -  از نگهدارنده نجات بدي نوببندي و م وبه نحوي پرده ر هریچارد، اگ«
  ».دبوخواهم تو  مدیونهمیشه  براي

  ».تشکر، شوتا«

. پسر خواهد بود هگیر مادر فرزندي بدي، ی به اعتراف هاگ: نوبد واما این«. ها بود هنوز به آنشوتا پشت 
 ».نیدود می ونخواهید داشت، گرچه عواقبش ر نوتوانایی کشتن اواز شما م وهیچ کد. گیر خواهد بود اعتراف
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و استفاده . من توانایی دارم .کرد میمادر من در دوران تاریک زندگی «. لحنش به سردي یخ شد. مکث کرد
  ».خواهد بودشخصی ناز روي غرض ن که واما بد. دم قول میبه تو . خواهم کرد

  .خیلی ساکت. ارواح ناگهان خیلی خلوت شد ي خانه. در پشت سر شوتا بسته شد

خواست که ریچارد بغلش کند، اما  می. لرزیدند می. هایش نگاه کرد به دست .کرد می یکرختاحساس کیلن 
  .صورتش به سفیدي برف بود. به در خیره بود ریچارد. نکرداین کار را  ریچارد

  »بینم؟ ؟ خواب میهاین اتفاق بیفت هممکن طورچ. کنم باور نمی«: ریچارد زمزمه کرد

  »؟کار کنیمچباید ریچارد، «. وزن را از دست بدهند کیلن حس کرد که کم مانده زانوهایش توان حفظ

  ».هکابوس هی این حتماً«. چشمانش پر از اشک شدند. دید ، اما کیلن را نمیریچارد به او رو کرد

  »؟کار کنیمچباید ریچارد، . دارم ون رو، من هم همکابوسه هاگ«

همه فکر کنند من کسی  هش باعث می یپرسند؟ چ پرسند؟ چرا همه همیشه از من می می اینوچرا همه از من «
  »؟هنود هستم که می

  . کیلن خشک ایستاد، سعی کرد ذهنش را به کار بیندازد

  ».تو جوینده هستی. چون تو ریچاردي«. توانست یک فکر منسجم تشکیل بدهد مین

  ».جهان مردگان. درباره نگهدارنده ؛نمود من چیزي درباره جهان زیرین نمی«

  ».هنود اي نمی زندهموجود شوتا گفت هیچ «

  ».بپرسیم ها هپس باید از مرد«. هاي کیلن را گرفت ناگهان شانه. ریچارد به نظر از منگی درآمد

  »؟یچ«

 ارواحبکنم و از  گردهمایی هتونم درخواست ی من می. صحبت کنیم اوناتونیم با  ما می. اند مرده ارواح نیاکان«
شاید بتونم بفهمم . بستشه  می طورچ وپرده رکه شاید بتونیم بفهمیم . یریمیاد بگ اوناتونیم از  می. سوال بپرسم

  ».بیا«. بازوي کیلن را گرفت» .از موهبت استفاده بکنم طورمتوقف بکنم، چ وسردردها ر طورچ
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، ببینندخوب توانستند  وقتی می ؛روها برد ریچارد او را از پیاده. واقع جوینده بود بهاو . لبخند زدتقریباً کیلن 
شد از  و موجب می هوا روي صورتش مانند یخ بود. ها تاریک بود ابرها ماه را پوشانده بودند و بین خانه. دویدند
  .ي چشمانش اشک بیرون بریزد گوشه

هنوز . ها مجتمعین را روشن کرده بودند مشعل. داشت دجوروشنایی و ،باز رسیدند ي وقتی به محوطه
ها از محوطه را  تمام دهکده گذشتن آن. رفته افسونگردانستند که زن  بودند؛ نمی را احاطه کرده همهشکارچیان 
ها  آن کنار چاندلن. شکارچیان با نزدیک شدن آن دو به مرد پرندگان و شش شیخ راه باز کردند و تماشا کرد
  .ایستاده بود

  ».رفته افسونگرزن . همه در امانید«: اطمینان دادها  به آنکیلن 

  »!باز شما دردسر آوردید«. اش را به زمین کوبید ته نیزه چاندلن. جمعی از روي آسایش بلند شد آه دست

ریچارد به شش شیخ نگاهی کرد و سرانجام . ریچارد به او اعتنا نکرد و از کیلن خواست که ترجمه بکند
براي . مده بودونی براي صدمه زدن به کسی اینجا افسونگرزن . شیخ شریف«. چشمانش روي مرد پرندگان ماند

  ».مده بوداوبه من درباره خطري عظیم دادن اخطار 

  ».نیمود نمی وما صحتش ر. کنی تو ادعا می«: پراند چاندلن

به دنیاي  وخواست تو ر می ناو هاگکه شک داري «. کند دانست که ریچارد براي آرام ماندن تقال می کیلن می
نگاهی  چاندلنمرد پرندگان به . فقط خیره شدن بود چاندلنپاسخ  »تونست انجامش بده؟ ، میهارواح بفرست

  »چه خطري؟«. مرد پرندگان به ریچارد رو کرد. انداخت که به نظر کوچکش کرد

  ».مردگان به جهان زندگان هستیم گریزما در معرض خطر که  هگ می«

  ».هدار نگه می ور اوناپرده . نیستندجهان زندگان اومدن به به  قادر اونا«

  »؟خبر داريپرده وجود از «

کنیم، ارواح نیاکان  برقرار می گردهماییوقتی ما  .پرده پوشیده شده ههر سطح دنیاي مردگان با ی. بله«
  ».از پرده براي مدتی کوتاه هستند عبورقادر به  اوناکنیم و  براي مالقات دعوت می ون روخودم

  »تونی به من بگی؟ درباره پرده می اي هدیگ چه چیز«. ي مرد پرندگان را بررسی کرد ریچارد مدتی قیافه

اینکه وقتی  :نیمود اند می گفتهبه ما  اجدادمونارواح که  چیزهاییفقط . یهیچ«. مرد پرندگان شانه باال انداخت
گن که  می. کنه راه اونا رو سد میبقیه مدت اینکه بگذرند و براي اومدن به پیش ما باید از اون کنیم  ن میوصداش
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 اونایی. بنابراین قادر به اومدن هستنددر باالترین سطح هستند و  اونا ه ودي در دنیاي زیرین وجود دارسطوح زیا
  ».شده حبستا ابد  اوناارواح . اومدنشون ممکن نیست و تر هستند نیستند در سطوح پایین تمندفاکه شر

 ومردگان همه ما ر دنیاي ه،ته نشدوباره بس هاگ. پرده پاره شده«. را از نظر گذراندریچارد چشم تمام شیوخ 
نگاه ریچارد به مرد پرندگان . هاي ترس شروع شدند زمزمه. تمام مجتمعین نفسشان بند آمد ».خواهد بلعید

باید . کمک بگیرم اجدادمونارواح از باید . کنم درخواست می گردهمایی ه، من یلطفاً شیخ شریف«. برگشت
نم که وباید بد. شاید کمک کنند اجدادارواح . پیدا کنمراهی براي بستن پرده  ،مردگان ي نگهدارنده رهاییقبل 

  ».کمک کنند دتونن آیا می

ما نباید . دي تحویل میبه ما  ور افسونگرزن  ههاي ی تو دروغ! دروغ«. کوبیدبه زمین اش را  نیزهته باز  چاندلن
براي مردم ما صدا  تنهاما  اجدادارواح ! زنیمصدا ب افسونگرزن  هبه خاطر سخنان ی ور اجدادمونارواح شریف 

  »!خواهند کشت توهینی به مقدساتچنین  ه خاطرب وهمه ما ر اونا! افسونگرزن  هشن، نه ی زده می

کنم و من  من هستم که درخواست می. شن احضار نمی افسونگرزن  به خاطر اونا«. غره رفت چشمریچارد به او 
ن درخواست وجلوگیري از آسیب رسیدن به مردمم به منظورمن براي کمک به خودم . گل هستم قوم ءجز

  ».کنم می گردهمایی

خواي به خودت  تو فقط می. ريیا می ور افسونگرتو زن . ريیا می وها ر تو غریبه. ريیا مرگ می تو براي ما«
  »پاره شده؟چطوري این پرده . کمک بکنی

. آهسته شمشیر حقیقت را درآورد. باز کرد و تا روي بازو آستینش را باال کشیدي آستینش را  ریچارد دکمه
نوك . ، شمشیر را روي ساعدش کشید، آن را چرخاند تا هر دو طرف آغشته به خون شودچاندلنچشم در چشم 

  .ي شمشیر گذاشت شمشیر را به زمین فرو برد و هر دو دستش را روي دسته

نگاه ریچارد دوباره به روي » .حتی یک کلمه هم جا ننداز. و ترجمه کنیخوام چیزي ر کیلن، از تو می«
، چاندلن«. زدند آمیز بود، اما چشمانش با نیت کشتن برق می لحن ریچارد آرام و نسبتاً محبت. برگشت چاندلن

 ور، تو هباشو پیشنهاد کمک خودت در موافقت با خودم  هاز تو بشنوم، حتی اگ هدیگ ي امشب یک کلمه هاگ
بدي، این باز هم بهانه دست من  هاگ. باعث شده که بخوام آدم بکشم افسونگرزن  هاي بعضی از حرف. کشم می

  ».کشم میتو هستی که 

 شندهاریچارد  ي اما با دیدن قیافه ،دهانش را باز کرد تا چیزي بگوید چاندلن. شیوخ گشاد شدي  همهچشم 
چشم سرانجام به زمین . رسید نگاه ریچارد نمی پاياما به  ،بودنگاه او مهیب . را بست و بازوانش را گره زد

  .دوخت
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نی هیچ کاري ود می. داري ن خبرم از دلشیخ شریف، تو «. ریچارد دوباره با مرد پرندگان صحبت کرد
 واین درخواست راي داشتم،  ي دیگه یا اگه چارهمهم نبود  هاگ. شهبزدن به مردم ما آسیب باعث که  کنم نمی
این تهدید جلوي تونم  می طوربپرسم چ اجدادموناز ارواح یه گردهمایی داشته باشم تا  شه ، میلطفاً. ردمک نمی

  »؟بگیرم ون رومردمم نسبت به

دانست  کیلن می. هر یک به نوبت با تکان دادن سر موافقتش را نشان داد. مرد پرندگان به شیوخ دیگر رو کرد
ها بود و بقیه قبالً با ریچارد در افتاده بودند؛ هیچ  سویدلن دوست آن. کنند؛ این تنها تشریفاتی بود که موافق می
ان بعد دیدن موافقت مرد پرندگ. تصمیم واقعی با مرد پرندگان بود. خواستند با ریچارد مقابله کنند کدامشان نمی

  . به سمت ریچارد برگشتهمه 

 دنیايبراي کمک به ما درباره  اونا .دوست ندارم ور اونا دنیايبراي پرسش درباره  نیاکانمن احضار «
. مدتی ریچارد را تماشا کرد» .ممکنه که بگن نه. خشمگین بشن هممکن. ناراحت بشن هممکن. میان خودمونه که

 ».کردي اي داشتی درخواست نمی ي دیگه و اگه چاره نم ناجی مردم ما هستیود می .رمخبر داقلب تو از اما «
 ».پذیرفته شد«. ریچارد گذاشتي  روي شانهمحکم دستش را 

 نیاکانریچارد مشتاق دیدار دوباره با ارواح که دانست  کیلن می. ریچارد تشکر کرد. کیلن نفس راحتی کشید
  .بود خردکننده شبرای پیش ي دفعه. نیست

ریچارد با برخورد . هایش را تدافعی باالي سرش برد کیلن دست. زنان آمد بال اي از آسمان بال ناگهان سایه
تیره بین ریچارد و مرد  هیکلی. صداي جمعیت غافلگیرشده بلند شد. چیزي به سرش یک قدم به عقب برداشت

از خون . گذاشتسرش  رويانگشتانش را تعادلش را حفظ کرد و ریچارد . زمین افتادروي  تاالپپرندگان 
  .چکیدروي پیشانیش به پایین 

سر . نگه داشته بودرا در دستانش  اي جغد مرده. تیره خم شد و سپس راست ایستاد هیکلمرد پرندگان روي 
اما چیزي  ،تر شد عمیق چاندلناخم . به هم نگاه کردندهمه شیوخ . هایش باز بودند بال. پرنده شل آویزان بود

  .گفتن

 علت مرگش؟ هزن می نوم طوريجغد این  هی کردم که کارچ«. چشم دوختخون روي انگشتانش به ریچارد 
  »؟چی بود

در دو سطح زندگی می کنند، زمین و  ها هپرند«. مرده را صاف کرد ي ت پرهاي پرندهطفمرد پرندگان با مال
. با دنیاي ارواح دارند یارتباط نزدیکها  پرنده .دارند وما رسطح و  شونبین سطح خود اونا توانائی جابجائی. هوا
طور که به دنیاي  م، همانیبینند، جایی که ما کور در شب می اونا. ها هپرند اکثرجغدها بیش از . ارواحخود با 
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قادر ، چون هراهنماي ارواح باش هتون مرد پرندگان می هی تنها. ن هستمومن راهنماي ارواح مردمم. ارواح کوریم
   ».هلیئچنین مسابه درك 

این پرنده . رسانی توسط یه جغد نبودم من به عمرم شاهد پیام. هاخطار هاین ی«. مرده را باالتر گرفت ي پرنده
تجدید نظر  تشکیل گردهمایی براي تدر درخواست ریچارد، لطفاً. داداز دست به تو  هشدار دادنبراي  وجانش ر

این که ارواح  در نظرن قدر خطرناك اوطرناك خواهد بود، خ این اخطار به این معناست که گردهمایی. کن
  ».فرستادند وپیام ر

از هیچ کس . دست دراز کرد و پرهاي آن را نوازش کرد. ریچارد از صورت مرد پرندگان به جغد نگاه کرد
  »خطرناك براي من، یا براي شیوخ؟«. آمد صدایی در نمی

به  ».بوداخطار براي تو . براي تو آورد وجغد پیام ر. داريدرخواست گردهمایی تو کسی هستی که . براي تو«
زاغ  هشد که ی ن میای ،جغدیه تنها چیز بدتر از . ترین انواع وخیمیکی از . اخطار خون«. پیشانی ریچارد نگاه کرد

  ».شد می حتمیبه معناي مرگ اون وقت  .رسونهب وپیام ر

: به جغد مرده خیره شد و زمزمه کرد. انگشتانش را روي پیراهنش پاك کرددستش را پس کشید و ریچارد 
ما، همه، به  قوم. کنه میجهان مردگان فرار  ي و نگهدارنده شه میکاري نکنم، پرده پاره  هاگ. اي ندارم من چاره«

  ».بکنمرو  م سعیباید . بگیرم وجلوش ر طورچ کشف کنم کهباید . شن میجهان مردگان بلعیده درون 

  ».هکش طول میسه روز  تدارکات. مایلیهرطور که «. مرد پرندگان با تکان دادن سرش موافقتش را نشان داد

  ».نداریمفرصت اتالف وقت . دادي شقبل در دو روز انجام ي دفعه«. ریچارد به باال نگاه کرد

  ».دو روز«. آه کشیدهمراه نفسی عمیق شیخ 

پیشم و  یکن میپیدا  رو، نیسل لطفاً کیلن«. پر از درد به کیلن رو کرد یچشمانبا ریچارد  ».تشکر، شیخ شریف«
  »ه؟بیار يتر قوي که دواي يخواب شازممکنه . رم ارواح می ي من به خانه میاري؟

  ».معطلی بی حتماً،«. را فشرد او بازويکیلن 

  .تاریکی رفت میانبه شمشیرش را از زمین در آورد و . سر تکان دادریچارد 
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  فصل سیزدهم
اش چوبی بود به لب پایینش فشرد و متفکرانه به باال نگاه  اش را که دسته انتهاي گرد قلم ساده. علت مرگ

ي کوچک  هاي کاغذ درهم بر همِ روي میزش، روشنایی ضعیفی به اتاق محقرانه هاي بین و روي توده شمع. کرد
ي میز تنها در بخش کوچک دور  جالي تیره. داشتندهاي ضخیم  طومارها توازن متزلزلی روي کتاب. دادند می

  .گزارش روبروي او در معرض دید بود

گرانِ همیشه حاضر  نظافت. خوردند هاي پشت سرش خاك می اشیاي جادویی عجیبی فشرده کنار هم در قفسه
، اما ي خودش بود ها به عهده ي گردگیري آن ها دست بزنند، پس وظیفه کوش اجازه نداشتند به آن و سخت

تر جلوه  اهمیت هاي کنجکاو کم ها اگر خاکی بودند، در نظر چشم آن. هرگز وقت کافی یا تمایل نداشت
  .کردند می

هاي آبی و زرد محلی بودند  ي رنگ در اتاق، فرش تنها جلوه. ي شب را پوشانده بودند هاي ضخیم، منظره پرده
  .گذراندند ها می قت خود را معموالً با خیره شدن به آنها و کننده مالقات. ها را کنار میز انداخته بود که آن

قصر پیشگویان به . حداقل فعالً. اما دردسري ضروري. آه کشید. ها دردسر بودند گزارش. علت مرگ
ها،  بندي گزارش ها به دسته خواهرانی بودند که تمام عمر را در کتابخانه. ها نیاز داشت خرواري از گزارش

  .گذراندند کردند شاید روزي مهم باشد می استفاده که فکر می ي بی ي هر کلمه داشتن سابقهها، نگه  انباشتن آن

خواهران باید . حقیقت هرگز مناسب نبود. اي نبود خوب، جز فکر کردن به علت مناسبی براي مرگ چاره
  .ها ابله. ندبه افراد داراي موهبت ارزش زیادي قائل بود. بخشی براي علت مرگ داشته باشند توضیح رضایت

قلم را در . ها بود که استفاده نکرده بود این را سال. ي آموزشی بله، یک سانحه. ي آموزشی؟ لبخند زد سانحه
یک شاخه، همانطور که . ي آموزش با راداهان بود علت مرگ یک سانحه. جوهر فرو برد و شروع به نوشتن کرد
  .شکند پذیر باشد، با خم شدن زیاد می وان و انعطافام، هر چقدر هم ج اغلب به سایر خواهران اخطار داده

از زیاد عمیق . تواند مورد تردید قرارش بدهد؟ بگذار حیرت بکنند که خطاي خودشان کجا بوده چه کسی می
اي به  کرد، ضربه وقتی جوهر را خشک می. کرد تا مبادا سرزنش متوجه خودشان بشود ها جلوگیري می شدن آن

  .در وارد شد

ي  ي شمع گرفت و وقتی آتش گرفت، نامه را به شومینه ي پسر را به شعله ي نامه گوشه» .ه، لطفاًیک لحظ«
بیا «. اي نخواهد نوشت پسرك دیگر نامه. ي قرمز رنگی ذوب شد ي نامه به توده مهر شکسته. خاموش انداخت

  ».تو
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  .ا بدهددر سنگین اتاق که باالیش گرد بود، تا حدي باز شد که اجازه ورود یک سر ر

  ».خواهر، منم«: صدایی از سایه زمزمه کرد

  ».مثل یه نوآموز اونجا نایست، بیا تو و در رو ببند«

به فرش چشم . زن وارد شد، بعد سرك کشیدن به خارج به منظور دید زدن راهرو، در را به آرامی بست
  »...خواهر«. ندوخت

قبالً بهت . وقتی تنها هستیم اسم نبر«. کردي انگشت روي لب و اخم توام با خشم، زن را ساکت  مشاهده
  ».گفتم

اما مطمئناً روي اتاقت حفاظ «. ها داشت زن به دیوارها نگاه کرد، انگار که انتظار ورود ناگهانی کسی را از آن
  ».گذاشتی

 اگه. هاي نامناسب برسونه ها رو به گوش اما همیشه احتمال داره که نسیم حرف. البته که اتاق حفاظ داره«
  »خوایم؟ خوایم که حاوي اسامی ما باشه، می اتفاق بیفته، ما نمی

یه روزي «. هایش را روي هم مالید دست» .البته که حق با توئه. البته که نه«. چشمانش باز دیوارها را دید زدند
  »...یه روزي. متنفرم که باید مخفی بمونیم. این کار ضروري نخواهد بود

  »چی فهمیدي؟«

. رد که روي کمر، لباسش را مرتب کرد، سپس انگشتانش را روي میز گذاشت و کمی خم شدزن را تماشا ک
همیشه خیره شدن به . هاي بنفش زن چشمان پرحرارت عجیبی داشت؛ به رنگ آبی خیلی خیلی کم رنگ با رگه

  ».پیداش کردند«: زن کمی بیشتر خم شد و زمزمه کرد. ها برایش دشوار بود این چشم

  »ي؟کتاب رو دید«

  ».پیشنهاد اول رو رد کرد. صبر کردم تا بقیه براي شام رفتند. موقع شام. بله«

  »مطمئنی؟! چی«. دستش را روي میز کوبید

  ».یه مرده. اون بزرگساله. اي هم بود هاي دیگه و حرف. کتاب اینو گفت«

  »؟کدوم خواهر بود«. نفس عمیقی کشید و به خواهري که روبرویش بود زل زد» !بزرگسال«
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  ».اونا همه از ما هستند. کنه چه فرقی می«

  ».یکیشون خواهر روشنائیه. تنها دو نفر. نتونستم سه نفر از خودمون رو بفرستم. نه، نیستند«

  »...چطور گذاشتی اتفاق بیفته؟ چیزي با این اهمیت«. چشم نفر دیگر گشاد شد

  »!ساکت«. دوباره روي میز کوبید

  ».خواهر گریس بود«. کمی اخم کرد. را در هم فرو بردزن راست ایستاد و انگشتانش 

  ».خواهر گریس از ما بود«: زمزمه کرد. چشمانش را بست و به صندلی تکیه داد

  »کیه؟ خواهر الیزابت یا خواهر ورنا؟. پس تنها یکی از دو نفر باقیمانده از ماست«. زن دوباره روي میز خم شد

  ».جهت اطالع تو نیست«

کنم  دونم آیا خواهري که باهاش دارم صحبت می متنفرم که نمی. دونم متنفرم نکه هیچ وقت نمیچرا نه؟ از ای«
  »...خواهر روشناییه، یا یکی از ما، خواهر تاریکی

هرگز اینو بلند نگو، وگرنه تو رو قطعه قطعه نزد «. هایش را روي هم فشرد مشتش را به میز کوبید و دندان
  ».فرستم نام می شخص بی

  ».منو ببخش«. ار نفر دیگر رنگش پرید، سرش را پایین انداخت و به فرش خیره شداین ب

اگه این اسم به گوششون برسه، . اي وجود نداره که به باورش ما چیزي جز افسانه باشیم خواهر روشنائی زنده«
شف بکنند به اگه خواهران به شکلی ک! این اسم رو هرگز، هرگز نباید بلند بگی. کنند شروع به کنجکاوي می
  ».ندازند کنی، قبل فرصت فریاد کشیدن، دور گردنت راداهان می چه کسی خدمت می

  »...اما من«. نفس زن بند آمد و دستش به سمت گلویش رفت

به این علته . بینی که براي بازجویی میان، چشمانت رو با ناخن در میاري از وحشت اینکه هر روز اونا رو می«
تا نتونند تو رو : دونند به این علته که اونا اسم تو رو نمی. تا نتونی اونا رو لو بدي: نباید بدونیکه تو اسامی بقیه رو 

  ».دونی مال منه تنها اسمی که تو می. ي ماست تا بتونیم خدمت کنیم این به خاطر محافظت از همه. لو بدند

  ».کنم من قبل لو دادن اسم تو زبانم رو با دندان قطع می... اما خواهر«
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... کردي که منو بفروشی تا اون برداشته بشه اما اگه یه راداهان دور گردنت بود، التماس می. گی االن اینو می«
وقتی چشمت به . نام بخشنده نخواهد بود اگه شکست بخوري، شخص بی. و بخشش من نیست که اهمیت داره

ه، مثل یه مهمانی دلپذیر چاي به نظرت چشم اون بیفته، هر چه که موقع زنده بودن با راداهان به سرت اومد
  ».رسه می

  ».م سوگند خورده... کنم اما من خدمت می«

کسانی که در . نام از پرده آزاد بشه پاداش خواهند گرفت اشخاصی که خوب خدمت بکنند، وقتی شخص بی«
  ».اشتباهشون خواهند داشتانتها براي تاسف خوردن از  خدمت به او شکست بخورند، یا با او بجنگند، زمان بی

در خدمت به . من فقط براي خدمت کردن زنده هستم«. کرد حاال با آشفتگی به فرش نگاه می» .البته، خواهر«
  ».سر قسمم. اربابمون شکست نخواهم خورد

  ».سر روحت«

  ».م من قسم خورده«. هاي سرکش او به باال نگاه کردند چشم

  »اي داشت؟ کتاب حرف دیگه. ي ما مثل همه. اهري ما، خو مثل همه«. دوباره تکیه داد

. گیر مادره اون با اعتراف. اي هم به چشمم خورد فرصت گشتن از سر تا ته رو نداشتم، اما چیزهاي دیگه«
  ».نامزدشه

  »دیگه چی؟. اي نیست مساله«. دستش را تکان داد» .گیر مادر اعتراف«. اخم کرد

  ».اون جوینده است«

  »دیگه چی؟. آییم اش بر می خوب، از عهده. جوینده! لعنت به روشنایی«. کوبید کف دستش را روي میز

  ».اند اون قوي و بزرگساله، با این وجود تنها دو روز بعد تحریک موهبت سردردها بیهوشش کرده«

  »مطمئنی؟ دو روز؟. دو روز«: زمزمه کرد. هاي او گشاد شده بودند این بار چشم. به آرامی بلند شد

دونم چطور  نمی. مطمئن نیستم که حقیقت داشته باشه. گم من فقط حرف کتاب رو می«. باال انداخت زن شانه
  ».ممکنه

  ».هرچه زودتر راداهان دور گردنش داشته باشیم بهتره«. به میز خیره شد» .دو روز«. دوباره روي صندلی نشست
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  ».از جانب اسقف. فرستاده شده بودپیامی پس . کنند حتی خواهران روشنایی با این حرف موافقت می«

  »اسقف شخصاً دستورات فرستاد؟«. ابرو باال برد

  ».دونستم که آیا اسقف با ماست یا علیه ما کاش می«: زیر لب اضافه کرد» .بله«

  »اسقف چی گفته؟«. به این حرف اعتنا نکرد

مچین دستوري شنیده بودي؟ اگه ه. اینکه اگه پیشنهاد سوم رو رد بکنه، خواهر ورنا خودش باید اونو بکشه«
چرا اسقف چنین دستوري . میره اون واقعاً چنین نیرومنده و براي بار سوم رد بکنه، به هر حال عرض چند هفته می

  »داده؟

  »هیچ وقت شنیدي کسی پیشنهاد اول رو رد بکنه؟«

  ».خوب، نه، فکر کنم نشنیدم«

. رد بکنه، باید کشته بشه تا از رنج جنون نهایی حفظ بشه داري هر سه پیشنهاد رو اگه موهبت. یکی از قوانینه«
  .تو هیچ وقت چنین دستوري ندیده بودي، چون نشنیده بودي که کسی پیشنهاد اول رو رد بکنه

اسقف . اونجا بود که اشاره به این قانون رو دیدم. م ها گذرونده ي پیشگویی من در آرشیوها وقتم رو با مطالعه
  ».ها رو خونده زده است؛ اسقف هم پیشگویی و وحشت. دونه، قوانین باستانی هور رو میتمام قوانین غیر مش

  ».زده؟ اسقف؟ هرگز ندیدم از چیزي بترسه وحشت«

اگه گردنبند زده . به اون مرد چه گردنبند زده بشه چه بمیره، منطبق بر اهداف ماست. اسقف حاال ترسیده«
. شاید بهتره بمیره. اگه بمیره، نیازي به این کار نداریم. کنیم می بشه، باهاش به روش همیشگی خودمون معامله

  ».دونند اگه هنوز نمی. شاید بهتره قبل اینکه خواهران روشنایی بفهمند چه کسیه، بمیره

بین خواهران روشنایی کسانی هستند که اگه بدونند چه «. زن باز روي میز خم شد و صدایش را پایین آورد
  ».کشنش کسیه می

چه فرصت باشکوهی . چه معضل خطرناکی براي اونا«. لبخندي روي صورتش پهن شد» .لبته که وجود دارندا«
  »از اون یکی موضوع چه خبر؟«. لبخند محو شد» .براي ما
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هایش را زیر  دست» .جایی که ازشون خواسته بودي منتظر هستند 2و وبر 1رنسون«. زن راست ایستاد
» .ند و قراره فردا آزاد بشن ها رو گذروند نازند که تمام آزمون به خودشون میکامالً «. هایش جمع کرد پستان

متعجبم . کمی بهشون یادآوري کردم که هنوز گردنبند دارند«. هاي باریکش نشست اي روي لب لبخند موذیانه
  ».که صداي لرزیدن پاهاشون تا اینجا نمیاد

ها کار  بگو که من باید روي گزارش. ري جاي من می تو به. من کالس درس دارم«. به لبخند زن اعتنا نکرد
هاي اسقف رو گذرونده باشند، اما هنوز تمام  ي آزمون اونا شاید همه. رم به دیدن دو دوستمون می. کنم

  »...و اون یکی. شون باید قسمی بخوره یکی. هاي منو نگذروندند آزمون

خواست   اوه، خیلی دلم می... خواي کی رو میکدوم یکی؟ کدوم ی«. زن با نگاهی گرسنه، روي میز خم شد
  »کنی؟ قول بده که همه چیز رو تعریف می. یا کمک کنم. که تماشا کنم

حاال برو و به کالس درس . ها ي داد کشیدن همه. از اول تا آخر. دم قول می. همه چیز«. به اشتیاق زن لبخند زد
  ».من برس

. این نوع از اشتیاق خطرناك بود. زیادي مشتاق بود. ون رفتاي سربهوا، رقصان از در بیر زن مثل دختربچه
به ذهن سپرد که در آینده از او کمتر استفاده بکند و چشمش . شد باعث فراموش کردن احتیاط و قبول خطر می

  . روي او باشد

اقو را قانع شد که به تیزي تیغ است و چ. اش را امتحان کرد از کشو یک چاقو برداشت و با انگشت شست، لبه
ي کوچک خاکی را از قفسه برداشت و در جیبش   یک مجسمه. در آستینی که داکرا در آن نبود فرو برد

  .ي ضخیم را برداشت قبل خروج از اتاق، شی دیگري را هم به خاطر آورد و از کنار میزش ترکه. گذاشت

ي نازك کتانی آبی رنگ خود با وجود گرمی هوا، ردا. دیروقت بود و راهروها ساکت و تقریباً خلوت بودند
  .یک مرد لوغ یافته بهب. دار جدید باعث لرزیدنش شد فکر این موهبت. هایش کشید تر دور شانه را محکم

هاي  هاي آویزان از دیوارها و میزهاي حاوي گل هاي دراز، از مقابل چراغ داد و از روي فرش سر تکان می
روشنایی شهر در . گذشت صدا می شدند، بی ه به حیاط زیرین باز میهاي کامالً پوشیده با پرده ک پالسیده و پنجره

  .حتماً نزدیک زمان جزر بود. شد ها وارد می هواي مرطوب از پنجره. زد ها چشمک می دور مثل فرشی از ستاره

درت به ن. کردند انداختند، با دیدن او تعظیم می ها را برق می ها و نرده بري ها که اینجا و آنجا گچ نظافتچی
  .ارزش توجه او را نداشتند. کرد ها نمی شد و مطمئناً اعتنایی به آن ها می متوجه وجود آن
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. چگونه ممکن بود؟ کسی اشتباهی جدي مرتکب شده بود. خشم صورتش را داغ کرد. به یک مرد لوغ یافتهب
  .حتماً به این دلیل بوده. توجهی یک بی

اي از روي فرش بود، درست به موقع او را دید  کردن لکهخدمتکاري که روي زانو حواسش معطوف به پاك 
  .سجده کرد و دوباره عذر خواست» .عفو کنید، خواهر«: گفت. و به سرعت از راهش کنار کشید

اما یک مرد؟ دوباره سر . شد جذب او اگر هنوز پسربچه بود به حد کافی مشکل می. لوغ یافته به یک مردب
ي  هاي بسته دو خدمتکار با شنیدن صدا جا خوردند، به زانو افتادند و چشم. زد با ترکه به روي پایش. تکان داد

  .هایشان که براي دعا بلند شده بود مخفی کردند خود را پشت دست

اما با . خوب، بزرگسال یا بچه، راداهان دور گردنش خواهد داشت و قصري پر از خواهران که مراقبش باشند
  .به شکل خطرناکی دشوار. کنترل کردن او شاید دشوار باشد. و جوینده .وجود راداهان هنوز یک مرد بود

و اگر آن هم . آموزشی براي او اتفاق بیفتد ٔشد، هنوز ممکن بود که سانحه به فکرش رسید که اگر الزم می
توانستند یک مرد را بدتر  دار وجود داشتند، خطرهایی که می شد، مطمئناً خطرهاي دیگري براي یک موهبت نمی

  .توانست او را جذب کند، یا از او بهره ببرد، ارزش دردسرها را داشت اما اگر می. از مرده رها سازند

ها  ي بین چراغ دا فکر کرد خالی است، سپس متوجه زن جوانی شد که در سایهبه راهروئی پیچید که ابت
پشت سر زن . یکی از نوآموزان. شناسد فکر کرد که او را می. ایستاده بود و از پنجره به بیرون خیره شده بود

ها  و به دروازه ي باز تکیه داده بود ي پنجره هایش به لبه نوآموز روي آرنج. جوان ایستاد و بازوانش را گره زد
  .کرد نگاه می

ببخشید خواهر، صداي اومدن «. زن جوان چرخید، نفسش بند آمد، احترام گذاشت. گلویش را صاف کرد
  ».وقت بخیر. شما رو نشنیدم

. ي زن جوان گذاشت و کمی بیشتر بلندش کرد اي باال آمدند، ترکه را زیر چانه وقتی چشمان درشت قهوه
  »، درسته؟3پاشا«

  ».نفر بعد براي نامیده شدن. نوآموز رده سوم. پاشا مائس. خواهربله، «

حتی یه رده . ي یه خواهر نیست، براي یه نوآموز از اون هم کمتر محرز شمردن، عزیزم، شایسته. نفر بعد«
  ».سوم
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 بله،«. داد، با خم کردن زانو احترام گذاشت پاشا چشمانش را پایین انداخت و تا آنجا که ترکه اجازه می
  ».عفوم کنید. خواهر

  »کنی؟ اینجا چکار می«

  ».کردم شب رو تماشا می .کردم، خواهر تماشا می تنها«

  »کنم، نوآموز؟ اشتباه می. کردي تماشا می ور ها گم دروازه میکه من . شب«

رار اق. چشمانش را روي مافوقش نگه داشتاش را بلند کرد و  چانهپاشا سعی کرد به پایین نگاه کند، اما ترکه 
  .را لیسید تششدر هاي چند بار لب ».کردم تماشا می ودروازه ر. ، اشتباه نکردیدنه خواهر«: کرد

سه خواهر  گن ، خوب، میگن می. شنیدم وا رهبین دختر هاي صحبت«. را بیرون ریختدلش سرانجام حرف 
در تمام  .جدید شخص هی. ارنمی ودار ر موهبت هیدارند که  هباش نهتو می یمعنبه این د و تنها نکه رفت هخیلی وقت

. هایش را لیسید باز لب» .هایی که من اینجا گذروندم، هیچ وقت آورده شدن یه شخص جدید رو ندیدم سال
به  يجدید مسئولیت شخصنامیده بشم، باید  هقرار هو اگ. یعنی امیدوارم که باشم... خوب، من نفر بعد هستم«

سخت . شمبخواهر نامیده که خواد  خیلی دلم می«. در هم فرو برد هایش را انگشت ».هشبمن گذاشته  ي عهده
خواهر،  کنید معفو. مدهوجدیدي نی هنوز شخصو . صبر کردم و صبر کردم. م م، سخت تالش کرده مطالعه کرده

 تماشا وبله، دروازه ر... پس. یا نه شایسته خواهم بودآیا که رو بگیرم  يهیجان و امیدوارجلوي توانم  اما نمی
  ».ببینم ور شمدناوامید که این کردم، با  می

  »ي یه شخص جدید؟ کنی توانایی الزم براي این کار رو داري؟ براي اداره و فکر می«

  ».کنم من هر روز مطالعه و تمرین می. بله خواهر«

  ».نشونم بده. که این طور«. از نوك دماغ به نوآموز نگاهی انداخت

. چنگی مستحکم و نیرومند بر هوا. کرد که چند وجب از زمین برخاست همچنان که به هم خیره بودند، حس
با این فکر، شعله از دو انتهاي تاالر برخاست . آید یا نه ي مداخله برمی دانست که آیا نوآموز از عهده نمی. بد نبود

هوا . رخوردها به دیواري از هوا ب آتش قبل از رسیدن به آن. پاشا عقب نکشید. و غران به سمت دو زن آمد
قبل اینکه آتش راهش را با . خطایی جزئی که پاشا به سرعت اصالح کرد. ترین در مقابل آتش نبود مناسب

  .آتش فس کرد و خاموش شد. ها چکیدند سوزاندن باز کند، هوا مرطوب شد، قطره

حس  چنگ محکمی را که نگهش داشته بود. دانست که قادر به حرکت نیست کرد، می هر چند تالش نمی
تورهاي . وقتی آزاد شد، پاشا را از زمین بلند کرد. اش کرد و آن را خرد کرد با یخ، سرد و شکننده. کرد می
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پاهاي خواهر دوباره از زمین . هاي مهاجم تنیده شدند، اما نتوانستند چنگ را بشکنند دفاعی دخترك اطراف رشته
  .ده بود توانایی مقابله داشتچه تحسین برانگیز؛ دخترك حتی وقتی گیر افتا. بلند شدند

شد و سر فرصت جواب متقابل داده  هر کدامشان دفاع می. ها در هم فرو رفتند، جنگیدند و گره خوردند طلسم
  .حرکت و ساکت، مدتی ادامه یافت دو نفري چند وجب باالتر از زمین آویزان ماندند و نبرد بی. شد می

به . ها جدا ساخت، همه را به دخترك گره زد و قفلشان کردسرانجام از بازي خسته شد و خودش را از تور
: فراري ساده، اما مکارانه. ها تقال کند ي وزن تمام طلسم آرامی روي زمین فرود آمد و گذاشت که پاشا بر علیه

پاشا . هاي تدافعی خودش روي سرش هاي تهاجمی، بلکه ریختن طلسم باقی گذاشتن حریف با نه تنها طلسم
  .اي نبود که به او آموخته بودند ي دفاع برنیامد؛ مطابق شیوه را نداشت و از عهده انتظار این

ها را تا  هاي فرش شد، گوشه نیرویی که در تاالر منتشر می. نوآموز اندکی اخم کرد و عرق از صورتش ریخت
با صدایی بلند،  همراه. پیشانیش چین برداشت. شد پاشا داشت خشمگین می. ها لرزیدند ها روي بست چراغ. کرد
  .پوشش روي زمین فرود آمد پاهاي دمپایی. ها را شکست اي در انتهاي دور راهرو خرد شد و او طلسم آینه

  ».قوانین نبود... طبق. قبالً همچین چیزي ندیده بودم، خواهر«. پاشا چند نفس عمیق کشید

وقتی خواهري . تو دیگه بچه نیستی. هاست قوانین براي بازي بچه«. ي او گذاشت که را دوباره زیر چانهرت
اگه همیشه به . باید آمادگی داشته باشی. هایی بربیاي که قانونی ندارند ي موقعیت کامل شدي، باید از عهده

اي بچسبی، شاید ببینی که نوك خیلی تیز چاقویی سمتت گرفته شده، توسط دستی که به  قوانین شخص دیگه
  ».قوانین تو اعتنایی نداره

  ».تشکر که نشونم دادید. تشکر خواهر«. هم نکرد پاشا اخم

مزیتی نادر در یک نوآموز، . این یکی جربزه داشت، هر چند اندك. در درون لبخند زد، اما به ظاهر نیاورد
  .حتی در یک رده سوم

 ياه رسیدند، چشم می ها شانه تااي ظریف که  موهاي قهوه: هایش پاشا را دوباره برانداز کنند گذاشت که چشم
و  باال،ها  شانهمغرور، ، شدند ها خیره می ها از نوعی که مردان به آن اي، مشخصات جذاب، لب قهوه درشت

  .شد نمیبه اختفایشان موفق هم  هاانحناهایی که لباس نوآموز

  .ي بازش رسید به میان سینهو پایین کشید  شگردن رويپاشا  ي ترکه را از چانه

  .بلوغ یافته به یک مرد
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 از کی اهنوآموزپاشا، و «: آمیز تعبیر شود گفت توانست هم تهدیدآمیز هم محبت صدایی آهسته که میبا 
  »باز بذارند؟ ون روهاي لباسش د که دکمهناجازه یافت

 اینکردم کسی  میفکر ن... تنها بودم. هشب خیلی گرمی. عفو کنید، خواهر« .سرخ داغی شدپاشا صورت 
خیلی . هکن خیلی عرق می وسط ناو«. تر شد سرخ ».هخنک کن ونسیم پوستم ره کخواستم  فقط می. هاطراف باش
  ».عفوم کنید. ام شرمنده

زن جوان دور  ي سینههاي  برآمدگیها را از  دست مالیمتبا ترکه به . ها رفت پاشا به سمت دکمه هاي دست
  .کرد

 گینشرم ،انتخاب کردهبراي اعطا به تو  شاو با خرد خودکه  چیزينباید از . چنین آفریدهاین  وخالق تو ر«
به خاطر  وتو ر مشکوکه، به خالق شونوفاداریکه  کسانیتنها . هرگز نباید از الطافش شرمگین باشی .باشی

  ».کنند میدست خالق در حداکثر عظمتش تحقیر ي  مغرورانهنمایش 

ن از ومنظورت«. چین انداخت به پیشانیشاخم  ».ندیده بودمش صورتن ایهرگز به . تشکر خواهر... البته«
  »؟هوفاداري مشکوك چی

 .شن، عزیزم در سایه مخفی نمی ،پرستند می ونام ر کسانی که شخص بی«. باال برد ابروترکه را کنار کشید و 
  ».حتی من. تو هم ممکنه یکی از اونا باشینه، که چرا . تونن باشن هر جایی می

نگید،  ونخودت موردر دچین حرفی همخواهر،  اوه، لطفاً«: اس کردالتم. به زانو افتاد و پاشا سرش را خم کرد
هاي شخص  خواهر روشنایی هستید و ما در قصر پیشگویان هستیم، درامان از زمزمه هشما ی. وخیشحتی به 

  ».نام بی

 تنها«. بعد اینکه برخاست، نگاه سختی به او انداخت. عالمت داد که بلند شودبه نوآموز با ترکه  »درامان؟«
باید همیشه  اوناحتی . خواهران روشنایی ابله نیستند. اینجادر حتی  ند،که در امان کنند میتصور  ها ابله

  ».حفظ کنندهاي تیره  در برابر زمزمهیشون رو هوشیار

  ».ونهم یادم می. بله، خواهر«

 از خودت بپرس چرا . اینو به خاطر بیار ،خجالت داد بهت دادهکه خالق  شکلی به خاطر وهر وقت کسی تو ر«
  ».شن نام از دیدن دست خالق سرخ می خص بیمثل ش

چنین فکر این خالق مورد هرگز در. دیبه من موضوعاتی براي تفکر داد .تشکر... بله، خواهر«: به لکنت افتاد
  ».نکرده بودم
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  »نیست؟ صحیح. هدلیلی دار کارشاو براي هر «

  »؟هن چیومنظورت«

  »؟چه برداشتی داري ،قدرت بدنی داده هامردبه بینی  میخوب، وقتی «

براي سیر کردن  هبتوناون  که در نظر دارهکه خالق  همعنیش این. هاستفاده کن شتا از. نندود همه می«
با  وو موهبت خالق ر هخالق بشموجب غرور تا کار کنه  .هکار کنبراي پیشرفت خودش . هاش کار کن خانواده

  ».هنکن تلفتنبلی 

در ذهنش چیزي چه  ،به تو داد ووقتی خالق این بدن ر به نظرتو «. ي روي پاشا باال پایین بردترکه را جلو
  »؟گذشت می

  »؟بنازه... اش آفریده بهخالق به نحوي تا ... استفاده کنم باید ازش. نمود نمی دقیقاً... من«

ما همه . چرا در این مقطع از زمان اینجائی. روي دلیل اینجا بودنت فکر کن. روش فکر کن«. با سر تائید کرد
  »نه؟ هدلیلی دارند، مگ وجودشونخواهران روشنایی براي . به منظوري اینجائیم

ن کنیم تا به وآموزش بدیم و هدایتش ور شداران چگونگی استفاده از یم تا به موهبتئما اینجا. اوه بله، خواهر«
  ».بسپارندگوش نام گوش ندن، بلکه به خالق  هاي شخص بی زمزمه

  »همچین قابلیتی داریم؟ طورچما و «

  ».کنیم راهنمائین وموهبت خودشاستفاده از در  ور اونااعطا شده تا بتونیم  گیبه ما موهبت ساحر«

دلیلی به و هم ر ات کنی قیافه ، فکر نمیاعطا کنهوهبت ساحرگی م ه توبکه  بودهخردمند اون قدر خالق  هو اگ«
  »تا ازش براي خدمت به خودش استفاده کنی؟ خواهر روشنایی؟ هاز رسالتت به عنوان ی یئ؟ شاید جزهدادبهت 

کمکی در خدمت  هتون من می ي قیافه طورچ. چطور، هیچ وقت به این صورت ندیده بودمش«. دمانپاشا خیره 
  »؟هآرمان خالق باشبه 

  ».کنه ، آشکارش میوقتی صالح دید. ما همیشه از قصد خالق خبر نداریم«. شانه باال انداخت

  .شک در صدایش مشهود بود» .بله، خواهر«

ي زیبایی اعطا کرده، بدن خوش ریختی داره، به چی فکر  بینی که خالق بهش قیافه پاشا، وقتی مردي رو می«
  »کنی؟ چه احساسی داري؟ می
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  ».شم مجذوب می. احساس خوبی دارم. فکر کنم. ندازه قلبم رو به تپش می... گاهی... من«. پاشا سرخ شد

دست زدن به چیزي . نیازي به سرخ شدن نیست، عزیزم«. ي لبخند مختصري را داد سرانجام به خودش اجازه
کنی راضی بشه؟ فکر  اش رو تحسین می کنی خالق از اینکه آفریده فکر نمی. که خالق آفریده، حسرت برانگیزه

برند و  ي زیبایی تو لذت می که مردها از مشاهدهخواد کارش رو دوست داشته باشی؟ همان طور  کنی که می نمی
  ».استفاده نکردن از چیزي که خالق بهت داده، گناهی نسبت به آفریدگاره. ي خالقند مشتاق لمس آفریده

اي بهم بخشیدید،  شما دید تازه. هیچ وقت به این شکل بهش فکر نکرده بودم«. پاشا با خجالت لبخند زد
امیدوارم روزي خواهر روشنایی با . شن دونم به نظرم بیشتر می گیرم، چیزهایی که نمی هر چه بیشتر یاد می. خواهر

  ».خردي نصف شما بشم

ترکه را به » .مثل امشب. ترین لحظات پیش میان هاي زندگی در عجیب درس. دانش وقتی بخواد میاد، پاشا«
کردي که چیزي بفهمی، اما  رون رو نگاه میاینجا ایستاده بودي و به این امید از پنجره بی«. سمت پنجره تاب داد

  ».چیز خیلی مهمتري آموختی

. اوه، تشکر خواهر، به خاطر وقتی که صرف آموزش به من کردید«. پاشا دست روي بازوي خواهر گذاشت
  ».هیچ خواهري این چنین به صراحت با من حرف نزده بود

، ییاد گرفت شه که خشمگین میکه نگهدارنده  هیدرس. ه، پاشاآموزشی قصر ي برنامهاز که خارج  هاین درسی«
بهتري از کنی و دست خالق رو شد، درك  فکر می من هاي حرف ي وقتی درباره. دار شپس نزد خودت نگه

 راهنمایی ي ، من همیشه آمادهسازي بیشتري محتاج بودي به شفاف هو اگ. خواهی داشتبه او  خدمت چگونگی
هاي  چه کسی به زمزمه گفت که شه ن طور که گفتم، هرگز نمیوهم. نگو اي هاما به کس دیگ. ت هستمکردن

  ».سپردهنام گوش  شخص بی

  ».تشکر. حتماً، خواهر«. پاشا احترام گذاشت

آخرین . اونا قانونمند هستند. هاي طراحی شده توسط قصر آزمون. گذرونه هاي زیادي می یه نوآموز آزمون«
در این . امیده بشی، اینه که مسئولیت شخصی جدید بهت سپرده بشهآزمون قبل از اینکه خواهر روشنایی ن

اما به این معنا نیست که . شون دشوار باشه اشخاص جدید ممکنه اداره. آخرین آزمون همیشه قوانین صادق نیستند
  ».بد هستند

  »دشوار؟«
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و به مکان جدیدي پرت  شناختند جدا شدند شن، از تنها زندگی که می اونا وقتی به اینجا آورده می. البته«
به این دلیل که . شون دشوار باشه ممکنه طغیان کنند، اداره. کنند هایی جدید که درك نمی شدند، با خواسته

  ».ما باید صبور باشیم. ترسند می

  »؟ از خواهرها؟ و قصر؟...ترسند می«

  »اولش که اینجا رسیدي نترسیده بودي؟ حداقل یه کمی؟«

  ».بیش از هر چیز مشتاقش بودم. اومدن به اینجا رویاي من بود اما. خوب، شاید یه کمی«

در مورد تو، با بلوغت رشد . اونا از قدرتی که دارند گیجند. واردین همیشه رویاي زندگیشون نیست براي تازه«
نه چیزي که . در مورد اونا، گاهی ناگهانی و غیرمنتظره است. بهش عادت کردي؛ جزئی از تو بوده. یافته
تونه  می. ور کنه و براي اونا تازگی داره راداهان ممکنه قدرت رو شعله. خواستند ریزي کردند یا می مهبرنا

  .با ما بجنگند. شه که گاهی مقاومت کنند ترس باعث می. ترسناك باشه

ي سوم، اداره کردن اونا به خاطر مصلحت خودشونه، تا وقت آموزش به  کار تو، مسئولیت یه نوآموز رده
. این یکی گاهی قانونی نداره. ي تو، قوانینی وجود داشتند هاي دیگه ي درس در همه. اهرها برسهدست خو

تونه  دونی تبعیت کنی، اداره کردنشون می اگه فقط از قوانینی که می. دونه شخص جدید هنوز قوانین ما رو نمی
باید بتونی هر چی که . ده کنیباید از هر چی خالق بهت داده استفا. گاهی گردنبند کافی نیست. مشکل باشه
. ترین آزمون براي خواهر شدنه این آخرین و واقعی. ندیده الزمه، انجام بدي ي این جادوگران تعلیم براي اداره

  ».نوآموزانی بودند که در این آخرین آزمون رد شدند و از قصر اخراج شدند

  ».هیچ وقت اینا رو نشنیده بودم«. چشمان پاشا گشاد شدند

شاید . خوشحالم که خالق منو براي کمک به تو برگزیده. پس شاید براي تو مفید بودم«. باال انداختشانه 
شاید به نفعت باشه که براي سواالتت . دیگران چندان تمایلی به موفقیت تو نداشتند و پیش خودشون نگه داشتند

  ».شه، پیش من بیاي در مورد شخص جدیدي که بهت سپرده می

تونند دشوار باشند  باید اقرار کنم فهمیدن اینکه اشخاص جدید می. کر به خاطر کمکتون، خواهرتش. آه، حتماً«
شن، و راهنمایی و کمک کردن بهشون  کردم که مشتاق یادگیري می فکر کنم همیشه تصور می. کنه نگرانم می

  ».شه بخش می لذت

. یدوار باشیم که همچین کسی به تو برسهام. بعضی مثل نوزاد در گهواره رام هستند. همه با هم فرق دارند«
هاشون  هاي قدیمی دیدم که بعضی راستش من حتی گزارش. کنند بعضی تا سر حد جنون طاقتت رو آزمایش می



 

 //:comwordpress.yakhoatashhttp.                        سحر: مترجم

قبل اینکه ما بهشون برسیم موهبت رو تحریک کردند، قبل از اینکه ما بتونیم راداهان دور گردنشون بندازیم و 
  ».کمکشون کنیم

  ».بیدار شدن قدرت بدون راهنمایی شدن از طرف ما، براشون خیلی ترسناك بودهحتماً ... نه«

گزارش قدیمی از یکی دیدم که از پذیرفتن . ساز کنه تونه اونا رو مشکل و همون طور که گفتم ترس می. البته«
  ».گردنبند در اولین پیشنهاد خودداري کرده

  »...یکی از خواهرها... این یعنی... اما«. برشان داشت. نفس پاشا بند آمد و انگشتانش دهانش را پوشاندند

  ».مسئولیت سنگینی به دوش ماست. ایم بهاییه که ما همه براي پرداختش آماده«. با اخم سر تکان داد

  »اما چرا والدین کاري نکردند که پیشنهاد رو بپذیره؟«

  »...یه مرد. دار بزرگسال بوده بتدر گزارشی که دیدم، شخص موه«. به جلو خم شد و صدایش را پایین آورد

یه مرد چطور ... تونه دشوار باشه ي یه پسربچه می ؟ اگه اداره...یه مرد«: زمزمه کرد. پاشا ناباورانه خیره ماند
  »شه؟ می

تونی بگی که خالق  همیشه نمی. ما همه براي خدمت به آرمان خالق اینجائیم«. نگاه یکنواختی به او انداخت
نوآموز مسئول یه شخص جدید باید از هر چه که خالق به . چرا چیزي رو که داري بهت داده چه طرحی ریخته،
قوانین همیشه . شه همیشه معلوم نیست که چه چیزي الزم می. گردنبند همیشه کافی نیست. او داده بهره ببره
  .جوابگو نیستند

شخص جدیدي بهت سپرده بشه که  دونی شاید خواي خواهر روشنایی باشی؟ حتی با وجود اینکه می هنوز می
  »تر باشه؟ ساز از مال تمام نوآموزان دیگه مشکل

دونم که آزمایشی از جانب شخص خالقه تا ببینه که  اگه شخص جدید مشکل باشه، می! بله، خواهر! اوه، بله«
چه که خالق  هر چه که یاد گرفتم، هر. دم هر چه الزمه انجام می. خورم شکست نمی. آیا واقعاً شایستگی دارم
شم که شاید از سرزمینی غریب با رسومی عجیب باشه و بترسه یا لج کنه یا  مراقب می. کنم بهم داده، استفاده می

و اگه اون قدر «. مکث کرد» .و شاید الزم باشه که براي موفقیت، قوانین خودم رو ابداع کنم. ساز باشه مشکل
دونم که خرد شما پشتیبان منه و  جدي باشه، اون وقت می لطف داشته باشید که حرفتون در مورد کمک به من

  ».محاله که شکست بخورم
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شاید تو با این «. متفکرانه اخم کرد» .کنه چقدر مشکل باشه فرقی نمی. سر حرفم هستم«. با لبخند سر تکان داد
شاید . ي خلقتش سطهي تو ببینه، به وا قیافه مورد مرحمت قرار گرفتی تا شخص جدید زیبایی خالق رو به واسطه

  ».دي به این طریق باشه که تو مسیر صحیح رو به شخص جدید نشون می

  ».نشان دادن روشنایی دست خالق به شخص جدید، به هر طریقی، افتخار بزرگیه«

خوام پیش رئیس  حاال می«. هاي او را گرفت راست ایستاد و دست» .در این مورد حق با توست، عزیزم«
بهش بگو که . بگی که وقت فراغت زیادي داري و از فردا، الزمه که کارهایی بهت محول بشننوآموزان بري و 

  ».کنی وقت زیادي با تماشاي بیرون تلف می

  ».بله، خواهر«: با خجالت گفت. پاشا سرش را خم کرد و احترام گذاشت

. گردند دار می بال یه موهبتمن هم شنیدم که سه خواهر دن«. وقتی نوآموز به باال نگاه کرد، خواهر لبخند زد
فکر کنم تا برگشتشون مدتی طول بکشه، اما وقتی رسیدند، و اگه اونو با خودشون آوردند، به اسقف یادآوري 

  ».کنم که تو نفر بعدي هستی و براي وظیفه آمادگی داري می

  »!تشکر! اوه، تشکر خواهر«

  ».تو زیبایی کار خودش رو نشون داده خالق به واقع در آفرینش. تو زن جوان زیبایی هستی، پاشا«

  ».تشکر، خواهر«: گفتسرخ شدن  دونب

  ».از خالق تشکر کن«

ي نیت خالق یاد بدید؟  خواهر؟ قبل از رسیدن شخص جدید، امکانش هست که بیشتر درباره .البته، خواهر«
  »کمک کنید که بفهمم؟

  ».اگه مایل باشی«

  ».خوام واقعاً می. اوه، البته«

برام . حاال برو پیش رئیس نوآموزان«. راست ایستاد» .البته. البته، عزیزم«. ي پاشا سیلی زد به گونه با مالیمت
  ».خواهر کار بهتري از تماشاي بیرون نداشته باشه-زودي- قابل قبول نیست که یه به

بخشید، اسمتون رو ب... خواهر«. ایستاد و برگشت. با لبخند احترام گذاشت و به پایین راهرو دوید» .بله، خواهر«
  ».دونم نمی
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  »!برو«

  ».بله، خواهر«. پاشا جا خورد

هاي تا  داشت و با پایش گوشه هاي سریعی برمی هاي باسن پاشا را تماشا کرد که قدم جنبیدن برآمدگی
  .دخترك مچ پاي ظریفی داشت. کرد ها را صاف می ي فرش خورده

  .بلوغ یافته به یک مرد

هاي چوبی،  بیشتر که پایین رفت، پله. ها پایین رفت ه به راه افتاد، از راهروها و پلهافکارش را جمع کرد و دوبار
جاي درخشش گرم . گرما کاهش یافت، هر چند بوي نم امواج و خفه بودن هوا کاهش نیافت. سنگی شدند

ي  ي قوز کرده دمهاز تعداد خ. هایی گرفت که به فواصل زیاد از هم قرار داشتند هاي لرزان مشعل ها را سایه چراغ
گرفته،  ترین طبقات ادامه داد، زیر انبارهاي خاك راهش را به پایین. قصر کاسته شد تا اینکه دیگر کسی را ندید

توپی از شعله . ها افزایش یافت تا اینکه دیگر نبودند فواصل مشعل. ها تر از اقامتگاه خدمتکاران و کارگاه پایین
  .ي راهش را ببیند داشت تا ادامه روي کف دستش روشن کرد و باال نگه

اتاق کوچک که دیوارهاي سنگی . اي به مشعل خاموش کنار ورودي فرستاد وقتی به در مورد نظر رسید، شعله
اي روي زمین، مشعلی روشن و دو جادوگر  زده شده بود که جز حصیر کپک داشت، نوعی سرداب فراموش

  .وختن قیر و کپک مرطوبس: بو ناخوشایند بود. شد چیزي در آن یافت نمی

ي مقام باالیشان را  ي شایسته ي ساده هر دو جامه. وقتی وارد شد، دو نفر با مختصري تلو تلو خوردن بلند شدند
متوجه شد که به خاطر به خود نازیدن نیست؛ . اي روي صورتش داشت هر کدام لبخند محو ابلهانه. به تن داشتند

آخرین شبشان در . االً آخرین شبشان در قصر پیشگویان را جشن گرفته بودنداحتم. گساري کرده بودند ها باده آن
  .آخرین شبی که راداهان به گردن داشتند. کنار خواهران روشنایی

اي با قد  سم وبر مرد ساده. دو مرد از زمان بچگی که تقریباً همزمان به قصر آورده شدند، دوست بودند
ي اندامش زیادي بزرگ  بود که نسبت به صورت ظریفش بقیه اي روشن و اصالح صاف متوسط، موي قهوه

ریش کوتاه خیلی مرتبی . نویل رنسون کمی بلندتر بود، با موي کوتاه سیاه که به پایین صاف شده بود. نمود می
در کنار . چشمانش تقریباً به تیرگی موهایش بودند. داشت که به تازگی چند تار خاکستري در آن پیدا شده بود

  .رسید تر به نظر می ظریفش، مشخصات صورتش برجستهدوست 

از زمان ورودش به قصر، از وقتی که یک پسربچه . اي شده قیافه کرد که او مرد خوش خواهر همیشه فکر می
خواهر خودش آن زمان نوآموز بود و نویل کسی بود که به او سپرده شد؛ آخرین آزمون . شناخته بوده، او را می
  .خیلی وقت پیش بوده. روشنایی شدنقبل از خواهر 
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شد،  وقتی راست می. آمیز، هر چند متزلزلی کرد جادوگر رنسون دست به سینه گذاشت و تعظیم اغراق
  .کرد رغم سن و شروع خاکستري شدن موها، لبخند همیشه صورتش را بچگانه می علی. تبسمش گشاد شد

  »...عصرتون بخیر، خواهر«

رنسون . شکستن استخوان گونه را حس کرد. با ترکه روي صورت او کوبیدبا حداکثر قدرتی که داشت، 
  .فریادکشان روي زمین افتاد

قبالً بهت گفتم، وقتی تنها هستیم هیچ وقت اسم منو به کار «: اش با خشم گفت هم فشرده هاي بر از بین دندان
  ».اي براي فرار از دستور نیست مست بودن بهانه. نبر

رنسون که . حرکت ماند، لبخندش رفته بود نی گشاد و صورتی سفید مثل سنگ بیجادوگر وبر با چشما
  .دستش را روي صورتش گرفته بود، روي زمین غلتید و روي حصیر ردي از خون به جا گذاشت

ها قبول  ي امتحان کنی؟ ما از همه به چه جراتی این کار رو می«. رنگ با شتابی سرخ به صورت وبر برگشت
  »!گریمما جادو! شدیم

ربا،  ضربه او را به دیوار پرت کرد، جایی که مثل میخی به آهن. اي از قدرت را به راداهان فرستاد رشته
درد را آن قدر » !هنوز از امتحان من قبول نشدید! قبول شدید! قبول شدید«: داد زد. گردنبند به دیوار چسبید

اینه طرز احترام ! دي ه خواهر رو مخاطب قرار میاین طوري ی«. شد پیچاند که وبر داشت از شدت عذاب خفه می
  »!گذاشتن

با صدایی خشن که . به هر زحمتی که بود، روي زانوهایش بلند شد. رشته را قطع کرد و وبر روي زمین افتاد
هایش با احتیاط  چشم» .احترامی ما رو ببخشید استدعا دارم بی. عفوم کنید، خواهر«: درد در آن مشهود بود گفت

  »بخشید؟ لطفاً؟ ما رو می. هاي از روي مستی بود فقط صحبت«. شدند تا به نگاه او رسیدندبلند 

. نالید، اشاره کرد خورد و می مشت روي باسنش گذاشت و با ترکه به آن یکی که روي زمین غلت می
ر یه سیلی اومدم از هر دوتون امتحان بگیرم، نه اینکه به خاط. براي این چرندیات وقت ندارم. درمانش کن«

  ».آروم، ناله و شکایت بشنوم

آروم دراز . کنم کمکت می. نویل، چیزي نیست«. وبر روي دوستش خم شد، به مالیمت به پشت خواباند
  ».بکش
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. شروع کرد به صحبت و مداوا. هاي خودش را گذاشت هاي لرزان مرد را کنار کشید و به جایش دست دست
وبر . زیاد طول نکشید؛ وبر در درمان کردن استعداد داشت. انتظار کشید صبرانه بازوانش را گره زد و خواهر بی

  .کمک کرد که دوستش برخیزد و با مشتی حصیر، خون را از زخم مداوا شده پاك کرد

اي از آن به  زد، اما نگذاشت ذره هایش برق می خشم در چشم. رنسون خودش را به روي پاهایش بلند کرد
  »چه انتظاري از ما دارید؟. ید، خواهرعفوم کن«. صدایش راه بیابد

  ».تموم کردیم. لطفاً خواهر، ما هر کار که خواهران خواستند انجام دادیم«. وبر به کنار او آمد

هامون یادتون رفته؟ یادتون رفته بهتون چی گفتم؟ فکر  حرف. تموم کردید؟ تموم کردید؟ فکر نکنم«
ها؟ هیچ کسی از  ا شاد و شنگول از اینجا برید؟ آزاد مثل پرندهره؟ به همین راحتی بذارم شم کنید یادم می می

  ».موضوع یه قسم در میانه. شه اینجا بدون مالقات با من یا یکی از خواهرانم مرخص نمی

  .دو نفر به هم نگاه کردند، نیم قدم عقب رفتند

  ».خوریم اگه بذاري که بریم، بهت قسم می«: وبر پیشنهاد کرد

. خورید، پسرها قسم به من؟ به من نیست که قسم می«: د، سرانجام صدایش آهسته درآمدمدتی تماشایشان کر
تون از امتحان قبول شد  و تنها بعد اینکه یکی«. رنگ هر دویشان کمی پرید» .دونید می. قسم به نگهدارنده است

  ».تون مجبوره که قسم بخوره تنها یکی. رسه نوبت به قسم می

  »مون؟ مون مجبوره که قسم بخوره، خواهر؟ چرا تنها یکی تنها یکی«. بلعید »مون؟ یکی«: رنسون پرسید

  ».قراره که بمیره. چون او یکی نیازي به قسم خوردن نداره«: زمزمه کرد

  .نفس هر دویشان بند آمد و به هم نزدیک شدند

  »این امتحان چیه؟«: وبر پرسید

  ».هاتون رو دربیارید تا شروع کنیم لباس«

  »هامون، خواهر؟ حاال؟ اینجا؟ لباس«. رنسون دستش را کمی بلند کرد. کردندبه هم نگاه 

من هر دوتون رو موقع شناي لخت در دریاچه تماشا . خجالتی نباشید، پسرها«. به هر کدامشان نگاهی انداخت
  .تر از کمرش نگه داشت دستش را کمی پایین» .کردم، وقتی این اندازه بودید

  ».تی بود که ما بچه بودیم، نه از وقتی که مرد شدیماما وق«: وبر شکایت کرد
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  ».سوزونمش دفعه بعد، روي بدنتون می. وادارم نکنید دوباره بگم«. غره رفت چشم

با دقت به سر تا پایشان نگاه کرد، تنها . هایشان از روي سر کردند هر دو پس رفتند و شروع به درآوردن جامه
  .صورت هر دو مرد زیر نور مشعل سرخ شد. کردنشان را نشان دهدبراي اینکه عدم رضایتش از بحث 

  ».هر دوتون. پشت به دیوار«. با حرکت مچ، چاقو را به کف دستش آورد

با تزریق جریان . ها را به دیوار کوبید ي کافی سریع حرکت نکردند، با استفاده از گردنبند آن وقتی به اندازه
روي دیوار پهن شده بودند و . حرکت کرد ها را پشت به سنگ بی ها، آن باریکی از قدرت به هر یک از راداهان

  .از بلند کردن حتی یک انگشت عاجز بودند

  ».هر کاري. کنیم ما هر کاري می. لطفاً خواهر، ما رو نکش«: رنسون زمزمه کرد

حاال . گند نرسیدیماما هنوز به سو. تون البته یکی. کنید بله، می«. ي او شد هاي تیره نگاه سردش متوجه چشم
  ».کنم زبونت رو ساکت کن یا من برات ساکتش می

ي او گذاشت،  نوك چاقو را باالي سینه. در حالی که هر دو را عاجز نگه داشته بود، اول سراغ وبر رفت
هایش را بر هم فشرد و از صورتش عرق  وبر دندان. آهسته پایین کشید، با دقت تنها پوست را برید و نه بیشتر

بعد اینکه بریدگی به طول یک ساعد ایجاد کرد، به جایی که شروع کرده بود برگشت و . اش لرزید چانه. تریخ
کشید، صداهاي  موقعی که چاقو را می. شان حدود عرض یک انگشت باشد کنار اولی طوري برش داد که فاصله

خون روي سینه به راه افتاده قطرات ریز . رسیدند انتهاهاي دو خط به هم می. گریخت گنگی از گلوي مرد می
  .ي قابل توجهی از آن را آویزان باقی گذاشت پوست را با نوك چاقو در باال بین دو برش جدا کرد و تکه. بودند

اشک همراه . ي آویزان پوست در باال ایجاد کرد هاي دوقلو را به همراه تکه نوبت رنسون رسید و همان برش
خواهر وقتی تمام کرد، راست ایستاد و . تر از آن بود ی نزد؛ عاقلعرق روي صورت رنسون ریخت، اما حرف

  .چاقو را به آستینش برگرداند. چه خوب. شبیه هم بودند. کارش را بررسی کرد

نه . تا اونجا که به خواهران روشنایی مربوطه، البته. شه و آزاده که بره یکی از شما فردا راداهانش برداشته می«
اگه خوب خدمت . شه شروع خدمت یکی از شما به او می. تر، به نگهدارنده مربوطه مهم تا جایی که به من، یا

خوب، دوست ندارید از ... ها شکست بخورید اگه در ماموریت. گیرید کنید، وقتی که از پرده رها شد پاداش می
  ».بالیی که سرتون میاد مطلع باشید

هر دو . تونیم سوگند بخوریم از ما؟ ما هر دو می خواهر، چرا تنها یکی«: رنسون با صدایی لرزان پرسید
  ».تونیم خدمت کنیم می
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  .همیشه خودراي بوده. دوست نداشت کسی از طرف او حرف بزند. نگاه وبر ناگهان به سمت دوستش رفت

. یکی از شما باید در آزمون من موفق بشه تا حق سوگند خوردن رو کسب کنه. سوگند یه سوگند خونینه«
دونید جادوگرها چطور موهبت  می. ده اره امشب موهبت رو از دست بده، جادوش رو از دست میاون یکی قر

  »دن؟ رو از دست می

  .هر دو سر تکان دادند

گفت که انگار دارد در مورد کندن پوست  طوري می» .ریزه وقتی پوستشون کنده بشه، جادو ازشون بیرون می«
  ».مونه هیچی باقی نمی ریزه تا اینکه بیرون می«. کند هلو صحبت می

  .اش را بست و لرزید رنسون چشمان تیره. وبر به او زل زد، صورتش سفید شده بود

بعداً یه داوطلب از بین شما «. اش پیچید همزمان، انتهاي آزاد پوست هر یک از مردها را دور انگشت اشاره
خوام هیچ کدومتون فکر کنه که مردن  نمی. شه این تنها یه نمایش مختصر براي کسیه که داوطلب می. خوام می

فکر کنم . اجازه دارید که داد بکشید، پسرها«. ها تحویل داد لبخند گرمی به آن» .راه آسونی براي خالص شدنه
  ».دردتون بگیره

صبورانه منتظر ماند تا فریادها ساکت شدند و . هایشان کند هاي پوست را محکم کشید و از روي سینه تکه
  .ي تثبیت در ذهن داده شود ها اجازه همیشه به صالح بود که به درس. ایشان را تماشا کرده مدتی هم ناله

ما به خالق خدمت . کنیم، همان طور که خواهران به ما یاد دادند لطفاً خواهر، ما به خالق خدمت می«: وبر نالید
  ».کنیم، نه نگهدارنده می

. دم، سم خالق وفاداري، حق انتخاب اول رو به تو می حاال که تو این همه به«. با خونسردي براندازش کرد
  »میره؟ مونه یا می خواي کسی باشی که امشب زنده می می

  »چرا اون؟ چرا حق انتخاب اول به اون برسه؟«: رنسون پرسید

. نگاهش را به وبر برگرداند» .زنی وقتی بهت گفتن، تو هم حرف می. زبونت رو ساکت نگه دار، نویل«
اش  هایش را روي سینه دست» میره، تو یا بهترین دوستت؟ خوب، سم؟ کی می«. با انگشت بلند کرداش را  چانه

  .گره زد
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صدایش به شکل . به دوستش نگاه نکرد. رنگ پوستش پریده بود. با چشمانی تهی به خواهر نگاه کرد
ترجیح . خورم سوگند نمی من به نگهدارنده. بذار نویل زنده بمونه. منو بکش. من«: اي یکنواخت درآمد زمزمه
  ».دم بمیرم می

گی، نویل؟ کی زنده  و تو چی می«. خواهر مدتی به چشمان تهی او نگاه کرد و سپس به رنسون رو کرد
  »خوره؟ کی به نگهدارنده سوگند می. میره؟ تو یا بهترین دوستت در این دنیا مونه؟ کی می می

اش به سمت خواهر  چشمان تیره. هایش را لیسید لب. اه نکردنویل نگاهی به وبر انداخت که متقابالً به او نگ
  .برگشتند

من زنده موندن رو انتخاب . خواد بمیره، بذار بمیره اگه می. کنه مردن رو انتخاب می. حرفش رو شنیدي«
  ».خورم به نگهدارنده سوگند می. کنم می

  ».سر روحت«

 ».ر روحمس«. زدند چشمانش با قاطعیت برق می. آهسته سر تکان داد

نویل، خوشحالم که . پس حله. همه راضی هستیم. خیله خوب، ظاهراً دو دوست به توافق رسیدند«. لبخند زد
  ».سربلندم کردي. شی تو کسی هستی که به ما ملحق می

  »مجبورم اینجا باشم؟ باید تماشا کنم؟«: رنسون پرسید

  ».تو باید انجامش بدي«. ابرو باال برد» تماشا کنی؟«

اوه، نه اینکه گاهی . دانست که او برگزیده خواهد شد خواهر همیشه می. بلعید، اما قاطعیت در نگاهش ماند
وقت زیادي صرف او کرده بود، مطیع خودشان . او را خوب آموزش داده بود. دانسته هایی نداشته، اما می شک

  .کرده بود

  »م گردنبند برداشته بشه؟شه قبل از مرگ ممکنه درخواستی بکنم؟ می«: وبر زمزمه کرد

اش  تا آتش حیات جادوگر بسازي و قبل از اینکه ما فرصت گرفتن زندگیت رو داشته باشیم، خودت خاتمه«
  ».درخواست رد شد«. سر تکان داد» رحم؟ کنی من ابلهم؟ یه زن ابله دل بدي؟ فکر می

در این اتاق تنها بود و این . انداخت وبر روي زانوانش ولو شد و سرش را پایین. هر دو راداهان را رها ساخت
  .دانست را می
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  »شه؟ این چی می«. اش اشاره کرد به زخم خونی روي سینه. هایش را باال گرفت رنسون ایستاد و شانه

. رفیق صمیمیت زخم برداشته«. وبر ایستاد؛ نگاهش روي زمین ماند» .بایست. سم«. خواهر به وبر رو کرد
  ».درمانش کن

رنسون . ي رنسون گذاشت و شفا دادن را آغاز کرد هیچ حرفی برگشت، دستش را روي سینه بیوبر سرانجام 
خواهر به سمت در رفت و پشتش را به آن تکیه داد، کار وبر را تماشا . راست ایستاد و منتظر ماند که درد برود

  .آخرین کارش. کرد

یوار دور رفت، پشتش را به آن تکیه داد، سر وقتی تمام کرد، نه به خواهر نگاه کرد نه به رنسون، بلکه به د
  .سرش را بین زانوانش قایم کرد و بازوانش را دور پاهایش گرفت. خورد تا اینکه روي زمین نشست

  »چکار باید بکنم؟«. جادوگر شفا یافته اما همچنان برهنه، به سمت خواهر آمد و منتظر ایستاد

دسته . چرخش سریعی به آن داد، تیغه را در هوا گرفت. وردتکانی به مچش داد، باز چاقو را به کف دستش آ
  .را جلوي رنسون نگه داشت

  ».زنده. باید پوستش رو بکنی«

  .دسته را آن قدر جلوي صورت او نگه داشت تا دستش باال آمد و آن را گرفت

  ».زنده«: به چاقو در دستش خیره شد و تکرار کرد. هاي رنسون از نگاه مستحکم خواهر کنار کشیدند چشم

ي مفرغی  مجسمه: هایش دست برد و شی کوچکی را بیرون کشید که با خودش آورده بود به یکی از جیب
صورت ریز ریشوي آن با حیرت به باال نگاه . مردي روي زانو که کریستالی را باالي سرش نگه داشته بود

ذرات معلق ریزي در داخلش به  .شد هاي چند وجهی ختم می کریستال اندکی کشیده بود و به گوشه. کرد می
ي رداي نازکش، گرد و خاکش را پاك کرد و آن را جلوي  با گوشه. مانند آسمانی پر از صور فلکی ثابت بودند

  .رنسون گرفت

جادو رو موقعی که از دوستت . گن به کریستال کویلیون می. این خودش جادوییه و حاملی براي جادوئه«
ي جادو به کویلیون کشیده شد، درخشش نارنجی پیدا  تی و فقط وقتی که همهوق. کنه ریزه جذب می بیرون می

  ».براي اثبات اینکه کار رو انجام دادي، کریستال رو برام میاري. کنه می

  ».بله، خواهر«. رنسون بلعید
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دار را آن قدر جلوي او نگه داشت که از دستش  ي کریستال مجسمه» .خوري قبل اینکه برم، تو سوگند می«
هاي بعدي شکست  کافیه در این یا هر کدوم از ماموریت. این اولین ماموریتت بعد سوگند خوردنه«. رفتگ

  ».کنی تا ابد این آرزو رو می. تونستی جات رو با رفیقت عوض کنی بخوري تا آرزو کنی که کاش می

گاه سریعی از روي ن» .بله، خواهر«. ي کوچک را با دیگري نگه داشته بود چاقو را با یک دستش و مجسمه
... شه خواهر، می«. صدایش را پایین آورد. شانه به مردي انداخت که تکیه داده به دیوار، روي زمین کز کرده بود

  ».هاش رو دارم یا نه دونم موقع انجام کار طاقت حرف نمی. شه زبونش رو ساکت کنید می

  ».کنه، زبونش رو ببر میهاش اذیتت  اگه حرف. تو یه چاقو داري، نویل«. ابرو باال برد

  ».ي جادو بمیره چطور اگه قبل بیرون ریختن همه«. اي چشمانش را بست بلعید و لحظه

. مونه ي با اهمیتی از جادو در وجودش باقی مونده، زنده می در حضور کویلیون، تا زمانی که کوچکترین ذره«
. شی که کار تموم شده ري متوجه میتو این طو. کنه ي جادو، کریستال شروع به درخشش می بعد جذب همه

  ».تونی سریع راحتش کنی اگه دلت خواست، می. کنی دم با دوستت چکار می بعدش اهمیت نمی

  ».با جادوش«. کمی به جلو خم شد» چطور اگه سعی کنه جلوم رو بگیره؟«

بعد . و رو نخواهد داشتتوانایی مقابله با ت. کنم این یکی رو من با استفاده از گردنبندش ساکت می«. لبخند زد
اونو با خودت بیار و به . شه راداهان باز می. مونه اینکه مرد، نیروي زندگی براي بسته نگه داشتن راداهان باقی نمی

  ».همراه کریستال به من تحویل بده

  »شه؟ و جسد چی می«

ه تو وقت زیادي براي آموزش ب. تو طرز استفاده از جادوي کاهشی رو بلدي«. نگاه سختی به او انداخت
با جادوي کاهشی از شر . ازش استفاده کن«. نگاهی به وبر انداخت» .صرف کردم، همین طور خواهرهاي دیگه

  ».ي خون تا آخرین قطره. هر تکه از اون. جسد خالص شو

  ».خیله خوب«. تر ایستاد و سر تکان داد رنسون راست

پیش من بیاي، یه ماموریت دیگه هست که امشب انجام وقتی کارت اینجا تموم شد و قبل از اینکه موقع سحر «
  ».دي می

  »یکی دیگه؟ امشب باید یه ماموریت دیگه انجام بدم؟«. رنسون نفس عمیقی کشید، آهسته بیرون داد
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. ي کار اول پاداشیه براي انجام شایسته. از این دومی خوشت میاد«. اش سیلی زد لبخند زد و آهسته به گونه
شکست مجازات خودش رو داره که امیدوارم . هاي خودش رو داره به نگهدارنده پاداش فهمی که خدمت می

 ».هیچ وقت تجربه نکنی

  »و این ماموریت دوم چیه؟«. رسید مشکوك به نظر می

  »شناسی؟ نوآموزي به اسم پاشا می«

  ».مردي در قصر نیست که پاشا مائس رو نشناسه«. غرولند کرد

  »شناسنش؟ ها چقدر خوب می و این مرد«

  ».ها عالقه داره به بوسیدن و بغل کردن در گوشه«. رنسون شانه باال انداخت

  »ره؟ از بوسیدن و بغل کردن جلوتر نمی«

هاي پاشا رو شنیدم و اینکه  هاشون از ساق تعریف. شناسم که دستشون رو به زیر دامنش بردند چند مرد می«
. اما فکر نکنم کسی موفق شده باشه. دور بدنشون انداخته بشهها  حاضرند موهبتشون رو تسلیم کنند تا اون ساق

  ».یه نفر خصوصاً، وارن جوان، دایم مراقبشه. دفاعه ي بی بعضی مردها طوري مراقبش هستند که انگار یه بچه گربه

  »ده؟ وارن از مردهاییه که پاشا بهشون بوس و بغل می«

اگه وارن اون قدر شهامتش رو «. آهسته خندید» .تهفکر نکنم وارن رو بشناسه حتی اگه درست جلوش وایس«
حاال ماموریت «. اخم کرد» .جمع کنه تا دماغش رو از آرشیوها برداره و صورت به صورت به پاشا نگاه کنه

  »چیه؟

ي  بهش بگو فردا قراره ترخیص بشی و وقتی همه. خوام به اتاق پاشا بري وقتی کارت اینجا تموم شد، می«
بهش بگو که در این وحی، خالق بهت گفت که پیشش . ت سر گذاشتی، خالق بهت وحی کردها رو پش امتحان

بیاي و بهش طرز استفاده از موهبت شکوهمند بدنی رو که بهش اعطا شده آموزش بدي، اینکه چطور از این 
ار شد، آماده اي که خالق براش در نظر داره آشک موهبت براي ارضاي مردها استفاده کنه تا وقتی که رسالت ویژه

  .باشه

ترین کسیه که تا  ي فرد جدیده، چون اون مشکل بهش بگو خالق گفت که این کار به منظور کمک در اداره
هاي  ي اون امشب گرم بود تا بین پستان بهش بگو خالق افشا کرد که به اراده. به حال به یه نوآموز سپرده شده
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بعدش ازت «. لبخند تمیزي به او زد» .بر پاشا آشکار بشن هاي خالق پاشا، روي قلبش، عرق بشینه تا خواسته
  ».خوام که طرز ارضاي یه مرد رو بهش یاد بدي می

کنه یا حاضر به  شه که فکر کنی همچین چیزي رو باور می چه چیز باعث می«. با بهت به خواهر خیره شد
  »شه؟ همکاري می

. بیشتر از رفتن دستت به زیر دامنش گیرت بیاد نویل، کافیه اینا رو بهش بگی که خیلی«. لبخندش پهن شد
  ».ها، پاهاش رو دورت انداخته احتماالً قبل تموم شدن حرف

  ».خیله خوب«. همچنان مبهوت سر تکان داد

هایش  دوباره به چشم» .براي ماموریت مناسبی... خوشحالم که تو«. ي رنسون را برانداز کرد تنه به دقت پایین
حداقل هر چی که تا سحر فرصتش . رسه، بهش یاد بده براي ارضاي یه مرد به فکرت می هر چیز که«. نگاه کرد
خوام طرز راضی کردن یه مرد رو بلد باشه، طوري که اون مرد مرتب پیشش  می. خوب بهش یاد بده. رو داري
  ».برگرده

  ».بله، خواهر«. لبخند زد

خوام به  نمی. کنی، نویل اش با مالیمت رفتار میباه«. ي او گذاشت و کمی بلندش کرد نوك ترکه را زیر چانه
دوباره به پایین » .خوام ازش لذت ببره می. ي خیلی دلپذیري باشه خوام براش تجربه می. هیچ شکل ناراحتش کنی

  ».خوب، با چیزي که داري حداکثر تالشت رو بکن«. نگاه کرد

  ».هیچ وقت شکایتی نداشتم«: به تندي گفت

مبادا روش . زنند کنند؛ پشت سرشون حرف می مورد جلوي روي مردها شکایت نمی ها در این زن. احمق«
شی  مطمئن می. خوام امشب بخوابی نمی. تا سحر وقت داري. بپري، خودت رو ارضا کنی، بعدش بیفتی و بخوابی

  ».هر چی که بلدي. دي خوب بهش آموزش می. اي باشه که مشتاقانه به خاطر بیاره تجربه

اي در خدمت به  ي خوشایندي باشه، اما به هر حال وظیفه شاید وظیفه«. بیشتر به باال فشردترکه را کمی 
کافیه در این یا هر کدوم از وظایف دیگه شکست بخوري، اون وقت خدمتت بالفاصله تموم . نگهدارنده است

ارش جامعی از هر چی صبح، گز. تمام مدت که باهاشی هوشیار باش. اما عذابت ادامه داره و ادامه داره. شه می
دونه، تا بتونم هدایتش  الزمه بدونم که چی می. دي همه جزئیات رو گزارش می. که بهش یاد دادي انتظار دارم

  ».کنم

  ».بله، خواهر«
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رسی و  هر چه کارت اینجا زودتر تموم بشه، زودتر به پاشا می«. ي مرد تکیه داده به دیوار شد نگاهش متوجه
  ».ش در اختیارتهوقت بیشتري براي آموز

  ».بله، خواهر«. با لبخند سر تکان داد

ي نویل را از زمین بلند کرد و به سمت او  ي دستش، جامه با اشاره. ترکه را کنار کشید و او نفس راحتی کشید
  .انداخت

فردا کار «. تماشا کرد که او لباس را مرتب کرد و از سرش رد کرد» .ي خجالت خودت هستی مایه. بپوشش«
 ».شه ي اصلی، شروع می اصلی، وظیفه

  »اي؟ چه کاري؟ چه وظیفه«. هایش به نوبت از لباس درآمدند سرش و سپس دست

وطنت که یادت هست؟ تو . بعد اینکه ترخیص شدي، باید فوراً بري و به خدمت سرزمین مادریت دربیاي«
  ».مسائل مهم. اريتو کارهایی اونجا د. عازم آیدندریل هستی تا مشاور شاهزاده فایرن بشی

 »مثل چی؟«

ها بشی،  ي انجام اولین و دومین وظیفه و بعدي اما فعالً قبل از اینکه آماده. زنیم صبح در موردش حرف می«
  »ي آزاد خودته، نویل؟ با اراده. سوگندي باید بخوري

دیوار کز ها براي مدت کوتاهی به سمت دوستش منحرف شدند که کنار  آن. هاي نویل را تماشا کرد چشم
ي او از تمرکز خارج شدند و  هاي تیره دید که چشم. سپس نگاهش به چاقو و کویلیون برگشت. کرده بود

  ».بله، خواهر«: کنان داد پاسخش را زمزمه. کند دانست که به پاشا فکر می

  ».وقت سوگند خوردنت رسیده. زانو بزن. خیله خوب، نویل«

  .شلعه مشعل خفه شد، اتاق به تاریکی مطلق فرو رفت. ند کردزد، خواهر دستش را بل وقتی او زانو می

 ».شه سوگند به نگهدارنده در تاریکی، که وطنشه، انجام می«: زمزمه کرد
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  فصل چهاردهم
انگیز  در که بسته شد جلوي صداي رعب. او بیدار جلوي آتش نشسته بود. کیلن به آرامی در را باز کرد

کنار او ایستاد، ساق پایش را به سر او تکیه داد و موهاي . ها از مرکز دهکده را تا حدودي گرفت بولداها و طبل
  .او را با انگشتانش شانه کرد

  »سردردت چطوره؟«

  »خوان، مگه نه؟ منو می«. به باال نگاه نکرد» .استراحت و آخرین نوشیدنی نیسل کمک کرده. خوبه«

. ي او را مالش داد شانه» .وقتش رسیده. بله«. کیلن روي دیوار به پایین سر خورد و کنار او روي زمین نشست
  »ه؟خواي گوشت بخوري، اون هم با وجود اطالع از اینکه گوشت چی مطمئنی که می«

  ».مجبورم«

  »تونی بخوري؟ می. اما اون به هر حال گوشته«

  ».خورمش می. اي نداره راه دیگه. خوام، مجبورم بخورمش اگه گردهمایی رو می«

اي  شاید راه دیگه. چندان مطمئن نیستم که انجامش صالح باشه. ریچارد، من نگران این گردهمایی هستم«
  ».شاید بهتر باشه که صرف نظر کنی. نهمرد پرندگان هم به خاطر تو نگرا. باشه

  ».مجبورم«

  »چرا؟«

تقصیر . اینو شوتا گفت. تقصیر منه که پرده پاره شده. من مسئولم. چون همش تقصیر منه«. به آتش خیره شد
  ».من باعثش شدم. من بود

  ».به نحوي... دارکن رال باعث شد«

  ».و من یه رالم«: زمزمه کرد

  »رسه؟ گناه پدر به پسر می«. اما او متقابالً نگاه نکردکیلن نگاهی به او انداخت، 
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چشمانش متوجه » .اي از حقیقت داشته باشه اما شاید رگه. من به این حرف اعتقاد ندارم«. لبخند محوي زد
تونم پرده رو ترمیم کنم؟ شاید چون دارکن رال به  یادته که شوتا چی گفت؟ گفت که فقط من می«. کیلن شد
  ».اش کرد، من کسی هستم که باید ترمیمش کنه اردن و دخالت من پاره ي جادوي واسطه

اش کرده، یه  چی؟ چون یه رال پاره... کنی پس فکر می«. سو سو زدن نور آتش در چشمان او را تماشا کرد
  »رال براي بستنش الزمه؟

د دلیلش این نباشه، اما تنها شای. تونم ببندمش تونه توضیح بده که چرا فقط من می می. شاید«. شانه باال انداخت
  ».کنم خوشحالم که با یه زن باهوش ازدواج می«. لبخند زد» .رسه دلیلیه که به فکرم می

شه که چطور امکان داره دلیلش  خوب، این زن باهوش متوجه نمی«. کرد دیدن تبسم او شادش می. لبخند زد
  ».این باشه

  ».یرمممکنه نباشه، اما احتمالیه که باید در نظر بگ«

  »چرا مجبوري به این گردهمایی تن بدي؟«

فهمیدم که چکار باید . چون فهمیدم«. چشمان ریچارد با هیجان درخشیدند و به کیلن لبخندي پسرانه زد
  ».بکنیم

فردا شب، گردهمایی داریم و می فهمیم که چه کاري «. به سمت کیلن چرخید و خودش را جمع و جور کرد
دندان اژدها را در مشتش باال گرفت و » ...صبح روز بعد وقتی که گردهمایی تموم شدبه حالمون مفیده، بعدش، 
این . اینه روش رسیدن به زد. زنم اون وقت، من اسکارلت رو با این صدا می«. تر شد تبسم روي صورتش پهن

اسکارلت به . رسیم طوري بدون اینکه سردردها منو در یه سفر طوالنی زمینی از پا بندازند، به آیدندریل می
  .ده هاي طوالنی در مدتی کم رو می ي پیمودن مسافت کنه؛ جادو بهش اجازه کمک جادو پرواز می

فعالً . کشه که به ما برسند ما قبل اینکه خواهرها فرصت مداخله داشته باشند رفتیم، و براي اونا خیلی طول می
منظورم در مورد . دونه که چکار باید کرد اون می. رسم شم بهشون جواب رد بدم؛ اول به زد می مجبور نمی
به » .کشه رسیدنش به ما احتماالً بیشتر مدت روز طول می. زنم بعد گردهمایی اسکارلت رو صدا می. سردردها

  ».کنیم در مدت انتظار، ازدواج می«. ي سریعی زد سمت کیلن خم شد و بوسه

  »کنیم؟ ازدواج می«. قلب کیلن یک ضربان پرید

  ».و قبل از پایان روز، راه افتادیم. پس فردا. همه چیز در یه روز. کنیم ج میبله، ازدوا«
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ما صبح، . همین حاال اسکارلت رو صدا بزن. اما بذار حاال انجامش بدیم. خیلی دوست دارم... اوه، ریچارد«
ما . انجامش بدنم گل حاضرند براي ما سریع قودونم که  می. تونیم ازدواج کنیم وقتی که اون به اینجا رسید می

  ».دونه چکار باید بکنیم و تو الزم نیست خطر گردهمایی رو بپذیري رسیم که می به زد می

چی . نه زد. تونم پرده رو ببندم شوتا گفت که فقط من می. ما مجبوریم که گردهمایی رو داشته باشیم. نه«
ي دنیاي زیرین  ته که چیز زیادي دربارهاي در مورد نحوه انجامش نداشته باشه؟ زد گف شه اگه اون هیچ ایده می
  .دونه ها چیزي نمی هیچ کس از دنیاي مرده. دونه هیچ کس نمی. دونه نمی

تونم وقت رو با رفتن پیش زد  نمی. کنه یاد بگیرم مجبورم هر چی که کمکی می. دونند اما ارواح نیاکان می
تونه پرده رو  تا گفت من تنها کسی هستم که میشو. دونه چکار باید کرد تلف کنم و وقتی رسیدم ببینم که نمی

حتی اگه معناي خاصی . ها رو پیدا کنم باید کارم رو انجام بدم و پاسخ. شاید به این دلیله که جوینده هستم. ببنده
  ».براي من نداشته باشند، شاید براي زد خیلی مهم باشند و در نتیجه اون بفهمه که چکار باید کرد

رسونه؛ زد شاید هنوز  به آیدندریل برسیم؟ اگه ما با اسکارلت سفر کنیم، یه روزه ما رو میچطور اگه قبل زد «
  ».نرسیده باشه

  ».بینه اون اسکارلت رو می. کنیم اگه اونجا نباشه ما خبر داریم که مقصدش اونجاست و پیداش می«

  »اش هستی، مگه نه؟ کامالً مصمم به اجراي همه«. مدتی ریچارد را تماشا کرد

  »ي بهتري داري؟ ایده. ي من پیدا کنه، تو هستی اگه کسی باشه که ضعفی در نقشه«. شانه باال انداخت

  ».پسندم، جز گردهمایی اش رو می همه. کاش داشتم«. سرانجام سرش را تکان داد

 خوام تو رو در لباس عروسی که وسلن من واقعاً می«. ي ریچارد کاست آمیز از جدیت قیافه لبخندي محبت
ي تو در آیدندریل  تونیم شب زفافمون رو در خونه تونه حاضرش کنه؟ ما می به این سرعت می. دوزه ببینم می

  ».بگذرونیم

به هر حال، با وجود ضیافت . و احتیاجی به جشن عروسی مفصل نیست. تونه می«. کیلن نتوانست که لبخند نزند
با » .شه که بدون جشن ما رو عقد کنه ن حاضر میاما مرد پرندگا. اجتماع، فرصتی براي تدارك دیدن نیست

  ».یه تخت بزرگ راحت. ما یه تخت واقعی در آیدندریل خواهیم داشت«. رویی به او نگاه کرد کم

کیلن . لبانش را بوسید. بازوان ریچارد دور کمر او حلقه زدند و او را محکم به سمت خودش کشید
  .ب کشید و به کنار چشم دوختخواست که تمام بشود، اما به مالیمت عق نمی
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  »هاي شوتا چی؟ درمورد یه بچه؟ بقیه حرف... ریچارد«

هاي صحیحش اون طور که انتظار داشتیم رخ  حتی پیشگویی. شوتا قبالً اشتباه کرده، در خیلی از موارد«
یه زن  یادت هست یه بار به من چی گفتی؟ هرگز نذارم. کشم من از تو به خاطر حرف اون دست نمی. ندادند

. زیبا وقتی که یه مرد جلوي چشمشه، راهم رو برام انتخاب کنه؟ و بعالوه، ما قراره با زد صحبت کنیم
  ».گیرها و موهبت مسائلی هستند که اون واقعاً خیلی درموردشون معلومات داره اعتراف

این همه باهوش چطور . به نظر جوابی براي هر سوال داري«. ي ریچارد پایین کشید انگشتش را روي سینه
  »شدي؟

  .تر بوسید ریچارد او را جلو کشید و این بار محکم

من . کنم من جوابی براي هر چی که سعی بکنه منو از تو و تخت بزرگ راحتت جدا نگه داره پیدا می«
  ».حاضرم براي رسیدن به تو به دنیاي زیرین برم و با خود نگهدارنده بجنگم

به نظر . ابدیتی از زمانی گذشته بود که ریچارد او را در وستلند یافته بود به نظر. ي او آرام گرفت روي شانه
زده و تحت  از وحشت. مشکالت زیادي را با هم گذرانده بودند. اي بوده، نه همین چند ماه پیش زندگی جداگانه

  .شد منصفانه نبود که به محض خاتمه دوباره شروع می. تعقیب بودن کامالً خسته شده بود

خودش را واداشت که به . به مشکل توجه داشت، نه به راه حل. طرز نگاه غلطی بود. به ذهنش دادتکانی 
  .مشکل جدید مستقل نگاه کند و با وقایع گذشته به آن رنگ ندهد

» .گی، ما راه چاره رو یافتیم و خالص شدیم شاید همون طور که می. شاید این بار اون همه سخت نباشه«
و بعالوه، اگه بیشتر از این با تو اینجا بمونم، نوبت . بهتره از اینجا بریم؛ منتظرمون هستند«. دگردن ریچارد را بوسی

  ».رسه به تخت بزرگ راحت نمی

. روهاي تاریک بین بناهاي دهکده رد شدند ي ارواح را ترك کردند و دست در دست از پیاده سکوت خانه
از اولین روزي که با هم مالقات کرده بودند و ریچارد . کرد داشت، احساس امنیت می وقتی دستش را نگه می

هیچ کس . دستش را براي کمک در برخاستن به او تعارف کرده بود، عاشق نگه داشتن دست ریچارد شده بود
خواست که این موضوع فیصله بیابد تا  می. گیرها واهمه داشتند این کار را برایش نکرده بود؛ مردم از اعتراف

تا بتوانند هر وقت که خواستند دست هم را بگیرند و الزم نباشد که فرار . در آرامش زندگی کنندبتوانند با هم 
  .کنند
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ها  نوازنده. ي روشن با آتش وارد شدند ها بلندتر شد تا اینکه به محوطه ها و بچه صداي مردم، رقص، صحبت
شان را همراه با موسیقی  شیدند و بدنک ها را روي بولداها باال و پایین می روي سکوهایی با سقف علف، قاشقک

شد و دیگران  کوبیدند، ضرباتشان در دهکده منعکس می ها می هاي محو به طبل مردهایی با دست. رقصاندند می
ایستادند،  چرخیدند، هماهنگ می هایی می ها به دنبال هم در دایره رقاص. شدند دادند یا ملحق می جواب می

. گذاشتند ها و بزرگساالن جمع شده در دورشان به نمایش می هایی را براي بچه ستانکوفتند، دا پریدند، پا می می
  .وزید شد و به سمتشان می هاي طبخ بلند می بوهاي مطبوعی از آتش

. گذشت یک سمت صورتش از حرارت داغ شد غریدند و وقتی می هاي بزرگی در وسط محوطه می آتش
موي همه با گل تازه به پایین . هایشان را پوشیده بودند ترین لباس شنها رو مردها با غرور بهترین پوستین و زن

هاي  اي پر از نان تاوا، فلفل برشته، پیاز، لوبیاي دراز، کلم، خیار، چغندر، کاسه سبدهاي بافته. صاف شده بود
 هاي جوان براي مردم هاي گوشت گراز و آهو به دست زن گوشت، ماهی و جوجه کباب شده و همچنین دیس

مدگویی به ارواح نیاکان اتمام دهکده در جشن شادمانی خوش. شد هاي مختلف برده می جمع شده زیر سرپناه
  .شریک بود

با وجود پوست رسمی کایوت . وقتی رسیدند، سویدلن ایستاد و ورودشان به سکوي شیوخ را خوشامد گفت
به محض . تحویلشان دادند و سر جنباندند مرد پرندگان و سایر شیوخ لبخند. هایش خیلی موقر شده بود دور شانه

هایی از نان تاوا  هر دو تکه. هاي غذا را آوردند هاي جوان سبدها و دیس اینکه او و ریچارد چهار زانو نشستند، زن
پسري لیوان و . را برداشتند و دور فلفل پیچیدند؛ کامال محتاط بودند که فقط با دست راست در دهان بگذارند

  .از آب آورد که مختصري ادویه داشت پارچ سفالی پر

اي  ها راحت نشستند، به گروهی از زنان زیر سرپناهی در نزدیکشان اشاره مرد پرندگان وقتی راضی شد که آن
این زنان آشپزهاي خاص بودند، تنها اشخاص مجاز براي آماده کردن موارد . دانست کیلن معنایش را می. کرد

ها را با دیسی پر از گوشت خشک که مرتب چیده شده  شدن یکی از آن چشمان ریچارد نزدیک. خاص ضیافت
  .اي از احساساتش را بروز نداد نشانه. بودند دنبال کرد

دانست  اما کیلن می. بدتر، این مثل هر گوشت نبود. شد خورد، گردهمایی برگزار نمی اگر این گوشت را نمی
  .که او مصمم است و آن را خواهد خورد

اي  بعد اینکه هر کدامشان تکه. کرد، دیس را جلوي مرد پرندگان و سپس سایر شیوخ گرفت زن سرش را خم
ریچارد . برگشت و دیس را جلوي ریچارد گرفت. برخی برداشتند. برداشتند، به همسرهاي شیوخ تعارف کرد

را رد کرد و  کیلن تعارف. ها را برداشت مدتی به آن نگاه کرد، سپس دست دراز کرد و یکی از بزرگترین تکه
  .ریچارد گوشت را با انگشتانش نگه داشته و به آن خیره شده بود. زن رفت
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  ».دونم برات سخته، اما برات الزمه که اطالعات دشمنان ما رو اخذ کنی می«: مرد پرندگان به ریچارد گفت

به . د و بلعیدبدون نشان دادن احساس جوی» .اي نیست چاره«. هایش گاز بزرگی جدا کرد ریچارد با دندان
  »کی بود؟«. دوردست زل زد

  ».مردي که کشتی«. بعد اینکه نگاهش به مرد پرندگان برگشت، او مدتی ریچارد را برانداز کرد

  ».که این طور«

ها نشان بدهد که با وجود اخطار  خورد تا به آن ي بزرگی برداشته بود و همه را داشت می تکه. گاز دیگري زد
کرد و هر لقمه را با  ها را تماشا می حین جویدن رقاص. است که گردهمایی برگزار شوداز جانب ارواح، مصمم 

اي از صدا و جنب  اي از سکوت در میان گستره افتاده سکوي شیوخ دریاي تک. فرستاد اي از آب پایین می جرعه
  .و جوش بود

  .سمت شیوخ چرخیدسرش به . راست نشست. چشمانش گشاد شدند. ریچارد ناگهان از جویدن دست کشید

  »چاندلن کجاست؟«

  .شیوخ بعد اینکه مدتی صورت او را برانداز کردند، نگاهی به هم انداختند

  »!چاندلن کجاست«. ریچارد به روي پاهایش پرید

  ».اینجاست، همین اطراف«: مرد پرندگان گفت

  »!بیاریدش اینجا! فوراً! پیداش کنید«

هیچ حرفی از سکو پایین پرید و  ریچارد بی. براي جستجو فرستاد دست را مرد پرندگان یکی از شکارچیان دم
  .ي دیگري از گوشت برداشت زن دیس به دست را پیدا کرد و تکه. به سمت سرپناه آشپزهاي ضیافت رفت

  »کنه؟ دونی چرا این کارها رو می می«. کیلن به مرد پرندگان رو کرد

به . گاهی اتفاق میفته. ته، بینشی حاصل از گوشت دشمنان مایه بینش داش«. اي عبوس سر تکان داد او با قیافه
  ».گذره تا بفهمیم که در قلب دشمنانمون چی می: کنیم این دلیله که ما این کار رو می

  .ریچارد برگشت و مقابل سکوي شیوخ عقب جلو قدم زد، انتظار کشید

  »بینی؟ ریچارد، موضوع چیه؟ چی می«
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کیلن پرسید چه نوع . به قدم زدن ادامه داد» .دردسر«. اش پریشان بود قیافه. از قدم زدن دست برداشت
  .دردسري، اما ظاهراًً ریچارد حتی متوجه سوال نشد

  .سرانجام شکارچی با چاندلن و افرادش برگشت

  »خلق منو بخواد؟ چه چیز باعث شده که ریچارد کج«

  ».بینی بگو چی می. اینو بخور«. ریچارد گوشت را جلوي او گرفت

هایش  ریچارد گاز دیگري با دندان. اي از گوشت خشک را خورد هاي ریچارد زل زد و تکه چاندلن به چشم
  . جوید و قدم زد. اش را آغاز کرد صبرانه جدا کرد و باز قدم زدن بی

  »بینی؟ خوب؟ چی می«. سرانجام طاقتش تمام شد

  ».یه دشمن«. چاندلن با احتیاط تماشایش کرد

  »این مرد کی بود؟ از چه قومی؟«. نفس بیرون داد ریچارد با عصبانیت

  ».بود، از شرق 1یه بانتک«

. طلب هستند ها صلح بانتک«. از سکو پایین پرید و کنار ریچارد ایستاد» !بانتک«. کیلن به سرعت برخاست
  ».برخالف سنتشونه. کنند هرگز به کسی حمله نمی

نگاهش را دوباره » .به ما حمله کرد. رنگ سیاه زده بودها  روي چشم. اون بانتک بود«: چاندلن تکرار کرد
  ».خلق همچین ادعایی داره حداقل ریچارد کج«. متوجه ریچارد کرد

! اونا میان«. هاي چاندلن را گرفت ایستاد و شانه» .اونا دارن میان«: زمزمه کرد. ریچارد قدم زدن را از سر گرفت
  »!میان تا به قوم گل حمله کنند

. طلب هستند گه، صلح گیر مادر می همون طوره که اعتراف. ها جنگجو نیستند بانتک«. کردچاندلن اخم 
این یکی که به ما حمله کرد، حتماً . کنیم ما با اونا معامله می. دن کنند، بز و گوسفند پرورش می زراعت می

  ».نندک به ما حمله نمی. دونند که قوم گل نیرومندتره ها می بانتک. بیماري روانی داشته

  ».باید جلوشون رو بگیریم. مردهاي بیشتري جمع کن. افرادت رو جمع کن«. ریچارد اعتنایی به ترجمه نکرد

                                                             
1 Bantak 
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  ».کنند به ما حمله نمی. ها نداریم ما دلیلی براي ترس از بانتک«. چاندلن او را برانداز کرد

گم تهدیدي  بهت می! ماست چاندلن، مسئولیت تو محافظت از مردم«. ریچارد کم مانده بود که منفجر شود
  »!اعتنایی بکنی نباید در این مورد به من بی! متوجه اوناست

رسه که یه مرد  چاندلن، به نظرت کمی عجیب نمی«. انگشتانش را به موهایش برد، جلوي خودش را گرفت
ه اون همه مرد ي شجاعتی که داري، ممکنه به معرض دید بیاي و به تنهایی ب ي ما حمله کنه؟ تو با همه به همه

  »حمله کنی؟ تو، تنها با یه نیزه، اونا همه مسلح به کمان؟

مرد پرندگان سایر شیوخ را به پایین سکو هدایت کرد و کنار چاندلن، رو به . غره رفت چاندلن فقط چشم
  ».بگو چی دیدي. به ما بگو دشمن ما چه چیزي به تو آشکار کرده«. ریچارد ایستاد

  ».این مرد پسر راهنماي ارواح اونا بود«. وشت را جلوي صورت مرد پرندگان گرفتي گ تکه» ...این مرد«

از این موضوع مطمئنی؟ کشتن «. مرد پرندگان از ریچارد چشم برنداشت. شیوخ با نگرانی به هم زمزمه کردند
ابرو باال » .ممثل کشتن فرزند منه، اگه یکی داشت. حتی در دفاع از خود. پسر یه راهنماي ارواح اهانت شدیدیه

  ».اون قدر شدید که جنگ راه بندازه«. برد

کنند که قوم گل ناگهان  به دلیلی، اونا فکر می. شون اینه نقشه. دونم می«. تابی سر تکان داد ریچارد با بی
براي اطمینان، پسر راهنماي ارواح خودشون رو فرستادند، با این هدف که اگه اونو . شه براشون تهدید حساب می

شون این بود که منتظر دیدن سر اون روي تیرك باشند تا ببیند  نقشه. شه ي ما می اي از نیت خصمانه یم نشانهبکش
  ».کردند کردند، به ما حمله می گشت و سرش رو پیدا می اگه برنمی. که حق دارند

با وجود  .طالب شروع جنگ بود. این مرد به دلیلی قلبش تلخ بود«. گوشت را جلوي صورت شیوخ تکان داد
خواست کشته بشه تا جنگ شروع بشه و مردمش  شه، به ما حمله کرد، چون می دونست کشته می اینکه می

متوجه نیستید؟ با وجود ضیافت، اونا صداها رو از مسافت خیلی دوري . فرصت کشتن قوم گل رو به دست بیارند
  »!همین حاال! اونا میان. ، حواسمون پرتهدونند که براي دفاع از خودمون آماده نیستیم می. شنوند در دشت می

. خلق بینشی از دشمن ما داشته ریچارد کج«. مرد پرندگان به چاندلن رو کرد. شیوخ همه کمی راست شدند
ها به مردم ما گزند  نباید اجازه بدیم که بانتک. به هر کدوم از افرادت بسپار که ده مرد دیگه رو جمع کنند

  ».گیري ز رسیدن به دهکده میجلوشون رو قبل ا. برسونند

بینیم که بینشش صحیح بوده یا  می«. نگاه چاندلن سریع به سمت ریچارد رفت و بعد به مرد پرندگان برگشت
  ».گیریم اگه دارن میان، جلوشون رو می. کنم افرادمون رو به شرق هدایت می. نه
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  »!اونا از شمال میان! نه«: وقتی کیلن ترجمه کرد، ریچارد داد زد

  ».اونا از شرق میان. کنند، نه شمال ها در شرق زندگی می بانتک! شمال«. چاندلن چپ چپ نگاه کرد

  »!زنند و از شمال میان شما رو دور می. انتظارش رو دارند. اونا انتظار دارند که از شرق دفاع کنید«

اگه طبق حرف تو . یستندهایی بلد ن همچین تاکتیک. ها جنگجو نیستند بانتک«. چاندلن بازوانش را گره زد
شنوند،  همون طور که گفتی صداي ضیافت رو می. خوان که به ما حمله کنند، خیلی ساده مستقیم میان می
بدون دلیل خاصی، باعث . دلیلی ندارند که تمام راه رو دور بزنند و از شمال بیان. دونند که ما آماده نیستیم می

  ».شه تاخیرشون می

  ».اونا از شمال میان«. رفتغره  ریچارد به او چشم

  »این جزئی از بینش تو بود؟ اینم با خوردن گوشت دیدي؟«: مرد پرندگان پرسید

انگشتانش را به » .ي بینش ندیدم اینو با بقیه. نه«. ریچارد نفسش را با فشار بیرون داد و به زمین چشم دوخت
  ».اونا از شمال میان. دونم می دونم چطور، اما نمی. دونم که حقیقت داره اما می«. موهایش برد

بعضی رو به شرق و . شاید امکان داشته باشه که افرادت رو تقسیم کنی«. مرد پرندگان به چاندلن رو کرد
  ».بعضی رو به شمال ببري

یه . ي افراد در کنار هم نیاز داریم اگه صحیح بودن بینش ثابت بشه، ما به همه. نه«. چاندلن سر تکان داد
کنه  اگه اون طور که ظاهراً فکر می. بخشه گیرکننده با تمام نیرو و کمی شانس، جنگ رو پایان میي غافل حمله

ي ما رو شکست بدن و قبل فرصت عقب روندنشون، به  تعدادشون زیاد باشه، اون وقت شاید تعداد تقلیل یافته
  ».ی خطرناکهخیل. دهکده ممکنه سقوط کنه. شن ها کشته می ها و بچه زن. مردم ما حمله کنند

چون . ي تو حفظ امنیت مردم ماست وظیفه. چاندلن، بینشی به ما عرضه شده«. مرد پرندگان با سر تایید کرد
ترین  تو زیرك. ذارم ي تو می بینش نگفته که اونا از چه سمت میان، انتخاب بهترین روش دفاع رو به عهده

  ».کنم جنگجو بین ما هستی، به قضاوت جنگی تو اعتماد می

  ».اما به نفعته که قضاوت جنگی باشه، نه از روي غرض شخصی«. اخم کرد و کمی به جلو خم شد

اگه واقعاً «. به ریچارد نگاه کرد» .کنند ها از شرق حمله می ي من، بانتک به عقیده«. چاندلن احساس نشان نداد
  ».بیان
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صدایش آهسته و » .اً گوش بدهچاندلن، لطف«. ي چاندلن گذاشت خورده ریچارد دستش را روي بازوي گره
شاید حق داشته باشی که . شاید در احساساتت حق داشته باشی. دونم که از من خوشت نمیاد می«. نگران بود

کنم که باور  لطفاً، التماس می. اما مشکل همین حاال داره میاد و از شمال میاد. ساز بودم براي مردممون مشکل
خواي از من متنفر باش، اما نذار که کسی به خاطر  هر چقدر می. وابسته استي مردم ما به این  زندگی همه. کنی

  ».این نفرت بمیره

. به شمال برو. دم بهت شمشیرم رو می«. اش را به سمت او نگه داشت ریچارد شمشیر حقیقت را کشید و دسته
  ».تونی باهاش منو بکشی کنم و اونا از شرق اومدن، می اگه اشتباه می

. لبخند کوچکی به صورت خودش نشست. به شمشیر رفت و به صورت ریچارد برگشت نگاه چاندلن
دم تو بین ما  ترجیح می. دم مردم ما تباه بشن تنها به خاطر فرصت کشتن تو، اجازه نمی. تونی گولم بزنی نمی«

افرادش دستور  برگشت و در حالی که با فریاد به» .رم من به شرق می. زندگی کنی، تا اینکه مردم ما کشته بشن
  .داد، دور شد می

  .ریچارد او را تماشا کرد، سپس شمشیر را به غالف برگرداند

  ».اون مرد یه ابلهه«: کیلن گفت

میل محافظت از مردم شدیدتر . کنه که به نظرش بهترینه اون فقط کاري رو می. نه«. ریچارد سرش را تکان داد
راي جنگیدن در کنار خودم انتخاب کنم، با وجود شدت نفرتش اگه مجبور بودم که یه مرد ب. از میل کشتن منه

باید به «. به کیلن رو کرد» .ابله منم که نتونستم وادارش کنم که حقیقت رو ببینه. کردم از من، اونو انتخاب می
  ».باید جلوشون رو بگیرم. شمال برم

  »...کنیم و تونیم جمع می هر چی می. چند مرد هنوز اینجا باقی هستند«. کیلن به اطراف نگاه کرد

بعالوه، ما به هر کس که توانایی نگه داشتن . شه کافی نمی. نه«. ریچارد با سر تکان دادن حرف او را قطع کرد
. شیوخ باید ضیافت رو ادامه بدن. کمان یا نیزه داره، براي دفاع از خود دهکده در صورت شکست نیاز داریم

شاید بتونم جلوشون رو . من جوینده هستم. رم من تنها می. مسئله است مهمترین. باید گردهمایی داشته باشیم
  ».هاي یه مرد تنها با توجه به اینکه تهدید چندانی نیست، گوش کنند شاید به حرف. بگیرم

  ».گردم زود برمی. همین جا صبر کن. خیله خوب«

  »چرا؟«

  ».گیرها رو بپوشم باید لباس اعتراف«
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  »!تو نمیاي«

  ».بون اونا رو بلد نیستیتو ز. مجبورم«

  »...خوام کیلن، من نمی«

تا وقتی قدرت دخالت ! گیر مادر هستم من اعتراف«. مشتی از پیراهن ریچارد را در چنگش گرفت» !ریچارد«
  »!کنی اینجا صبر می! دارم، هیچ جنگی زیر دماغ من اتفاق نمیفته

ماند؛ انتظار داشت که اجرا  پاسخ به دستوراتش نمیگیر مادر منتظر  اعتراف. پیراهن را ول کرد و با شتاب رفت
ناگهان احساس پشیمانی کرد که سر ریچارد داد کشیده، اما از دست چاندلن به خاطر گوش نکردن . بشوند

  .خشمگین بود

ها را مردمی مالیم یافته  ها رفته بود و همیشه آن قبالً به دهکده آن. ها خشمگین بود همچنین از دست بانتک
. خواهد باشد، مادام که او در این اطراف حضور دارد جنگی رخ نخواهد داد ها هر چه می دالیل آن. بود

این مسئولیت او . ساخت، نه اینکه بنشیند و شروعشان را تماشا بکند ها را متوقف می گیر مادر باید جنگ اعتراف
  !بود، شغل او، نه ریچارد

اش را  گیري ود تمام صداهاي بیرون، لباس سفید اعترافي سویدلن و وسلن، در تاریکی و با وج در خانه
ي ساتن  ي مربع، دراز، ساده، عاري از تزئین، پارچه پوشیدند، یقه گیرها این طرح لباس را می همه اعتراف. پوشید

  .صاف و سیاه

گیر مادر  در این لباس کیلن آمنل نبود؛ اعتراف. رداي قدرت بود. گیر مادر سفید بود تنها اینکه مال اعتراف
گیرهاي دیگر، اکنون کل بار دفاع از میدلند، دفاع از  با مرگ تمام اعتراف. بود، سمبلی از قدرت حقیقت

  .اشخاص فاقد قدرت، به دوش او بود

حاال، از زمان مالقات با . رسید قبالً کاري طبیعی به نظر می. اکنون پوشیدن این لباس احساس متفاوتی داشت
کرد، اما حاال با وجود او ارتباط  قبالً همیشه در کارش احساس تنهایی می. تري بود نریچارد، مسئولیت سنگی

کرد، احساس مسئولیتش شدیدتر  ها تصور می کرد، بیشتر خودش را یکی از آن تري با مردم میدلند حس می قوي
کسی جنگی را داد  اجازه نمی. دانست عاشق کسی بودن و دلواپس او بودن چه احساسی دارد اکنون می. بود

روها به محل ضیافت  رداهاي ضخیمشان را برداشت و از پیاده. گیر مادر بود آغاز کند، نه تا وقتی اعتراف
  .برگشت
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رداي ریچارد . کشید ریچارد هنوز انتظار می. ایستاده بودندجلوي سکو  شیوخ همان جا که ترکشان کرده بود
  .را به او پرت کرد و شیوخ را مخاطب قرار داد

. به همسرها رو کرد» .گردیم قبل از اون موقع برمی. مراسم باید ادامه پیدا کنه. ردا شب گردهمایی داریمف«
متاسفم که وقت بیشتري براي تدارك دیدن نیست، اما باید بالفاصله . خوایم پس فردا ازدواج کنیم وسلن، ما می«

  ».نسبت به قوم گل و همه مردم رو بگیریم باید جلوي تهدید. باید به آیدندریل بریم. بعد از اتمامش بریم

تونستیم بهت یه جشن عروسی مفصل هدیه کنیم، اما درك  کاش می. شه لباست آماده می«. وسلن لبخند زد
  ».کنیم می

ها  بانتک. مواظب باش... کنه اگه چاندلن اشتباه می«. ي کیلن گذاشت مرد پرندگان دستش را روي شانه
. بهشون بگو ما هیچ نیت سوئی نسبت به اونا نداریم. شاید تغییر کرده باشه طلب هستند، اما شرایط صلح
  ».خوایم با اونا بجنگیم نمی

  ».بریم«. کیلن با سر تایید کرد و موقع به راه افتادن، ردایش را دور شانه انداخت
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  فصل پانزده
بدون اینکه حرفی بزنند، دهکده را ترك کردند و از . ریچارد بدون هیچ اعتراضی در کنار او به راه افتاد

ها به  زدند، صداي مردم و بولداها و طبل همچنان که قدم می. ي مسطح شدند سمت شمال وارد چمنزار گسترده
هاي خشک به  اما براي قدم زدن در میان علفماه نزدیک به قرص کامل نبود، . شد تدریج در شب محو می
  .امیدوار بود نور آن قدر کم باشد که هدف گرفتنشان آسان نباشد. داد ارتفاع کمر، نور کافی می

  ».کیلن، من متاسفم«. ریچارد سرانجام به او نگاهی انداخت
  »براي چی؟«
من . مادر هستی و این شغل توستگیر  اینکه تو اعتراف. به خاطر فراموش کردن اینکه تو چه کسی هستی«

  ».فقط نگرانت بودم
خواد  فقط دلم نمی. کردم نباید این کار رو می. ببخش که سرت داد زدم«. زده بود از عذرخواهی او شگفت

کنند که همدیگه رو بکشند، عصبانی  وقتی اصرار می. قراره من نذارم اهالی میدلند با هم بجنگند. جنگی باشه
واقعاً . دیگه طاقتش رو ندارم. کردم تموم شده فکر می. ام ز دیدن کشته شدن مردم خستهریچارد، ا. شم می
  ».تونم نمی

» .گیره گیر مادر جلوش رو می اعتراف«. ي کیلن را فشرد شانه» .من هم. دونم می«. دستش را دور او انداخت
به «. از آن بود که مطمئن باشد تر کیلن به نظرش رسید که او اخم کرده، اما تاریک. نگاهش را به دور دوخت

  ».کمک من
  ».از حاال به بعد، همیشه به کمک تو«. ي او گذاشت سرش را مدتی روي سینه» .به کمک تو«. لبخند زد

ریچارد . مسافت زیادي از دهکده دور شدند، بدون اینکه چیزي جز زمین تاریک و آسمان پر از ستاره ببینند
. آورد هاي نیسل را براي جویدن در می ایستاد و چند تا از برگ اطرافشان می هر چند قدم براي دید زدن علفزار

ریچارد دوباره اطراف را وارسی . ي شب گذشته بود که به قطعه زمینی با فرورفتگی اندك رسیدند مدتی از نیمه
د کنند تا ها برخور ها به آن گفت بهتر است بانتک. جا صبر کنند کرد و تصمیم گرفت که به صالح است همین

  .ها وارد شوند اینکه دو نفرشان ناگهان به میان آن
هاي  هر کدام به نوبت چرت. ها را صاف کرد و براي انتظار کشیدن نشستند ریچارد قطعه کوچکی از علف

در حالی که دستش روي دست ریچارد بود، به خواب رفتن او را . کوتاهی زدند و دیگري مواظب شمال بود
نگهبان ایستادن یکی و خوابیدن : اند را دید زد؛ فکرش این بود که چند بار این کار را کردهتماشا کرد و افق 

تصمیم . کنار هم بخوابند. حسرت روزي به دلش مانده بود که تنها بخوابند و نیازي به نگهبانی نباشد. دیگري
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. یابند و مشکالت خاتمه میکند  ریچارد روش بستن پرده را کشف می. گرفت که اتفاق خواهد افتاد؛ خیلی زود
  .توانستند آرامش داشته باشند می

. کیلن در آغوش او خوابید، در حالی که ردایش را براي محافظت از سرما محکم دور خودش پیچیده بود
ها از شمال خواهند  دچار تردید شد که آیا حق با اوست و بانتک. تر کرد گرماي بدن ریچارد چشمش را سنگین

خواست قوم گل آسیب  نمی. داد چاندلن رحم نشان نمی. مردند اي زیادي می آمدند، عده رق میاگر از ش. آمد
با نگرانی کم کم خوابش . ها هم جزئی از ملتش بودند آن. ها آسیب ببینند خواست بانتک ببینند، اما همچنین نمی

  .برد، آخرین فکرش ریچارد بود
آسمان تازه . ه بود و دیگري را روي دهانش گذاشته بودریچارد بیدارش کرد؛ یک دستش را دور او انداخت

هایی از ابرهاي ارغوانی تیره نزدیک افق جمع بودند، انگار که  باریکه. شد داشت در سمت راستشان روشن می
تر بود و چیزي  سر کیلن پایین. ریچارد مراقب شمال بود. شان طلوع خورشید را بپوشانند سعی داشتند با رنگ تیره

  .شود د، اما از تنش عضالت ریچارد متوجه شد که کسی دارد نزدیک میدی نمی
کیلن آهسته و . جنباند هاي خشک اطرافشان را می نسیم مالیم علف. نزدیک به زمین، درازکش منتظر ماندند

ها موي  بانتک. خواست در تشخیص هویتش اشتباهی پیش بیاید نمی. اش انداخت آرام ردایش را از روي شانه
خواست که هیچ شکی  نمی. گیران او را هم ببینند خواست که لباس اعتراف دادند، اما می او را تشخیص میدراز 

اش  ریچارد رداي خودش را از روي شانه. گیر مادر در اینجا حاضر است داشته باشند که او در مقام اعتراف
  .هاي اطرافشان خزیدند ها به چمن سایه. انداخت

مردهایی با نیزه و کمان در دستشان به . اند، هر دو برخاستند از هر طرف در محاصره رسید که وقتی به نظر می
ي قوم  ها در صف دراز باریکی پخش شده بودند و به سمت دهکده بانتک. عقب پریدند و از تعجب داد کشیدند

  .کردند گل پیشروي می
تند، بیشترشان به مقابل آن دو صف مردها جمع شد، تعدادي اطرافشان را گرف. فریادهاي هیجان بلند شد

ي  همان طور که مادرش به او آموخته بود، قیافه. هایش را در دو طرف گرفت کیلن راست ایستاد، دست. آمدند
ریچارد درست در کنارش بود، دستش روي . داد اي خونسرد که چیزي بروز نمی گیرها را گرفت، قیافه اعتراف

. ها به سمت آن دو گرفته شد نیزه. دوزي علف پوشیده بودند با حاشیهبیشتر مردها پوستین ساده . شمشیر بود
  .آشکارا از این کار اضطراب داشتند

  ».فوراً. هاتون رو پایین بیارید گیر مادر رو تهدید کنید؟ سالح کنید که اعتراف شما جرات می«: داد زد نکیل
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مردها از صالح بودن نشانه گرفتن نیزه و تیر . ها اطراف را با عجله گشتند تا ببینند که آن دو تنها هستند چشم
مانده . دانستند دادند که سابقه نداشت و می گیر مادر چندان اطمینان نداشتند؛ کاري را انجام می به سمت اعتراف

ها  چند تایی از آن. هایشان را بندازند و به زانو بیفتند دادند ادامه دهند یا سالح بودند که آیا به کاري که انجام می
  .هاي ناقصی کردند کمی دوال شدند، تعظیم

  »!فوراً«. کیلن با حالتی تهاجمی چند قدم به سمتشان برداشت
. به سمت ریچارد رفت... ها از روي کیلن برداشته شد نوك تمام سالح. مردها جا خوردند، کمی عقب رفتند

  .یلن انتظار داشتچیزي نبود که ک. ي قابل قبولی باشد ظاهراً امیدوار بودند که مصالحه
  .ها یک بار دیگر به او نشانه رفته بودند تمام سالح. به مقابل ریچارد رفت
  »کنی؟ به خیالت چکار داري می«: ي او زمزمه کرد ریچارد به پشت کله

هاشون رو پایین بیارند و حرف بزنند،  اگه نتونیم کاري کنیم که سالح. بذار امتحانش کنم. فقط ساکت بمون«
  ».نداریمشانسی 

  ».گیر مادر واهمه دارند کردم از اعتراف کنند؟ فکر می چرا این کار رو می«
با این حال، نباید این . شاید به این خاطر جسورتر شدند. دارند، اما عادت دارند که یه جادوگر همراهم ببینند«

کنه؟ بین شما کی  یها صحبت م کی به نمایندگی از بانتک«. قدمی دیگر به جلو برداشت» .کار رو بکنند
  »گیره؟ گیر مادر رو گردن می مسئولیت تهدید کردن اعتراف

ها به ریچارد نبودند، پس کمی از اطمینانشان را از دست  حبا وجود او در سر راهشان، قادر به نشانه رفتن سال
  .نه کامالً، تنها کمی. ها را کمی پایین آوردند دادند و نوك

هاي ساده پوشیده  مثل سایر مردها پوستین. نار زد و جلو آمد، روبروي او ایستادسرانجام پیرمردي سایرین را ک
ما . شناخت کیلن او را می. ها را داشت بود، اما از گردنش مدالیون طالي بزرگی آویزان بود که نمادهاي بانتک

تر  داشت عمیق هاي پوستش را از آنچه کیلن به خاطر اخمش چروك. ها بان گرید بود، راهنماي ارواح بانتک
  .ریاي او را به یاد داشت چنین اخمی را به یاد نداشت؛ تنها لبخند بی. کرد می

. در جلو، تنها دو دندان تحتانیش باقی بود» .کنم ها صحبت می من از جانب بانتک«: ما بان گرید گفت
  »این کیه؟«. ختبه ریچارد نگاهی اندا. جنبید اش به راحتی براي تلفظ کلمات مشکل بانتکی می آرواره

گیر مادر استقبال کرده باشه،  حاال ما بان گرید قبل از اینکه از اعتراف«. کیلن اخم ما بان گرید را برگرداند
  »کنه؟ ازش بازجویی می
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نگاهش ثابت و . ما بان گرید جنب نخورد. ها با اضطراب وزنشان را از یک پا به دیگري انداختند بانتک
ها  اینجا براي خوشامدگویی به مهمان بانتک. ها مال ما نیست این زمین. مناسبی نیستحاال وقت «. تزلزل بود بی

  » .اومدیم قوم گل رو بکشیم. نیومدیم
  »چرا؟«

اونا دعوت به جنگ کردند، همون طور که ارواح حامی ما اخطار «. ما بان گرید از نوك دماغ به او نگاه کرد
  ».ي ما رو بکشند، بکشیمشون باید قبل از انکه همه. کردند اونا با کشتن یکی از ما ثابت. داده بودند

ها اگه همچین کاري  بانتک! دم گیر مادرم و اجازه نمی من اعتراف! کشتار نخواهد بود! جنگی نخواهد بود«
  »!شن بکنند به دست من مجازات می

  .سر جایش ماندراهنماي ارواح . هاي نگرانی بین گروه مردها درگرفت و یک قدم عقب رفتند زمزمه
گفتند که به عنوان . گیر مادر دیگه بر ساکنین میدلند سلطه نداره ارواح حامی همچنین به ما گفتند که اعتراف«

من جادوگري «. نگاه از خود راضی به کیلن انداخت» .مدرك، اون از همراهی با یه جادوگر محروم شده
  ».گفتند مثل همیشه، ارواح حقیقت رو به ما بان گرید. بینم نمی

  .کیلن بی هیچ حرفی به پیرمرد خیره ماند
ریچارد به کنار او . هاي ما بان گرید را به او گفت کیلن گفته» گن؟ چی دارن می«. ریچارد به سمتش خم شد

  »کنی؟ ترجمه می. خوام باهاشون صحبت کنم می«. آمد
  ».بهشون نگفتم. خواستند از هویت تو آگاه بشن می«. کیلن با سر موافقتش را نشان داد

صدایش همان کیفیت نگاهش را پیدا » .ذارم که بفهمند من کی هستم می«. نگاه ریچارد سرد تهدیدآمیزي شد
  ».و خوششون نخواهد اومد«. کرده بود

ها خشم  وارش را متوجه مردها کرد، به عمد اعتنایی به ما بان گرید نکرد و کیلن در آن چشم نگاه شاهین
شما مردها دنبال «. خواند بدون اینکه شمشیر را از غالف در بیاورد، داشت جادو را فرامی. جادوي شمشیر را دید

پیر خرفتی راه افتادید، پیر خرفتی به اسم ما بان گرید که براي تشخیص ارواح راستگو از ارواح کاذب عقل 
. متوجه ما بان گرید کردریچارد نگاه نافذش را . مردها با شنیدن این توهین نفسشان بند آمد» .کافی نداره

  »درست نیست، پیر خرفت؟«
تو کی هستی که «. اي از دهانش بیرون بیاید از شدت خشم به لکنت افتاد ما بان گرید قبل از اینکه کلمه

  »!کنی همچین به من توهین کنی جرات می
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ارواح کاذب . دارواح کاذب تو بهت گفتند که قوم گل یکی از شما رو کشتن«. غره رفت ریچارد به او چشم
  ».بهت دروغ گفتند، و تو با حماقتت باور کردي

. کشیم ما همشون رو می! خوایم باهاشون بجنگیم ما می! قوم گل اونو کشته! ما سرش رو پیدا کردیم! دروغ«
  »!اونا یکی از مردم منو کشتند! تا آخرین نفر

ا کودن هستند که کسی مثل تو رو ه بانتک. شم، پیرمرد دارم از صحبت با کسی به حماقت تو خسته می«
  ».مسئول صحبت با ارواح حامی کردند

  »کنی؟ ریچارد، چکار داري می«: زمزمه کردکیلن 
  ».ترجمه کن«

  .به نظر کم مانده بود بترکد. تر شد کرد، صورت ما بان گرید با هر کلمه سرخ وقتی ترجمه می
  ».من بودم. از شما رو کشتندقوم گل کسانی نبودند که یکی «. ریچارد به سمت او خم شد

  ».کشند ما رو می. تونم اینو بهشون بگم نمی! ریچارد«
ترس از یه چیزي این مردم رو به این کار «: غره رفتن به ما بان گرید را ادامه داد و آهسته به کیلن گفت چشم

ي زیادي از قوم گل  کشند و براي کشتن عده اگه کاري نکنم که از ما بیشتر بترسند، ما رو می. تحریک کرده
  ».ترجمه کن. رن می

  .ها دوباره باال آمدند سالح. ها گفت نفس پر صدایی بیرون داد و سپس حرف ریچارد را به بانتک
  »!تو یکی از مردم منو کشتی! تو«

درست به . یه تیر. یه تیر درست به اینجا زدم«. به پیشانی خودش اشاره کرد» .بله«. ریچارد شانه باال انداخت
ها  اي نسبت به بانتک اش رو به پشت یه مرد فرو کنه، مردي که در دلش کینه وقتی کم مونده بود که نیزه. اینجا

کسی . خواد یه بره بدزده اونو درست مثل کایوتی گشتم که دزدکی می. نداشت، تیر درست از سرش گذشت
ده و  ه حرف ارواح کاذب گوش میکسی که ب. که حاضره این قدر بزدالنه جون کسی رو بگیره، لیاقتش مرگه

  ».فرسته، لیاقت رهبري یه قوم رو نداره یکی از افرادش رو براي همچین کاري می
  »!کشیم ما تو رو می«
ریچارد به پیرمرد پشت کرد و حدود بیست قدم دور شد، » .تونید منو بکشید واقعاً؟ شاید سعی کنید، اما نمی«

من یه تیر براي کشتن یکی از شما استفاده «. دوباره به پیرمرد رو کرد. مردها کنار کشیدند و به او راه دادند
خواي  هر کس که می. براي کشتنم از یه تیر استفاده کنید تا ببینیم ارواح شریف حامی چه کسی هستند. کردم
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پیشانیش  با عصبانیت به» .بهم یه تیر بندازه. ه با یکی از شما کردم با من بکنهکبگو همون کاري . انتخاب کن
  »!خواست آدم بکشه درست به اینجا، جایی که من بزدلی رو زدم که به خاطر ارواح کاذب می«. اشاره کرد

  ».عقلت رو از دست دادي؟ حاضر نیستم بهشون بگم که تو رو با تیر بزنند! ریچارد«
  ».کنم حس می. تونم این کار رو بکنم کیلن، من می«
  ».ن بار موفق نشی؟ حاضر نیستم اینجا بایستم و بذارم که تو کشته بشیچطور اگه ای. یه بار انجامش دادي«
. شه شیم و بعدش نگهدارنده رها می کیلن، اگه ما اینجا و حاال جلوي این مردم رو نگیریم، هر دو کشته می«

باور  کنم؛ اولین قدم در من دارم از قانون اول جادوگران استفاده می. امشب گردهمایی داریم؛ اینه که مهمه
تا به حال، اونا چیزي رو باور داشتند . کردن اینه که بخواي باور کنی که چیزي درسته، یا بترسی که درست باشه

  ».هاي بعدي من بترسند باید کاري کنم که از صحت داشتن حرف. خواستند باورش کنند چون می
  »خواي بهشون بگی؟ چی می«
از دست بدن و تصمیم بگیرند که ما رو بکشند و به سراغ قوم شون به من رو  قبل از اینکه عالقه. عجله کن«

  ».گل برن، ترجمه کن
خواهند شخصی  مردها همه شروع به فریاد زدن کردند که می. با اکراه به ما بان گرید رو کرد و ترجمه کرد

  .دادند گشت می کشیدند و دست تکان ها که فریاد می هاي ما بان گرید بین آن چشم. اندازد باشند که تیر را می
! تون همه. ي شما مردها اجازه دارید به این شیطان که یکی از ما رو کشته شلیک کنید همه«. لبخند زد

  »!بزنیدش
دونه که به ارواح  بینید این پیرمرد چقدر احمقه؟ می نمی! ها بزدل«. غره رفت ریچارد چشم. ها باال آمدند کمان

دونه که ارواح شریف از من محافظت  می! کنه یروي از اونا میشما رو هم وادار به پ! کاذب گوش سپرده
  »!کنه این کارش ثابت می. ترسه که شما متوجه حماقتش بشید می. کنند می

سرانجام به سمت مردي . دستش را باال گرفت تا جلوي افرادش را بگیرد. ي ما بان گرید سفت شد آرواره
به ! دم که ارواحی که بهشون گوش سپردم راستگو هستند یبهت نشون م«. برگشت و کمان را از دستش قاپید

  »!به خاطر اینکه گفتی ارواح حامی ما کاذب هستند! میري خاطر کشتن یکی از ما می
صداي هوراي مردها بلند . یک تیر سمی بیرون کشید و در یک چشم بهم زدن به سمت ریچارد شلیک کرد

  .رداز ترس یخ ک. نفس کیلن در گلویش گیر کرد. شد
  .ریچارد تیر را در مقابل صورتش از هوا قاپید
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تیر در دستش بود و آتش در . ریچارد به پیش راهنماي ارواح برگشت. مردها ساکت شدند و دهانشان باز ماند
  .روبروي ما بان گرید ایستاد و جلوي صورت او تیر را شکست. چشمانش

  ».تو به ارواح کاذب گوش دادي. پیر خرفتکنند،  ارواح شریف از من محافظت می«. صدایش کشنده بود
  »تو کی هستی؟«: ما بان گرید با چشمان گشاد زمزمه کرد
نوك شمشیر . طنین مالیم فوالد در فضاي ساکت سحر طنین انداخت. ریچارد آهسته شمشیر حقیقت را کشید

  .را روي گلوي ما بان گرید گذاشت
و من یه «. هاي نگران در هواي سرد پخش شد زمهزم» .گیر مادر جفت اعتراف. من ریچاردم، جوینده«

  » .جادوگر اون. جادوگرم
به شمشیر نگاه . ي ما بان گرید کمی شل شد قیافه. ها افتادند آرواره. ها گشاد شدند دید، چشم تا جایی که می

  .کرد
  »جادوگر؟ تو؟«
من به جادو . جادوگر«. شده گذشت نگاه خشمگین ریچارد، یکی یکی از روي مردهاي جمع» !جادوگر«

گیر مادر جادوگري با  اونا گفتند اعتراف. ظاهراً ارواح کاذبت بهت دروغ گفتند، پیر خرفت. به موهبت. مسلطم
اونا از تو براي . فرستند که قوم گل طالبش نیستند اونا یکی از شما رو براي شروع جنگی می. خودش نداره

شد، ولی یه پیر خرفت متوجه  راهنماي ارواح خردمند متوجه میاحتماالً یه . مقاصد خودشون استفاده کردند
گیر مادر سرپیچی کنید، من  اگه به این کار اصرار داشته باشید، اگه از اعتراف«. غرولند مردها بلند شد» .شه نمی

ا ه هاي بانتک از جادویی هولناك براي خاکستر کردن زمین. کنم از جادوم براي نابود کردن شما استفاده می
من . ي جادو میره؛ مرگی به واسطه هر بانتک به طرز فجیعی می. ذارم کنم و آفتی ابدي روشون می استفاده می

اما با پیرها «. هاي سرد خاکستریش به ما بان گرید برگشتند چشم» .پیر و جوان. کشم ها رو می تک تک بانتک
  ».کنم شروع می

  »کشی؟ میجادو؟ ما رو با جادو «: ما بان گرید زمزمه کرد
تر از حد تصورتون  گیر مادر سرپیچی کنید، شما رو با جادویی مخوف اگه از اعتراف«. ریچارد بیشتر خم شد

ي کیلن گوش  ها با دقت به ترجمه ریچارد فهرستی از بالیایی که به سرشان خواهد آورد شمرد و آن» .کشم می
کردند ساحره  ماعتی تعریف کرده که چون فکر میکیلن به خاطر داشت که بیشتر آن بالیا را زد به ج. سپردند

هر چه بیشتر . کرد ها استفاده می ریچارد اکنون از همان چیزها براي ترساندن بانتک. است قصد جانش را داشتند
  .شد ها گشادتر می گفت، چشم که می
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طمئن به نظر حاال از خودش کمتر م. نگاه ما بان گرید از شمشیر برداشته شد و متوجه صورت ریچارد شد
. گیر مادر نخواهد بود ارواح به من گفتند که جادوگري همراه اعتراف«. ي تسلیم نبود رسید، اما کامالً آماده می

  »چرا باور کنم که تو جادوگري؟
کیلن هیچ وقت ندیده بود که او بدون غضب جادوي شمشیر در . تمام خشم از صورت ریچارد محو شد

چیزي در چشمانش مشهود بود، اما نفرت یا خشم نبود؛ در آرامش به . ته باشدچشمانش شمشیر را در دست داش
  .آرامش شخصی بود که خودش را وقف منظوري کرده. به نحوي ترسناکتر از خشم بود. رسید نظر می

آن قدر . سفید داغ از جادو. درخشش سفیدي شروع شد. زیر نور ضعیف سحر، تیغ شمشیر ریچارد تغییر کرد
  .امکان نداشت کسی متوجه درخشش سفید نشود روشن شد که

  .جادوي شمشیر. دانست برایش قابل اتکا است برد که می ریچارد داشت از تنها جادویی بهره می
هایشان را انداختند، به زانو افتادند، طلب بخشش  چند نفر سالح. ترس بین جمعیت پخش شد. کافی بود

  .بقیه خشکشان زده بود، بدون آنکه بدانند چه باید بکنند. ظت کندها محاف کردند، از ارواح خواستند که از آن
. ي خیلی زیادي رو نجات بدم منو ببخش پیرمرد، اما مجبورم تو رو بکشم تا زندگی عده«: ریچارد زمزمه کرد

  ».آگاه باش که تو رو بخشیدم و از کاري که باید بکنم متاسفم
لطفاً، به من . ریچارد، صبر کن«. گذاشت که کاري نکند موقع ترجمه کردن، دستش را روي بازوي ریچارد

  »دي؟ یه فرصت می
  ».کشمش شکست بخوري می. یه فرصت«

ها را بترساند تا طلسمی که ظاهراً تحت تاثیرش بودند بشکند، اما او  دانست که ریچارد سعی دارد بانتک می
کیلن دوباره به . تر رسیده بود زي وخیماز سطح خشم شمشیر گذشته بود، به چی. ترساند داشت کیلن را هم می

  .راهنماي ارواح نگاه کرد
ازش خواستم صبر کنه، تا در صورتی که حقیقت . گه دروغ نمی. کشه ما بان گرید، ریچارد تو رو می«

. کنه تونم ازش بخوام که تو رو نکشه و به درخواست من عمل می می. هاي ما رو متوجه بشی تو رو ببخشم حرف
اگه صادقانه نظر قلبیت عوض نشه، مرگ و رنج زیادي اتفاق . بعدش من نفوذي روي اون ندارم. یک باراما تنها 
قول داده و اگه سعی کنی با پاسخت بهش کلک بزنی، به قولش عمل . کنه ریچارد به قولش عمل می. میفته
  .کنه می
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خواد هیچ  گیر مادر نمی رافاعت. هنوز خیلی دیر نشده. دم بهت این یک فرصت رو براي شنیدن حقیقت می
اما گاهی باید بگذارم که چند نفر زندگیشون . هر زندگی در میدلند در قلب من عزیزه. کدوم از مردمش بمیرند
  ».شنوم پاسخت رو می. ي بیشتري زنده بمونند رو از دست بدن تا عده

اند که دیگر  گیر چیزي کردهگفت که خود را در ظاهرشان می. حرکت و دوال ایستاده بودند ي مردها بی همه
ریچارد موفق شده . طلبی بودند و ظاهراً از این یورش پشیمان یا حتی گیج بودند ها قوم صلح بانتک. خواهند نمی

  .ها ترسی شدیدتر از مسبب این کارشان بدهد بود به آن
کیلن دست  .هاي کیلن را روي صورتش کشید هاي خشک را جنباند و در سر راهش کمی از زلف نسیم علف

  .طلسم شکسته شده بود. کرد ما بان گرید با چشمانی تهی از حرارت او را تماشا می. برد و آن را عقب زد
همون . گن فکر کردم حقیقت رو می. هاي ارواح رو شنیدم من صحبت«: ریا بلند شد صدایش آهسته و بی

ها هرگز دنبال تقدیم مرگ به  بانتک«. به افراد ساکتش نگاه کرد» .من یه پیر خرفت هستم. گه طوره که می
  ».کنیم حاال شروعش نمی. دیگران نبودند

با هر دو دست آن را به کیلن . پشتش درآورد سرش را خم کرد و مدالیونش را از روي موهاي خاکستري کم
اونا جنگ شروع ما با . ي صلح داده شده بگو که به نشانه. گیر مادر، اینو به قوم گل بده لطفاً اعتراف«. تقدیم کرد

. ما بان گرید دوباره به کیلن نگاه کرد. ریچارد شمشیر را به غالفش برگرداند. به پشت کیلن نگاه کرد» .کنیم نمی
  ».تشکر که جلوي ما، جلوي من رو گرفتید که به ارواح کاذب گوش ندم و مرتکب عملی هولناك نشم«

ه تونستم به موقع جلوي صدمه دیدن مردم رو من هم شاکرم ک«. کیلن سرش را در مقابل پیرمرد خم کرد
  ».بگیرم

ازش بپرس ارواح چطور قانعش کردند که کاري برخالف طبیعت قومش انجام «. ریچارد به کیلن نگاه کرد
  ».بده
  »طلبی رو چطور در قلبت کاشتند؟ شهوت کشتار؟ ما بان گرید، ارواح شهوت جنگ«

قبالً تمایل به . باعث شد احساس نیاز کنم. به گوشم رسیدهاشون شب  زمزمه«. نامطمئن به دور خیره شد
این بار ظاهراً نتونستم جلوي خودم رو . خشونت رو حس کرده بودم، اما هیچ وقت بر اساسش عمل نکرده بودم

  ».این نیاز رو هیچ وقت این همه نیرومند حس نکرده بودم. بگیرم
ارواح کاذب شاید دوباره بخوان که «. ه بین مردها پیچیدزمزم» .ي جهان زیرین، دنیاي ارواح، پاره است پرده«

متوجه هستم که چطور فریب خوردي و به خاطرش از دستت خشمگین . ازشون برحذر باش. با تو صحبت کنند
  ».اما حاال که واقعیت رو فهمیدي و بهت هشدار داده شده، انتظار دارم که بیشتر محتاط باشی. نیستم
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  ».کنم همین کار رو می. متشکرم، جادوگر«. دما بان گرید سر تکان دا
  »اي بهت نگفت؟ صداي ارواح چیز دیگه«

بیشتر یه احساس بود که منو لبریز . آید که واقعاً صداشون رو شنیده باشم یادم نمی«. پیرمرد متفکرانه اخم کرد
احساس کردم که . هم شنیدبا من بود و اون ... کسی که مرد«. به باال نگاه کرد» ...پسرم. از احساس نیاز کرد

به محض مالقات با . حتی شدیدتر از مال من. نگاهش پر از نفرت بود. هاي متفاوتی با اون داشتند ارواح صحبت
  .نگاهش به زمین نزول کرد» .ارواح رفت

متاسفم، ما بان گرید، که مجبور «: صدایش آهسته آمد. ریچارد مدتی طوالنی راهنماي ارواح را برانداز کرد
  ».کردم اي وجود داشت، اونو انتخاب می بدون که اگه راه دیگه. دار کرده قلبم رو جریحه. دم پسرت رو بکشمش

ناگهان شرمنده . به افرادش در اطراف نگاه کرد. شدند پیرمرد سر تکان داد، اما کلمات از دهانش خارج نمی
  ».ها نیست ین رسم بانتکا. کنیم دونم اینجا چکار داریم می نمی«: زمزمه کرد. به نظر رسید

  ».خوشحالم که کمک کردم حقیقت رو متوجه بشید. تقصیر ارواح کاذب بود«: ریچارد گفت
. کیلن آه سنگینی بیرون داد. او دوباره سر تکان داد و به افرادش رو کرد، سپس به سمت وطنشان راه افتاد

هایشان را پشت  رفتند و نیزه حال طلوع میها را تماشا کرد که به سمت خورشید در  ریچارد با احتیاط بانتک
  .کشیدند سرشان می

  »چه برداشتی از این ماجرا داري؟«: وقتی سرانجام ریچارد به او رو کرد، پرسید
نگهدارنده از ما داره سبقت «. ها را تماشا کند ي شمشیر گذاشت و برگشت تا بانتک دستش را روي دسته

اعتبار کردن  بی. اعتبار کردن تو انجام داده اقداماتی براي بی«. اه کردهاي کیلن نگ دوباره به چشم» .گیره می
  ».اي ندارم که چی هستند هایی داره و من کوچکترین ایده نقشه. گذاره برامون دام می. گیر مادر اعتراف

  »کنیم؟ حاال چکار می«
  ».یدندریل هستیمامشب گردهمایی داریم، فردا ازدواج کردیم و عازم آ. کاري که قصدش رو داشتیم«

از جادو براي شکستن طلسم . تو واقعاً یه جادوگري«: صورت ریچارد را بررسی کرد و آهسته گفت
  ».نگهدارنده استفاده کردي

یه بار گفت که مردم از مردن . فقط یه کلک ساده بود که زد یادم داده. نه، نیستم«. ي ریچارد تغییر نکرد قیافه
من از اون ترس و قانون اول . شن تر می چیزي واهمه دارند، انگار به نحوي مردهي جادو بیش از هر  به وسیله

  ».ترسی نیرومندتر از اونی بود که ارواح در دلشون کاشته بودند. جادوگران بهره بردم که اونا باورشون بشه
  »و در مورد سفید کردن شمشیر چی داري بگی؟«
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تونه  که زد به ما طرز عمل شمشیر رو نشون داد؟ چطور نمییادت هست «. مدتی طوالنی کیلن را برانداز کرد
وقتی شمشیر . کرد خوب، اون اشتباه می«. کیلن با سر بله گفت» .گناهه کنی بی به کسی صدمه برسونه که فکر می

حتی کسی که دوستش . گناهه دونی بی حتی کسی که می. هر کسی. شه باهاش هر کسی رو کشت سفیده، می
  ».از جادو متنفرم«. ت شدنگاهش سخ» .داري
 ».ي زیادي از مردم رو نجات بدي ریچارد، موهبت همین حاال به تو کمک کرد که زندگی عده«

کنم، تنها چیزي که به ذهنم میاد اینه که  به چه قیمتی؟ وقتی به سفید کردن شمشیر فکر می«: زمزمه کرد
  ».ي اون بکشم چطور کم مونده بود تو رو به وسیله

  ».کنند رو مجازات نمی کم مونده بود. ياما نکرد«
. یا درد اینکه یکی رو با جادوي سفید شمشیر کشتم و خبر دارم که چه توانی دارم. ده دردش رو تخفیف نمی«

کنم امشب  فکر می«. نفس سنگینی بیرون داد و موضوع را عوض کرد» .شه که حس کنم یه رال هستم باعث می
  ».باشیم موقع گردهمایی باید خیلی مراقب

به ما دو بار در مورد خطرات معامله با ارواح اخطار داده . ده اي به مشکالت می این اتفاق بعد تازه... ریچارد«
  »کنی؟ در اجراي گردهمایی تجدید نظر نمی. شده

وقایع خیلی سریع پیش . رسه اي دارم؟ نگهدارنده جلوتر از ما به نظر می چه چاره«. نگاهش را کنار کشید
  ».تونیم یاد بگیریم باید هر چی می. دونیم شیم که چیزي نمی فهمیم، بیشتر متوجه می هر چی بیشتر می. رن می
  ».اما شاید ارواح نیاکان توانایی کمک به ما رو نداشته باشند«
با » .مون رو بکنیم باید سعی. تونیم از فرصت بگذریم؛ خطر خیلی جدیه نمی. اون وقت چیزي یاد گرفتیم«

بدونم که تقصیر . تونم به خودم اجازه بدم که مسئول این اتفاق باشم نمی... کیلن«. ست کیلن را گرفتمالیمت د
  ».منه

کنی تقصیر توست چون  چرا؟ چون دارکن رال پدرته؟ فکر می«. هایش را بلند کند منتظر ماند تا ریچارد چشم
  »یه رالی؟

اینکه تو رو داشته . ت همه به دست نگهدارنده رو بپذیرمتونم مسئولیت اسار اما رال باشم یا نباشم، نمی. شاید«
. به نحوي من عامل این اتفاقم. ده دارکن رال از قبر هم آزارم می. کنم راهی براي متوقف کردنش پیدا می. باشه
باید هر چی الزمه براي متوقف کردنش انجام بدم، وگرنه همه عذاب . دونم چطور، اما تقصیر من بوده نمی
  .شه، تا ابد و نگهدارنده تو رو صاحب می .کشند می
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براي اینکه نذارم تو رو بگیره، . شه کابوس ببینم باعث می. ترسونه این فکر بیش از هر چیز در زندگی منو می
مجبورم . دم، هر چقدر خطرناك باشه هیچ فرصتی رو از دست نمی. هیچ کاري نیست که حاضر نباشم انجام بدم

ترسم که یه دام باشه، مجبورم امتحانش  هر چند می«. نگاهش به نگاه او دوخته شد» .گردهمایی رو داشته باشم
  ».کنم
  »کنی شاید یه دام باشه؟ ؟ فکر می...یه دام«
هاي خودش  به دست کیلن که در دست» .تونیم هشیار باشیم حداقل می. به ما اخطار داده شده. امکان داره«

  »تونی صاعقه نازل کنی؟ کنی اگه الزم باشه می فکر می. ندارمشمشیر رو در گردهمایی «. بود نگاه کرد
راه در اختیار داشتنش . فقط اتفاق افتاد. دونم چطور انجامش دادم نمی. دونم، ریچارد نمی«. کیلن سر تکان داد

  ».دونم رو نمی
ارواح نیاکان شاید . خوب، شاید الزم نشه که سعی کنی«. هایش مالش داد ریچارد پشت دست او را با شست

  ».قبالً بهمون کمک کردند. به ما کمک کنند
نشست و سرش را بین . هایش پر از رنج سردرد بودند چشم. ریچارد دست برد و ایجیل را در مشتش گرفت

سردرد داره منو . باید قبل از اینکه برگردیم کمی استراحت کنم«. هایش گرفت؛ کیلن کنار او نشست دست
 ».کشه می

براي رسیدن روز بعد، براي وقتی که پیش . کشد حق با او باشد، اینکه سردرد واقعاً دارد او را می ترسید که می
  .تاب بود زد براي کمک برسند بی

*** 

سر ریچارد کمی بهتر بود، اما هنوز آن قدر درد داشت که در . دیروقت عصر بود که به ضیافت برگشتند
  .مرد پرندگان جلو آمد. ها به سرپناهشان برخاستند ک شدن آني نزدی شیوخ با مشاهده. چشمانش مشهود باشد

  ».ها؟ اونا رو دیدید؟ از چاندلن خبري نبوده چه خبر از بانتک«
  .کیلن مدالیون طال را جلویش گرفت و وقتی او دستش را باال آورد، رها کرد

این هدیه رو فرستاده تا به قوم ما بان گرید . ما همون طور که ریچارد گفته بود اونا رو در شمال پیدا کردیم«
شون کردیم که قوم گل نیت  متوجه. اشتباه کردند و متاسفند. اندازند ها با اونا جنگ به راه نمی گل بگه که بانتک

  ».چاندلن هم اشتباهی مرتکب شده. بدي نسبت به اونا ندارند
نزدیکی ایستاده بود سپرد که ي جدي سر تکان داد و به یکی از شکارچیان که در  مرد پرندگان با قیافه

  .به نظر کیلن رسید که او چندان خشنود نیست. چاندلن و افرادش را برگرداند
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  »شیخ شریف، مشکلی هست؟«
دو تا از «. نگاهی به ریچارد انداخت و دوباره به او رو کرد. رسیدند اي او گرفته به نظر می هاي قهوه چشم

  ».واح منتظرندي ار در خانه. خواهران روشنایی برگشتند
چقدر گذشته بود، تنها چند روز؟ به . گردند امیدوار بود که به این زودي برنمی. قلب کیلن یک ضربان پرید

  .ریچارد رو کرد
  ».ي ارواح منتظرند خواهران روشنایی در خانه«

مایی امشب گرده«. مرد پرندگان را مورد خطاب قرار داد» .هیچ چیز هرگز آسان نیست«. ریچارد آه کشید
  »اید؟ شما آماده. داریم
 ».ایم ما آماده. امشب ارواح با ما خواهند بود«

. بازوي کیلن را گرفت» .ي ما به این وابسته است جون همه. هیچ چیز رو بدیهی تصور نکنید. مراقب باشید«
  ».تونیم جلوي کارشون رو بگیریم یا نه بذار ببینیم که می«

مردم هنوز همه جا به خوردن، رقصیدن، نواختن بولدا و . غرنده گذشتند هاي با هم از محوطه و از کنار آتش
بعضی براي خوابیدن رفته بودند، اما بعضی هنوز قدرت رقص . شد هاي کمتري دیده می بچه. طبل مشغول بودند
  .و بازي را داشتند

  ».سه روز«: ریچارد زیر لب گفت
  »چی؟«
. فرستم و فردا ما دیگه نیستیم اونا رو پی کارشون می. روز گذشتهاز آخرین باري که اینجا بودند تقریباً سه «

  ».وقتی سه روز دیگه برگردند، ما دو روزه که در آیدندریل هستیم
گه که براي سومین بار تنها  کی می. ي ثابتی پیروي کنند در صورتی که از برنامه«. کیلن به جلو چشم دوخت
  ».یا یک ساعت. شه بعد یک روز پیداشون نمی

قصد خاصی از این «. کرد، اما وقتی ریچارد حرف زد به او نگاه نکرد نگاه ریچارد را روي خودش حس می
  »حرف داري؟

  ».نگران سر دردها. برات نگرانم. شه، ریچارد تو تنها سه فرصت نصیبت می«
  ».به خاطر هیچ کس. به هیچ دلیل. ندازم من قالده به گردن نمی«. این بار کیلن نگاه کرد، اما او نگاه نکرد

  ».دونم می«: زمزمه کرد
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چشمانش روي . داد اش، مصمم بودنش را نشان می سفتیِ چانه. ي ارواح شد ریچارد در را هل داد و وارد خانه
هر دو کاله ردایشان را . دو زن که در مرکز اتاقِ نیمه تاریک ایستاده بودند ثابت شد و به سمتشان پیش رفت

  .ن کمی اخم داشت، تقریباً آرامش داشتندصورتشا. عقب زده بودند
  ».خوام من سواالتی دارم و پاسخ می«. ریچارد جلویشان ایستاد

  ».اي ریچارد، خوشحالیم که هنوز خوبی، هنوز زنده«: خواهر ورنا گفت
  »چرا خواهر گریس خودش رو کشت؟ چرا شما گذاشتید؟«

قبالً بهت گفتیم که بحث «. هایش بود د باز در دستگردنبن. خواهر الیزابت به مقابل خواهر ورنا قدم گذاشت
  ».ریم حاال طبق قوانین پیش می. خاتمه یافته

اولین قانونم اینه «. ها به نوبت نگاه کرد مشت روي باسن گذاشت و به هر کدام از زن» .من هم قوانینی دارم«
  ».کشه که امروز هیچ کدومتون خودش رو نمی

من، خواهر روشنایی، الیزابت مایریک، دومین منظور از راداهان . دي تو گوش می«. ها به او اعتنایی نکردند آن
اولین از سه منظور راداهان، کنترل . ذارم گم، دومین فرصت دریافت کمک رو در اختیارت می رو بهت می

فرصت  تو از پذیرفتن اولین. سردردها و باز کردن ذهنته تا امکان آموزش طرز استفاده از موهبت فراهم بشه
  ».ذارم من دومین منظور و فرصت رو در اختیارت می. کمک خودداري کردي

. خواست مطمئن باشد که تمام توجه ریچارد را دارد هاي ریچارد نگاه کرد که انگار می طوري به چشم
  ».دومین منظور از راداهان اینه که ما کنترل تو رو در اختیار داشته باشیم«

  »کنترل کنید؟ یعنی چی که منو کنترل کنید؟منو «. غره رفت ریچارد چشم
  ».گه معنیش همینه که می«
و نه به هیچ «. کمی بیشتر به جلو خم شد» .دازم تا شما کنترل منو در اختیار بگیرید من قالده به گردنم نمی«

  ».دلیل دیگه
ول کردن پیشنهاد همون طور که قبالً بهت گفتیم، در بار دوم قب«. خواهر الیزابت گردنبند را باال گرفت

لطفاً ریچارد، . شه فرصتت داره تموم می. لطفاً حرفمون رو باور کن، تو در معرض خطر بزرگی هستی. دشوارتره
  ».شه تر می حاال پیشنهاد دوم رو قبول کن، قبولش با فهمیدن سومین منظور خیلی مشکل

رین بار که گردنبند جلویش گرفته شده آخ: چیزي در چشمان ریچارد بود که کیلن قبالً تنها یک بار دیده بود
  .هایش گر گرفت دست. لرز به بدنش انداخت. چیزي بیگانه، چیزي ترسناك. بود
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به خاطر هیچ . ندازم قبالً بهتون گفتم، من قالده به گردن نمی«: زمزمه کرد. خشم از صداي ریچارد رفته بود
اتفاقاتی . تونیم با هم حرف بزنیم آموزش بدید، می خواید بهم استفاده از موهبت رو اگه می. به هیچ دلیل. کس

من یکی از . هاي جوینده رو دارم من مسئولیت. در جریانه که شما هیچ خبر ندارید، مسائل مهم، مسائل خطرناك
  ».تونیم در موردش حرف بزنیم می. هایی نیستم که شما به سر و کار داشتن باهاشون عادت دارید بچه

چشمانش را بست و کمی . ریچارد یک قدم به عقب گذاشت. شدتی کوبنده به او خیره شدخواهر الیزابت با 
اتفاقی رخ . متقابالً به خواهر خیره شد. هایش را گشود همراه نفسی عمیق چشم. سرانجام راست ایستاد. لرزید

  .اي نداشت که چه بوده داده بود و کیلن هیچ ایده
اي همراه با  صدایش به شکل زمزمه. هایش با گردنبند پایین افتادند دست. قدرت نگاه خواهر الیزابت زائل شد

  »پذیري؟ پیشنهاد و راداهان رو می«: ترس درآمد
  ».کنم رد می«. قدرت به صدایش برگشته بود. ریچارد همچنان به او خیره بود

عفوم کن «. کردرنگ خواهر الیزابت پرید، مدتی به ریچارد خیره ماند و سپس به زنی که پشت سرش بود رو 
. صدایش به زمزمه تبدیل شد. ي خواهر ورنا گذاشت راداهان را در دست دراز شده» .خواهر، شکست خوردم

  ».حاال به عهده توست«
  ».بخشه، خواهر روشنایی تو رو می«. ي او را بوسید خواهر ورنا هر دو گونه

شنایی تو رو همواره در آغوش رو«. خواهر الیزابت دوباره به ریچارد رو کرد؛ صورتش شل شده بود
  ».روزي راهت رو پیدا کنی. پرمحبتش بگیره

همانند خواهر گریس، . اش را باال برد خواهر چانه. هاي او را تماشا کرد ریچارد با مشتی روي باسنش چشم
رد که ریچارد تماشا ک. اي را به کف دستش آورد ي نقره دستش را بلند کرد و با حرکتی به مچ، چاقویی با دسته

ي کشتن خودش  کیلن مبهوت نفسش را نگه داشته بود، زنی را که آماده. او چاقو را به سمت خودش چرخاند
  .حرکتی سنگ بودند به مدت یک ضربان قلب، همه به بی. کرد سکوت سنگینی می. کرد شد تماشا می می

قبل از اینکه خواهر . کننده بود خیرهسرعتش . به محض اینکه چاقو شروع به حرکت کرد، ریچارد نیز جنبید
دست دیگرش باال آمد و شروع به . الیزابت متوجه شود که چه رخ داده، ریچارد مچ دست او را گرفته بود

  .کرد که آن را نگه دارد؛ حریف قدرت ریچارد نبود خواهر تقال می. درآوردن چاقوي عجیب از انگشتان او کرد
  ».نداري که امروز خودت رو بکشی اجازه. بهت قانون خودم رو گفتم«

  »...ولم کن! لطفاً«. فرجام در هم فرو رفته بود ي خواهر از تالش بی قیافه
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. اي از درونش، از چشمانش، به بیرون تابید به نظر رسید که نور لحظه. سرش به عقب پرید. بدنش منقبض شد
 زن چاقوي خودش را از پشت او بیرون کشیدخواهر الیزابت به شکم روي زمین افتاد، خواهر ورنا موقع سقوط.  

اگه بذاري کس . تو خودت باید جسدش رو دفن کنی«. نگاه خواهر ورنا از زن مرده به ریچارد بلند شد
  ».درمانی ندارند. هایی به سبب جادو اي به جاي تو انجامش بده، بقیه عمرت کابوس خواهی داشت، کابوس دیگه
  »!چطور تونستی اونو بکشی! مشکل شما چیه! رسوندي تو اونو به قتل! تو اونو کشتی«

اي را از  دست دراز کرد و چاقوي نقره. رفت، چاقو را در آستینش فرو برد غره می همچنان که به او چشم
  .دست ریچارد قاپید، در ردایش قایم کرد

  ».تو اونو کشتی«: خواهر ورنا زمزمه کرد
  »!دست تو به خونش آلوده است«
  ».بره د، اما به میل خودش نیست که اونو به کار میمثل تبر جال«

دست . خواهر تکان نخورد؛ خیلی ساده خیره بودن به ریچارد را ادامه داد. ور شد ریچارد به گلوي او حمله
  .ي مانعی نامرئی فشار آورد و لرزید ریچارد علیه. ریچارد قبل رسیدن به او متوقف شد

  .اهران شدآن وقت بود که کیلن متوجه ماهیت خو
  .مشخصاً در آرامش بود. دستش را کمی عقب کشید. ریچارد بدنش را به جاي زور دادن شل کرد

انگشتانش دور گلوي او . هایش را با مالیمت به سمت خواهر ورنا دراز کرد اي خونسرد، یکی از دست با قیافه
  .چشمان خواهر از حیرت گشاد شد. سفت شد

  ».، دستت رو از روي من بردارریچارد«: با عصبانیت زمزمه کرد
  »چرا اونو کشتی؟. خودت گفتی که این یه بازي نیست«

تر  چنگش را دور گلوي خواهر سفت. وزن ریچارد از روي پاهایش برداشته شد، چند وجب به هوا بلند شد
  .تي غرانی از آتش دورشان را گرف ور شد، حلقه وقتی ریچارد رها نکرد، آتش در هر طرفشان شعله. کرد
  ».گفتم دستت رو از روي من بردار«

کند، مشتش را به سمت  کیلن قبل از اینکه متوجه باشد چه می. کم مانده بود که آتش ریچارد را بسوزاند
ي  تقال کرد که جلوي رها شدن جرقه. نور آبی دور هر طرف مچ و دستش ترق و تروق کرد. خواهر گرفته بود

آتش آبی از دیوارها باال رفت، روي سقف و . ریکی به اطراف گریختندهاي آبی با قدرت را بگیرد و صاعقه
از شدت تقال براي . ي ارواح جز جایی که آن دو نفر ایستاده بودند را گرفت کف اتاق پخش شد، سراسر خانه
  .لرزید نگه داشتن قدرت به خودش می
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نور آبی خاموش » .شه کشته نمی امروز دیگه کسی«. هاي آبی، آتش را به خودشان مکیدند رشته» !بس کنید«
  .شد

کمی خشم برنده ناخواسته به نگاهش وارد . خواهر ورنا به کیلن خیره ماند و سکوت دوباره اتاق را گرفت
  .ریچارد روي زمین فرود آمد و دستش را از گلوي زن برداشت. شد
کی «. ه ریچارد کردنگاهش را متوج» .خواستم بترسونمش تا ولم کنه فقط می. زدم اي نمی بهش صدمه«

  »شکستن یه تور رو بهت یاد داده؟
  »!چرا خواهر الیزابت رو کشتی. خودم یاد گرفتم. کسی به من یاد نداده«
» .باید طبق قوانین پیش بره. این بازي نیست. بهت که گفتم«. اداي ریچارد را در آورد» .خودت یاد گرفتی«

اگه اون شمشیرت رو سفید کرده بودي، . شناختم که اونو میمن سالیان خیلی زیادیه «. خشم از صدایش محو شد
  ».فهمیدي که کشتن اون به چه بهایی براي من تموم شده می

انتظار داري بعد کاري که کردي خودم رو در اختیارت «. ریچارد به او نگفت که شمشیر را سفید کرده
  »بذارم؟
کنم اگه سردرد خیلی زود تو رو  دیدم، تعجب میبعد چیزي که امروز . شه، ریچارد فرصت تو داره تموم می«
. کنه، زیاد دوام نمیاره هر چی که داره از تو محافظت می. دونم چرا درد تا حاال تو رو از پا ننداخته نمی. نکشه
ما هم همین طور، اما باور کن همه چی به خاطر تو داره انجام . دونم که دوست نداري مرگ کسی رو ببینی می
  ».اطر نجات دادن توشه، به خ می

اي از  شک دارم کوچکترین ایده. گیر مادر خیلی مواظب قدرتی که داري باش، اعتراف«. به کیلن رو کرد
اولین و «. گشت، کالهش را باال کشید موقعی که نگاهش به ریچارد برمی» .میزان خطرناك بودنش داشته باشی

تنها یه «. کمی به جلو خم شد» .گردم من برمی. ديدومین از سه فرصت در اختیارت گذاشته شده و ردشون کر
  ».به دقت روش فکر کن، ریچارد. میري اگه قبولش نکنی، می. فرصت برات باقی مونده

داشت کاري با من «. بعد اینکه در پشت سر خواهر ورنا بسته شد، ریچارد کنار خواهر مرده چمباتمه زد
  ».کردم حسش می. جادو. کرد می
  »داشت؟به چی شباهت «

اولین بار که اینجا بودند، فکر کردم که چیزي داره منو به قبول پیشنهاد «. ریچارد سرش را کمی تکان داد
جادو . جادو بود. تر بود این بار خیلی قوي. کنه، اما اون قدر از گردنبند ترس داشتم که اعتنایی نکردم جذب می
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من فقط فکرم رو اون قدر معطوف گردنبند . نهاد خواهرانسعی داشت منو به پذیرفتن وادار کنه، به پذیرفتن پیش
  ».کردم که نیرو رفت و تونستم نه بگم

کرد و خواهر ورنا چکار کرد، منظورم آتش و  دونی چه خبره؟ چکار داشت می هیچ می«. به کیلن نگاه کرد
  »غیره؟

  ».احره هستندخواهرها س. دونم بله، می«. ي آبی گز گز داشت دست کیلن هنوز به خاطر صاعقه
پذیرم،  چرا وقتی نمی«. هاي کیلن نگاه کرد مدتی طوالنی به چشم» .ساحره«. ریچارد چابک برخاست

  »کشند؟ خودشون رو می
  ».تر باشند کنند قوي فکر کنم براي انتقال قدرتشون به خواهر بعدي، تا وقتی دوباره سعی می«

  »که براي داشتن من خودشون رو بکشند؟چرا من اون قدر مهم باشم «. ریچارد به جسد نگاه کرد
  ».براي کمک به تو. گن شاید همون باشه که می«

خوان یه مرد، یه غریبه، بمیره، اما در راه تالششون براي از دست  اونا نمی«. ي چشم به کیلن نگاه کرد از گوشه
  »نرفتن یه زندگی، دو نفرشون تا به حال مردند؟ چطور با هم جور در میان؟

: گن ترسم که شاید دارند واقعیت رو می می. کشم ام که عذاب می دونم ریچارد، اما اون قدر ترسیده نمی«
صدایش با » .ترسم که دیگه طاقت نیاري می. کشند شاید تو فرصت زیادي نداري و سردردها دارند تو رو می

  ».خوام تو رو از دست بدم نمی«. هجوم عاطفه شکست
گردهمایی در عرض چند . کنم دفنش می. شه همه چی درست می«. او انداخت ریچارد دستش را دو کمر

  ».دونه که چکار باید کرد زد می. فردا در آیدندریل خواهیم بود و بعدش من در امانم. شه ساعت شروع می
 .ي او بود ، سر تکان دادن روي شانهآمد اش برمی از عهدهتنها کاري که 



 

 nymeria.mihanblog.comhttp:// 

  فصل شانزدهم
ریچارد سمت چپش بود، مثل خودش و شیوخ تمام بدنش، بجز . کیلن برهنه با هشت مرد برهنه نشسته بود

سوي آتشِ ضعیف پشت  به کمک نور کم. اي کوچک در وسط سینه، با گل سیاه و سفید نقاشی شده بود دایره
شان  همه. دید گذشتند می ریچارد میهاي درهم و برهمی را که اریب از روي صورت  سرش، خطوط و دایره

دانست که آیا خودش به چشم ریچارد  نمی. نقاب یکسانی به چهره داشتند تا ارواح نیاکان قادر به دیدنشان باشند
هیچ یک از شیوخ دماغ . انداخت بوي ناآشنا و تند آتش دماغش را به خارش می. به همان اندازه وحشی شده

  .خواندند شده بودند و کلمات مقدس را براي ارواح می خاراند؛ فقط به هیچ خیره نمی

  .در خود بخود بسته شد و کیلن را از جا پراند

از حاال تا نزدیک سحر، تا وقتی کارمون تموم نشده، «. ي مرد پرندگان به مکان حاضر برگشت نگاه خیره
  ».هدر توسط ارواح مسدود شد. امکان خروج هیچ کس نیست، امکان ورود هیچ کس نیست

دست . توانست یک دام باشد آمد، همان طور که ریچارد گفته بود می کیلن اصالً از این ایده خوشش نمی
امیدوار بود که توانایی محافظت . فکر کرد که حداقل در کنار اوست. او متقابالً فشرد. تر فشرد ریچارد را محکم
  .ایجاد صاعقه را داشته باشدامیدوار بود که در صورت لزوم توانایی . از او را داشته باشد

وقتی شیوخ هر . اي را گیر انداخت و سپس سبد حصیري را به شیخ کنار دستش داد مرد پرندگان قورباغه
هایی  شان بمالند، کیلن به جمجمه ي سینه ي پوست برهنه داشتند تا پشت آن را روي دایره اي را برمی کدام قورباغه

  .سویدلن بدون نگاه کردن سبد را به او داد. ها چیده شده بودند ي آن خیره شده بود که در مرکز حلقه

. هاي لگدزنِ ارواح را گرفت چشمانش را بست، دستش را به درون برد و هر طور که بود یکی از قورباغه
گیریش  داد، قورت داد و روي قدرت اعتراف وقتی سبد را به ریچارد می. آور بود پوست لزج صافش چندش

  .هایش فشرد اخت تا ناخواسته رها نشود، سپس پشت قورباغه را به بین پستانچنگی ذهنی اند

دیوارها شروع به موج برداشتن کردند، انگار که . داري روي پوستش گسترش یافت احساس سفتی سوزش
ذهنش به عبث . قورباغه را رها کرد و باز دست ریچارد را گرفت. دید ها را از پشت حرارت و دود می داشت آن

ها محو شدند و احساس کرد که خودش دارد  آن. ي ارواح در اطرافش را حفظ کند شید که تصاویر خانهکو
  .چرخد ها می دور جمجمه
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. هاي مرکز به رقص درآمد و دیدش را کور کرد نور از جمجمه. احساس لطیفی پوستش را نوازش کرد
ي پیش،  مانند دفعه. هایش را پر کرد یهبوي تیز آتش ر. ها و وردها گوشش را پر کرد صداي بولداها و طبل

  .ها را به خالي خوشایندي کشید، دورشان چرخید روشنائی نور مرکزي تشدید شد، آن

تماس مالیمی را . ارواح نیاکان: ها را هم از قبل به یاد داشت کیلن آن. ها را احاطه کردند و سپس اشکالی آن
  .یک دست؛ دست یک روح: اش حس کرد روي شانه

صداي مجموع ارواح نیاکان بود؛ مرده، توخالی، . مرد پرندگان حرکت کرد، اما صدا صداي او نبود دهان
  .یکنواخت

  »چه کسی این جمع رو فراخونده؟«

  ».خوان بدونن که چه کسی این جمع رو فراخونده می«: کیلن به سمت ریچارد خم شد و زمزمه کرد

  ».من این جمع رو فراخوندم. من«. ریچارد با تکان دادن سر گفت که متوجه شده

  .ها به مرکز دایره آمدند ي کیلن برداشته شد و ارواح همه از پشت سر آن دست از شانه

. اسم کامل و حقیقی«. ها امواجی از درد به بازوهاي کیلن تیر کشیدند از طنین صداي آن» .اسمت رو بگو«
تنها همین یک . د اسمت تقاضات رو بگورغم خطر خواستار این گردهمایی هستی، بع اگه مطمئنی که علی

  ».اخطار رو دریافت می کنی

  »...ریچارد، لطفاً«. ریچارد با شنیدن ترجمه او خیره ماند

بلعید و چشمانش را » ...من ریچارد«. دوباره به ارواح در مرکز نگاه کرد و نفس عمیقی کشید» .مجبورم«
  ».گردهمایی هستم من ریچارد رال هستم، و خواستار این«. اي بست لحظه

  ».پس درخواستت پذیرفته شد«: هاي گنگ گفتند زمزمه

  .ي ارواح ناگهان باز شد در خانه

اي تاریک در  در باز ماند، مانند دهانه. ریچارد نیز کمی دستش را فشرد. کیلن از جا پرید و جیغش را خورد
. نشان دیگر به مناظر دوردست خیره نبودشیوخ به باال نگاه کردند، چشما. شان کرده بود نور مالیمی که احاطه

  .رسیدند گیج و سردرگم به نظر می
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شنیدنش از قبل نیز . ي شیوخ، بلکه از مرکز، از خود ارواح صداي ارواح باز آمد، این بار نه به واسطه
  .تر بود دردناك

به اخطار ما . یدتا فرصتش رو دارید، بر. ي خروج دارند ي ارواح نیاکان اجازه همه جز شخص احضارکننده«
همه با هم به ریچارد رو کردند و » .ن هستندومونند در معرض خطر تسلیم روحش کسانی که باقی می. گوش کنید

  ».ي خروج نداري تو اجازه«: با صدایی که خشم در آن مشهود بود گفتند

: کیلن فهمید. کردند میکرد، شیوخ با چشمانی هراسان به یکدیگر نگاه  موقعی که براي ریچارد ترجمه می
  .این قبالً هرگز اتفاق نیفتاده

  ».اي ببینند خوام صدمه نمی. همه رو از اینجا بیرون کن. همه بیرون«: ریچارد زمزمه کرد

ما . تا فرصتش رو دارید. تون همین حاال بیرون برید همه. لطفاً«. کیلن به چشمان نگران مرد پرندگان نگاه کرد
  ».اي ببینید م از شما صدمهخوایم که هیچ کدو نمی

او مدتی به کیلن خیره شد، سپس نگاهی به ریچارد انداخت و بعد . شیوخ همه به مرد پرندگان نگاه کردند
معناش رو . این اتفاق قبالً هرگز رخ نداده. تونم هیچ راهنمایی بکنم، دخترم نمی«. دوباره به کیلن رو کرد

  ».دونم نمی

  ».خیلی دیر بشهبرید، قبل اینکه . فهمم می«

ساکت کنار . سویدلن روي شانه کیلن زد، و سپس شیوخ به میان سیاهیِ در قدم گذاشتند و ناپدید شدند
  .ریچارد نشسته بود؛ در کنار ارواح

ترس در چشمانش . تفاوت صداي او خونسرد بود، تقریباً بی» .زود باش. برو. خوام که تو هم بري کیلن، می«
  .و جادو. رقصید می

ترکت «. باز به مرکز رو کرد» .نه«: زمزمه کرد. ن صورت او را که به ارواح خیره شده بود تماشا کردکیل
ما یکی . هر چند رسماً عقد نکردیم، در قلبمون با هم پیوند خوردیم، با جادوي من. به هیچ دلیلی. کنم نمی

  ».مونم من می. هر اتفاقی که براي یکی از ما بیفته، براي هر دو میفته. هستیم

. ها معلق بودند همچنان به ارواح چشم دوخته بود که در مرکز اتاق باالي جمجمه. ریچارد به او نگاه نکرد
آمیز  صدایش آرام و محبت. ریچارد داد نکشید. کیلن فکر کرد که ریچارد با فریاد خواهد خواست که او برود

  ».پس با هم. دوستت دارم، کیلن آمنل. ممنون«: بود
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  .به جایش بلعید. سعی کرد تنفسش را آرام کند، اما نتوانست. زد قلبش در گوشش می. بسته شددر محکم 

اي، ریچارد رال، ما طاقت شاهد بودنش  چیزي که تو احضار کرده«. اشکال ارواح شروع به محو شدن کردند
  ».متاسفیم. رو نداریم

روشنایی همراهشان رفت، تا اینکه دو نفري در با رفتنشان، . ها بخار شد به نظر کیلن چنین رسید که اشکال آن
ترق تروق آتش در ماوراي آن تاریکی، تنفس سریع ریچارد، تنفس خودش و دیگر . تاریکی مطلق باقی ماندند

  .در تاریکی و تنهایی، با هم برهنه نشسته بودند. دست ریچارد دست او را پیدا کرد. هیچ

نور . رخ نخواهد داد، متوجه نور خفیفی در مقابلش شد شد که چیزي درست وقتی که داشت امیدوار می
  .کرد داشت شروع به درخشش می

  .نور سبز

  .رنگ سبزي که تنها از یک جا دیده بود

  .دنیاي زیرین

  .شنید هاي گنگی می تر شد و به همراهش ناله نور سبز براق. تنفسش نامنظم شد

ي  زمین از ضربه. برخاست؛ ناگهانی، شدید، دردناك رعداي به مانند  از هر طرف صداي شکافتن کر کننده
  .آن به لرزش افتاد

نفسش بند . از مرکز نور سبز، درخشش سفیدي خارج شد و هیکلی تشکیل یافت که مقابلشان ایستاده بود
  .موهاي ظریف پس گردنش سیخ ایستادند. آمد

کیلن . د دستش را به درد انداختهبه شکل گنگی متوجه بود که فشار ریچار. هیکل سفید یک قدم نزدیک شد
  .شناخت انگیزي داشت، می ي زیبایی را که مقابلشان بود و لبخند نفرت ي سفید، موي بلند طالیی، قیافه جامه

  ».ارواح خوب پشتیبان ما باشید«: کیلن زمزمه کرد

  .دارکن رال بود

شتاب،  خونسرد، بی. ا تماشا کردندچشمان براق آبی بلند شدنشان ر. با ریچارد همزمان به آهستگی برخاستند
  .دارکن رال دستش را باال آورد و نوك انگشتانش را لیسید

  ».چقدر مالحظه داري«. تر شد اش پهن لبخند ظالمانه» .متشکرم ریچارد، که منو به بازگشت دعوت کردي«
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  ».تو رو صدا نکردم... من«: ریچارد زمزمه کرد

تو یه گردهمایی تشکیل . صدا کردن من، کاریه که کردي. خطا شديباز مرتکب «. دارکن رال آهسته خندید
  ».فقط تو. تونستی منو از میان پرده برگردونی فقط تو می. جد تو من هستم. گردهمایی با ارواح اجداد. دادي

  ».کنم من انکارت می«

من به هر حال « .هایش را بلند کرد، نور سفید اطرافش نیز برخاست دست» .هر چقدر دوست داري انکار کن«
  ».اینجا هستم

  ».اما من تو رو کشتم«

و از جادو براي فرستادن من به . منو کشتی؟ بله، این کار رو کردي«. هیکل سفیدپوش درخشان دوباره خندید
و حاال منو به بازگشت . دوستانی دارم... جایی که. جایی که شناخته شده هستم. مکانی متفاوت استفاده کردي

» .نه تنها منو صدا کردي، پرده رو هم براي این کار بیشتر پاره کردي. باره با استفاده از جادودو. دعوت کردي
  »حماقتت پایان نداره؟«. سرش را آهسته تکان داد

ریچارد دست . دارد ور است و به سمت ریچارد قدم برمی رسید که همزمان در هوا غوطه دارکن رال به نظر می
  .کردند پاهاي کیلن براي همراهی با او حرکت نمی .کیلن را رها کرد و عقب رفت

  ».تو باختی. من بردم. شکستت دادم. من تو رو کشتم«. چشمان ریچارد گشاد بودند

اهمیتی رو با استفاده از  تو در کشمکشی ابدي، نبرد کم«. با آهسته جنباندن سر بلوندش موافقتش را نشان داد
اما به خاطر جهالت، قانون دوم جادوگران رو نقض کردي و با این . موهبت و قانون اول جادوگران کسب کردي

. بهت نگفتن؟ جادو خطرناکه. بار چه تاسف«. اش به آهستگی برگشت لبخند خبیثانه» .کار همه چیز رو باختی
 تو حتی بدون. اما اهمیت نداره«. شانه باال انداخت» .شد همه چیز رو با تو شریک بشم می. شد بهت یادش بدم می

  ».امکان نداره بیش از این به تو افتخار کنم. تعلیم بهم کمک کردي که ببرم

  »!قانون دوم جادوگران چیه؟ من چکار کردم«

دونی؟ باید  چطور ریچارد، نمی«: زمزمه کرد. شد، ابرو باال برد رال موقعی که یک قدم دیگر نزدیک می
براي بار دوم، پرده رو یه بار دیگه چاك دادي و منو  و با نقض کردنش. بدونی، امروز براي بار دوم اونو شکستی

گرش  لبخند تمسخر» .اش و رها کردن نگهدارنده رو داشته باشم به اینجا آوردي تا فرصت پاره کردن بقیه
  ».کردي پسرم، نباید در کارهایی که سر در نمیاري دخالت می«. خندید» .اش خودت به تنهایی همه«. برگشت
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  »خواي؟ چی می«

اي فرستادي و  تو منو به دنیاي دیگه«. دستش به سمت ریچارد دراز شد» .تو. تو، پسرم«. تر شد نزدیک رال
  ».تو مال اونی. خواد تو رو می. اي تو مال نگهدارنده. فرستم حاال، من در عوض تو رو به اونجا می

خشم از بدنش . ور شد لهکیلن بدون اینکه حتی متوجه باشد، مشتش باال رفت، کان دار از اعماق وجودش شع
خالي سیاه اطرافشان با نور دریده شد و صدا زمین زیر پایش را . منفجر شد و صاعقه آبی از مشتش پرت شد

  .ي ارواح برگشته بود، روشن از نور آبی شده بود که به سمت دارکن رال قوس برداشته بود خانه. لرزاند

یک شاخه . صاعقه دو قسمت شد. ، هجوم را دفع کردبدون چندان زحمتی، دارکن رال دستش را باال آورد
ي دیگر به  شاخه. هاي کاشی به پایین ریخت سقف را سوراخ کرد و به سمت آسمان سیاه رفت، بارانی از تکه

  .زمین خرد و به هر طرف غبار پخش کرد

لبخندي را زد که ترین  خبیثانه. نگاهش عمق روح او را سوزاند. هاي او دوخته شد چشمان دارکن رال به چشم
سعی کرد نیرو را دوباره احضار کند، اما هیچ . هر ذره از وجودش را به درد انداخت. کیلن به عمرش دیده بود

ریچارد . توانست هیچ یک از عضالتش را تکان دهد کیلن سعی کرد، اما نمی. رال کاري کرده بود. اتفاقی نیفتاد
  .نیز ظاهراً فلج بود

اوه، ارواح عزیز، نذارید اتفاق . ریچارد من: در ذهنش نالید. شد هولناکی واژگون می دنیاي او داشت با شتاب
  .بیفته

سوخت، موفق شد که یک قدم به جلو بردارد، اما دارکن رال دستش را  هایش از خشم می ریچارد که چشم
  .حرکتش ساخت ي او، روي قلبش، گذاشت و مثل سنگ بی روي سمت چپ سینه

  ».تو مال اونی. با عالمت نگهدارنده. براي نگهدارنده. کنم، ریچارد ذاري میگ من تو رو نشانه«

. به نظر رسید که فریادش بافت هوا را شکافت و قلب و روح کیلن را درید. ریچارد سرش را به عقب انداخت
  .کیلن حس کرد که هزار بار همزمان مرد

دماغ کیلن . هایی از دود بلند شد ه بود، باریکهي ریچارد نگه داشت همچنان که دارکن رال دستش را روي سینه
  .پر از بوي گوشت سوخته شد

. اي حاال مال نگهدارنده. تو عالمت خوردي. اینه بهاي جهالت، ریچارد«. دارکن رال دستش را عقب کشید
  ».سفر شروع شد. حاال و براي همیشه
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. هوش است یا مرده دانست که او بی میکیلن ن. هایش را بریده باشند ولو شد ریچارد مثل عروسکی که طناب
  .هاي در دست دارکن رال بود همان طناب. داشت، اما پاهایش نبود چیزي سرپا نگهش می

خواست  خواست عقب بکشد، می کیلن می. اش او را له کرد با درخشش کور کننده. رال به او نزدیک شد
  .توانست هایش را ببندد، اما نمی چشم

  ».لطفاً. منو به جایی بفرست که اونو فرستادي. منم بکش«: زمزمه کرد .سرانجام صدایش برگشت

تماسشان با . ها باز شدند انگشت. از شدت عذاب، ذهنش از کار افتاد. دست درخشانش به سمت او دراز شد
  .پوست کیلن، امواجی از یخ و آتش را در وجودش منتشر کرد

  .دست عقب کشیده شد

بهتره اون ببینه که چه بالیی سر . شه گیرانه می خیلی سهل. نه. نه«. ره گشوده شدرحم دارکن رال دوبا لبخند بی
نگاهش » .بهتره که عذاب بکشه«. لبخند براي نخستین بار دندان نشان داد» .بهتره که عاجزانه تماشا کنه. تو میاد

  .دهمان نگاه ترسناکی که ریچارد به ارث برده بو. کرد شدتی داشت که به نظر سوراخ می

ي  شده با لحن حساب» .شی، در زندگی و مرگ اي می به زودي اسیر درد دیگه. مونی، فعالً تو زنده می«
  ».تا ابد. کنه نگهدارنده تماشا می. تا ابد. کنم من تماشا می. تا ابد. کنه اون تماشا می«: اي زمزمه کرد ظالمانه

  ».لطفاً، منو به همراهش بفرست«

حاال که این همه دوستش «. اش در هم برود درد تماس باعث شد قیافه. پاك کرد انگشتی دراز شد و اشکی را
چشمان ترسناك آبیش به سمت . برگشت و دستش را به سمت ریچارد گرفت» .دم اي بهت می داري، هدیه

 ي بیرون ریختن اون قدر که به تو فرصت مشاهده. دم یه مدت کوتاه دیگه زندگی کنه اجازه می«. کیلن برگشتند
نگهدارنده تصاحبش . اهمیته زمان بی. بیرون ریختن روح از وجودش. زندگی از عالمت نگهدارنده رو بده

  ».کنم تا جان دادن معشوقت رو تماشا کنی انتها رو هدیه می بهت این دم در زمان بی. کنه می

ي باقی ا او بوسهي  هایش روي گونه لب. توانست کیلن سعی کرد که عقب بکشد، اما نمی. به سمت او خم شد
انگشتان . صدا فریاد بکشد و ذهنش پر شد از تصاویر مورد تجاوز قرار گرفتن درد آن باعث شد که بی. گذاشتند

  .دهان او نزدیک گوشش بود. درخشان مویش را از روي گردن عقب زدند

بین زندگی و . براي ابد. شم به وقتش تو رو هم صاحب می. ام لذت ببر از هدیه«: با لحن عشاق زمزمه کرد
. کشی، اما متاسفانه از قدرت درکت خارجه دوست دارم بهت تعریف کنم که چقدر عذاب می. براي ابد. مرگ
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اره کردم و نگهدارنده رو رها ي پرده رو پ بعد اینکه بقیه«. در گوشش خندید» .دم خیلی زود بهت نشون می
  ».کردم

وحشت تصورات ذهنش، باعث شد . ي دیگري روي گردنش نهاد همچنان که او عاجز ایستاده بود، بوسه
  ».گیر مادر فعالً، اعتراف. ي مختصر تنها یه نمونه«. شد چنان احساس نجاست کند که باورش نمی

نالید و لرزید و . آمد نمی. ایوسانه قدرتش را صدا زدم. وقتی رال به او پشت کرد، دوباره قدرت حرکت یافت
  .تماشا کرد که او از در خارج و محو شد

  .بریده بریده گریست و روي خاك به سمت ریچارد خزید. و بعد ضجه زد و روي زمین ولو شد

. رگشتسرش به سمت کیلن ب. دستش شل به پهلو افتاد. به پشت درازش کرد. به پهلو، پشت به او افتاده بود
. عالمت نگهدارنده: اش نقش یک دست سوخته وجود داشت روي سینه. رسید رنگش پریده بود، مرده به نظر می

  .ریخت زندگیش، روحش، داشت بیرون می. ریخت شده، ترك برداشته بود و از آن خون می پوست سیاه

  .روي او افتاد، محکم او را گرفت، گریست و غیر قابل کنترل لرزید

: کننده گفت هاي خفه بین گریه. ي سرد او فشرد ي او را در مشتش گرفت و صورتش را روي گونهکیلن موها
  ».نمیر. لطفاً، ریچارد. تنهام نذار. نمیر. میرم به جات می. کنم هر کاري برات می. لطفاً ریچارد، لطفاً منو تنها نذار«

رسید، جز گریستن براي کسی  به فکرش نمی هیچ چیزي. مرد می. رسید دنیا داشت به انتها می. روي او ولو شد
  .کرد تر شدن تنفس او را حس می آهسته. توانست بکند مرد و هیچ کاري نمی او داشت می. که دوستش داشت

دانست که تنها چند  نمی. کرد گذشت زمان را حس نمی. آمد اراده کرد که همراه او بمیرد، اما مرگ نمی
با . مثل کابوس بود. دانست که چه چیز واقعیت دارد دیگر نمی. ساعتدقیقه به این حالت گذشته، یا چند 

  .پوستش به سردي مرگ بود. انگشتانی لرزان، صورت او را نوازش کرد

  ».تو باید کیلن باشی«

ي ارواح یک بار دیگر  در خانه. با شنیدن صداي یک زن که از پشت سرش آمد، بالفاصله برگشت و نشست
ظاهراً یک روح بود، یک زن که . وار سفیدي رویش قد کشیده بود رخشش شبحدر تاریکی، د. بسته بود

داد، مویش  تا آنجا که کیلن تشخیص می. کرد با لبخند دلنشینی تماشایش می. هایش را در مقابل گرفته بود دست
  .به یک رشته بافته شده بود

  »تو کی هستی؟«
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که کیلن تشخیص بدهد، اما برهنه هم به نظر  روح لباسی نداشت. هیکل پایین آمد تا مقابل او بنشیند
روح به کیلن رو . نگاهی توام با حسرت و رنج به رخسار زیبایش نشست. زن به ریچارد نگاه کرد. رسید نمی
  .کرد

  ».من دنا هستم«

. نالید صاعقه براي رهایی می. شوك شنیدن این اسم و نزدیک بودن او به ریچارد، دست کیلن را به باال پراند
به هر دوي . میره اون داره می«: بل از اینکه کیلن فرصت رها کردنش را داشته باشد، دنا دوباره به حرف درآمدق

  ».هر دوي ما. ما نیاز داره

  »تونی بهش کمک کنی؟ می«. کیلن دچار تردید شد

  ».اگه عشقت به اون به اندازه کافی قوي باشه. تونیم، احتماالً هر دو می«

  ».هر چی. کنم هر کاري می«. ره روشن شدامید در کیلن دوبا

  ».امیدوارم«. دنا سر تکان داد

کیلن تنها یک قدم از آزاد کردن . اش را نوازش کرد دنا دوباره به ریچارد نگاه کرد و با مالطفت سینه
تنها . عاجزانه امیدوار بود. دانست که آیا دنا سعی دارد به او کمک کند یا صدمه بزند نمی. نیرویش فاصله داشت

  .قلب کیلن یک ضربان پرید. ریچارد نفس عمیقی کشید. شانس براي نجات ریچارد بود

  ».اون هنوز با توست«. دنا دستش را عقب کشید و لبخند زد

از . اش پاك کرد هاي دست دیگرش از روي گونه ها را با انگشت کیلن کمی مشتش را پایین آورد و اشک
چطور به اینجا رسیدي؟ ریچارد «. آمد هیچ خوشش نمی. آمد ش نمیآمیز دنا به ریچارد خوش نگاه حسرت

  ».تونست تو رو صدا کنه؛ تو جدش نیستی نمی

محاله که به شکل دقیق تعریفش کنم، اما شاید بتونم «. اش محو شد دنا سرش را برگرداند و لبخند رویا گونه
وقتی دارکن رال از میانش . ش بودممن در مکانی ظلمانی در آرام. اون قدر توضیح بدم که کمی درك کنی

شد، حس کردم که ریچارد به  وقتی نزدیک می. عبورش چیزي نبود که انتظار بره. گذشت، آرامش بهم خورد
نحوي صداش کرده و بهش توانایی بخشیده که از جایی که در اون به وسیله پرده محبوس بود بگذره و به اینجا 

  .بیاد
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ي خودم بگذرم، اما با چنگ  امکان نداشت از پرده. پس تعقیبش کردمشناختم،  دارکن رال رو خوب می
دونستم که دارکن رال  اومدم چون می. اش رو تعقیب کنم انداختن روي رال، من هم تونستم که رد بشم و سایه

 ».دونم چطور بهتر توضیح بدم نمی. کنه با ریچارد چکار می

قدرت در . دید که ریچارد را جفت خودش کرده بود دید؛ زنی را می یک روح نمی. کیلن سر تکان داد
راه . براي عقب نگه داشتنش تقال کرد، به خودش گفت که به خاطر نجات ریچارد است. وجودش خروشید

کیلن گفته بود که حاضر است . گذاشت که کمکش کند شناخت؛ اگر دنا توانایی داشت، باید می دیگري نمی
کسی که . حتی اگر به معناي نکشتن کسی بود که به هر حال مرده بود. بودهر کاري انجام بدهد و کامالً جدي 

  .خواست هزار بار بکشد و بعد هزار بار دیگر می

  »تونی نجاتش بدي؟ تونی کمکش کنی؟ می می«

اگه . شه گذاري شده به سمت نگهدارنده کشیده می کسی که نشانه. عالمت نگهدارنده روش گذاشته شده«
اون وقت . شه شه و به جاي ریچارد کشیده می و روي عالمت بذاره، به اون منتقل میاي دستش ر کس دیگه

  ».مونه ریچارد زنده می

. بدون تردید، روي ریچارد خم شد، دستش را دراز کرد. در آن لحظه کیلن متوجه شد که چکار باید بکند
ش را باز کرد تا بر عالمت سیاه منطبق انگشتان» .رم تا اون زنده بمونه به جاش می. دارم پس من عالمت رو برمی«

  .دستش تنها نیم وجب از آن فاصله داشت. شوند

  ».کیلن این کار رو نکن«

  ».چرا؟ اگه نجاتش میده، حاضرم به جاش برم« . از روي شانه به او نگاه کرد

. آسون نیستبراي هیچ کدوممون . اول باید با هم حرف بزنیم. دونم که حاضري، اما به این سادگی نیست می«
  ».اگه قراره واقعاً بهش کمک کنیم، هر دومون باید رنج بکشیم

پرداخت، حتی صحبت با  کرد، هر بهایی می با هر چیزي موافقت می. کیلن با اکراه عقب کشید و سر تکان داد
  »شناسی؟ از کجا منو می«. دستش را حمایتگرانه روي ریچارد گذاشت و به دنا رو کرد. زن... این

  ».آشنایی با ریچارد به معناي آشنایی با کیلنه«. اش بگیرد م مانده بود خندهدنا ک

  »از من بهت تعریف کرده؟«
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دادم که به  وقتی اون قدر آزارش می. شماري شنیدم اسمت رو به دفعات بی. شه گفت می«. لبخند دنا محو شد
اون قدر . تنها تو. مادرش نه، پدرش نه .اي نبود هرگز اسم دیگه. زد افتاد، اسم تو رو داد می گویی می هذیان

رغم  دونستم که علی می. دونست، اما همیشه اسم تو به خاطرش بود آزارش دادم که اسم خودش رو هم نمی
تونه  به باورم ریچارد می«. کمی از لبخند برگشت» .کنه گیري تو، راهی براي بودن با تو پیدا می قدرت اعتراف

  ».یمه شب پیدا کنهراهی براي طلوع خورشید در ن

  »گی؟ چرا این چیزا رو به من می«

خوام قبل از اینکه موافقت کنی، درك کنی که چقدر اونو  خوام که بهش کمک کنی و می چون ازت می«
باید با آگاهی . زنم بهت کلک نمی. باید درك کنی که براي نجاتش چه کاري الزمه که انجام بدي. رنجونی می

اگه درك نداشته باشی، شکست . فهمی چطور باید نجاتش بدي ه این شکله که میتنها ب. کامل خودت باشه
  .خوري می

به همون . اون دچار جنونه، جنونی که من مسببش بودم. کنه اي هم تهدیدش می به جز این عالمت، خطر دیگه
  ».شه قطعیت عالمت نگهدارنده، باعث مرگش می

  ».عالمته که باید برداشته بشه. دچار جنون نیست. شناسم ترین شخصیه که من می ریچارد احتماالً عاقل«

. دونم اي که براي کشتن من وارد شد می از لحظه. موهبت رو داره: گذاري شده اي نشانه اون به اشکال دیگه«
. دونم که فرصتش کوتاهه کشه و می دونم که داره اونو می می. بینم ي موهبت رو می حاال در وجودش هاله

درست نیست از نگهدارنده نجاتش بدیم تا اینکه موهبت به هر حال . ر، فقط اینکه زیاد نموندهدونم چقد نمی
  ».اونو بکشه

. تونن نجاتش بدن گن که می خواهران روشنایی می«. کیلن سر تکان داد و دماغش را با پشت دست پاك کرد
بهم تعریف . اونو به گردن بندازهریچارد حاضر نیست . گن که براي نجات جونش باید یه گردنبند بپوشه می

آخرش . اما ریچارد دیوانه نیست. کرده که تو باهاش چکار کردي، چرا حاضر نیست قالده به گردن بندازه
  ».شه متوجه حقیقت می. ذاتش اینه. ده شه که چه کاري ضروریه و انجامش می متوجه می

تونی چیزهایی رو که  نمی. خراشه رو نمیچیزهایی که بهت تعریف کرده، سطح حقیقت «. دنا سر تکان داد
  ».من باید بکنم. کنه اش رو تعریف نمی بهت بقیه. شناسم من جنونش رو می. تعریف نکرده تصور کنی

  ».خواد بهم تعریف کنه، پس به نظرم بهتره که ندونم اگه نمی. فکر نکنم عاقالنه باشه«. خشم کیلن غلیان کرد
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. شناسم ها، من اونو بهتر از تو می در بعضی از جنبه. ، باید درکش کنیاگه قراره بهش کمک کنی. مجبوري«
باالي سرش ایستادم و در اونجا . اونو در برهوت دیوانگی تماشا کردم. من اونو به مرز جنون و ماوراي اون بردم

  ».نگهش داشتم

به دنا . حساسی دارندداد که چشمان دنا وقتی که متوجه ریچارد هستند چه ا تشخیص می. غره رفت کیلن چشم
  ».تو اونو دوست داري«. اعتماد نداشت

ي مرگ  اونو به لبه. من از این عشق براي آزار دادنش بهره بردم. اون تو رو دوست داره«. دنا به او نگاه کرد
ا تونند اونج رسونند، اما نمی تر به اون لبه می سایرین یه مرد رو سریع. بردم و اونجا در یک قدمی نگه داشتم

دارند و قبل از اینکه شدیدترین درد رو تحمیل کنند،  همیشه یه قدم اضافی یا خیلی سریع برمی. نگهش دارند
دارکن رال منو انتخاب کرد، چون براي زنده نگه داشتن و بیشتر عذاب دادن، و باز بیشتر عذاب . کشند اونو می

  .دارکن رال شخصاً به من آموزش داد. دادن، استعداد داشتم

دونستم اگه تنها یه بار دیگه با ایجیل لمسش  ها بشینم و انتظار بکشم، چون می گاهی مجبور بودم ساعت من
نشستم تا اون قدر بهبود بیابه که بتونم بیشتر  وقتی منتظر می. کشه شه؛ اونو می کنم، تماس خارج از حد توانش می

  .کنه ش متوجه نبود که داره چکار میحتی خود. ها کرد؛ ساعت اذیتش کنم، اسم تو رو مرتب زمزمه می

بهم اجازه . داد بهش درد اضافه بدم بندي که به من اجازه می. داشت تو بندي بودي که اونو زنده نگه می
براي تنبیه کردنش طوري از عشقش استفاده . تر در جنون غرقش کنم داد بیشتر به سمت مرگ ببرم، عمیق می

  .وجود اون امکان نداشت کردم که بی

کردم که یک بار، تنها یک بار، اسم من  دادم، آرزو می نشستم و زمزمه کردن اسم تو رو گوش می وقتی می
  ».اي آزارش دادم به این خاطر بیش از هر دلیل دیگه. هیچ وقت اتفاق نیفتاد. کنه باشه که صدا می

خوام بدونم  طاقت ندارم، نمی دیگه. خوام دیگه بشنوم لطفاً دنا، نمی«. هاي کیلن به زمین چکید اشک از گونه
  ».پذیر شد که به خاطر من کاري که تو کردي امکان

باید درك . هنوز شروع به تعریف چیزهایی نکردم که تو باید بدونی تا بتونی بهش کمک کنی. مجبوري«
کاري کنم، چون  من درك می. ش استفاده کردم؛ چرا از جادوي وجودش متنفره کنی که چطور از جادو بر علیه

  ».که باهاش کردم، دارکن رال با خودم کرده

کیلن لرزان نشست و به . کرد چطور ایجیل را استفاده می. دنا شروع به تعریف کرد که با ریچارد چه کرده
کیلن به خوبی به یاد داشت که تماس ایجیل چه حسی داشت، . هیچ خیره شد، انگار که به خلسه فرو رفته بود

شنید که دنا چطور ریچارد را از غل آویزان کرده بود، مویش را گرفته و سرش را . ردک چطور درد دیوانه می
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حرکت بایستد تا  کند کامالً بی عقب کشیده بود، او را وادار کرده بود که وقتی ایجیل را در گوشش فرو می
  .ن تازه شروعش بودو ای. هایش نگاه کند توانست به چشم نمی. توانست به دنا نگاه کند نمی. مغزش آسیب نبیند

کرد، کیلن شکمش را فشرد و  همچنان که دنا اعمال غیر قابل تصوري را یکی بعد از دیگري توصیف می
چشمانش را محکم . توانست جلوي گریه را بگیرد نمی. دست لرزانش را روي دهانش گذاشت تا استفراغ نکند

  .بست و آروغ زد

  .دانست طاقت شنیدنش را ندارد وید که میارواح خوب را دعا کرد که دنا آن چیزي را نگ

هایشان زیاد زنده  کند، چرا جفت تعریف کرد که یک مورد سیت با جفتش چه می. اما آن وقت دنا گفت
  .و آنچه که با هیچ جفت دیگري جز ریچارد نکرده بود. ي جزئیات خصوصی را همه. مانند نمی

با یک دست بدن خودش را بلند کرد، آن . و باال آوردکیلن نالید و برگشت، مسافتی کوتاه روي زمین خزید 
کرد،  اش را روي خاك خالی می دست دنا حاضر بود، موقعی که کیلن محتویات معده. یکی روي شکمش بود

  .آن قدر استفراغ کرد که درونش خشک شد. موي او را عقب نگه داشت

تر از  اعقه را فرابخواند، اما ضعیفخواست ص می. کرد سوزش گرم تماس با دست دنا را روي پشتش حس می
خواست خودش را روي ریچارد بیندازد و نوازشش کند، از طرف دیگر  از یک طرف می. آن بود که بتواند

  .خواست این زن را با جادوي کان دار، خشم خون، پاره پاره بکند می

» .بردار... از روي من... دستت«: نفس زدن و گریستن، کیلن هر طور که بود گفت با وجود آروغ زدن و نفس
اش یک بار دیگر دچار  معده. آن یکی از روي پشتش برداشته شد. دستی که مویش را نگه داشته بود، ول کرد

  »این کار رو چند بار باهاش کردي؟«. تالطم خشکی شد

  ».اهمیت نداره. به حد کافی«

  »!چند بار«: کیلن خشمگین برگشت، مشت گره کرد و داد کشید

اما اون مدت زیادي با من . داریم حساب نگه نمی. دونم متاسفم کیلن، نمی«. ا آهسته و خونسرد بودصداي دن
این کارهایی که کردم، با هیچ کس دیگه نکردم، . تقریباً هر شب انجامش دادم. تر از هر جفت دیگه طوالنی. بود

با من مدتی . مردند ول میبقیه همون بار ا. چون هیچ کس قدرت ریچارد رو نداشت، قدرت عشقش به تو
  ».به حد کافی. به حد کافی انجامش دادم، همین. طوالنی جنگید

  »!کافی براي چی! کافی«
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  ».کافی براي دیوانه کردن بخشی از وجودش«

  »!نیست! نیست! اون دیوانه نیست«

ه کردم هر کس دیگه با کاري ک. کیلن، گوش کن«. لرزید دنا کیلن را تماشا کرد که از درد و خشم می
ي وجودش رو در جایی محبوس کرد که  هسته. بندي ذهنش نجات داد ریچارد خودش رو با تقسیم. شکست می

ي  هسته. این کار رو با استفاده از موهبت انجام داد. رسید، جایی که در دسترس جادو نبود دست من نمی
ش  من از جادو بر علیه. ردههاي تاریک ذهنش، جنون کمین ک اما در گوشه. وجودش از جنون محفوظ موند

  .تونست تمام وجودش رو در برابر من مصون نگه داره نمی. اش کنم استفاده کردم تا دیوانه

بقیه . اون بخشی از خودش رو براي حفظ بقیه قربانی کرده. اینا رو بهت گفتم تا متوجه واقعیت جنونش بشی
  ».ردند، توانایی انجام این کار رو داشتمک کاش من هم وقتی با خودم می. رو به خاطر تو نجات داده

چطور تونستی این کارها رو «: داد زد. کیلن دست ریچارد را بلند کرد، پشت آن را روي قلبش گذاشت
  »چطور تونستی؟ چطور ممکنه همچین کاري رو با کسی بکنی؟. بکنی؟ اوه، ریچارد طفلکی

  ».در مورد من بر کل زندگی سایه انداخته بود. ایرینبعضی بیشتر از س. هاي جزئی از جنون داریم ما همه سهم«

  »!کردي چطور تونستی با وجود اینکه درکش می! پس چطور تونستی«

از قدرت براي صدمه زدن به مردم . تو هم کارهاي هولناکی انجام دادي«. دنا از زیر ابرو به او چشم دوخت
  ».استفاده کردي

  »!اما اونا محکوم به جرائم هولناکی بودند«

  »شون؟ همه؟ همه«: آهسته پرسید

نه، اما به خاطر این نبود که «: زمزمه کرد. با به یاد آوردن استفاده از قدرتش بر علیه بروفی، نفس کیلن بند آمد
  ».چیزي که هستم. کسی که هستم. شغلمه. مجبور بودم. خواست دلم می

  »و دمین نس چی؟. اما انجامش دادي«

ولو شد و . ي شیرین اخته کردن آن مرد هیوالصفت شد ذهنش پر از خاطره. داین حرف قلبش را سوراخ کر
  »اوه ارواح عزیز، یعنی من بهتر از تو نیستم؟«: نالید
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. ي کیلن را بلند کرد با انگشتان تار درخشانش چانه» .دیم که به دالیلی مجبوریم ما همه کاري رو انجام می«
تعریفش بیش از چیزي که بتونی تصور بکنی قلبم رو . کیلن گم، این چیزا رو براي رنجوندنت بهت نمی«

خوام ریچارد رو نجات بدم، تا قبل از وقتش نمیره و نگهدارنده  کنم چون می تعریفشون می. کنه دار می جریحه
  ».رها نشه

 در خودم توانایی بخشیدن تو... متاسفم، دنا«. اش فشرد تر روي سینه کیلن گریست و دست ریچارد را محکم
  ».ازت متنفرم. بخشم اما من نمی... دونم که ریچارد تو رو بخشیده می. رو ندارم

  ».خوام که واقعیت رو درك کنی، واقعیت جنون ریچارد رو تنها می. ازت انتظار ندارم که منو ببخشی«

  »!به چه منظوري! چرا«

ي  سمبل همه. مرکز این جنونهقالده به گردن انداختن، در . تا درك کنی که چه کاري رو باید انجام بدي«
. قالده معادل جنون و شکنجه است. در ذهنش، جادو معادل جنون و شکنجه است. کارهایی که باهاش کردم

  .دیوانگی

ترین ترسش رو بروز  کشه، عمیق هاي وجودش بیرون می فکر قالده به گردن داشتن، این جنون رو از گوشه
براي نجات . کنه ده، اغراق نمی ن گردنبند به دور گردنش ترجیح میگه که مرگ رو به انداخت وقتی می. ده می

در دنیا تنها یک چیز وجود داره که اونو وادار به قبول . میره اگه نکنه، می. شه خودش حاضر به انجامش نمی
  ».کنه گردنبند می

دنبند رو دور از من انتظار داري که ازش بخوام گر«. چشمانش گشاد بودند. سر کیلن به سرعت باال آمد
انتظار داري همچین کاري باهاش بکنم؟ بعد چیزهایی که تعریف «. از شدت خوف، ضعف کرد» .گردنش ببنده

  »کردي؟

  ».هیچ دلیلی. ده اي انجامش نمی به هیچ دلیل دیگه. ده اگه تو بگی انجامش می«. دنا با سر تایید کرد

دانست، آنچه که  بعد آنچه اکنون می. دنا بود حق با. دست شل ریچارد از انگشتان لرزان کیلن سر خورد
  .دانست که حق با دنا است شنیده بود، می

. دانست که وقتی خواهر گردنبند را جلوي ریچارد گرفته بود، چه چیزي در چشمانش دیده بود اکنون می
  .دانست اقعاً میو. دانست اکنون می. هرگز. انداخت ریچارد هرگز به میل خودش قالده دور گردن نمی. جنون بود
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کنه که بهش خیانت  اگه مجبورش کنم که قالده به گردن بندازه، فکر می«. ي ضعیفی از گلویش گریخت ناله
درد وجودش را فراگرفت و دوباره شروع به گریستن » .خوام اذیتش کنم کنه که می غرق جنون، فکر می. کردم
  ».شه از من متنفر می«. کرد

تونیم مطمئن  نمی. تونه واقعیت داشته باشه می. متاسفم، کیلن«. اي درآمد آهستهي  صداي دنا به صورت زمزمه
دونم وقتی بفهمه که باید قالده بندازه، جنون  نمی. باشیم، اما خیلی امکان داره که ریچارد به این صورت ببینه

اي اونو به گردن  گهتر از میل به بقاي خودشه و به هیچ دلیل دی اما عشقش به تو قوي. بره اونو تا کجا می
  ».ندازه نمی

  ».نه بعد این چیزهایی که تعریف کردي. دنا، فکر نکنم که بتونم همچین کاري باهاش بکنم«

باید اون قدر . اگه به اندازه کافی دوستش داري، باید این کار رو انجام بدي. میره تو مجبوري، وگرنه اون می«
شاید مجبور بشی که . شه دونی چقدر باعث عذابش می اینکه میعشقت قوي باشه که اونو وادار کنی، با وجود 

شاید مجبور باشی که جنون رو به اوجش برسونی، . ات رو انجام بده نقش منو بازي کنی، اونو بترسونی تا خواسته
  .داد گفتند انجام می وادارش کنی مثل وقتی که با من بود فکر کنه، وقتی که هر چی بهش می

شی  اما اگه واقعاً دوستش داري، متوجه می. شاید براي همیشه ازت متنفر بشه. از دست بديتو شاید عشق اونو 
  ».تونه نجاتش بده تونه بهش کمک کنه؛ تنها کسی که می که تنها کسی هستی که می

اما قرار بود صبح پیش زد بریم، جادوگري که شاید بتونه بهش کمک «. کیلن عاجزانه به راه گریز چنگ زد
دونه چکار باید کرد و توانایی کمک کردن رو  کنه که زد می ریچارد فکر می. موهبت رو کنترل کنهکنه که 

  ».داره

دونم که خواهران روشنایی  اما می. شاید کمک کنه. تونم پاسخ بدم متاسفم کیلن، نمی. شاید درست باشه«
. میره رد بده، اون وقت می اگه بیان و ریچارد براي بار سوم بهشون جواب. قدرت نجات دادنش رو دارند

  .فرصتش کوتاهه، حداکثر چند روز

کنه، همه رو تصاحب  میره؛ نگهدارنده تصاحبش می متوجه هستی که چه معنایی داره، کیلن؟ تنها ریچارد نمی
  ».تونه پرده رو ببنده ریچارد تنها کسیه که می. کنه می

  »تونه اونو ببنده؟ دونی که چطور می چرا؟ می«
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به این خاطره که نگهدارنده در . ي مسیرش باید از این طرف پاره بشه دونم که بقیه تنها می. دونم نمیمتاسفم، «
تونه  ریچارد به دالیلی تنها کسیه که می. به این خاطره که دارکن رال به اینجا اومده. این طرف مامورانی داره

  . فته رو دارهجلوي اونو بگیره و تنها کسیه که قدرت ترمیم اون مقداري که شکا

میره و مثل این  اگه به خواهرها جواب رد بده و این جادوگر نتونه بهش کمک بکنه، اون وقت به زودي می
اگه قبل از مالقات سوم با خواهران، بتونه به این جادوگر . مونه که این عالمت اونو به نزد نگهدارنده ببره می

اما اگه . بدون نیاز به گردنبند، امکان نجات وجود داره یا نه کنه که آیا بدون نیاز به خواهران، برسه، کشف می
  ».دي ي نجات ریچارد رو انجام می اونا قبل رسیدن به زد بیان، باید قول تو رو داشته باشم که الزمه

  »!فرصت هست. تونیم قبلش به زد برسیم می. خواهران حداقل تا چند روز نمیان. فرصت هست«

خواد که ریچارد هیچ وقت  کنی، اما دلم نمی مطمئنم که باور نمی. اشه، واقعاً امیدوارمامیدوارم که حق با تو ب«
اما اگه نتونید به زد برسید، اون وقت . مجبور به قالده انداختن باشه، مجبور نباشه که دوباره با جنون مقابله کنه

  ».رو از دست بدهذاري فرصت زنده موندن به کمک پیشنهاد خواهران  باید بهم قول بدي که نمی

کرد که گردنبند را بپوشد، ریچارد از او متنفر  اگر وادارش می. اشک از چشمان سوزان کیلن جاري شد
  .فکر خواهد کرد که کیلن به او خیانت کرده. شد؛ حتمی بود می

  ».اما عالمت چی؟ هنوز عالمت روشه«

من عالمت رو «. شنید لن به زحمت میصدایش چنان آهسته آمد که کی. دنا مدتی طوالنی او را تماشا کرد
اما تنها به شرطی «. اش سرازیر شد اشک براقی به روي گونه» .رم به جاي ریچارد پیش نگهدارنده می. دارم برمی

  ».کنم، که بدونم اون فرصت داره دم، تنها به شرطی روحم رو تسلیم می انجامش می

  »دي؟ چرا؟ میاین کار رو براش انجام «. کیلن با ناباوري خیره شد

اون تنها کسیه که به عمرم کاري . ي بالهایی که سرش آوردم، اون نگران رنج کشیدن من بود چون بعد همه«
هاي اون براي  وقتی دارکن رال منو زد، با وجود اینکه حتی یک بار به التماس. براي کم کردن دردم انجام داده

  .گیره ادي ساخت که جلوي درد رو میمتوقف کردن شکنجه توجه نکردم، گریه کرد و برام پم

. کشیدم کرد که چه رنجی می درك می. ي این چیزهایی که بهت تعریف کردم، اون منو بخشید با وجود همه
ایجیلم رو دور گردنش انداخت و قول داد که منو به یاد داشته باشه، به یاد داشته باشه که من تنها یه مورد سیت 

  ».یه زمانی من تنها دنا بودم نیستم؛ به یاد داشته باشه که
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دونم  هر چند می. حتی بعد مرگ، دوستش دارم. و چون دوستش دارم«. قطره اشک براق دیگري سرازیر شد
  ».شه، باز هم دوستش دارم که به عشقم هرگز جواب داده نمی

اش بود  روي سینهکیلن به ریچارد نگاه کرد که غیر هوشیار و عاجز دراز کشیده بود، عالمت سیاه نگهدارنده 
گل سیاه و سفید که همه جاي بدنش کشیده شده بود، ظاهرش را بدوي و وحشی . ریخت و از آن خون می

متوجه شد که براي نجات دادنش هر . شناخت ترین شخصی بود که می ساخت، اما او چنین نبود؛ مهربان می
  .هر کاري. کاري حاضر است انجام بدهد

کنم که  اگه نتونیم قبل از بازگشت خواهران به زد برسیم، وادارش می. دم قول میدم،  انجام می«: زمزمه کرد
  ».حتی اگه منو بکشه. حتی اگه باعث نفرتش از من بشه. گردنبند رو بپوشه، به هر قیمتی که تموم بشه

  ».شپس سوگند بین زنده و مرده، براي انجام کار ضروري به منظور نجات جان«. دست دنا به سمتش دراز شد

  ».بخشمت نمی. تونم ببخشمت هنوز نمی«. کیلن به دستی که مقابلش گرفته شده بود نگاه کرد

  ».تنها بخششی که بهش نیاز دارم، قبالً بهم اعطا شده«. دست همان جا که بود منتظر باقی ماند

 خوریم کسی رو که دوست پس سوگند می«. کیلن به دست زل زد، سپس دست دراز کرد و آن را گرفت
  ».داریم نجات بدیم

  .هیچ حرفی شریک هدفی شدند دست هم را فشردند و بی

وقتی انجامش دادم، براش «. کیلن موافق بود» .حاال باید انجامش داد. فرصتش کمه«. دنا دستش را کنار کشید
  ».مونه و جدیه شه، زخم هنوز باقی می هر چند کشش عالمت برداشته می. کمک صدا کن

  ».رسه بهش می. اریمشفادهنده اینجا د«

ارواح خوب . متشکرم کیلن، که اون قدر دوستش داري که بهش کمک کنی«. چشمان دنا پر از عاطفه بود
بینم، وگرنه  رم، هرگز هیچ کدومشون رو نمی جایی که می«. توام با هراس لبخند زد» .حامی هر دوي شما باشند

  ».فرستادمشون تا بهتون کمک کنند می

  .لب دادن، پشت دست او را گرفتکیلن براي قوت ق

دستش به سمت عالمت رفت، . ي کیلن دست کشید و سپس کنار ریچارد زانو زد دنا متقابالً روي گونه
  .ي ریچارد دم گرفت سینه. رویش را پوشاند، در آن فرو رفت
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  .اخ کردسرش را به پشت انداخت و جیغ تیزي کشید که قلب کیلن را سور. ي دنا از درد در هم رفت قیافه

  .هیچ نشانی محو شد و سپس بی

  .کیلن رویش خم شد، نوازشش کرد، گریست. ریچارد نالید

  »...خیلی درد داره. کیلن؟ کیلن، چی شده؟ درد داره«

  ».کنم کمک صدا می. تو پیش من در امانی. همه چیز مرتبه. دراز بکش، عشق من«

. اي کوچک نشسته بودند در، دور حلقه شیوخ در تاریکی، درست کنار. به سمت در دوید، بازش کرد
  .پرسشگرانه به او نگاه کردند

  ».فرصت نیست که نیسل به اینجا بیاد! به پیش نیسل حملش کنید! کمکم کنید«: داد کشید
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  فصل هفده
  .وقتی او تکان خورد، کیلن سرش را بلند کرد

کجا «. هاي خاکستري او پلک زدند و گوشه و کنار اتاق را گشتند تا اینکه صورت کیلن را یافتند چشم
  »هستیم؟

  ».به زخم تو رسیدگی کرده. پیش نیسل«. ي او را مختصري فشرد شانه

چه موقع ... چه مدته«. اش از درد در هم رفت قیافه. ریچارد دست راستش را روي بانداژ مرهم گذاشت
  » روزه؟

هایش را مالید و از الي در که کمی باز  کیلن که کنار او روي زمین دراز کشیده بود، به باال نگاه کرد، چشم
بیشتر شب . نیسل تو اتاق خودش خوابیده. دهیکی دو ساعته که هوا روشن ش«. بود روشنایی ضعیف بیرون را دید

از وقتی که تو رو به اینجا آوردیم، . شیوخ همه بیرون دلواپس تو هستند. رسید هاي تو می بیدار بود، به زخم
  ».ترکت نکردند

  »کی؟ منو کی به اینجا آوردند؟«

  ».نصفه شب«

دست بزرگش بازوي کیلن را » .اینجا بود چه اتفاقی افتاد؟ دارکن رال«. ریچارد دوباره به اطراف نگاه کرد
  »کجا رفت؟ بعد اینکه منو لمس کرد چی شد؟. عالمت گذاشت... روي من. منو لمس کرد«. گرفت

  ».فقط رفت. دونم نمی«. سر تکان داد

به نور ! منظورت چیه که رفت«. چشمانش آشفته بودند. ریچارد بازوي او را طوري فشار داد که درد گرفت
  »به دنیاي زیرین؟ سبز برگشت؟

  ».دردم گرفت! ریچارد«. هاي او را باز کند سعی کرد انگشت

نفس » .ببخش. حواسم نبود. ببخش«. ي سالمش گذاشت سر کیلن را روي شانه» .ببخش«. رهایش کرد
  ».شه که چقدر احمقم باورم نمی«. پرصدایی بیرون داد

  ».اون قدر درد نداشت«. گردن او را بوسید
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شه که  باورم نمی. منظورم این بود که چقدر احمقم که اونو از دنیاي زیرین صدا زدم. نبودمنظورم اون «
روي یه . شدم باید متوجه می. کردم باید فکرش رو می. بهم هشدار داده شده بود. اي کردم همچین کار احمقانه

. شه متفاوت نزدیک می چیز طوري تمرکز کردم که به اطراف نگاه نکردم و ندیدم که چه چیزي داره از جهتی
  ».البد دیوانه بودم که همچین کاري کردم

هرگز همچین حرفی «. راست نشست و رو به پایین به او نگاه کرد» .تو دیوانه نیستی. نگو«: زمزمه کرد
  ».زني خودت ن درباره

اش  قیافه وقتی دوباره به پانسمان دست زد. ریچارد پلک زد، سپس راست نشست تا با او چهره به چهره شود
لبخندي را زد که دل کیلن . ي او به پایین کشید به میان موهاي او دست برد و دستش را روي گونه. در هم رفت
  .کرد را آب می

  »اینو هیچ وقت بهت گفتم؟. تو زیباترین زن دنیا هستی«. دنبال نگاه او گشت

  ».همیشه«

. تو زیباترین مویی رو داري که من دیدم. هاي سبز تو رو دوست دارم، موهات رو من چشم. خوب، هستی«
  ».کیلن، من تو رو بیش از هر چیز در این دنیا دوست دارم

ریچارد، . من هم تو رو بیش از هر چیزي دوست دارم«. ها را گرفت به هر زحمتی که بود جلوي ریختن اشک
کنی که  یفته، هرگز شک نمیقول بده که هر اتفاقی هم ب. لطفاً بهم قول بده که هیچ وقت به عشق من شک نکنی

  ».چقدر دوستت دارم

خوب . هر اتفاقی بیفته. دم هرگز به عشقت شک نکنم قول می. دم قول می«. ي کیلن گذاشت دست روي گونه
  »شد؟ موضوع چیه؟

دارکن رال منو «. ي او گرفت اش گذاشت و با احتیاط دستش را دور سینه به او تکیه داد، سرش را روي شانه
  ».فکر کردم تو مردي. وقتی تو رو با دستش سوزوند، خیلی ترسیده بودم. قط همینترسوند، ف

کرد چطور به اینجا اومده به  خب، چی شد؟ یادم میاد که داشت بهم تعریف می«. ي کیلن را مالش داد شانه
. گفتخاطر اینکه من دعوتش کردم و اون جد منه، بعدش یه چیزي در مورد عالمت زدن من براي نگهدارنده 

  »چی شد؟. بعدش دیگه چیزي یادم نمیاد

کشه، اینکه عالمت تو رو پیش  زنه، می گفت که تو رو عالمت می... خب«. ذهن کیلن به شتاب افتاد
تو رو . دستش رو روي تو گذاشت. ي پرده رو پاره کنه گفت که اینجا اومده تا بقیه. فرسته نگهدارنده می
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ي  رش رو تکمیل کنه، قبل اینکه فرصت کشتن تو رو داشته باشه، من صاعقهاما قبل از اینکه بتونه کا. سوزوند
  ».کان دار رو احضار کردم

فکر نکنم اون قدر شانس داشته باشیم که اونو کشته باشه، یا نابود کرده باشه، یا حاال «. نفس ریچارد بند آمد
  ».شه کرد هر کاري که با یه روح می

نه به . اون رفت. اما فکر کنم ترسوندش. تونست که تا حدي جلوش رو بگیره. نابودش نکرد. نه«. سر تکان داد
  ».فقط رفت، همین. قبل از اینکه بتونه کارش رو با تو تموم کنه. درون نور سبز، بلکه از در بیرون رفت

 :به خودش زمزمه کرد. مدتی ساکت ماند» .نجاتم دادي. ناجی من«. تر بغل کرد ریچارد با تبسم او را سفت
  »و بعدش چی شد؟«. پیشانیش متفکرانه چین برداشت» .براي پاره کردن پرده اینجاست«

ي او  صورتش را روي شانه. هاي او را نداشت اما طاقت موشکافی چشم. کیلن مهیاي دروغِ حذف واقعیت شد
به اینجا بعدش شیوخ و من تو رو «. نهاد و سراسیمه دنبال راهی گشت که توجه او را از موضوع منحرف کند

باید بذاري . شه اون گفت که زخم بدیه، اما مرهم باعث بهبودش می. آوردیم، تا نیسل به سوختگی رسیدگی کنه
  ».چند روزي بمونه، تا وقتی که به حد کافی شروع به خوب شدن کرده باشه

. داريخواي که زودتر برش  حتماًً می. شناسمت من می«. با عصبانیت جلوي صورت او انگشت تکان داد
گم بمونه،  ذاري اون طور که من می می. دي خب، نمی. دي کنی که صالح رو تشخیص می همیشه فکر می
  ».ریچارد سایفر

  ».ریچارد رال«. لبخند ریچارد کمی خشکید

تونی وقتی ازدواج کردیم  می. ریچارد من«. زورکی لبخند زد» .متاسفم، ریچارد رال«: زمزمه کرد. به او زل زد
گیرها گاهی نام خانوادگی همسرشون رو اختیار  هاي اعتراف جفت. شه ریچارد آمنل باشی می .عوضش کنی

  ».کنند می

نگاه » .شوهر عاشق. شوهر وفادار. گیر مادر شوهر اعتراف. ریچارد آمنل. ازش خوشم میاد«. تبسم کرد
  »...کنم گاهی فکر می. دونم کی یا چی هستم شم که نمی گاهی دچار ترس می«. زده به چشمانش برگشت شبح

  ».این تنها چیزیه که اهمیت داره. تو جزئی از منی و من جزئی از تو«

. خواستم با برگزاري گردهمایی کمک کنم می«. درخشید توجه سر تکان داد، اشک در چشمانش می بی
گفت فقط به جاش همون طور که رال . ي این مشکالت پیدا کنم خواستم راهی براي پایان بخشیدن به همه می

  »...شه اش تقصیر من می همه. حق داشت؛ من احمقم. بدترش کردم
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فهمی  می. کنی وقتی استراحت کردي، راهش رو پیدا می. اي فقط خسته. تو زخمی شدي. ریچارد، بس کن«
  ».که چکار باید کرد

ز بدنم شست کی گل رو ا«. پتو را کنار انداخت و به خودش نگاه کرد. ریچارد افکارش را جمع و جور کرد
  .صورتش سرخ شد» و بهم لباس پوشوند؟

. خواستیم بهت لباس بپوشونیم، اما براي ما زیادي بزرگ و سنگین بودي نیسل و من می. شیوخ گل رو شستند«
  » .شون براي انجامش الزم بودند همه. رو گرفت ونمدتی وقتش. اون کار هم شیوخ انجام دادند

اش دست برد که به طور معمول سوت،  به جایی روي سینه. داد گوش نمیتوجهی سر تکان داد؛ دیگر  با بی
همین حاال، قبل . باید به زد برسیم. باید از اینجا بریم«. ها را نیافت دندان اسکارلت و ایجیل آویزان بودند، اما آن

  »شمشیرم کجاست؟. دندون اسکارلت کجاست؟ باید صداش کنم. به کمک زد محتاجم. هر اتفاق دیگه

  ».ي ارواح هستند ي وسایلت توي خونه همه«

نگاه » .خیله خب«. هایش را روي صورتش کشید، سپس انگشتانش را به موهایش برد متفکرانه دست
رم دندون رو بردارم و اسکارلت رو صدا کنم، و وسایلمون رو جمع  می«. هاي کیلن را یافت مستحکمش چشم

. تو برو پیش وسلن و لباس عروسیت رو بپوش«. وي کیلن را فشردبا مالیمت باز» .ي حرکت بشیم کنم تا آماده
. ي کیلن را بوسید گونه» .ریم وقتی اسکارلت برسه می. کنیم در مدت انتظار براي رسیدن اسکارلت، ازدواج می

همه چیز . بینی شه، می همه چیز روبراه می. قبل تاریک شدن هوا، ازدواج کردیم و در آیدندریل پیش زد هستیم«
  ».دم قول می. کنم و درستش می کجاستکنم که ایراد  من کشف می. شه روبراه می

  ».همیشه با هم. با هم. کنیم درستش می«: تصحیح کرد. بازوانش را دور گردن ریچارد انداخت

  ».بخشی تو به مسیر من روشنایی می. من به تو محتاجم. با هم«. ریچارد آهسته در گوشش خندید

خب، چند تا دستور برات دارم و تو بهشون عمل «. کشید و نگاهی جدي به او انداختاز او آهسته کنار 
گفت که وقتی بیدار شدي، باید . ي بلند شدن بده مونی که نیسل بهت اجازه اون قدر اینجا منتظر می. کنی می

متوجه . شدهمونی که بهت بگه کارش تموم  اون قدر اینجا می. مرهم و پانسمان رو عوض کنه و بهت دوا بده
خوام حالت بد بشه و رو دستم بمیري، نه بعد این همه دردسر که براي نجات دادنت متحمل شدم؛ و  شدي؟ نمی

  .خیلی دردسر داشت

انگشت جلوي صورت او » ...وقتی کار نیسل تموم شد، اون وقت. رم تا لباسم رو کامل کنه پیش وسلن می
وقتی کارت با نیسل تموم شد و . راي صدا زدن اسکارلت بريو فقط اون وقت، اجازه داري که ب«. تکان داد
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. نوك دماغ او را بوسید» .کنم اسکارلت رو صدا زدي و وسایلت رو جمع کردي، بیا پیشم و باهات ازدواج می
  ».اگه قول بدي که همیشه دوستم داري«

  ».همیشه«: ریچارد با تبسم گفت

هایش را پشت سر او  ر کدام یک طرف گردن، انگشتهاي ریچارد گذاشت، ه هایش را روي شانه مچ دست
اما ریچارد لطفاً، بعدش . خوام که سریع کارت رو انجام بده کنم و ازش می نیسل رو بیدار می«. به هم قالب کرد

خوام از اینجا دور  می. تونی سریع باش به سرعت اسکارلت رو صدا بزن، هر چقدر که می. اصالً وقت تلف نکن
خوام ریسک کنیم،  نمی. قبل از اینکه خواهر ورنا حتی نزدیک شده باشه، از اینجا دور شده باشیم خوام می. بشیم

از خواهران روشنایی دور . خوام از اینجا رفته باشیم می. حتی اگه قصد نداشته باشه که تا چند روز دیگه برگرده
  ».بدتر بشن، بهت کمک کنهخوام تو رو به زد برسونم تا شاید قبل اینکه سردردها  می. شده باشیم

  »ات براي رسیدن به اون هم نیست؟ تخت بزرگت در آیدندریل چطور؟ عجله«. اي به او زد لبخند کج پسرانه

. اي توي تخت بزرگم نیومده تا به حال هیچ کس دیگه«. با مالیمت دماغ ریچارد را با یک انگشتش فشرد
  ».امیدوارم ناامیدت نکنم

موي . او درآمد صدايهاي نیرومندش کمر او را گرفت و آن قدر محکم به خودش فشرد که  با دستریچارد 
. هایش را نهاده بود آمیزي روي گردنش زد، درست همان جا که دارکن رال لب ي محبت او را کنار زد و بوسه

ي دیگري روي  قلک دهندهي قل بوسه» .ناامیدم کنی؟ تنها کار در دنیاست که انجامش براي تو محاله، عشق من«
  ».کنیم داریم وقت تلف می. حاال برو سراغ نیسل«. گردنش زد

*** 

هیچ وقت چیزي نپوشیده بودم که «. کیلن پارچه را کشید، سعی کرد تا جایی که امکان دارد آن را باال بیاورد
  »ده؟ یه کم زیادي نشون نمی... به نظرت. برش گردنش این همه پایین باشه

سوزن استخوانی ظریف را از دهانش . رفت، به باال نگاه کرد ي لباس آبی ور می وي زمین با لبهوسلن که ر
  .مدتی بدن بیرون مانده را برانداز کرد. اش برخاست برداشت و براي ارزیابی لباس مشتري

  »کنی که خوشش بیاد؟ فکر نمی«

  »...یدوارم، اماام. خب، فکر کنم که خوشش بیاد«. کیلن احساس کرد که برافروخته شد

بینه، شاید بهتر باشه که در انجام این کار  اگه نگرونی که این یه ذره رو می«. وسلن کمی بیشتر به جلو خم شد
  ».تجدید نظر کنی
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نگرانم که ... من. م هیچ وقت همچین چیزي نپوشیده. کنه اون تنها کسی نیست که نگاه می«. کیلن ابرو باال برد
  ».نتونم حقش رو ادا کنم

. شه به بدنت زیبا می. دي اي به لباس شکل می تو به شکل شایسته«. وسلن لبخند زد و روي بازوي کیلن زد
  ».نقص نداره

  »دم؟ واقعاً؟ مطمئنی؟ درست بهش شکل می«. کرد کیلن همچنان با دلواپسی به خودش نگاه می

  ».گن میهمه اینو . هاي قشنگی داري تو پستان. واقعاً«. تر شد لبخند وسلن پهن

بین قوم . ي خودمانی اطمینان داشت از واقعیت داشتن این گفته. کیلن احساس کرد که صورتش سرخ شد
گل، اظهار نظر مساعد نسبت به پستان یک زن در بین جمع، نارواتر از آن نبود که در مکانی دیگر مردي به زنی 

  .ک بار کیلن را غافلگیر ساخته بودریایی بود که بیش از ی رفتار بی. بگوید که لبخند دلنشینی دارد

به خاطر زحمت . ترین لباسیه که به عمرم پوشیدم، وسلن قشنگ«. کیلن دو طرف دامن را گرفت و کشید
  ».دونم همیشه قدرش رو می. کنم زیادي که کشیدي ازت تشکر می

  ».شاید یه روزي، اگه صاحب دختر شدي، موقع عروسیش اینو بپوشه«

دست برد . دار شدیم، کاري کنید که دختر باشه نه پسر ارواح عزیز لطفاً، اگه بچه. ان دادکیلن با لبخند سر تک
ي سرخ و زرد  هاي گرد کوچکی را که مابین چند مهره انگشتانش استخوان. و گردنبند ظریفش را لمس کرد

  .قرار داشتند چرخاند

ه آن موقع وستلند را از میدلندز جدا باز، ادي، براي محافظت در برابر جانوران ساکن مرزي ک زن استخوان
  .پیرزن به او گفته بود که روزي از فرزندش محافظت خواهد کرد. کرد، گردنبند را به او داده بود می

درست مشابه آنی بود که مادرش از ادي دریافت کرده بود و . کیلن از صمیم قلب گردنبند را دوست داشت
. ترین دوست دوران کودکیش، دنی، دفن کرده بود آن را با نزدیککیلن . به وقت خودش به کیلن بخشیده بود

  .از وقت مرگ دنی، دلش براي گردنبند مادرش تنگ شده بود

تر بود، چون شب قبل عبورشان از گذرگاه، ریچارد قسم خودش را براي محافظت از  این یکی خیلی خاص
کردند که شاید بچه مال ریچارد  ریچارد گمان نمی آن موقع نه او، نه. هاي آتی کیلن به گردنبند افزوده بود بچه

  .هم باشد

  »شی؟ وسلن، تو ساقدوشم می. امیدوارم«
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  »ساقدوشت؟«

جایی که من ازش میام، رسمه که «. اش ریخت برهنه ي نیمه رویی مقداري از موهایش را روي سینه کیلن با کم
ریچارد حتماً دوست . ح خوب تا شاهد پیوند باشندي اروا به عنوان نماینده. موقع عقد یه دوست در کنارت بایسته

  ».من دوست دارم که تو در کنارم بایستی. داره که سویدلن ساقدوشش بایسته

کنم  اما اگه رسم شماست، افتخار می. ارواح شریف همیشه مراقب ما هستند. رسه رسم عجیبی به نظر می«
  ».ایسته شت میوکسی باشم که ساقد

  ».ممنونم«. کیلن تبسم کرد

  ».کم مونده تموم کنم. حاال راست بایست«

به خاطر اینکه نیمی از شب . کیلن سعی کرد که پشتش را راست کند. ي لباس رفت وسلن دوباره سراغ لبه
خواست که بشیند یا دراز  دلش می. کرد پیش را در کنار ریچارد روي زمین دراز کشیده بود، کمرش درد می

  .داد اما بیشتر کمرش بود که آزارش می. آمد بکشد، این همه خوابش می

  .کشد ناگهان به این فکر افتاد که دنا حاال چقدر زجر می

. آمد کافی نبود بعد کاري که با ریچارد کرده بود، هر چه بر سرش می. دهد به خودش گفت که اهمیت نمی
  .هاي دنا به تالطم افتاد اش با یادآوري گفته معده

  .لرز به فقراتش افتاد. کرد هایش را نهاده بود حس می نش را که دارکن رال لبهنوز جایی از روي گرد

سزاوارش : اهمیت نداشت. نقاب عذاب را روي صورت دنا، یک لحظه پیش از آنکه ناپدید شود، به یاد آورد
  .بود

  .توانست ریچارد باشد اگر به خاطر اقدام دنا نبود، می. توانست ریچارد باشد اما می

  ».ترس راه نده، کیلنبه دلت «

  »ببخش، چی گفتی؟«. وسلن با لبخند جلوي او ایستاده بود. هایش تمرکز کردند چشم» چی؟«

. ریچارد مرد خوبیه. گفتم به دلت ترس راه نده«. ي کیلن پاك کرد وسلن دست دراز کرد و اشک را از گونه
من هم . بینی که چه خوبه می. نگران نباش دلواپسی از ازدواج، طبیعیه، اما. گذرونی زندگی شادي رو باهاش می

کردم که بکنم، چون خیلی به اون عالقه داشتم، اما دیدم که مثل تو  فکر نمی. قبل ازدواج با سویدلن گریه کردم
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گاهی دلیلی براي شکایت . هیچ وقت دوباره دلیلی براي گریه کردن نداشتم«. چشمک زد» .کنم دارم گریه می
  ».وقت گریه نکردم کنم، اما هیچ پیدا می

داد که بر سر دنا چه بالیی آمده؛ اهمیت  مشکلش چه بود؟ اهمیت نمی. ي دیگرش را پاك کرد کیلن گونه
  .حتی یک ذره. داد نمی

  ».هیچ وقت دوباره گریه نکنم. شه ترین آرزوي زندگیم می بزرگ«. ن سر تکان داد و به زور لبخند زدوسلبه 

  »خواد چیزي بخوري؟ دلت می«. ردوسلن براي دلداري دادن بغلش ک

  »...خوام نه، نمی«

ي او سردش  ي ترس در قیافه با مشاهده. زد ریخت و نفس نفس می عرق می. سویدلن ناگهان از در وارد شد
  .اي از دهان او خارج شود، کیلن شروع کرد به لرزیدن قبل اینکه کلمه. شد

ي ارواح رفتم تا اژدها رو صدا  پرده بودي باهاش به خانهوقتی کار نیسل با ریچارد تموم شد، همون طور که س«
کلماتش رو نفهمیدم، اما منظورش رو متوجه . اینجاست، پیش ریچارد. خواهر روشنایی به سراغش اومد. کنه

  ».عجله کن. خواست که دنبال تو بیام ریچارد ازم می. شدم و اسم تو رو تشخیص دادم

  .او و از میان در با شتاب گذشتو از کنار » !نننننه«: کیلن داد زد

هیچ وقت این همه سریع . هایش گرفته و باال نگه داشته بود تا لگدش نکند موقع دویدن، دامنش را با مشت
مویش پشت سرش موج . رسید دوید، نفسش به پاي سرعتش نمی روهاي باریک می وقتی از پیاده. ندویده بود

  .صداي دویدن سویدلن در پشت سرش محو شد. زد پوستش در هواي زمستانی یخ می. داشت برمی

خواهر نباید . خیلی زود بود. امکان نداشت. گرفت، جز اینکه باید به ریچارد برسد فکري در ذهنش شکل نمی
  .ریچارد. منصفانه نبود. کردند، کم مانده بود که بروند داشتند دو نفري اینجا را ترك می. اینجا باشد

آگهی زمستانی  باریدند؛ نه آن قدر که زمین را سفید کنند، اما کافی براي پیش میهاي درشت برف آهسته  دانه
برخی در . شدند ها به محض برخورد به پوست داغش ذوب می دانه. رسید، زمستانی که رسیده بود که داشت می

ي سفیدي به  سر یک پیچ، سوز مالیمی پرده. شد با پلک زدن پاکشان کند کردند و مجبور می هایش گیر می مژه
  .رو شد کیلن از میانش دوید و وارد یک پیاده. هوا بلند کرد

. به عقب دوید و پیچ صحیح را انتخاب کرد. مسیر اشتباه بود. به اطراف نگاه کرد. ایستاد و کمی سر خورد
  . امکان نداشت. خیلی ظالمانه بود. هاي ذوب شده روي صورتش جاري بود اشک به همراه دانه
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هاي خواهر  اسب. ي ارواح وارد شد ي باز اطراف خانه ها به محوطه ن و مایوس، از میان ساختماننفس نفس زنا
در سمت دیگر دیوار کوتاه بسته شده بودند، همان دیوار که موقع تالش ریچارد براي کشتن اسکریلینگ زخم 

  .برداشته بود

. ي ارواح در دیدش محو شده بود در خانه هر چیزي جز. دید ها را نمی مردم در اطراف ایستاده بودند، اما آن
  .دوید مایوسانه به سمتش می

پاهایش از خستگی به درد . کرد دوید و هیچ پیشرفتی نمی شد، مثل آن بود که در یک رویا می تمام نمی
  .کوبید هایش می قلبش در گوش. دستش به سمت کلون دراز شد. افتادند

  ».نشده باشهارواح عزیز لطفاً، دیر «: التماس کرد

  .هایش غرید، در را هل داد و خودش را به داخل پرت کرد از بین دندان

ریچارد زیر سوراخی که صاعقه از سقف کنده بود مقابل خواهر ورنا ایستاده . هوا بلعید. کیلن ناگهان ایستاد
بقیه . ریخت سرشان میهاي برف به مالیمت روي  سو ایستاده بودند و دانه دو نفرشان زیر ستونی از نور کم. بود

دندان یا سوت یا . زد روي کمر ریچارد، شمشیرش برق می. شد اتاق به تدریج در اطرافشان به تاریکی محو می
  .هنوز فرصت نکرده بود که اسکارلت را صدا بزند. ایجیل را دور گردنش نداشت

صدا  متوجه کیلن شد تا بینگاهش یک لحظه . خواهر ورنا گردنبند را در یک دست جلوي او نگه داشته بود
این آخرین فرصتت براي . تو سه منظور راداهان رو شنیدي«. اخطار بدهد، سپس به سمت ریچارد برگشت

  »کنی؟ پیشنهاد رو قبول می. دریافت کمکه، ریچارد

ریچارد صورتش را از نگاه مستحکم خواهر کنار کشید و به آهستگی به کیلن رو کرد، به جایی که کیلن 
هاي خاکستري روشن او، لباس کیلن را تا پایین دنبال کردند و سپس به  چشم. س زنان ایستاده بودنفس نف

  ».قشنگه. چه قشنگه... اون لباس... کیلن«. آمیز بود صدایش مالیم و احترام. صورتش برگشتند

را صدا خواهر ورنا با لحنی جدي ریچارد . شکست زد، داشت می قلبش محکم می. آمد کیلن صدایش درنمی
  .زد

اما . اي بود چاقوي نقره. براي نخستین بار، کیلن متوجه شد که خواهر ورنا چیزي در دست دیگرش نگه داشته
پذیرفت،  اگر ریچارد نمی: کیلن متوجه شد. آن را به طرف خودش نگرفته بود؛ به سمت ریچارد نگه داشته بود

ي  رسید که ریچارد متوجه ضعیف اتاق، به نظر نمی با وجود برق چاقو زیر نور. خواهر قصد کشتن او را داشت
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کیلن با خودش فکر کرد که شاید خواهر با استفاده از یک طلسم آن را از دید ریچارد پنهان . وجودش باشد
  .ساخته

قبالً بهت . کافی نبود. حداکثر سعیت رو کردي. تونستی کردي هر کار می«. ریچارد دوباره به خواهر رو کرد
  »...ر نیستمگفتم که حاض

هایش  چشم. ریچارد با شنیدن فریاد او سرش را برگرداند و کیلن یک قدم دیگر به سمتش برداشت» !ریچارد«
. صدایش شکست» ریچارد«: داشت، زمزمه کرد موقعی که قدم دیگري برمی. هاي او قفل شد روي چشم

  ».لطفاً. گردنبند رو بگیر. پیشنهاد رو قبول کن«

  .کرد با خونسردي تماشا می. نخوردخواهر ورنا تکان 

  »...بهت گفتم که حاضر نیستم. متوجه نیستی... چی؟ کیلن«. ریچارد کمی اخم کرد

حرکت ایستاده بود،  کیلن به خواهر نگاه کرد که بی. ریچارد مبهوت به او خیره شد و ساکت ماند» !ریچارد«
کیلن متوجه . هایشان به هم دوخته شد چشم. ردخواهر نزدیک شدن کیلن را تماشا ک. چاقو هنوز در دستش بود

گفت در صورت عدم تغییر نظر  ها مشهود بود که می سرسختی در آن چشم. ماند زن دیگر منتظر نتیجه می: شد
  .ریچارد، آمادگی چه کاري را دارد

  ».خوام که پیشنهاد رو قبول کنی من ازت می. ریچارد، به دقت گوش کن«

  »؟...چی«. تر شد اخمش عمیق

  ».گردنبند رو قبول کن«

  »...حاضر نیستم. بهت قبالً گفتم«. هاي او شعله کشید خشم در چشم

  »!گفتی که دوستم داري«

  »...دونی که دوستت دارم کیلن، مشکلت چیه؟ می«

داري و  اگه واقعاً دوستم داري، گردنبند رو برمی. کنی پس پیشنهاد رو قبول می«. حرفش را قطع کرد
  ».اطر منبه خ. پوشی می

  »...کنم نمی... تونم ؟ کیلن، من نمی...به خاطر تو«. ریچارد با ناباوري به او زل زد
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باید دلش را مستحکم . کرد تنها ریچارد را گیج می. دانست داد و می زیادي مالیمت به خرج می» !کنی می«
ارواح : در ذهنش التماس کرد. شد خواست او را نجات بدهد، باید شباهتش به رفتار دنا بیشتر می اگر می. کرد می

  .عزیز، لطفاً به من توان انجام این کار رو بدید تا نجاتش بدم

دونی که چقدر دوستت  می. تونیم بعداً در موردش صحبت کنیم می. گذره دونم چی تو سرت می کیلن، نمی«
  »...شم که دارم، اما حاضر نمی

اگه حاضري اثباتش کنی، ! دي تم داري، انجامش میاگه دوس«: هایش را مشت کرد و سر او داد کشید دست
  »!خوره حالم ازت بهم می! همین طور نایست که بگی دوستم داري

  »...کیلن«. لحنش قلب کیلن را به درد انداخت. ریچارد با بهت پلک زد

  »!گی دوستم داري با چه جراتی می! اگه حاضر نیستی اثباتش کنی، الیق عشق من نیستی«

  .شد رد داشت از اشک پر میهاي ریچا چشم

  .با جنون

  .ي آنچه دنا با او کرده بود با خاطره

  ».لطفاً... کیلن«. آهسته روي زانوهایش ولو شد

هاي ریچارد با  دست» !کنی تو روي من وایستی چطور جرات می«. هاي مشت شده روي سر او خم شد با دست
کرد که کیلن  واقعاً فکر می. خواهد او را بزند کیلن میکرد که  فکر می. سرعت باال رفتند و سرش را پوشاندند

بهت «. اشک روي صورتش ریخت و بند خشم را رها کرد. انگار قلب کیلن را پاره کردند. قصد زدنش را دارد
  »!کنی اگه منو دوست داري قبولش می! کنی تو روي من وایستی چطور جرات می! گفتم گردنبند رو قبول کن

  »...ازم نخواه. کنی درك نمی. کیلن لطفاً، این کار رو نکن«: او با زاري گفت

! کنم باورت نمی! کنم اما باور نمی! گی دوستم داري فهمم که بهم می می! کنم من کامالً درك می«: داد زد
  »!یه دروغ کثیف! دروغ! اگه گردنبند رو قبول نکنی، عشقت به من یه دروغه! گی بهم دروغ می

در حالی که چشمانش . او که باالي سرش در لباس آبی عروسیشان ایستاده بود نگاه کندریچارد قادر نبود به 
تو . ، من دوستت دارمکیلن لطفاً. دروغ نیست... دروغ«: به زمین دوخته شده بود، براي اداي کلمات تقال کرد

  »...ما لطفاًا. هر کاري حاضرم برات بکنم. لطفاً باور کن. بیش از هر چیزي در دنیا برام ارزش داري
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جنون در چشمانش . درونش پژمرد، اما مشتی از موي او را گرفت و سرش را بلند کرد تا به صورتش نگاه کند
  .ارواح عزیز، لطفاً فقط فعالً. کرد که تنها براي حاال از دست رفته بود، اما دعا می. رقصید می

  »!ارزش هاي بی حرف! ط حرففق! نه مدرك! نه عشق! دي تنها چیزیه که به من تحویل می! حرف«

ریچارد محکم چشمانش . همچنان که موهاي او را نگه داشته بود، دست دیگرش را براي سیلی زدن باال برد
شد و اینکه  تمام توانش صرف سرپا ایستادن می. توانست او را بزند نتوانست خودش را وادار کند؛ نمی. را بست

  .ازد و نگوید که چقدر دوستش دارد، همه چیز روبراه استهایش را دور او نیند به زانو نیفتد، دست

  .مرد داد، می اگر ریچارد آن کار را انجام نمی. ولی این چنین نبود

  .حتی اگر به معناي مرگ خودش بود. توانست او را نجات دهد کیلن تنها کسی بود که می

  ».نزن... دنا لطفاً. دیگه منو نزن«: ریچارد زمزمه کرد

» .به من نگاه کن«. ي را که سعی داشت از گلویش بگریزد بلعید و خودش را وادار به صحبت کردا کیلن ناله
کنی و  اگه دوستم داري، پیشنهاد رو قبول می. کنم، ریچارد دوباره تکرارش نمی«. ریچارد به دستورش عمل کرد

ندگی، افسوس بخوري که چرا کنم که بیش از هر چیز در ز اگه نکنی، کاري می. ندازي گردنبند رو به گردن می
کیلن . نگاه ریچارد مردد بود» .همه چیز تمومه. همین حاال انجامش بده یا تمومه. از دستور من سرپیچی کردي

  ».فوراً. قالده رو ببند. کنم، حیوانکم تکرارش نمی«. هایش را روي هم فشرد دندان

دانست که  می. ي چیزها به او گفته بود اه بقیهدنا همر. زد دانست که دنا ریچارد را حیوانک صدا می کیلن می
هر پیوند ریچارد با سالمت ذهنی، . امیدوار بود که به کار بردنش الزم نشود. براي ریچارد چه مفهومی دارد

  .چیزي که بیش از مرگ از آن هراس داشت: در چشمان او دید. بالفاصله محو شد

  .خیانت

خواهر گردنبند را کمی بلند کرد . ید و کیلن موي او را رها کردریچارد روي زانو به سمت خواهر ورنا چرخ
هاي  دانه. ریچارد به آن خیره ماند. رسید اي به نظر می ي مرده زیر نور سرد، خاکستري تیره. و جلوي او گرفت

  .کرد خواهر ورنا بدون بروز هیچ احساسی تماشا می. ریختند تحرك پایین می برف در فضاي ساکت بی

انگشتانش دور آن حلقه . هاي لرزانش به سمت گردنبند دراز شدند دست» .خیله خب«. مزمه کردریچارد ز
  ».پذیرم گردنبند رو می. کنم پیشنهاد رو قبول می«. زدند

  ».پس دور گردنت بنداز و ببندش«: اي گفت خواهر ورنا با صداي آهسته
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  ».کردم برات هر کاري می«: ریچارد به کیلن رو کرد و زمزمه کرد

  .کیلن آرزوي مرگ داشت

لرزیدند که وقتی گردنبند را از خواهر ورنا گرفت، کیلن فکر کرد که شاید آن را  هاي او چنان می دست
  .ریچارد نگهش داشت، به آن خیره شد. بندازد

گردنبند با . نفس عمیقی کشید و گردنبند را دور گردنش گرفت. هایش متوقف شد اما سپس لرزش دست
  .ي صافی از فلز باقی ماند بسته شد، لوالي آن محو شد، تنها حلقهصداي تلق 

غرش شوم رعد از هر . سو شد، انگار که وقت غروب رسیده بود، هر چند هنوز وسط روز بود ستون نور کم
لرزش زمین را زیر پایش . به رعدهایی که کیلن در عمرش شنیده بود شباهت نداشت. طرف علفزار بلند شد

  .فکر کرد که احتماالً ارتباطی با خواهران، ارتباطی با جادوي گردنبند دارد. کرد احساس می

  .کند، متوجه شد که چنین نیست وقتی به خواهر ورنا نگاه کرد و دید که او با چشمانش اطراف را نگاه می

الده، بدتر شی که نگه داشتن بند این ق خواهر ورنا، متوجه می«. ریچارد چابک برخاست و مقابل خواهر ایستاد
  ».خیلی بدتر«. هایش را روي هم فشرد دندان» .از به گردن داشتنشه

  ».قصد ما تنها کمک کردن به توئه، ریچارد«. صداي خواهر ورنا آرام باقی ماند

  ».باید ثابتش کنید. کنم من با حرف چیزي رو باور نمی«. ریچارد مختصري سر جنباند

  »سومین منظور چیه؟ سومین منظور گردنبند؟«. اش کرد سراسیمهناگهان فکري به ذهن کیلن آمد و 

براي یک لحظه، کیلن نفس . توانست با آن برابري کند غره رفت که پدرش نیز نمی ریچارد چنان به او چشم
  .کشیدن را فراموش کرد

دومین . بشه اولین منظور کنترل سردرد و باز کردن ذهن منه تا امکان آموزش طرز استفاده از موهبت فراهم«
سومین منظور اینه که به «. نگاهش او را برید. دستش باال آمد و گلوي کیلن را گرفت» .منظور کنترل کردن منه

  ».من درد بدن

  »!ارواح عزیز، نه! نه«: هایش را بست و نالید کیلن چشم
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. رده باشم، کیلنامیدوارم عشقم رو به تو اثبات ک«. حالت شد صورتش تهی و بی. ریچارد گلویش را ول کرد
امیدوارم که کافی باشه؛ دیگه چیزي براي تقدیم . همه چیزم رو به تو بخشیدم. امیدوارم که حاال باورم کنی

  ».هیچی. کردن ندارم

  ».من تو رو بیش از هر چیزي در دنیا دوست دارم، ریچارد. بیش از اون که بتونی تصور کنی. داري«

گفت؛ کیلن در  هایش همه چیز را می چشم. ست کیلن را کنار زدد. ي او را لمس کند دست برد تا گونه
  .حقش خیانت کرده بود

  ».دوست دارم باور کنم«. نگاهش را کنار کشید» واقعاً؟«

  ».کنی قول داده بودي که هیچ وقت به عشقم شک نمی«. سعی کرد بغض دردناکش را قورت دهد

  ».همچین قولی داده بودم«. ریچارد آهسته سر تکان داد

دونم که حاال متوجه  می... ریچارد«. داد توانست که صاعقه را بر خودش نازل کند، انجامش می اگر می
تا نذارم سردردها تو . شی، اما من فقط کاري رو کردم که مجبور بودم، به خاطر کمک به تو تا زنده بمونی نمی

مونم؛ از ته قلب  ي همیشه منتظرت میمن برا. امیدوارم که یه روزي متوجه بشی. رو بکشن، از موهبت نمیري
  ».دوستت دارم

  ».بهش بگو. بهش بگو چکار کردي. اگه واقعیت داره، زد رو پیدا کن«. هاي ریچارد جمع شد اشک در چشم

  ».ها منتظر بمون ریچارد، وسایلت رو بردار و برو پیش اسب«. صداي خواهر ورنا مداخله کرد

ي دور اتاق رفت و ردا، کمان و  به گوشه. د و سر جنباندریچارد به خواهر در پشت سرش نگاه کر
ي چرمی بیرون آورد؛ از یکی سوت مرد پرندگان  به داخل دست برد، سه تسمه. اش را برداشت پشتی کوله

کیلن موقع تماشاي به گردن آویختن آن سه، آرزو . آویزان بود، از یکی دندان اسکارلت و از دیگري ایجیل دنا
  .مایوسانه سعی کرد که چیزي به ذهنش برسد. داد ي از خودش به ریچارد میکرد که کاش چیز

» .صبر کن«. گذشت، دستش را روي بازوي او گذاشت و نگهش داشت موقعی که ریچارد از کنارش می
حتی . ي درازي از موي خودش را نگه داشت و با چاقو برید رشته. کیلن چاقوي ریچارد را از کمرش درآورد

  .افتد برند چه اتفاقی می گیرها مویشان را می کند، به این فکر نکرد که وقتی اعتراف چکار دارد می فکر نکرد که

جوشید، در بین راه  جادو در درونش می. کشد بعد آن متوجه شد که روي زمین نشسته و دارد از درد فریاد می
  .فرسا جنگید رابر درد طاقتدر ب. براي نفس کشیدن و هوشیار ماندن تقال کرد. سوزاند هر عصبی را می
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تنها به آن فکر کرد و . ماند، وگرنه ممکن بود که ریچارد قبل اینکه آن را به او بدهد برود باید هوشیار می
  .شد، درد سرانجام فروکش کرد موقعی که بلند می. خودش را وادار به برخاستن کرد

ي  شید، آن را نیز برید و بعد پیچیدن رشتههمچنان نفس زنان، کیلن روبان باریکی از کمر لباسش بیرون ک
زیر نگاه ریچارد، چاقو را به غالف کمربند برگرداند . دراز مو دور دو انگشتش، آن را در وسط با روبان گره زد

  .ي مو را در جیب پیراهن ریچارد انداخت و حلقه

  ».که من دوستت دارم... تا به یادت بیاره که همیشه در قلب من جا داري«

تنها چیزي بود که گفت، » .زد رو پیدا کن«. اي عاري از احساس، مدتی طوالنی به کیلن نگاه کرد قیافهبا 
  .سپس برگشت و از در خارج شد

 .کرد، احساس تهی بودن، گم شدن احساس کرختی می. بعد خروج او، کیلن خیره به در باقی ماند

ترین کاري بود که به  احتماالً شجاعانه«: آهسته گفت. خواهر ورنا کنارش ایستاد، به همراهش در را تماشا کرد
  ».گیر مادري دارند اهالی میدلندز خوش شانسند که همچین اعتراف. عمرم شاهدش بودم

برگشت و به خواهر ورنا نگاه کرد، اشک » .کنه بهش خیانت کردم فکر می«. کیلن همچنان به در خیره ماند
  ».نت کردمکنه بهش خیا فکر می«. در چشمانش جمع شد

دم که بهش کمک کنم تا به  بهت قول می. همچین کاري نکردي«. خواهر مدتی صورت او را برانداز کرد
  ».وقتش متوجه حقیقت کاري که امروز کردي بشه

  ».لطفاً، اذیتش نکنید«: التماس کرد

تا نجاتش  تو همین حاال اونو رنجوندي«. هایش را در مقابل گرفت و نفس عمیقی کشید خواهر ورنا دست
  »انتظار کمتري از من داري؟. بدي

  ».تر از من بکنید و شک دارم شما بتونید کاري ظالمانه. فکر نکنم«. اش غلتید اشک به روي گونه

دم که شخصاً مواظبش باشم و مراقب باشم  اما بهت قول می. متاسفانه حق با توست«. خواهر ورنا سر تکان داد
سر حرفم به . حتی یک لحظه. دم نذارم که یه قدم از اون حد بگذرند قول می .کنند ضروري باشه هر کار که می

  ».عنوان یه خواهر روشنایی قسم

اگه . کشتی اونو می«. خواهر آن را به درون آستینش برگرداند. به چاقو در دست دیگر او نگاه کرد» .متشکرم«
  ».کشتی گفت نه، اونو می می
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اما . دادم از اون عاقبت نجاتش می. شد درد و جنون در خاتمه وحشتناك میگفت نه،  اگه می«. با سر تایید کرد
  ».کیلن... گیر مادر متشکرم، اعتراف. تو جونش رو نجات دادي. حاال اهمیت نداره

  »دارید؟ چقدر باید صبر کنم؟ خواهر؟ چقدر؟ چه مدت اونو نگه می«. خواهر ورنا به سمت در به راه افتاد

به این . بیشترش گردن خودشه. کشه هر چقدر که الزمه طول می. تونم بگم م، نمیمتاسف«. خواهر برنگشت
  ».گیره بستگی داره که چقدر سریع یاد می

  ».فکر کنم از سرعت یادگیري ریچارد متحیر بشید«. کیلن براي اولین بار لبخند زد

منو بیش از هر چیزي . خرددانش بدون . از این بیشتر از هر چیزي واهمه دارم«. خواهر ورنا سر تکان داد
  ».ترسونه می

  ».کنم خرد ریچارد هم متحیرتون کنه فکر می«

  ».میره سعی نکن تعقیبمون کنی، وگرنه اون می. بدرود، کیلن. امیدوارم حق با تو باشه«

اگه دروغی بهم گفته باشید، اگه اونو «. زده شد از تهدید سرد صداي خودش شگفت» .خواهر، یه چیز دیگه«
البته نه قبل از اینکه عاجزانه براي مرگ . کشم تا آخرین نفر می. کنم ، من هر خواهر روشنایی رو شکار میبکشید

  ».التماس کنید

  .حرکتی سنگ ایستاد، سپس سر تکان داد و راهش را ادامه داد خواهر مدتی به بی

ریچارد قبالً . ي اهالی ایستاد بقیهکیلن او را به بیرون دنبال کرد و براي تماشاي به اسب سوار شدنِ خواهر پیش 
  .کشید، پشتش به کیلن بود همچنان که انتظار می. ي کهري شده بود سوار اسب اخته

خواست یک بار دیگر صورت او را ببیند، اما وقتی دو نفرشان به راه افتادند،  می. شکست قلب کیلن داشت می
  .ریچارد به عقب نگاه نکرد

  ».ریچارد، دوستت دارم«: داد کشید. کیلن روي زانوهایش ولو شد

کیلن، . به نظر نرسید که صدایش را شنید؛ ریچارد و خواهر ورنا در میان علفزار پوشیده از برف ناپدید شدند
وسلن دستش را دور او انداخت و . گریست لباس عروسی به تن، روي زمین نشسته بود، سرش پایین بود و می

  .دلداري داد
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شیوخ همه حاضر . به هر زحمتی که بود به روي پاهایش برخاست. زد رو پیدا کن: افتاد کیلن به یاد سفارش او
  .شان نگاهی انداخت به همه. بودند

  ».چند مرد الزم دارم که باهام بیان، تا کمکم کنند که حتماً برسم. باید به آیدندریل برسم. باید فوراً برم«

صد نفر با . شون، اگه بخواي همه. هام که بخواي از شکارچی و هر چند تا. من میام«. سویدلن به کنار او آمد
  ».بریم خودمون می

نه، مایل نیستم که تو باشی، دوست من، یا «. ي او گذاشت و لبخند کوچکی به او زد کیلن دستش را روي شانه
شتر از اون بی«. همه با سردرگمی زمزمه کردند» .برم من تنها سه مرد با خودم می. هات هیچ کدوم از شکارچی
وقت کمتري هم . تره دزدکی رد شدن براي سه نفر راحت. شه، شاید هم جلب دردسر باعث جلب توجه می

  ».بره می

من تو رو انتخاب «. کرد کیلن دستش را برداشت و به مردي اشاره کرد که ایستاده بود و با اخم تماشا می
  ».ما، پریندین و تاسیدینو ش«. دو برادر کنار او ایستاده بودند» .کنم، چاندلن می

  »!چرا منو بخواي! من«. چاندلن برآشفت و چند قدم جلو آمد

کنه، اما اگه شکست  دونم که اگه سویدلن رو ببرم حداکثر تالشش رو می می. چون نباید شکست بخورم«
ه اگه کریچارد یه بار بهم گفت . تو شکارچی انسان بهتري هستی. دونه که کوتاهی نکرده بخوره قوم گل می

  .داره، هر چند ازش متنفري قرار باشه یه مرد رو براي جنگیدن در کنار خودش انتخاب کنه، تو رو برمی

کنند به این  اگه موفق نشم، اگه تو شکست بخوري، همه فکر می. ها هستند انسان ریم، خطرْ جایی که می
بمیرم، گذاشتی یه شخص گل دیگه کنند که گذاشتی من  همیشه فکر می. خاطره که حداکثر تالشت رو نکردي
اگه بذاري من کشته بشم، هرگز بین قوم گل، بین مردم خودت، جایی . بمیره، چون از من و ریچارد متنفري

  ».نخواهی داشت

بهت کمک . برادرمم همین طور. من میام«. پریندین به جلو قدم برداشت و برادرش درست کنار او آمد
  ».کنیم می

  »!رم من نمی! رم من نمی«. غره رفت چاندلن چشم

هاي او نگاه کردند و سپس نگاهی آهنین به  اي او به چشم چشمان قهوه. کیلن به مرد پرندگان نگاه کرد
محافظت از ما . ترین جنگجو بین ما هستی ترین، زیرك تو شجاع. کیلن یه شخص گله«. چاندلن انداختند
کنی و اونو به  دستوراتش رو اطاعت می. ري باهاش می. دي این کار رو انجام می. ي ما همه. مسئولیت توست
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و چاندلن، اگه اون کشته . گردي ري و دیگه برنمی یا همین حاال می. رسونی خواد می سالمت به جایی که می
  ».کشیم هاش رو سیاه رنگ کرده، می اي که چشم اگه برگردي، تو رو درست مثل بیگانه. بشه، برنگرد

اگه قراره «. هایش را روي باسنش گذاشت مشت. اش را روي زمین پرت کرد زهنی. چاندلن از خشم لرزید
تا فردا . سرزمینمون رو ترك کنم، باید مراسمی اجرا بشه تا از ارواح بخوایم که پشتیبان ما در این سفر باشند

  ».کنیم اون موقع حرکت می. کشه طول می

تا اون موقع وقت . تو همراهم میاي. کنم من ظرف یک ساعت حرکت می«. ها متوجه کیلن شد ي چشم همه
 ».داري که آماده بشی

با . ي ارواح راه افتاد تا لباس عروسیش را با لباس سفر عوض کند و وسایلش را جمع کند کیلن به سمت خانه
  .تشکر، پیشنهاد وسلن براي کمک را پذیرفت
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  هجدهفصل 
هاي سفیدي تجمع  آمدند یا به شکل پرده تر فرود می ریختند، گاهی سخت هاي درشت و آبدار برف می دانه

بسته  شکرد، سومین اسب به زین پشت سر خواهر ورنا سواري میکرخت ریچارد . زدند یافتند و چرخ می می
شد، خواهر ورنا چیزي بیش از هیکلی  وقتی غوغاي برف شدیدتر می. آمد شده بود و پشت سرشان می

  .خاکستري در مقابل او نبود

. هیچ به فکرش خطور نکرده بود که روي مقصدشان کنجکاوي کند یا ردایش را در برابر باد سوزناك ببندد
  .اهمیتی نداشت؛ هیچ چیز اهمیت نداشت

در زندگی هیچ چیز را به . رقصیدند، توانایی ثبات نداشتند ور بودند و می راً همپا با برف غوطهافکارش ظاه
  .کیلن زندگیش شده بود. ي کیلن دوست نداشته اندازه

  .و کیلن او را از خودش رانده

مبهوت بود که چگونه به عشقش شک کرده، چگونه . کشید که به چیز دیگري فکر کند بیش از آن رنج می
  چرا او را از خودش رانده؟. ضر شده که او را از خودش براندحا

شد که کیلن چگونه توانسته از او بخواهد که براي  متوجه نمی. زد آور دست و پا می ذهنش در میان افکار یاس
یف اش را تعر شاید الزم بود که همه. به او گفته بود که گردنبند برایش چه معانی دارد. اثبات عشقش قالده ببندد

  .کرد شاید آن وقت درك می. کند

وقتی دست بلند کرد و پانسمان را لمس کرد، . کرد اش که دارکن رال سوزانده بود درد می جایی از سینه
هاي خورشید  ابرهاي کم ارتفاع در جاهایی شکافته بودند و به اشعه. سرانجام متوجه شد که بوران قطع شده

چشم انداز . اي بودند ي مرده اي بود و ابرها خاکستري گرفته اي مرده قهوه علفزار مسطح،. دادند ي عبور می اجازه
  .ي تهی، فاقد تنوع رنگ بود گسترده

مدتی طوالنی در سکوت . شوند ي خورشید متوجه شد که به اواخر بعد از ظهر نزدیک می از روي زاویه
  .سواري کرده بودند؛ خواهر ورنا حرفی نزده بود

گفته بود . شکاف و سرد بود صاف و بی. متحان براي نخستین بار گردنبند را لمس کرددست برد و به منظور ا
بدتر، . مع هذا، حاال یکی به گردن داشت. به خودش قول داده بود. که هرگز گردنبند به گردن نخواهد انداخت

  .چون کیلن به او شک داشت. خودش آن را به گردن انداخته بود، چون کیلن خواسته بود
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دیگر . نخستین بار بعد از به گردن انداختن آن، خودش را وادار ساخت که به چیز دیگري بیندیشدبراي 
او جوینده بود؛ مسائل دیگري براي اندیشیدن بود، . توانست به کیلن فکر کند، طاقت دردش را نداشت نمی

  .رمایی خواهر آمدبه شکم اسبش، آن را به شتاب واداشت و به کنار اسب خ يبا فشار مختصر. مسائل مهم

. به باشلق ردایش دست برد و متوجه شد که باال نبوده، براي همین انگشتانش را به میان موهاي خیسش فرو برد
  .به خواهر ورنا نگاه کرد

  ».خبري مسائل مهمی که تو ازشون بی. چیزهایی هست که ما باید در موردشون صحبت کنیم«

و اینا چه مسائلی «. ي باشلق بخشی از صورتش را پوشانده بود بهل. بدون بروز احساس به ریچارد نگاه کرد
  »هستند؟

  ».من جوینده هستم«

به زحمت چیزي «. هایش را به همان سمت برگرداند که بودند و نگاهش را از او کنار کشید خواهر چشم
  ».خبرم شه که من ازش بی محسوب می

اتفاقات مهمی در : بهت قبالً گفتم. هایی دارم ن مسئولیتم«. رنجاند تفاوت خواهر او را می رفتار خونسرد و بی
انگار نه انگار که ریچارد با . خواهر جواب نداد» .مسائل خطرناك. دونی جریانه که تو چیزي در موردشون نمی

  ».نگهدارنده سعی داره که از جهان زیرین فرار کنه«. تصمیم گرفت که راست سراغ اصل موضوع برود. او بود

اش رو  توجه. تو نباید مثل کاري که االن کردي اسمش رو به زبان بیاري. یاریم رو به زبون نمی ما اسمش«
  ».گیم وقتی الزم باشه که در موردش صحبت کنیم، بهش فاقد االسم می. کنه جلب می

زندگی کیلن در خطر بود و این زن با او مثل یک بچه . کرد که انگار او بچه بود خواهر طوري صحبت می
و بهت اطمینان . کنه که بیاد بیرون گید، اون داره سعی می دم که شما بهش چی می اهمیت نمی«. کرد تار میرف
  ».اش هستم دم که همین حاال مورد توجه می

  ».فاقد االسم همیشه سعی داره که بگریزه«. تفاوتی به او انداخت خواهر سرانجام نگاه بی

  ».اون به زودي میاد بیرون. ست ي دنیاي زیرین پاره پرده«. ریچارد نفس عمیقی کشید و دوباره آزمود

کمی از زلف . تر ببیند ي باشلقش را عقب داد تا ریچارد را دقیق خواهر ورنا باز به او رو کرد؛ این بار لبه
نشانی از لبخند . اخم تفریح. اخم عجیبی روي صورتش داشت. اش گریخت ي باشلق ضخیم تیره اي، از لبه قهوه
  .ي لبش مشهود بود گوشهدر 
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خالق شخصاً با دست خودش پرده رو نهاده تا در . هست گذاشتهکه خالق شخصاً فاقد االسم رو در جایی «
. لبخند کمی گسترش یافت، ابروها به هم نزدیک شدند و چین به پیشانی چروکیده انداختند» .اونجا حفظش کنه

  ».دلواپس نباش، فرزندم. اخته در برهتونه از زندانی که خالق براش س فاقد االسم نمی«

دو اسب به هم تنه زدند، شیهه کشیدند و سرشان . ریچارد غرق غضب، مادیانش را به سمت خواهر برگرداند
  .ریچارد افسار اسب خواهر را محکم چنگ زد تا نگذارد که عقب بکشد یا رم کند. را عقب کشیدند

کنم که  قبول نمی! شه روي من اسم گذاشته نمی«. گرفت میاش با خشم دم  سینه. به سمت خواهر خم شد
  »!ریچارد رال! من ریچاردم! چون قالده دارم، روي من اسم بگذارند

من به سر . از روي عادت بود. ببخش، ریچارد«. صدایش خونسرد و روان ماند. اش تغییر نکرد خواهر ورنا قیافه
  ».منظورم تحقیر کردن نبود. رمو کله زدن با کسانی خیلی کوچکتر از تو عادت دا

موجب شد که احساس بچگی . ي زل زدن خواهر، موجب شد که ناگهان احساس حماقت و شرم کند نحوه
  » .حالم گرفته است. خوام به خاطر داد کشیدن عذر می«. افسار را رها کرد. بکند

  ».کردم اسمت سایفره فکر می«. خواهر دوباره اخم کرد

جرج سایفر منو مثل . داستانش طوالنیه«. اش کشید ي سوختگی سینه بانداژ پوشانندهریچارد ردایش را روي 
  ».خیلی وقت نیست که فهمیدم در واقع پسر دارکن رال هستم. پسرش بزرگ کرد

  »داري که کشتی؟ تو پدر خودت رو کشتی؟ موهبت. دارکن رال«. تر شد اخم خواهر عمیق

بیشتر از اونی که در . اي نداري که چطور مردي بوده هیچ ایده. اختیشن تو اونو نمی. بهم اون طور نگاه نکن«
اما . زنه تصورش در کنار مادرم حالم رو بهم می. تصور تو و من بگنجه، آدم زندانی و شکنجه کرده و کشته

  ».نیاگه انتظار داري که از کشتنش ابراز تاسف کنم، باید بیشتر از تا ابد صبر ک. من پسرش هستم. حقیقت همینه

گاهاً خالق از . متاسفم، ریچارد«. استخواهر ورنا سرش را طوري تکان داد که انگار صادقانه نگران ریچارد 
اون براي هر : اما از یه چیز اطمینان دارم. مونیم که چرا سازه و ما مبهوت می زندگی ما کالف سردرگمی می

  ».کارش دلیل داره

اسبش را به دور زدن واداشت و دوباره . شد پرت و پال بود ش میتنها چیزي که از این زن حاصل. پرت و پال
  ».شهبگم که پرده پاره است و نگهدارنده کم مونده آزاد  دارم بهت می«. راه افتاد

  ».فاقد االسم«. آمیزي آهسته شد صداي خواهر به شکل تهدید
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دم که دوست داري چی صداش  یاصالً اهمیت نم. فاقد االسم. باشه«. رنجیده خاطر به خواهر نگاهی انداخت
  ».ما همه در معرض خطر عظیمی هستیم. کنی، اما کم مونده که بیاد بیرون

  .کیلن در معرض خطر عظیمی بود

. کرد اهمیتی نداشت؛ زندگی خودش دیگر برایش معنایی نداشت حتی اگر این خواهر ساحره خاکسترش می
  .تنها نگرانیش امنیت کیلن بود

  »کی همچین چیزي بهت گفته؟«. خواهر ورنا بازگشتند اخم کنجکاو و لبخند

ناگفته باقی گذاشت که شوتا همچین گفته که او » .شوتا، یه زن افسونگر، اون بهم گفت که پرده پاره است«
  ».شه فاقد االسم آزاد می... گفت که پاره است و اگه ترمیم نشه، ن«. اش کرده کسی بود که پاره

و باورش کردي؟ تو حرف یه «. کمی خندید» .یه زن افسونگر«. زدند انش برق میچشم. خواهر ورنا لبخند زد
  »کنه؟ کنی حقیقت رو به این صراحت بیان می زن افسونگر رو باور کردي؟ فکر می

به نظرم کامالً مطمئن «. ي چشم به او نگاه کرد گرفت، از گوشه ریچارد که به زحمت جلوي خشمش را می
  ».کنم باورش می. گه ن چیز مهمی دروغ نمیي همچی درباره. رسید می

هاي افسونگر برخورد  ریچارد، اگه قبالً تنها یک بار با زن«. پنداشت اش را مضحک می خواهر ورنا ظاهراً همه
زنند ندرتاً  گاهاً نیتشون خیره، اما حرفی که می. دونستی که اونا دید عجیبی نسبت به واقعیت دارند داشتی، می

  ».اق میفتهمطابق ظاهر اتف

در واقع . شناخت خواهر ورنا مطمئناً زنان افسونگر را می. حقیقت این موضوع، حرارت را از ریچارد گرفت
  ».ترسیده بود. به نظر کامالً از حرفش مطمئن بود«. ها را شریک بود ي ریچارد نسبت به آن  ظاهراً عقیده

هاش ارزش قائل  اما اگه من بودم زیاد به حرف. دارهآدم عاقل همیشه از فاقد االسم واهمه . مطمئنم که بود«
  ».شدم نمی

  ».اي هم اتفاق افتاده چیزهاي دیگه. فقط حرفاي اون نیست«

  ».مثالً«. خواهر با کنجکاوي به او نگاه کرد

  ».یه اسکریلینگ«
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گ دیدي، تو یه اسکریلین. یه اسکریلینگ«. اش را دوباره متوجه جلو کرد اي هاي خونسرد قهوه خواهر چشم
  »بله؟

از شکاف . شن توسط فاقد االسم فرستاده می. ها از دنیاي زیرین هستند اسکریلینگ! بهم حمله کرد! دیدم«
  »!پرده براي کشتن من فرستاده شده بود

  ».ها گوش کردي زیاد به آوازهاي بچه. ي تخیلی داري، ریچارد چه قوه«. لبخند خواهر برگشت

  »منظورت چیه؟«. را گرفت اش جلوي بروز خشم تجدید یافته

اما . هاي دل، به عنوان مثال تازي. ها، مثل بعضی موجودات دیگه، به واقع از دنیاي زیرین هستند اسکریلینگ«
کنیم که بین خیر و شر قرار داره؛ بین  ما در دنیایی زندگی می. کنند خیلی ساده فرار می. شن اونا فرستاده نمی

تونیم همیشه دالیلش  ما نمی. نقص و عاري از هر بالیی باشه اشته که این دنیا بیخالق قصد ند. روشنایی و تاریکی
. ها نشون دادن وجه تاریک به ماست شاید منظور از اسکریلینگ. نقصه رو درك کنیم، اما خالق دلیل داره و بی

. دارها اتفاق بیفته تدیدم که براي موهب. شن دونم که فقط شري هستند که گاهی ظاهر می اما قطعاً می. دونم نمی
اي که  شاید هم یه اخطار، نسبت به شرارت زننده. شاید نوعی آزمونه. کنه احتمال داره که موهبت جذبشون می

  ».شن در انتظار کسانیه که از مسیر روشنایی منحرف می

  ».شن گن اونا وقتی پرده پاره است توسط فاقد االسم فرستاده می هایی هستند که می پیشگویی... اما«

  »چطور ممکنه، ریچارد؟ آیا پرده هیچ وقت قبل از این پاره شده؟«

اگه پاره شده، چطور ترمیم شده؟ و . بینم که امکان پذیر باشه اما راهی نمی«. مدتی فکر کرد» چطور بدونم؟«
  »خواي بگی؟ چی می. گرفت حتما مورد توجه قرار می

ها قبل از این فرستاده شدند؟ چطور ما از ماهیتشون  گخب، اگه پرده هیچ وقت پاره نشده، چطور اسکریلین«
  »آگاهیم؟ چطور اسمی روي اونا گذاشته شده؟

دیم، چون در پیشگویی  شاید ما اونا رو به عنوان اسکریلینگ تشخیص می«. نوبت ریچارد بود که اخم کند
  ».ازشون اسم برده شده

  »تو این پیشگویی رو خوندي؟«

  ».کیلن بهم گفته. خب، نه«

  »هاي خودش خونده، بله؟ و خودش اونو با چشم«
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  ».از جادوگرها یاد گرفته. از یه آواز«. تر شد اخم ریچارد عمیق» .وقتی بچه بوده اونو یاد گرفته. نه«

هاي  ریچارد، قصدم حقیر شمردن دلواپسی«. خواهر به او نگاه نکرد، اما لبخندش گسترش یافت» .از یه آواز«
  .شن، خصوصاً در یه آواز، عادت به تحریف دارند که مرتباً تکرار میتو نیست، اما چیزهایی 

هایی  ما در قصر سرداب. تره ها، خب، درك کردنشون از درك یه زن افسونگر هم سخت و در مورد پیشگویی
یی که ي اونا من همه. شاید بهت اجازه بدن که به عنوان بخشی از مطالعاتت با اونا کار کنی. انباشته از اونا داریم

اگه محتاط نباشی، . تونم بهت شهادت بدم که مافوق ذهن اکثر مردم هستند در اختیار ماست خوندم و می
کنی که چیزي رو که  یا حداقل فکر می. گه خواد رو می تونی پیشگویی پیدا کنی که چیزي که دلت می می
کنند و حتی اونا هم تنها بخش  یي اونا م بعضی از جادوگرها عمرشون رو وقف مطالعه. گه خواي داره می می

  ».کنند ناچیزي از واقعیت رو درك می

  ».نباید این خطر رو دست کم گرفت«

بهش ایمان داشته . خالق پرده رو نهاده. شه؟ ایمان داشته باش، ریچارد کنی پرده به این راحتی پاره می فکر می«
  ».باش

درکش از دنیا انگار داشت . واقع منطقی بودند هاي خواهر ورنا به حرف. ریچارد مدتی در سکوت اسب راند
  .شد متحول می

خواست  اینکه از او می. خزید اما زیاد عمیق شدن روي موضوع برایش دشوار بود؛ کیلن مدام به ذهنش می
دانست از هم جدایشان خواهد کرد، قلبش را از  براي اثبات عشقش قالده به گردن بیندازد، با وجود اینکه می

  .سوزاند اش را می خیانت عمق سینه. کرد اره پاره میشدت رنج پ

بدترین قسمتش رو . تموم نشده«. سرانجام یک بار دیگر به خواهر رو کرد. با نوك ناخنش افسار را خراشید
  ».تعریف نکردم

  ».هاي تو رو تسکین بدم شاید بتونم نگرانی. باز هم هست؟ پس بهم بگو«. اي زد خواهر لبخند مادرانه

مردي که کشتم، «. دم عمیقی بیرون داد؛ سعی داشت حداقل مقداري از رنج را به همراه آن رها کند ریچارد
از . شب پیش، فرار کرد. فاقد االسم... پیش ن. دارکن رال، پدرم، خب، وقتی مرد به دنیاي زیرین فرستاده شد

  ».ي پرده رو پاره کنه طریق شکاف پرده به این دنیا برگشته تا باقیمانده

تو در جهان زیرین بودي تا شاهد رسیدنش به پیش فاقد . دونی که پیش فاقد االسم فرستاده شد و تو می«
  »االسم باشی، بله؟
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من وقتی به «. سعی کرد که به سوزش طعنه اعتنا نکند. این زن روش خاصی براي برانگیختن عصبانیتش داشت
. ي پرده به اینجا اومده براي پاره کردن بقیهگفت که . خودش بهم گفت. این دنیا برگشت باهاش حرف زدم

متوجه هستی؟ براي . یه مرد مرده که به این دنیا برگشته. کنه ي ما رو تصاحب می گفت که نگهدارنده همه
  ».روحش تنها راه، گذشتن از پرده بوده

  »تو نشسته بودي و این مرده ظاهر شد و باهات حرف زد، بله؟«

من قصد داشتم . موقع یه گردهمایی با قوم گل بود«. کرد تا ببیند د، اما او نگاه نمیریچارد عمیقاً به او اخم کر
  ».با ارواح اجداد اونا صحبت کنم تا راهی براي بستن پرده پیدا کنم که اون ظاهر شد

  ».متوجه شدم. آآآآه«. خواهر با رضایت سر تکان داد

  »!یعنی چی«

ي  قبل مشاهده«. کند دارد زحمت توضیح به یک بچه را تحمل میداد  اي گرفت که نشان می خواهر ورنا قیافه
  »این روح، قوم گل مجبورت نکردند که یه معجون مقدس رو بنوشی یا بخوري؟

  »!نه«

  »تو خیلی ساده باهاشون نشستی و ارواح رو دیدي، بله؟«

اما من . نوشند میخورند و  شیوخ چیزهاي مخصوصی رو می. چند روز. اول یه ضیافت هست. خب، نه دقیقاً«
دور یه دایره نشستیم . ي ارواح شدم بعدش با گل نقاشی شدیم و بعد با هفت شیخ وارد خانه. هیچ وقت نخوردم

بعدش یه سبد دست به دست شد و ما هر کدوم یه قورباغه برداشتیم و پشتش رو . و اونا یه مدتی ورد خوندند
  »...روي پوستمون مالیدیم

  »هاي قرمز، بله؟ قورباغه«. به او نگاه کرد خواهر ورنا» .قورباغه«

  ».هاي سرخ ارواح قورباغه. بله«

و پوستت رو به خارش انداختن، بله؟ و بعدش ارواح . شناسم می«. خواهر با لبخند دوباره به جلو چشم دوخت
  »رو دیدي؟

  »اي بگی؟خو چی می. اش کرد ایه، اما به نظرم بشه که این طور خالصه ي واقعاً ساده شده نسخه«

  »ي زیادي از ساکنینش رو دیدي؟ تو زیاد در میدلندز سفر کردي؟ عده«
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  ».دونم چیز زیادي در مورد ساکنین میدلنز نمی. من اهل وستلند هستم. نه«

. اقوام کافر زیادي در میدلندز وجود دارند که با روشنایی خالق آشنا نیستند«. خودش سر جنباند اخواهر باز ب
هایی هستند که رسوم پرستششون بر اساس این  اونا وحشی. بت و ارواح و غیره. پرستند همه جور چیزي می

کنند که بهشون براي  غذا یا نوشیدنی مقدسی مصرف می. اکثرشون در یه چیز مشترك هستند. باورهاي غلطه
  ».کنه ي ارواح پشتیبانشون کمک می مشاهده

ي روي این  از قرار معلوم، قوم گل از ماده«. داردبه ریچارد نگاه کرد تا مطمئن شود که توجه او را 
  ».کنند تا توهمات دلخواهشون رو ببینند هاي قرمز استفاده می قورباغه

  »توهمات؟«

نیروي اونا به اشکالی عمل . ما در این دنیا به وجود آورده ي خالق گیاهان و جانوران مختلفی براي استفاده«
ما طرز عملش رو . ي پوست بید براي کاهش تب مفیده وان مثال، جوشاندهبه عن. کنند که قابل مشاهده نیست می
. شیم، حتی شاید ما رو بکشن چیزهاي زیادي هست که اگه بخوریم مریض می. دونیم که موثره بینیم، اما می نمی

چیزهایی هست که اگه خورده بشن، یا در مورد قورباغه . خالق بهمون عقل داده که تفاوت رو تشخیص بدیم
شن که چیزهایی ببینیم، درست مثل چیزهایی که در رویاها  قرمز، اگه روي پوست مالیده بشن، باعث می

  .بینیم می

این چیزیه که براي تو اتفاق . کنند که اینا واقعیت دارند ها که طرز تفکر بهتر رو بلد نیستند، فکر می وحشی
ترس بجاي تو از فاقد االسم، . عث توهمت شدهي قرمز رو روي پوستت مالیدي و با ترشحات قورباغه. افتاده

اگه این ارواح واقعی هستند، چرا براي دیدن و حرف زدن باهاشون، باید . تر به نظر برسه موجب شده که واقعی
  گیاه یا غذاي خاص بخوري یا چیزي بنوشی یا در این مورد، قورباغه قرمز به خودت بمالی؟

وقتی تحت تاثیر . تونند کامالً واقعی به نظر برسند توهمات می. یچاردکنم، ر ات می لطفاً فکر نکن که مسخره
  ».اما این طور نیست. رسند ي هر چیزي واقعی به نظر می دارو هستی، به اندازه

از زمان بچگی، زد او را . گوید ریچارد در پذیرش توضیح خواهر مردد بود، اما متوجه بود که چه دارد می
هاي جزئی، غبغب  تر زخم اوم براي کاستن از درد و بهبود سریع: به جنگل برده بودهاي مفید  براي یافتن علف

هاي دیگري نشان داده بود که براي تب، هاضمه، درد زایمان و  زد گیاه. خروس براي کاستن از دردهاي شدیدتر
بودند و گیاهانی  سرگیجه مفید بودند و همچنین گفته بود که از چه گیاهانی بر حذر باشد، گیاهانی که خطرناك

  .زا بودند که توهم
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ریچارد به محل پانسمان زیر پیراهنش دست » .منو سوزوند«. کرد که دارکن رال را تصور کرده اما باور نمی
  ».اینو تصور نکردم. دارکن رال اونجا بود، دست دراز کرد و پوستم رو سوزوند. تونسته توهم باشه نمی«. برد

تونستی  بعد مالیدن قورباغه روي پوستت، نمی. تونه باشه دو چیز می«. ال انداختاش را با خواهر مختصري شانه
  »اتاقی که توش بودي رو ببینی، مگه نه؟

  ».اتاق به نظر رسید که به خالي تاریکی غیب شد. نه«

ها موقع این گردهمایی آتش روشن کرده  و مطمئنم که وحشی. شد هنوز اونجا بود خب، حتی اگه دیده نمی«
رفتی،  و وقتی سوختی، جاي خودت ننشسته بودي، بلکه ایستاده بودي و به این طرف و اون طرف می. ندبود
  »بله؟

  ».بله«: با اکراه اقرار کرد

با توهماتی که داشتی، احتماالً افتادي و خودت رو با هیزم آتش سوزوندي و تصور کردي که این روح داره «
  ».سوزونه تو رو می

امکان داشت که حق با خواهر باشد؟ به این سادگی بود؟ . کرد واقعاً احساس حماقت میریچارد دیگر داشت 
  این قدر زود باور بود؟

  »اون یکی چیه؟. تونه باشه گفتی دو چیز می«

فاقد االسم «. تر از قبل تر و شوم سپس صدایش بلند شد؛ آهسته. خواهر مدتی بدون هیچ حرفی اسب راند
. رسه هر چند پشت پرده اسیره، نفوذش هنوز به این دنیا می. ما رو طرفدار خودش بکنههمیشه به دنبال اینه که 

هاي جاهل با چیزهاي تاریکی  انسان. ي تاریک خطرناکه جبهه. اون خطرناکه. تونه به ما آسیب برسونه هنوز می
اقعاً به دست یکی از امکانش هست که تو و. تونه توجه فاقد االسم یا طرفدارهاش رو جلب کنه رن که می ور می

ها با  چیزهاي خطرناکی هست که بعضی«. به ریچارد نگاه کرد» .موجودات خبیث لمس شده و سوخته باشی
  ».گاهاً این چیزها ممکنه کشنده باشند. کنند حماقت ازشون اجتناب نمی

و ندیدند، این یکی از کارهاي ماست؛ سعی داریم کسانی که هنوز روشنایی خالق ر«. صدایش کمی شاد شد
  ».به سمت اون روشنایی هدایت کنیم و از چیزهاي تاریک و خطرناك دور نگهشون داریم

اگر حق . هایش منطقی بودند حرف. رسید ریچارد چیزي در مخالفت با توضیح خواهر از وقایع به نظرش نمی
عاجزانه . خواست باورش کند می .با او بود، به این معنا بود که کیلن واقعاً در معرض خطر نبود؛ کیلن در امان بود

  ...مع هذا. خواست که باورش کند می
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تر از اونه که بتونم با کلمات  به نظرم پیچیده. کنم که امکان داره حق با تو باشه، اما مطمئن نیستم اقرار می«
  ».توصیفش کنم

قرار کنه که فریب خواد ا هیچ کس نمی. کردیم، مشکله اقرار به اینکه اشتباه می. کنم، ریچارد درك می«
اما جزئی از بلوغ و تعلیم . کنیم دردناکه تصوري که از خودمون پیدا می. خورده یا طوري بشه که ابله به نظر برسه

یافتن، اینه که بتونیم حقیقت رو باالتر از هر چیز قرار بدیم، حتی اگه به معناي اعتراف به این باشه که عقاید 
  .اي داشتیم ابلهانه

. ترس تو قابل درك بود. دونم اً باور کن که به خاطر چیزهایی که باور داشتی، تو رو ابله نمیریچارد، لطف
ي انسان خردمند اینه که توانایی دستیابی به حقیقت رو داشته باشه و اقرار کنه که هنوز چیزهایی براي  مشخصه

  ».یاد گرفتن وجود داره

  »...ي این وقایع با هم مرتبط هستند اما همه«

. کشه تا از اونا گردنبندي بسازه که ازش خوشش میاد قعاً؟ انسان خردمند، وقایع غیر مرتبط رو به نخ نمیوا«
: اینه زیباترین گردنبند براي به گردن انداختن. بینه، حتی اگه غیر منتظره باشه انسان خردمند حقیقت رو می

  ».حقیقت

هاي طالیی  با رشته. ها بود ي وجود جوینده لسفهحقیقت، ف. او جوینده بود» .حقیقت«: به خودش زمزمه کرد
توانست با کلمات  چیزي در مورد این وقایع بود که نمی. سیف الحقیقت: ي شمشیرش نقش بسته بود روي دسته

  داده؟ گفت؟ آیا تنها داشته خودش را فریب می ممکن بود همان طور باشد که خواهر می. براي خواهر بیان کند

خواهند  کنند، حاال به این خاطر که می مردم هر چیزي را باور می: را به خاطر آورد قانون اول جادوگران
ي هر کسی  دانست که خودش به اندازه به تجربه می. ترسند که حقیقت داشته باشد حقیقت داشته باشد یا می
  .ها را باور نکند برتر از آن نبود که دروغ. مستعد قربانی شدن است

و کیلن او را از . باور داشت که هرگز کاري نخواهد کرد که او را برنجاند. ستش داردباور داشت که کیلن دو
  .فشارد حس کرد که بغض دارد دوباره گلویش را می. خودش رانده بود

حرف خواهر را . پاسخ نداد» .من براي کمک به تو اینجا هستم. گم، ریچارد من دارم راستش رو به تو می«
  »سردردت چطوره؟«: هاي او، پرسید ار در پاسخ به شکخواهر انگ. کرد باور نمی

سردردها کامالً خوب . رفتند... اونا«. نه خود سوال، بلکه بیشتر متوجه موضوع شدن. سوال غافلگیرش ساخت
  ».شدند
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. گیره همون طور که قول دادم، راداهان جلوي سردردها رو می«. خواهر ورنا لبخند زد و با رضایت سر جنباند
  ».تنها کمک کردن به توست، ریچاردقصد ما 

  ».عالوه بر اون، گفتی که گردنبند به منظور کنترل کردن منه«. هایش چرخیدند تا خواهر را تماشا کنند چشم

  ».تنها منظور همینه. براي آموزش، باید توجه شخص رو داشته باشی. تا بتونیم به تو آموزش بدیم، ریچارد«

  ».به منظور درد دادن به منه گفتی که. و براي آزار دادن من«

بهت نشون . همین حاال به تو درد دادم«. هایش را رو به آسمان گرفت خواهر شانه باال انداخت و کف دست
کردي، آزارت  بهت درد نداد؟ فهمیدن اینکه اشتباه می. دادم چقدر چیزي که بهش باور داري احمقانه است

  »تا اینکه به دروغی باور داشته باشی؟ حتی اگه دردناك باشه؟ ده؟ اما بهتر نیست که حقیقت رو بدونی، نمی

کرد که کیلن وادارش ساخته قالده به گردن بیندازد و  به این حقیقت فکر می. ریچارد نگاهش را کنار کشید
. حقیقت اینکه به اندازه کافی الیق کیلن نبوده: این حقیقت بیش از هر چیزي درد داشت. او را از خودش رانده

  ».اصالً. اما از قالده به گردن داشتن خوشم نمیاد. زنم دس میح«

دلش براي کیلن تنگ . خسته بود. عضالتش همه گرفته بودند. کرد اش درد می سینه. از حرف زدن خسته بود
ها مثل یخ روي  اشک. اما کیلن وادارش کرده بود که قالده ببندد و او را از خودش رانده بود. شده بود

یختند و به اسب خودش و آنی که به زینش بسته بود اجازه داد که یک بار دیگر خودشان خواهر را هایش ر گونه
  .تعقیب کنند

در مواقع عادي، ریچارد به اسبش . جوید کند و می هاي علف را می اسبش موقع حرکت، ساقه. زد حرفی نمی
. درست بجود و ممکن بود دلپیچه بگیردتوانست  نمی. داد که وقتی دهنه در دهانش دارد چیزي بخورد اجازه نمی

ریچارد به جاي اینکه جلویش را بگیرد، گردن . احتمال از دست رفتن اسبی خوب به خاطر دلپیچه وجود داشت
  .گرمش را نوازش کرد و با کف دست روي آن کوبید

کرد یا  نمیگفت چقدر احمق بوده، احساس دلنشینی بود؛ همسفري که قضاوت  داشتن همسفري که به او نمی
اسب بودن بر انسان بودن . این احساس را نداشت که باید اعمال اسب را تالفی بکند. اي از او نداشت خواسته

  .هر چیزي بهتر از وضع کنونی او بود. همین. راه برو، بچرخ، بایست. ارجح بود

  .داد تغییرش نمیهیچ حرفی . دانست که چیزي بیش از یک اسیر نیست هاي خواهر ورنا، می با وجود حرف

شدند، شاید رهایش  وقتی خواهرها راضی می. آموخت اگر قرار بود که آزاد شود، باید تسلط بر موهبت را می
  .توانست آزاد باشد خواست، حداقل می اگر کیلن او را نمی. کردند می
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هد آموخت با حداکثر سرعت ممکن، استفاده از موهبت را خوا. تصمیم گرفت که همین کار را خواهد کرد
حاضر بود که . گیرد گفت که او هر چیزي را به سرعت یاد می زد همیشه می. تا گردنبند برداشته شده و آزاد شود

هیچ وقت . خواسته که بیشتر بداند همیشه می. در ضمن، همیشه عالقه داشته که یاد بگیرد. هر چیزي را یاد بگیرد
شاید آن قدر هم بد . به یاد گرفتن مطالب جدید عالقه داشت .با این فکر، کمی روحیه گرفت. برایش کافی نبود

  ي دیگري داشت؟ تازه، چه چاره. آمد اش بر می از عهده. شد نمی

  .به روش آموزش دنا فکر کرد، به روش تربیت خودش

قرار نبود چیزي . کردند ها هیچ وقت آزادش نمی آن. داد تنها داشت خودش را فریب می. خلقش باز گرفت
خواهد یا مطلبی هست که به آن عالقه دارد؛ خواهران روشنایی قرار بود چیزهایی را به او  یرد، چون مییاد بگ

قرار بود . خواستند و باور نداشت که ضرورتاً حقیقت را به او خواهند آموخت بیاموزند که خودشان می
  .امیدي وجود نداشت. هایی از درد به او بیاموزند درس

  .قاصد مرگ. او جوینده بود. داد هش را ادامه میبا این افکار تیره را

این کار جوینده . دانست که خودش چه چیزي است کشت، می هر وقت که کسی را با سیف الحقیقت می
  .قاصد مرگ: بود، چیزي که جوینده بود

برف نبود؛ . هاي سفیدي در دوردست شد با برافروخته شدن آسمان به صورتی و زرد و طالیی، متوجه لکه
ها نگفت؛  خواهر ورنا چیزي در مورد آن. در ضمن، این چیزها متحرك بودند. برف روي زمین پا نگرفته بود

ریچارد براي . انداخت هاي درازي به مقابلشان می خورشید در پشتشان سایه. همین طور راهش را ادامه داد
  .روند نخستین بار متوجه شد که دارند به شرق می

. شدند، شناخت هاي خورشید صورتی می هاي سفیدي را که زیر آخرین اشعه کهتر شدند، ل وقتی نزدیک
طرز لباس . ها بانتک هستند گذشتند، ریچارد دید که شبان ها می وقتی از بین آن. ي کوچکی از گوسفند بود گله

  .پوشیدنشان را تشخیص داد

شد،  کردند که او متوجه نمی بلغور می چیزهایی. اعتنا به خواهر ورنا به ریچارد نزدیک شدند سه مرد بانتک بی
هایشان را روي  سه نفر روي زانو افتادند، خم شدند و دست. اما لحن و صورتشان حاکی از احترامی خاص بود

ها به  آن. ها چشم دوخته بود، از سرعت اسبش کاست ریچارد همچنان که به آن. زمین به سمت او دراز کردند
  .شد ی زدند، اما ریچارد متوجه نمیهای روي زانو بلند شدند و حرف

تبسم به صورت سه نفرشان نشست و وقتی . ظاهراً راضیشان کرد. ها باال برد ریچارد دستش را به احترام آن
. سپس برخاستند و به سمت اسب ریچارد دویدند. شد، چند بار دیگر تعظیم کردند ریچارد از کنارشان رد می
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هاي  هایی از گوشت دودي، پارچه نان، میوه، برش: ریچارد بگذارندسعی داشتند که چیزهایی را در دست 
  .کثیف، گردنبندهایی از دندان و استخوان و مهره، حتی عصاهاي چوپانیشان

ها را  ها متوجه خواهند شد، پیشکش کرد آن هایی که فکر می ریچارد به زور لبخند زد و سعی داشت با اشاره
ریچارد . ه نفر خصوصاً خیلی اصرار داشت که او یک لیمو قبول کندیکی از س. بدون رنجاندنشان رد کند

ها ظاهراً به خودشان مغرور  آن. خواست، براي همین لیمو را گرفت و سرش را چند بار خم کرد دردسر نمی
براي آخرین بار روي زین برایشان سر خم کرد و لیمو را به . شدند، به ریچارد سر تکان دادند و تعظیم کردند

  .زینش فرو برد جیب

ریچارد . همراه انتظار، اخم کرده بود. خواهر ورنا اسبش را به طرف او برگردانده بود، منتظر بود که برسد
  .دانست چه بود؛ نمی شاین بار مشکل. اسبش را به شتاب وا نداشت؛ گذاشت که به سرعت دلخواهش برود

  »!گن یزا رو میچرا این چ«. خواهر به سمت او خم شد. سرانجام به او رسید

  ».چه چیزایی؟ من زبونشون رو بلد نیستم«

کنند؟  چرا همچین فکري می. کنند تو یه جادوگري اونا فکر می«. هایش را روي هم فشرد خواهر ورنا دندان
  »!چرا

  ».کنم چون چیزیه که بهشون گفتم فکر می«. ریچارد شانه باال انداخت

تو دروغ ! تو حق نداري بهشون بگی که جادوگري! ر نیستیتو جادوگ«. باشلق ردایش را عقب داد» !چی«
  »!گفتی

  ».بله، بهشون دروغ گفتم. من جادوگر نیستم. درسته«. هایش را دور قاچ بلند زین انداخت ریچارد مچ

  »!دروغگویی جنایتیه در حق خالق«

براي جلوگیري از . به خاطر خودنمایی که جادوگر هستم انجامش ندادم«. اي بیرون داد ریچارد آه خسته
اي  اثر کرد و هیچ کس صدمه. ي زیادي از مردم بود تنها راه براي جلوگیري از مرگ عده. جنگ انجامش دادم

  ».دم اگه از کشتار جلوگیري کنه، باز هم انجامش می. ندید

  »!خالق از دروغ متنفره! دروغگویی اشتباهه«

  »ده؟ این خالق تو، کشتار رو ترجیح می«
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و از . نه فقط خالق من. اون خالق همه است«. ده بود که خواهر ورنا آتش به رویش تف کندانگار کم مان
  ».دروغ متنفره

خودش بهت گفته؟ اومده و پیشت نشسته تا بهت «. ي او را برانداز کرد ي برافروخته ریچارد با خونسردي قیافه
  »خوام بدونی که از دروغ متنفرم؟ بگه که خواهر ورنا، می

  ».ها نوشته شده در کتاب. نوشته شده. البته که نه«: هایش را بر هم فشرد و کلمات را غرید انخواهر دند

ها نوشته شده باشه، پس البد  اگه در کتاب. که این طور، البته که حقیقتش معلومه«. ریچارد سر جنباند» .آه«
  ».باشه، پس حتماً حقیقت دارهدونن که اگه چیزي نوشته شده باشه و به مرجعی منسوب  همه می. حقیقت داره

  ».شماري هاي خالق رو سبک می تو حرف«. چشمان خواهر مشتعل بودند

هایی  و تو، خواهر ورنا، جون انسان«. یافت به سمت خواهر خم شد؛ اندکی از خشم خودش داشت بروز می
  ».شماري کنی، سبک می که کافر محسوب می

ریچارد، تو باید یاد بگیري که «. رامشش را بازیافتخواهر مکث کرد و با کمی زحمت، مختصري از آ
تو همون قدر جادوگري که یه . هاي ما بر ضد آموزش. بر ضد خالقه. خیلی زشته. دروغگویی درست نیست

  ».تو جادوگر نیستی. هتک حرمته. یه دروغ کثیف. اگه بگی که جادوگري، دروغه. شه نوزاد پیر محسوب می

عادت ندارم که در هر قدم دروغ بگم، . دونم که دروغگویی درست نیست میخواهر ورنا، من خیلی خوب «
  ».تنها راه بود. دم اما در مقام مقایسه، اونو به کشته شدن مردم ترجیح می

. شاید حق با تو باشه«. ایش کمی باال پایین پریدند هاي قهوه خواهر نفس عمیقی کشید، سرش را جنباند و زلف
  ».تو جادوگر نیستی. بهش عادت نکن. دروغگویی درست نیست مادام که متوجه باشی که

دونم که دقیقاً چی  من می. دونم که جادوگر نیستم، خواهر ورنا من می«. ریچارد افسار را محکم گرفت
  ».من قاصد مرگم«. هاي اسبش را فشرد و او را به حرکت انداخت با ساق پا دنده» .هستم

هاي گشاد خواهر  وقتی با چشم. ا گرفت و او را روي زین چرخانددست خواهر پرید، مشتی از آستینش ر
  .مواجه شد، افسار را کشید

  »چی گفتی؟ به خودت چی گفتی؟«. داد که خواستار جوابی فوري است ي خواهر نشان می لحن زمزمه

  ».من قاصد مرگم«. نگاه به ظاهر بی تفاوتی به خواهر انداخت
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  »کی این اسم رو روي تو گذاشته؟«

. من آگاه هستم که به کمر بستن این شمشیر به چه معناست«. ي او را برانداز کرد ي رنگ پریده یچارد قیافهر
شمشیر جزئی از منه، من جزئی از . ي قبل از خودم بهتر از هر جوینده. ه چه معناستدونم بیرون کشیدنش ب می
دونم که از من چی  می. استفاده کردمبراي کشتن شخص قبلی که دور گردنم قالده انداخت، از جادوش . اون
ها قوم  بانتک. اي هم داشت اما علت دیگه. ها کشته بشن خواستم انسان ها دروغ گفتم چون نمی به بانتک. سازه می

من با این درس خیلی خوب آشنایی . خواستم با معناي به قتل رسوندن کسی آشنا بشن نمی. طلبی هستند صلح
  ».کشتی؛ احتماالً تو هم آشنایی داري تو خواهر الیزابت رو. دارم

  »چه کسی به تو لقب قاصد مرگ داده؟«: خواهر اصرار کرد

  ».من قاصد مرگم. خودم، چون چیزیه که هستم. هیچ کس«

  ».که این طور«. خواهر چنگش را از روي پیرهن او برداشت

چرا؟ چرا «. متوقف شد ریچارد تحکم آمیز صدایش کرد و خواهر. خواهر شروع به برگرداندن اسبش کرد
  »خواستی بدونی که چه کسی این اسم رو روي من گذاشته؟ چرا این قدر اهمیت داره؟ می

ي  گفتم که من همه«. اي از ترس باقی گذاشته بود خشم خواهر به نظر ناپدید شده بود و به جاي خودش سایه
او قاصد مرگ است : از اون اومدهیک پیشگویی هست که این عبارت در جزئی . هاي قصر رو خوندم پیشگویی

  ».و این چنین خودش را خواهد نامید

اي  کشم؟ و هر کس دیگه گه؟ گفته که تو رو می ي پیشگویی چی می و بقیه«. ریچارد چشمانش را تنگ کرد
  »که براي برداشته شدن این قالده الزم باشه؟

  ».ها نیستند گوش تعلیم ندیده ها براي چشم و پیشگویی«. خواهر صورتش را از نگاه او کنار کشید

ریچارد دنبالش به راه افتاد و تصمیم گرفت که . با لگدي محکم، خواهر اسبش را ناگهان به شتاب واداشت
ها چیزي بیش از معما  تا آنجا که به او مربوط بود، آن. داد ها اهمیت نمی به پیشگویی. موضوع را پیگیري نکند

شد، چرا در معما پنهانش  اگر چیزي آن قدر اهمیت داشت که باید گفته می. ها نفرت داشت نبودند و از معما
  .اي بودند و اهمیت نداشتند هاي احمقانه بکنند؟ معماها بازي

. یکی یا صد تا، مهم نبود. کرد که چند نفر را باید براي برداشته شدن قالده بکشد موقع سواري به این فکر می
هایش را روي هم  دندان. جوشاند شود خشمش را می و آن طرف کشیده میفکر اینکه با راداهان به این طرف 

  .هایش دور افسار سفت شدند مشت. عضالت فکش منقبض شدند. فشرد
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خشم، نیاز به کشتن، هر ذره از . مرد داشت یا می قالده را برمی. کشت هر چند نفر که الزم بود می. قاصد مرگ
  .سوزاند وجودش را می

دیگر نیاز . خواند ه دارد جادو را از شمشیر بدون بیرون کشیده شدنش از غالف فرا میناگهان متوجه شد ک
با کمی زحمت، سرکوبش . کرد سوزش غضب را در اندرونش حس می. نداشت که شمشیر در دستش باشد

  .کرد و خودش را آرام کرد

خواهران . ؛ جادوي سفید آن راعالوه بر خشم نفرت، بلد بود که چگونه وجه مقابل آن را از شمشیر فرا بخواند
اما اگر مجبور . ها پیش نیاید امیدوار بود که ضرورت مطلع کردن آن. دانستند که توانایی این کار را دارد نمی
ها را براي برداشتن قالده  هر وجه از جادوي شمشیر یا هر دوي آن. داشت قالده را برمی. داد شد، انجامش می می

  .به وقتش. به وقتش .کرد از گردنش استفاده می

. حرف دیگري به ریچارد نزده بود. موقع تاللوي ارغوانی غروب، خواهر ورنا براي شب متوقفشان ساخت
  .داد دانست که آیا خواهر هنوز عصبانی است، اما اهمیتی نمی نمی

دند و ها را مسافتی کوتاه راه برد تا به ردیفی از درختان کوچک بید در ساحل یک نهر رسی ریچارد اسب
ریچارد دید که دهنه از نوع . با برداشته شدن دهنه، اسب کهر او سرش را با شادمانی جنباند. افسارها را برداشت

  .اي به این اندازه آزار دهنده بود کمتر دهنه. ي خاردار است ظالمانه

ناتی تصور ها را بیش از حیوا کردند، افرادي بودند که اسب ها استفاده می آن به نظرش کسانی که از 
زدند تا ببینند که چقدر خوششان  به خودشان باید افسار می. ها در بیایند ي انسان کردند که باید تحت سلطه نمی
با تربیت مناسب و کمی درك . ي ساده نیاز ندارد اسبی که درست تربیت شده، به چیزي بیش از دهنه. آید می

  .دادند معلوم، برخی اشخاص تنبیه را به حوصله ترجیح می از قرار. متقابل، اصالً نیازي به دهنه وجود ندارد

. اسب با قاطعیت سرش را کنار کشید. براي آزمایش، دست دراز کرد تا گوش سیاه اسب را نوازش کند
من اون کار رو باهات «. گردن اسب را خاراند» .پس اونا دوست دارند که گوشت رو هم بپیچونن«: زمزمه کرد

  .اسب به خاراندن گردنش پاسخ داد و سرش را برگرداند» .کنم، دوست من نمی

ریچارد مشکی را از آب پر کرد و به هر اسب اجازه داد که تنها چند جرعه بنوشد، چون بدنشان سرد نشده 
ها وقت  ها را پیدا کرد و با دقت براي قشو کشیدن هر کدام از اسب ها، برس هاي زین در یکی از جیب. بود

ها را به خواهر  بیش از وقت الزم صرف کرد، چون همنشینی با آن. هایشان را تمیز کرد صرف کرد و سپس سم
  .داد ترجیح می
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ها  اسب. اي از آن را داد ها به او داده بودند برش داد و به هر اسب تکه بعد اتمام، پوست لیمویی را که بانتک
اولین نشانه از . م سهمش را با اشتیاق خوردهر کدا. در زندگی به کمتر چیزي بیشتر از پوست لیمو عالقه داشتند

  .ها، براي ریچارد تعجبی نداشت با دیدن دهنه .شوق بود که هیچ کدامشان نشان داده بود

اش شدیدتر از آن است که باز هم سرپا بماند، به جایی رفت که خواهر  وقتی به این نتیجه رسید که درد سینه
چهار زانو نشست و . خودش را روبروي او روي زمین پهن کردورنا روي پتوي کوچکی نشسته بود و پتوي 

اش درآورد، بیشتر به این خاطر که کاري براي انجام داشته باشد تا اینکه از  اي از نان تاوا را از کوله پشتی تکه
 .لیمو را برید و باقی پوستش را براي آینده نگه داشت. خواهر نان تعارف شده را پذیرفت. روي گرسنگی باشد

  .به خواهر ورنا قاچی از لیمو تعارف کرد

  ».به خاطر تظاهر دروغین بخشیده شده«. خواهر نگاه سردي به دست او انداخت

  ».به خاطر تشکر از ممانعت از جنگ بخشیده شده«

  ».شاید«. سرانجام آن را گرفت، اما نه با رغبت

  ».ستم اگه راضی باشی، من کشیک اول رو وامی«: پیشنهاد کرد

  ».احتیاجی به کشیک دادن نیست«

در میدلندز «. تاریک برانداز کرد جوید، خواهر را در هواي نیمه اي از لیموي آبدار را می در حالی که تکه
به نظرم . اي جذب من بشه ممکنه اسکریلینگ دیگه. اي هم هست چیزهاي دیگه. شن هاي دل پیدا می تازي

  ».کشیک ایستادن عاقالنه است

  ».نیازي به کشیک نیست. جات در کنار من امنه«. اي از نان تاوا کند اینکه به او نگاه کند تکهخواهر بدون 

ریچارد مدتی در سکوت . اي با آن نداشت خشمگین نبود، اما چندان فاصله. صداي خواهر یکنواخت بود
یچ احساس سعی کرد صدایش بشاش باشد، هر چند ه. اش را شاد کند خورد و سپس تصمیم گرفت که روحیه

  .کرد نشاط نمی

من اینجام، تو اینجایی، من راداهان دور گردنمه، چطوره که آموزش طرز استفاده از موهبت رو شروع «
  »کنی؟

وقتی به قصر پیشگویان رسیدیم، فرصت کافی «. خواهر بدون توقف در جویدن، از زیر ابرو به او نگاه کرد
  ».براي آموزش تو موجوده
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. خواست که رها شود خشم شمشیر از او می. خشم ریچارد شعله کشید. ناگهان سرد شدمثل این بود که هوا 
  ».هر طور که مایلی«. ریچارد سرکوبش کرد

  ».آتش روشن کن. سرده«. خواهر ورنا روي پتویش دراز کشید، ردایش را سفت دور خودش کشید

هاي  چشم. آهسته جواب دادي تاوا را در دهان گذاشت و صبر کرد تا قورتش دهد، سپس  آخرین لقمه
  .خواهر مراقبش بودند

اش  نتیجه. یه کلمه وجود داره که جادوییه. متحیرم که این همه معلوماتت در مورد جادو کمه، خواهر ورنا«
اگه . من سردم نیست«. برخاست» .ي لطفاً کلمه. شاید قبالً به گوشت خورده باشه. کنی بیشتر از چیزیه که فکر می

بهت که گفتم، هیچ حرفی رو همین طوري باور . رم کشیک بدم من می. خودت درستش کن خواي، آتش می
  ».شیم اگه قراره امشب کشته بشیم، در مدت نگهبانی من غافلگیر نمی. کنم نمی

هاي  از میان چمن. هاي او را بشنود خواست دیگر حرف نمی. بدون انتظار براي جواب، به خواهر پشت کرد
  .براي تفکر. اي از خاك پیدا کرد و باالي آن براي دیدبانی نشست دور شد، تپه خشک به مقدار کافی

انداخت، آن قدر روشن  اي روشنی می به او زل زده بود و روي زمین تهی اطراف، نور نقره. ماه درآمده بود
هر . تهاي خالی نگاهی انداخت و به فکر فرو رف به دوردست و زمین. که ریچارد براي دیدن مشکلی نداشت

  .کیلن: توانست به یک چیز فکر کند تنها می. اي نداشت کرد که به چیز دیگري بیندیشد، فایده چقدر سعی می

. ها انداخت هایش را دور آن ها از صورتش، زانوهایش را به روي سینه کشید و دست بعد پاك کردن اشک
دانست که آیا هنوز آن قدر  نمی. رود کند، کجاست، آیا به نزد زد می دانست که او حاال دارد چکار می نمی

  .برایش اهمیت دارد که پیش زد برود

  .کرد کرد؟ احساس سردرگمی می باید چکار می. پیمود ماه به او چشم دوخته بود و آهسته آسمان را می

 براي دیدن لبخند او، براي فرو رفتن در گرماي عشق او، دنیا را مسخر. ي کیلن را در ذهنش مجسم کرد قیافه
  .هاي سبزش، موي درازش، موي زیبایش را مجسم ساخت چشم. ي او را در ذهنش بررسی کرد قیافه. ساخت می

. آن را درآورد و زیر مهتاب برانداز کرد. ي موئی افتاد که او در جیبش انداخته بود با این فکر، به یاد حلقه
ه زده بود، براي همین او را به یاد عدد اي بود که کیلن تکه روبانی از لباس عروسیش را به وسط آن گر حلقه

  .نهایت هم بود چرخاند، سمبل بی اگر آن را به پهلو می. انداخت هشت می

کیلن این را داده بود تا به . ي مو را بین انگشت اشاره و شستش چرخاند، گردشش را تماشا کرد ریچارد حلقه
  .غصه نفسش را بند آورد. وباره او را نخواهد دیدچون هرگز د. چیزي که او را به خاطرش بیاورد. یاد او باشد
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درد ایجیل و درد قلب شکسته، . ایجیل را هر چقدر که زور داشت محکم فشرد تا اینکه مشتش به لرزش افتاد
گذاشت که ادراکش مختل شود تا اینکه دیگر طاقت نداشت و آن وقت هم . با هم به عذابی سوزان تبدیل شدند

  .ي خاکی افتاد آن قدر که دیگر کم مانده بود از هوش برود و به پشت روي تپه مدتی دیگر ادامه داد،

حتی اگر براي چند لحظه، باز هم حداقل مدتی از رنج رها . درد هر فکري را از ذهنش زدوده بود. هوا بلعید
  .روي زمین مدتی طوالنی دراز کشید تا حواسش بازگشت. شده بود

زیر مهتاب به . ي مو هنوز در دستش است توانایی نشستن داشت، دید که حلقهوقتی سرانجام یک بار دیگر 
. دروغی کثیف. ها دروغ گفته گفته بود که او به بانتک. آن زل زد و به یاد آورد که خواهر ورنا چه گفته بود

از این حرف بیش . گفته بود که ابراز عشق ریچارد نسبت به او، دروغی کثیف است. همان حرف کیلن بود
  .رنجاند ایجیل می

  ».من حاضرم هر کاري برات بکنم، کیلن. دروغ نیست«: زمزمه کرد

دانست که کیلن چه  می. پسر یک هیوال. خودش الیق نبود. قالده به گردن انداختن کافی نبود. اما کافی نبود
  .خواست که از شر او خالص شود می. خواست واقعاً چه می. خواست می

کنم،  من هر کاري برات می«: نالید. تا آزاد شود. خواست تا اینکه دورش کنند او می کیلن قالده دور گردن
من تو رو آزاد . حتی این. هر کاري«. افق تاریک در دیدش مواج بود. ایستاد و به علفزار تهی نگاه کرد» .کیلن
  .دور پرتاب کرد ي موي کیلن را تا آنجا که قدرت داشت در میان شب به ریچارد حلقه» .کنم، عشق من می

همچنان دراز . توانست آن قدر گریست که دیگر نمی. گریان، روي زانو ولو شد و به صورت روي زمین افتاد
آن را رها کرد و . فشارد کشیده روي زمین سرد ماند، آن قدر با رنج نالید تا متوجه شد که باز ایجیل را می

بعد مدتی . مرده بودن. کرد احساس تهی بودن می. شده بود تمام. ي خاکی داد باالخره چرخید و پشتش را به تپه
  .مدتی ایستاد و سپس سیف الحقیقت را آهسته بیرون کشید. برخاست

خشم همراه با فلز آمد و به آن اجازه داد که آزادانه جوالن . اي در هواي سرد بود طنین آن موسیقی آهسته
اش با نیاز دم  سینه. گفت و در حرارت آن غرق شدبه خشم خوشامد . بدهد و فضاي تهی درونش را پر کند

  .گرفت

ي تاریک بدنش را  شد، توده وقتی آهسته نزدیک می. نگاهش به سمتی رفت که خواهر دراز کشیده بود
  .در این کار مهارت داشت. صدا نزدیک شود دانست که چگونه بی او راهنماي جنگل بود؛ می. دید می
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عجله . شد به دقت مواظب خواهر ورنا بودند دند، همچنان که نزدیک میهایش به دقت مواظب زمین بو چشم
سعی کرد تنفسش را آرام کند تا . خواست در اختیارش بود هر چقدر فرصت می. نیازي به عجله نبود. نداشت

  .از شدت خشم کم مانده بود به نفس نفس بیفتد. صدا ندهد

خشم جادوي شمشیر، مانند فلز مذاب . ساندر فکر قالده به گردن داشتن، به آتش وجودش سوخت می
از حد استدالل . شناخت و خودش را به آن تسلیم کرد ریچارد این احساس را خوب می. سوزاند اندرونش را می

  .توانست قاصد مرگ را راضی کند حاال هیچ چیز کمتر از خون نمی. پذیرفتن گذشته بود، قابل مهار نبود

اما . کردند عضالتش از شدت فشار براي رهایی درد می. شده بودند بندهاي انگشتانش دور دسته سفید
  .ي او را انجام بدهد کرد که خواسته جادوي شمشیر حقیقت التماس می. کشید مهارشان زیاد طول نمی

شمشیر را روي سطح . تپید غضب در سرش می. صدا باالي سر خواهر ورنا ایستاد اي بی ریچارد مثل سایه
ي تیره، به پایین  رگه. ي خون را چشاند ، هر دو طرفش را به خون آغشته کرد، به فلز مزهداخلی ساعدش کشید

دسته را با هر دو دست . روي دستش، خیس و گرم جریان داشت. جاري شد و از روي نوك شمشیر چکید
  .گرفت اش دم می گرفته بود و سینه

  .اب برق زدکرد؛ تیغ برخاست و زیر مهت وزن گردنبند را دور گردنش حس می

. خودش را تقریباً به شکل یک توپ جمع کرده بود. خواهر را که جلوي پایش خوابیده بود تماشا کرد
  .لرزید سردش بود و در خواب می

. فشرد هایش را روي هم می لرزید و دندان کرد، از خشم می با تیغ برخاسته ایستاده بود و خواهر را تماشا می
  .یوالپسر ه. خواست کیلن او را نمی

  .خودش را شمشیر در دست، باالي سر زنی خوابیده، آماده براي قتل، تصور کرد. تنها هیوال. نه

  .هیوال خودش بود

چون او هیوالیی بود که به . و او را اسیر قالده فرستاده بود تا شکنجه شود. دید این چیزي بود که کیلن می
  .قالده کشیدنش ضروري بود؛ یک حیوان

ایستاد و لرزیدن . شمشیر آهسته پایین آمد تا اینکه نوکش به زمین رسید. ش ریختندها روي صورت اشک
  .مدتی طوالنی به تماشا ایستاد. خواهر از سرما را تماشا کرد
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پتوي خودش را برداشت و با احتیاط روي خواهر کشید، با . صدا شمشیر را به غالفش برگرداند سرانجام بی
تماشا کرد، تا اینکه لرزیدن خواهر متوقف شد، سپس دراز کشید و ردایش  نشست و. مالیمت که بیدارش نکند

  .را دور خودش سفت پیچید

این بود . دانست که قصد دارند آزارش بدهند می. توانست بخوابد کرد، اما نمی خسته بود و تمام بدنش درد می
  .وقتی خواهر او را به قصر برساند، آزارش خواهند داد. منظور از گردنبند

  کرد؟ چه فرقی می

درد را به یاد داشت، عذابی که . خاطرات در ذهنش به رقص افتادند، خاطرات کارهایی که دنا با او کرده بود
  .راهی براي توقفش نبود، خون، خون خودش

تازه تمام شده بود و . توانست فراموششان کند مادام که زنده بود، نمی. تصورات ادامه داشتند و ادامه داشتند
  .پایانی برایش نبود. شد شروع می نوداشت دوباره از  حاال

از خواهر ورنا آموخته بود که در مورد گریز نگهدارنده . داد در آشوب ذهنش، تنها یک فکر تسکینش می
سعی . او در امان بود و این تنها چیزي بود که اهمیت داشت. به این معنا بود که کیلن در امان بود. کرده اشتباه می
این فکر سرانجام به او اجازه داد . هر چیز دیگر را از ذهنش دور نگه دارد و تنها به این موضوع فکر کندکرد که 

  .که به خواب رود
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. اش نفسش را بند آورد هنگامی که نشست، درد سوختگی. خورشید تازه در حال طلوع کردن بود. چشمانش گشوده شدند
جایی که پانسمان قرار داشت، گذاشت و همانجا دستش را نگه داشت تا اینکه آن درد تسکین دستش را روي پیراهنش، 

. در باقی اعضاي بدنش باعث میشد که حس کند گویی با چماق او را کتک زده باشند 1عوارض باقی مانده از آجیل. گرفت
که هنگام بیدار شدن این ،به یاد آورد داد می ي آجیل به اصطالح تمرین زمانی که دنا او را بوسیله. کرد میهمه جایش درد 
  .کرد میبود و تازه دنا دوباره شروع به استفاده از آجیل بر روي او از این حالش بسیار بدتر 

ورنا ردایش را دور . کرد میجوید، او را تماشا  که چیزي را می بر روي پتویش نشسته بود و همانطورزانو  رنا دوخواهر وِ
  .ندرسید میاي موجدارش به نظر تازه شانه کرده  موهاي قهوه. ه بودآوردخته و کاله آن را پایین هایش اندا شانه

ریچارد . ورنا چیزي در اینباره نگفت. او پتوي ریچارد را خیلی تمیز تا کرده و آن را کنار جاي خواب ریچارد قرار داده بود
آسمان به . اش را آزاد کند ست آورده و عضالت دردناك و گرفتهاي تأمل کرد تا تعادلش را بد روي پاهایش ایستاد و دقیقه
بخار تنفسش به آرامی در هواي صاف و . ندداد میرطوبت شبنم  عطرها بویی شیرین و  علف. رنگ آبی شفاف و سردي بود

  .شد ساکن شناور می

  ".من میرم اسبا رو زین کنم تا بتونیم راه بیافتیم"

  "چیزي بخوري؟ خواي مین"

  ".گشنه نیستم". ریچارد سرش را به اطراف تکان داد

  "چه بالیی سر بازوت اومده؟": ورنا بدون اینکه نگاهش را باال بیاورد پرسید

دست . هوا تاریک بود. مداد میداشتم شمشیرمو صیقل ". در تمام طول بازو و دستش خون تیره و خشک شده وجود داشت
  ".چیز خاصی نیست. خودمو بریدم

                                                           
١ Agiel 
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امیدوارم وقتی که ". خاراند، ورنا نگاهش را باال آورد در حالی که ریچارد داشت ته ریش روي صورتش را می ".طورکه این"
  ".گردنت رو اصالح میکنی بیشتر مراقب باشی

به این . تا زمانی که در یک قالده محبوس نگه داشته شود، صورتش را اصالح نکند در همان لحظه تصمیم گرفتریچارد 
دانست که چیزي بیش از زندانی آنها نیست و  که استفاده از قالده ناعادالنه است، اینکه او می کرد میطریق به آنها اعالم 

موجهی براي یک قالده وجود نداشت و این هیچ دلیل . کند میاینکه او ادعاي ساختگی آنها بر خالف این حرف را باور ن
  .هرگز و به هیچ وجه. حقیقت مسلم هرگز قابل مصالحه و پذیرش نبود

  .ها برگشت او به سمت اسب ".کنن زندانیا اصالح نمی". ریچارد نگاهی غضبناك به خواهر انداخت

ا این وجود ریچارد در مقابل این دستور بود، ب لحن ورنا مهربان ".بشین". داختریچارد نگاهی به پشت سرش ان ".ریچارد"
داشتم به اون چیزي که گفته بودي فکر . بشین". ورنا به مکانی روبروي خودش اشاره کرد. با عصبانیت به او نگاه کرد

  ".بشین تا آموزش کنترل کردن موهبتت رو شروع کنم. تو اینجا هستی؛ منم اینجا هستم. مکرد می

  "ن؟ اینجا؟اال". ریچارد غافلگیر شده بود

  ".بیا بشین. آره"

اش پرسیده  دربارهخاطر پیش از این فقط به این . اي به استفاده از موهبت نداشت؛ او از جادو متنفر بود ریچارد در واقع عالقه
به اي اطراف را از نظر گذراندند و سرانجام به تقلید از ورنا  چشمانش لحظه. موجود را بشکند سنگینِ جو خواست میبود که 

  .حالت دو زانو نشست

  "چکار بکنم؟ خواي می"

گیري،  ي تعادل در همه چیز یاد می تو درباره. چیزاي زیادي درمورد استفاده از موهبت وجود داره که باید یادت بدیم"
جادو استفاده از . ي هشدارهاي ما توجه کنی و اون چیزایی که بهت میگیم رو دنبال کنی باید به همه. جادودر  مخصوصاً

. ورنا ادامه داد. ریچارد حرکتی نکرد "شاید خودت بخاطر استفاده از شمشیر حقیقت اینو بدونی، درسته؟. خطراتی داره
بار  فاجعه تونن مینتایجی که . اي داشته باشه بینی نشده تونه نتایج پیش این کار می. استفاده از موهبت خطر بزرگتري داره"

  ".باشن

  ".ي خاص ازش استفاده کردم گفتی که من توي سه شیوه خودت. فاده کردمموهبت استاز  من قبالً"
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ش این شد که  نتیجه. بینی نشده با خودش آورد ي پیش این کار یه نتیجه. و ببین چه اتفاقی افتاد". ورنا کمی به جلو خم شد
  ".اون قالده دور گرنت بیفته

گشتید؛  شما از قبل داشتید دنبال من می. ي من از موهبت نبود ي استفاده این نتیجه". ریچارد با شگفتی به او خیره شد
  ".م، نتیجه همین میشدکرد میاي هم ن اگه از موهبت استفاده. خودت اینو گفتی

ما چندین سال بود که ". خواهر ورنا همانطور که نگاهش را روي او نگه داشته بود به آرامی سرش را به دو طرف تکان داد
ي، کرد میهاي خاص استفاده ن اگه از موهبتت به اون روش. یه چیزي تو رو از ما مخفی کرده بود. تیمگش داشتیم دنبالت می

  ".استفاده از موهبت باعث شد که اون قالده دور گردنت قرار بگیره. تونستیم پیدات کنیم شک دارم که هرگز می

ابتدا به همراه برادرش، . ستلند زندگی کرده بودامی در وِتمام آن مدت او به آر. اند گشته ها به دنبال او می آنها سال. ها سال
گشتند و او هرگز از آن خبر  ها به دنبال او می آنها سال. د، و پس از آن به تنهایی به عنوان یک راهنماي جنگلپدرش و زِ
از جادو . ستفاده از جادوخودش این بال را بر سر خودش آورده بود، آنهم بخاطر ا. اي به بدنش انداخت این فکر لرزه. نداشته

  .متنفر بود

اینطور فکر کنی؟ این چیزیه که شما  تونی میتو چطور اما بار هست،  اگرچه موافقم که این نتیجه براي من فاجعه"
  ".یدخواست می

گردنت اي رو که اون قالده رو دور  تو هرکس دیگه. اما تو جون منو تهدید کردي. یمداد میاین چیزیه که ما باید انجام "
من هیچوقت هشدار جادوگرا، حتی جادوگراي آموزش ندیده رو سبک . یعنی تمام خواهران نور. نگه داره تهدید کردي

  ".ما تموم بشه ي اي براي همه فاجعه تونه نهایتاً ي تو از موهبتت، که به ما اجازه داد تو رو پیدا کنیم، می استفاده. نمیشمرم

 پس چرا داري این": کنان گفت زمزمه. کرد میتوجه نمانده بودند، هیچ احساس رضایتی ن ریچارد از اینکه تهدیدهایش بدون
  "کنی اینو گردن کنم؟ کنی؟ چرا مجبورم می کارو می

  ".مردي می در غیر اینصورت. راي کمک به توب"

  "حاال بزاري من برم؟ ونیت میچرا ن. از این بابت ازت ممنونم. سردردها از بین رفتن. کمکت رو تا همین االن انجام دادي"

ي کافی کنترل کردن موهبت رو یاد گرفته باشی، سردردها  بند پیش از موعد برداشته بشه، قبل از اینکه به اندازه اگه گردن"
  ".میري تو می. گردن دوباره برمی
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  ".پس بهم یاد بده تا بتونم از شرش خالص شم"

هامون محتاط  ما توي آموزش. باید توي مطالعاتت صبر داشته باشیتو . ما باید در آموزش جادو با احتیاط عمل کنیم"
 اما این فعالً. م که تو از روي نادونی آسیبی ببینیخوای میدونیم، و ن ي خطرات جادو می هستیم چون بیش از تو درباره

ي کافی  اندازه کشه تا به گیم پایبند باشی، مدتی طول می مشکل ما نیست، چون تا زمانی که به چیزایی که بهت می
صبر داشته باشی،  تونی میحاال تو . از موهبت استفاده کنی و در معرض این خطرات باشی بتونی واقعاً کهپیشرفت کنی 

  "درسته؟

  ".اي به استفاده از جادو ندارم؛ فکر کنم اینو بشه به عنوان صبر تفسیر کرد من هیچ عالقه"

یه نیرویی در تمام ما ". ورنا کمی تکان خورده و پاهایش را جابجا کرد ".یمکن پس حاال شروع می. همین کافیه براي فعالً"
ریچارد این کار را  ".دستت رو بلند کن". ریچارد اخم کرد ".»هان«ما بهش میگیم . این نیرو، قدرت زندگیه. وجود داره
تو همین االن . جود تو محبوس شدهاین نیرو توي و. ي خالق به ما عطا شده این نیروي زندگی هست که بوسیله". انجام داد

به چنین نیرویی خارج . این نیرو رو به خارج از خودشون انتقال بدن تونن میکسایی که موهبت دارن . از هان استفاده کردي
  .اونایی که موهبت دارن، مثل تو، توانایی ایجاد یه تور رو دارن. »تور«از بدن میگن یه 

تونه داخل بدنت  ر خارج از بدنت انجام بدي، به همون شکل که نیروي زندگی میکارهایی د تونی میي تور،  بوسیله"
  ".کارهایی بکنه

  "چطور چنین چیزي ممکنه؟"

کنه تا به دستم فرمان  ذهن من از هان استفاده می. این بیا، مثالً". خواهر ورنا سنگی کوچک را در میان انگشتانش بلند کرد
کنه تا  من از پیش خودش اینکارو انجام نمیده، بلکه ذهنم نیروي زندگی رو هدایت میدست . بده که این سنگ رو بلند کنه

و دستانش را درهم روي پاهایش  هاو سنگ را روي زمین گذاشت ".خواد انجام بده با استفاده از دستم اون کارهایی رو که می
مون کار قبلی رو انجام دادم، فقط اینبار با هدایت من االن ه". و بین آن دو معلق ماند هسنگ به میان هوا برخواست. قرار داد

  ".موهبته این. ج از بدنم این کارو کردمکردن نیروي زندگی به خار

  "دي؟بانجام میکنه، هر کاري که یه جادوگر  تونی میتو هم "
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. کنیم رو درك میما احساس کردن هان . م استفاده از هان رو آموزش بدیمتونی میاینطوریه که ما . فقط بعضیاش رو. نه"
دونه چطور  ي یه جادوگري که می ا مقداري از کنترل بر روي نیروي زندگی و موهبت رو دارن، ولی نه چیزي به اندازهخواهر

  ".هان خودش رو کنترل کنه

  "فرستید؟ چطوري این نیروي زندگی رو به خارج از بدنتون می"

نیروي درون خودت رو تشخیص بدي، یاد بگیري که هان رو لمس تا اینو نمیشه توضیح داد تا زمانی که تو یاد بگیري "
  ".کنی

  "چرا؟"

دو نفر هم پیدا نمیشن که به یه شکل ازش . کنه هر انسانی از نیرو به صورتی متفاوت استفاده می. چون هر انسانی متفاوته"
یف و خیلی خف اگرچه، یه نوعِ. عشق یک نوع هدایت هان به خارج از بدن انسان و داخل فردي دیگه هست. استفاده کنن
بعضیا ازش . المللی هست، در هر کسی به شکلی متفاوت استفاده و احساس میشه اگرچه که عشق بین. ضعیف هست
کنن تا بهترین  بعضیا ازش استفاده می. اي رو در اون فرد متجلی کنن فرد دیگه هانِ صفات کنن تا بهترین استفاده می

تونه  عشق می. کنن تا دیگري رو کنترل کرده و تحت تسلط دربیارن عضیا ازش استفاده میب. صفات خودشون رو بروز بدن
  .زخم بزنه یا شفا بده

م توي تونی میکنی،  کنه، اینکه تو چطور ازش استفاده می متوجه بشیم که موهبت درون تو چطوري کار می وقتی"
کنن تا یادبگیري که  اي از تمرین هستن که بهت کمک می یوهها، ش قالب. نام دارن، هدایتت کنیم» ها قالب«هایی که  تمرین

هرجایی به و هان رقبل از اینکه بتونی . اما براي االن این مهم نیست. قدرت رو هنگامی که از بدنت آزاد میشه کنترل کنی
  .درون خودت حس کنی ونواول باید یادبگیري که ا ،خارج از بدنت هدایت کنی

هر جادوگري متفاوته و . باهاش انجام بدي تونی میبعد از اینکه بتونی هان رو لمس کنی، باید کشف کنیم که چه کارایی "
از هان استفاده کنن، مثل  ،از طریق استفاده از ذهنشون تونن میبعضیا فقط . کنه از هان به شکلی متفاوت استفاده می

اي هست  ها، روش اصلی استفاده از هانِ اونها براي درك پیشگویی. کنن ی میها رو مطالعه و بررس جادوگرایی که پیشگویی
. هان رو ابراز کنن تونن میاي که  منحصر به فرد اونهاست، شیوه این، استعداد. کنه که موهبت خودش رو در اونها آشکار می

کنن، همونطوري که با بلند کردن سنگ از افکارشون براي تحت تأثیر قرار دادن دنیاي اطرافشون استفاده  تونن میبعضیا 
  ".یه مقدار از هر کاري رو انجام بدن تونن میبعضیا . اي با هان انجام بدن کاراي دیگه تونن میبعضیا . بهت نشون دادم
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تو باید در گفتن اینکه موهبت . توي این موضوع، حقیقت به شدت اهمیت داره، ریچارد". اش بازگشت اخم ورنا به چهره
ورنا کمی آرام  ".ي و خطرناکی رو به دنبال میارههاي جد سختی ،دروغ گفتن. با ما صادق باشی ه حسی داره کامالًدرونت چ
  ".چه جور جادوگري هستی قبل از اینکه بتونیم کشف کنیم خودت رو احضار کنی، ولی اول، باید بتونی هانِ". گرفت

خوام کنترل کردن موهبت رو یاد بگیرم تا بتونم سردردها رو  ط میفق. خوام یه جادوگر باشم من نمی: که بهت گفتم قبالً"
  ".تو گفته بودي که مجبور نیستم یه جادوگر باشم. متوقف کنم و این قالده رو از گردنم دربیارم

این . وقتی که یاد بگیري که کنترلش کنی، یه جادوگر هستی. کنترل کردن هان از طریق موهبت معناي جادوگر بودنه"
اگه انتخابت این باشه که از موهبت استفاده . نباید از یه کلمه بترسی. اما جادوگر فقط یه کلمه هست. یه جادوگره ماهیت

  ".م مجبورت کنیم، اما بهرحال یه جادوگر خواهی بودتونی مینکنی، این به خودت مربوطه، ما ن

  ".چیزي که الزمه بدونم رو بهم یاد بده، ولی من یه جادوگر نمیشم"

فقط یاد گرفتن این هست که خودت رو بشناسی، اینکه توانایی چه کارهایی  بلکه. دن یه چیز پلید نیست، ریچارددوگر بوجا"
  ".رو داري، اینکه استعدادهات چی هستن

  "حاال چطور کنترلش کنم؟. خیلی خوب". ریچارد نفس عمیقی کشید

نمیتونم همش رو یکجا برات توضیح بدم، چون . میشهآموزش دادن کنترل موهبت فرایندي هست که قدم به قدم انجام "
  .هر قدمی باید یادگرفته بشه قبل از اینکه بتونی به قدم بعدي بري. هاي جلوتر رو درك کنی قدم تونی میتو ن

قبل از اینکه بتونیم بهت نشون بدیم که چطور هان رو به خارج از خودت هدایت کنی، باید اول اونو بشناسی و بعد بتونی "
باید بتونی با اختیار . باید بتونی حسش کنی. باید بدونی که چی هست. اونو لمس کنی و درون خودت بهش ملحق بشی
  "فهمی که دارم چی میگم، آره؟ می. خودت به سمتش دست دراز کنی و لمسش کنی

شناسمش؟ شناختن و لمس حاال هان چی هست؟ چطور باید ب. فهمم فکر کنم یه مقدار می". ریچارد در تأیید سري تکان داد
  "کردنش چه حسی داره؟

مثل . شناسیش خودت می": کنان گفت زمزمه. چشمان خواهر ورنا از تمرکز خارج شدند، گویی به دور دست خیره شده باشد
  ".خود خالق هست هشبیه ملحق شدن ب تقریباً. ي خالق رو ببینی این هست که نور عطا شده از ناحیه
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  .دید شده باشد ي چیزي که درون خود می مبهوت و شیفتهورنا که  رسید میبه نظر . او را تماشا کرددار  ریچارد چشمان برق

  "خوب حاال چطور پیداش کنم؟": ریچارد باالخره پرسید

  ".باید درون خودت دنبالش بگردي". نگاه ورنا روي اون متمرکز شد

  "چطوري؟"

م افکار دیگه رو کنار میذاري و به دنبال سکوت و آرامش درونیت تما. کنی شینی، و درونت رو جستجو می خیلی ساده می"
. تونه کمک کنه که آرامشِ تهی بودن رو پیدا کنی ها و نفس کشیدن آهسته و منظم می اوایل کار، بستن چشم. گردي می

  ".ر کنیي دیگه رو دو ابتداي کار، خوبه که روي یه چیز بخصوص تمرکز کنی، تا بتونی تمام افکار منحرف کننده

  "یه چیز بخصوص؟ مثل چی؟"

. این فقط یه ابزار براي کمک توي رسیدن به هدف هست، نه خود هدف. هرچی که دلت بخواد". اي باال انداخت ورنا شانه
. ي افکار دیگه رو از خودشون دور کنن کنن تا همه کنن و اینقدر تکرارش می بعضیا از یه کلمه استفاده می. هر کسی متفاوته

باالخره وقتی . کنن کنن و با استفاده از اون ذهنشون رو متمرکز می بعضیا از تصویر ذهنی یه شیء ساده استفاده می
یادبگیري که قدرت رو تشخیص بدي، اینکه لمسش کنی و باهاش یکی بشی، دیگه الزم نیست که اول روي چیزي تمرکز 

اونوقت اینکار برات یه کار . ستقیم به سمتش دست دراز کنیم تونی میشناسی و  هان رو می اونوقت دیگه طبیعت. کنی
بینی که  دونم که االن این برات عجیب و سخت به نظر میرسه، ریچارد، ولی به مرور زمان می می. عادي و طبیعی میشه

  ".برات به سادگی احضار کردن جادوي شمشیرت میشه

توانست  می تقریباً. کند میداند ورنا درباره چه چیزي صحبت  ریچارد این حس ناخوشایند را داشت که از همین اکنون می
اي برایش  ند که به گونهکرد میند، ولی چیزي را توصیف رسید میکلمات برایش نا آشنا به نظر . گوید درك کند که او چه می
  .آشنا، اگرچه متفاوت، بود

  "ی بگردم؟که بشینم و چشمام رو ببندم و دنبال آرامش درون خواي میپس فقط ازم "

  ".شروع کنی تونی می". هایش پیچید اي ضخیمش را محکمتر به دور شانه رداي قهوه ".آره". ورنا با تکان سرش تأیید کرد

  ".خیلی خوب". ریچارد نفسی بیرون داد
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خود سعی کرد تا آنها را از . کشیدند که افکارش به طور همزمان به همه طرف سرك می رسید میبه نظر . چشمانش را بست
. پیش از هر چیزي به یاد نام کیالن افتاد. سعی کرد تا به کلمه یا تصویري فکر کند که بتواند با آن تمرکز بیابد. دور کند

نام  خواست میاو از جادو متنفر بود و ن. این فکر را رد کرد. کیالن. اجازه داد تا این کلمه مانند مایعی در ذهنش جاري شود
، درد دوست آورد میعالوه بر این، یاد کیالن فقط با خود درد به همراه  .آن نفرت دارد همراه کندکیالن را با چیزي که از 

  .به او بدهد، اینکه او را رها و آزاد کند خواست میداشتن او به حدي که آنچه را که کیالن از او 

هنش را آرام کرده و تنفسش را آهسته ذ. ندکرد میبه کلمات ساده و اشیاءي ساده فکر کرد، اما هیچکدام توجهش را جلب ن
ي راه  درباره خواست میدرون خودش به دنبال آرامش گشت، به دنبال مرکزي از آرامش، همان کاري که هرگاه . کرد
. در سکوت سعی کرد تا تصویري را به ذهن بیاورد که بتواند از آن استفاده کند. داد میي مشکلی فکر کند، انجام  چاره

  .خود، به ذهنش پریدخود به تصویر، گویی 

  .شمشیر حقیقت

لوث ن ،شمشیر که  رسید میبه نظر . تصویر آن ساده بود. کرد میخودش جادو بود و بنابراین ریچارد با این کارش آن را م
  .کرد میاز تصویر شمشیر حقیقت استفاده . پس مشکل حل شد. شرایط الزم را داشته باشد

شناخت بررسی کرد جزئیاتی را که خیلی خوب می. است اي از تاریکی معلق روي زمینهر کرد که بر ریچارد آن را تصو :
ت پایین و با ظاهري تهاجمی، ي منحنی به سم در طول آن جاري بود، محافظ دسته ي صیقل داده شده با شیاري که تیغه
ي  هاي طالیی بافته شده و کلمه سیماي درهم تنیده و باریک بود که در میان آنها  هاي نقره اي که پوشیده از سیم دسته

  .ي شمشیر حقیقت را تشکیل داده بودند برجسته

، چیزي تقال کرده و با او کرد میاي سیاه تصور  در حالی که آن را تخیل کرده و تصویرش را در ذهن خود بر روي زمینه
وجود داشت که سیاهی را به شکل  فیديسیک ي سیاهی،  در حاشیه. و نه شمشیر کرد میزمینه بود که تقال . کرد میمبارزه 
  .ریچارد این را از قبل به یاد آورد. داد میمربع قالب  یک

ذهنت را از هر «. کتابی که در هنگام کودکی آن را حفظ کرده بود. هاي شمرده شده بود این یکی از دستورات کتاب سایه
این قسمتی از  ».سیاهی را در بر گرفته، قرار مده فکري پاك کرده و در آن هیچ چیزي جز تصویر یک سفیدي که مربعی از

ریچارد از این جادو استفاده کرده بود . هاي اوردن و استفاده از جادوي کتاب بود دستورات الزم براي برداشتن روکش جعبه
دارند، تا بتواند به او ثابت کند که واقعاً کتاب را  براي اینکه به دارکن رال نشان دهد که چگونه روکش یک جعبه را برمی
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ست که  اي اتفاقی باید اکنون این تصویر به ذهنش میامد؟ با خود تصمیم گرفت که این تنها خاطره اما چرا می. داند می
  .سرزده به ذهنش آمده

بهرحال او سعی داشت که از . شدي دیگري براي قرار دادن تصویر شمشیر با توانست به خوبی هر زمینه این زمینه نیز می
گذاشت که همین  از این زمینه استفاده کند، براي او اهمیت چندانی نداشت؛ می خواست میاگر ذهنش . جادو استفاده کند

  .ي سفید، در ذهنش ثابت و ایستا شدند با این فکر، تصویر شمشیر و مربع سیاه زمینه با حاشیه. زمینه باشد

توانست به سختی  تا جایی که می. ي سفید تمرکز کرد هنی شمشیر بر روي مربع سیاه با حاشیهریچارد بر روي تصویر ذ
  .چیزي در حال اتفاق افتادن بود. تمرکز کرد

ي سفید، همگی شروع به لرزش و سوسو زدن کردند، گویی که از میان امواج گرما در حال دیده  شمشیر، مربع سیاه و حاشیه
. پس زمینه محو شد. اش شفاف شده و بعد از بین رفت تصویر ذهنی. نرم و منعطف شد ،شیرشکل منسجمِ شم. شدن باشند

  .شناخت که آن را می کرد میریچارد داشت به مکانی نگاه 

  .باغ زندگی، در کاخ مردم

ر دهنده به ي کافی تمرکز کند تا تصویر شمشیر را در ذهنش نگه دارد، براي ریچارد عجیب و آزا اینکه قادر نبود به اندازه
 کشته بود حتماً به قدري قوي بوده که وقتی او ذهن خود را آرام کردهدر آن ي مکانی که دارکن رال را  خاطره .نظر رسید

  .، این خاطره راه خود را به ذهنش گشوده استبود

بوي . سوختهوي گوشت ب. تالش کرده و تصویر شمشیر را دوباره به ذهنش بیاورد که چیزي به مشامش رسید خواست می
  .اش با تهوع در هم پیچید دل و روده. تقریباً نفسش را قطع کرد. اش را تحریک کرده و آزرد نامطبوع بینی

اي کوتاه هایی بر روي دیواره جنازه. کند میاي کثیف نگاه  مانند این بود که از میان پنجره .تصویر باغ زندگی را جستجو کرد
 ي آنها به شکل مهیبی همه .ها پخش شده بودند ها و بعضی بر روي علف فی در میان بوتهها نیمه مخ بعضی جنازه. افتاده بود

هاي  جنازه. ي خود نگه داشته بودند هاي سوخته هایی چون شمشیر یا تبرِ جنگی در مشت بعضی از آنها سالح. سوخته بودند
. که صاحبانشان به زمین خورده بودند، افتاده بودهاشان در کنار جاهایی  ي باز شده نقش زمین بودند و سالحها دیگر با مشت
  .ي ریچارد پیچید اي در سینه س خفه کنندهنگرانی و تر
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اوردن ایستاده  ي روبروي سه جعبهشمایل سفید رنگ و درخشان فردي را دید که روبروي قربانگاه سنگی و  ،ریچارد از پشت
ز شمایل سفید رنگ با موهاي بلند روشن، نگاهش را ا. آورد میطر ها باز بود، همانطور که ریچارد به خا یکی از جعبه. است

  .ها برگرفت روي جعبه

لبخندي به آرامی بر روي لبانش . درخشیدند اش می چشمان آبی. شمان ریچارد نگاه کرددارکن رال چرخیده و مستقیم به چ
  .ي خندان هرهبه جلو کشیده میشد، به سمت چ که ریچارد به ناچار رسید میبه نظر . نقش بست

بیا . ریچارد، منتظرت هستم": با صدایی آرام گفت. دارکن رال یک دستش را جلوي دهانش برده و نوك انگشتانش را لیسید
  ".کنم تماشا کن که دارم حجاب رو پاره می

دري را  توانست نفس بکشد، ریچارد به سختی تصویر شمشیر را دوباره در ذهنش جاي داد، مانند اینکه در حالی که نمی
نگه  اش محکم در ذهن خود زمینهدوباره نفس بکشد، آن تصویر را بدون  کرد میدر حالی که سعی . محکم بسته باشد

  .داشت

در حالی که بر روي شمشیر . ي اتفاقی بوده که باعث شده این تصویر را ببیند به خودش گفت که این فقط یک خاطره
اش بخاطر کیالن و  دل شکستگی اثره دیده بود حقیقت ندارد، بلکه شاید تصمیم گرفت که آنچ ، نهایتاًکرد میتمرکز 

  .اش بوده است خوابی کم

بود که بخواهد باور کند  باید دیوانه می. این غیرممکن بود. توانست واقعی باشد چنین چیزي نمی. بود حتماً باید همین می
  .چنین چیزي واقعی بوده است

ورنا نفس عمیقی کشید و ریچارد با خود اندیشید که . کرد میخواهر ورنا به آرامی نشسته و او را تماشا . چشمانش را باز کرد
  .شاید این نفس از روي ناخرسندي بوده باشد

  ".اتفاقی نیافتاد. متأسفم". ریچارد آب دهانش را قورت داد

کشه تا یادبگیري که هان رو لمس  مدت زیادي طول می. اقی بیافتهمن انتظاري هم نداشتم که اتف. ناامید نشو ریچارد"
اي نداره؛  تالش بیش از حد فایده. وجه نمیشه توش عجله به خرج داد هیچه ب. هروقت که خودش بخواد اتفاق میفته. کنی

  ".براي امروز همین مقدار بسه. رسیدن به هان از طریق یافتن آرامش درونی بدست میاد و نه با زور

  "تمرین کنم؟ خواي میفقط چند دقیقه؟ فقط همینقدر "
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  ".بیشتر از یک ساعت چشمات رو بسته بودي". ورنا یک ابرویش را باال برد

بیش . باال پریده باشد رسید که خورشید ناگهان در آسمان میبه نظر . ریچارد به او خیره شده و بعد نگاهی به آفتاب انداخت
  .مکن بود؟ حسی خفیف از نگرانی و ترس در وجودش منتشر شدچطور چنین چیزي م. از یک ساعت

  "به نظر تو فقط چند دقیقه رسید؟". ورنا سرش را به یک سمت خم کرد

فکر کنم به نظر یه ساعت . درست دقت نداشتم. نمیدونم". آمد ي ورنا خوشش نمی از اخمِ بر روي چهره. ریچارد ایستاد
  ".میومد

****************************  

، آن کرد میهرچه بیشتر به آنچه دیده بود فکر . ریچارد شروع به جمع کردن اندك وسایلی کرد که از کوله بیرون آورده بود
آمد؛ ترس، اضطراب و  کم کم برایش شبیه رؤیایی پس از بیداري به نظر می. رسید میصحنه بیشتر غیرواقعی به نظر 

  .کرد میاز اینکه از یک رؤیا اینقدر ترسیده بود احساس حماقت . شود دنی که به مرور محو میاحساس واقعی بو

  توانست خواب دیده باشد؟ چگونه وقتی که بیدار بود می. یک رؤیا؟ او نخوابیده بود

. ، خوابش برده بودکرد میشاید در حالی که آنجا نشسته و روي شمشیر تمرکز . او به شدت خسته بود. شاید اصالً بیدار نبوده
تنها توضیح براي گذر سریع زمان . چیز تا اینکه به خواب برود با تمرکز کردن بر روي یک: برد گاهی اینگونه خوابش می

  .اون خوابیده بود و باقی چیزها یک رؤیا بود. همین بود

هنگامی که . نیز راحت شده بود ، اما خیالشکرد میاز اینکه اینقدر ترسیده بود احساس حماقت . نفسی سنگین بیرون داد
  .رویش را برگرداند، خواهر ورنا هنوز مشغول نظاره کردن او بود

  "خوام بهت کمک کنم؟ حاال صورتت رو اصالح کنی؟ حاال که بهت نشون دادم که فقط می خواي می"

  ".کنن زندانیا اصالح نمی: بهت که گفتم". ریچارد کمرش را راست کرد

  ".ریچاردتو یه زندانی نیستی "

  "کنی؟ قالده رو از گردنم باز می". هاي آن را به زور چپاند تا جا شود اش گذاشته و گوشه پتویش را داخل کوله
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  ".فقط وقتی که موقعش شده باشه. نه". پاسخ ورنا با کمی تأخیر اما قاطع آمد

  "تونم از پیشت دور بشم و هرجا دلم خواست برم؟ می"

  ".باید با من بیاي. نه". شیدصبرانه نفس بلندي ک ورنا بی

  "و اگه باهات نیام، اگه سعی کنم که ترکت کنم؟"

خواهی دید که از همچین چیزي . اونوقت مجبور میشم که جلوي اینکارت رو بگیرم". چشمان ورنا اندکی باریک شدند
  ".خوشت نمیاد

تا وقتی که یه زندانی . ندانی جور درمیاداین مشخصات با تعریف من از یه ز"اي جدي سرش را تکان داد  ریچارد با چهره
  ".کنم هستم، اصالح نمی

خواهر ورنا نگاهی مشکوك به . هایشان به سمت او خم شد ي خفیفی کشیدند و گوش ها با نزدیک شدن ریچارد شیهه اسب
ها را بیرون  برس. سخ دادها را با کلماتی مهربانانه و خاراندن پهلوي گردن هر یک از آنها پا ریچارد سالم اسب. آنها انداخت

  .اي به پشت آنها معطوف داشت آورده و هر کدام را خیلی مختصر قشو کرد و توجه ویژه

  ".کنی؟ دیشب قشو کرده بودیشون چرا داري اینکارو می". خواهر ورنا دستانش را به سینه زد

مثل این هست . ریم چیزي رفته باشهممکنه زیر جایی که قراره زین رو بزا. چون اسبا دوست دارن توي خاك غلط بزنن"
م تونی میهات راه بري، حتی بدتر؛ ممکنه بدنشون رو زخم کنه و اونوقت دیگه ن که بخواي با وجود یه قلوه سنگ توي چکمه

  ".براي همین دوست دارم قبل از اینکه زین بکنمشون، یه بررسیشون کرده باشم. سوارشون بشیم

  "اسمشون چیه؟". را بر روي هم کشیده و تمیزشان کردها  هنگامی که کارش تمام شد، برس

  ".ذاریم ما روي حیووناي بیشعور اسم نمی. اینا فقط اسبن. اسم ندارن". خواهر ورنا با ترشی اخم کرد

  "حتی براي مال خودتم اسم نذاشتی؟". ي خرمایی رنگ اشاره کرد قشو به اسب اخته ریچارد با برسِ
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اسب . من هرکدوم رو که در دسترس باشه سوار میشم. اینا متعلق به خواهران نور هستني  همه. اون مال من نیست"
هرکدوم که در دسترس . کهري که دیروز سوارش بودي، اسبیه که تا قبل از اومدن تو من سوار میشدم، ولی برام فرقی نداره

  ".باشه سوار میشم

اسب خرمایی مال توئه و اسمش میشه . کنه دن جلوگیري میاز اشتباه ش. خوب، از این به بعد قراره اسم داشته باشن"
  ".4، و اون یکی کهر هم اسمش میشه جرالدین3اسب کهر من میشه بانی. 2جِسوپ

  ".این اسما رو برداشتی 5حتماً هم از داستان سرگذشت بانی دي. جسوپ، بانی و جرالدین": ورنا با اوقات تلخی گفت

  ".پیشگویی هم خوندي، خواهر ورنا شنوم چیزي غیر از خوشحالم که می"

یه پسر بچه . همونطور که قبالً بهت گفتم، افراد داراي موهبتی که به قصر میان، وقتی که خیلی جوون هستن آورده میشن"
هاي جوون مناسب هست یا نه، و ببینم  من خوندمش تا ببینم که آیا براي ذهن. ي رو آورده بودبا خودش سرگذشت بانی د

حتی بعد از خوندن متوجه شدم که یه داستان مهمل از یه نفر هست که اگه . هاي اخالقی مناسبی داره یا نه که آموزه
  ".یکیشون هم یه ذره از نعمت عقل برخوردار بود، هیچکدومشون هیچ دردسري نداشتن

  ".هستن» حیووناي بیشعور«پس اسماي خیلی خوبی براي ". ریچارد کمی لبخند زد

  ".منم نابودش کردم. به هیچ وجه ارزشی نداشت. این کتاب هیچ ارزش عقالنی نداشت". کردورنا به او اخم 

خوب، اون مردي که منو به عنوان پسرش بزرگ کرد و ... پدرم". لبخند ریچارد سعی در محو شدن داشت اما او اجازه نداد
یه بار وقتی که . کرد میوقتا مسافرت  کنم، همون جورج سایفر، خوب، اون خیلی کسی که من به عنوان پدر بهش فکر می

این اولین کتابی بود که من . به خونه اومد، برام سرگذشت بانی دي رو به عنوان یه هدیه آورد، تا خوندن رو یاد بگیرم
منم به نظرم . شد به فکر فرو برم خوندمش باعث می بخش بود و هربار که می برام لذت. چندین بار اونو خوندم. داشتم
م که اشتباهات اونا رو داد میکه سه قهرمان کتاب کارایی انجام میدن که عاقالنه نیست، و همیشه به خودم قول  سیدر می

این کتاب . چیزایی ارزشمند. شاید تو هیچ ارزشی توي این کتاب ندیدي، ولی این کتاب به من چیزایی یاد داد. تکرار نکنم
  ".کاریه که تو دوست نداري شاگردات انجام بدنخواهر ورنا، شاید این . باعث شد من فکر کنم

                                                           
٢ Jessup 
٣ Bonnie 
٤ Geraldine 
٥ The Adventures Of Bonnie Day 
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پدر واقعیم، دارکن رال، پاییز همین امسال اومد ". ها نمود ي اسب ریچارد رویش را از ورنا گردانده و شروع به بازکردن دهنه
همونطوري . منو بکشه خواست میشکممو پاره کنه و احشاءم رو مطالعه کنه؛  خواست میاون . م، تا دنبال من بگرده به خونه

  .بگذریم". نگاهی کوتاه به پشت سرش انداخت ".که جورج سایفر رو کشته بود

. من خونه نبودم و در طول مدتی که اون منتظرم مونده بود، این کتابو پاره پاره کرد و صفحاتش رو همه جا پخش کرد"
  ".ي خودم مستقل فکر کنممن چیزي از اون کتاب یاد بگیرم یا اینکه برا خواست میشاید اونم ن

ها و  ي اسب توانست نگاهش را بر روي خود حس کند که او را در حال باز کردن دهنه خواهر ورنا هیچ نگفت، اما ریچارد می
ها را به کناري گذاشته و افسارها را  پس از اینکه آنها را از هم باز کرد، لجام. کرد میجدا کردن افسار و لجام از دهنه، تماشا 

  .اش انداخت روي شانهبه 

  ".کنم من اسبا رو با اسم صدا نمی". دهد توانست صداي ورنا را بشنود که نفسی کوتاه و غضبناك بیرون می می

. ها با سم خود زمین را برهنه کرده بودند، قرار داد ي فلزي را روي یکدیگر بر روي خاك، جایی که اسب ریچارد سه دهنه
  ".بودن این تصمیمت تجدید نظر کنی، خواهر ورنا ي عاقالنه شاید بخواي درباره"

ها رو  داري چکار میکنی؟ براي چی دهنه". ورنا به کنار او، جایی که جلوي چشم ریچارد باشد، آمده و به زمین اشاره کرد
  "ها چکار داري؟ جدا کردي؟ با این دهنه

. خشم جادو بالفاصله درونش جاري شد. کردزنگ منحصر به فرد آن هواي سرد و روشن را پر . ریچارد شمشیر را کشید
  ".کنم، خواهر دارم نابودشون می"

نوك شمشیر از میان . اي قدرتمند پایین آورد با فریادي از غضب و پیش از آنکه ورنا بتواند حرکتی بکند، شمشیر را با ضربه
  .داغ تبدیل کرد هاي پرانی از فلز ي شمشیر، سه دهنه را خرد کرده و به تکه تیغه. هوا صفیر کشید

براي کنترل کردن ! عقلتو از دست دادي! چه مرگت شده". ورنا به سرعت جلو آمده و ردایش پشت سرش به پرواز درآمد
  "!ها رو الزم داریم اسبا اون دهنه

  ".اجازه نمیدم که ازشون استفاده کنی. خیلی بیرحمانه باشن تونن میهاي فلزي  دهنه"

  "!حیووناي وحشی که باید کنترل بشن! ي وحشی بیشعور هستناینا فقط حیوونا! بیرحمانه"



١٦ 

 

 

لجام . سرش را به دو طرف تکان داده و شمشیرش را دوباره داخل غالف جاي داد ".حیووناي وحشی": ریچارد زمزمه کرد
براي کنترل کردن یه اسب نیازي به دهنه ". هاي کناري کرد را بر روي بانی بسته و شروع به متصل کردن افسار به حلقه

را کنیم هم  در حالی که داریم سفر می تونن میتازه، بدون وجود دهنه توي دهنشون، اسبا . بهت یاد میدم چطور. نداري چ
  ".تر هستن تر و خوشحال اینطوري راحت. کنن

  ".کنترل داشته باشیلجباز  دهنی باعث میشه روي یه حیوون وحشیِ! این خطرناکه"

رو  بخوادهمون چیزي که  ا، مثل خیلی چیزاي دیگه، خواهر، معموالًآدم از اسب ". را براي ورنا باال برد ریچارد یک ابرویش
  ".هیارببدست میتونه 

  ".بدون دهنه هیچ کنترلی نداري"

یاد بدي که توجه کنه و بهت اعتماد فقط باید به اسب . اگه درست سواري کنی، با پاها و و بدنت کنترل داري. مزخرفه"
  ".داشته باشه

. اینجا خطرات زیادي وجود داره! و خطرناك! ست این کار احمقانه". صر به خود کردورنا قدمی جلوتر آمده و توجه او را منح
وقف یه اسب فراري رو مت تونی میبدون یه دهنه ن. اگه توي یه موقعیت خطرناك بیفتی و اسب بترسه، ممکنه رم کنه

  ".کنی

برعکس اون  بعضی وقتا، خواهر، دقیقاً". اي رنگ ورنا خیره شد ریچارد کارش را متوقف کرده و به چشمان جدي قهوه
اگه توي یه موقعیت خطرناك بیفتیم و تو بیش از حد نگران بشی و خیلی محکم . م رو بدست میاریمخوای میچیزي که 

تونه براي اسب به  اگه همچین کاري بکنی، درد، ترس و حس خطر می. دهنه رو بکشی، ممکنه دهن اسب رو پاره کنی
فهمه  فقط اینو می. کنه اونموقع دیگه هیچی درك نمی. قدري شدید بشه که به هیچ کدوم از دستوراي تو واکنش نشون نده

اسب توي یه . دتهدییه اونوقت تو میشی . که تو بهش آسیب زدي و اینکه با هر بار کشیدن افسار، بیشتر دردش میاري
  .کنه چشم بهم زدن تو رو از پشتش پرت می

توي . اسباي عصبانی خطرناك هستن. اما بدتر اینه که ممکنه عصبانی باشه. کنه اونوقت اگه فقط ترسیده باشه، فرار می"
 چشمان ".تالشت براي دوري از خطر با استفاده از دهنه، فقط باعث میشی که خودت خطر رو به سر خودت بیاري

پیدا کنیم،  6ي لوالدار شهر یا چیزي برسیم و بتونیم دهنهاگه به یه ". ي خود نگه داشت ي ورنا را با نگاه خیره زده حیرت
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توي دهن هیچ اسبی  7ي دو محور اما تا زمانی که من همراهت هستم، اجازه نمیدم یه دهنه. ذارم که از اون استفاده کنی می
  8".بذاري

ریچارد، ". زد، به آرامی آن را بیرون داد اش می کشید و در حالی که دوباره دستانش را به سینه ورنا نفسی عمیق به داخل
  ".همین. م کنترلشون کنیمتونی میست؛ ما بدون دهنه ن قضیه خیلی ساده

یه دهنه بدترین اتفاقی که ممکنه بدون . خودم بهت یاد میدم. متونی میمعلومه که ". وري تحویل او داد ریچارد لبخندي یک
اما دیر یا زود . کشه تا متوقفش کنی تونه در حالی که تو سوارشی فرار کنه و اونوقت یکم طول می بیفته اینه که اسب می

  ".هم خودت و هم اسب ممکنه آسیب ببینید یا کشته بشید ،از روش تو. متوقفش کنی تونی میباالخره 

باید بهت اعتماد . لین کاري که باید بکنی اینه که باهاشون دوست بشیاو". ریچارد رویش را گردانده و گردن بانی را خاراند
اگه بهترین دوستشون . ذاري اتفاقی براشون بیفته رسونی و نمی کنن که اگرچه تو رئیس هستی ولی بهشون آسیبی نمی

  .کنن هرکاري که ازشون بخواي می. بشی، اونا هم نمیذارن اتفاقی برات بیفته

ست؛ تنها کاري که باید بکنی اینه که یکم احترام و مهربونی همراه با قاطعیت بهشون نشون  ساده به طور شگفت انگیزي"
 وجه بشن که چه زمانی داري باهاشوناگه قراره دوستت باشن نیاز به اسم دارن، تا بتونی صداشون کنی، و اونا مت. بدي

  ".کنی صحبت می

درست میگم بانی؟ تو دختر خوبی هستی، ". تر خاراند و اسب گردنش را به سمت دست او مایل کرد ریچارد کمی محکم
ش رو  جسوپ از اینکه زیر چونه". اش نگاهی به خواهر انداخت از روي شانه ".که دختر خوبی هستیمگه نه؟ معلومه 

. لبخندي بدون مزاح به ورنا زد ".دوستش باشی خواي مییه امتحانی بکن، بهش نشون بده که . بخارونی خوشش میاد
  ".باید یه روش جدید یاد بگیري. ها رو نداریم خواهر، ما دیگه دهنه یا نخواي،  بخواي"

اي  لحظه. ي خرمایی رفت به سمت اسب اخته باالخره دستانش را از هم باز کرده و. خواهر ورنا با نگاهی سرد به او خیره شد
س دستش را دراز کرده و پهلوي صورت آن را لمس کرد و باالخره دستش را به زیر فک آن برد تا جلوي آن ایستاده و سپ

  ".آفرین پسر خوب": با لحنی صاف و خالی از حس گفت. آنجا را بخاراند

                                                           
٧ Spade Bit 

هاي تخصصي اسب و سواركاري  حتي در انجمن. هاي متعارف بيابم زيادي كه در نت كردم، نتوانستم معادل فارسي براي اقسام دهنهمتأسفانه با وجود جستجوي  ٨
هنه، اسمي براي بنابراين به ناچار خودم با توجه به شكل ظاهري اين دو نوع د. و معادلي فارسي براي آنها به كار نرفته بود ها استفاده شده نيز از نام انگليسي اين دهنه

  .آنها اختراع كردم
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 چون اونا بیشتر کلماتت رو متوجه نمیشن، ولی اونا لحن کالمت رو ممکنه فکر کنی که اسبا بیشعور هستن، خواهر ورنا،"
  ".حرفت رو باور کنه، بهتره حداقل وانمود کنی که داري راست میگی خواي میاگه . فهمن می

با لحنی  ".تو یه حیوون احمق زبون نفهمی": با لحنی ملیح و شیرین گفت. ورنا دستش را باالتر برده و گردن اسب را مالید
  "حاال خوشحال شدي؟": تند به سمت ریچارد گفت

. کنی نیستن اسبا به اون بیشعوري که تو فکر می. باید اعتمادش رو بدست بیاري. ربون باشی خوبهتا وقتی که باهاش مه"
ي احتیاجاتش رو  همه. کنم از حاال به بعد، تو رو مسئول جسوپ می. نگاه کن چطوري وایستاده؛ اون االن بهت اعتماد نداره

تنها کسی که . من به کاراي بانی و جرالدین میرسم. نهاون باید بهت وابسته بشه، بهت اعتماد ک. کنی خودت رسیدگی می
کنه تو میشی، و بعد از هر بار سواري و پیش از اینکه فردا صبحش دوباره بخواي سوارش بشی این کارو  جسوپ رو قشو می

  ".انجام میدي

  ".کنی و این کار رو هم میتو خیلی خوب از پس قشو کردن هر سه تا اسب برمیاي، . من اینجا رئیسم! اصالً راه نداره! من"

یه رابطه بین تو و اسب  کنه تا قشو کردن، عالوه بر خواص دیگه، کمک می. هیچ ربطی به این نداره که چه کسی رئیسه"
براي امنیت خودتم که شده، باید بهت . ها از بین رفتن، باید یه روش جدید یاد بگیري دهنه: قبالً بهت گفتم. ایجاد بشه

ي  و سر اینا رو وصل کن به این حلقهاین لجام رو براش ببند ". یک سري از افسارها را به ورنا داد ".بدم روش جدید رو یاد
  ".اینجا

باهاش ". هاي کوچک تقسیم کرد ي باقی مانده را به تکه داد، ریچارد پوست هندوانه میدر حالی که ورنا اینکار را انجام 
مهم نیست چی میگی، اصالً اگه دلت خواست . که بفهمه دوستش داري اونو با اسمش صداش کن، و کاري کن. حرف بزن

همین کاري که داري انجام میدي رو براش توصیف کنی، ولی طوري صحبت کن که انگار اون برات مهم و  تونی می
  ".یکاتهاگه الزم بود، وانمود کن که برات مهمه؛ یه طوري باهاش رفتار کن که انگار اونم یکی از بچه کوچ. ارزشمنده

با صدایی خیلی آرام، طوري که . اش به او انداخت و دوباره مشغول قالب کردن افسار شد ورنا نگاهی خشمگین از روي شانه
وقتی که کار . توانست تشخیص دهد که لحن صدایش مهربان بود ریچارد نشنود، شروع به صحبت کرد، اگرچه ریچارد می

  .هندوانه را به دستش دادورنا تمام شد، ریچارد چند تکه از پوست 

هدف اینه که احساسش رو راجع به داشتن افسار . یه تیکه بهش بده و بهش بگو که چه پسر خوبیه. اسبا عاشق اینن"
  .اي که ازش متنفر بوده، این افسار قراره خوش آیند باشه اري کن بفهمه که به جاي اون دهنهک. عوض کنی
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  ".آیندخوش ": نی صاف تکرار کردورنا با لح

اون روش . دردش بیاري تا کاري کنی که طبق دستورت عمل کنه تونی میالزم نیست بهش نشون بدي چقدر . البته"
بهش غالب بشی،  دن، اگرچه که از ته دل نباشه،هدف اینه که با مهربونی و درك کر. فقط قاطع باش، ولی مهربون. مخربه

  ".نه با استفاده از زور

، کرد میهمانطور که ورنا ایستاده بود و به او نگاه . اش خشم را در خود نشان دهد اجازه داد تا چهره چارد محو شد ولبخند ری
ی تو باید بتونی این کارو انجام بدي، خواهر ورنا؛ به نظر میرسه توي این روش خیل". ریچارد از باال به سمت او خم شد

  ".کنی ا من رفتار میبا این اسب هم همونطور رفتار کن که ب. اي هم هستی حرفه

وقتی که اونا باالخره تو . من به زندگیم قسم خوردم که تو رو برگردونم به قصر پیشگوها". هم رفتي مبهوت ورنا در چهره
  ".م دار بزنن ترسم که منو بخاطر انجام وظیفه رو ببینن، می

به  هاي مادرانه او را کشیده و با نوازش مشتاق داد، گردنش را دست ورنا رویش را گردانده و پوست هندوانه را به اسبِ
  ".از اینا دوست داري، جسوپ؟ آفرین پسر خوب. تو پسر خوبی هستی. ي خوب آفرین بچه". خوردن تشویق کرد

. دانست که صداقتی در آن وجود ندارد ریچارد می. آمد اسب از آن خوشش می. مهربانی بود لحن صدایش انباشته از شفقت و
دهند،  از اینکه مردم فکر کنند که خیلی راحت او را فریب می. که ورنا این را بداند خواست میاد نداشت و او به ورنا اعتم
آیا اکنون که به ورنا فهمانده بود که گول ظاهرش را نخورده، رفتار ورنا نسبت به او  ریچارد کنجکاو بود. آمد خوشش نمی

  عوض خواهد شد؟

رد، ولی دانست که ورنا توانایی چه کارهایی را دا ریچارد اصال نمی. ا یک ساحره استکیالن به او گفته بود که خواهر ورن
آتشی را که ورنا با یک لحظه فکر کردن ایجاد کرده . ي ارواح دور او قرار داده بود را حس کرده بود توري که ورنا در خانه

ریچارد . ارد دستوري دهد، خودش آتش روشن کندتوانست بدون اینکه به ریچ خیلی راحت میورنا دیشب هم . بود، دیده بود
  .اگر بخواهد، با هان خود او را از کمر بشکندتوانست،  شدیداً این احساس را داشت که ورنا می

. تا او را تمرین دهد؛ او را عادت دهند به اینکه دستورات را بدون هیچ فکري اطاعت کند کرد میورنا فقط داشت سعی 
  .ک اسبدرست مثل تمرین دادن ی

دانست که ورنا بیش از آن مقداري که براي  ریچارد بعید می. »حیوان بیشعور«یا آنطور که ورنا آن را نامیده بود، یک 
  .هایش احترام قائل بود، براي او قائل باشد اسب
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بود و این به مراتب محور براي کنترل کردن او، ورنا راداهان را دور گردنش قرار داده ي دو  اما به جاي استفاده از یک دهنه
و او را از خود دور کرده بود، ریچارد  خواست میحتی اگر کیالن او را ن. میاوردی ریچارد به موقع خودش این را درول. بدتر بود
  .آورد میآن را در

چقدر تا قصر ". ها نمود در مدتی که خواهر ورنا مشغول دوست شدن با جسوپ بود، ریچارد شروع به زین کردن اسب
  "گوها راه هست؟پیش

  ".یه راه طوالنی و سخت. یه مسیر خیلی طوالنی به سمت جنوب شرقی"

کنی  اونقدرا هم که فکر می. خوب، پس کلی وقت داریم تا بهت یاد بدم که چطوري جسوپ رو بدون دهنه هدایت کنی"
  ".کمفرما هستاینجا بانی اسب ح. کنه جسوپ پشت سر بانی میاد و ازش تبعیت می. برات سخت نخواهد بود

  ".جنس نر حکمفرما هست"

 ،اسباي ماده. ي قدرت و استیال هست یه مادیان همیشه در اوج سلسله". ریچارد زین را بلند کرده و روي بانی گذاشت
هیچ نریانی نیست . مونه هاي نر تا آخر عمر باقی می کنن؛ نفوذشون روي کره ها رو آموزش میدن و ازشون محافظت می هکرّ

یه نریان . اي توي گله رو دور کنن تونن هر نریان ناخواسته میها  مادیان. بهش غالب بشه و دورش کنهادیان نتونه که یه م
یه . کنه بکشتش کنه و سعی می ممکنه که حیوناي شکارچی رو از گله دور کنه، ولی یه مادیان اون شکارچی رو تعقیب می

جسوپ و جرالدین . ما هستبانی مادیان حکمفر. حکمفرما، تسلیم میشهاسب نر همیشه در مقابل قدرت و نفوذ یه مادیانِ 
هیچ  فقط پشت سر من بیا و. گیرم میان و هر کاري اون بکنه انجام میدن، بنابراین من مسئولیت رو بعهده می دنبالش

  ".دردسري نخواهی داشت

احتماالً اونجا جاییه که منو ازش دار . تستون چوبی که توي تاالر مرکزي هساون ". ورنا به روي زین پریده و سوار شد
  ".زنن می

  ".مجبور نیستی منو ببري اونجا. این انتخاب خودته، خواهر". ریچارد سوار زین خود شد

ریچارد . توانست را به چهره آورد اي که می ترین چهره ترین و مهربانانه لطیفسپس  ".چرا، مجبورم". ورنا نفس عمیقی کشید
خوام  ریچارد، من فقط می". ظاهري نسبتاً متقاعد کننده بود، اگرچه اندکی زوري بودن آن حس میشدبه نظرش رسید که 

  ".خیلی زیاد. کنم که االن به یه دوست نیاز داري فکر می. خوام دوست تو باشم می. کمکت کنم
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به نظر میرسه . کنم قبول نمیولی من . ، خواهر ورناست پیشنهادت خیلی سخاوتمندانه". گرفتریچارد حالت تهاجمی به خود 
دزدیدن زندگی از . کردن اون چاقویی که داخل آستینت داري توي پشت رفیقات یمقدار زیادي فرز هستیکه توي فرو

کنم  من قبول نمی. رسید میاي ناراحتت کرد، خواهر ورنا؟ اینطور به نظر ن خواهر الیزابت که دوست و همراهت بود اصالً ذره
  .یا پشتم رو. تو تقدیم کنم، خواهرکه دوستیم رو به 

کنم تا واقعاً به این دوستی پایبند بشی قبل از اینکه ازت  اگه واقعاً مشتاقی که دوست من باشی، پس بهت توصیه می"
هیچ حد وسطی توي این قضیه وجود . وقتی که زمانش برسه، فقط یه فرصت در اختیارت گذاشته میشه. کنی شبخوام ثابت

من قصد دارم که . کنن ها، دوست خودشون رو توي قالده نگه نمیدارن و زندانیشون نمی دوست. ست و دشمنفقط دو. نداره
اونایی که سعی کنن جلوي . کنه وقتی که تصمیم بگیرم زمانش رسیده، هر دوستی به من کمک می. این قالده رو دربیارم

  ".منو بگیرن دوست من نخواهند بود؛ اونا دشمناي مرده خواهند بود
اینو . ستون چوبی توي تاالر مرکزي". خواهر ورنا سرش را به اطراف تکان داده و جسوپ را پشت سر ریچارد به راه انداخت

  ".مطمئنم
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  20فصل 
  

 .شود سال توصیه نمی 18این فصل حاوي مطالب غیر اخالقی بوده و خواندن آن براي افراد زیر  !هشدار

آرام کند، به اش را  زده هاي وحشت همانطور که تالش داشت تا نفس نفس زدن. پیچید صداي ضربان قلبش در گوشش می
اگر خواهرها فهمیده بودند که او . ي کلفت یک درخت کاج کهنسال پریده و خود را به پوست خشن آن چسباند پشت تنه

  ....دنبالشان آمده بود 

لبانش بدون صدا حرکت کرده و به درگاه خالق . کردند هایش را پر می هایی ناهموار، ریه هواي تاریک و مرطوب، با نفس
هاي طال، به میان تاریکی خیره شده و آب دهانش را  با چشمانی به درشتی سکه. کردند ت محافظت دعا میبراي درخوس

  .قورت داد تا گلویش را تر کرده باشد

توانست آن  کرد، به سختی می ي درخت یواشکی نگاه می درحالی که از لبه. ي تاریک، بدون هیچ صدایی به جلوتر خزید جثه
به سمت نورِ لذتبخش . ي مبارزه کرد ا براي جیغ کشیدن و یا فرار کردن سرکوب کرده و خود را آمادهاش ر غریزه. را ببیند

  .دست دراز کرد و هانِ خود را در آغوش گرفت

یک قدمِ دیگر، فقط یک قدم دیگر و آنگاه حمله . وار جلوتر آمد، اندکی مکث کرده و اطراف را جستجو کرد ي سایه جثه
اینکار باید . کرد که شانسی براي اعالم هشدار نباشد داد، باید اطمینان حاصل می ر را درست انجام میباید اینکا. کرد می

توانست دقیق  اما اگر می. سریع انجام میشد، و به چند نوع مختلف از تور نیاز داشت، چند توري که همگی باهم افکنده شوند
. توانست بفهمد که سایه چه کسی است ماند، و او می دن باقی نمیو سریع باشد، هیچ فرصتی براي فریاد کشیدن و هشدار دا

  .نفسش را حبس کرد

هایی از  رشته. جهید، تورها را پرتاب کرد در حالی که از پشت درخت بیرون می. ي تاریک باالخره قدمی دیگر برداشت جثه
اي محکم از هوا  اینکه دهانِ فرد باز شد، گلولهبه محض . ها، به دور جثه پیچیدند هاي بارانداز کشتی هوا، به استحکام طناب

  .را داخل آن چپانده و پیش از آنکه فرد فرصت فریاد زدن پیدا کند، دهانش را بند آورد

کشید، هنوز قلبش  هنگامی که صدایی بیرون نیامد، با راحتی خیال اندکی آرام گرفت، اما همانطور که بریده بریده نفس می
با تالش توانست آرامش را به ذهنش برگرداند، اگرچه هان خود را محکم نگه داشته بود و . تپید ل میبا سرعتی خارج از کنتر

نفسی عمیق کشیده . ممکن بود افراد دیگري نیز در اطراف باشند. ترسید که مبادا محتاط بودنش را از دست بدهد از این می
بود که بتواند نفس آن را بر روي صورتش حس کند، کف وقتی آنقدر نزدیک شده . ي بیحرکت قدم برداشت و به سمت جثه
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اي بسیار کوچک ایجاد کند، فقط آنقدر که بتواند  اي از آتش را آزاد کرد تا شعله دستش را باال آورده و در وسط آن رشته
  .چهره را ببیند

. راداهان را حس کردند دستش را به پشت گردن او گذاشته و انگشتانش فلز صاف و سرد 1"!جِدیدیا": زمزمه کنان گفت
واقعاً منو . اوه، جدیدیا". اش سرازیر شدند ها از گونه اشک. پیشانیش را به پیشانی جدیدیا تکیه داده و چشمانش را بست

  ".ترسوندي

اي  با زمزمه. ي بسیار کوچک روشن شده بود نگاه کرد ي جدیدیا که با شعله ي وحشت زده چشمانش را گشوده و به چهره
  "قول میدي؟. کنم، ولی باید خیلی ساکت و آروم باشی االن آزادت می": تآرام گف

توانست سرش را به نشان قبول کردن تکان  جدیدیا با توجه به اینکه خیلی محکم بسته شده بود، به بهترین حالتی که می
  .تی خیال بدنش آرام گرفتجدیدیا با راح. تورها را از روي او برداشته و دهان بند از جنس هوا را بیرون آورد. داد

  ".خواهر مارگارت، کاري کردي که واقعاً نزدیک بود شلوارمو خراب کنم": جدیدیا با صدایی لرزان زمزمه کرد

  ".خوام جدیدیا، ولی تو هم تقریباً همین کارو با من کردي معذرت می". مارگارت بدون صدا خندید

کرد، قطع کرده و هر دو روي زمین نشستند و به هم تکیه  ایجاد می ي کوچک را ي باریکی از هان که شعله مارگارت رشته
اي بزرگتر از او داشت و  تر بود، جثه جدیدیا که چندین سال جوان. دادند تا از وحشتی که به آنها دست داده بود بهبودي یابند

  .مارگارت با خود فکر کرد که، به حد درد آوري زیبارو بود. مردي جوان و زیبارو بود

. نگامی که جدیدیا براي اولین بار به قصر آمده بود و مارگارت یک نوآموز بود، مسئولیت جدیدیا را به او سپرده بودنده
مارگارت . از همان روز اول، حضور او باعث لذت بود. کرد جدیدیا به شدت مشتاق آموختن بود و به سختی مطالعه می

کرد،  او هر آنچه را که مارگارت مطالبه می. ند، اما جدیدیا اینگونه نبودهاي دیگر، دردسرساز بوده ا دانست که پسربچه می
  .کرد فقط کافی بود مارگارت از او بخواهد، و آنگاه جدیدیا خود را با جدیت مشغول آن کار می. داد انجام می

خرسند و خوشحال کند تا  دهد، بیشتر مشتاق است تا مارگارت را کردند که جدیدیا در کارهایی که انجام می دیگران فکر می
توانست انکار کند که او شاگردي بهتر از تمام شاگردان دیگر بوده و  اینکه بخواهد خودش را راضی کند، اما هیچ کس نمی

اي بود که در آن نتایج اهمیت  این تنها زمینه. شد، و این تنها چیزي بود که اهمیت داشت داشت به جادوگري بهتر تبدیل می
روش رسیدن به آن، و مارگارت خیلی زود، بخاطر سربراه کردن جدیدیا، عنوان خواهر بودنِ خود را بدست آورده داشتند و نه 

  .بود
                                                           
١ Jedidiah 
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مارگارت نیز به . کرد تا او به خودش هنگامی که به عنوان یک خواهرِ نور نامگذاري شده بود، جدیدیا بیشتر به او افتخار می
  .ترین جادوگري بود که قصر، ظرف هزار سال گذشته به خود دیده بود يورزید؛ او احتماالً قو جدیدیا افتخار می

  "کنی؟ مارگارت، این بیرون چیکار می": کنان گفت جدیدیا زمزمه

  ".خواهر مارگارت": مارگارت اصالح کرد

  .هاي او را بوسید و گوش ".کس این اطراف نیست هیچ"

محل بوسه تا پایین ستون فقراتش رفت؛ جدیدیا اندکی جادو به لرزه و ارتعاشی از  ".بس کن": کنان گفت مارگارت توبیخ
اما در مواقعی دیگر به شدت دلش . کرد که این را به او نیاموخته بود گاهی مارگارت آرزو می. بوسه اضافه کرده بود

رو، به خارج از قصر  کنی؟ تو حق نداري منو، یه خواهر جدیدیا، تو اینجا چه کار می". خواست که او اینکار را انجام دهد می
  ".تعقیب کنی

یه کار خطرناك . کنی کنی، از این مطمئنم، و اصالً هم سعی نکن که بهم بگی کار خاصی نمی تو داري یه کارایی می"
، واقعاً 2اوایل فقط یکم نگران بودم، ولی وقتی فهمیدم که اومدي بیرون و داري میري توي جنگل هاگن. داري انجام میدي

نه بدون اینکه . ذارم تنهایی بري حداقل نمی. ذارم که راه بیفتی بري توي جاي خطرناکی مثل اینجا نمی. شتترس برم دا
  ".همراهت بیام تا ازت محافظت کنم

میشه بهت یادآوري کنم که چه اتفاقی همین االن افتاد؟ ظرف یه ! ازم محافظت کنی؟": مارگارت با لحنی تند زمزمه کرد
تونستی حتی یکی از اونا رو  نمی. تونستی با یکی از توراي من مقابله کنی حتی نمی. فاع شديد چشم بهم زدن تو بی

هنوز خیلی . تونی هان خودتو لمس کنی، چه برسه به اینکه به صورت مؤثري ازش استفاده کنی تو به سختی می. بشکنی
االن اگه تمام . اینور و اونور و از کسی محافظت کنیي کافی جادوگر شده باشی که راه بیفتی  چیزا باید یادبگیري تا به اندازه

  "!تالشتو بکنی تازه موفق میشی که یوقت پاي خودتو لگد نکنی

مارگارت دوست نداشت او را اینقدر شدید سرزنش کند، ولی اگر گمانش درست از آب . این توبیخ جدیدیا را ساکت کرد
خواست او  مارگارت نگران او بود و نمی. دیا بتواند در آن دخالت کنددرمیامد، این کار بسیار خطرناکتر از آن بود که جدی

  .آسیبی ببیند

                                                           
٢ Hagen Woods 
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تر از هر خواهري بود، البته هنگامی که  جدیدیا تا همین اکنون قوي. چیزهایی که گفته بود نیز کامالً حقیقت نداشتند
به همین زودي . ادر به این کار نبودتوانست همه چیز را به صورت درستی کنار هم جمع کند، اگرچه بیشتر مواقع ق می

  .توانست حس کند که او صورتش را برگردانده مارگارت می. ترسیدند بیش از حد به او فشار بیاورند خواهرانی بودند که می

  ".خیلی برات نگران بودم. خوام مارگارت معذرت می": کنان گفت جدیدیا زمزمه

هایی آرام  سرش را نزدیک سر او نگه داشت تا بتوانند با زمزمه. درد آمدقلب مارگارت از آزردگی که در لحن او بود به 
  ".ولی این کار به خواهرا ربط داره. دونم که هستی، جدیدیا، و بابت توجهت هم ممنونم، واقعاً ممنونم می". صحبت کنند

  ".خواد تو اینجا باشی میدلم ن. تونن تو رو بکشن اینجا چیزایی هستن که می. مارگارت، جنگل هاگن جاي خطرناکیه"

شد که اینگونه بود و طبق دستوري رسمی از سوي قصر به  چندین هزار سال می. جنگل هاگن واقعاً جاي خطرناکی بود
  .توانستند کاري در این باره بکنند گویی اصالً آنها می. همین شکل باقی گذاشته شده بود

اینگونه جادوگران به این . ي نوعی خیلی خاص از جادوگران بودگفته میشد که جنگل هاگن به عنوان میدان تمرینی برا
.... مشتاق بودند که بروند. خواستند به آنجا بروند چرا که می. رفتند شدند، بلکه با اختیار خود به آنجا می جنگل فرستاده نمی
  .نیاز داشتند که بروند

شناخت که برود و در جنگل هاگن وقت بگذراند؛  نمیمارگارت هیچ جادوگري را . شد اما این فقط چیزي بود که گفته می
. آمده اصالً اگر حقیقت داشت که زمانی جادوگري به اینجا می. حداقل طی چند هزار سال اخیر چنین کسی وجود نداشت

رد جنگل هاي بسیار قدیم، این نوع جادوگران با اینهمه قدرت وجود داشتند، و اینکه آنها وا گفتند که در زمان ها می افسانه
اما قوانینی وجود داشت، حتی براي این . آمدند در ضمن گفته شده بود که تعداد کمی از آنها زنده بیرون می. شدند هاگن می

  .مکان

اگه نذاري وقتی که توي جنگل هستی . من بعد از تاریک شدن هوا اومدم. وقتی که من اینجا بودم خورشید غروب نکرد"
. نی اینجا رو ترك کنی، و من قصد ندارم اینقدر بمونم که غروب خورشید بعدي رو اینجا باشمتو آفتاب برات غروب کنه، می
  ".همین االن. خوام که بري خونه ازت می. حداقل براي من. به اندازه کافی امن هست

. دقانهیه جواب صا. خوام، مارگارت کنی؟ من یه جواب می چی اینقدر مهمه که تو براش بیاي اینجا؟ داري چکار می"
  ".تونی از خودت وا کنی توي این کار براي تو خطر وجود داره و منو نمی. تونی منو از سر خودت وا کنی نمی

لی طالیی که خیلی استادانه بر روي آن کار شده و بر روي زنجیري از گردنش آویزان بود، بازي  مارگارت با انگشتش با گُ
آن گل یک نیلوفر بود که قرار بود . د، آنهم نه با جادو، بلکه با دستان خودشجدیدیا خودش آن گل را براي او ساخته بو. کرد
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گل طالیی . نمادي از موهبت در حال بیدار شدن و شکوفایی باشد، شکوفایی که مارگارت کمک کرده بود تا رشد کند
  .کوچک، بیش از هر چیزي که داشت برایش ارزش داشت

برات خیلی . تونم همشو بهت بگم ولی نمی. خیلی خوب، جدیدیا، بهت میگم". ددست جدیدیا را گرفته و به سمت او خم ش
  ".خطرناکه که بخواي همشو بدونی

  "تونی بهم بگی؟ چی خیلی خطرناکه؟ چی رو نمی"

  ".تونم اینکارو بکنم دونی که می و خیلی خوب می. گردونمت ساکت باش و گوش کن، وگرنه همین االن برمی"

کنی، الاقل  بهم بگو که این کارو نمی. کنی مارگارت، تو همچین کاري رو نمی". اش رفت روي قالده دست دیگرِ جدیدیا به
  "...نه بعد از اینکه باهم 

. اي صبر کرد تا مطمئن شود که او ساکت خواهد ماند، و بعد حرفش را ادامه داد مارگارت لحظه. جدیدیا ساکت شد "!هیس"
ردن، قضیه مدتیه مظنون شده بودم که بعضی از" داراي موهبتی که از اینجا رفتن، یا م شون اونطوري که به اطالع ما  افراد

  ".کنم که اونا رو به قتل رسوندن فکر می. رسونده شده، نبوده

  "!چی؟"

. جدیدیا باري دیگر ساکت شد "میخواي ما رو هم به کشتن بدي؟! صداتو پایین بیار": مارگارت با عصبانیت زمزمه کرد
کنم که بعضی از خواهرا اونا رو به قتل  فکر می. نم قضایاي وحشتناکی توي قصر پیشگوها داره اتفاق میفتهفکر ک"

  ".رسوندن

به قتل رسیدن؟ به دست خواهرا؟ مارگارت، باید دیوونه شده باشی که بخواي حتی چنین ". جدیدیا در تاریکی به او خیره شد
  ".چیزي رو به زبون بیاري

. کنن شدم ي قصر بگم، همه فکر می ولی اگه بخوام همچین چیزي رو با صداي بلند توي محدوده. مخوب، دیوونه نشد"
  ".باید یه راهی پیدا کنم تا بتونم اینو ثابت کنم

شناسم، و اگه تو میگی که این حقیقت داره، پس  اي می خوب، من تو رو بهتر از هر کس دیگه". اي فکر کرد جدیدیا لحظه
ها رو بیرون بیاریم و یه چیزي ازشون پیدا کنیم که برخالف  شاید بتونیم جنازه. کنم منم کمکت می. کنم من حرفتو باور می

تونیم با احتیاط از خدمه بازجویی  می. یا کسی رو پیدا کنیم که یه چیزي دیده. اونچیزي که در مورد مرگشون گفته شده باشه
  "...من یه تعدادي رو میشناسم که . کنیم
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  ".این بدترین قسمت ماجرا نیستجدیدیا، "

  "تونه از این بدتر باشه؟ چی می"

. تر از قبل آمد صدایش با لحنی آهسته. اش گرفته و شصتش را به آن مالید مارگارت گل طالیی را در در میان انگشت اشاره
  ".توي قصر خواهران تاریکی وجود دارن"

همانطور که . اند ببیند، اما میدانست که موهاي بدن جدیدیا راست شدهتوانست او را در تاریکی  حتی با وجود اینکه نمی
. امکان نداره... خواهران... مارگارت". کردند کرد، حشرات شب در اطرافشان جیرجیر می شمایل مبهم صورت او را نگاه می

  ".یه داستانِ الکی... ست این فقط یه افسانه. چنین چیزي وجود نداره

  ".توي قصر خواهراي تاریکی وجود دارن. این افسانه نیست"

اگه یه خواهر رو به چنین چیزي . تونن اعدامت کنن بخاطر زدن همچین اتهامی می. مارگارت، لطفاً هی اینو تکرار نکن"
چیزي وجود . تونی ثابتش کنی چون چنین چیزي امکان نداره و تو نمی. کنن متهم کنی و نتونی ثابتش کنی، اعدامت می

  "....سم خواهراي نداره به ا

توانست آن را با  ترساند که حتی نمی فکر چنین چیزي او را به قدري می. توانست این نام را بر زبان بیاورد جدیدیا حتی نمی
خودش همین ترس را تجربه کرده بود، تا اینکه به اتفاقاتی برخورده . کرد مارگارت ترس او را درك می. صداي بلند بگوید

کرد که آن شب به مالقات پیشگو نرفته بود، یا اینکه حداقل به  آرزو می. توانست آنها را نادیده بگیرد نمیبود که دیگر 
  .هایش گوش نداده بود حرف

هنگامی که . اسقف از اینکه مارگارت حاضر نشده بود پیغام پیشگو را به یکی از دستیارانش تحویل دهد، عصبانی شده بود
اي خالی از احساس به او خیره شده و  صی با اسقف را به او داده بودند، اسقف فقط با چهرهي مالقات شخ باالخره اجازه

اسقف او را بخاطر اینکه بابت مزخرفات ناتان . دانست مارگارت نمی. چه چیزي است» ي در برکه سنگریزه«پرسیده بود که 
رده بود که اصالً بخاطر بیاورد چنین پیغامی را براي هنگامی که ناتان انکار ک. وقتش را گرفته بود، شدیداً سرزنش کرده بود

  .فرستاده است، مارگارت شدیداً از دستش عصبانی شده بود

اونا توي قصر . اونا بین ما هستن. خواهران تاریکی واقعیت دارن. کاش اونطوري که تو میگی بود، ولی اینطوري نیست"
  ".براي اینکه مدرك بدست بیارم. همینه که اومدم اینجابراي ". ي تاریک او را نگاه کرد لحظاتی جثه ".هستن

  "خواي اینکارو بکنی؟ چطور می"
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خوام از کارشون  می. اونا اومدن توي جنگل هاگن تا یه کاري بکنن. من تعقیبشون کردم. اونا توي این جنگل هستن"
  ".سردربیارم

  "دونی چه کسایی بودن؟ هر؟ میکی؟ کدوم خوا". ها را جستجو کرد جدیدیا سرش را گردانده و تاریکی

  ".حداقل بعضیاشونو. دونم می"

  "کدوما هستن؟"

اگه . تونی از خودت دفاع کنی اونوقت نمی... اگه تو بدونی، و حتی کوچکترین اشتباهی بکنی. جدیدیا، نمیتونم بهت بگم"
تونم فکر اینو  من نمی. کشن طلب میمن حدسم درست باشه و اونا واقعاً خواهراي تاریکی باشن، تو رو بخاطر دونستن این م

رَم به دفتر اسقف، چیزي بهت نمیگم. که تو آسیبی ببینی تحمل کنم   ".تا وقتی که با مدرك نَ

  "و اصالً چه مدرکی داري؟ چه مدرکی ممکنه بتونی بدست بیاري؟.... از کجا میدونی که اینا خواهراي"

یه چیزي از . یه چیز جادویی. یکی از خواهرا یه چیزي داره". تجو کردها را به دنبال هر اثري از خطر جس مارگارت تاریکی
یه سري متوجهش شدم، چون اون خواهر توي دفترش یه . یه مجسمه کوچیک هست. توي دفترش اینو دیدم. جادوي سیاه

ودمش، و مثل من قبالً دیده ب. کنن فقط اشیاء قدیمی و جالب هستن تعداد وسایل داره، وسایلی قدیمی که همه فکر می
  .باقی وسایل، اینم پوشیده از گرد و خاك بود

رد، رفتم به دفترش تا در مورد مرگ اون پسر باهاش صحبت کنم، درباره ولی یه بار، بعد از اینکه یکی از پسر بچه" ي  ها م
یه داده بودن تا ي کوچیک توي یه گوشه گذاشته شده بود و یه کتاب رو جلوش تک اون مجسمه. گزارشی که اون نوشته بود

  ".ایندفعه تمیز بود. مخفیش کنن، و این دفعه دیگه مجسمه پوشیده از خاك نبود

  "... کنی یکی از خواهرا یه مجسمه رو گردگیري میکنه و اونوقت تو فکر می! فقط همین"

که بفهمم اون  بعد از اینکه دیدم اونو گردگیري کرده، برام مشکوك بود. دونه اون مجسمه چی هست هیچکس نمی. نه"
  ".خوام بکنم، ولی باالخره فهمیدم که اون چیه بودم، نباید میزاشتم کسی بفهمه که چکار می باید مراقب می. چی هست

  "چطور؟ چطوري فهمیدي؟"

مارگارت مالقاتش با ناتان و سوگندي که خورده بود تا هرگز فاش نکند که چگونه فهمیده بود آن مجسمه چه چیزي است 
  ".این به تو ربطی نداره. کاري نداشته باش". ر آوردرا به خاط
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  "....مارگارت، چطوري تونستی "

چیزي که مهمه اینه که اون مجسمه . و اصالً مهم هم نیست. گفتم که اینو بهت نمیگم". مارگارت حرف او را قطع کرد
ه کریستالی رو روي دستش باال اون یه مجسمه از یه مردي هست که یه تیک. چی هست، نه اینکه چطور دربارش فهمیدم

  ".هست 3اون کریستال از جنس کوییلیان. گرفته

  "کوییلیان چیه؟"

  ".قدرت اینو داره که جادو رو از خون یه جادوگر به خودش جذب کنه. یه کریستال جادوییِ به شدت کمیابه"

دونی که اون  کمیابه، تو از کجا میاگه اینقدر ". شگفتیِ ناشی از شنیدن این مطلب لحظاتی جدیدیا را ساکت نگه داشت
  ".کوییلیان هست؟ از کجا تونستی تشخیصش بدي؟ شاید فقط یه کریستال دیگه باشه که شبیه کوییلیانه

وقتی که از کوییلیان استفاده بشه تا جادو رو از خون یه . تونست درست باشه اگه ازش استفاده نشده بود این حرفت می"
وقتی که داشتم از دفترش میومدم . درخشه از قدرت موهبت و هان اون فرد به رنگ نارنجی میجادوگر جذب کنن، کوییلیان 

کوییلیان داشت . ي کوتاه مجسمه رو دیدم که کامالً تمیز شده بود و پشت اون کتاب مخفی شده بود بیرون، براي یه لحظه
بعد از اینکه فهمیدم، برگشتم به همونجا تا . بوده اما این قبل از اونی بود که بدونم مجسمه چی. درخشید به رنگ نارنجی می

  ".درخشید اونو به عنوان مدرك پیش اسقف ببرم، ولی دیگه نمی

  "تونه باشه؟ معناش چی می": جدیدیا با صدایی ترسیده زمزمه کرد

ف براي موهبت کوییلیان فقط یه ظر. یه میزبان. معناش اینه که قدرت جادوگر از کریستال منتقل شده به یه فرد دیگه"
کنم که خواهرا دارن افراد داراي موهبت رو  جدیدیا، من فکر می. هست تا زمانی که بتونه توي یه فرد دیگه قرار داده بشه

  ".کنن کنم که دارن قدرت رو داخل بدن خودشون جذب می فکر می. دزدن کُشن و اونو براي خودشون می می

  "که تا همین االن هستن؟ حاال قدرت موهبت یه جادوگر رو هم دارن؟ عالوه بر اون چیزي". لرزید صداي جدیدیا می

این باعث میشه که حتی از اون چیزي که بتونیم باورش رو بکنیم هم خطرناکترن، . آره". مارگارت با تکان سرش تأیید کرد
نه اینکه بخاطر زدن چنین ترسونه،  این چیزیه که منو بیش از هر چیزي می. قدرتمندتر از اونی که بتونیم تصورشو بکنیم

اگه اونا واقعاً دارن قدرت رو توي بدن خودشون . ترسم که این خواهرا متوجه من بشن اتهامی اعدام بشم، بلکه از این می
  .هیچکدوم از ما نمیتونه حریف اونا بشه. تونیم جلوشونو بگیریم کنن، نمیدونم چطوري می جذب می

                                                           
٣ Quillion 



١٠ 

 

 

  .بینم من که قطعاً راهی نمی. شاید اون بدونه که چکار باید کرد. رفمو باور کنهمن احتیاج به مدرك دارم، تا اسقف ح"

موهبت یه جادوگر، هان و . کنن چیزي که نمیتونم بفهمم اینه که چطور خواهرا دارن موهبت رو از کوییلیان جذب می"
به این . مردونه رو جذب کنه تونه همینطوري هانِ یه زن نمی. خواهرا زن هستن. نیروي زندگیش، مذکر و مردونه هست

اگه واقعاً . کشتن، هانِ اون رو وارد بدن خودشون بکنن تونستن خیلی ساده وقتی که جادوگر رو می راحتی نیست؛ وگرنه می
  ".کنن، من نمیدونم که چطور اینکارو انجام میدن دارن هانِ مردونه رو جذب خودشون می

  "پس این بیرون اومدي چیکار؟"

یادت میاد ". کرد، دستانش را دور خود گرفت رم بود، مارگارت بخاطر سرمایی که در عمق وجودش حس میاگرچه هوا گ
هاشون باز بشه و قصر رو ترك  ها رو تموم کرده بودن و قرار بود قالده تمام آزمون 5و نویل رنسون 4اون روزي که سم وِبِر

  "کنن؟

اون روز خیلی ناراحت شده بودم چون سم قول داده بود که بیاد باهام . آره". جدیدیا در تاریکی سري تکان داده و تأیید کرد
خواستم بعد از اینکه یه جادوگر واقعی شده براش آرزوي موفقیت  می. خداحافظی کنه و نشونم بده که راداهانش رو باز کرده

ک و آه داشته باشه؛ ولی سم دوست خواسته یه خداحافظی پر از اش خواهرا بهم گفتن که اون نصفه شب رفته چون نمی. کنم
من بود، اون یه آدم مهربون و لطیف بود، یه درمانگر بود، و اصالً بهش نمیومد که اونطوري بذاره بره، بدون اینکه با من 

  ".خواست براش آرزوي موفقیت کنم واقعاً دلم می. من خیلی ناراحت شده بودم که نیومد. اون اینطوري نبود. خداحافظی کنه

  ".نا سم رو کشتناو"

  "دونی؟ مطمئنی؟ از کجا می". ها شکست صدایش با آمدن اشک ".اوه، خالق عزیز، نه". جدیدیا اندکی آویزان شد "چی؟"

فرداي اون روزي که سم با اون وضع عجیب به اصطالح از قصر رفت، ". اش گذاشت مارگارت دستی تسلی دهنده بر شانه
درخشه یا نه، ولی در اتاق  رفتم تا ببینم که آیا کوییلیان دوباره می. افتاده باشه من شک کردم که یه اتفاق وحشتناکی

  ".حفاظت شده بود

خواي کسی  تو خودت وقتی نمی. خواهرا بعضی وقتا روي در اتاق یا دفترشون حفاظ میذارن. کنه این چیزي رو ثابت نمی"
  ".ستیمکنی، مثل وقتایی که ما باهم تنها ه مزاحمت بشه اینکارو می

                                                           
٤ Sam Weber 
٥ Neville Ranson 



١١ 

 

 

من از . اي صبر کردم تا اینکه اون خواهر اومد به دفترش خواستم کوییلیان رو ببینم، بنابراین یه گوشه ولی من می. دونم می"
اون جایی که منتظر مونده بودم بیرون اومدم و طوري حرکتم رو زمانبندي کردم که وقتی اون داره وارد دفترش میشه، از 

. د شدم، و درست قبل از اینکه اون در رو پشت سرش ببنده، توي دفتر تاریکش رو دیدموقتی که ر. جلوي درش رد بشم
  ".واقعاً متأسفم جدیدیا. درخشید به رنگ نارنجی می. مجسمه رو روي تاقچه و پشت همون کتاب دیدم

  "اون کی بود؟ کدوم خواهر؟". لحن صداي جدیدیا با خشم پایین آمد

  ".این قضیه خیلی خطرناکه. تا وقتی که بتونم مدرك رو پیش اسقف ببرم نه. قصد ندارم بهت بگم، جدیدیا"

تونه ثابت کنه که اون خواهر چی هست، براي  اگه این کریستال واقعاً یه کوییلیان هست، و می". اي فکر کرد جدیدیا لحظه
  "چی بهتر مخفیش نکرده؟

د چون اون هیچ ترسی نداره و بیش از اون مقداري که شای. کرده که امکان نداره کسی بفهمه اون چیه شاید چون فکر می"
  ".کنه کنه ضروري هست، وقت براي محتاط بودن صرف نمی فکر می

تونم حفاظ رو  من می. پس بیا برگردیم، حفاظ دفترش رو بشکنیم، اون چیز لعنتی رو برداریم و ببریمش پیش اسقف"
  ".تونم بکشنم، مطمئنم که می

یواشکی رفتم تو . امشب رفتم که اینکارو بکنم، ولی اتاق دیگه حفاظت شده نبود. کارو انجام بدمخواستم این  من خودم می"
اي رو هم  اون موقع بود که دیدم اون خواهر داره از قصر خارج میشه، و افراد دیگه. تا مجسمه رو بردارم، ولی مجسمه نبود

  .اونا رو تا اینجا تعقیب کردم. دیدم که دارن خارج میشن

باید قبل از اینکه . تونم ثابت کنم که اونا خواهراي تاریکی هستن درخشه بدزدمش، می ه بتونم در مدتی که کوییلیان میاگ"
رسونن، ولی بدتر از اون، از  جدیدیا، اونا دارن افراد مختلفی رو به قتل می. اي رو بدزدن متوقفشون کنم زندگی کس دیگه

  ".ترسم دن میدلیلی که بخاطرش این کارا رو انجام می

  ".ولی منم باهات میام. خیلی خوب". جدیدیا نفسی آرام را بیرون داد

  ".گردي نه، تو برمی". هایش را به هم سایید مارگارت دندان

. بخشمت مارگارت، من خیلی دوستت دارم، و اگه االن برم گردونی که تنهایی توي نگرانی باقی بمونم، هیچوقت نمی"
دونم ممکنه بخاطر این اتهام کشته بشم، ولی  اگرچه می. کنم تا برات کمک بیارم تهام رو وارد میخودم میرم پیش اسقف و ا
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اي هست که  این تنها راه دیگه. کنه ي کافی شک و تردید و حتی شاید هشدار و اعالم خطر ایجاد می دونم که به اندازه می
  ".کنم اسقف؛ بهت قول میدم که اینکارو مییا باهات میام، یا اینکه میرم پیش . تونم ازت محافظت کنم می

جادوگرانِ قدرتمند همیشه به قولشان . کرد جدیدیا همیشه به قول خود عمل می. گوید دانست که او راست می مارگارت می
منم دوستت ". مارگارت بر روي زانوانش نشست، به سمت او خم شده و دستانش را دور گردن او انداخت. کردند عمل می
  ".دیدیادارم، ج

دستان جدیدیا از . هنگامی که جدیدیا بر روي زانوانش نشست تا صورتش رودرروي او قرار گیرد، مارگارت او را عمیقاً بوسید
اي  حس دستان او بر روي بدنش باعث شد ناله. پشت دامن لباس او باال رفت، باسنش را گرفته و او را به سمت خود کشید

زانوي جدیدیا با . هایی از جادو را در وجودش جاري کرد ن و سپس گوشش را بوسید و لرزهلبان داغ جدیدیا گرد. خفیف کند
اي نفسش را حبس  مارگارت از این تماس لحظه. فشار پاهاي مارگارت را از هم جدا کرده و به دستانش دسترسی به او را داد

  .کرد

تونی روي اتاقت حفاظ بذاري و منم  رگردیم و اونوقت میبیا ب. همین االن بیا با من برگردیم": جدیدیا در گوشش زمزمه کرد
تونی هرچقدر دلت خواست جیغ بکشی و هیچ کس هم صداتو  می. بیشتر از اینا بهت میدم تا اینکه به جیغ کشیدن بیفتی

  ".شنوه نمی

داشت عزم و مقاومت او را  جدیدیا. مارگارت با فشار خود را از او دور کرده و دستان جدیدیا را از زیر لباس خود بیرون کشید
جدیدیا داشت از . مارگارت متوجه شد که باید خودش را به زور وادار کند تا بتواند جلوي او را بگیرد. شکست درهم می

مارگارت . کرد تا با دور کردن مارگارت او را نجات دهد کرد تا مارگارت را از خطر دور کند، سعی می جادوي خود استفاده می
  .ي جدیدیا موثر خواهد افتاد اي دیگر این وضع ادامه یابد، شیوه اگر اجازه دهد لحظه دانست که می

این قضیه . جدیدیا، لطفاً مجبورم نکن که از قالده براي متوقف کردنت استفاده کنم": مارگارت نفس نفس زنان زمزمه کرد
اي  ش را به سمت او بیاورد، ولی مارگارت رشتهجدیدیا یک بار دیگر سعی کرد تا دستان ".زندگی آدما در خطره. خیلی مهمه

  .قاطعانه دستان او را دور از خود نگه داشت. نیرو را از طریق دستانش بر روي مچ او فرستاد تا متوقفش کند

تو رو بیش از هر . خواد چیزي بهت آسیب برسونه دلم نمی. زندگی تو هم یکی از همین زندگیاست. دونم مارگارت می"
  ".یا دوست دارمچیزي توي دن
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 6»بدون اسم«کنم که این قضیه درمورد  فکر می. ست این راجع به زندگی همه. جدیدیا، این قضیه مهمتر از زندگی منه"
  ".باشه

  ".تونی جدي اینو گفته باشی نمی". جدیدیا در جاي خود خشک شد

چکار؟ براي چی باید حاضر باشن براش آدم خوان  خوان؟ این قدرتو می کنی براي چی این خواهرا این قدرتو می فکر می"
  "کنن؟ کنی خواهراي تاریکی به چه کسی خدمت می بکشن؟ به چه هدفی؟ فکر می

. ي مارگارت را گرفتند دستانش باال آمده و شانه ".خالق عزیز، نزار که حرفش درست باشه": جدیدیا آرام زمزمه کرد
  "ه کی گفتی؟دونه؟ ب اي در اینباره می مارگارت، چه کس دیگه"

اي هم هستن و من اونا رو  ولی افراد دیگه. دونم که چهار، یا پنج تا از خواهراي تاریکی کیا هستن من می. فقط تو، جدیدیا"
امشب یازده نفر بودن که تا این بیرون تعقیبشون کردم، ولی خیلی . تونم اعتماد کنم دونم که به کی می نمی. شناسم نمی

  ".این هم باشن تونن بیشتر از راحت می

  ".تونه با اینا باشه اسقف چی؟ شاید نباید پیش اون بري، اونم می"

. ممکنه حرفت درست باشه، ولی این تنها شانسیه که ما داریم". مارگارت با نفسی عمیق سرش را به نشان نفی تکان داد
نوك انگشتانش را به صورت جدیدیا  ".باید برم پیشش. اي وجود نداره که به ذهنم برسه و بتونه کمکم کنه هیچ کس دیگه

اونوقت یه نفر هست که خبر . تونی یه کاري بکنی اگه اتفاقی براي من بیفته، اونوقت تو می. جدیدیا، لطفاً برگرد". کشید
  ".داشته باشه

تا اینکه  ترجیح میدم بمیرم. من دوستت دارم. اگه مجبورم کنی که برگردم، به اسقف خبر میدم. من تنهات نمیذارم. نه"
  ".بدون تو زندگی کنم

  ".اي در خطر هستن هاي دیگه زندگی. ولی باید به فکر دیگرانم باشیم"

  ".لطفاً مارگارت، ازم نخواه که تو رو با این خطر تنها بزارم. اي اهمیت نمیدم من به کس دیگه"

  ".... جدیدیا، اگه ما رو بگیرن". ود گرفتدستان او را در دستان خ ".تونی واقعاً آدمو دیوونه کنی، عزیزم بعضی وقتا می"

  ".پذیرم اگه ما رو بگیرن، اونوقت من ریسکش رو می"

                                                           
٦ The Nameless One 
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پس شوهر من میشی؟ همونطوري که قبالً دربارش حرف زدیم؟ اگه ". مارگارت انگشتانش را در میان انگشتان او فرو کرد
  ".خوام به عنوان همسر تو باشم امشب بمیرم، می

موهاي مارگارت را از روي گوشش کنار زده و . شت سر مارگارت گذاشته و او را به سمت خود کشیدجدیدیا یک دستش را پ
ولی چطور . خیلی خیلی دوستت دارم مارگارت. ترین مرد توي دنیا میشم اونوقت من خوشحال": آرام در آن زمزمه کرد

  "تونیم اینجا و االن ازدواج کنیم؟ می

کلماتی . ا تنها چیزیه که اهمیت داره، نه اینکه یه نفر دیگه این کلمات رو برامون بگهعشق م. تونیم کلماتش رو بگیم می"
  ".اي بتونه، ما رو به هم پیوند میده که از قلبمون بیرون میاد بهتر از اونچه که هر فرد دیگه

ه دستان مارگارت را در خود را عقب کشید و دوبار ".ي زندگی منه این شادترین لحظه". جدیدیا محکم او را در آغوش فشرد
من . بندم که در زندگی و مرگ شوهر تو باشم من، جدیدیا، عهد می". در تاریکی آن دو به هم نگاه کردند. دست گرفت

باشد که در نگاه و قلب خالق با هم پیوند خورده باشیم، و در نگاه و . کنم زندگی، عشق و جانسپاري ابدیم رو تقدیم تو می
  ".قلب خود

هرگز در تمام عمرش اینقدر . هایش جاري بودند، همین کلمات را براي او زمزمه کرد ها از گونه همانطور که اشکمارگارت 
. هنگامی که کلمات را تمام کردند، یکدیگر را بوسیدند. لرزید از شدت نیازش به جدیدیا می. ترسیده و اینقدر خوشحال نبود

همانطور که مارگارت خود را به او و . اي بود که جدیدیا به او داده بود بوسه ترین آمیزترین و عاشقانه ترین، محبت این لطیف
هاي پهن او را از پشت محکم گرفته و او را به  دستانش شانه. اش جاري بودند ها همچنان از چهره فشرد، اشک به لبانش می

. انی احساس امن بودن و محبوب بودن کندبازوان جدیدیا که در اطراف او بودند، باعث میشد بیش از هر زم. فشردند خود می
  .باالخره از هم جدا شدند

  ".دوستت دارم، شوهر عزیزم". مارگارت تقال کرد تا نفسش سر جایش بیاید

  ".دوستت دارم همسرم، همیشه و تا ابد"

تونیم  بیا بریم ببینیم می". زند دانست که جدیدیا نیز لبخند می توانست در تاریکی ببیند، اما می اگرچه نمی. مارگارت لبخند زد
بیا کاري کنیم که خالق به . تونیم کار خواهراي تاریکی رو خاتمه بدیم بیا ببینیم می. یمقدار مدرك بدست بیاریم یا نه

  ".خواهراي نور و یه جادوگرِ آینده افتخار کنه

کنی کاري بکنی که ممکنه تو رو به قول بده سعی ن. کنی اي نمی بهم قول بده که کار احمقانه". جدیدیا دست او را فشرد
  ".خواد یمقدار وقت رو باهم توي تخت بگذرونیم، نه توي جنگل دلم می. کشتن بده



١٥ 

 

 

ولی . ي این چیزا رو به اسقف ثابت کنه یا نه تونم مدرکی پیدا کنم که همه ببینم می. خوان بکنن باید ببینم اینا چه کار می"
عالوه بر این، اگه اونا . این واقعیت که حداقل یازده نفر از اونا هست رو نادیده بگیریم اونا از من قدرتمندتر هستن، تازه اگه

  .ما هیچ دفاعی در برابر اون نداریم. تونن از جادوي کاهشی استفاده کنن واقعاً خواهراي تاریکی باشن، اونوقت می

اگه فقط چشمامون رو . اي ببینیم که کمکمون کنه شاید یه چیز دیگه. دونم که چطور قراره کوییلیان رو ازشون بگیریم نمی"
ولی . باز نگه داریم و اجازه بدیم که خالق هدایتمون کنه، شاید اون برامون فاش کنه که چه کاري از دستمون برمیاد

  ".نباید متوجه ما بشن. خوام که هیچ کدوممون بیش از اونی که الزم باشه ریسک کنیم نمی

  ".منم همینطوري میخوام باشه. خوبه". جدیدیا با سرش تأیید کرد

. معناش اینه که من مسئولیتایی دارم؛ مسئولیتایی در برابر خالق و تمام فرزندانش. ولی جدیدیا، من یه خواهر نور هستم"
توي این قضیه ما با هم . ي من هست که تو رو راهنمایی و هدایت کنم اگرچه االن با هم زن و شوهر هستیم، هنوز وظیفه

من تصمیم گیرنده هستم و من فقط در صورتی بهت اجازه میدم باهام بیاي که قول بدي حرفمو گوش . مساوي نیستیم
هنوز من با هان خودم بهتر از تو با هان . اگه چیزي بهت گفتم، باید اطاعت کنی. تو هنوز یه جادوگر کامل نیستی. کنی

  ".خودت هستم

من یه همسر ضعیف . زارم خواستم شوهرت باشم اینه که بهت احترام می ییکی از دالیلی که م. دونم مارگارت می"
. هر چیزي که دارم تو بهم دادي. تو همیشه منو راهنمایی و هدایت کردي و این قضیه هم تو رو تغییري نمیده. خواستم نمی

  ".کنم من همیشه ازت تبعیت می

یه اعجوبه از بهترین . و واقعاً یه اعجوبه هستی، شوهرمت". با لبخندي بر لب، مارگارت سرش را به دو طرف تکان داد
ترسیدم که اجازه بدي این مطلب  هیچوقت اینو بهت نگفتم چون همیشه می. واقعاً عالی. تو یه جادوگر عالی میشی. نوعش

  ".مغرورت کنه، ولی بعضی خواهرا میگن که به نظرشون تو ممکنه قدرتمندترین جادوگر ظرف هزار سال گذشته بشی

مارگارت، ". اش را ببیند، ولی مطمئن بود که او داشت از خجالت سرخ میشد توانست چهره جدیدیا حرفی نزد و مارگارت نمی
  ".چشماي تو تنها چشماییه که نیاز دارم تا ببینم از افتخار پر شده

  ".ي این ماجرا رو بگیریمتونیم جلو بیا بریم ببینیم چطور می". ي او را بوسیده و سپس دستش را گرفت مارگارت گونه

درختا ماه رو مخفی . تونیم دنبالشون بریم؟ توي این جنگال به سیاهی قیره دونی که کجا رفتن؟ چطوري می از کجا می"
  ".کنن می
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وقتی . هیچ وقت اینو به کسی نشون ندادم. اي که مادرم بهم یاد داده یه حقه". ي او را با دو انگشت فشرد مارگارت گونه
اونا از توش قدم . کنن، یه حوضچه از هان خودم رو جلوي مسیرشون ریختم اون خواهرا دارن قصر رو ترك میدیدم 

براي من جاي پاهاي اونا . تونم این ردو ببینم فقط من می. این باعث میشه که یه رد از هان خود من باقی بمونه. برداشتن
  ".اي متوجهش نمیشه کس دیگه مثل آفتابی که روي آب منعکس میشه روشن و واضحه، ولی

  ".باید این حقه رو به منم یاد بدي"

  ".زودباش بیا. قول میدم یه روزي یادت بدم"

کرد، جدیدیا را با کشیدن دستش هدایت  همانطور که مارگارت درخشش جاي پاي خواهرها را از میان جنگل انبوه دنبال می
ها و  تق کردند و موجودات دیگر تق دادند، جغدها هوهو می فیر سر میها با صدایی مهیب ص هاي شب از دور دست پرنده. کرد

کردند تا  اما ردپاهاي درخشان کمکش می. بود  سطح زمین ناهموار و پر از بوته و ریشه. کردند هاي ریزي ایجاد می جیرجیر
  .راه را ببیند

گشت، اتاقش را  وقتی که به خانه برمی. گرماي شرجی باعث میشد عرق کند و در نتیجه لباسش به پوست مرطوبش بچسبد
داد که جدیدیا جادویش را بر  بعد اجازه می. به همراه جدیدیا. یک حمام طوالنی. کرد حفاظ گذاشته و یک حمام کامل می

  .کرد روي او استفاده کند و جادوي خودش را بر روي او استفاده می

شد،  بخاري که از مناطق باطالقی بلند می. ارگارت تابحال رفته بودتر از آنچه م آنها بیشتر در عمق جنگل هاگن رفتند، عمیق
هاي آویزان و  از میان راه آبهایی عبور کردند که آکنده از ریشه. هان پوسیده را به همراه داشت بوي نامطبوع و نافذ گیاه

رد پاها به . ترساندند ي خود می ههاي مارگارت ساییده شده و او را با تماس غافلگیر کنند هایی بود که به صورت و دست خزه
  .اي و با پوشش جنگلی کم رفته بودند هاي صخره سمت باالي تپه

ها،  در دور دست. در باالي یک تپه، مارگارت در هواي مرطوب و ساکن ایستاده و چشم انداز تیره و محزون را از نظر گذراند
اي ماه به آسمان برخواسته  نورها، قصر پیشگویان در میان نور نقره ي تانیمورا را ببیند، و در میان توانست نور سوسو زننده می

  .کرد ي تاریکش نور شهر را در پشت خود مخفی می بود و جثه

فرد دیگري نبود که . شد مارگارت شدیداً مشتاق بود تا به آنجا برگردد، به خانه بازگردد، اما این کاري بود که باید انجام می
با اینحال دلش هواي خانه و امنیت آن را . خالق به او اعتماد کرده بود. همه به او بستگی داشت زندگی. آن را انجام دهد

  .کرده بود
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حتی با اینهمه . اگر واقعاً خواهران تاریکی وجود داشتند، آنجا نیز به خطرناکی جنگل هاگن بود. اما خانه دیگر امن نبود
فرد دیگري . کرد کرد، باید باور می اسقف باید حرف او را باور می. بوددانست، پذیرش این فکر برایش سخت  چیزهایی که می

توانست به او اعتماد  کرد که فقط یک خواهر وجود داشت که می آرزو می. نبود که مارگارت بتواند براي کمک پیشش برود
و هشدار داده بود که به هیچ کس ناتان به ا. کند و رازش را با او در میان گذارد، اما جرأت نداشت به هیچکس اعتماد نماید

  .اعتماد نکند

دانست که کاري  می. بود، از این که او را در کنار خود داشت خوشحال بود کرد جدیدیا در خانه و در امنیت می اگرچه آرزو می
این فکر با . به شوهرش. توانست رازش را به او بگوید حس خوبی داشت آید، ولی با اینحال همینکه می از دست او برنمی

شد، با زندگی خودش از او دفاع  مارگارت اگر الزم می. بخشید افتاد هرگز خود را نمی اگر اتفاقی براي جدیدیا می. لبخندي زد
  .کرد می

توانست ببیند که آن دو داشتند وارد  از میان فضاهایی خالی در میان درختان، می. زمین، به سمت پایین شیب پیدا کرد
شیب زمین تند بود و آنها مجبور بودند به آرامی حرکت کنند تا سنگ و . شدند اي عمیق می د و درهاي کاسه مانن منطقه
یک سنگ پس از تماس با پایش شروع به سر خوردن کرد، و او سریعاً از یک مشت هوا . اي را به سمت پایین نغلتانند صخره

  .نفسی از راحتی خیال کشید. رو برداستفاده کرده و آن را متوقف ساخت و سپس محکم سنگ را در زمین ف

هنگامی که از زمین سنگزار عبور کرده و دوباره به . بخش بود اي ساکت و آرامش جدیدیا همراه او آمده و مانند سایه
تر جنگل وارد شدند، جایی که زمینش انباشته از خزه بوده و قدم گذاشتن بر آن ساکت تر بود، اندکی از  هاي انبوه قسمت

  .ارگارت کاسته شداضطراب م

لحن همخوانی آرام و . صداي خفیف یک همخوانی از میان جنگل انبوه و همراه با هواي سنگین و متعفن به گوششان رسید
حتی بدون فهمیدن معناي کلمات، . یافتند اش انعکاس می توانست بفهمد، در سینه منسجم، از کلماتی که مارگارت نمی

  .کردند ، گویی که این کلمات هوا را بدبو میکرد نسبت به آنها احساس تنفر می

کنم،  مارگارت، خواهش می": زمزمه کنان گفت. دهانش را نزدیک گوش او آورد. جدیدیا بازوي او را گرفت و متوقفش کرد
  ".ترسم من می. بیا همین االن برگردیم، قبل از اینکه خیلی دیر شده باشه

من ! جدیدیا، این قضیه مهمه": گرفت، با لحنی عصبانی گفت ي او را می قالدهمارگارت همانطور که دستش را باال آورده و 
دادم؟ براي اینکه توي یه خیابون وسط  فکر کردي داشتم تو رو براي چی تمرین می. تو یه جادوگري. یه خواهر نور هستم

اون هر چیزي که . کنیم دمت میبازار وایستی و تردستی انجام بدي؟ براي اینکه مردم برات سکه پرت کنن؟ ما به خالق خ
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باید کمکشون . دیگران توي خطر هستن. ما داریم رو بهمون داده تا بتونیم ازشون استفاده کنیم و به دیگران کمک کنیم
  "!مثل یه جادوگر رفتار کن. تو یه جادوگري. کنیم

طراب از عضالت جدیدیا خارج شدند، هنگامی که اض. ي او را در نور محو ببیند توانست چشمان گشاد شده مارگارت فقط می
  ".هر کاري که الزم باشه رو انجام میدم، قول میدم. منو ببخش. تو حق داري. خوام معذرت می". تر شد اندکی آرام

یه . هان خودت رو لمس کن، محکم نگهش دار، ولی زیاد از حد هم نه. ترسم منم می". عصبانیت مارگارت فروکش کرد
اگه هر اتفاقی بیفته، چیزي از . نی ظرف یه لحظه آزادش کنی، همونطوري که بهت یاد دادمطوري نگهش دار که بتو

اگه به قدرتت احتیاج پیدا کردي، هر چیزي کمتر . نگران نباش که چقدر ممکنه بهشون آسیب برسونی. قدرتت رو دریغ نکن
تو . فی قوي هستی که از خودت دفاع کنیي کا اگه هوش و حواست رو از دست ندي، به اندازه. از تمام اون کافی نیست

به . ي خواهرا یادت دادن، باور داشته باش به چیزایی که من یادت دادم، چیزایی که همه. تونی این کارو بکنی، جدیدیا می
ي ما با  تو این قدرت رو براي دلیل و هدف خاصی داري، همه. خالق اعتماد داشته باش، به چیزي که اون به تو بخشیده

امشب ممکنه مأموریتی باشه که تو رو بهش اعزام . ممکنه دلیل ما دو نفر همین باشه. خاصی قدرتمون رو داریم هدف
  ".کردن

جدیدیا دوباره با سرش تأیید کرد و مارگارت به سمت رد پاهاي درخشان برگشته و آنها را در میان جنگل پر پشت دنبال 
شدند،  هر چه نزدیکتر می. آمد قدم برداشتند ت جایی که همخوانی از آنجا میاز میان درختان به سمت مرکز دره، به سم. کرد

  .شناسد مارگارت گمان کرد که تعدادي از صداها را می. صدا متعلق به خواهران بود. کردند صداها بیشتر بدنش را مورمور می

به جدیدیا هم نیرو . تا کمک کنم رو بده در دل دعا کرد، خالق عزیز، بهم نیروي الزم براي انجام کاري که باید انجام بشه
  .بهمون کمک کن تا بهت خدمت کنیم، تا به دیگران کمک کنیم. بده

آن دو . درختان اطراف مارگارت بسیار بزرگ بودند. به آرامی جلوتر رفتند. ها دیده شد سوسوهاي کوچکی از نور از میان برگ
هایی کوتاه از  توانستند نگاه اکنون می. کردند گر ردپاها را تعقیب نمیخزیدند و دی اي دیگر می از پشت یک تنه به پشت تنه

به آرامی و پاورچین پاورچین بر روي سطح زمین جنگل و در زیر . چیزهایی در یک منطقه باز در زیر شاخه درختان ببینند
شانه به . بر رویشان بی صدا بود هاي سوزنی بر روي زمین، نرم بوده و قدم برداشتن برگ. درختان بزرگ صنوبر به جلو رفتند

روبرویشان . توانستند نزدیک شوند دیگر بیش از این نمی. هاي انبوه و کوتاهی در حاشیه درختان خزیدند شانه، به پشت بوته
  .اي گرد، باز و مسطح قرار داشت منطقه

مرز، گویی که جنگل تاریک را  حداقل یکصد شمع بر روي زمین به شکل دایره قرار داده شده بودند، مانند یک حصار یا
اي سفید  رسید که از ماسه به نظر می. اي بر روي زمین کشیده شده بود ها دایره ي شمع در داخل دایره. داشتند عقب نگه می
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ي  ظاهر آن به مشخصاتی که مارگارت از ماسه. درخشید رنگ ایجاد شده باشد که نقاطی کوچک از نور شب نما در آنها می
ها و نور ماه در  در میان نور شمع. خورد، اگر چه پیش از این هیچوقت آن را از نزدیک ندیده بود یده بود میجادوگري شن

  .کردند ها کامالً خودنمایی می باالي سر، ماسه

 این عالئم داخل دایره قرار داشته و نقاطی از آنها بدون نظم خاصی با دایره. ي سفید کشیده شده بود عالئمی با همان ماسه
این . شناخت مارگارت هرگز پیش از این، عالئم را ندیده بود، اما بعضی از عناصر آن را از کتابی قدیمی می. مماس بودند

  .کردند عالئم با دنیاي زیرین صحبت می

مارگارت بیشتر خیره شده و سعی . ها، نشسته بودند ي خارجی و شمع اي با قطري حدوداً نصف دایره یازده خواهر در دایره
رسید که هر خواهر یک روکش بر روي سرش داشت و فقط دو نقطه  به نظر می. کرد تا در میان نور کم و سوسو زننده ببیند

اي  هاي خواهران به سمت داخل افتاده و تا نقطه سایه. کردند همگی با هم همخوانی می. ها بریده شده بودند در جاي چشم
  .در مرکز دایره امتداد یافته بود

زن به پشت خوابیده، دستانش را بر روي . دایره زنی برهنه، به استثناي روکش بر روي سرش، دراز کشیده بوددر مرکز 
  .هایش گذاشته و پاهایش را محکم به هم فشرده بود سینه

با وجود حتی . ي خواهران را جستجو کرد مارگارت دوباره حلقه. شدند دوازده نفر با آن یک نفر که در مرکز بود، می. دوازده تا
  .ها نیز در پشت سر خواهران قرار داشت ها، هنوز هوا تاریک بود و شمع شمع

آن شمایل بزرگتر از . نفسش در سینه حبس شد. چشمان مارگارت بر روي شمایل فردي در سمت مقابل دایره متوقف شد
بر روي خطی نشسته بود که محور آن موجود . آن فرد به جلو خم شده و سرش پایین آمده و روکشی بر سر نداشت. بقیه بود

  .تقارنی در عالئم بود

اي که کوییلیان را در خود داشت،  مجسمه. اي، مارگارت متوجه درخشش محو نارنجی رنگ شد با تکانه. او یک خواهر نبود
  .بر روي پاهاي آن موجود قرار گرفته بود

کردند که همه با هم چیزي را از بر  خواهرانی را تماشا میي  مارگارت و جدیدیا همانجا زانو زده و بدون هیچ حرکتی، دایره
خواهرِ . همخوانی متوقف شد. بعد از مدتی، یکی از خواهران که در کنار فرد به جلو خم شده قرار داشت، ایستاد. خواندند می

تانش به هوا پرتاب شده و در نقاطی از سخنرانی، دس. دانست گفت ایستاده کلماتی کوتاه و تند را به زبانی که مارگارت نمی
دار را با  غبار، مشتعل شده و براي لحظاتی کوتاه، خواهر روکش. پاشیدند غباري درخشان بر روي زن برهنه در مرکز دایره می

مارگارت و جدیدیا . دادند با هر فالش نور، همگی کلماتی عجیب و موزون را پاسخ می. کردند نوري شدید روشن می
ر و ترس خودش در چشمان جدیدیا منعکس شده بودند. بدل کردندهایی را رد و  نگاه احساس تحی.  
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او به سمت زنِ برهنه رفت، باالي . خواهرِ ایستاده هر دو دستش را به هوا پرتاب کرده و تعدادي کلمات عجیب را صدا زد
ته شده از الیاف نقره را از ردایش خواهر ایستاده یک عصاي تزئینی باف. سرش ایستاد و دوباره دستانش را به هوا پرتاب کرد

هایی محکم داده و بر روي زنِ خوابیده قطراتی  خواند، عصا را تکان بیرون آورده و همانطور که دوباره وردهایی موزون را می
  .پاشید از آب می

. نور زن برهنه را نگاه کردچشمان سیاه جا. ابتدا پر نورتر شده و بعد نورش را به مرور از دست داد. کوییلیان در حال تغییر بود
  .اش را سوراخ کند رسید ممکن است سینه تپید که به نظر می قلبش به حدي محکم می. مارگارت با چشمانی گشاد خیره شد

با . شد، چشمان جانور شروع به درخششی نارنجی کردند، همان رنگ نارنجی کوییلیان همانطور که کوییلیان نورش محو می
لیان، درخشش چشمان جانور شدیدتر شدند، تا جایی که مجسمه کامالً تاریک شده و چشمان آن محو شدن درخشش کویی

  .درخشید موجود به روشنی می

  .آنها به دو سمت خواهر اول آمدند. دو خواهرِ دیگر ایستادند

خودت . زمانش فرا رسیده اگه اطمینان داري،". سرِ روکش دارش را پایین آورده و به زنِ برهنه نگاه کرد. خواهر اول زانو زد
تو آخرین نفري هستی که موهبت بهش پیشنهاد . دونی که چه کاري باید انجام بشه؛ همون چیزي که با ما انجام شده می
  "خواي اونو بپذیري؟ آیا می. شه می

  ".خوامش می. مال منه. من مستحقشم! آره"

  .کردند ها، صدایشان را خفه می ود، چون روپوششناسد، اما مطمئن نب کرد که هر دو صدا را می مارگارت فکر می

همانطور که آن خواهر، یک تکه پارچه را از ردایش بیرون آورده و میان دو مشتش آن را  ".پس از آن تو خواهد بود، خواهر"
تونیم در  نمیما . تو باید در این آزمونِ درد موفق بشی تا موهبت رو بدست بیاري". پیچید، دو نفر دیگر کنارش زانو زدند می

  ".کنیم شه با جادوي خودمون تو رو لمس کنیم، ولی به بهترین وجهی که بتونیم کمکت می مدتی که مراسم انجام می

  ".زودتر انجامش بدید. موهبت مال منه. کنم من هر کاري می"

ند، با تمام وزنشان روي دو خواهري که در دو طرف قرار داشت. زنِ برهنه دستانش را از هم باز کرده و در دوطرفش گذاشت
  .هایش تکیه دادند مچ

دهنت رو باز کن و اینو محکم گاز ". دار گرفت ي تابانده شده را باالي صورت روپوش خواهري که باالي سرش بود، پارچه
کنی اونا رو  اگه سعی. باید اونا رو باز نگه داري. حاال پاهاتو از هم باز کن". هاي زن گذاشت تکه پارچه را میان دندان ".بگیر
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براي . شه حساب میاد و دیگه این فرصت رو از دست میدي ببندي، به عنوان نپذیرفتن چیزي که داره بهت پیشنهاد می
  ".همیشه

به . رفتند هایش باال و پایین می زد و سینه از ترس، نفس نفس می. زن برهنه با نگاهی ثابت به باال و به آسمان خیره شد
  .گشود آرامی پاهایش را از هم

  .جانور تکانی خورده و خرناسی کوتاه کرد

  .رفتند مارگارت ساعد جدیدیا را محکم گرفته و انگشتانش در دست او فرو می

کرد، مارگارت دید که جانور بزرگتر از آنچه که به  هنگامی که به آرامی بدنش را کشیده و باز می. جانور وحشی هوا را بویید
پرتوهایی از نور شمع از . بدنی عضالنی داشت که بیشتر شبیه بدن یک مرد بود. ، بوده استشد هنگام چمباتمه زدن دیده می
موهایی نرم از ابتداي باسن . شد اش که پیچیده در هم و پوشیده از عرق بودند، منعکس می روي عضالت دست و سینه

رسید، جایی  اینکه به قوزك پایش می شد، تا تر می رفتند، موها خشن باریکش شروع شده و هرچه به سمت پایین پایش می
ترکیبی وحشتناك از خشم و . اما سرِ جانور چیزي غیر از سر یک مرد بود. ترین موها را داشت که درازترین و ضخیم

  .هاي نوك نیز بود دندان

درخشیدند،  ها در نور کم به رنگ نارنجی می چشم. اي بیرون آمده و هوا را مزمزه کرد زبانی بلند و باریک براي لحظه
  .درخششی از قدرت موهبتی که از کوییلیان جذب کرده بود

هنگامی که جانور خود را کشیده و چهار دست و پا به سمت زن برهنه رفت، مارگارت تقریباً با صدایی بلند نفسش را به 
کتابی که نقاشی تعدادي همان . یک نقاشی از آن را در یک کتاب قدیمی دیده بود. شناخت داخل کشید؛ او این جانور را می

  .خواست جیغ بکشد مارگارت می. هاي روبرویش را در آن دیده بود از عالئم و طلسم

مبِل   .یکی از خدمتگذاران وفادار بدون نام. بود 7آن جانور یک نَ

  .صمیمانه دعا کرد، اوه، خالق عزیز، لطفاً از ما محافظت کن

شدند و چشمان وحشتناکش به رنگ نارنجی  قدرتمندش منقبض می دار، در حالی که عضالت نمبل با غرشی بم و طنین
سرش را پایین انداخته و میان پاهاي زن . اي بزرگ به سمت زنی که بر روي زمین بود حرکت کرد درخشیدند، مانند گربه می
  .زن با حالتی از ترس شدید، هنوز به آسمان خیره شده بود. رفت

                                                           
٧ Namble 
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زن تکانی خورده و صدایی از پشت . بلندش بیرون آمده و بر روي زن حرکت کردزبان . نمبل میان پاهاي زن را بویید
خواهرانِ در . نگاهی به نمبل نکرد. چشمانش حرکتی نکردند. اي که در دهانش بود داد، اما پاهایش را باز نگه داشت پارچه

کرد خرناسی  در حالی که این کار را می نمبل دوباره زن را لیسید، اینبار آرامتر، و. حلقه، شروع به همخوانی آرامی کردند
  .پاهایش را کامالً باز نگه داشته بود. درخشیدند هاي عرق بر روي بدنش می دانه. زن از پشت پارچه جیغی کشید. کشید

اش به  آلت نوك تیز، خاردار و افراشته. حیوان بر روي دو زانویش بلند شده و غرشی از ته گلو به سمت آسمان سر داد 
هنگامی که نمبل به جلو خم شده و هر مشتش را در یک . هاي پشت سرش نمایان بود ي نور شمع بر روي زمینه وضوح

زبانش اطراف گردن . هایش منقبض شدند ها و شانه هایی محکم در طول دست گذاشت، عضالتش چون طناب سمت زن می
  .پایین آورده و زن را با بدن عظیمش پوشاندسپس خودش را . زن را لیسیده و غرشی لرزاننده از ته حلقش ایجاد شد

. هایش جیغی کشید ي در میان دندان چشمان زن محکم روي هم بسته شده و از پشت پارچه. باسن جانور به جلو خم شد
اي که در میان  حتی با وجود پارچه. نمبل فشاري سریع و قدرتمند وارد کرده و چشمان زن در وحشتی از درد باز شدند

توانستند از میان همخوانی شنیده شده و  ها می گرفت، جیغ یش فشرده شده بود، هر بار که جانور نفس زن را از او میها دندان
  .شد هر بار بر قدرتشان افزوده می

او از این زنان متنفر بود؛ آنها خودشان را . کرد، مجبور بود خود را وادار به نفس کشیدن کند مارگارت همانطور که نگاه می
با اینحال، آنها خواهرانش بودند، و مارگارت به سختی . م چیزي کرده بودند که به حد غیر قابل تصوري پلید بودتسلی
گل طالییِ بر روي گردنش را در یک مشت . لرزد متوجه شد که بدنش می. توانست درد کشیدن یکی از آنها را تماشا کند می

  .هایش جاري بودند ها همینطور از گونه اشکفشرده و بازوي جدیدیا را با دست دیگرش فشرد و و 

ي ناشی از زجر و  هاي خفه جیغ. جانور به خواهري که بر روي زمین بود ضربه زده و سه خواهر دیگر او را نگه داشته بودند
  .دریدند دردش قلب مارگارت را می

. باید تشویقش کنی که اونو بهت بده خواي، اگه موهبت رو می". خواهري که پارچه را نگه داشته بود، باالخره صحبت کرد
باید بهش غالب بشی و اونو . مگه اینکه اونو ازش بگیري. کنه مگه اینکه به کنترلش غلبه کنی اون موهبت رو تسلیم نمی

  "شی؟ متوجه می. ازش ببري

  .کرد و چشمانش را محکم بسته بود، سرش را به نشان فهمیدن تکان داد زن همانطور که گریه می

  ".تونی موهبت رو ازش بگیر اگه می. پس اون در اختیار خودته". خواهري که نشسته بود پارچه را برداشت
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ي خواهران بازگشتند و همخوانی با دیگران را از سر  دو خواهرِ دیگر دستانش را رها کرده و هر سه به جاي خود در حلقه
  .هایش تیر کشیدند گوش. مد کردزن خوابیده شیونی سر داد که خون مارگارت را منج. گرفتند

ها و پاهایش را دور نمبل انداخته و خود را محکم به آن چسباند، و به همراه جانور و با آواي همخوانی حرکت  زن دست
  .هایش ساکت شدند زد، جیغ در حالی که با تقال نفس نفس می. کرد می

اما . کرد راه خود را از گلویش باز کند، فرو داد سعی می چشمانش را بست و شیونی که. توانست نگاه کند مارگارت دیگر نمی
کنم  در ذهنش التماس کرد، خواهش می. توانست آن را بشنود هنوز می. حتی با بسته بودن چشمانش اوضاع چندان بهتر نبود

  .لطفاً بذار تموم بشه. خالق عزیز، بذار تموم بشه

جانور . باز کرد تا نمبل را به حالت ساکن و با پشتی قوز کرده ببیند مارگارت چشمانش را. و بعد با خرناسی خشک، تمام شد
  .کرد تا نفس بکشد زن در زیر وزن آن تقال می. اي کرد و به آرامی بدنش سست شد لرزه

زد، بر  جانور در حالی که نفس نفس می. رسید از روي خود کنار زد زن باالخره نمبل را با قدرتی که غیرممکن به نظر می
اي تاریک جمع  دست و زانو حرکت کرده و به آرامی به محل قبلی خود در حلقه برگشت و خودش را به شکل تودهروي 
بدنش پوشیده از . یافت زن براي مدتی روي زمین دراز کشید، نفس نفس زده و بهبودي می. همخوانی متوقف شده بود. کرد
  .کرد میها را منعکس  ي شمع اي از عرق بود که نور زرد شعله الیه

با آرامشی . اي تاریک از خون از پاهایش به پایین جاري بود لکه. با کشیدن نفسی عمیق، زن به نرمی روي پاهایش ایستاد
اي از اندام مارگارت باال رفته و نفسش حبس شود، زن چرخیده و به او رو کرد و روکش را از سرش  خاص که باعث شد لرزه

  .برداشت

هاي بنفش پررنگی  ی رنگ در چشمان زن محو شده و چشمانش به رنگ آبی آسمانی با نقطهدرخشش تهدیدآمیز و نارنج
  .شناخت برگشتند که مارگارت خیلی خوب می

از تماشا کردن لذت بردي؟ ". لحن صدایش به مانند لبخند نشسته بر روي لبان باریکش، تمسخرآمیز بود ".خواهر مارگارت"
  ".زدم خوشت بیاد حدس می

در آن سمت حلقه، خواهري که پارچه را نگه داشته بود نیز ایستاد و . ا چشمانی درشت شده، به آرامی ایستادمارگارت ب
. مارگارت عزیز، چقدر لطف داري که اینهمه عالقه به گروه کوچیک ما نشون میدي". روکش را از سرش برداشت

تو کوییلیان رو توي دفترم ببینی؟ اینکه متوجه  فکر کردي من اتفاقی گذاشتم که. دونستم که اینهمه احمق هستی نمی
کنن و توي کارایی که  فهمیدم که چه کسایی دارن یواشکی فضولی می مند شده؟ باید می نبودم یه نفر به اون مجسمه عالقه
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ئن منتها تا وقتی که ما رو تعقیب کردي هنوز مطم. خودم اجازه دادم که اونو ببینی. کشن بهشون ربطی نداره سرك می
ي هان که تو ایجاد کرده  فکر کردي ما احمق هستیم؟ من اون حوضچه". لبخندش تنفس مارگارت را قطع کرد ".نبودم

  ".البته براي تو. واقعاً که جاي شرمندگیه. اگرچه بهت لطف کردم و از توش رد شدم. بودي تا توش قدم بزاریم رو دیدم

چگونه آنها . رفتند هایش در کف مشتش فرو می گرفته بود و ناخن مارگات محکم گل طالییِ بر روي گردنش را در مشت
. مارگارت آنها را دست کم گرفته بود: انگیزي ساده بود ي هان او را دیده باشند؟ پاسخ آن به شکل غم توانسته بودند حوضچه
این اشتباهش قرار بود به . بودتوانستند با استفاده از موهبت جادوگران انجام دهند دست کم گرفته  کارهایی را که آنها می
  .قیمت جانش تمام شود

توانست جدیدیا را نزدیک خود در  می. کنم خالق عزیز، فقط جون من خواهش می. فقط خودش. ولی فقط جان خودش
  .کنارش حس کند

. ن، عشق منفرار ک. کنم اونا رو مشغول کنم کنی من سعی می تا وقتی تو فرار می. جدیدیا، فرار کن": زمزمه کنان گفت
  ".براي نجات جونت فرار کن

ي  نگاه مارگارت مبهوت چهره ".»عشق من«کنم،  اینطور فکر نمی". دست قدرتمند جدیدیا باال آمده و بازوي او را گرفت
ولی تو گوش . سعی کردم وادارت کنم برگردي. من سعی کردم نجاتت بدم، مارگارت". بیرحمانه و خالی از احساس او شد

اگه ازش عهد و قسم بگیرم، نمیشه ". جدیدیا نگاهی به خواهري که در آن سوي حلقه ایستاده بود انداخت ".کردي نمی
  ".نه، ظاهراً نمیشه". جدیدیا نفس بلندي کشید. آن خواهر با نگاهی عصبانی خیره شده بود "...حاال فقط 

تمام بدنش . ها متوقف شد ي شمع ر حاشیهمارگارت سکندري خوران د. جدیدیا او را محکم به سمت فضاي باز هل داد
  .صدایش در نمیآمد. ذهنش کار نمیکرد. بیحس شده بود

  "اي هم گفته؟ به کس دیگه". خواهري که آن سوي حلقه بود دستانش را به هم زده و به جدیدیا نگاه کرد

نگاه جدیدیا به  ".گشته مدرك میاي بگه، داشته دنبال  قبل از اینکه بخواد براي کمک گرفتن به کس دیگه. فقط من. نه"
لبانی که . دوباره سرش را به اطراف تکان داده و لبخندي مغرورانه به لبانش آمد "درست نمیگم، عزیزم؟". سمت او بازگشت

جدیدیا به . کرد بزرگترین ابلهیست که تابحال خالق دیده است حس می. حالت تهوع داشت. مارگارت آنها را بوسیده بود
  ".چقدر حیف": ه دادآرامی ادام

خوب، فردا جدیدیا گزارش میکنه که ... اما درباره تو مارگارت. شه بهت پاداش داده می. تو کارتو خوب انجام دادي جدیدیا"
ي یه زن بزرگتر از خودش، اون باالخره براي آخرین بار و با قاطعیت به  بعد از تالش براي دوري از ابراز احساسات مصرّانه
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اگرم کسی بیاد اینجا و استخوناتو پیدا کنه، فقط ترسشون از . داده و تو هم از روي حقارت و شرم فرار کردي تو جواب منفی
کردي دیگه ارزش این رو نداري که یه خواهر نور  ارزش بودن و اینکه حس می شه که تو بخاطر احساس بی این ثابت می

  ".باشی، خواستی که به زندگی خودت خاتمه بدي

بذارید . بذارین من موهبت جدیدمو امتحان کنم. بدیدش به من". ا با نقاط بنفشِ تیره به روي مارگارت برگشتندچشمانِ آشن
  ".مزشو بچِشم

توانست  به سختی می. دستش هنوز گل طالییِ بر روي گردنش را چسبیده بود. حرکت نگاه داشت ها مارگارت را بی آن چشم
  .ستن اینکه جدیدیا به او خیانت کرده بود، نفس بکشدي ناشی از دان از میان درد کرخت کننده

دانست که این  اما اصالً نمی. مارگارت به پیشگاه خالق دعا کرده بود که به جدیدیا نیرو ببخشد، نیرو براي کمک به دیگران
  .لوحانه بودنش برآورده کرده بود خالق نیز دعایش را با وجود ساده. دیگران چه کسانی خواهند بود

مارگارت در مقابل نگاه . می که خواهر اول با درخواست ، موافقت کرد، لبانِ باریک با لبخندي حریصانه کشیده شدندهنگا
  .کرد نافذ آن چشمانِ نقطه دار، احساس برهنگی و بیچارگی می

. براي فرار گشتندزده و کورکورانه به دنبال راهی  افکارش از جا جسته و وحشت. باالخره مارگارت ذهنش را به کار واداشت
آلود، اجازه داد تا  با تسلیم شدنی وحشت. قبل از اینکه خیلی دیر شده باشد، فقط یک کار به ذهنش رسید که انجام دهد

تک الیاف بدنش با تمام قدرت جاري شده، و یک حفاظ در مقابلش ایجاد کرد؛ قویترین حفاظی که  هانش در تک
  .ي آن کرد تمام آزردگی و نفرتش را پشتوانه. غیر قابل نفوذ. ه محکمی فوالد کردآن را ب. حفاظی از جنس هوا. شناخت می

تونم  هوا پس، آره؟ با وجود موهبت حاال می". دار حرکتی نکردند چشمان نقطه. ها محو نشد لبخند باریک هرگز از آن لب
  "تونه بکنه؟ ا هوا چکار میتونم بکنم؟ اینکه موهبت ب خواي بهت نشون بدم که من با هوا چکار می می. ببینم

  ".کنه قدرت خالق از من حفاظت می": مارگارت گفت

  ".کنی؟ پس بذار ناتوان بودن خالق رو نشونت بدم اینطوري فکر می". لبخند باریک تبدیل به لبخندي استهزاءآمیز شد

وي از هواي متراکم بود، آنچنان اما این نبود؛ یک گ. مارگارت انتظار یک گوي از آتش جادوگري داشت. دستانش باال آمدند
بقدري متراکم بود که اشیاءي که از درون آن دیده . توانست آن را ببیند، نزدیک شدن آن را ببیند متراکم که مارگارت می

. ي قدرت آن را بشنود توانست صداي فششش نزدیک شدن آن را بشنود، ناله مارگارت می. شدند شد، کوچک و بزرگ می می
  .یان حفاظش عبور کرد، مانند گوي مذابی که از میان کاغذ عبور کرده باشدگوي هوا از م
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باید توانایی شکستن حفاظی از هوا را داشته  هوا نمی. داشت؛ حفاظ او از هوا بود باید توانایی عبور از حفاظ را می آن گوي نمی
ست یک خواهر معمولی ایجاد نشده بود، بلکه اما این گوي هوا به د. باشد، نه حفاظی به قدرتمندي حفاظی که او ساخته بود

  .داراي موهبت یک جادوگر. به دست خواهري داراي موهبت ساخته شده بود

هاي  ستاره. کند مارگارت با سردرگمی متوجه شد که بر روي زمین دراز کشیده و به ستارگان آسمان، ستارگانی زیبا، نگاه می
  .توانست ساده نمی خیلی. توانست نفسی به داخل بکشد نمی. خالق

. اش خارج شده بود فقط اینکه نفسش محکم از سینه. آمد که گوي هوا به او خورده باشد به نظرش عجیب رسید؛ یادش نمی
  .حداقل این گرما باعث آرامش بود. گرم و مرطوب. کرد، ولی چیزي گرم بر روي صورتش بود احساس سرما می

با تالشی فراوان، توانست . توانست آنها را حرکت دهد کرد، نمی چه تالش می هر. رسید که کار کنند پاهایش به نظر نمی
ي آنها او را نگاه  همه. اي دورتر شده بودند خواهرها از جایشان تکان نخورده بودند، اما به گونه. سرش را اندکی بلند کند

  .مارگارت به بدن خودش نگاه کرد. کردند می

  .چیزي به شدت اشتباه بود

جایی که باقی بدنش باید . ي احشاءش بود و هیچ فقط بقایاي پاره پوره. هایش، تقریباً چیزي وجود نداشت دنده در پایین
  .بودند پاهایش باید جایی می. بودند پاهایش کجا رفته بودند؟ باید جایی می. بود، چیزي وجود نداشت می

  .و قبالً ایستاده بودپاها با کمی فاصله در همان مکانی بودند که ا. آهان، آنجا بودند

این غیرممکن . بود باید قادر به انجام چنین کاري می گوي هوا نمی. توانست نفس بکشد خوب، پس براي همین بود که نمی
  .این یک شگفتی بود. داشت ي یک خواهر کنترل شود نباید چنین قدرتی می حداقل هوایی که به وسیله. بود

  !چرا گذاشتی این اتفاق بیفته؟. دادم م کار تو رو انجام میخالق عزیز، چرا کمکم نکردي؟ من داشت

اي درد  اصالً ذره. بود؟ اما دردي وجود نداشت بود، مگر نه؟ نباید از وسط تکه شدن دردناك می این حالت باید دردناك می
  .وجود نداشت

. حس گرما. احساس خوبی داشت اش که بر روي صورتش افتاده بود، اما طناب گرم روده. کرد فقط احساس سرما می. سرما
  .مارگارت از آن گرما آرامش گرفت

خالق عزیز، . خالق درد را از او گرفته بود. حتماً همین بود. کرد شاید دردي وجود نداشت چون خالق داشت به او کمک می
  .یه نفر دیگه رو بفرست. متأسفم که توي کارت شکست خوردم. من نهایت تالشمو کردم. متشکرم
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  .جدیدیاي شوهر؛ جدیدیاي هیوال. جدیدیا: ایی نزدیک آمده بودنده چکمه

  ".تونی بگی که سعی نکردم نمی. سعی کردم دور نگهت دارم. من سعی کردم بهت هشدار بدم، مارگارت"

آن را . توانست گل طالیی کوچک را حس کند در دست راستش می. دستانش در دو طرفش دراز بر روي زمین قرار داشتند
اکنون سعی کرد آن را ول کند، ولی . حتی در زمانی که به دو نیم شده بود، هرگز آن را رها نکرده بود. رده بودرها نک
خواست با وجود آن چیز در  نمی. آرزو کرد که کاش قدرت این را داشت تا دستش را باز کند. توانست دستش را باز کند نمی

  .باز کندتوانست انگشتانش را  ولی اصالً نمی. دستش بمیرد

  .خالق عزیز، توي این کارم شکست خوردم

ي قدرتش را به  باقی مانده. رسید انجام داد توانست آن را رها کند، تنها کار دیگري را که به ذهنش می از آنجایی که نمی
  .رسید دید، و سؤال درستی به ذهنش می شاید یک نفر آن را می. درون آن فرستاد

  .خیلی خیلی خسته بود. خسته

  توانست بمیرد؟ توانست چشمانش را ببندد، چگونه می اگر کسی نمی. شدند عی کرد چشمانش را ببندد، ولی بسته نمیس

آورد در آسمان وجود  رسید که ستارگانی کمتر از آنچه به خاطر می به نظر می. ستارگان زیبا. ستارگان زیادي در آسمان بودند
به نظرش رسید که یک بار مادرش به او گفته بود چه تعداد ستاره در آسمان وجود . اي نبود تقریباً هیچ ستاره. داشته باشند

  .توانست به یاد بیاورد اما نمی. دارند

  .خوب، پس مجبور بود خودش آنها را بشمرد

  ....دو ... یک 
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  "چه مدته؟": چیس پرسید

دایره، جلوي او و چیس چمباتمه زده بودند، فقط به چیس خیره  هفت مردي که ظاهري وحشی و جدي داشته و در یک نیم
ولی . کمري نداشتند، و حتی یک نفرشان آن را هم نداشتهیچ کدام از هفت نفر سالحی جز چاقوي . شده و پلک زدند

  .ي آنها کمان یا نیزه یا هر دو را داشتند مردان زیادي پشت سر آنها ایستاده، و همه

اي و پشمینش را محکمتر دور خود پیچیده و همانطور که روي پاهایش نشسته بود، وزنش را  راشل رداي ضخیم، قهوه
کم داشتند  انگشتان پایش کم. کرد که پاهایش اینقدر سردشان نبود در دل آرزو می. ا تکان دادجابجا کرد و انگشتان پایش ر

سطح . انگشتان دستش را روي سنگ درشت کهربایی که بر روي زنجیر از گردنش آویزان بود کشید. افتادند به گزگز می
  .صاف و اشک مانندش در زیر انگشتانش گرم بود

چیس . انداخت، چیزي زمزمه کرد که راشل نتوانست بفهمد هایش می سیاهش را پشت شانه چیس همانطور که رداي سنگین
ي بزرگش که  هنگامی که بر روي دو چکمه. با یک تکه چوب به دو نفر آدمی که بر روي خاك نقاشی شده بودند اشاره کرد

به جلو خم شد، تمام بندهاي چرمی  هر کدامشان براي یکی از مردان دیگر کافی بود تا هر دو پایش را در آن جا دهد،
  .چوبش را دوباره بر روي زمین زده و سپس چرخیده و با دستش به سمت چمنزار اشاره کرد. هایش جیرجیر کردند سالح

  "چه مدت هست که رفتن؟". به نقاشی اشاره کرده و با دستش چند بار دیگر اشاره کرد "چه مدت؟"

اي رنگی داشت که از  توانستند متوجه شوند، و سپس مردي که موهاي بلند نقره نمیمردها با هم چیزي گفتند که او و چیس 
اش آویزان بودند، همان مردي که پوست گرگ بیابانی بر روي دوشش نداشت و فقط لباسی  اطراف صورت آفتاب سوخته

انست تشخیص دهد که نقاشی از تو بار به راحتی می راشل این. ساده از پوست آهو پوشیده بود، نقاشی دیگري در خاك کشید
چیس مرد را تماشا کرد که سه ردیف خط در . هایی کشید مرد در زیر خورشید خط. آن نقاشی خورشید بود. چه چیزي است

  .مرد از خط کشیدن دست برداشت. زیر نقاشیِ خورشید کشید

چیس به  "سه هفته؟". باال آوردنگاهش را بر روي مردي که موهاي بلند داشت  ".سه هفته". چیس به نقاشی خیره شد
  "ست که رفتن؟ اونا سه هفته". خورشید بر روي زمین اشاره کرده و بیشترِ انگشتانش را سه بار باال گرفت
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  .مرد سرش را به نشان تأیید تکان داده و مقداري بیشتر از آن کلمات عجیب و غریب گفت

راشل سعی کرد آن را . اش فوق العاده بود مزه. ه راشل دادهاي مسطح با مقداري عسل ب اي دیگر از آن نان سیدین تکه
او پیش از این فقط یک بار هنگامی که در قلعه به عنوان همبازي . آهسته بخورد، ولی پیش از آنکه بفهمد، تمام شده بود

براي  گفت که عسل گذاشت که او عسل بخورد، می پرنسس هرگز نمی. کرد، مزه عسل را چشیده بود پرنسس زندگی می
  .بار مقداري به او داده بود امثال او نیست، ولی یکی از آشپزها یک

خواست که دوباره در یک  راشل هرگز دلش نمی. کرد، دلش لرزید ي اینکه پرنسس چقدر با بدجنسی با او رفتار می از خاطره
بر روي پتویش دراز کشیده و قبل هر شب . اکنون که او دختر چیس بود، دیگر مجبور به چنین چیزي نبود. قلعه زندگی کند

  .اش چگونه هستند ي اعضاي خانواده کرد که بقیه از اینکه به خواب برود، به این فکر می

چیس گفته بود که او باید به حرف مادر جدیدش . و یک مادر واقعی. چیس گفته بود که او خواهر و برادرانی خواهد داشت
  .شد به حرفش گوش کرد وقتی کسی آدم را دوست داشت، راحت می. دکار را بکن توانست این راشل می. گوش کند

وقتی که راشل از صداهاي موجود در . شد فهمید البته هیچوقت این را نگفته بود، ولی راحت می. چیس او را دوست داشت
  .کرد ترسید، چیس بازوان بزرگش را دور او گذاشته و موهایش را نوازش می تاریکی می

. ي سیدین خوشحال کننده بود دیدن دوباره. لیسید، به او لبخند زد ه عسل را از روي انگشتانش میسیدین همانطور ک
هنگامی که هنوز در علفزار بودند، . هنگامی که تازه به اینجا آمده بودند، راشل فکر کرده بود که قرار است دچار دردسر شوند

راشل حتی ندید . جایشان چسبیده بود، به سمتشان آمده بودندمردانی ترسناك که همگی با گل نقاشی شده و علف به همه 
  .ناگهان آن مردها پیششان بودند. که آنها از کجا آمدند

توانست  راشل ابتدا ترسیده بود، چون مردها تیرهایشان را به سمت آنها گرفته بودند و صداهایشان ترسناك بود و راشل نمی
از اسب پیاده شده و همانطور که مردها را زیر نظر داشت، راشل را در بغل خود  هایشان را بفهمد، اما چیس خیلی ساده حرف

. کرد که هیچ چیزي او را بترساند راشل فکر نمی. چیس حتی شمشیرش را نکشیده بود و کاري نکرده بود. نگه داشته بود
، آنها نیز او را برانداز کرده بودند، همانطور که راشل به مردها خیره شده بود. چیس شجاعترین مردي بود که راشل دیده بود

مردها از گرفتن تیرها به سمتشان دست برداشته و آنها را به . و چیس موهاي او را نوازش کرده و به او گفته بود که نترسد
  .سمت روستا هدایت کرده بودند

که کیالن او را از ملکه میلنا در قلعه سیدین او و چیس را از قبل از آن. هنگامی که به اینجا رسیده بودند، او سیدین را دید
توانست به زبان  راشل نمی. زِد، کیالن، چیس، سیدین و او همگی در هنگام فرار با جعبه باهم بودند. شناخت نجات دهد، می
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بعد از آن، همگی خیلی مهربان . سیدین صحبت کند، ولی سیدین آنها را میشناخت و به پدرش گفته بود که آنها که هستند
  .ا آنها برخورد کرده بودندب

هاي نقاشی شده اشاره کرده و با انگشت دست دیگرش نقاشی فرد دیگر را نشان داد، و  چیس با یک انگشت به یکی از آدم
ها اشاره کرد و دستش را طوري حرکت داد که گویی از روي پستی و و  بعد دو انگشت را کنار هم نگه داشته و به دور دست

  "ریچارد و کیالن سه هفته پیش اینجا رو ترك کردن و به سمت شمال رفتن؟ به آیدیندریل؟". ندک بلندي حرکت می

پدر سیدین دستش را براي . تکان دادند و دوباره شروع به بلغور کردن کلمات کردند» نه«ي مردها سرشان را به نشان  همه
ده و سه انگشتش را باال گرفت، سپس به نقاشی روي او به خودش و بقیه مردها اشاره کر. ساکت کردن بقیه باال نگه داشت

  .زمین از فردي که لباسی زنانه داشت اشاره کرده و نام کیالن را برد و بعد به سمت شمال اشاره کرد

چیس به نقاشی خورشید، سپس نقاشی کیالن و سپس به مردها اشاره کرده و سه انگشتش را باال گرفت و بعد به شمال 
  "فته پیش، کیالن و سه نفر از افراد شما به سمت شمال، به آیدیندریل رفتن؟سه ه". اشاره کرد

  .را آوردند» آیدیندریل«و » کیالن«ي مردها سرشان را براي تأیید تکان داده و نام  همه

 به ".ولی ریچارد هم رفت". چیس یک زانویش را روي زمین گذاشته و به جلو خم شد و با انگشت روي نقاشی فرد دیگر زد
  ".همراه کیالن. ریچارد هم رفت به آیدیندریل". سمت شمال اشاره کرد

آن مرد نگاهی به چیس انداخته و سپس سرش را به نشان . اي داشت رو کردند تمام مردها به مردي که موهاي بلند نقره
مرد به . خورد تاب میاي که از بندي چرمی از گردنش آویزان بود، به جلو و عقب  استخوان تراشیده شده. نفی تکان داد

  .نقاشی مردي که شمشیر داشت اشاره کرده و سپس به سمتی دیگر اشاره کرد

مرد با چوب . شود هایش در هم رفت، گویی که چیزي را متوجه نمی چیس براي مدتی طوالنی به مرد خیره شد؛ سپس اخم
از زیر ابروهایش نگاهی به باال انداخت، گویی  مرد. به جلو خم شده و سه نفر دیگر را نقاشی کرد؛ سه نفر با لباس زنانه

نگاهش دوباره . ها کشید کرد، سپس مرد یک ضربدر روي دوتا از نقاشی خواست مطمئن شود که چیس داشت تماشا می می
  .به سمت چیس برگشت و دستانش را روي زانوانش جمع کرد و منتظر ماند

"رده؟ منظورت اینه، اینکه اونا م چیس یک انگشتش را . مردها بدون حرکت آنها را نگاه کردند "ردن؟معنی این چیه؟ م
  "مردن؟". مانند چاقویی بر روي گلویش کشید

، ولی آنطوري که کلمه را بیشتر کشیده بود کمی "مردن"اي یک بار سرش را براي تأیید تکان داد و گفت  مرد مو نقره
شاره کرد، سپس به نقاشی کیالن و سپس به پشت سرش به مسیري با چوبش به نقاشی خورشید ا. رسید دار به نظر می خنده
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مرد به نقاشی خورشید اشاره کرد، سپس نقاشی ریچارد، سپس به نقاشی زنی که بر . که آنها از آن آمده بودند اشاره کرد
  .رویش ضربدر نداشت و بعد به سمتی دیگر اشاره کرد

چیس به سمتی که مرد مو . او خیلی خیلی قد بلند بود. وباره پایین رفتاش با نفسی عمیق باال آمده و د سینه. چیس ایستاد
اون سمت میره تو عمق بیشترِ . به شرق": به خودش زمزمه کرد. اي گفته بود ریچارد از آن سمت رفته نگاه کرد نقره

امکان . رسد به نظر میکرد که او نگران  راشل فکر می. اش را مالید چانه "براي چی همراه کیالن نیست؟. سرزمین وحشی
ارواح عزیز، براي چی ریچارد ممکنه بره تو اعماق ". ترساند هیچ چیز او را نمی. نداشت که چیس ترسیده به نظر برسد

تمام  "سرزمین وحشی؟ کیالن چش شده که اجازه داده این پسره بره توي سرزمین وحشی؟ و این کیه ریچارد همراهشه؟
  .ی نگران بودند که چرا چیس مشغول صحبت کردن با هوا استمردها به هم نگاه کردند، گوی

هایش جیرجیر کردند، سپس به نقاشی زن سوم اشاره کرده و اخم کرد و به  چیس دوباره روي زمین چمباتمه زد و تمام چرم
کف دو دستش . داداو به نقاشی ریچارد و نقاشی زن اشاره کرده و دوباره شرق را نشان . اش را باال انداخت سمت مردها شانه
  .شود داد متوجه نمی اي گرفت که نشان می هایش را باال انداخت و چهره هایش به سمت باال گرفته و شانه را نزدیک شانه

او به زن سوم اشاره . انگیز به چیس انداخته و نفسی طوالنی را بیرون داد اي داشت، نگاهی غم مردي که موهاي بلند نقره
طناب را دور گردن . بدر نداشت، و سپس برگشته و از مردي در پشت سرش تکه طنابی گرفتکرد، همانی که رویش ضر

هنگامی که چیس نگاهش را . ي چیس نگاهی انداخته و سپس به نقاشی ریچارد اشاره کرد به اخمِ بر چهره. خودش بست
چوبش را به . سمت شرق اشاره کرد به. اي محکم طناب را کشید باال آورد و نگاه آن دو با هم تالقی کرد، مرد با ضربه

اش به پایین آورد، مانند اشک ها، سپس به شمال  ي چشمش و بر روي گونه تصویر کیالن زده و بعد انگشتانش را از گوشه
  .اشاره کرد

ن زن ای. این زن ریچاردو برد": کنان گفت زمزمه. اش سفید شده بود رنگ چهره. تقریباً از جاي خود پریده بود. چیس ایستاد
  ".ریچاردو دستگیر کرد و بردش توي سرزمین وحشی

  "معناش چیه، چیس؟ چرا کیالن باهاش نرفته؟". راشل کنار او ایستاد

کیالن رفته ". حس داشت که باعث شد راشل دلش در هم بپیچد اش ظاهري عجیب و بی چهره. چیس از باال به او نگاه کرد
  ".پیدا کنه تا زِد رو. اون رفته آیدیندریل. دنبال کمک

ایش  چیس دوباره به سمت شرق خیره شده و یک انگشت شصتش را پشت کمربند بزرگ نقره. کسی صدایی ایجاد نکرد
  .قالب کرد
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نذارید به . ارواح عزیز، اگه ریچارد واقعاً رفته توي سرزمین وحشی، اونو به سمت شمال برگردونید": چیس با خود زمزمه کرد
  ".تونه کمکش کنه زِد هم نمیسمت جنوب بره، وگرنه حتی 

  "سرزمین وحشی کجاست؟". راشل عروسکش را محکم بقل کرد

یه جاي ". چیس بدون آنکه پلک بزند به سمت آسمانِ در حال تاریک شدن خیره شد ".یه جاي خیلی بد، عزیز کوچولو"
  ".خیلی بد

  .دبا آن حالتی که چیس گفت، با آن سکوت و آرامش، موهاي بدن راشل راست شدن

********************************  

توانست منقبض شدن عضالت پشت اسب  دزدید، می اي سرش را می زِد در حالی که سرعت اسب را کم کرده و از زیر شاخه
داد  اگر نیاز داشت تا سوار اسبی شود، ترجیح می. داد بدون زین بر اسب سوار شود زِد ترجیح می. را در زیر خود احساس کند

رسید  ها به نظر می بیشتر اسب. به نظرش اینگونه منصفانه بود. اي ممکن اجازه دهد که اسب احساس بسته بودن نکندتا ج
توانست، براي زِد  این اسب بیش از آنکه زیر یک زین می. آید، مخصوصاً این یکی که از این توجه و مالطفت خوششان می

  .در اختیارش گذاشته بود را استفاده کرده بود کرد و او نیز تمام نیرویی که اسب انرژي مصرف می

ف بزرگترین گوش. هدیه داده بود 1زِد، زین و باقی تجهیزات را به مردي به نام هف هایی را داشت که زِد تابحال دیده بود ه .
ف همسر اما ه. هایی به آن اندازه هرگز توانسته بود همسري براي خود بیابد، جاي شگفتی داشت چگونه مردي با گوش

البته نه . رسید که بیش از زِد به تجهیزات اسب نیاز داشته باشد داشت، و عالوه بر آن چهار فرزند نیز داشت و به نظر می
هارا برده شده  ي سربازان ارتش دي اش بوسیله محصوالت زراعی و غالت ذخیره شده. براي سواري کردن، بلکه براي فروش

  .بودند

ف به آنها مکانی خشک براي . آمد از دست زِد برمیاین حداقلِ کاري بود که  باالخره، راشل کامالً خیس شده بود و ه
ف به آنها سوپ گل کلم داده بود، هر چند که  کوچک و مخروبه بود، و همسر ه خوابیدن داده بود، اگرچه که یک انبار کاه

ي چیس، هنگامی که زِد گفته بود گرسنه نیست،  چهره فقط نگاه روي. بسیار آبکی بود، و در مقابل هیچ چیز نخواسته بودند
  .ارزید ي یک زین می به اندازه

امسال . رسید ي سه نفر خورده بود، و حال آنکه باید عقلش بهتر از اینها می اگرچه چیس با آن هیکل درشتش به اندازه
خودش غذا به خانه بیاورد، نه با وجود  ي ارزش توانست به اندازه تجهیزات اسب نمی. شد زمستان گرسنگی زیادي ایجاد می

                                                           
١ Haff 
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شد  آورد، شاید آنقدر می قحطی و گرسنگی که مانند ابرهایی سیاه در حال منتشر شدن بودند، اما باالخره چیزي به خانه می
  .ترین اوج زمستان را با آن سپري کرد که بتوان سخت

یک سکه در جیب هر یک از چهار بچه قرار داده بود و  بیند، کرد کسی او را نمی زِد دیده بود که چیس هنگامی که فکر می
  پرید، اما لحنی که به دالیلی عجیب و نامعلوم اش می با لحن غرش مانندي که هر مرد بزرگسالی با شنیدنش رنگ از چهره

زِد . اه نکنندهایشان را نگ شد کودکان فقط لبخند بزنند، به آنها گفته بود که تا وقتی از آنجا نرفته داخل جیب باعث می
اي را باز کرده است از یک شهر  توانست بوي دزدي که الي پنجره مرد مرزبان می. ها طال نبوده باشند امیدوار بود که سکه

ها دور و برش بودند، کالً عقلش را از  تر حس کند، و احتماالً نام آن دزد را نیز برایت بگوید، ولی هنگامی که بچه آنطرف
  .داد دست می

ف م زِد به او گفته بود که باید سوگند . خواست بداند که در قبال تجهیزات اسب باید چکاري انجام دهد ظنون شده و میه
هارا بخورد؛ کسانی که هر دویشان به امثال بالهایی که بر سر هف  گیر و لرد رالِ جدید دي وفاداريِ ابدي به مادر اعتراف

اي که در  هاي بزرگش از زیر آن کاله کشباف مسخره به زِد خیره شده بود و گوش مرد همینطور. آمده بود پایان داده بودند
کرد که نیازي به جلب توجه بیشتر نبود، بیرون  اي جلب می هایی آویزان بود که توجه دیگران را به نقطه دو طرفش منگوله

  .ده بودو سرش را محکم به نشان قبول تکان دا "حلّه": زده بودند، و بعد مرد گفته بود

اما این قضیه مربوط به . کاش همه چیز به همین راحتی بود. یک نفر وفادار، به قیمت تجهیزات یک اسب: شروعی کوچک
  .اکنون، زِد تنها بود. ها پیش بود هفته

بوي مطبوع آتشِ چوب غان از میان جنگل انبوه به مشامش رسید و اسب همانطور که در میان مسیر باریک با احتیاط قدم 
تري را در مسیر پخش  هاي عمیق در هواي ساکن، غروب آفتاب سایه. اش را با حس کردن آن باال آورد داشت، بینی برمی
اي که چپه  صداي اثاثیه: توانست سر و صدا را بشنود ي کوچک وارد دیدرس شود، زِد می حتی پیش از آنکه خانه. کرد می
همانطور که در مسیر پر پیچ و خم . فرستاد ها نفرین می که به پلیديشدند، صداي شکستن لوازم آشپزخانه، و صدایی  می

  .زِد به آرامی به گردن اسب زده و به او اطمینان خاطر داد. هاي اسب به سمت هیاهو و آشوب تیز شد رفتند، گوش پیش می

هاي خشک  ی از خزه و برگهاي ضخیم ي کوچک، با دیوارهایی چوبی که از سن زیاد تیره شده بودند، و سقفی که الیه خانه
هایی که با  تنه. هاي درشتی قرار گرفته بود سوزنی کاج بر آن نشسته بود، در زیر درختان سر به فلک کشیده، در میان تنه

اي در مقابل خانه  اي که به مانند باغچه اي و مرده هاي قهوه زِد در کنار سرخس. رفتند پایان یافتن روز، به سمت تاریکی می
  .اش را بخاراند، اسب با نگاهش او را دنبال کرد هنگامی که اسب را دور زد تا زیر پوزه. ه بودند، پیاده شدپراکند
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ي اسب گذاشته و سرش را باال  یک انگشتش را زیر چانه ".دختر خوبی باش و یه چیزي براي خودت پیدا کن که بخوري"
آفرین ". زِد با لبخندي بینی خاکستري آن را مالید. سر داد ي خفیفی اسب شیهه "ولی همین نزدیکیا بمون، باشه؟". آورد

  ".دختر خوب

چیزي سنگین با صداي تاپ به . تق هایی خشمگین به گوش رسید از داخل خانه صداي غرشی بم و آهسته به همراه تق
  .زمین خورده و صداي دشنامی به زبانی بیگانه آن را همراهی کرد

  "!پستاز اون زیر بیا بیرون، جونور "

تر رفته و شروع به چریدنِ  اسب را تماشا کرد که به آرامی کمی آنطرف. دارِ آشنا لبخندي زد زِد با شنیدن صداي خش
جوید، سرش را بلند کرده و به سمت خانه و صداهاي بلند تاپ و توپ  هایی از علف خشک کرد، و در حالی که می دسته

  .گوش گرداند

دو بار ایستاده و رویش را کامالً برگرداند تا زیبایی جنگل و درختان . جلوي خانه را طی کرد زِد سالنه سالنه، مسیر منحنیِ
این طبیعت واقعاً یک شگفتی بود، آرام و با صفا در مکانی که پیش از این گذرگاهی از یکی از . اطراف را تحسین کند

با اینحال این جنگل پناهگاهی آرام، و مملو از . رفته بوداما اکنون مرز از بین . یعنی همان مرز: ترین نقاط جهان بود خطرناك
ها در این طبیعت، با دستان هنرمند زنی ایجاد  این ویژگی. دانست طبیعی نیست آسایشی تقریباً حس شدنی بود که زِد می

ي اهل  هدار کارکشت توانست یک نیزه شرمانه بود که می هایی چنان بی شده بود که در همین لحظه مشغول دادن فحش
 .زده کند ساندریا را خجالت

. اش چنان دشنامی داده که باعث شده بود ملکه در جا غش کند دارها را دیده بود که در مقابل ملکه و زِد یکی از آن نیزه
ه در ي جالد کرده بود، ک مرد چند دشنام آبدار نیز حواله. ي دار شود البته آن دشنام تنها باعث شده بود که مرد، مستحق چوبه

عوض باعث شده بود، اعدامش تمیز و فوري نباشد، اما بهرحال به او اجازه داده بود که براي آخرین بار در عمرش جمالتی 
کردند که این معامله با جالد، ارزشش  داران فکر می رسید، دیگر نیزه به نظر می. فصیح، هر چند ناپسند و زشت، به زبان آورد

  .را داشته

اش را بازیابد، و از این رو هر وقت که پس از  رسید که هرگز نتوانسته بود احساسات لطیف و آسیب دیده یملکه نیز به نظر م
شد که دستیارانش شدیداً او را باد بزنند تا مبادا  افتاد، رنگش کامالً قرمز شده و الزم می دارانش می آن حتی چشمش به نیزه
داران تاج و تخت و گردن ظریف ملکه را از تیغ دشمن در موارد  آن نیزه احتماالً اگر این نبود که. دوباره از هوش برود

اي دور و جنگی دیگر  اما این ماجرا مربوط به گذشته. شان را دار بزنند داد تا همه متعددي حفظ کرده بودند، ملکه دستور می
  .بود
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خم شده و یک گل رز وحشیِ . ذت بردزِد دستانش را از پشت به هم گرفته و نفسی عمیق کشید و از هواي پاك و صاف ل
هاي زرد باز شده و با حیاتی  گلبرگ. اي باریک از جادو، آن را به طراوت و شادابی بازگرداند خشک را از زمین چید و با رشته

او هیچ . اش چسباند زِد چشمانش را بسته و گل را عمیقاً بویید و سپس آن را در ردایش و بر روي سینه. جدید شکفتند
  .اي نداشت هعجل

  .اي شوي که اوقاتش تلخ شده اصالً عاقالنه نبود که مزاحم ساحره

اي از سمت کند  با ضربه. تر به گوش رسید با به دام افتادن موضوعِ خشم ساحره، از میان در باز خانه صداي دشنامی جدي
جانور همانطور . جلوي پاي زِد بر پشت افتاد دار، جانورِ کوچک و زره. یک تبر، موجود پرواز کرده و از در به بیرون پرتاب شد

هایش چنگ  کرد و هوا را با پنجه تق از خود درآورده و غرغر می داد، صداي تق که خود را از سمتی به سمت دیگر تکان می
ارش ي تبر، یا پرواز کوتاه و فرود ناهمو رسید که از بابت ضربه به نظر نمی. زد و تقال داشت تا خودش را راست کند می

  .آسیبی دیده باشد

گرفت،  زن فردي را می هنگامی که یک چنگ. زن بود که قبالً خود را به پاي آدي چسبانده بود یک چنگ. زنِ پلید یک چنگ
هایش را وارد  هایش خود را محکم نگه داشته و دندان جانور با آن پنجه. عمالً هیچ راهی براي جدا کردنش وجود نداشت

برد، سپس خونت را با دهان غنچه شده و پر از دندانهاي نیش خود  ا استخوان آنها را فرو میکرد و ت گوشت بدنت می
ي متقابلی را  کردند، و آن زره جلوي هر حمله تا زمانی که خونی براي تغذیه وجود داشت، انسان را رها نمی. مکید می
  .گرفت می

پاي خودش را قطع کرده بود . کرده و پایش را قطع کرده بودزن به پایش چسبیده بود، از تبر استفاده  آدي هنگامی که چنگ
زِد براي لحظاتی به جانورِ جلوي پایش . شد دلش در هم بپیچد فکر کردن به این ماجرا باعث می. اش را نجات دهد تا زندگی

فرود آمده و با  جانور به صورت درست. نگاه کرده و سپس لگدي سرسري به آن زده و جانور را به جایی دورتر پرتاب کرد
  .هاي اردك وارش به سمت جنگل و شکاري آسانتر رهسپار شد قدم

زِد نگاهش را باال آورده و به فردي که در چهارچوب در ایستاده بود و با چشمان کامالً سفیدش به او خیره شده و اخم بر 
نس همان کرباس روشنی بود که خود زِد ردایی که بر تن داشت، از ج. هایش تند بود آدي هنوز نفس. چهره داشت، نگاه کرد

اش سوزن دوزي شده  هایی زرد و قرمز به شکل نماد باستانی حرفه ي رداي ساحره با دانه پوشیده بود، اما بر خالف زِد، یقه
اي از  اش را در هم کشیده بود، البته نه اینکه ذره اخمش کامالً چهره. هایش را بر روي کمرش گذاشت آدي مشت. بود
  .بیت سیمایش بکاهدجذا
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بهتر بود که زِد از همان اول زن را با . آدي هنوز تبر را در یک دستش داشت، که البته این نشانی نگران کننده بود
  .هایش آشفته نکند خواسته

رز  ".ودآخرین باري که پاتو از دست دادي به خاطر همین کارا ب. زنا بازي کنی، آدي تو واقعاً نباید با چنگ". زِد لبخندي زد
اش را بیشتر به  هاي چروکیده شد، لبان باریکش گونه تر می همانطور که لبخندش وسیع. اش جدا کرد زرد را از روي سینه

  ".میرم چیزي براي خوردن داري؟ دارم از گشنگی می". عقب راندند

اش را به  ر روي زمین گذاشته و دستهاي بدون اینکه حرکتی کند او را به آرامی نگاه کرد، سپس سرِ تبر را ب آدي براي دقیقه
  "کنی، جادوگر؟ تو اینجا چکار می". دیوار کنار در، از داخل تکیه داد

هنگامی که باال آمد، گل را تقدیم آدي . زِد بر روي ایوان بسیار کوچک جلوي خانه قدم گذاشته و تعظیمی چشمگیر کرد
ترین  فریبنده ".تونستم از آغوش گرم شما دور بمونم، بانوي عزیز اصالً نمی". کرد، مانند اینکه جواهري گران بها باشد

  .لبخندش را بر لب آورد

  ".این دروغ بود". آدي لحظاتی با آن چشمان سفیدش او را برانداز کرد

این بوي ". به ذهنش رسید که شاید باید بیشتر روي لبخندش تمرین کند. زِد گلویش را صاف کرده و گل را جلوتر برد
  "رسه؟ ت که به مشامم میسوپ هس

اش، که تا زیر چانه  آدي بدون اینکه نگاهش را از او بردارد، گل را پذیرفته و آن را میان موهاي صاف و سیاه و خاکستري
  ".بوي سوپه". چهره بود او واقعاً خوش. رسید، گذاشت اش می

شد  صورتی که اندکی چروك در آن دیده میلبخندي کوچک راه خود را بر روي . دستان باریک و نرمش دست زِد را گرفت
. بینمت ترسیدم که دوباره نمی تا یه مدت می. ت خوشحالم زِد از دیدن دوباره". باز کرد و آدي سرش را تکان کوچکی داد

وقتی که . افته دونستم که اگه شما شکست بخورید، چه اتفاقی می شباي زیادي رو با عرق و اضطراب گذروندم و می
  ".راه رسید و جادوي اوردن زمین رو جارو نکرد، فهمیدم که موفق شدید زمستون از

. زِد از اینکه بهترین لبخندش در نهایت به هدر نرفته بود، قوت قلب گرفت، اما در انتخاب پاسخش مراقب و دقیق بود
  ".دارکن رال شکست خورده"

  "ریچارد و کیالن چی؟ اونا جاشون امنه؟"

  ".در واقع ریچارد کسی بود که دارکن رال رو شکست داد. آره". باشته شدزِد از غرور و افتخار ان
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  ".کنم که داستان مفصلی داشته باشه فکر می". آدي دوباره سرش را به نشان تأیید حرکت داد

  ".یه ذره داستان براي گفتن هست". اي باال انداخته و سعی کرد طوري وانمود کند که آنقدر هم مهم نبوده زِد شانه

رسید که روح زِد را سبک و  ي آدي نشسته بود، چشمان سفیدش به نظر می رچه لبخند کوچک، هنوز به سادگی بر چهرهاگ
  ".ترسم ازش خوشم نیاد دلیلی که می. و بودن تو در اینجا یه دلیل داره". کنند سنگین می

. اش عقب راند و اخم کرد رش را از چهرهدا زِد دستانش را از دست او بیرون کشیده و قدري از موهاي سفید آشفته و موج
  "خواي یکم از اون سوپ بهم بدي بخورم یا نه؟ می. لعنت، زن"

ي کافی سوپ باشه، حتی براي  فکر کنم به اندازه". آدي باالخره چشمان سفیدش را از او برگرفته و به داخل خانه برگشت
  ".و ببینمخواد امشب دیگه چنگ زنی ر دلم نمی. بیا تو و درو ببند. تو

رفتند زِد به این فکر کرد که چقدر از مطالب را مجبور است  خوب، کارها داشتند به درستی پیش می. به داخل دعوت شده بود
بدترین قسمتش استفاده از . استفاده کردن از مردم: کار جادوگران. اش نشود امیدوار بود که وادار به گفتن همه. به او بگوید

  .داشت مخصوصاً افرادي که عمیقاً دوست می. داشت را دوست میافرادي بود که آنها 

هاي حلبی که بر روي زمین  ها و بشقاب کرد تا صندلی و میزها را راست کرده و قابلمه همانطور که زِد به آدي کمک می
از داستان . ده بودپخش شده بودند را بردارد، شروع به گفتن بعضی از وقایعی کرد که از آخرین دیدارش با آدي اتفاق افتا

هایی که آدي به او داده بود تا از جانوران وحشی مخفی  ي استخوان عبوري که بوسیله. دلخراش عبور از گذرگاه، شروع کرد
دید تا پس از  زِد هنوز آن استخوان را بر روي بندي چرمی به دور گردنش داشت، و دلیلی نمی. اي امن شده بود شود، تا اندازه

  .اه به سالمت، آن را به دور بیندازدعبورش از گذرگ

داد، و هنگامی که ماجراي دستگیري ریچارد  کرد، آدي بدون هیچ اظهار نظري گوش می همانطور که داستان را نقل می
اي کوتاه منقبض  ي زن براي لحظه سیت را گفت، آدي رویش را برنگرداند، اما زِد دید که عضالت شانه ي آن مورد بوسیله
أکیدي بسیار زیاد براي تصدیق حرف پیشین خودش، زِد ماجراي اینکه چگونه دارکن رال سنگ شب را از ریچارد با ت. شدند

  .گرفته بود تعریف کرد؛ سنگ شبی که آدي به ریچارد داده بود تا با امنیت از مرز عبور کند

نزدیک بود بخاطر اون سنگ ". کردداشت و پشتش به او بود، زِد اخم  در حالی که آدي یک بشقاب را از روي زمین برمی
ي یه تار موي خیلی باریک تونستم  به فاصله. دارکن رال ازش استفاده کرد تا منو توي دنیاي زیرین گیر بندازه. کشته بشم
  ".با دادن اون سنگ به ریچارد تقریباً منو به کشتن دادي. فرار کنم
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اگه . ي کافی باهوش هستی که خودتو نجات بدي به اندازه تو. یه احمق کله پوك نباش": آدي با لحنی تمسخرآمیز گفت
شد و االن بدون شک مشغول  مرد و اونوقت دارکن رال پیروز می من سنگ شبو به ریچارد نداده بودم، اون توي گذرگاه می

  ".با دادن سنگ به ریچارد، زندگی تو رو نجات دادم. مردي تو خیلی زود می. شکنجه کردن تو بود

. آدي نگاهی کوتاه به پشت سرش انداخت، زِد استخوان ران یک حیوانی را که در دست داشت براي او تکان دادهنگامی که 
الاقل نه بدون اینکه بهشون . نباید چیزاي خطرناك رو مثل آبنبات چوبی دست این و اون بدي. اون سنگ خطرناك بود"

ي آن سنگ ملعون به دنیاي زیرین کشیده شده  ه بوسیلهاو کسی بود ک. زِد حق داشت که اوقات تلخی کند ".هشدار بدي
  .توانست حداقل وانمود کند که متأسف است این زن می. بود

کرده و  زِد داستان را با فرار کردن ریچارد ادامه داد و اینکه چطور ریچارد یک تور در اطرافش داشته که هویتش را مخفی می
مجبور بود تالش زیادي کند تا لحن . کیالن و خود او حمله کرده بودند هاي چهار نفره به چیس و اینکه چگونه گروه

صدایش را هنگام گفتن اینکه چه چیزي تقریباً بر سر کیالن آمده بود، و اینکه او چگونه کُن دار را فراخوانده و مهاجمینشان 
ي اشتباه را باز کند،  را فریب داده تا جعبهزِد داستان را با نقل اینکه چگونه ریچارد، دارکن رال . را کشته بود، کنترل کند

زِد با رسیدن به پایان داستانش . براي آدي تعریف کرد که جادوي اوردن دارکن رال را بخاطر اشتباهش کشته بود. پایان داد
تا یکدیگر را اي توانسته بود از سد قدرت کیالن عبور کرده و اینکه اکنون آن دو آزاد بودند  و گفتن اینکه ریچارد به گونه

او قصد نداشت به آدي بگوید که چگونه ریچارد این کار را کرده بود، کسی نباید . دوست داشته باشند، با خودش لبخند زد
  .به آدي گفت که اکنون آن دو با شادي در کنار یکدیگر بودند. دانست این مطلب را می

تر شود، نقل  جبور باشد بیش از حد وارد برخی وقایع دردناكزِد خوشحال بود که موفق شده بود تا داستان را بدون اینکه م
آدي هیچ سؤالی نپرسید، اما جلو آمده و یک . خواست مجبور شود که بعضی از آن دردها را دوباره یادآور گردد دلش نمی. کند

شده بودند، راحت شده  ي آنها زنده مانده و پیروز ي او گذاشت و گفت که خیالش از بابت اینکه همه دستش را بر روي شانه
  .بود

خود را مشغول روي . خواست تعریف کند، مدتی ساکت شد زِد بعد از گفتن داستان، حداقل آن مقداري از داستان را که می
ي پخش و پال شدن  از نحوه. اي که آدي نشان داده بود، کرد هاي به هم ریخته در گوشه ي استخوان هم چیدن کپه

  .انگیز اشتباهی تأسف. زن درمیان آنها پناه گرفته بوده سید که حتماً آن چنگر ها، به نظر می استخوان

اینکه مردم آدي را زن استخوانی نامگذاري کرده بودند جاي تعجبی نداشت؛ خانه به ندرت چیزي جز استخوان در خود 
کرد، موضوعی  ها می استخواناي که خود را وقف  ساحره. ها شده بود رسید که زندگی آدي وقف استخوان به نظر می. داشت
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هاي  دانست باید از زنی با استعداد و توانایی هاي معمولی که می ها، پودرها یا طلسم زِد آثار کمی از معجون. نگران کننده بود
  .دانست کند، فقط دلیل آن را نمی دانست که آدي در چه اموري کنجکاوي می او می. دید آدي انتظار داشته باشد، می

آدي محقق در مطالب تیره و خطرناك . کردند شان را به چیزهاي زنده محدود می معموالً موضوعات مورد عالقه ها ساحره
رسید که اگر بخواهی درباره  به نظر می. داد نیز همین موضوع بود متأسفانه، کاري که زِد باید انجام می. چیزهاي مرده. بود

اي که این تشبیه به  لحظه. شود که بسوزي این کار احتمال زیاد باعث میالبته . آتش چیزي بفهمی، باید آن را بررسی کنی
  .آید ذهنش رسید، دانست که از آن خوشش نمی

زنا بیان توي  خواي چنگ اگه نمی". ها باال آورد گذاشت، نگاهش را از استخوان در حالی که آخرین استخوان را روي کپه می
  ".خونت، آدي، باید در رو بسته نگه داري

ها به سطل  خمِ کامالً شایسته و سرزنشگرش به هدر رفت، چرا که آدي سرش را به کار خودش که بازگرداندن هیزما
دار و خشکش، با لحنی که ظاهراً قرار بود  ساحره با صداي خش. خودشان در کنار اجاق بود، نگه داشته و به زِد نگاهی نکرد

  ".این سومین باره. بند هم انداخته بود و پشت. ددر بسته بو": ي او را بخشکاند، گفت اخم نادیده

قبالً، ". اي هیزم مخفی شده بود برداشت، کمرش را راست کرده و آن را به سمت زِد آورد زن، استخوانی را که پشت تکه
خودم ". هایی ناپیدا، آهسته کرد صدایش را گویی بخاطر تهدید گوش ".ي من نمیومدن زنا هیچوقت نزدیک خونه چنگ

ي  استخوان ضخیم و سفید دنده را به دست او داده و همانطور که زِد کنار کپه ".رتیبی داده بودم که اینطوري باشهت
به نظر میرسه که . حاال، از زمستون به اینطرف، میان نزدیک خونه". ها بر روي زمین زانو زده بود، به او نگاه کرد استخوان

  ".یلش برام یه معماستدل. کنه دیگه استخونا اونا رو دور نمی

. شناخت هیچکس به خوبی او خطرات آن، خصوصیات و وقایع آن را نمی. آدي مدت زیادي در این گذرگاه زندگی کرده بود
توان اینجا را امن کرد، چگونه در مرز دنیاي زندگان و دنیاي مردگان، در مرز  دانست که چگونه می هیچکس بهتر از او نمی
  .بود اکنون باید اینجا امن می. البته مرز اکنون از بین رفته بود. رددنیاي زیرین، زندگی ک

دانستند را  ها هرگز تمام آنچه می زِد کنجکاو بود که چه وقایع دیگري اتفاق افتاده بود که آدي به او نگفته بود؛ ساحره
  .گیشان ها زنانی لجباز بودند، همه هکرد؟ ساحر چرا آدي هنوز با وجود اتفاقات عجیب و خطرناك اینجا زندگی می. گفتند نمی

چراغو روشن ". لنگید کرد، اندکی می آدي همانطور که عرض اتاقی را که فقط با نور آتش روشن شده بود، طی می
  "کنی؟ می
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چراغ خودبخود روشن شده و درخششی نرم به نور . زِد پشت سرش به راه افتاده و یک دستش را به سمت میز حرکت داد
ي  هاي صاف کف رودخانه ساخته شده بود، اضافه کرد و کمک نمود تا دیوارهاي تیره دانِ بزرگی که از سنگآتشِ در آتش

هایی بر روي یک دیوار، کامالً  ردیف قفسه. هاي سفید قرار داشتند بر روي هر دیواري استخوان. اتاق بهتر روشن شوند
ها به اشیائی مربوط به مراسمات تبدیل شده بودند،  جمجمه بسیاري از. هاي جانورانی خطرناك بودند انباشته از جمجمه

در اطراف . هاي گرد تزئین شده و بعضی با نمادهاي باستانی نقاشی شده بودند بعضی به شکل گردنبند درآمده و با پر و دانه
  .به چشم دیده بودترین کلکسیونی بود که زِد تابحال  این عجیب. هایی رسم شده بود بعض از آنها بر روي دیوار طلسم

  "لنگی؟ براي چی می". اش را به سمت پاي آدي اشاره کرد زِد یک انگشت استخوانی

داشت، نگاهی از  آدي همانطور که ایستاده و قاشقی را از قالبی که بر روي مالت دیوار در کنار اجاق نصب شده بود، برمی
  ".هپاي جدیدي که برام درآوردي، کوتاه". ي چشم به او کرد گوشه

اش را گرفته بودند، نگاهی به پاي  اي دست دیگرش چانه زِد در حال که یک دست را به کمر باریکش زده و انگشتان ترکه
ي کافی بلند نیست؛ بعد از اینکه آن را رویانده  هنگامی که آن را دوباره رویانده بود، متوجه نشده بود که به اندازه. آدي کرد

دستش را  ".شاید بتونم قوزکش رو یکم بلندتر کنم": با صداي بلند فکر کرد که. ا را ترك کندبود، مجبور بود خیلی زود آنج
  ".کاري کنم که با هم مساوي بشن". اش برداشته و آن را در هوا تکانی زینتی داد از روي چانه

  ".نه، ممنون". اش نگاهی جدي به او انداخت زد، از روي شانه آدي همانطور که سوپ را بهم می

  "خواد هر دوشون باهم مساوي باشن؟ دلت نمی". زِد یک ابرویش را باال برد

دستی  دونستم که چقدر از اون چوب خودم نمی. تره زندگی با هردو تا پا راحت. از این که پامو برام دوباره درآوردي ممنونم"
  .ده و سوپ داغ را فوت کردقاشق دسته بلند را جلوي لبانش آور ".ولی این پا همین شکلی که هست خوبه. متفرم

  ".شه ترم می اگه با هم مساوي باشن زندگی راحت"

  .سوپ را مزه کرد ".گفتم که نه"

  "لعنت، زن، آخه براي چی؟"

سپس یک قوطی حلبی از . ي آهنی زد تا تمیز شود و آن را دوباره روي قالبش آویزان کرد ي دیگچه آدي قاشق را به لبه
خواد  دلم نمی". تر و خشِ آن نرمتر شد صدایش آهسته. برداشت، درش را پیچانده و باز کردي باالي اجاق  ي تاقچه لبه
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 ".ي زندگیمو بدون اون پا زندگی کنم دونستم چطوریه، انتخابم این بود که بقیه اگه می. دوباره با اون درد مالقات کنم
  .ه برداشته و آن را در سوپ پاشیدي پنجگان دستش را داخل قوطی کرده و با سه انگشت و شصتش اندکی ادویه

زِد انتظار آنچه . دوباره رویاندن آن پا براي آدي، تقریباً زن را کشته بود. گفت شاید آدي راست می. ي گوشش را کشید زِد لبه
موفق شده با این حال، زِد . که اتفاق افتاده بود را نداشت، انتظار واکنش زن به استفاده شدن آنهمه جادو بر رویش را نداشت

. اند اي بوده دانست که آن خاطرات دردناك در چه رابطه بود و توانسته بود درد خاطرات زن را بیرون بکشد، اگرچه هنوز نمی
  .تواند خاطراتی داشته باشد که آن میزان دردناك باشند گرفت که آدي می اما باید در آن زمان این را مد نظر می

. گرفت، اما در آن زمان به شدت مصمم بود که کاري مثبت براي آدي انجام دهد مد نظر می زِد باید قانون دوم جادوگري را
  .ي کار قانون دوم همین بود؛ معموالً فهمیدن اینکه در حال تخلف از قانون دوم هستی خیلی سخت بود شیوه

زِد  ".منظورم براي درده. ت جبران کردمو عالوه بر اون، من برا. دونی، آدي تو بهاي جادو رو تقریباً به خوبی یه جادوگر می"
اي باز رویاندن پا الزم بود، براي بلندتر کردن قوزك نیاز نبود، اما بعد از آنچه آدي تحمل  دانست که آنهمه جادو که بر می

  ".ي کافی انجام دادم شاید به اندازه. شاید درست میگی". میلیِ او را درك کند توانست بی کرده بود، زِد می

  "براي چی تو اینجا هستی، جادوگر؟". ن سفید زن دوباره به او خیره شدندچشما

خواستم  و می. شه فراموشت کرد تو زنی هستی که به سختی می. خواستم تو رو ببینم می". زِد لبخندي موذیانه تحویل او داد
ی به نگاه خیره و جدي آدي اخم ".اینکه ما پیروز شدیم. ي شکست خوردن دارکن رال به دست ریچارد بهت بگم درباره
  "زنا میان اینجا؟ کنی براي چی چنگ فکر می". کرد

به هر سمتی میري : حرف زدنت مثل راه رفتن یه مرد مسته". آدي سرش را به دو طرف تکان داده و نفس عمیقی کشید
من ". ها را بیاورد ست تا کاسهخوا یک انگشتش را به سمت میز دراز کرد، به این معنا که از او می ".جز اون سمتی که هدفته

اگه رال پیروز شده بود، اوضاع به این آرومی که االن . روز اول زمستون اومد و رفت. دونستم که ما پیروز شدیم خودم می
  ".بینم اگرچه خوشحالم که دوباره هیکل استخونیتو می. هستن نبود

  "هستی، جادوگر؟براي چی اینجا ". صدایش پایینتر آمده و خشِ آن بیشتر شد

تو به سوال من ". ها بگریزد تواند از نگاه نافذ آن چشم زِد به سمت میز قدم برداشته و خوشحال بود که براي لحظاتی می
  "زنا مرتب میان اینجا؟ کنی چرا چنگ فکر می. جواب ندادي

زنا به  کنم چنگ من فکر می". تتر تبدیل شده و در مرز عصبانیت قرار گرف تر و با خَشی خشن صداي آدي به لحنی سنگین
  ".اینکه براي یه پیرزن دردسر درست کنن: همون علتی میان اینجا که تو اومدي اینجا
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اونا فقط یه زن خوش قیافه . بینن چشماي من که یه پیرزن نمی". ها بازمیگشت لبخندي زد زِد همانطور که با کاسه
  ".بینن می

  ".زن هم خطرناکتر باشه ترسم که زبون تو از یه چنگ می". دو طرف تکان داد آدي به لبخند او نگاه کرده و سرش را به

  "زنا بیان؟ قبل از این شده بود که چنگ". زِد یک کاسه را به دستش داد

زنا توي  وقتی که مرز سر جاش بود، چنگ". آدي رویش را گردانده و شروع به کشیدن سوپ به داخل کاسه کرد ".نه"
وقتی که مرز سقوط کرد، براي مدتی اونا رو ندیدم، ولی وقتی که زمستون . موندن حیووناي وحشی میگذرگاه همراه باقی 

  ".کنم که یه جاي کار مشکل داره فکر می. این درست نیست. زنا هم اومدن اومد، چنگ

شاید وقتی که ". رداش گرفت و عطر آن را استنشاق ک ي پر معاوضه کرده و آن را جلوي بینی ي خالی را با کاسه زِد کاسه
  ".مرز باالخره از بین رفته، دیگه هیچ نفوذي روي اونا باقی نمونده و خیلی ساده از گذرگاه اومدن بیرون

بعضیاشون از قید و . وقتی که مرز از بین رفت، بیشتر حیووناي وحشی هم باهاش رفتن، برگشتن به دنیاي زیرین. شاید"
من تا قبل از اومدن زمستون، یعنی حدود یه ماه قبل، هیچ چنگ . به مناطق اطرافبندي که داشتن آزاد شدن و فرار کردن 

  ".اي افتاده باشه که اونا اینجان ترسم که اتفاق دیگه می. زنی ندیدم

آدي، چرا از اینجا نمیري؟ با من ": در عوض پرسید. دانست که چه اتفاقی افتاده است، ولی این را نگفت زِد خیلی خوب می
  "... تونه  اونجا می. آیدیندریل بیا. بیا

رسید که تقریباً از حرف و صداي خودش غافلگیر شده  به نظر می. دهان آدي بالفاصله پس از این کلمه بسته شد "!نه"
اش را ترك کند و سپس قاشق را از دستی که کاسه را با  با یک دست ردایش را صاف کرده و اجازه داد تا خشم چهره. باشد

  ".ي منه اینجا خونه. نه". د درآورده و دوباره مشغول کشیدن سوپ شدآن گرفته بو

اش را به کنار میز آورده و  آدي هنگامی که کارش تمام شد، کاسه. کرد زِد با سکوت او را تماشا کرد که باالي دیگچه کار می
با نان . اه آبی و سفید، آوردي راه ر اي در پشت یک پرده روي آن گذاشت و یک قرص نان از پشت پیشخوان، از روي طبقه

کرد، ردایش  اش را روي میز گذاشته و در حالی که پاهایش را زیر خودش جمع می زِد کاسه. به صندلی خالیِ دیگر اشاره کرد
اي از نان را برید و با استفاده از نوك چاقو آن را  آدي روي صندلی روبروي او نشسته و تکه. را کمی باالتر کشید و نشست

  .ي میز هل داد و سپس نگاهش را باال آورده و به نگاه زِد چشم دوختبر رو

  ".لطفاً زِد، ازم نخواه که خونمو ترك کنم"
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  ".من فقط نگرانتم، آدي"

  ".این یه دروغه". آدي تکه نانی در سوپش انداخت

  ".دروغ نیست". داشت، از زیر ابروهایش نگاهی به باال انداخت زِد همانطور که نانش را برمی

  ".دروغه» فقط«". آدي بدون اینکه سرش را بلند کند مشغول خوردن شد

آدي  ".این خلی معرکش. آممم": با دهانی پر از تکه گوشتی داغ گفت. زِد به سوپش بازگشته و با جدیت مشغول خوردن شد
  .رده و دوباره پر کرداش خالی شد، سپس آن را به کنار اجاق ب زِد خورد تا اینکه کاسه. سرش را براي تشکر تکان داد

ي دوست داشتنی و  تو خونه". در راه برگشت به سمت میز، با دستی گه قاشقی در آن قرار داشت به اطراف اتاق اشاره کرد
آرنجش را روي میز گذاشت و . نشسته و تکه نانی را که آدي به او داد برداشت ".جاي خیلی دلپذیریه. قشنگی داري، آدي

کنم که مناسب باشه اینجا، تنهایی  ولی من فکر نمی". کرد، آستینش از ساعد به پایین خزید ه میهمانطور که نان را تک
چرا همراه من نمیاي آیدیندریل؟ اونجا ". با نان به سمت شمال اشاره کرد ".ي اینا زنا و همه نه با وجود چنگ. زندگی کنی

تونه ترتیبی بده که هر جایی دلت خواست  کیالن می. تکلی جا براي زندگی هس. حتماً ازش خوشت میاد. هم جاي قشنگیه
  ".تونی توي دژ بمونی اصالً حتی اگه ترجیح بدي، می. زندگی کنی

  ".نه". چشمان سفید آدي بر روي غذایش ماند

  "...اونجا کلی کتاب و . تونه اوقات خیلی خوبی توي دژ داشته باشه یه ساحره می. تونیم خوش باشیم چرا نه؟ اونجا می"

  ".گفتم نه"

نتوانست . هایش را باالتر زده و همین کار را کرد زِد نیز آستین. شود زِد او را تماشا کرد که دوباره مشغول خوردن سوپ می
  .قاشق را در کاسه گذاشته و از زیر ابروهایش نگاهی به آدي انداخت. براي مدت زیادي به خوردن ادامه دهد

  ".داستان وجود داره، قسمتایی که بهت نگفتماي هم از این  آدي، قسمتاي دیگه"

تونم قشنگ نقش بازي  من نمی. امیدوارم ازم انتظار نداشته باشی که غافلگیر به نظر برسم". آدي یک ابرویش را باال برد
  .اش برگشت دوباره به سمت کاسه ".کنم

  ".آدي، حجاب پاره شده"
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تو از حجاب چی میدونی؟ نمیدونی . هه". نگاهش را باال نیاورد. دست آدي به همراه قاشق در نیمه راه دهانش متوقف شد
  .قاشق مسیرش را تکمیل کرد ".داري چی میگی

  ".دونم که پاره شده من می"

حجاب . ي چیزایی حرف میزنی که امکان ندارن، جادوگر درباره". اش بیرون کشید ي سیب زمینی را از کاسه آدي آخرین تکه
خیالت راحت باشه پیرمرد، اگه حجاب پاره بود، چیزایی خیلی بیشتر ". اش را برداشت ي خالی و کاسهآدي ایستاد  ".پاره نشده
  ".اي نداریم ولی چنین نگرانی. زنا داشتیم که نگرانشون باشیم از چنگ

اي  چهلنگان به سمت دیگ اش گذاشته و آدي را تماشا کرد که لنگ زِد رویش را گرداند، یک دستش را بر روي پشتی صندلی
  ".ها توي این دنیاست سنگ اشک": زِد با صدایی آرام گفت. که از قالبِ بر روي اجاق آویزان بود، رفت

. اش روي زمین افتاده و در سکوت سنگین ترق و تروق کرد و به کناري قل خورد کاسه. آدي در جاي خود متوقف شد
: کنان گفت زمزمه. کمرش راست شده بود. شته باشنددستانِ آدي جلویش قرار داشتند، گویی که هنوز کاسه را نگه دا

مگه اینکه پاي شرافتت به . مگه اینکه بدون هیچ شکی ازش اطمینان داشته باشی. همچین چیزي رو با صداي بلند نگو"
مگه اینکه حاضر باشی اگه دروغ گفته باشی، روحت رو تقدیم محافظ دنیاي مردگان . عنوان جادوگر اول ازش مطمئن باشی

  ".کنی

اگه بخواد همین . کنم اگه بهت دروغ گفته باشم، روحم رو تسلیم محافظ می". چشمان نافذ و میشی زِد به پشت او خیره شد
  ".من خودم دیدمش. ها توي این دنیاست سنگ اشک. لحظه منو بگیره

بهم بگو که چه کار ". دهنوز، آدي تکانی نخور ".ارواح عزیز، ازمون محافظت کنید": آدي با صدایی ضعیف زمزمه کرد
  ".اي انجام دادي، جادوگر احمقانه

. کنی خوام بهم بگی که چرا اینجا توي این گذرگاه، یا الاقل جایی که قبالً گذرگاه بود، زندگی می اول، می. آدي، بیا بشین"
  ".کردي و براي چی از اینجا نمیري چکار داشتی که توي مرز دنیاي زیرین زندگی می

  ".این به خودم مربوطه". یک دستش دامن ردایش را گرفته بود. به او رو کرد آدي چرخیده و

باید بدونم که چه . این قضیه مهمه. آدي، من باید بدونم". با دستی بر پشتی صندلی، زِد خود را به روي پاهایش هل داد
  .تونه کمکی باشه یا نه کردي، تا بفهمم که آیا کارِت می کاري داشتی می
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دونم چی باعث اون درد شده، ولی  خودم اونو دیدم، یادت میاد؟ نمی. کنی دونم با چه دردي زندگی می میخیلی خوب "
خوام که رازتو باهام در میون  ازت به عنوان یه دوست می. خوام که داستانتو بهم بگی ازت می. دونم که چقدر عمیقه می

  ".ل کنملطفاً مجبورم نکن که به عنوان جادوگر اول ازت سؤا. بزاري

خشمِ کوتاهی از آنها گذشته و خیلی زود محو شدند و زن . ي آخر نگاه آدي باال آمده و با نگاه او تالقی کرد با شنیدن جمله
شاید گفتنش به یه . شاید بیش از حد این حرفا رو پیش خودم نگه داشتم. خیلی خوب". سرش را به نشان موافقت تکان داد

خواستی، ازت انتظار  اگه هنوز می. شاید بعد از اینکه بشنوي دیگه کمک منو نخواي. باشه یه دوست، باعث آرامش... نفر 
  ".همشو". یک انگشتش را به سمت زِد دراز کرد ".دارم که هر چیزي اتفاق افتاده رو بهم بگی

  ".البته". زِد لبخند کوچک و اطمینان بخشی به او زد

ها، ناگهان تاپی بر  ي روي قفسه ترین جمجمه امی که نشست، درشتدرست هنگ. اش برگشت لنگان به صندلی آدي لنگ
هاي نیشِ منحنی  انگشتان باریکش دندان. زِد به آنجا رفته و با دو دست آن را بلند کرد. هر دو به آن خیره شدند. زمین افتاد

وانست از روي قفسه به پایین ت پایین جمجمه کامالً مسطح بود؛ نباید می. شکلی که به بلندي دستش بودند را لمس کردند
  .کرد، جمجمه را درست سر جایش گذاشت همانطور که آدي نگاه می. بغلتد

  ".همش میفتن پایین. خوان روي زمین باشن به نظر میرسه که این اواخر استخونا می": آدي با صداي خشدارش گفت

استخونا بهم بگو، چرا اونا رو داري، باهاشون  ي درباره". پس از اخمی نهایی به سمت جمجمه، زِد به صندلی خود بازگشت
  ".از اول داستان شروع کن. کنی؛ همه چیزو چکار می

. خواهد از آنجا فرار کند اي به نظر رسید که دلش می آدي دستانش را بر روي پاهایش برهم قرار داد و لحظه ".همه چیز"
  ".داستان دردناکی براي تعریف کردنه"

  ".، آدي لباي من بیرون نمیادش هم از  حتی یه کلمه"
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  22فصل 

  

  

مادرم موهبت . به دنیا اومدم 2ي نیکوبریسه ، توي منطقه1من توي شهر کوچیک چورا". طوالنی کشید  آدي نفسی
. کسی بود که قبل از من موهبت رو داشت 3مادربزرگم، لیندل. بود» جا افتادگی«اون به اصطالح یه . گی رو نداشت ساحره

  .مادرم از ارواح خوب متشکر بود که یه جا افتادگی بود، ولی از دستشون ناراحت بود که من موهبتو داشتم

اعتقادشون بر اینه که موهبت، نه فقط . شه موهبت دارن منفور هستن و بهشون اعتماد نمی توي نیکوبریسه کسایی که"
حتی اونایی که از موهبت براي خیر و خوبی . هاي نیرويِ خالق، بلکه مربوط به نیروي محافظ هم هست مربوط به جریان

  "ها چی هستن، آره؟ ینگدونی بینل تو که می. باشن 4کنن هم مظنون هستن که یه بِینلینگ استفاده می

اونا، هم . براي اون سوگند وفاداري خوردن. کسایی که به محافظ دنیاي مردگان رو آوردن. آره". زِد تکه نانی را پاره کرد
هاي محافظ رو انجام میدن و براي مقاصد اون کار  کنن، خواسته ها خودشون رو مخفی می توي نور و هم توي تاریکی

کنن  کنن و خودشون رو مخفی می ها براي خیر و خوبی کار می بعضیاشون سال. تونن هر کسی باشن یها م بینلینگ. کنن می
  .ولی وقتی که احضار میشن، دستورات محافظ رو انجام میدن. و منتظر هستن تا به خدمت احضار بشن

بعضی کتابا به همین اسم . هاي مختلفی هم نام برده میشن، ولی باالخره همشون مأمورینی از جانب محافظ هستن به اسم
بعضیاشون افراد مهم و سرشناسی هستن، مثل دارکن رال، که براي کاراي مهم ازشون استفاده . مأمور: کنن ازشون یاد می

براي محافظ منحرف کردن . بعضیاشون مردم کوچه و بازار هستن، که براي کاراي کثیف خورده و ریزه استفاده میشن. میشه
تر میشه منحرف کرد،  اونایی که موهبت ندارن رو راحت. تره موهبت هستن، مثل دارکن رال، از همه سختاونایی که داراي 

  ".ولی حتی اونا هم خیلی نادر هستن

  "دارکن رال یه بینلینگ بود؟". چشمان آدي درشت شده بود
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گفت که یه مأمور . اعتراف کرد خودش برام". داد، یک ابرویش را باال برد زِد همانطور که سرش را براي تأیید تکان می
همشون به محافظ . خواد باشه، و من خودم اسماي مختلفی شنیدم هست، ولی هردوش یکیه، حاال اسمش هر چی می

  ".کنن خدمت می

  ".این خبر خطرناکیه"

مادربزرگ لیندلت ي  داشتی درباره. خیلی کم خبراي از نوع دیگه دارم". زِد نان را در سوپ فرو برده و بعد در دهانش گذاشت
  ".گفتی می

. شدن ها بخاطر هر مصیبتی که سرنوشت به همراه میاورد متهم و اعدام می هاي مادربزرگ لیندل، ساحره در زمان جوونی"
. شدن به اتهام بینلینگ بودن، به ناحق اعدام می. هاي مرده ها و حوادث اتفاقی و متولد شدن بچه براي چیزایی مثل مریضی

خیلی . جنگیدن کردن و می افراد داراي موهبت بخاطر اینکه به ناحق قرار بود اعدام بشن، از خودشون دفاع میبعضی از 
تر بشه و فقط کمک کرد تا ترس و اتهامی که در ذهن تعداد زیادي  این باعث شد که نفرت مردم عمیق. جنگیدن خوبم می

  .از مردم نیکوبریسه بود، براشون ثابت بشه

هاي داراي موهبت رو به حال خودشون بذارن، به  رهبراي نیکوبریسه قبول کردن تا زن. بس اعالم شد آتش نهایتاً یه"
شرطی که براي ثابت کردن اینکه بینلینگ نیستن، به روحشون قسم بخورن که از قدرتشون استفاده نکنن، مگه اینکه یه 

قسم به . خوردن این قسم رو باید براي مردم می. خودشون شوراي پادشاهی بهشون اجازه بده، مثالً شوراي پادشاه توي شهر
  ".اینکه از موهبت استفاده نکنن تا توجه محافظ جلب نشه

  "ها بینلینگ هستن؟ کردن که ساحره براي چی مردم فکر می". زِد یک لقمه از سوپ را قورت داد

تا اینکه بخوان به حقیقت اعتراف کنن، و  تر بود که یه زن رو مسئول مشکالت و دردسراشون بدونن، چون براشون راحت"
اونایی که موهبت دارن، از . تر بود که یه آدم رو متهم کنن، تا اینکه به چیزاي ناشناخته نفرین بفرستن بخش براشون لذت

ایی که از اونج. تونه براي آسیب زدن به اونا هم استفاده بشه تونه به مردم کمک کنه، ولی می کنن که می قدرتی استفاده می
ي محافظ داده شده  میشه براي آسیب زدن استفاده بشه، مردم معتقد شدن که این قدرت باید حداقل قسمتیش از ناحیه

  ".باشه

  ".مزخرفات خرافی": زِد زیر لب غرید

 کنه، ي حقیقی نداره، ولی وقتی که جا میفته و ریشه می دونی، خرافات نیاز به هیچ پایه همونطوري که خیلی خوب می"
  ".تبدیل به یه درخت قوي، اگرچه ملعون، میشه
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  "کرد؟ اي از قدرتش استفاده نمی پس هیچ ساحره". زِد با خرناسی موافقتش را ابراز کرد

رفتن پیش شوراي  بود، و قبلش هم می مگه اینکه براي یه منفعت عمومی می. نه". آدي سرش را به دوطرف تکان داد
ي خودش و براي مردم قسم  رفت پیش شوراي شهر یا منطقه اي می هر ساحره. رفتنگ پادشاهی شهرِ خودشون و اجازه می

خورد که از قدرتش  یه قسم محکم و جدي می. هاي مردم رفتار کنه خورد که طبق خواسته خورد، به روح خودش قسم می می
  ".و شورا هم موافقت کرده باشه اي استفاده نکنه، مگه اینکه ازش چنین چیزي خواسته شده باشه بر روي یا براي فرد دیگه

  "تونستن ازش استفاده نکنن؟ چطوري می. ولی اونا موهبت رو داشتن". زِد با تنفر قاشقش را پایین گذاشت

هیچ وقت جایی که دیگري بتونه ببینه یا روي یه . کردن، ولی فقط مخفیانه و توي خلوت خودشون اونا ازش استفاده می"
  ".کردن فرد دیگه ازش استفاده نمی

اش به عقب تکیه داده و با سکوت سرش را به نشان شگفتی از قانون اول  داد، زِد در صندلی همانطور که آدي ادامه می
  .کردند، تکان داد جادوگري، از چیزهایی که مردم باور می

درباره استفاده  خواست چیزي اون هیچ وقت دلش نمی. کرد مادربزرگ لیندل یه پیرزن سرسخت بود که تنهایی زندگی می"
تونست  و مادرم هم البته نمی. بهم گفته بود که موهبتو رها کنم که همینطوري براي خودش باشه. از موهبت به من یاد بده

گرفتم، ولی خیلی خوب از  کرد، خودم تنهایی یاد می شدم و موهبتم رشد می بنابراین همینطور که بزرگ می. چیزي یادم بده
استفاده از موهبت به هر . کردن تقریباً هر روز در اینباره برام سخنرانی و نصیحت می. موهبت باخبر بودمپلیديِ استفاده از 

نحوي که اجازه داده نشده باشه، طوري وانمود میشد که مثل لمس کردن سیاهیِ خود محافظ باشه، و منم همینو باور کرده 
  .ي همون درخت خرافات بودم من میوه. یدمترس هام عمل کنم خیلی می از اینکه برخالف آموزه. بودم

یه روز وقتی که هشت یا نُه ساله بودم، توي میدون شهر، همراه پدر و مادرم توي یه بازار روز بودیم و اون طرف میدون "
 دختر. ها گیر افتاده بود ي دوم یه دختري تقریباً همسن من بود که بین شعله اونجا توي طبقه. یه ساختمون آتیش گرفت

جیغاي . ي اول رو گرفته بود تونست بهش برسه چون آتیش تمام طبقه کس نمی هیچ. خواست کشید و کمک می جیغ می
تونستم  نمی. خواست کمک کنم دلم می. منم شروع کردم به گریه کردن. سوزوند هاي بدنم رو می آلود دختر تمام عصب ترس

من کاري کردم ". ر هم گرفته و نگاهش را بر روي میز پایین آوردآدي دستانش را روي پاهایش د ".او جیغا رو تحمل کنم
  ".دختر نجات پیدا کرد. که آتیش از بین بره

فکر نکنم کسی به جز اون دختر و والدینش خوشحال شده ". ي آرامِ آدي را که به میز خیره شده بود، نگاه کرد زِد چهره
  "باشن، درست میگم؟
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. دونستن من بودم که این کارو کرده بودم می. دونستن که من موهبت دارم همه می" .آدي سرش را به دو طرف تکان داد
کرد، به یه  اون اصالً به من نگاه نمی. پدرم همونطور وایستاده بود و روشو از من برگردونده بود. مادرم ایستاد و زد زیر گریه

  .کرد هاي محافظ نگاه نمی مأمورِ پلیدي

وقتی مادربزرگ لیندل . لیندل؛ اون مورد احترام بود چون کامالً پاي سوگندش ایستاده بود یه نفر رفت دنبال مادربزرگ"
. مادربزرگ لیندل دختري که نجات داده بودمو با چوب کتک زد. اومد، من و اون دختر رو برد پیش افراد شوراي پادشاهی

  ".دختره یه مدت حسابی گریه کرد

  "چرا؟! زددختره رو کتک ". زده شده بود زِد شگفت

من و ". آدي نفس عمیقی کشید ".اي کنه که از موهبت استفاده بشه براي اینکه به محافظ اجازه داده بود تا اون رو واسطه"
  ".بعد از اون، دیگه دختر با من حرف نزد. اي با هم دوست بودیم شناختیم، تا اندازه اون دختر همدیگه رو می

و بعد مادربزرگ لیندل منو جلوي اون مردا برهنه کرد و اینقدر با چوب زد که ". آدي دستانش را روي شکمش به هم گرفت
بعد مادربزرگ منو . من بیشتر از وقتی که اون دخترِ توي آتیش بود جیغ کشیدم. همه جام پوشیده از تاول و خون شده بود
  .ودم بدتر بوداین تحقیر از کتکی که خورده ب. ي خودش برهنه و خونی توي شهر پیاده برد تا خونه

اون از باالي بینیش منو نگاه کرد، با اون . تونه اینقدر بیرحم باشه ش، ازش پرسیدم که چطور می وقتی رسیدیم خونه"
بیرحم، بچه؟ بیرحم؟ تو حتی یه چوب هم بیشتر از اونی که مستحقش «صورت عصبانی و در همش منو نگاه کرد و گفت، 

» .اون مقداري که الزم بود تا مانع از اعدام شدنت به دست اون مردا بشه نخورديبودي نخوردي و حتی یکی هم کمتر از 
خورم که هرگز موهبت رو بر روي فردي دیگه، به  به امید رستگاري ابدیم قسم می«. و منو مجبور کرد که قسم رو بخورم

محافظ دنیاي مردگان باشه اگر که به هر  ي پادشاه یا یکی از شوراهاش استفاده نکنم، و روحم از آنِ هیچ دلیلی، بدون اجازه
تا زمانی . و بعدش سرم رو کامالً تراشید و کچل کرد» .اي استفاده کنم نحوي از موهبت براي آسیب رسوندن به فرد دیگه

  ".که به سن یه زن بالغ رسیدم، سرم کچل نگه داشته شد

  "چرا؟! کچل"

این . ي موقعیت اجتماعیشه طول موهاي یه زن نشون دهنده دونی، چون توي سرزمین میانه، همونطوري که خودت می"
من در منظر عموم، بدون اجازه، از موهبت استفاده . تر از من نیست کس پایین قرار بود به من و به همه نشون بده که هیچ

  .این یه یادآورِ دائم از جرمی بود که انجام داده بودم. کرده بودم
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. شد اوایل، خیلی دلم براشون تنگ می. دیدم خیلی به ندرت پدر و مادرمو می. ل زندگی کردماز اون به بعد با مادربزرگ لیند"
مادربزرگ لیندل بهم یاد داد که چطور از موهبت استفاده کنم، براي اینکه بتونم به خوبی موهبت رو بشناسم، تا متوجه باشم 

ولی بهش احترام . ت نداشتم، اون زن سرد و خشکی بودمن زیاد مادربزرگ لیندل رو دوس. که چه کاري رو نباید انجام بدم
افتاد، فقط بخاطر این بود که  کرد، که چندین بار هم اتفاق می اگه منو تنبیه می. ذاشتم، چون به مدل خودش منصف بود می

هشدار داده زد، ولی فقط بخاطر نقض مقرراتی که از قبل دربارشون بهم  اون منو حسابی کتک می. قوانینش رو شکسته بودم
زندگی سختی بود، ولی من . اون بهم آموزش داد، توي موهبت منو راهنمایی کرد، ولی هیچوقت بهم محبتی نشون نداد. بود

مهمتر از هر چیزي اینکه استفاده از موهبت رو یاد گرفتم، و بخاطر این همیشه قدردان . نظم و تربیت رو یاد گرفتم
  ".تر از وجود من بود استفاده از موهبت، لمس کردن یه چیز باالتر و باشکوه. ن بودچون موهبت، زندگی م. مادربزرگ هستم

دیگر . رسید که انجام دهد زِد مشغول خوردن سوپ سردش شد، چون کار دیگري به ذهنش نمی ".واقعاً متأسفم آدي"
  .گرسنه نبود

زِد در سکوت منتظر ماند تا . ها خیره شد شعله اش بلند شده و به سمت اجاق رفت و براي مدتی به میان آدي از روي صندلی
آدي لبخند  ".بعد از اینکه به سن یه زن بالغ رسیدم، بهم اجازه دادن که موهام رو بلند کنم". آدي کلماتش را پیدا کند

رم می". کوچکی زد زِد  ".شدم قیافه شناخته می اومد، به عنوان یه زن جذاب و خوش توي اون سن، همونطور که بدنم روي فُ
االن هم جذابیتت کمتر نشده، ". ي آدي گذاشت ي سوپ را کنار زده و رفت تا کنار او بایستد و یک دستش را بر شانه کاسه

  .ها بردارد، یک دستش را بر روي دست او گذاشت آدي بدون اینکه نگاهش را از شعله ".خانوم جان

و . یه جوون ناشی و خام بود، ولی یه مرد قوي و شریف بود اون. بود 5اسمش پِل. بعد از مدتی عاشق یه مرد جوون شدم"
کرد این کار منو  حاضر بود براي من اقیانوس رو قاشق قاشق بیاره، اگر که فکر می. براي من مثل خود مهربونی بود

هم اجازه بده کنه تا صورت اونو بهم نشون بده، و ماه در میاد تا ب کردم که خورشید طلوع می من فکر می. کنه خوشحال می
شوراي پادشاهیِ چورا، به ریاست . خواستیم با هم ازدواج کنیم ما می. هر طپش قلبم براي اون بود. که لباي اونو بچشم

آدي دستش را از دست او برگرفته و یک مشت از  ".اي براي خودشون داشتن ، فکراي دیگه6مردي به نام مترین گالییِنه
با پسر . اونا تصمیم گرفتن که من باید با مردي از شهر بغلی ازدواج کنم". گرفت ردایش را در مقابل شکمش به چنگ

اینکه یه ساحره با سوگند خودش به مردمِ یه شهر متعهد شده باشه، . ي افتخار بودم من براي مردم چورا مایه. شهردار اونجا
ي  تر بدن، مایه ه مرد مهم از یه شهر بزرگاینکه منو به ی. به عنوان نشان تقوا و پاکی مردم اون شهر به حساب میومد

هاشون روابط تجاريِ  داد، که یکی از مهمترین این کار، دو شهر رو از چند جهت به هم پیوند می. خوشی، هیجان و امید بود
. رفتم پیش مادربزرگ لیندل و بهش التماس کردم که برام پادرمیونی کنه. زده شده بودم من حسابی وحشت. ارزشمند بود
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بهش گفتم که موهبت مال منه و نباید . ي تجاري باشم، گفتم خواد بهاي یه رابطه براش از عشقم به پِل و اینکه دلم نمی
موهبتی که داشت در . مادربزرگ لیندل یه ساحره بود. ساحره یه برده نیست. ازش براي به بردگی کشیدن من استفاده بشه
و مردم بیش از یه احترام . چون اون به سوگندش وفادار بود. ذاشتن احترام مینظر مردم مورد تحقیر بود، ولی مردم بهش 

  ".من بهش التماس کردم که کمکم کنه. ترسیدن معمولی براش قائل بودن، اونا ازش می

  ".رسه که بخواد کمکت کنه از اون آدمایی به نظر نمی"

اون روز . تنهاش بذارم تا بتونه روي این قضیه فکر کنه مادربزرگ وادارم کرد تا یه روز. اي نبود که پیشش برم کس دیگه"
بهم . وقتی در پایانِ روز اومدم پیشش، بهم گفت که جلوش زانو بزنم و سوگند رو تکرار کنم. ترین روز زندگیم بود طوالنی

و حال اونکه قبالً هم اي که در زندگیم این سوگند رو خورده بودم، از ته دل اونو بگم،  گفت که بهتره بیش از هر زمان دیگه
  .تک کلماتش رو از ته دل گفتم من زانو زدم و سوگند خوردم و تک. کرد که اون سوگند رو تکرار کنم معموالً منو وادار می

مادربزرگ از باالي بینیش به من نگاه کرد و . هنوز روي زانوهام بودم. وقتی تموم شد، نفسمو حبس کردم و منتظر موندم
بچه، اگرچه تو روح سرکشی داري، ولی تالش کردي و «و بعد گفت، . ش بود شگیش هنوز روي چهرهاون اخم جديِ همی

. امیدوارم روزي رو به چشم نبینم که اونو بشکنی. مردم از تو سوگندت رو خواستن و تو هم اونو ادا کردي. اونو رام کردي
ترین گالییِنه صحبت میمن ترتیب شورا رو میدم و ب. بیش از این هیچ دینی به مردم نداري تو با پِل ازدواج . کنم ا م

  ".ي دامنش گریه کردم من توي لبه» .کنی می

خوب، باالخره با عشقت ". زِد یک ابرویش را بلند کرد. آدي ساکت بود، به وسط آتش خیره شده و غرق در خاطراتش بود
  "ازدواج کردي؟

کرد، سوپ را  از روي قالبش برداشته و همانطور که زِد نگاهش میقاشق را  ".آره": آدي با صداي خشدار نرمی زمزمه کرد
  ".کردم که زندگی فراتر از هر خوشیه براي سه ماه، فکر می". نهایتاً آن را در جاي خود آویزان کرد. بهم زد

گذاشته و با هاي او  زِد یک دستش را دور شانه. لرزید همانطور که به جلو خیره شده بود، دهانش بدون هیچ صدایی می
  ".بذار برات یه فنجون چایی بیارم. بشین، آدي". مالیمت او را به کنار میز برگرداند

خاست بازگشت، آدي هنوز نشسته بود، دستانش در هم و بر روي میز بود  هایی که از آنها بخار برمی هنگامی که زِد با فنجان
زِد پیش از آنکه آدي . ر آدي گذاشت و خودش روبروي او نشستزِد یک فنجان را در دستان الغ. و به روبرو خیره شده بود

  .آماده باشد به او فشار نیاورد تا داستانش را ادامه دهد
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 ".من حامله بودم. کردیم روي می ي شهر پیاده یه روز، روز تولد نوزده سالگیم، من و پِل توي حاشیه". باالخره آدي ادامه داد
با فکر کردن به . ها گذروندیم اون روز رو با گذشتن از کنار مزرعه". یک جرعه نوشیدفنجان را با دو دست بلند کرده و 

خوب، خودت با حماقت عشق توي اون سن آشنا هستی ... مون و دست توي دست هم بودن و  هاي مختلفی براي بچه اسم
  .دیگه

کس اونجا  به نظرم عجیب اومد که هیچ. شدیم ي شهر رد می توي راه برگشت، باید از کنار آسیاب چورا، درست توي حاشیه"
. اي دیگر از چایش نوشید اي چشمانش را بسته و بعد جرعه آدي براي لحظه ".همیشه یه نفر کنار آسیاب بود. نبود

  ".اونا منتظرمون بودن. 7مسلک پارسایان. اونطوري که معلوم شد، اونجا آدمایی بودن"

هایی منظم از افرادي بودند که  اي بزرگترِ نیکوبریسه، مسلک پارسایان گروهاندر شهره. دانست ي این گروه می زِد درباره
هایی دیگر، افرادي شبیه آنها بودند که  در سرزمین. کردند کن می ها را شکار کرده و در نگاه خودشان پلیدي را ریشه بینلینگ

چندان روي مدرك اتهاماتشان حساسیتی به  هیچ کدامشان. ي آنها یکی بودند هایی دیگر براي خود داشتند، ولی همه نام
اگر آنها . اند یک جنازه، تنها مدرکی بود که نیاز داشتند تا ثابت کنند که کارشان را به نحو احسنت انجام داده. دادند خرج نمی

والً در شهرهاي کوچکتر، مسلک معم. بود گفتند که این جنازه متعلق به یک بینلینگ است، پس آن یک بینلینگ می می
مسلک پارسایان به شدت مورد ترس . کردند کلفت بود که خودشان را به این سمت منصوب می ترکیبی از افراد قاتل و گردن

  .و ترسی بجا. اجتماع بود

. توي اتاقایی جداگونه توي زیرزمین آسیاب... ". صداي آدي شکست، اما فقط همین یک بار "...اونا ما رو گرفتن و بردن "
تقریباً اونقدر ترسیده . نمی دونم با پِل چه کار کردن. داد یک بود و بوي دیواراي سنگیِ مرطوب و غبار غالت میاونجا تار

  .کشیدم بودم که حتی نفس نمی

ترین گالیینه گفت که من و پل بینلینگ هستیم" اون گفت که من اونطوري که باید ازدواج نکردم تا توجه محافظ رو به . م
ها با خودش مرگ به  ن تابستون توي شهر یه مریضی، یه تب، شایع شده بود و براي خیلی از خانوادهاو. چورا جلب کنم
من چنین چیزي رو انکار کردم، و قسمم رو تکرار . مترین گالییِنه گفت که من و پل مریضی رو آورده بودیم. همراه آورده بود

  .شده بود، آن را در میان انگشتانش گرداند آدي همانطور که به داخل فنجان خیره ".کردم تا مدرکم باشه

در چاي او ریخته بود تا کمی آرامش  8زِد اندکی از پودر برگ ابر ".کنه کمکت می. بخور آدي". زِد دست او را لمس کرد
  .کند

                                                           
٧  The Blood of the Fold :دانند كه هر كس  ي مقدس خود را اين مي ي نيكوبريسه هستند و وظيفه گروهي متعصب و خرافاتي كه متعلق به منطقه

كه به نظر بنده رسيد » خون پارسايان«يا » خون معتقدين«شود  ي تحت اللفظي نام اين گروه مي ترجمه. بودن است پيدا كرده و اعدام كنندمشكوك به بينلينگ 
  .در نام آنها، اشاره به همان طايفه يا گروه يا مسلك باشد» خون«ي  منظور از كلمه
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این  مترین گالییِنه گفت که من و پل بینلینگ هستیم و قبرستون شهر پر از مدرك براي". اي طوالنی نوشید آدي جرعه
ي مسلک، مثل سگاي شکاري  افراد دیگه. خواد تا من و پل حقیقت رو بگیم و اعتراف کنیم اون گفت که فقط می. حرفشه

  .من خیلی براي پل ترسیده بودم. کردن و آماده بودن که ما رو تیکه پاره کنن اطراف یه خرگوش غرّش می

ل میارن، تا وادارش کنن که منو به عنوان یه بینلینگ معرفی دونستم که بدتر از این به سر پ زدن، می وقتی که منو می"
هرچی من انکار . هیچی براي مسلک بهتر از این نبود که کسی یکی از عزیزانش رو به عنوان یه بینلینگ معرفی کنه. کنه
  ".دادن اونا گوش نمی". آدي به چشمان او خیره شد ".داد کردم کسی به حرفم گوش نمی می

وقتی توي یه . براي اونا اهمیتی نداشت. کرد، آدي گفتی، هیچ فرقی ایجاد نمی هر چیزي که تو می": گفتزِد به آرامی 
  ".اي نداره ي فلزي میفتی، مذاکره کردن با آهن هیچ فایده تله

کرده اگه از موهبت استفاده ". اش نقابی از آرامش بر روي یک طوفان بود چهره ".دونم می". آدي با تکان سرش تأیید کرد
مثل این . تونستم جلوشو بگیرم، ولی این کار بر خالف تمام چیزایی بود که یاد گرفته بودم و بهش اعتقاد داشتم بودم، می

کردم که این کار، کفر  حس می .کرد اونچیزي که اون مردا میگن حقیقت داره بود که استفاده از موهبت به خودم ثابت می
  ".زدن، مثل اینکه موهبت رو نداشته باشم، بی دفاع بودم و میوقتی که اون مردا من. به خالق هست

تونستم فریاداي پل رو که از یه اتاق دیگه  کشیدم، می حتی همون موقعی که جیغ می". آدي فنجانش را کامالً خالی کرد
  ".شد بشنوم منعکس می

  ".خودتو سرزنش نکن. تو نبوده، آديتقصیر ". زِد به کنار آتش رفته و قوري را آورد و دوباره فنجان او را پر کرد

خواستن که پل  اونا ازم می". اي نگاهش را بر روي او باال آورد ریخت، آدي لحظه همانطور که زِد براي خودش نیز چاي می
تونن کاري  تونن منو بکشن، ولی نمی کنم، اینکه می من بهشون گفتم که این کارو نمی. رو به عنوان بینلینگ معرفی کنم

  .که چنین چیزي رو بگمبکنن 

حرفتو «اون گفت، . تونم لبخندشو ببینم توي ذهنم هنوز می. مترین خم شد و جلو اومد و سرش رو نزدیک صورت من آورد"
پِل هست که ازش . خوایم بینلینگ رو معرفی کنه ولی اهمیتی نداره، چون تو کسی نیستی که ازش می. کنم، دختر باور می

  ».تو بینلینگ هستی. خوایم پل تو رو معرفی کنه می. رفی کنهمیخوایم بینلینگ رو مع

مترین بینیم رو . اون چیز دهنمو سوزوند. بعدش مردا منو محکم گرفتن و مترین سعی کرد یه چیزي بریزه توي حلقم"
اونو قورت خواست که خفه بشم، ولی بدون اینکه بخوام  من دلم می. شدم دادم یا اینکه خفه می یا باید قورت می. گرفت

                                                                                                                                                                                           
٨ Cloud leaf 
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تونستم کوچکترین صدایی  نمی. تونستم صحبت کنم نمی. اون مایع گلومو سوزوند، مثل اینکه آتیش قورت داده باشم. دادم
دردي بیش از اونی که هرگز تجربه . فقط درد سوزناك بود. هیچ صدایی نداشتم. تونستم حتی جیغ بکشم نمی. ایجاد کنم
  .گویی بخواهد گلویش را تسکین دهدیک جرعه از چاي نوشید،  ".کرده بودم

مترین موهاي منو محکم گرفت تا نتونم . بعد مردا منو بردن توي اتاقی که پل بود و منو به یه صندلی جلوي اون بستن
اونا بیشتر . صورتش به سفیدي برف شده بود. از دیدن اینکه چه بالیی به سر پلِ من آورده بودن قلبم شکست. تکون بخورم
همانطور که در ذهنش به آن خاطره خیره شده بود، انگشتان خودش  ".و بریده بودن؛ هر بار یه بند از یه انگشتانگشتاش ر

  .به دور فنجان محکم شدند

. چشماي پل درشت شده بودن و به من خیره شده بود. مترین به پل گفت که من اعتراف کرده بودم که پل یه بینلینگه"
سعی کردم سرمو تکون بدم که واقعیت نداره، . قت نداره، ولی هیچ صدایی بیرون نمیومدخواستم جیغ بکشم که حقی من می

  .ولی مترین سرمو نگه داشته بود تا نتونم

اونا گفتن فقط براي این انگشتاشو . ش رو قطع کردن اونا یه انگشت دیگه. کنه پل بهشون گفت که حرفشونو باور نمی"
رن که من اونو بینلینگ معرفی  می لرزید نگاهشو روي  پل همونطوري که می. کنن فقط بخاطر حرف من اینکارو می. کردمب

خواد اون  اونا به پِل گفتن که من گفته بودم دلم می. کنه گفت که حرفشونو باور نمی من نگه داشته بود و مرتب بهشون می
  .گفت که اون عاشق منه. کنه گفت که حرفشونو باور نمی هنوز پل می. کشته بشه، چون اون یه بینلینگه

تونستم  بعد مترین به پل گفت که من اونو به عنوان یه بینلینگ معرفی کرده بودم و اگه این قضیه واقعیت نداره، من می"
اون به پل گفت که من قول داده بودم چنین چیزي رو انکار نکنم، . ذاشتن که هر دوي ما بریم اینو انکار کنم و اونا هم می

برام داد کشید که انکار . پل براي من داد کشید که بهشون بگم. خواد اون بخاطرش بمیره لینگه و من دلم میچون پل یه بین
  .اون اسمم رو فریاد کشید، فریاد کشید که یه چیزي بگم. کنم

بود؛ مترین موهامو محکم گرفته . کرد صدام کار نمی. گلوم آتیش گرفته بود. تونستم چیزي بگم من سعی کردم، ولی نمی"
پل همونطوري که به من خیره شده بود، همونطوري که من ساکت نشسته بودم، چشماش . تونستم از جام تکون بخورم نمی

  .درشت شده بودن

 "چطور تونستی با من همچین کاري بکنی، آدي؟ چطور تونستی منو یه بینلینگ معرفی کنی؟". بعد پل با من حرف زد
  .بعدش گریه کرد



١١ 

 

 

گفت که اگه پل اینکارو بکنه، اونا حرف اون رو به حرف من ترجیح . که منو یه بینلینگ معرفی کنهمترین ازش خواست "
ي اون نمیگم که جون  من چنین چیزي درباره«پل با صداي آهسته گفت، . شد میدن، چون من موهبت داشتم و پل آزاد می

  ".شکست اون کلمات قلبمو» .اگرچه که اون به من خیانت کرده. خودمو نجات بدم

ها خیره شده بود، زِد متوجه شمعی بر روي پیشخوان در پشت سر آدي شد که کامالً ذوب  همانطور که آدي به دور دست
. شدند را حس کند توانست امواج قدرتی که از آدي منتشر می او می. اي کوچک از شمع مذاب را تشکیل داده بود شده و حلقه

  .آن را بیرون داد. ستزِد متوجه شد که نفسش را حبس کرده ا

خواد من ببینم که  گفت می. اون سر پل رو جدا کرد و جلوي من گرفت. مترین گلوي پل رو برید": آدي خیلی ساده گفت
مردا سرِ منو عقب . خواد من توي عمرم ببینم گفت این آخرین چیزیه که می. پیروي از محافظ چه بالیی به سر پل آورده بود

  .مترین از اون مایع سوزان توي چشمام ریخت. ز نگه داشتنگرفتن و چشمام رو با

  .من کور شدم"

کرد من بهش خیانت  پلِ من از دست رفته بود، اون در حالی مرده بود که فکر می. توي اون لحظه، یه اتفاقی درونم افتاد"
. یه سوگند وفادار موندم یه دفعه متوجه شدم که همش تقصیر خودمه که به. رسید کردم، زندگی خودم داشت به آخر می
دیگه هیچی برام اهمیت نداشت؛ . خردانه، بخاطر یه خرافات ابلهانه از دست رفته بود زندگی عشقم، بخاطر یه سوگند بی

  .همه چیزم نابود شده بود

نم رو سوگندم به این که از موهبت براي آسیب رسوندن به کسی استفاده نک. موهبت رو آزاد کردم و خشمم رو رها کردم"
. تونستم صداي پاشیدن خونشون به دیواراي سنگی رو بشنوم تونستم بشنوم؛ می تونستم ببینم، ولی می نمی. شکستم

تونستم ببینم، براي  نمی. اي توي اون اتاق، چه انسان باشه یا موش رو ریز ریز کردم هر موجود زنده. کردم وحشیانه حمله می
تونستم بفهمم که آیا کسی فرار کرده  نمی. کردم تونستم حس کنم حمله می ه میهمین خیلی ساده به هر حیات و زندگی ک

کردم، ممکن بود قبل از اینکه  به نوعی خوشحال بودم که کور شده بودم، وگرنه با دیدن اون کاري که داشتم می. یا نه
  .کارمو تموم کنم دست بکشم

  .یکی کم بود. ها رو شمردم راف اتاق حرکت کردم و جنازهوقتی همه چیز آروم شد، همه چیز مرده بود، کورکورانه اط"

دونم، جز اینکه فکر  اینکه چطوري راهم رو پیدا کردم، اصالً نمی. چهار دست و پا خودمو به مادربزرگ لیندلم رسوندم"
و ازم پرسید که  منو روي پاهام وایستوند. وقتی که مادربزرگ منو دید، واقعاً غضبناك شده بود. کنم موهبت هدایتم کرد می

  ".آیا سوگندم رو شسکته بودم یا نه
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  "چطوري جواب دادي؟. تونستی حرف بزنی ولی تو که نمی". زِد به جلو خم شد

رفتم به . با قدرت موهبت، اونو از گلوش گرفتم و بلندش کردم و محکم کوبیدمش به دیوار". آدي لبخند کوچک سردي زد
با تمام قدرتش . اون باهام جنگید. از عصبانیت گلوشو فشار دادم. دادم که آره سمتش و با تکون دادن سرم بهش جواب

دونستم که موهبت توي افراد مختلف،  وقت تا اونموقع نمی هیچ. تر بودم تر بودم، خیلی قوي ولی من قوي. باهام جنگید
  .دفاع بود اون در مقابلم مثل یه عروسک چوبی بی. متفاوت هست

تونستم بهش آسیبی  خواست بکشمش، اما نمی دلم می  این سؤال رو پیش از هر چیزي ازم پرسیده بود، اگرچه بخاطر اینکه"
بهم . اون اومد پیشم و شروع کرد به درمان جراحاتم. تونستم وایستم رهاش کردم و خودم نقش زمین شدم؛ دیگه نمی. بزنم

  .این کاري که با من شده بود اشتباه شدیدتري بود گفت که من کار اشتباهی کرده بودم که سوگندمو شکسته بودم، ولی

کرد، بلکه براي اینکه سوگند رو شکسته  نه بخاطر اینکه داشت کمکم می. دیگه هیچوقت از مادربزرگ لیندل نترسیدم"
ز به بعد، اون از اون رو. دونستم از اون قویترم بودم، من دیگه فراتر از قوانینی بودم که بهم یاد داده بودن و بخاطر اینکه می

  .خواست من خوب بشم تا بتونم زودتر از پیشش برم کنم مادربزرگ کمکم کرد چون می فکر می. ترسید از من می

چند روز بعد، مادربزرگ لیندل اومد خونه و بهم گفت که از طرف شوراي پادشاهی احضار شده بوده و ازش بازجویی کرده "
ترینگفت که تمام مردایی که توي آسیاب . بودن رده بودن به جز ماون فرار کرده بود. بودن، تمام افراد مسلک پارسایان، م .

خواست که  اونا حرفشو باور کردن، یا الاقل گفتن که باور کردن، چون دلشون نمی. مادربزرگ به شورا گفت که منو ندیده
رد رو به اون شکل تکان دهنده کشته بود، ب عالوه بر یه ساحره ا مادربزرگ هم مقابله کنن، بنابراین اجازه اي که اونهمه م

  ".دادن که مادربزرگ بره پی کارش

اي بررسی کرده و بعد یک  آدي فنجان را لحظه. هایش رفع شدند به نظر رسید که مقداري از اضطراب و تَنش از شانه
کما بیش در ذهنش آرزو . چاي ریخت زِد مقداري دیگر. فنجان را جلو آورد تا زِد آن را دوباره گرم کند. ي دیگر نوشید جرعه

  .کرد که داستان به پایان رسیده باشد فکر نمی. کرد که کاش مقداري از پودر برگ ابر را در چاي خودش نیز ریخته بود

  ".مو از دست دادم من بچه": آدي با صداي خشدارِ نرمی گفت

  ".متأسفم آدي". زِد نگاهش را باال آورد

پس از اینکه زِد کتري را پایین گذاشت، آدي یکی از دستان او  ".دونم می". با نگاه او تالقی کند آدي نگاهش را باال آورد تا
انگشتانش را به نرمی روي گردنش  ".گلوم خوب شد". دستانش را عقب کشید ".دونم می". را در دو دست خود گرفت

  ".هن روي سنگ باشهولی باعث شد که صدام مثل کشیدن آ". کشیده و سپس آنها را درهم فرو برد
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  ".ي شخصیتت تناسب داره آهن با بقیه. من از صدات خوشم میاد". زِد لبخندي به او زد

مادربزرگ لیندل به اندازه من قوي نبود، ولی . من کور شده بودم. چشمام ولی بهتر نشدن". شبحِ لبخندي از لبانش گذشت
بهم یاد داد که با . بهم یاد داد که بدون چشمام ببینم. ام میشههاي زیادي دیده بود که با موهبت انج اون پیر بود و حقه

  .بینم از بعضی جهات بیشتر می. این بینایی مثل چشما نیست، ولی از بعضی جهات بهتره. موهبت ببینم

اون دوست نداشت با کسی زندگی کنه که سوگند رو . بعد از اینکه خوب شدم، مادربزرگ لیندل ازم خواست که برم"
ي محافظ، بخاطر  چه از ناحیه. ترسید که من دردسر براش بیارم می. بود، اگرچه که من از خون خودش بودم شکسته

  ".ترسید که بخاطر من دردسر از راه برسه ي مسلک پارسایان، نمی دونست، ولی می شکستن سوگندم، یا از ناحیه

  "حاال دردسر از راه رسید؟". داد اش را کمی کشش اش تکیه داده و عضالت منقبض شده زِد به عقب صندلی

دردسر از راه ". همانطور که به جلو خم میشد ابروهایش را باال برد ".اوه، آره": آدي با صدایی آهسته و تهدیدآمیز گفت
 مردایی. اي افراد حرفه. افرادي که در خدمت پادشاه بودن. بیست نفر از مسلک پارسایان: مترین گالییِنه اونا رو آورد. رسید

هاي عبوس و وحشی که همشون خیلی تمیز روي اسباشون نشسته  جنگ دیده و کار کشته؛ مردایی درشت هیکل، با چهره
هایی که همه یه شکل و با یه زاویه نگه داشته شده بود، توي یه صف منظم ایستاده  بودن و با شمشیر و سپر و پرچم و نیزه

ي پادشاهی  ي درخشانی پوشیده بودن که با نشون برجسته تنه نیم هاي زنجیرباف و زره همشون خیلی تمیز زره. بودن
ي  همه. خورد درخشید و همشون کاله خودایی داشتن که پراي درشت قرمز رنگ روشون موقع سواري تکون می می

  .اسباشون سفید رنگ بود

دقت زیاد صفشون رو مرتب  کردم که جلوي من با من توي ایوون ایستاده بودم و با چشماي موهبت اونا رو نگاه می"
داشتن و با بلند شدن یه انگشت  همه اسبا قدماشونو به یه شکل برمی. کنن، انگار که قراره براي خود پادشاه نمایش بدن می

ي  اونا جلوي من پخش شده بودن و آماده و مشتاق بودن که وظیفه. شدن فرمانده، همه توي یه صف متوقف می
فرمانده با صداي بلند به من . کرد مترین پشت سر اونا روي اسبش منتظر ایستاده بود و نگاه می .وحشتناکشون رو انجام بدن

  "».تو به جرم بینلینگ بودن بازداشت هستی، و به همین عنوان هم اعدام میشی«: گفت

  ".پلِ من. من به پل فکر کردم". اي بلند کرده و نگاهش با زِید مالقات کرد ي درون حافظه آدي سرش را از منظره

حتی یه شمشیر هم از غالف بیرون نیومد، یه نیزه هم به سمتم گرفته ". اش سخت شده و به نقابی آهنین بدل شد چهره
من صف رو از چپ به راست جارو کردم، هر مرد به . نشد، یه پا هم زمین رو لمس نکرد، قبل از اینکه همشون مرده بودن

تک تکشون به استثناي . تاپ تاپ تاپ. ریختم، به سرعت یه فکر کردن نفر می نوبت، هر چی داشتم رو به نوبت توي هر
  .خوردن زمین پوش دو طرفش می اي سنگی روي اسب سفیدش نشسته بود و مرداي زره حرکت و با چهره اون بی. فرمانده
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زره «بهش گفتم، . نگاه کردموقتی که تموم شد، وقتی که آخرین سپر هم روي زمین آروم گرفته بود، به چشماي فرمانده "
بعد بهش » .خوره گناه به درد می فقط در مقابل مردم بی. خوره در مقابل یه بینلینگ واقعی، یا یه ساحره، به هیچ دردي نمی

با صدایی آروم و محکم پرسید . گفتم که باید از طرف من، از طرف یه ساحره به اسم آدي، یه پیغامی رو به پادشاه برسونه
بهش بگو که اگه یک نفرِ دیگه از مسلک پارسایان رو براي گرفتن من بفرسته، اون آخرین  "من گفتم، . ام چیهکه پیغ

اون بدون هیچ اثري از احساسات توي چشماي سردش، لحظاتی منو نگاه کرد و  ".فرمانی خواهد بود که توي زندگیش میده
  ".ه، از اونجا دور شدبعد اسبش رو برگردوند و بدون اینکه پشت سرش رو نگاه کن

  ".بهم گفت که از زیر سقفش بیرون برم و هرگز برنگردم. مادربزرگم بهم پشت کرد". نگاه آدي به روي میز پایین رفت

اي که به حد کافی قدرت داشته باشد تا بتواند مردها را به آن شکل بکشد، اندك لرزشی به  زِد با فکر کردن به ساحره
مترین ". اي آنقدر در موهبت قوي باشد به شدت نادر بود که ساحره. آنکه بتواند آن را کنترل کند اش افتاد، پیش از پیشانی

  "چی؟ اونو نکشتی؟

  .لبخندي بدون خوشی بر لبانش نشست. آدي سرش را به نشان نفی تکان داد

  ".اونو با خودم بردم. نه"

  "اونو با خودت بردي؟"

دونست من کجا هستم و  یه طوري پیوندش دادم که همیشه می. به خودم پیوند دادمزندگیش رو . اونو به خودم پیوند دادم"
ي خودش اهمیت داشته  شد، مجبور بود بیاد پیش من، حاال هر جایی که باشم، بدون اینکه خواسته هر بار که ماه نو می

  ".بتونه بیاد پیشمش اینقدر باهام کم باشه که هر ماه  اون مجبور بود دنبالم بیاد، حداقل فاصله. باشه

، پاییتخت و محل سکونت پادشاه 9من یه بار یه مردي رو توي وینستد". زِد با اخم، ته مانده چاي در فنجانش را نگاه کرد
ترین بود. دیدم 10کلتون کور هم . اون یه گدا بود که اگه درست یادم بیاد انگشتاي یه دستش رو از دست داده بود. اسمش م
چشماش از حدقه بیرون ". کرد آدي داشت او را تماشا می. شمان زِد ناگهان به چشمان آدي خیره شدندچ "...چشماش . بود

  ".اومده بودن

  .اش دوباره مانند آهن، سخت شده بود چهره ".آره، از حدقه بیرون اومده بودن". آدي با تکان سرش تأیید کرد

  ".ذاشتم که فریادهاش خأل درونم رو پر کنه بریدم و می اول هر ماه، اون میومد پیش من و منم یه چیزي از بدنش می"
                                                           
٩ Winstead 
١٠ Kelton 
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خوب، پس توي کلتون مستقر ". حقیقتاً که از آهن بود. زِد به عقب تکیه داد و کف دستانش به روي میز فشرده شده بودند
  "شدي؟

تن منو توي تونس هایی گشتم که موهبت دارن، کسایی که می من سفر کردم و دنبال زن. هیچ جایی مستقر نشدم. نه"
دونست، ولی هر فرد جدیدي حداقل  گشتم نمی کس چیز زیادي از اون چیزي که من دنبالش می هیچ. مطالعاتم کمک کنن

  .دونستن دونست که دیگران نمی ي کوچیک می یه نکته

ابد زنده بمونه و  خواست که اون تا دلم می. بریدم مترین دنبالم میومد و هر ماه پیشم میومد و منم یه چیز دیگه ازش می"
اون کسی بود که پل . ي پل رو از دست بدم اون کسی بود که با مشتش به پایین شکم من زده بود، تا بچه. تا ابد زجر بکشه
  ".اون کسی بود که منو کور کرده بود. رو کشته بود

اون کسی بود ". درخشیدند میي چراغ به رنگ قرمز  همانطور که آدي به روبرو خیره شده بود، چشمان سفیدش در نور شعله
  ".خواست مترین گالیینه تا ابد زجر بکشه دلم می. که باعث شد پل فکر کنه من بهش خیانت کردم

  "دووم آورد؟.... حاال چه مدت". ي مبهمی با دستش کرد زِد اشاره

یه روز یه ": آدي ادامه داد. زِد اخم کرد ".به اندازه کافی نبود، و در عین حال مدت زیادي بود". آدي نفس عمیقی کشید
براي چی اون . فکري به ذهنم رسید، اینکه من هیچ وقت از موهبت استفاده نکرده بودم تا جلوي خودکشی مترین رو بگیرم

داد؟ براي همین  ش بدم؟ چرا خیلی ساده زندگیش رو پایان نمی ذاشت اونطوري شکنجه هنوز پیش من میومد؟ چرا می
نیازش براي دوباره اومدن پیش خودم رو قطع . یه تیکه از بدنش رو بریدم، پیوند رو هم قطع کردمي بعد که اومد و  دفعه
  ".ولی یه طوري این کارو کردم که متوجه نشه، تا اگه خواست بتونه خیلی راحت منو بطور کلی فراموش کنه. کردم

  "خوب، پس اون آخرین باري بود که دیدیش؟"

. کردم که آخرین بار باشه، ولی ماه بعد دوباره برگشت فکر می. نه". دو طرف تکان داد اي جدي سرش را به آدي با چهره
تصمیم گرفتم که دیگه وقتشه تا با جونش . از فکرِ دلیل برگشتنش تا مغز استخونم یخ زد. وقتی که نیازي نداشت، برگشت

ولی عزمم رو جزم کردم که قبل از . ده بود رو بدهي افراد دیگه کر بهاي کارایی که با من کرده بود، کارایی که با پل و همه
  .گرفتن جونش، ازش جواب این سوال رو بگیرم

اون . اي نداشته باشم کردم هیچ وقت براش مورد استفاده چیزایی که فکر می. توي سفرهام، چیزاي زیادي یادگرفته بودم"
اي بیش از هر  کردم تا بفهمم که مترین از چه شکنجه از چیزي که یادگرفته بودم استفاده. شب یه مورد استفاده پیدا کردم
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هاي فرد رو به دست بیاره، ولی براي فهمیدن اسرار  اون حقه از موهبت کارش این بود که ترس. اي وحشت داره چیز دیگه
  .هاش رو به زبون آورد مترین بر خالف خواست خودش، کلمات از دهنش بیرون ریختن و ترس. خورد دیگه به درد نمی

چیزایی : تمام طول اون شب و فرداش تنها گذاشتمش تا از ترس عرق بریزه و خودم به دنبال چیزایی که نیاز داشتم رفتم"
. وقتی که باالخره با اون چیزا برگشتم، تقریباً از ترس دیوونه شده بود. که مترین بیش از هرچیزي ازشون وحشت داشت

  .کنه اون گفت که نمی. ش رو اعتراف کنهازش خواستم که اسرار. ترسش خیلی عمیق بود

هاي  پناه روي زمین نشسته بود، قفس اي که آورده بودم رو گذاشتم روي زمین و همونطوري که اون لخت و بی کیسه"
. دادم گرفتم و براش شرح می داشتم و جلوي صورت کورش می هر کدوم رو برمی. کوچیک و وسایل دیگه رو گذاشتم جلوش

. دوباره ازش خواستم که اعتراف کنه. کردم که هر قفسِ کوچیک یا سبد یا ظرف چه چیزي توش داره براش توصیف می
زنم، اینکه جرأت  مترین فکر کرد که من بلوف می. لرزید، ولی گفت نه نفس میزد و می ریخت و نفس اون داشت عرق می
  .ولی مترین در اشتباه بود. اون کارا رو ندارم

  ".هاش رو براش محقق کردم بدترین ترس خودم رو محکم کردم و"

  "چکارش کردي؟". کنجکاوي بر ترسش غلبه کرد. هایی در هم جمع شد پیشانی زِد با چروك

  .در هر حال مهم هم نیست. این تنها چیزیه که بهت نمیگم". آدي سرش را بلند کرده و به چشمان او نگاه کرد

خواستم دست بکشم، به آخرین  هر بار که می. یباً چند بار دست کشیدمکشید که تقر مترین حرف نمیزد و اینقدر زجر می"
ي پل که توي مشت مترین جلوي صورتم نگه داشته  سر بریده: کردم چیزي که چشمام قبل از کور شدن دیده بودن فکر می

و آخرین ". ا بشنودتوانست آن ر آدي آب دهانش را قورت داد، صدایش به قدري پایین بود که زِد به سختی می ".شده بود
اگرچه که اون به من . ي اون نمیگم که جون خودمو نجات بدم من چنین چیزي درباره«: آوردم کلمات پل رو به یاد می

  "».خیانت کرده

ف مرگ بود". هایش را ادامه داد آنها را دوباره باز کرده و حرف. اي چشمانش را بست آدي براي لحظه فکر . مترین در شُرُ
ولی درست قبل از اینکه بمیره، بر خالف اون کاري که داشت باهاش . گه بهم نمیگه که چرا میومد پیش منکردم دی می

دوباره ازش . میره و این هم قسمتی از نقشه بوده و بعدش گفت که بهم میگه، چون دیگه داره می. میشد، آروم گرفت
  .پرسیدم چرا پیش من میومده

تمام این مدت . دونی من چی هستم؟ من یه بینلینگم دونی آدي؟ نمی ودت نمیخ«ازم پرسید، . اون به سمتم خم شد"
دونست که  تمام این مدت منو نزدیک خودت نگه داشتی، و در نتیجه محافظ می. درست جلوي چشمت مخفی شده بودم



١٧ 

 

 

ین باشه، اینکه من حدس زده بودم که دلیلش ا» .محافظ بیش از هر چیزي به دنبال اوناییه که موهبت دارن. کجا هستی
هاش  اي براش نداشته، چون داره بخاطر جنایت بهش گفتم که شکست خورده و این کارش هیچ فایده. اون یه بینلینگ باشه

  .میره می

من اوامر . من شکست نخوردم. کنی آدي اشتباه می«و بعد گفت، ! لبخند زد". آدي به جلو خم شد ".اون بهم لبخند زد"
من کاري کردم که تو . تمام اینا طبق نقشه بود. دقیق و کامل. ي خودم رو کامل کردم من وظیفه. محافظ رو انجام دادم
وقتی که تو کوچیک بودي، من اون آتیش رو ایجاد . گیرم من پاداش خودم رو می. ي اون عمل کنی دقیقاً طبق خواسته

اون . من خودم بینلینگ هستم. تو بینلینگ هستید کردم اون یا نه بخاطر اینکه فکر می. من اون کارا رو با پِل کردم. کردم
  .تا باعث بشم که نفرت محافظ رو توي قلبت جا بدي. کارو کردم تا باعث بشم که تو سوگندت رو بشکنی

ببین . کنی ببین همین االن داري چکار می. شکستن سوگندت اولین قدم بود و ببین بعد از اون چه کارایی انجام دادي«"
ممکنه که براش سوگند وفاداري نخورده باشی، ولی . االن دیگه توي مشت اون هستی. نزدیک شدي چقدر به محافظ

محافظ . تبدیل شدي به من؛ یه بینلینگ. تو تبدیل شدي به اون چیزي که ازش نفرت داري. هاي اونو انجام میدي خواسته
ردم» .به تو لبخند میزنه، آدي، و ازت ممنونه که اونو به قلبت راه دادي ترین شل شد و از پشت افتاد و م."  

زِد از جا برخواست، میز را دور زد و هنگامی که کنار او . هایش جاري شده و صورتش را در دستانش قرار داد آدي اشک
کرد،  رسید، آدي را به خود چسباند، سر او را بر روي شکمش چسبانده و موهایش را نوازش کرد و همانطور که او گریه می

  .اش داد دلداري

  ".اصالً اینطور نیست. اینطور نیست، خانوم جان"

کنی خیلی باهوش هستی، جادوگر؟ اونقدرا هم که  فکر می". آدي بر روي رداي زِد گریسته و سرش را به دو طرف تکان داد
  ".کنی در اینباره اشتباه می. کنی باهوش نیستی فکر می

من اونقدر باهوش ". اش نگاه کرد ي محنت زده دستان خود گرفت و به چهره زِد کنار صندلیِ او زانو زده و دستان او را در
  ".ذارن تو فکر کنی که یه نبرد رو در مقابلشون پیروز شدي هستم که بدونم محافظ، یا یکی از نوکراش، نمی

  "... ولی من "

نه براي اینکه . به این کارتو بخاطر درد و رنجت حمله کردي، نه از روي اشتیاق و هوس . تو از خودت دفاع کردي"
  ".خواستی به محافظ کمک کنی می
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کامالً مطمئنی؟ اینقدر مطمئنی که به کسی مثل ". ها در هم گره خوردند ابروهاي آدي از تالش براي متوقف کردن اشک
  "من اعتماد کنی؟

تو قربانیِ جرم هستی، نه . نیستیدونم که تو بینلینگ  ممکنه من همه چیز رو ندونم، ولی می. من مطمئنم". زِد لبخندي زد
  ".مجرم

  ".من به اندازه تو مطمئن نیستم". آدي سرش را به دو طرف تکان داد

رد، تو به کشتن ادامه دادي؟ انتقامت رو از هر آدم بیگناهی گرفتی؟" بعد از اینکه مترین م"  

  ".نه، معلومه که نه"

کردي به کسایی که با محافظ  هاش، و سعی می ، تسلیم خواستهکردي اگه تو یه مأمور بودي، خودت رو تسلیم محافظ می"
ریزه، ولی  قلبم براي چیزایی که محافظ از زندگیت گرفته اشک می. تو بینلینگ نیستی، خانوم جان. جنگن آسیب برسونی می

  ".این نگرانیا رو کنار بذار. اون روح تو رو ازت نگرفته، روحت هنوز مال خودته

آدي سعی نکرد دستانش را عقب بکشد، بلکه اجازه داد تا در دستان زِد . ه داشته و به نرمی آنها را فشردزِد دستان او را نگ
  .خواست دستان لرزانش تسلی و دلداري را به خود جذب کنند باقی بمانند، گویی می

ابر نریز، وگرنه قبل از  ریزي؟ ولی دیگه پودر برگ لطفاً یکم دیگه چایی برام می". اش پاك کرد ها را از گونه آدي اشک
  ".بره اینکه بتونم داستانو تموم کنم خوابم می

برایش . ي آدي زده و بلند شد با مالیمت به شانه. دانسته که او چه کاري انجام داده آدي می. زِد یک ابرویش را باال برد
  .وباره نشستخورد، د چاي ریخته و بعد صندلی خودش را جلو کشیده و در حالی که آدي چایش را می

هارا توي اوج بود،  جنگ با دي". پس از اینکه آدي نیمی از فنجانش را نوشید، به نظر رسید که بر اعصابش مسلط شده است
  ".اومدنش توي این دنیا رو حس کردم. من حس کردم که مرز ایجاد شده. ولی دیگه اواخرش بود

  "پس درست بعد از اینکه مرز ایجاد شد اومدي اینجا؟"

گردنبندي کوچک  ".ي استخونا یاد دادن بعضیاشون بهم یه چیزایی درباره. اول همراه با چندتا زن مقداري مطالعه کردم. نه"
. هاي سرخ و زرد در دو طرفش بودند را با انگشتانش گرفت استخوان کوچک و گردي که لکه. از زیر ردایش بیرون کشید

این ". زِد هنوز آن را بر گردن خود داشت. داده بود، تا بتواند از مرز عبور کنداین استخوان درست مانند همانی بود که به زِد 
اون حیوون اسمش . ست؛ همونی که روي زمین افتاد ست، مثل همونی که روي اون قفسه ي یه جمجمه استخون از پایه
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قلب، با این تفات که اسکرین ها حیووناي محافظ دنیاي زیرین هستن، یه چیزي شبیه شکارچیاي  اسکرین. هست 11اسکرین
بهترین روش وصف کردنش اینه که بگیم اسکرین قسمتی از حجاب هست، اگرچه این . کنه از هر دو سمت محافظت می

توي این دنیا، اونا جامد هستن و براي خودشون شکلی دارن، ولی توي دنیاي دیگه، فقط یه نیرو . حرف دقیق نیست
  ".هستن

  "نیرو؟". زِد اخم کرد

نیرو باعث . تونیم ببینیمش، ولی نیرو وجود داره ما نمی. نیرو". ي قاشقش را باال گرفته و اجازه داد که روي میز بیفتدآد
اسکرین هم یه . نیرو دیده نمیشه ولی وجود داره. میشه که قاشق بیفته، و مانع از این میشه که معلق بشه و بره توي هوا

  .چیزي مثل اینه

ها و دنیاي مردگان،  انجام مأموریتشون در دور کردن هر چیزي از مرز تماس بین دنیاي زنده توي موارد نادري، در"
دون، چون همچین اتفاقی خیلی به ندرت پیش  ي اونا می افراد خیلی کمی درباره. ها توي این دنیا کشیده میشن اسکرین
مطلبِ مهم اینه که استخون . توضیحش میدمیه وقت دیگه بهتر . ست ش خیلی پیچیده قضیه". زِد اخم کرده بود ".میاد

  ".کنه اسکرین آدم رو از دید اونا مخفی می

زِد . انداخت، آدي کمی از چایش را نوشید در حالی که زِد گردنبندش را از زیر ردایش بیرون آورده و نگاهی دوباره به آن می
آدي با تکان سرش  "ی از گذرگاه رد بشی، درسته؟کنه، تا بتون و حتماً آدم رو از دید حیووناي دیگه هم مخفی می": گفت

دونستم که گذرگاهی  دونستی؟ من مرز رو ایجاد کردم و خودم نمی تو از کجا درباره گذرگاه می": زِد ادامه داد. تأیید کرد
  ".وجود داره

که موهبت داشتن  هایی بعد از اینکه مادربزرگم رو ترك کردم، دنبال زن". آدي فنجان را در میان انگشتانش گرداند
تر مطالعه  بعد از مرگ مترین، با شدت بیشتر و سخت. ها بهم یاد بدن هایی که بتونن چیزي درباره دنیاي مرده گشتم، زن می
شناختن که چیزاي  دونه بهم بگه، ولی معموالً یه نفري رو می تونست اون مقدار کمی که خودش می هر زنی فقط می. کردم

تمام اون اطالعات . آوري کردم توي سرزمین میانه سفر کردم و پیش اونا رفتم و اطالعات جمعمن . دونست بیشتري می
  .به این شیوه یه مقدار از تأثیرهاي متقابل بین دو دنیا یاد گرفتم. خرده و ریزه رو جمع کردم و کنار هم چیدم

ي منفذهاي یه کتري رو کیپ کنی و بعد  هبا ایجاد کردن یه مرز براي یه بخش از این دنیا، یکم شبیه این هست که هم"
دونستم که اگه جادوي به این هوشمندي  من می. بدون یه منفذ خروجی، یه قسمتش منفجر میشه. بذاریش روي آتیش

                                                           
١١ Skrin 
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یه جور . وجود داره که بدونه چطور دنیاي زیرین رو توي این دنیا بیاره، حتماً باید به نوعی بتونه دو طرف مرز رو تعدیل کنه
  ".یه گذرگاه. ذ خروجیمنف

. کشید، در افکار خود غرق شد اش به پایین می زِد یک ابرویش را باال برد، و همانطور که انگشت شصتش را روي چانه
. نگاهش را بر روي آدي متمرکز کرد ".تمام نیروها، تمام جادوها، باید تعدیل بشن. تعادل. با عقل هم جور درمیاد. البته"
این جادو توي یه کتاب . کردمش کردم که به طور کامل درك نمی جاد کردم، از جادویی استفاده میوقتی که مرز رو ای"

استفاده از دستورالعملِ . باستانی از جادوگراي خیلی قدیم بود، کسایی که بیش از اونی که من بتونم تصور کنم قدرت داشتن
  ".اونا براي ایجاد مرز، یه کارِ از روي بیچارگی و ناچاري بود

  ".برام سخته که تو رو بیچاره و ناچار تصور کنم"

  ".کارهاي از روي ناچاري، یکی بعد از یکی دیگه: بعضی وقتا زندگی همش همینه"

چیزي که مترین گفته . اي از محافظ مخفی بشم خواستم به هر وسیله من می. شاید درست میگی". آدي با سرش تأیید کرد
تونستم از  ترین جایی که می با خودم استدالل کردم که امن. جلوي چشمم قایم شده بوداینکه اون درست : بود یادم افتاد

بنابراین اومدم . درست جلوي چشمش، درست در مرز دنیاي خودش: کنه محافظ مخفی بشم، جایی بود که اون نگاه نمی
  .توي گذرگاه

جایی که هر دو دنیا با هم یمقدار . از هر دو بودترکیبی . گذرگاه از این دنیا نبود، با اینحال دنیاي زیرین هم نبود"
  ".تونستن منو ببینن اون و حیووناي دنیاي خودش نمی. تونستم از محافظ مخفی بشم ي استخونا می بوسیله. جوشیدن می

شناخت،  اگر زِد آدي را درست می. این زن بیش از کتريِ آویزان بر روي اجاق در وجود خود آهن داشت "قایم بشی؟"
  "تو اومدي اینجا تا فقط قایم بشی؟". زِد با نگاهی جدي به او خیره شد. یل دیگري نیز وجود داشتدال

رفت، نگاهش را دزدید و بعد باالخره گردنبند را داخل ردایش  آدي در حالی که با استخوانِ گرد کوچک گردنبندش ور می
سم خوردم که یه راهی براي ارتباط برقرار کردن با پِل پیدا ق. با خودم. من یه عهد بستم. اي هم هست دلیل دیگه". قرار داد

بیشتر عمرم رو اینجا، توي گذرگاه، گذروندم ". اي طوالنی از چاي نوشید جرعه ".کنم، تا بهش بگم که به اون خیانت نکردم
  ".دنیاست گذرگاه قسمتی از اون. و سعی کردم یه راه براي رسیدن به داخل دنیاي مردگان پیدا کنم و بهش بگم

  ".من به کمکت توي همین دنیا نیاز دارم. مرز و گذرگاه دیگه از بین رفتن، آدي". زِد با یک انگشت فنجانش را حرکت داد
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وقتی که پام رو دوباره برام درآوردي، تمام اون وقایعی که برام اتفاق افتاده بود رو به ". آدي دستانش را روي میز گذاشت
ها فراموش کرده بودم رو  باعث شد چیزایی که مدت. کردمش کرد، مثل اینکه دوباره داشتم تجربه میش  یادم آورد، برام تازه
  ".باعث شد دردهایی که هنوز وجود داشتن ولی مرور زمان کمرنگشون کرده بود به یاد بیارم. دوباره به یاد بیارم

ي این همه درد رو  زدم که تجربه گرفتم، ولی حدس نمی میت رو مد نظر  باید گذشته. متأسفم آدي": کنان گفت زِد زمزمه
  ".منو ببخش. داشته باشی

تقصیر . تو از کارایی که کرده بودم خبري نداشتی. با برگردوندن پام، بهم یه هدیه دادي. چیزي براي بخشیدن وجود نداره"
  ".دونستی که من یه بینلینگم تو نمی. تو نبود که من اون کارا رو کرده بودم

کنی بخاطر اینکه در مقابل شرارت از خودت دفاع کردي، خودت هم شرور  فکر می". زِد نگاهی عصبانی به او انداخت
  "شدي؟

  ".من کارایی بدتر از اون چیزي که مردي مثل تو بتونه درك کنه انجام دادم"

من یه زمان یه معشوقی . عریف کنمکنی اینطوریه؟ بذار برات یه داستان کوچولو ت فکر می". زِد اندکی سرش را تکان داد
اش غبار آن دورانِ  همانطور که حافظه ".دوران زندگی من با اون مثل تو و پل بود. اسمش اریلین بود. داشتم، مثل پلِ تو
تا اینکه پنیس رال یه گروه چهارنفره فرستاد ". لبخند ناگهان پژمرد. کرد، لبخندي آرام به لبانش آمد خوش را لمس می

  ".لشدنبا

  "....زِد، مجبور نیستی که ". آدي دستش را دراز کرده و بر دست او گذاشت

تونی تصور کنی اون چهار نفر چه  نمی". ها از جاي خود بپرند زِد مشت دیگرش را بر روي میز کوبید و باعث شد فنجان
هایش را به هم  دندان. کرد ي سرخش در میان موهاي سفیدش خودنمایی می چهره. به جلو خم شد ".کارایی باهاش کردن

بالیی که سرِ هر کدوم از اون چهار نفر آوردم، باعث میشه هر کاري که تو با . من تک تکشون رو شکار کردم". سایید
رسید، براي همین رفتم سراغ  رفتم دنبال پنیس رال، ولی دستم بهش نمی. مترین کرده باشی مثل یه شوخی به حساب بیاد

من باد . ترسیدن حتی طرف خودمون هم از من می. ه مردي که تو کشتی، آدي، من هزار نفرو کشتمدر قبال هر ی. ارتشش
  ".و شایدم بیشتر. هر کاري که براي متوقف کردن پنیس رال الزم بود انجام دادم. مرگ بودم

  ".نار چنین فردي ننشستیاگه چیزي به اسم مرد پرهیزکار وجود داشته باشه، االن ک". وزنش را دوباره روي صندلی قرار داد

  ".کنه این چیزي از پرهیزکاریت کم نمی. تو فقط کاري که مجبور بودي رو انجام دادي"
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شاید الزم باشه خودتم بهشون . اي بود که از طرف یه زن خردمند گفته شد کلمات حکیمانه". زِد یک ابرویش را باال برد
ي میز گذاشته و بدون توجه فنجانش را برداشت و همانطور که به هایش را بر رو زِد آرنج. آدي ساکت ماند ".گوش کنی

من زمان بیشتري با . تر از تو بودم شانس به نوعی میشه گفت من خوش". داد، آن را در کف دستش گرداند حرفش ادامه می
  ".و من دخترمو از دست ندادم. اریلین خودم داشتم

  "پنیس رال سعی نکرد دخترتم بکشه؟"

این تنها . براي اینکه فکر کنن مرگ دخترمو دیدن. یه طلسم مرگ اجرا کردم... من . فکر هم کرد که اونو کشته البته. چرا"
  ".راهی بود که ازش محافظت کنم، که جلوي تالش اونا در کشتن دخترم تا زمانی که موفق بشن رو بگیرم

براي انجام چنین کاري . این طلسم خطرناکیه" .آدي دعایی کوتاه به زبان محلی خودش زمزمه کرد "...یه طلسم مرگ "
خوش شانس بودي که . مونه کنم، تو دلیل براي کارت داشتی، ولی چنین طلسمی از دید ارواح مخفی نمی سرزنشت نمی

  ".خیلی خوش شانس بودي که اون روز ارواح خوب باهات یار بودن. طلسم درست کار کرده و جون اونو نجات داده

وقتی که . من اونو بدون مادر، بزرگ کردم. کنی وقتا سخته که بفهمی کدوم طرف شانس رو داري نگاه میفکر کنم بعضی "
  .اون اتفاق افتاد، دخترم براي خودش یه زن خوب و جوون شده بود

ش وقتی که آتیش من به پدر. دارکن رال موقعی که من آتش جادوگري رو از میون مرز فرستادم، کنار پدرش ایستاده بود"
هاي نوجوونی و جوونیش رو به  اون سال. یه مقدار از آتیش، دارکن رال رو هم سوزوند. رسید، اونم کنار پدرش وایستاده بود

اون یاد گرفت که . یادگرفتن گذروند، تا بتونه کاري که پدرش شروع کرده بود رو به آخر برسونه و انتقام خودش رو بگیره
  .دونستم اون به سرزمین میانه میومد و من اصالً نمیچطور از مرز رد بشه؛ مدتی بود که 

  .اون به دخترم تجاوز کرد"

ولی به . کشت کردن که دختر من مرده، وگرنه مطمئناً اونو می دونست که اون دختر منه، همه فکر می دارکن رال نمی"
رد شد. دو کف دستش را به هم فشرد ".دخترم آسیب زد باال گرفت تا ببیند که آیا  کف دستانش را. فنجان در دستش خُ

  .آدي چیزي نگفت. اند زده شد که دید نشده اند، و اندکی شگفت زخمی شده

دونم که آیا بازم همون شانسِ  هیچوقت نمی. بعد از اون، دخترم رو بردم به وِستلند تا مخفیش کنم، تا ازش محافظت کنم"
اگرچه همیشه . ش از آتیش سوخت توي خونه. بود، ولی دخترم مرد بد بود، یا اینکه پلیدي و شرارت به نوعی اونو پیدا کرده

شاید هم باالخره اون . کردم که ماجرا چیزي بیش از صرف حادثه بوده باشه، ولی هیچوقت مدرکی براش پیدا نکردم فکر می
  ".روزي که براش طلسم مرگ رو اجرا کردم، ارواح خوب باهام یار نبودن
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  ".متأسفم زِد": فتآدي با صداي خشدار نرمی گ

رده ".من هنوز پسر اونو داشتم". زِد با تکانش دستش تأثر و همدردي او را کنار زد هاي فنجان را در  با پهلوي انگشتش خُ
ي  ولی همینطور پسرِ دخترم و نوه. ي یه مأمورِ محافظ زاده. پسر دارکن رال". آوري کرد اي کوچک در وسط میز جمع کپه
  ".یه پسرِ خوب. ایمی که باعث به وجود اومدنش شده بودنگناه از جر بی. خودم

  ".اسمش ریچارده. کنم اونو بشناسی فکر می". زِد از زیر ابروهاي پرپشتش نگاهی به او انداخت

دوباره به عقب تکیه داده و سرش را به دو طرف تکان  "....ي  ریچارد نوه! ریچارد". آدي ناگهان در صندلی به جلو نشست
. شاید دلیل خوبی براي چنین رازي داشتی". اش را صاف کرد اندکی اخم کرد، ولی بعد چهره ".وگرا و اسرارشونجاد". داد

  "ریچارد موهبت رو داره؟

. این یه دلیلی بود که توي وستلند مخفیش کردم. آره، داره". زِد ابرویش را باال برده و سرش را به نشان تأیید تکان داد
همونطوري که گفتی، . خواستم که از خطرها در امان باشه داشته باشه، اگرچه مطمئن نبودم، و میترسیدم که موهبت رو  می

دونستم که اگه شروع کنم به آموزش دادن به  می. محافظ بیش از هر چیزي دنبال اونایی هست که داراي موهبت هستن
  .اون، یا اگه خودم خیلی از جادو استفاده کنم، نگاه خطر متوجه اون میشه

خواستم قبل از اینکه در مورد موهبت امتحانش کنم، بذارم بزرگ بشه، شخصیت قوي و مستقل پیدا کنه؛ و بعد اگه  می"
. بعضی وقتا امید داشتم که نداشته باشه. همیشه مظنون بودم که اون موهبت رو داره. موهبت رو داشت، بهش آموزش بدم

  ".از جادو استفاده کرد. اده کرد تا دارکن رال رو متوقف کنهاون از موهبت استف. دونم که داره ولی االن می

از دو نسل مختلف . زنم که موهبت رو از هر دو طرف پدربزرگ و پدرش داشته باشه حدس می". زِد به جلو خم شد
  ".جادوگرها

  ".که اینطور": تنها چیزي که آدي گفت این بود

اون یکی رو باز کرد، . هاي اوردن استفاده کرد دارکن رال از جعبه. ولی االن چیزاي مهمتري داریم که نگرانشون باشیم"
توي دژ کتابایی . اي که براي ما هم اشتباه باشه ولی شاید جعبه. اي که براي اون اشتباه بود ي اشتباه رو، حداقل جعبه جعبه

بشن، اگه جادوي اوردن استفاده  ها استفاده اونا هشدار میدن که اگر جعبه. کنن ي این موضوع صحبت می هستن که درباره
کنه، مرتکب اشتباهی بشه و جادو اونو بکشه، بازم ممکنه اوردن حجاب  ها رو وارد بازي می بشه، و حتی اگه کسی که جعبه

  .رو پاره کنه
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. نیاز دارممن به کمکت . ش مطالعه کردي تو بیشترِ عمرت درباره. دونم ي دنیاي زیرین نمی ي تو درباره آدي، من به اندازه"
من خیلی از اونا رو . نیاز دارم که همراهم بیاي آیدیندریل تا کتابا رو مطالعه کنی و ببینی که چه کاري میشه انجام داد

تونه  اي رو ببینی که من نفهمیدم، همون می حتی اگه تو یه نکته. شاید تو بشی. شم خوندم و بیشترِ مطالبشون رو متوجه نمی
  ".مهم باشه

  ".من یه پیرزنی هستم که محافظ رو توي قلبم راه دادم. من یه پیرزنم". اي تلخ به میز خیره شد چهرهآدي با 

یه زن . یه پیرزن؟ نه". اش را به عقب هل داده و ایستاد زِد صندلی. زِد او را نگاه کرد، ولی آدي چشمانش را باال نیاورد
  .ي روي میز باقی ماندنگاهش به طرز معنادار. آدي پاسخی نداد  ".احمق، شاید

هاي مردگان را بررسی  همانطور که طلسم. هایی که بر دیوار آویزان بود را وارسی کرد زِد در اتاق قدم زده و استخوان
  .کرد، دستانش را از پشت به هم گرفته بود می

نگاهی از روي  ".رو انجام بدهشاید باید بذارم یه مرد جوون این کا. آره؟ یه پیرمرد ابله. شاید منم فقط یه پیرمرد هستم"
. تر حتی بهترم هست ولی اگه یه مرد جوون خوب باشه، پس یه نفر جوون". کرد آدي داشت او را تماشا می. اش انداخت شانه

ي ده ساله یه جایی باشه که  شاید یه پسر بچه. اصالً چرا نذاریم یه بچه این کارو انجام بده؟ اونطوري حتی بهترم میشه
  ".ها رو فرو ببلعن ها زنده ه یه کاري بکنه تا مانع از این بشه که مردهحاضر باش

  ".خوره، فقط جوونی فایده داره طبق استدالل تو، دانش و تجربه به هیچ دردي نمی". زِد دستانش را به هوا انداخت

  ".دونی که منظورم چی بود خودت می. کنی، پیرمرد حاال دیگه تو داري حماقت می"

اگه فقط توي این خونه بشینی، به جاي اینکه با دانشی که ". اش را باال انداخت هاي استخوانی میز آمده و شانه زِد به کنار
  ".یه مأمور محافظ: داري کمک بکنی، اونوقت میشی مثل همون چیزي که بیش از هر چیزي ازش وحشت داري

اگه باهاش نجنگی، پس بهش ". هی خشمگین انداختزِد انگشتانش را روي میز گذاشته و همانطور که به جلو خم میشد نگا
نه اینکه تو رو به سمت خودش بکشونه، بلکه باعث بشه تو از متوقف . ي اون همین بوده تمام مدت نقشه. کمک کردي

  ".کردن اون بترسی

  "منظورت چیه؟". اش شد کم وارد چهره آدي به چشمان او خیره شده و پریشانی کم

محافظ صبرش حد و مرزي . اون کاري کرده که تو از خودت بترسی. رد تو عملی کرده، آديش رو در مو محافظ نقشه"
. بره منحرف کردن کسی که داراي موهبت هست خیلی براش زحمت می. اون الزم نداره که تو براش کار کنی. شناسه نمی
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تنها کاري که براي این قضیه نیاز . یش کاري نکن خواسته که تو برعلیه اون فقط می. تو براش ارزش این دردسر رو نداشتی
  .دیگه براي چیزي بیش از این انرژیش رو هدر نداده. بوده رو انجام داده

اون فقط یه . به نوعی میشه گفت همون قدر که ما به دنیاي اون دید نداریم، اونم به همون اندازه نسبت به دنیاي ما کوره"
محافظ قدرتی که توي این دنیا داره . خواد انجام بده رو با دقت انتخاب کنه مینفوذ محدود در اینجا داره؛ باید کارهایی که 

  ".کنه رو بیهوده مصرف نمی

  ".شاید اونقدرا هم یه پیرمرد ابله نباشی". ي آدي گرفت درك و فهم جاي پریشانی را در چهره

  ".مین بودهنظر خودمم همیشه ه". نشست، لبخند زد زِد همانطور که صندلی را جلو کشیده و می

کرد، گویی امید داشته باشد که میز به  آدي همانطور که دستانش را روي پاهایش قرار داده بود، به سطح میز نگاه می
ها حقیقت درست جلوي چشمام  تمام این سال". خانه به جز صداي آرام تق و توق آتش در اجاق ساکت بود. کمکش بیاید

  "چطور شده که تو اینقدر باهوش شدي؟". ز تعجب به زِد کردسرش را بلند کرده و اخمی حاکی ا ".بود

من یه . بینی تو خودتو فقط به عنوان یه پیرزن می. هاي یه عمر زندگی کردن فقط یکی از مزیت". اي باال انداخت زِد شانه
کسب کرده، خردمند و هایی که  بینم که در طول زندگیش توي این دنیا چیزاي زیادي یاد گرفته و از تجربه خانوم جذاب می

  ".فهمیده شده

ز زرد رنگ را از موهاي آدي بیرون کشیده و جلوي رویش نگه داشت ي  زیبایی تو یه نقابی نیست که یه هسته". زِد گل ر
  ".گیره بلکه از زیبایی درونی نشأت می. فاسد رو پوشونده باشه

تونه این حقیقت رو بپوشونه که من عمرم رو  نرمت نمیزبون چرب و ". آدي گل را از انگشتان او گرفته و روي میز گذاشت
  "... به باد دادم

ي قضایا  فقط هنوز طرف دیگه. تو هیچ چیزي رو به باد ندادي. نه". زِد سرش را به اطراف تکان داده و حرف او را قطع کرد
کار خودش رو انجام داد، یه محافظ، . توي جادو، توي همه چیز، اگه درست نگاه کنیم یه تعادل وجود داره. رو ندیدي

ي شک رو توي دلت بکاره، به  بینلینگ فرستاد براي تو تا مانع از این بشه که توي کاراش دخالت کنی و براي اینکه ریشه
  .امید اینکه شاید یه روز به اون رو بیاري

ها یاد  ا تا درباره دنیاي مردهتو اومدي اینج. کنه ولی توي این کارش هم یه چیزي وجود داره که کارهاي اونو تعدیل می"
متوجه نیستی، آدي؟ تو رو بازي دادن تا توي کاراي محافظ دخالت نکنی، . بگیري، تا بتونی با پلِ عزیزت ارتباط برقرار کنی
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تو . ولی به این وسیله، تعادلِ حوادث این شده که تو چیزایی یاد گرفتی که ممکنه توي متوقف کردن محافظ به کار بیاد
  ".تسلیم چیزایی بشی که اون به سرت آورده؛ باید با چیزایی که اون ناخواسته در اختیارت قرار داده باهاش مقابله کنی نباید

هاي مردگان که در  هاي استخوان، دیوارهاي پوشیده از طلسم همانطور که آدي نگاهش را به اطراف خانه فرستاده و به کپه
کرد، چشمانش از  هایی که چیزهاي بیشتري در خود جاي داده بودند، نگاه می سهآوري کرده بود، و به قف ها جمع طول سال
رد که فکر . باید بهش دسترسی پیدا کنم، بهش بگم. پلِ من... ولی قسمی که خوردم". درخشید رطوبت می اون در حالی م

اگه من گم . یشم، قلبم گم میشهاگه نتونم آبروي خودم رو پیش اون برگردونم، اونوقت گم م. کرد من بهش خیانت کردم می
  ".کنه بشم، محافظ منو پیدا می

خورد، تو خیلی بهتر از من  اگه مرز به هیچ دردي توي هدفت می. مرز و گذرگاه از بین رفتن. رفته. پِل مرده، آدي"
ت رو ادامه خواي پیگیريِ عهد اگه می. ها راهی پیدا نکردي که به مقصودت برسی دونستی، ولی توي تمام این سال می

  .شاید توي آیدیندریل پیدا کنی. کنی بدي، اینجا هیچ کمکی پیدا نمی

اگه دانش و کمک من بتونه کمکی به . کمک به متوقف کردن محافظ معناش این نیست که عهدت با خودت رو بشکنی"
نم، من چیزایی رو دو دونی که من نمی درست همونطور که تو چیزایی می. هدفت باشه، با کمال میل حاضرم کمک کنم

پل نمیخواد تو . دونم بتونه کمکت کنه شاید اون چیزي که می. باالخره من جادوگر اول هستم. دونی دونم که تو نمی می
  ".ي افراد دیگه خیانت کنی براش پیغام ببري که بهش خیانت نکردي، اگه معناش این باشه که باید به همه

ي میز را  لبه. اش چرخاند و دوباره بر روي میز گذاشت ن انگشت شصت و اشارهآدي گل زرد رنگ را برداشته و آن را میا
اي همانطور ایستاد و سپس سرش را بلند کرد تا با چشمان سفیدش باري دیگر  لحظه. گرفته و بر روي پاهایش ایستاد
  .اطراف خانه را از نظر بگذراند

لنگان میز را دور زده و کنار  را آراسته کرده باشد، و بعد لنگردایش را با دستانش صاف و مرتب کرد، گویی بخواهد ظاهرش 
زِد خیالش راحت شده بود که آن انگشتان به . هایش قرار گرفتند حس کرد زِد دستان او را که بر روي شانه. صندلی زِد ایستاد

  .اتفاقی بیفتدکرد شاید چنین  بعد از بعضی چیزهایی که تعریف کرده بود، فکر می. دور گلویش نرفته بودند

پِلِ من . ممنونم دوست من که داستان منو شنیدي، و ممنونم که کمکم کردي تا مفهوم صحیحش رو پیدا کنم": آدي گفت
کنی تا به پل بگم  حرفت رو که میگی کمکم می. هر دوي شما مرداي با شرافتی هستید. اگه زنده بود از تو خوشش میومد

  ".کنم رو قبول می

هر کاري از دستم برمیاد انجام ". چرخیده و نگاهش را به سمت لبخند نرم و چشمان مهربان آدي بلند کرد اش زِد در صندلی
  ".اینو بهت قول میدم. میدم تا بتونی به عهدت وفا کنی
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ها  خوب، حاال برام از سنگ اشک". تر شد کرد، لبخندش وسیع اي از موهاي نامرتب او را صاف می آدي همانطور که دسته
  ".باید تصمیم بگیریم که باهاش چکار کنیم .بگو
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  ".ها؟ خوب، اون مخفی شده سنگ اشک"

اش با  پیشانی ".این سنگ چیزي نیست که بخواد توي این دنیا رها باشه. خوبه". آدي با تکان محکم سرش تأیید کرد
  "کامل و خوب مخفی شده؟ جاش امنه؟". اخمی کوچک چروك خورد

دانست که او چه چیزي خواهد گفت، ولی قول  خواست به آدي بگوید، می دلش نمی. زِد ناخواسته اندکی خود را عقب کشید
داختمش دور گردن یه دختر آویزونش کردنم به یه زنجیر و ان. گذاشتمش روي یه زنجیر". داده بود که همه چیز را بگوید

  ".کجاست... دقیقاً ... دونم که اون بچه االن  نمی. بچه

ها؟ بهش دست زدي و بعد انداختیش دور گردن یه دختر  به سنگ اشک". چشمان آدي درشت شدند "!بهش دست زدي"
  "!بچه

تو سنگ ". ه او نزدیک کردخم شد و صورتش را ب. ي او را در انگشتانش که ناگهان قوي شده بودند گرفت آدي چانه
ي خود خالق به گردن محافظ انداخته شده تا اون رو توي دنیاي زیرین حبس  ها رو، سنگی که گفته میشه به وسیله اشک
  "!تو این سنگو انداختی دور گردن یه دختر بچه؟ و بعد گذاشتی بره پی کارش... کنه

  ".تونستم همینطور بذارم یه جا بمونه نمی. کردم ش میخوب، باید یه کاري باها". زِد با حالت تدافعی اخم کرد

کنم خیلی عاقله، بهم نشون میده که واقعاً  کنه که فکر می درست وقتی کاري می". اش کوبید آدي کف دستش را به پیشیانی
  ".ارواح عزیز، منو از دست کسایی که زندگیمو توي دستاشون گذاشتید، نجات بدید. یه ابلهه

  "!کردي؟ و اونوقت اگه تو بودي باهاش چکار می". وي پاهایش ایستادزِد با سرعت ر

و من بهش دست . کردم رسه تو بهش فکر کردي، روش تأمل می خوب، من مطمئناً بیش از اون مقداري که به نظر می"
ان محلی خودش آدي به او پشت کرده و همانطور که چیزهایی را به زب "!ست این سنگ یه شیء از یه دنیاي دیگه! زدم نمی

  .کرد، سرش را به دو طرف تکان داد زمزمه می
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یه . من فرصتی نداشتم که بخوام زیاد روش فکر کنم". هایی محکم آنها را صاف کرد زِد رداهایش را جابجا کرد و با کشش
  "...اگه سنگ رو همونجا رها کرده بودم . اسکریلینگ بهمون حمله کرده بود

. ي او کوبید با یک انگشت به سینه ".با یه دست پر از خبراي خوب اومدي، پیرمرد! اسکریلینگ؟یه ". آدي به سرعت چرخید
  "...تو هنوزم نباید . بازم این توجیه خوبی نیست"

  "ذاشتم که بجاش اسکریلینگ اونو برداره؟ داشتم؟ باید می نباید چی؟ نباید برش می"

  ".که سنگ رو بردارناونا نمیان . اي هستن ها قاتالي حرفه اسریلینگ"

از این بابت مطمئنی؟ واقعاً اطمینان داري؟ حاضر بودي همه چیز رو روي این حرفت ". زِد متقابالً یک انگشت به او کوبید
ریسک کنی؟ و اگه حرفت اشتباه بود، بذاري که محافظ سنگ رو براي خودش داشته باشه و هر کاري دلش خواست باهاش 

  "نی، آدي؟بکنه؟ واقعاً اینقدر مطمئ

ممکنه اونطوري که تو . فکر کنم مطمئن نیستم. نه". آدي همانطور که به اخم زِد خیره شده بود، دستش را پایین انداخت
آدي  ".تونستی رو انجام دادي شاید تو تنها کاري که می. داشت امکانش هست که اسکریلینگ برش می. میگی باشه

  "...!یزون کردنش دور گردن یه دختر بچهولی آو". انگشتش را جلوي جادوگر تکان داد

خواستی من کجا نگهش دارم؟ توي جیبم؟ توي جیب یه جادوگر؟ توي جیب یه نفر که موهبت داره، جایی  و اونوقت تو می"
خواستی یه جایی مخفیش کنم که فقط خودم ازش باخبر باشم، جایی  کنه؟ یا شاید ازم می که محافظ اول از همه نگاه می

  "کشید، بتونم بهش بگم و اونم بره و برش داره؟ رسید و یه جوري ازم حرف می ه بینلینگ دستش به من میکه اگه ی

  "...شاید... خوب ". اش آرام شد باالخره چهره. اش زد آدي با نفرینی زیر لب دستانش را به سینه

تونستم رو  ه به شرایط، تنها کاري که میبا توج. از روي ناچاري این کارو کردم. من هیچ انتخابی نداشتم. شاید بی شاید"
  ".انجام دادم

تونستی  تو بهترین کاري که می. حق با توئه جادوگر". آدي نفسی خسته را بیرون داد و بعد با حرکت دادن سرش قبول کرد
با دستش به آرامی  ".اي بود با وجود اینکه کار ابلهانه": زیر لب اضافه کرد. ي زِد زد با دستش به روي شانه ".رو انجام دادي

  ".بذار یه چیزي رو نشونت بدم. بشین". زِد را عقب فرستاد

دادم هر  آدي، من ترجیح می": با صدایی محزون گفت. رود، و نشست ها می لنگان به سمت قفسه زِد او را نگاه کرد که لنگ
  ".اي غیر از کاري که مجبور بودم رو انجام بدم کار دیگه
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گفتی یه ". ایستاد و رویش را برگرداند "...دونم می". رفت سرش را براي تأیید تکان داد یآدي همانطور که راه م
آره، البته ". زِد یک ابرویش را باال برد "مطمئنی که یه اسکریلینک بود؟". زِد سرش را براي تأیید تکان داد "اسکریلینگ؟
اونا یه هدف بیشتر . فرسته شایی هستن که محافظ میها آدمک اسکریلینگ". پیشانی آدي با تفکر در هم رفت ".که مطمئنی

باید یه چیزي به عنوان عالمت داشته باشن که بهشون نشون . ندارن و خیلی هم خطرناك هستن، ولی زیاد باهوش نیستن
و تونن خیلی خوب توي این دنیا ر اونا نمی. بده دنبال چه کسی هستن، یه چیزي که راهی براي پیدا کردن اون فرد باشه

دونسته که تو کجا هستی؟ اسکریلینگ از کجا تونسته تو رو پیدا کنه؟ از کجا دونسته که  محافظ از کجا می. جستجو کنن
  "باید دنبال تو باشه؟

ولی یه مدت از زمانی که جعبه باز شده بود . ها باز شده بودن من جایی بودم که جعبه. دونم نمی". اي باال انداخت زِد شانه
  ".راهی نبود که بشه فهمید من هنوز اونجا هستم هیچ. گذشت می

  "و اونوقت تو اسکریلینگ رو نابود کردي؟"

  ".آره"

تونی اسکریلینگ رو  محافظ دیگه به خودش زحمت نمیده که یکی دیگه بفرسته، نه بعد از اینکه تو ثابت کردي می. خوبه"
  ".شکست بدي

ها فرستاده میشن تا یه تهدید بر علیه محافظ رو نابود  اسکریلینگ. معرکه شداوه آره، واقعاً که ". زِد دستانش را باال انداخت
احتماالً اونم فرستاده شده بوده تا محافظ رو از شرّ دخالتاي من راحت کنه، همونطوري که محافظ یه بینلینگ فرستاد . کنن

م یه اسکریلینگ رو شکست بدم، اون دیگه تون حاال که ثابت کردم می: حق با توئه. تا خودشو از شرّ دخالتاي تو راحت کنه
  ".فرسته یه چیز بدتر می. فرسته یه اسکریلینگ نمی

کرد، یک انگشتش را بر روي لب  همانطور که آدي با خودش چیزي زمزمه می ".اگر که اصالً اونو دنبال تو فرستاده باشه"
  "وقتی که سنگ رو پیدا کردي، کجا بود؟". پایینش گذاشت

  ".که باز شده بود اي کنار جعبه"

  "و اسکریلینگ از کجا اومد؟"

  ".ها توش بودن و سنگ توش بود توي همون اتاقی که جعبه"
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شاید همونطوري که تو میگی باشه، اینکه اون اومده بوده تا سنگ رو برداره، ". آدي سرش را با حیرت به اطراف تکان داد
لنگ لنگان به سمت  ".دونم چطوري پیدات کرده نمی. سنگ بیاد ولی اصالً با عقل جور درنمیاد که یه اسکریلینگ دنبال

  ".یه چیزي باید راهنماییش کرده باشه". ها رفت قفسه

آدي بر روي نوك انگشتان پایش بلند شده و به انتهاي یک قفسه نگاه کرد، با احتیاط چند شیء را کنار زده و نهایتاً آنچه به 
ست نگه داشته و لنگ لنگان به کنار میز آمد و با احتیاط آن را بر روي میز قرار آن را در یک د. گشت را یافت دنبالش می

گرد بوده و از طولِ عمر و قدمت زیادش، زنگاري سبز رنگ بر آن نشسته . آن شیء کمی بزرگتر از یک تخم مرغ بود. داد
شکل یک حیوان وحشیِ پلید تراشیده  خیلی استادانه به. اي تیره دیده میشد هاي فرورفتگی به رنگ قهوه بود که در قسمت

رسید از هر سمت آن را نگه داري، به تو خیره  حیوانی که خود را جمع کرده بود، اما چشمانی داشت که به نظر می. شده بود
  .آمد رسید که از جنس استخوان باشد و خیلی قدیمی به نظر می به نظر می. اند شده

  "این چیه؟". زد تر از آنی بود که حدس می بسیار سنگین. دزِد آن را برداشته و وزنش را امتحان کر

ازم پرسید که . اون ساحره توي بستر مرگش بود. یه زن، یه ساحره، وقتی رفته بودم پیشش تا ازش یاد بگیرم اینو بهم داد"
کشید و بعد یه اون نفس عمیقی از روي راحتی . دونستم رو بهش گفتم من چیزایی که می. دونم آیا درباره اسکرین می

ها بهش چنین  ها منتظر من بوده، همونطوري که پیشگویی گفت که مدت. چیزي گفت که باعث شد تمام بدنم مورمور بشه
  ".اینو گذاشت توي دستم و گفت که این از استخون یه اسکرین تراشیده شده. دستوري داده بودن

من اینجا بین استخونا یه اسکرین کامل ". ها اشاره کرد ي استخوان آدي دستش را به سمت دیوارها و بعد به سمت کپه
همونی که افتاد روي . ش روي قفسه هست جمجمه. استخوناش اینجاست. یه بار توي گذرگاه با یکیشون جنگیدم. دارم
  ".زمین

صداي  .اي که در دست زِد بود گذاشته و به سمت او خم شد یک انگشت الغرش را بر روي استخوان تراشیده شده
اون . کنه محافظت بشه ي کسی که ارزشش رو درك می ي قدیمیا، باید بوسیله این، بنا به گفته". اش را پایین آورد خراشیده

ي جادوگراي خیلی قدیمی ساخته شده، احتماالً با هدایت خود  ساحره بهم گفت که این از یه جادوي باستانیه که بوسیله
  .ها ساخته شده طر پیشگوییبخا. خالق به دست اونا ساخته شده

اینکه توي . زنم اون ساحره گفت که احتماالً این استخون، مهمترین شیء جادویی باشه که در طول عمرم بهش دست می"
گفت که این از استخون اسکرین و از . این استخون بیش از اونی که من یا اون هرگز بتونیم درك کنیم قدرت به کار رفته

  .ینکه این یه طلسمی هست که اگه یه زمانی حجاب به خطر بیفته، شدیداً اهمیت دارهقدرت اسکرین هست و ا
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. کنه، و اینکه چطوري این به دستش رسیده من ازش پرسیدم که چطور باید ازش استفاده کرد، چطوري جادوش کار می"
بهم گفت که فردا . باید استراحت کنهاون از هیجانِ اینکه باالخره من پیشش اومده بودم حسابی خسته شده بود و گفت که 

. آدي نگاهی معنادار به او انداخت ".وقتی برگشتم، اون مرده بود. دونه رو بهم بگه صبح بیام پیشش تا هرچی می
  ".بندي مرگش یمقدار دقیقتر از اون بود که خوشم بیاد زمان"

  "یا چطور باید ازش استفاده بشه؟ دونی که این چیه ولی یعنی تو اصالً نمی". زِد نیز همین فکر را داشت

  "نه"

زِد شروع به استفاده از جادو براي بلند کردن استخوان بر روي بالشی از هوا کرده بود و آن را در هوا معلق نگه داشته بود و 
ت چرخید، تمام مدت چشمانِ با دق همانطور که گوي استخوانی جلوي رویش می. کرد به آرامی آن را چرخانده و نگاه می

  "تا حاال سعی کردي از هیچ جادویی روش استفاده کنی؟". ي جانور به او خیره شده بودند تراشیده شده

  ".ترسیدم چنین کاري کنم می"

ي معلق قرار داد و به مالیمت با انواع نیروهاي مختلف، انواع جادوها، آن را  اش را در دو طرف مجسمه زِد دستان استخوانی
داد جادوها بر روي استخوانِ گرد حرکت کرده و سر بخورند، آن را آزمایش کرده و با احتیاط به دنبال  کَند و کاو کرد و اجازه

  .یک شکاف، یک حفاظ یا یک ضامن جادویی گشت

اي منعکس میشد که گویی با هیچ چیزي برخورد نکرده، گویی  جادو به گونه. کرد ترین حس را ایجاد می استخوان، عجیب
. نیروها را افزایش داد. شاید این یک نوع حفاظ بود که زِد تابحال ندیده بود. آنجا حضور نداشته باشد آن استخوان اصالً

  .خورد جادو، مانند یک کفشِ چرمی تازه بر روي یخ، از روي آن سر می

  "...فکر نکنم درست باشه که باهاش". آدي دستانش را به هم مالید

فضاي اتاق انباشه . اي که ناگهان خاموش شده بود برخاست ز دود سفید از فتیلهي باریکی ا رشته. ي شمع خاموش شد شعله
  .زِد به چراغ خاموش اخمی کرد. هاي ناشی از آتشِ درون اجاق شده بود از سایه

ي بزرگ، بر روي زمین به سمت جایی  جمجمه. ناگهان صداي تصادم سهمگینی باعث شد هر دو نفر سرشان را باال بیاورند
هاي خالیِ جمجمه به آن دو  حدقه. ي راه لغزیده و به حالت پشت و رو متوقف شد در میانه. ا نشسته بودند قل خوردکه آنه

  .هاي نیشِ بلند بر روي زمینِ چوبی قرار گرفته بودند دندان. خیره شده بود

  .همزمان ایستادندزِد و آدي . ي استخوانی با صداي تاپی بر روي میز افتاده و دو بار پس جهید گوي تراشیده



٧ 

 

 

  "اي کردي، پیرمرد؟ چه کار احمقانه"

  ".من هیچ کاري نکردم". زِد به جمجمه خیره شد

هاي روي دیوار با صدا بر زمین ریخته و هنگام برخورد  بعضی استخوان. ها به پایین آمدند هایی بیشتر از روي قفسه استخوان
  .با زمین چند بار به هوا جهیدند

ها با تق و توق از هم پاشیده و با متالشی  ي استخوان کپه. سمت سر و صدایی از پشت سرشان رو کردند زِد و آدي هر دو به
ها، گویی که زنده باشند، بر روي زمین سر خورده یا چرخیده  بعضی استخوان. ها بر روي یکدیگر ریختند شدن کپه، استخوان

ي یک صندلی گیر کرده و کمی به دور  خورد، به پایه ن سر مییک استخوانِ دنده که بر روي زمی. و به سمت جمجمه آمدند
  .خود چرخید، اما به راهش ادامه داد

رفت، همان  اي در باالي پیشخوان و پشت میز می زِد به سمت آدي چرخید، ولی آدي داشت با سرعت به طرف قفسه
  .ي راه راه آبی و سفید پوشیده شده بود اي که با پارچه قفسه

  "کنی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چکار میآدي، داري "

  .شدند هاي متعددي در اطراف جمجمه جمع می استخوان

  "!قبل از اینکه خیلی دیر بشه! از اینجا برو". هایش جدا شوند آدي پارچه را محکم کنار زده و باعث شد از قالب

  "!چه اتفاقی داره میفته؟"

آدي دستش را به انتهاي . خوردند آنها با صداي تق و توق به هم می اي را به کنار میزد و هاي فلزي و شیشه آدي قوطی
اي به  یک ظرف دهان گشاد شیشه. چند قوطی فلزي به زمین خوردند. قفسه برده و انگشتانش کورکورانه جستجو کردند

. ش کردها پخ هاي درخشان شیشه را بر روي میز و صندلی ي پیشخوان شکست و تکه بیرون قل خورده و بر روي لبه
اي به  ها را با خود حرکت داد و صحنه اي تیره و غلیظ از ظرف شکسته به آرامی بر روي پیشخوان ریخت و خرده شیشه ماده

  .وجود آورد که بیش از هر چیزي شبیه یک جوجه تیغی در حال ذوب شدن باشد

  "!همین االن! از اینجا برو! کاري که گفتمو انجام بده، جادوگر"

اش نگاهی به جمجمه  هنگامی که از روي شانه. هاي شیشه زیر پایش خرد شدند ه سمت او رفت و تکهزِد به سرعت ب
  .انداخت، در جاي خود خشک شد
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پیوستند و جمجمه را در هوا باالتر  ها با هم جمع شده و در زیر آن به هم می جمجمه به ارتفاع قد او رسیده بود و استخوان
ها به سرپنجه متصل شدند،  ها به صف شدند، چنگال خود را در جایشان منظم کردند، مهرهچند استخوانِ دنده . بردند می

همانطور که جمجمه به سمت سقف بلند میشد، استخوان فک به جاي . هاي پا در دو سمت به حالت عمود ایستادند استخوان
  .خود متصل شد

دي در حالی که قوطی فلزي کوچکی در دست دیگرش آ. زِد به سمت آدي چرخید، بازوي او را گرفت و به طرف خود کشید
  .داشت، از پیشخوان دور شد

  "!آدي، چه اتفاقی داره میفته؟"

  "بینی؟ تو داري چی می". اي که اکنون به سقف رسیده بود بلند شد سرِ آدي به سمت جمجمه

  "!بینم که زنده شدن دارم یه مشت استخون می! لعنت، زن! بینم؟ چی می"

هاي  هنوز استخوان. هایش را به پایین خم کرد کرد، شانه هاي بیشتر رشد می قد جانور با اضافه شدن استخوانهمانطور که 
  .خوردند دیگري بر روي زمین به سمت آن سر می

  ".بینم من گوشت و پوست می. بینم من استخون نمی". آدي با دهانی باز به زِد خیره شد

  ".که اون جونورو کشته بوديفکر کردم گفتی ! لعنت! گوشت و پوست؟"

ي یه  درباره. فکر نکنم اونا اصالً زنده باشن. نمیدونم که اصالً یه اسکرین رو میشه کشت یا نه. گفتم که باهاش جنگیدم"
  ".چون تو تونسته بودي یه اسکریلینگ رو شکست بدي، محافظ یه چیز بدتر فرستاده: چیز حق داشتی جادوگر

  "!دونه ما کجاییم؟ تمام این استخونا مثالً قراره ما رو مخفی کنن هستیم؟ اسکرین از کجا می از کجا فهمیده که ما کجا"

  "...فهمم که چطوري نمی. دونم نمی"

بازهم . زِد به سرعت خود را عقب کشیده و آدي را نیز به همراه خود کشید. یک بازوي استخوانی به سمت آنها آمد
کشید، زن با عجله مشغول باز کردن در  الی که زِد آدي را از دور میز به عقب میدر ح. شدند ها به هم جمع می استخوان
با . اسکرین به جلو پریده و یک بازویش را پایین آورد. اي چرخید درب آن باز شده و بر زمین افتاد و مانند فرفره. قوطی بود

  .صدایی مهیب، میز تکه تکه شد
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زِد سعی کرد تا با جادو آن را بردارد، ولی مانند آن بود که بخواهی . قل خورداستخوانِ گرد و تراشیده شده بر روي زمین 
سعی کرد تا با فشرده کردن هوا در اطرافش آن را بلند کند، ولی استخوان . ي کدوتنبل را با انگشتانی چرب فشار دهی هسته

  .لیز خورده و به سمت کنج اتاق قل خورد

زِد آدي را به . نگامی که زِد آدي را به عقب کشید، هر دو محکم به زمین خوردنده. اسکرینِ اسکلتی به سمت آنها پرید
توانست به راحتی حرکت کند؛ بیش از آن  اسکرین نمی. روي پاهایش کشیده و زن دستش را داخل قوطیِ کوچک کرد

  .بزرگ شده بود که در زیر سقف جا بگیرد

توانست انفجاري از هوا را  هیچ صدایی بیرون نیامد، ولی زِد می. کند ي حیوان تا انتها باز شد، گویی بخواهد غرش آرواره
  .فشار هوا باعث شد رداي هردوشان محکم تکان تکان بخورد، گویی که در باد شدید ایستاده باشند. احساس کند

  .اي سفید و براق را به سمت حیوان پاشید دست آدي از قوطی بیرون آمده و ماسه

  .ي جادوگري داشت زن سبک مغز ماسهاین . ي جادوگري ماسه

زِد یک . اي بهبودي یافته و دوباره به جلو جهید بعد از ثانیه. اسکرین یک قدم به عقب یله خورد و سرش را به اطراف تکاند
. هاي مذاب را بر روي دیوار سمت دیگر پاشید ها عبور کرده و شعله گوي از میان استخوان. گوي آتش به سمتش روانه کرد

از آنجا که آتش تأثیري نکرده بود، زِد هوا . هاي آتش خفه شده و در جاي خود قسمتی سیاه شده بر دیوار باقی گذاشتند نهزبا
  .آن هم تأثیري نداشت. را امتحان کرد

 زِد همانطور که آدي را به دنبال خود. چرخید تا دوباره به آنها حمله کند آن دو در اطراف اتاق چرخیده و جانور نیز می
ي جادوگري  آدي خطر را نادیده گرفته و مشغول خالی کردن باقی ماسه. کشید، عناصر جادویی مختلفی را امتحان کرد می

. ها را به همراه وردي نا آشنا به هوا پاشید صداي دیگري کرد، آدي ماسه هنگامی که اسکرین غرش بی. در دستش بود
اسکرین به نظر رسید که نفسی به داخل کشید و . ي غرش متوقف شد احیههنگامی که کلمات را زمزمه کرد، انفجار هوا از ن

  .سرش را به عقب کشیده و دهانش را محکم بست. هاي درخشان را به درون خود برد ماسه

  ".هر چی داشتم همین بود، امیدوارم کافی بوده باشه": آدي گفت

جانور دوباره به سمت آنها آمد، . براق به بیرون پاشید ها را به شکل ابري اسکرین سرش را به اطراف تکانده و سپس ماسه
هاي هیزم و صندلی را به سمت  زِد سعی کرد تا قطعه. اما هنگامی که زِد آستین آدي را کشید، زن دستش را پس کشید

ساده  ها خیلی چوب. رفت، حواس آن را پرت کند حیوانِ اسکلتی پرتاب کند، سعی کرد در حالی که آدي به پشت جانور می
  .جستند پس می
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با پرتابی سریع، آن را به مرکز . ي درخشانِ خودش را بیرون آورد یک دستش را داخل جیبی فرو برده و یک مشت ماسه
به نظر . ي جادوگري آدي نداشت هیچ تأثیري بیش از تأثیر ماسه. هایی که در مقابلش ایستاده بودند فرستاد اجتماع استخوان

. کارهایش چندان حواس جانور را پرت کند و حیوان خیلی زود توجهش را معطوف به آدي کرد رسید که هیچ یک از نمی
هاي  هایی از دانه از یک سمت آن تعدادي پر و از سمت دیگر رشته. آدي مشغول برداشتن استخوانی قدیمی از روي دیوار بود

  .قرمز و زرد آویزان بودند

  .جانور او را به عقب انداخت زِد استخوانِ یک دست حیوان را گرفت، اما

چرخید، پیرزن استخوان را جلوي جانور تکان داده و به زبان محلی خودش وردهایی  همانطور که اسکرین به سمت آدي می
آدي دستانش را درست به موقع عقب کشید تا آنها را نجات دهد، اما نتوانست . جانور سعی کرد او را گاز بگیرد. خواند می

  .استخوان به دو نیم شد. را نجات دهد طلسم استخوانی

زِد از زیر سرِ جانور به سمت . دانست که چگونه با این موجود بجنگد و آدي نیز چندان موفقیتی نداشت زِد نمی. دیگر بس بود
  .آدي شیرجه رفته و سریعاً روي پایش ایستاد

  "!باید از اینجا بریم بیرون! زودباش"

  ".ارزشمندي اینجا هستاشیاء خیلی . تونم برم من نمی"

  ".ریم تونی بردار که داریم می هر چی رو می"

  ".اون استخون گردي که نشونت دادم رو بردار"

هاي  اش را به سمت او آورده و چنگال ي اتاق بپرد، ولی اسکرین آرواره زِد سعی کرد تا جاي خالی داده و به سمت گوشه
نشینی شده  پیش از آنکه متوجه شود، مجبور به عقب. که داشت مبارزه کردزِد با همه نوع جادویی . تیزش را در هوا کشید

  .بود و جایی براي عقب رفتن نداشت

  "!آدي، باید همین االن بریم بیرون"

  "!اون براي حجاب مهمه! تونیم اون استخونو رها کنیم نمی"

جانور . سکرین نیز تقریباً دستش نرسیدا. زِد سعی کرد او را بگیرد اما دستش نرسید. ي اتاق دوید آدي به سمت گوشه
آدي فریاد کشید، به دیوار خورده و با صورت روي زمین . اي به سمت آدي انداخته و زخمی در طول بازویش ایجاد کرد پنجه
  .تعدادي استخوان در اطرافش بر زمین ریختند. افتاد
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ي حیوان درست از باالي سرش رد شده و  پنجهدر همین حین . زِد یک مشت از رداي آدي را گرفته و او را عقب کشید
کرد به  کرد از زِد دور شود، سعی می آدي انگشتانش را بر روي زمین کشیده و سعی می. شیارهایی بر روي دیوار کشید

  .استخوان گردي که در آن گوشه است برسد

هاي  تکه. یوان، سقف شکافته شدبا تمام قد ایستادنِ ح. صدا کرد اسکرین بر روي پاهاي عقبش بلند شده و غرشی بی
. دریدند هاي حیوان وحشیانه اطراف را خراشیده و چوبِ دیوارها را از هم می پنجه. کوچک و بزرگ از چوب به پایین باریدند

  .کرد، زِد زن را به سمت در کشید همانطور که آدي با او مقابله می. هاي نیش، سقف را از هم پاره کردند دندان

  "!یه عمر طول کشیده تا تونستم پیداشون کنم! چیزاي مهم! هست که باید بردارم اینجا چیزایی"

  "!تونیم االن نجاتشون بدیم نمی! فرصتی نداریم آدي"

اسکرین به سمتش حرکت . هاي استخوانیِ بر روي دیوار رفت آدي به زور خود را از دست او جدا کرده و به سمت طلسم
اي که درگاه را متالشی  با دو دست آدي را گرفته و درست همزمان با پنجه. آدي را برگرداند زِد از جادو استفاده کرد تا. کرد

  .کرد، از در به بیرون افتاد

آدي . جنگید به همراه خود کشید زِد شروع به دویدن کرده و آدي را که هنوز با او می. هر دو سریعاً روي پایشان ایستادند
همانطور که . هواي شبانگاهی بسیار سرد بود. ده کند، اما زِد در مقابل آن حفاظ ایجاد کردسعی کرد از جادو بر علیه او استفا

  .جنگیدند، بخار تنفسشان به همراه باد سرد منتشر میشد دویدند و با هم می هر دو می

ق در خون بود، به دستانش، که یکی از آنها غر. کرد آدي مانند مادري که درحال تماشاي قتل کودکش باشد، گریه و ناله می
  "!اونا جادوهاي مهمی هستن! تو متوجه نیستی! نباید ولشون کنم! وسایلم! کنم خواهش می". سمت خانه دراز شده بودند

  .انداخت تا از خانه خارج شود، تا خود را به آن دو برساند اسکرین به دیوارها پنجه می

وقتی از دست این موجود فرار . خورن شی اونا به دردت نمیاگه مرده با". صورت او را جلوي صورت خودش کشید "!آدي"
  ".کردیم دوباره دنبال وسایلت برمیگردیم

استخوناي . کنم خواهش می. کنم، زِد خواهش می". اشک در چشمانش حلقه زد. رفت ي آدي از تقال باال و پایین می سینه
  "...اگه به دست افراد ناجور بیفتن. حجاب کمکمون کننممکنه توي بستن . اونا جادو دارن. اونا مهمن. متوجه نیستی. من

آدي در هر قدم از راه . کشید دوباره در حال حرکت بود و آدي را به همراه خود می. زِد سوتی کشیده و اسب را صدا زد
  .کرد اعتراض می
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  "!اونا رو ول نکن! این کارو نکن! کنم زِد، خواهش می"

  "!هیچکس کمک کنیمتونیم به  اگه ما بمیریم نمی! آدي"

کرد که خود را از میان دیوارهاي خانه  همانطور که اسب، موجودي را تماشا می. اسب با سرعت آمده و جلویشان متوقف شد
کند، چشمانش با وحشت و اضطراب در حدقه  بیرون کشیده و تیرهاي سقف و دیوار را با چنگ و دندان خُرد می

داد، اما در حالی که زِد یالِ آن را گرفته و بر پشتش سوار میشد و آدي را همراه  زده سر اي وحشت اسب شیهه. چرخیدند می
  .کشید، از جایش تکان نخورد خود باال می

  "!مثل باد پرواز کن، دختر! برو"

اسکرین با چنگ و دندان پشت سرشان . هاي خاك و خزه را به هوا پرتاب کردند هایش تکه اسب از جاي خود پریده و سم
اسکرین بیش از ده قدم با آنها . تازاندند زِد به سمت جلو خم شد، آدي دورِ کمر او را گرفته بود و آنها در تاریکی می. آمد می

توانست صداي به هم  زِد می. حداقل سریعتر از اسب نبود. ي اسب سریع باشد رسید که به اندازه فاصله نداشت و به نظر می
زِد در این . کرد تا با تمام توانش بدود ها فریاد کشیده و تقال می یدن صداي دنداناسب با شن. ها را بشنود خوردن دندان

  .داند ترسید که پاسخ آن را می تواند مدت بیشتري بدود، اسب یا اسکرین، و از این می اندیشه بود که کدامیک می
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  ".فکر کنم یه نفر داره میاد". چشمان ریچارد گشوده شد

. داد همیشه در پشت کمربندش قرار میاي بود که  خواهر ورنا در آن سمت آتشِ کوچک نشسته و مشغول نوشتن در کتابچه
  "هانت رو لمس کردي، آره؟". خواهر از زیر ابروهایش نگاهی انداخت

. باید یک ساعتی بدون حرکت نشسته باشد حداقل می. پاهایش شدیداً درد گرفته بودند ".نه": کنان گفت ریچارد اعتراف
  ".ولی دارم بهت میگم، فکر کنم یه نفر داره میاد"

اي  نشست، شمشیر را بر روي زمینه ریچارد می. کردند و این بار نیز تفاوتی با مراتب دیگر نداشت شب این کار را می آنها هر
کرد به آن مکانِ درون خودش که ورنا گفته بود دست یابد، اما در تمام مدتی که ورنا او را نگاه  سیاه تصور کرده و سعی می

از شب اول به بعد، . توانست آن مکان را بیابد کرد، ریچارد نمی دش را لمس میاش نوشته یا هان خو کرده یا در کتابچه
  .هیچ میلی نداشت تا احیاناً دوباره آن کابوس را مالقات کند. ي سفید تصور نکرده بود شمشیر را بر روي مربع تیره با حاشیه

  ".اي نداره کنم، ولی نتیجه هایت تالشمو میدارم ن. کنم که اصالً من قادر نیستم هانم رو لمس کنم کم کم دارم فکر می"

قبالً بهت گفتم ریچارد، این چیزیه که زمان ". ورنا کتابچه را در زیر نور ماه به صورتش نزدیک کرده و به نوشتن ادامه داد
  ".هر وقت بخواد بیاد خودش میاد. دلسرد نشو. حتی شروع به تمرینِ کافی براي اینکار هم نکردي. بره می

  ".ورنا، دارم بهت میگم، یه نفر داره میاد خواهر"

  "دونی ریچارد؟ ها؟ تونی هانت رو لمس کنی، از کجا اینو می و اگه تو نمی". ورنا به نوشتن ادامه داد

بعضی وقتا وقتی یه . من مدت زیادي رو تنها توي جنگال گذروندم". انشگتانش را در میان موهایش فرو برد ".دونم نمی"
کنی؟ تا حاال نشده حس کنی  وقتی یه نفر نزدیک باشه تو هیچوقت حس نمی. کنم ه، خیلی ساده حسش مینفر نزدیک باش

  "کنه؟ یکی داره نگاهت می

  ".فقط با کمک هانم شده": نوشت گفت ورنا همانطور که می



٣ 

 

 

ما توي سرزمین  خواهر ورنا، تو گفتی که". زند ریچارد او را تماشا کرد که نور آتش بر روي صورت خونسردش سوسو می
  ".دارم بهت میگم، یه نفر داره میاد. خطرناکی هستیم

و از کی این رو ". ورنا کتابچه را چند صفحه به عقب برگرداند و چشمانش را تنگ کرد تا در نور ضعیف آن را بخواند
  "فهمیدي، ریچارد؟

  ".ي پیش به محض اینکه این حس بهم دست داد بهت گفتم، همین یه دقیقه"

ولی تو میگی که هانت رو لمس نکردي؟ هیچی درونت حس ". کتاب را روي پایش پایین گذاشته و نگاهش را باال آوردورنا 
بهتره که بهم ". چشمانش باریک شدند "نکردي؟ هیچ قدرتی حس نکردي؟ هیچ نوري ندیدي؟ خالق رو احساس نکردي؟

  ".ردن هانت بهم دروغ نگیي لمس ک بهتره که هیچ وقت درباره. دروغ نگفته باشی، ریچارد

  "!یه نفر داره میاد! خواهر ورنا، گوش نکردي چی گفتم"

  ".دونستم که یه نفر داره نزدیک میشه ریچارد، من از موقعی که تمرینت رو شروع کردي می". ورنا کتابچه را بست

  "پس براي چی همینطوري اینجا نشستیم؟". ریچارد با شگفتی به او خیره شد

  ".رسم کنی تا به هانت برسی و منم دارم به کار خودم می تو داري تمرین می. اینجا ننشستیم ما همینطوري"

  ".چرا هیچی نگفتی؟ بهم گفته بودي که این سرزمین خطرناکه"

چون هنوز باهامون فاصله ". خواهر ورنا نفس عمیقی کشیده و مشغول گذاشتن کتابش در پشت کمربند پهن خود شد
باید به تمرین ادامه . تو باید تمرین کنی. تونستیم بکنیم جز اینکه به کار خودمون ادامه بدیم اي نمی ههیچ کار دیگ. داشتن

ولی فکر کنم االن دیگه بیش از اون ". سرش را به حال تسلیم تکان داد ".بدي تا وقتی که بتونی هانت رو لمس کنی
  ".قه باهامون فاصله دارن؛ همون بهتر که وسایلمونو جمع کنیمهنوز ده تا پونزده دقی. زده باشی که بخواي ادامه بدي هیجان

  "چرا االن؟ چرا به محض اینکه وجودشون رو حس کردي نرفتیم؟"

اینجا . وقتی که ما رو پیدا کنن، هیچ راهی نداره که از دست مردم اینجا فرار کنیم. چون متوجه حضور ما شده بودن"
  ".بان هست که ما رو پیدا کرده احتماالً یه دیده. جلو بزنیم تونستیم از اونا سرزمین اوناست؛ ما نمی

  "خواي االن براي رفتن آماده بشی؟ پس چرا می"
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چون بعد از اینکه بکشمیشون دیگه ". اي خرفت باشد ورنا طوري او را نگاه کرد که گویی ریچارد به حد ناامید کننده
  ".تونیم شب رو اینجا بمونیم نمی

  "ي قتلشو کشیدي؟ دونی کی داره میاد، و از همین االن نقشه تو حتی نمی! بکشیمشون". ریدریچارد روي پاهایش پ

ریچارد، من نهایت سعیم رو کردم تا از این قضیه ". خواهر ورنا ایستاد، قدش را راست کرده و به چشمان او خیره شد
ي عصبی تمام این  ین آدما مثل یه دسته مورچهحتی با وجود اینکه ا. تا قبل از این کسی رو دیده بودیم؟ نه. پیشگیري کنم

من براي اینکه از رویارویی پیشگیري کنم، طوري مسیرمون رو هدایت . سرزمینو پوشش دادن، ما هیچ کسی رو ندیدیم
بعضی . نهایت تالشمو کردم که از دردسر پیشگیري کنم. تونستم با هانم حس کنم رد بشیم کردم تا از بین هر کسی که می

خواد این آدما رو بکشم، ولی  من دلم نمی. کنی، نمیشه از دردسر پیشگیري کرد ، حتی وقتی که نهایت تالشت رو میمواقع
  ".اونا مصمم هستن که ما رو بکشن

اگرچه که چند هفته بود به سمت جنوب شرقی . داد که چرا مسیر حرکتشان اینقدر عجیب بود این مطلب قطعاً توضیح می
خواهر ورنا بدون اینکه هرگز توضیحی دهد، ابتدا آنها را از یک جهت برده . تشان به حالت عجیبی بودکردند، حرک حرکت می

  .رفت گشت، اما همیشه نهایتاً به سمت جنوب شرقی می کرد و گهگاه قسمتی از مسیر را بازمی و سپس مسیر را عوض می

ودش زحمت نداده بود تا درباره مسیرشان بپرسد، چون فکر ریچارد به خ. تر شده بود یزرع تر و لم سطح زمین به مرور سنگالخ
  .رفتند، او هنوز یک زندانی بود هر کجا که می. کرد که ورنا به او پاسخی بدهد، و چون برایش اهمیتی نداشت نمی

نند شبِ گرمی بود، ما. ریچارد شروع به پاشیدن خاك با پایش بر روي آتش کرده و در همان حال ریش جدیدش را خاراند
. دونیم که اونا کی هستن ما حتی هنوز نمی". ریچارد کنجکاو بود که زمستان چه شده است. ها در این اواخر اکثر شب

  ".تونی همینطور هر کسی که از راه رسید رو بکشی نمی

شون در خیلیا. کنن به قصر برگردن موفق نمیشن ي خواهرایی که سعی می همه". ورنا دستانش را به هم گرفت ".ریچارد"
اصالً نسبت . من فقط یه نفر هستم. توي تمامی موارد، سه تا خواهر وجود داشتن. حال عبور از این سرزمین کشته میشن

  ".خوبی نیست

ریچارد حمایل . کندند ها شیهه کشیده و در جاي خود تکان خوردند، سرشان را به هوا انداخته و با سمشان زمین را می اسب
  .بررسی کرد تا شمشیر در غالفش آزاد باشد. بست اش شمشیر را دور شانه

اگه مجبور باشی بجنگی، باید بخاطر این باشه که هیچ . اشتباه کردي خواهر، که به محض فهمیدن از اینجا حرکت نکردي"
  ".تو حتی سعی نکردي فرار کنی. اي نداري راه دیگه
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این آدما مصمم هستن که ما رو بکشن، ". نرم ولی محکم بودصدایش . ورنا با دستانی که هنوز در هم بودند او را نگاه کرد
کرد و صدها نفر، هزاران نفر رو با  اگه سعی کرده بودیم فرار کنیم، این یه نفر، دیگران رو خبر می. هر دومون رو. ریچارد

ا رو بکشه، تا بتونیم من فرار نکردم تا این یه نفر رو تشجیع کنم که سعی کنه خودش م. آورد تا ما رو شکار کنن خودش می
  ".این تهدید رو خاتمه بدیم

  ".کشم، خواهر ورنا من براي تو آدم نمی"

به میان شب خیره . صداي جیغ یک زن: همانطور که هر دو نگاهشان را به هم قفل کرده بودند، ریچارد صداي جیغی شنید
توانست  نمی. آید د ببیند که جیغ از کجا میاي شکل را ببیند، سعی کر هاي مناره ي صخره شد و سعی کرد در میان سایه
  .شدند تر می ها نزدیک کسی را ببیند، ولی صداي جیغ

ها رفت و آنها را با کلماتی  ي آتش ریخته و سریعاً به سمت اسب ریچارد با پایش مقداري خاك بر روي آخرین ذره
. کشت گوید، او کسی را بخاطر حرف ورنا نمی میداد که ورنا چه  او اهمیت نمی. هاي لطیف آرام کرد بخش و نوازش آرامش

  .خواست براي فرار تالشی کند آن زن دیوانه بود که نمی

ورنا همیشه او را زیر نظر داشت، گویی . خواست یک درگیري ایجاد کند تا ببیند او چه کار خواهد کرد احتماالً ورنا فقط می
کرد هانش را لمس کند، ورنا او را سؤال پیچ  ه ریچارد سعی میهر بار ک. اي محبوس در یک جعبه باشد که ریچارد حشره

. این هان هرچیزي که بود، ریچارد نتوانسته بود آن را حس کند، چه رسد به آنکه لمسش کرده یا آن را فرا بخواند. کرد می
  .تا جایی که به او مربوط میشد، اصالً همان بهتر که نتوانسته بود

دوان از میان شب  رفت تا باقی وسایلشان را جمع آوري کند، که ناگهان زنی دوان ها می ریچارد داشت به سمت خورجین
اي  زن، ناله. کشید و یک راست به سمت اردوگاه آنها آمد ردایش در پشت سرش در پرواز بوده و از ترس جیغ می. ظاهر شد

  .کرده و ناامیدانه به سمت ریچارد آمد

  "!لطفاً نذارید اونا منو بگیرن! کنم کمکم کنید خواهش می! کنم خواهش می": زن با فریاد گفت

اي به ستون فقرات  اش لرزه ترسِ آشکار بر روي چهره. دوید، موهاي آزادش در پشت سرش جاري بود همانطور که زن می
ف زن صورت کثی. ریچارد بدن نحیف او را گرفت. رسید، سکندري خورد زن همانطور که به ریچارد می. ریچارد انداخت
  .هاي عرق و اشک بود پوشیده از رده

دونید که  نمی. کنم، آقا، لطفاً نذارید منو بگیرن خواهش می": کنان گفت زن با چشمان سیاهش به ریچارد نگاه کرده و گریه
  ".اون مردا چه بالیی سرم میارن
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به یاد آورد که چقدر . چهارنفره تعقیب میشدي گروه  ي دیدنِ کیالن که به وسیله ذهن ریچارد انباشته شد از ترسِ خاطره
دونی که اون مردا چه بالیی  نمی: کیالن از آن مردها ترسیده بود و اینکه چطور تقریباً همین کلمات را به زبان آورده بود

  .سرم میارن

  ".االن دیگه جات امنه. گیره کسی تو رو نمی"

همانطور که ریچارد وزن او را نگه داشته بود، چشمان سیاه زن . رگرفتدستان زن از زیر ردایش بیرون آمده و ریچارد را در ب
  .بر روي چشمان او باقی ماند

به نظر رسید که نور از . اي کرده و تکانی خورد ي خفه زن دهانش را باز کرد، گویی بخواهد حرف بزند، ولی در عوض ناله
  .ان شددر میان بازوان ریچارد، زن سست و آویز. داخل چشمانش درخشید

اي از پشت زن  ریچارد نگاهش را به روي نگاه ثابت و محکم خواهر ورنا باال آورد که مشغول بیرون کشیدن چاقوي نقره
زن با نرمی نقش زمین شده و به . ریچارد فقط احساس کرد که وزن سست درون دستانش را رها کرد تا به زمین بیفتد. بود

  .پشت افتاد

  .ا کشید، هواي شب با صداي زنگ فوالد پر شدهنگامی که ریچارد شمشیر ر

  ".چه مرگته؟ همین االن زدي این زنو کشتی": با صدایی غضبناك گفت

اي در مقابل کشتن  فکر کردم گفته بودي که هیچ خودداري ابلهانه". خواهر ورنا نگاه عصبی او را با نگاهی مشابه پاسخ داد
  ".ها نداري زن

ریچارد در حال رفتن به سمت  ".اي تو دیوانه". کشید تا آزاد شود بید و فریاد میکو خشم جادوي شمشیر درونش می
  .نوك شمشیر با خشم بلند شد. پرتگاهی مرگبار بود

قبل از اینکه تصمیم بگیري منو بکشی، بهتره اول مطمئن بشی که کارت اشتباه ": خواهر ورنا با لحنی شمرده شده گفت
  ".توي دستش رو نگاه کن، ریچارد". یان خشم، توانایی صحبت کردن نداشتدر م. ریچارد پاسخی نداد ".نیست

با استفاده از شمشیر، . دستان زن با رداي ضخیمِ پشمینش پوشیده شده بودند. جان بر روي زمین نگاه کرد ریچارد به بدن بی
اي تیره بر  نوك چاقو لکه. شکار کنداش وجود داشت آ ردا را از روي بازوي زن کنار زد تا چاقویی را که هنوز در مشت مرده

  .خود داشت

  "با چاقوش بهت خراشی انداخت؟": ورنا گفت
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  "چطور مگه؟. نه". رفت ي ریچارد هنوز از عصبانیت باال و پایین می سینه

  ".تنها چیزي که الزم داره یه خراشه. این چاقو پوشیده از سمه"

کنن  االً امید داشته که باهاش در مقابل مردایی که دارن تعقیبش میاحتم! کنی که هدف چاقو من بودم؟ براي چی فکر می"
  "!دفاع کنه

پس . تو همش به من میگی که مثل یه بچه باهات رفتار نکنم، ریچارد. بانه این زن یه دیده. کنه هیچ مردي تعقیبش نمی"
  ".این زن قصد داشت ما رو بکشه. یدندونم چطور کاراشونو انجام م شناسم، می من این مردمو می. مثل یه بچه رفتار نکن

تونستیم  می". توانست منقبض شدن عضالت فکش را حس کند سایید، می هایش را به هم می همانطور که ریچارد دندان
  ".همون اول که جاي ما رو پیدا کرد، سعی کنیم از دستش فرار کنیم

. شناسم دارم بهت میگم ریچارد، من این مردمو می. ممردی آره، و اونوقت می". ورنا سرش را به پایین و باال تکان داد
سرزمین وحشی مثل یه پیاز از الیه الیه مردمی تشکیل شده که با هم متفاوتن، و همشون اگه پیدامون کنن، ما رو 

  .کشتن کردن و می ذاشتیم که این زن به مردم خودش برسه، اونا ما رو دستگیر می اگه می. کشن می

این زن یه چاقوي سمی توي دستش داره، اون چاقو رو پشت تو گرفته بود و . شمشیرت چشماتو ببندهاجازه نده که خشم "
تو با حماقتت بهش اجازه دادي . ي کافی نزدیک بشه که از چاقوش استفاده کنه خودشو انداخت توي بغلت تا بتونه به اندازه

کجان اون مردایی که تعقیبش ". شتشان اشاره کردورنا اندکی چرخیده و یک دستش را به سمت پ ".که این کارو بکنه
تونستم با هانم اونا  اگه کسایی بودن، من می. اي نیست هیچ کس دیگه". اجازه داد که دستش به کنارش بیفتد "کردن؟ می

  ".من االن جون تو رو نجات دادم. این زن تنها بود. رو حس کنم

  ".خیلی بزرگی بهم نکردي، خواهر ورنا لطف". ریچارد شمشیر حقیقت را به غالفش بازگرداند

خورد، و اینکه از مرگ خسته و  دانست که از جادو حالش بهم می فقط این را می. دانست چه چیزي را باور کند ریچارد نمی
کشی، توي چشماشون ایجاد  اون چاقویی که توي آستینت نگه میداري چیه؟ اون نوري که وقتی باهاش می". بیزار شده بود

  "چیه؟میشه 
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با داکرا، خود جراحت . فکر کنم میشه به اون چاقوي سمی که این زن دستش بود، تشبیهش کرد. 1به این چاقو میگن داکرا"
گرفتن یه زندگی چیز ". چشمان ورنا پایین افتادند ".کنه ي زندگی رو خاموش می نیست که باعث مرگ میشه؛ داکرا جرقه

  ".امشب این کار تنها راه نجات جونمون بود، چه تو بخواي باور کنی یا نه .بعضی وقتا، این تنها راهه. دردناکیه

کنی، و اینکه حتی روش  اي درنگ ازش استفاده می دونم، خواهر ورنا، اینه که تو بدون لحظه تنها چیزي که من می"
  ".من میرم دفنش کنم". ریچارد رویش را برگرداند ".کنی اي رو هم امتحان نمی دیگه

امیدوارم درك کنی، و امیدوارم کاراي ما رو بد معنا نکنی، ولی وقتی که به قصر ". ورنا دامنش را صاف کرد ".ریچارد"
  ".براي صالح خودت. برسیم، شاید مجبور باشیم شمشیر حقیقت رو ازت بگیریم

  "تونه براي صالح من باشه؟ چرا؟ چطور این کار می"

ي مرگ است، و او خودش  او آورنده«پیشگویی که تو فعال کردي، همون که میگه اون ". ورنا دوباره دستانش را بهم گرفت
ي شمشیر، قادر هست  ي پیشگویی اومده که دارنده توي ادامه. یه پیشگویی خیلی خطرناکه» .را چنین نامگذاري خواهد کرد

  ".ها رو فرابخونه و گذشته رو به زمان حال احضار کنه مرده

  "معناش چیه؟"

  ".نیمدو ما نمی"

ها فقط معماهاي احمقانه هستن،  پیشگویی": رو به خواهر ورنا گفت ".ها امان از پیشگویی": ریچارد زیر لب زمزمه کرد
کنی  فهمی، با اینحال سعی می کنی که اونا رو نمی خودت اعتراف می. کنی بیش از حد خودتو بخاطرش نگران می. خواهر

اگه این پیشگویی راست بود، من . کنه فهمه رو کورکورانه تبعیت می که نمیفقط یه آدم احمق چیزي . ازشون پیروي کنی
  ".گردوندم کردم و زندگی این زنو بهش برمی ها رو احضار می مرده

کنم بهتر این باشه که شمشیر رو فقط  فکر می. دونیم ها می ي پیشگویی کنی درباره ما خیلی بیشتر از اونی که تو فکر می"
  ".م، تا زمانی که پیشگویی رو بهتر درك کنیمبراي محافظت بگیری

  "گرفت، بازم یه خواهر بودي؟ خواهر ورنا، اگه یه نفر داکرا رو ازت می"

  ".کنه شخصیت و موقعیت ما رو معین نمی. کنه دارکا فقط یه ابزار هست که ما رو توي کارمون کمک می. البته"

                                                           
١ Dacra 
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خطر . با وجود اون یا بدون وجود اون، من هنوزم جستجوگر هستم. قضیه شمشیر هم همینطوریه". ریچارد لبخندي سرد زد
  ".گرفتن شمشیر از من، نجاتتون نمیده. من براي شما کمتر نمیشه

  ".اینا مثل هم نیستن". هاي ورنا محکم شدند مشت

شیر تونی درك کنی که چقدر من از این شم هیچوقت نمی. گیرید شما شمشیرو ازم نمی": ریچارد با لحنی صاف گفت
خواد از شرش خالص بشم، ولی این شمشیر موقعی که جستجوگر نامگذاري  متنفرم، از جادوش متنفرم، و چقدر دلم می

من جستجوگر هستم و من، نه تو، یا . این شمشیر بهم داده شده که تا هر وقت دلم بخواد مال من باشه. شدم بهم داده شده
  ".هاش کنمگیرم که چه زمانی ر اي، تصمیم می هر کس دیگه

جستجوگر نامگذاري شدي؟ تو شمشیرو پیدا نکردي؟ یا نخریدیش؟ شمشیر رو یه جادوگر بهت ". چشمان ورنا باریک شدند
  "ي یه جادوگر؟ داده؟ جستجوگر نامگذاري شدي؟ یه جستجوگر واقعی؟ به وسیله

  ".آره"

  "این جادوگر کی بود؟"

  ".زوراندرزدیکوس زول : همونی که قبالً دربارش بهت گفتم"

  "تو فقط همین یه بار، وقتی که شمشیرو بهت داد، باهاش مالقات کردي؟"

  ".اون پدربزرگمه. اون تقریباً منو بزرگ کرده. من تمام عمرمو با اون گذروندم. نه"

و اون تو رو جستجوگر نامگذاري کرد چون قبول نکرده بود که کنترل کردن ". لحظاتی طوالنی از سکوتی مرگبار گذشت
  "موهبت رو بهت یاد بده؟ جادوگر بودن رو یادت بده؟

  ".وقتی فهمید که من موهبت رو دارم، تقریباً بهم التماس کرد که جادوگر بودن رو یادم بده! قبول نکرده باشه؟"

  "اون پیشنهاد داد؟": ورنا زمزمه کرد

رسید که ورنا از این خبر  به نظر می. د داشتیک جاي کار ایرا ".خواد جادوگر باشم من بهش گفتم که دلم نمی. آره، درسته"
  "حاال چطور مگه؟. اون گفت که پیشنهاد هنوزم پابرجاست". آشفته شده باشد

  ".ي تو غیرمعموله خیلی چیزا درباره. غیرمعموله، همین.... فقط اینکه". ورنا بدون توجه دستانش را به هم مالید
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به ذهنش رسید که شاید او نیازي به قالده نداشته باشد و اینکه زِد . کند یا نه یدانست که آیا حرف ورنا را باور م ریچارد نمی
  .بتواند بدون وجود آن کمکش کند

رده شود. خواست که این قالده بر گردنش باشد اما کیالن می درون ریچارد از درد به . او خواسته بود که ریچارد از پیشش ب
  .هم پیچید

هنگامی که هنوز در وستلند بود، هنگامی که در خانه و وطنش بود، این شمشیر به . د داشتشمشیر، تنها چیزي بود که از زِ
  .شمشیر تنها چیزي بود که از زِد و خانه باقی مانده بود. هایش تنگ شده بود دلش براي خانه و جنگل. او داده شده بود

. ر وقت خواستم نگهش دارم و جستجوگر باشمخواهر، من جستجوگر نامگذاري شدم، و این شمشیر بهم داده شده که تا ه"
اگه میخواي ازم بگیریش، پس همین االن . گیرم چه زمانی وقتش رسیده که از دست بدمش من کسی هستم که تصمیم می

  .سعی کن بگیریش

 .توي این لحظه برام چندان مهم نیست که کدوممون کشته بشه. اگه سعی کنی، یکی از ما توي این تالش کشته میشه"
این شمشیر حق منه و تا زمانی که یه نفس از زندگی توي وجودم باقی مونده باشه . ولی قصد دارم که تا پاي مرگ بجنگم

  ".گیري اونو ازم نمی

مرد، و به سکوت تهیِ بعد از آن گوش  ي حیوانی که در دوردست ها به مرگی ناگهانی و وحشیانه می ریچارد به صداي زوزه
  .کرد

. گیرمش من ازت نمی. تونی نگهش داري شمشیر بهت داده شده و فقط اونو پیدا نکردي، یا نخریدیش، می از اونجایی که"
موهبت هست که ما باید بهش رسیدگی . ت رو محقق کنم کنم خواسته تونم از طرف دیگران حرفی بزنم، ولی سعی می نمی
  ".اون جادو رو باید بهت یاد بدیم که کنترل کنی. کنیم

اي غیردوستانه و حاکی از خطر به او خیره شد که ریچارد مجبور بود با  را باالتر کشیده و با چنان چهرهورنا خودش 
کنم افسوس بخوري  ولی اگه یه بار دیگه شمشیرتو براي من بکشی، کاري می". اش براي عقب کشیدن، مبارزه کند انگیزه

  "روشن شد؟". رنا منقبض شدي فک و عضله ".که خالق بهت اجازه داده اولین نفست رو بکشی

  "کجاي من اینقدر مهمه که تو حاضري آدم بکشی تا منو اسیر کنی؟"

ي ما اینه که به  وظیفه". خونسردي و خالی بودن ورنا از احساسات، ترسناکتر از آن بود که بخواهد بر سر ریچارد فریاد بکشد
بخاطر اونه که ما . کنیم ما به خالق خدمت می. دهي خالق عطا ش افراد داراي موهبت کمک کنیم، چون موهبت بوسیله
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. کردم تا خوابم ببره از غم و ناراحتی اونا اونقدر گریه می. ترین دوستام رو بخاطر تو از دست دادم من دوتا از قدیمی. میریم می
  ".رو هم بکشماي  امشب مجبور بودم این زن رو بکشم و ممکنه قبل از اینکه به قصر برسیم، مجبور بشم افراد دیگه

ورنا شدیداً استعداد آن را داشت که آتش خشمش را . ریچارد این حس را داشت که بهتر است ساکت بماند، ولی نتوانست
  ".سعی نکن منو بهونه کنی تا احساس گناهی که بخاطر کارایی که کردي داري رو تسکین بدي، خواهر". برافروخته کند

من سعی کردم باهات صبور ". توانست آن را ببیند حتی در نور ماه نیز ریچارد می ي ورنا به حدي برافروخته شد که چهره
شناختی به زور دور شدي و توي موقعیتی قرار گرفتی  اي که می ي زیادي دادم، چون از تنها زندگی بهت فرجه. باشم ریچارد
  .ي صبرم دیگه داره لبریز میشه کنی، ولی کاسه ترسی و درکش نمی که ازش می

یا اونموقعی که بهم میگی من . ي بیجون دوستامو نبینم کنم جنازه نهایت سعیم رو کردم تا وقتی توي چشمات نگاه می من"
خواستم  سعیم رو کردم تا به این فکر نکنم که موقع دفن اونا تو حضور داشتی، نه من، و به چیزایی که می. سنگدل هستم

ن هست که فراتر از درك منه، فراتر از انتظارات منه، فراتر از چیزایی که تا قضایایی در جریا. باالي قبرشون بگم فکر نکنم
ت رو برآورده کنم و راداهانت رو بردارم و بذارم توي درد و  اگه دست خودم بود، بدم نمیومد که خواسته. حاال باور داشتمه
  .جنون بمیري

  ".ي خالق رو انجام میدم من خواسته. ولی دست من نیست"

ریچارد آرزو  ".خواهر ورنا، متأسفم". هاي خشم ریچارد خاموش نشده بود، اما حرارتشان را از دست داده بودند لهاگرچه شع
  .صدایش بود آن بهتر از این خشم آرام و نارضایتی بی. کرد که ورنا بر سرش فریاد بکشد می

ه یه مرد، و از طرفی هیچ دلیلی به دستم کنم، ن کنی که من باهات مثل یه بچه رفتار می تو عصبانی میشی، چون فکر می"
هات در چه حدي ایستادي، و چه مسافتی رو هنوز  دونم که تو توي مراحل توانایی من می. اي رفتار کنم ندادي که نوع دیگه

گرده، از لحاظ اون سفر، تو چیزي بیش از یه نوزاد نیستی که داره زار میزنه تا رهاش کنن که توي دنیا آزاد ب. باید طی کنی
  .تونه حتی راه بره با اینکه هنوز نمی

تا . درد خیلی شدید. تونه برات درد ایجاد کنه عالوه بر اون می. تونه تو رو کنترل کنه اي که روي گردنت داري می قالده"
بشه رو هاي دیگه تشویقت کنم تا کارایی که باید انجام  حاال از استفاده ازش خودداري کردم، و بجاش سعی کردم از راه

  .ي چیزاي دیگه رو امتحان کردم خالق خودش شاهده که همه. کنم ولی اگه مجبور بشم، از قالده استفاده می. بپذیري
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. باید با مردم اونجا طرف بشیم تا بتونیم ازش عبور کنیم. رسیم که به مراتب از اینجا خطرناکتره به زودي به سرزمینی می"
کنی که من بهت بگم، چیزي که  تو اون کاري رو می. ي عبور داشته باشن یی دارن تا اجازهخواهرها با اون مردم قرار و مدارا

  ".شیم کارایی که بهت گفته شده رو انجام میدي، وگرنه با دردسر خیلی زیادي مواجه می. اون مردم ازت بخوان

  "چه کارایی؟". سوءظن ریچارد دوباره تحریک شد

  ".امشب بیش از این منو امتحان نکن، ریچارد". دورنا با نگاهی غضبناك به او خیره ش

  ".تونی بگیري مشکلی نداریم تا زمانی که متوجه باشی که شمشیرمو بدون مبارزه نمی"

کنیم کمکت کنیم، ریچارد، ولی اگه یه بار دیگه به روم شمشیر بکشی، ترتیبی میدم که حسابی پشیمون  ما فقط سعی می"
مورد سیتا هیچ امتیاز انحصاري درمورد ایجاد ". یلی که از گردن ریچارد آویزان بود انداختورنا نگاهی کوتاه به آج ".بشی

  ".درد ندارن

. آنها قصد داشتند به روش یک مورد سیت او را تمرین دهند. اش پیچید تصدیقِ سردي از سوءظن ریچارد در دل و روده
براي اولین بار، ریچارد حس . با استفاده از درد: او آموزش دهندخواستند به  اینگونه بود که می. دلیل واقعی قالده همین بود

  .ي اهدافش را ببیند کرد که خواهر ورنا ناخواسته به او اجازه داده بود تا ریشه

و . برو اونو دفن کن. قبل از اینکه بریم من یه مقدار کار دارم که انجام بدم". ورنا کتابچه را از پشت کمربندش بیرون کشید
ش رو خوب مخفی کن؛ اگه جنازه پیدا بشه، مردم اینجا متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده و میان دنبالمون و اونوقت  جنازه

  ".این زن رو بیهوده کشته بودم

بعد از ". هاي تیره، آنها ناگهان مشتعل شدند با حرکت روان دستش بر روي زغال. ها نشست ي سرد هیزم ورنا جلوي حلقه
اگه . تا وقتی که اینطوري نشده برنگرد. خوام بري یکم قدم بزنی و بذاري عصبانیتت فروکش کنه ، میاینکه دفنش کردي

ي پوکت  سعی کنی راه خودتو بکشی و بري، یا اینکه تا اون موقعی که من براي رفتن آماده میشم یکم عقل توي اون کله
اگه مجبور بشم ". ادار از زیر ابروانش به ریچارد انداختنگاهی معن ".گردونم فرو نکرده باشی، خودم با اون قالده برت می

  ".اي ازش خوشت نمیاد بهت قول میدم که ذره. اینکارو بکنم اصالً خوشت نمیاد

***************  

هاي  ریچارد همانطور که از اردوگاه دور شده و به سمت تپه. ي زن سبک بود و حمل کردنش زحمت زیادي نداشت جنازه
در حالی که به سنگینی . ماه باال آمده و مسیر به راحتی دیده میشد. رفت، تقریباً متوجه وزن آن نمیشد اي می کوتاه و صخره

  .زد، ذهنش با افکاري مغشوش انباشته بود گام برداشته و گهگاه به سنگی لگد می
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ش از این، ورنا هرگز فاش نکرده پی. زده بود ریچارد از احساس همدردي و اندوهی که براي خواهر ورنا پیدا کرده بود، شگفت
ریچارد پنداشته بود که چون ورنا چیزي در آنمورد . بود که چقدر از مرگ خواهر گریس و الیزابت دل شکسته شده است

کرد که ورنا اینها را  آرزو می. کرد اکنون براي ورنا و براي اندوهش احساس تأسف می. عاطفه است نگفته، پس سنگدل و بی
  .تر بود کرد ورنا عاري از احساسات است، اعتراض کردن به وضع و موقعیتش آسان هنگامی که فکر می. بودبه او نگفته 

ي زیاد از  اي در اطرافش، جایی با فاصله هایی صخره ریچارد خود را بر روي قسمتی برجسته از سطح زمین، با دیوارها و مناره
اگرچه ممکن بود که . کرد بازگشت اي که بر پشتش حمل می به جنازهذهنش از افکار پریشان بیرون آمده و . اردوگاه یافت

ي  جراحت فرورفتنِ داکرا زن را نکشته باشد، اما در هر حال خون از پشتش به بیرون تراوش کرده و موهاي زن و شانه
ر کرده بود   .احساس تنفر کرد ي یک زن بر پشتش به این طرف و آن طرف ریچارد ناگهان از حمل کردن جنازه. ریچارد را تَ

یک بیلچه بر روي . جنازه را به آرامی روي زمین گذاشته و به اطراف نگاه کرد و دنبال جایی براي دفن کردن او گشت
توانست جنازه را در کنار یکی  شاید می. رسید که هیچ جا، کندن زمین آسان باشد کمربندش قالب کرده بود، اما به نظر نمی

  .هاي سنگ آن را بپوشاند طح زمین قرار داده و با تکههاي برجسته از س از صخره

اش را که هنوز دردناك بود  کرد، بدون توجه جاي سوختگی روي سینه عمق نگاه می هاي کم در حالی که به درون راه آب
ه زخم را با نیسل، درمانگر مردم لجنزار، به او ضمادي براي درد داده بود و ریچارد هر روز آن را مالیده و دوبار. مالید

خواست اثر سوختگی یک دست را بر روي  دلش نمی. آمد از نگاه کردن به آن زخم خوشش نمی. پوشاند پانسمانی جدید می
  .بدنش ببیند

ي ارواح سوزانده  خواهر ورنا گفته بود که این جراحت ممکن است ناشی از آن باشد که ریچارد خودش را بر روي اجاقِ خانه
ال تاریک بی نام را احضار کرده باشندباشد، یا اینکه ممک م این زخم به وضوح سوختگی ناشی از آتش . ن است آنها واقعاً ع

  .عالمت دارکن رال. نبود؛ این عالمت دنیاي زیرین بود

جاي سوختگی، یادآوري . اي از وجود آن سوختگی شرمنده بود و هرگز نگذاشته بود خواهر ورنا آن را ببیند ریچارد به گونه
رسید، مردي که ریچارد به عنوان پدر او را  این نشان به نظر توهینی به جورج سایفر می. ائم از هویت واقعی پدرش بوددد
پنداشت، مردي که او را بزرگ کرده بود، به او اعتماد کرده و آموزش داده بود، به او محبت ورزیده بود و کسی که  می

  .داشت ریچارد نیز در مقابل دوست می

ان، عالوه بر این، یادآوري دائم از این بود که او چه هیوالییست؛ هیوالیی که کیالن خواسته بود به قالده کشیده این نش
  .شده و برده شود
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ي زن نیز  حشرات در اطراف جنازه. نگاهش را پایین آورد. کرد را دور کرد اي که دور سرش وزوز می ریچارد با دستش حشره
  .اي از ترس بدنش یخ زد آنکه سوزش گزشی را بر روي گردنش احساس کند، با تکانه حتی پیش از. کردند وزوز می

  .حشرات خون

صداي نواخت فوالد در . اي عظیم و تیره از پشت صخره به جلو پرید، ریچارد با عجله شمشیرش را کشید هنگامی که جثه
براي یک لحظه، ریچارد فکر کرد که گارِ دومی . جهیدهایش را کامالً باز کرده و به سمت او  گار بال. صداي غرش، محو شد
ي صخره، پشت گارِ اول نشسته است، اما توجهش بالفاصله متوجه موجود عظیمی شد که به سمتش  را دیده که در سایه

  .آمد؛ متوجه چشمان سبز و وحشی و درخشانی شد که بر روي او قفل شده بودند می

ي اول ریچارد را پیشبینی کرده و جاي خالی  اي که ضربه بلند باشد، از شیوه دمگار تر از آن بود که یک  این حیوان بزرگ
این حیوان باریکتر از گارِ . کوتاه بود دمدر دلش نفرینی فرستاد، حتماً این یک گارِ . تر از آن است داد، معلوم بود که باهوش

د شکار در این سرزمینِ متروك، ولی باریک یا غیر باریک، حیوان احتماالً در اثر کمبو. بلندي بود که او قبالً دیده بود مد
  .هنوز بسیار بزرگ بوده و یک و نیم برابر او قد داشت

. ي زن گیر کرده و بر روي آن افتاد اي عظیم فرار کند، پایش به جنازه ي پنجه ریچارد هنگامی که به عقب جست تا از حمله
نوك . ا غضب تاب داد و اجازه داد تا خشم جادوي شمشیر، درونش جاري شودبه سرعت برخواسته و همزمان شمشیر را ب

گار با خشم زوزه کشید و دوباره به سمتش . شمشیر، شکافی را بر روي شکم صورتی، محکم و صاف حیوان ایجاد کرد
  .اش او را به زمین زد اي با یک بال چرمی ور شده و به طرز غیرمنتظره حمله

ي شمشیر در نور ماه درخشیده و در  تیغه. آمد شمشیر را گرداند پایش ایستاد و همانطور که باال می ریچارد غلت زده و روي
هاي  دندان. تر کرد تا به سمت او یورش آورد این کار فقط گار را عصبانی. ها را قطع کرد اي از خون، نوك یکی از بال فواره

هاي  غرشِ مخوف، گوش. خشش سبزِ خشمگینی روشن بودچشمانش با در. نیشِ بلند و خیس، هواي شب را شکافتند
  .ها به دو سمت ریچارد حمله کردند پنجه. ریچارد را به درد آورد

ها جاي خالی دهد، به سمت  ي پنجه ریچارد به جاي اینکه از حمله. کرد طپید و تقاضاي خون می جادو در وجود ریچارد می
شمشیر را . ي جانورِ عظیم الجثه و پوشیده از خز، فرو برد مشیر را در میان سینهسریعاً باال پریده و ش. جلو و پایین خیز رفت

  .با پیچشی برنده بیرون کشید و همراه آن صداي فریاد دردي مرگبار به هوا برخاست

و حرکتی اي قدرتمند جدا سازد، ولی گار به سمت ا ریچارد شمشیر را به عقب برده و آماده شد تا سر مهیبِ حیوان را با ضربه
اي در جاي خود سکندري  اش گذاشته بود، لحظه هایش را بر روي جراحت پرخونِ روي سینه در حالی که جانور پنجه. نکرد

  .هاي آن شکستند هایش فرودآمد، استخوان هنگامی که روي بال. خورده و بعد با وزن سنگینش از پشت به زمین افتاد
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هیکلی کوچک و تیره به سرعت بر روي . ریچارد چند قدمی به عقب رفت. وش رسیدها به گ اي جیغ مانند از میان سایه ناله
ي مجروحی را که باال  هایی کوچک سینه بال. زمین حرکت کرده و به سمت هیوالي شکست خورده آمد و بر روي آن افتاد

  .رفت در آغوش گرفتند و پایین می

  .آن جانور یک بچه گار بود. ریچارد با حیرت خیره ماند

نفسی عمیق و قرقره کننده کشید . ي کوچک گریان را بلند کرد اي لرزان را بلند کرده و با ضعف جثه هیوالي مجروح پنجه
چشمان سبزي که اندك . بازوي جانور کنارش بر زمین افتاد. اش باالتر بیاید که باعث شد گارِ کوچک بر روي سینه

هنگامی که . آمیز و دردناك به ریچارد خیره شد بعد با نگاهی التماسدرخششی داشتند، با شفقت به کودکش نگاه کرده و 
. حرکت شد درخشش چشمانش کم شده و سپس جانور بی. قل کرد آخرین نفس لرزانش را کشید، خون و کف از دهانش قل

  .هایی کوچک از خز را در پنجه گرفت هایی محزون، مشت گارِ کوچک با ناله

باید آن را . یک قدم به جلو برداشت. چک یا بزرگ، بهرحال این جانور نیز هنوز یک گار بودریچارد با خود فکر کرد که کو
  .شمشیر را بر باالي سرش بلند کرد. طپید خشم درونش می. کشت می

با وجود اینکه جانورِ کوچک اینهمه ترسیده بود، . گارِ کوچک یک بالِ لرزانش را بر روي سرش گرفته و خود را مچاله کرد
  .کرد هاي کوتاه و منقطع می از درد و ترس ناله. کرد مادرش را رها نمی هنوز

چشمان درشت، مرطوب و سبز به او نگاه کرده و یک بار . ي کوچکی از باالي بالِ لرزان نگاهی انداخت ي وحشت زده چهره
هایش  هایی عمیقِ بر روي گونه روكها از چ کرد، اشک هایی قرقر مانند می همانطور که با اندوه گریه کرده و ناله. پلک زدند

  .شدند به پایین جاري می

  ".تونم این کارو بکنم ارواح عزیز، من نمی": حرکت ایستاده بود، زمزمه کرد ریچارد همانطور که بی

ریچارد پشتش را برگردانده و . لرزید آمد را نگاه کرده و همینطور می گارِ کوچک نوك شمشیرش که بر روي زمین می
کرد، و  اش را بر او اعمال می کرد، هم از جادوي شمشیر، که درد دشمن شکست خورده احساس تهوع می. را بستچشمانش 

  .ي انجامش شده بود هم از نمود وحشتناك کاري که چند لحظه پیش آماده

ا بر روي ي زن ر داد، نفس عمیقی کشید تا خودش را آرام کند، سپس جنازه هنگامی که شمشیر را در غالفش جاي می
حرکت مادرش چسبیده  هاي منقطع گار کوچک را که به بدن بی توانست صداي گریه می. اش بلند کرده و به راه افتاد شانه

به خودش گفت که عالوه بر این، جادوي شمشیر چنین . توانست اصالً نمی. توانست آن را بکشد ریچارد نمی. بود بشنود
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دانست که  می. داد که گار کوچک را بکشد به او اجازه نمی. بر علیه تهدیدها مؤثر بودجادو فقط . چیزي را اجازه نخواهد داد
  .دهد جادو اجازه نمی

خودش . توانست آن درد را تاب بیاورد داد، ولی ریچارد نمی اي می کرد، جادو چنین اجازه ي شمشیر را سفید می البته اگر تیغه
همانطور که به محو شدن صداي . دفاع را بکشد ي بی راي اینکه فقط یک تولهداد، نه ب را در معرض آن زجر و درد قرار نمی

جنازه را دوباره بر زمین گذاشته و نشست تا نفسش سرجایش . ي زن را به سمت بلندي بعدي برد داد، جنازه ها گوش می ناله
اي کوچک بر  هاي روشن و جثه صخره اي تیره بر روي توانست جانور درشت هیکل را در نور ماه ببیند، مانند لکه می. بیاید

  .ریچارد مدتی طوالنی نشسته و تماشا کرد و گوش فرا داد. توانست صداي آرامِ اندوه و پریشانی را بشنود می. روي آن

  "ارواح عزیز، من چه کار کردم؟"

  .ارواح، طبق معمول، حرفی براي گفتن نداشتند

دو سایه چرخشی آرام . تیره از جلوي ماه روشن و بزرگ عبور کردند دو شبه. ي چشم، حرکتی توجهش را جلب کرد از گوشه
  .دو گار. زده و شروع به کم کردن ارتفاع کردند

ریچارد خود را در حالی یافت که آنها را . کردند شاید آن دو گار، بچه را دیده و به آن کمک می. ریچارد روي پاهایش ایستاد
کم داشت حس  اما کم. براي زنده ماندن یک گار چقدر پوچ و مزخرف است کند و بعد متوجه شد که امید تشویق می

  .همدردي عجیبی با هیوالها برایش ایجاد میشد

ي کناري  ي بر روي تپه اي وسیع به دور صحنه دو گارِ باالي سرش همانطور که در دایره. ریچارد روي زمین نشست
  .تر کردند د را تنگي خو آنها دایره. چرخیدند، از نزدیک او رد شدند می

  .گارِ کوچک ساکت شد

با احتیاط، گارِ مرده و فرزندش را برانداز . اي از هم بال زنان فرود آمدند ي سیاه به پایین شیرجه رفته و با فاصله دو سایه
هیاهویی  .بچه گار سکوتش را با فریادي شکست. هایشان را باز گرفته و ناگهان به سمت بچه گارِ ساکت پریدند بال. کردند
  .زده ایجاد شد هاي وحشیانه و فریادهاي وحشت ها، غرش از بال

مخصوصاً حیوانات نر و مخصوصاً اگر . خوردند بسیاري از حیوانات، فرزندان حیوانات دیگر از نوع خود را می. ریچارد ایستاد
  .دك را بخورندخواستند کو آن دو قصد نداشتند بچه گار را نجات دهند؛ آنها می. بود غذا کمیاب می
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اي که  بدون توجه به کار احمقانه. کند، ریچارد در حال دویدن به سمت پایین تپه بود پیش از آنکه حتی متوجه شود چه می
ي جانور، او  هاي ترسیده ناله. رفت، شمشیر را بیرون کشید درحالی که از تپه به سمت بچه گار باال می. در ذهن داشت، دوید

  .ي مهاجمان، خشم جادوي شمشیر را مشتعل کرد هاي وحشیانه غرش. را به پیش راند

این دو گار از آن یکی که ریچارد کشته بود بزرگتر بودند و . با فوالد در پیش رو، ریچارد به میان خز و پنجه و بال رفت
ط هوا را شکافت، اما با به عقب جهیدن گارها، شمشیر ریچارد فق. کردند حدس ریچارد را مبنی بر نر بودن این دو تأیید می

دو . هاي کوتاه حرکت کرده و خزهاي مادرش را چنگ زد بچه گار بر روي زمین با پرش. یکی از آنها گارِ کوچک را انداخت
ریچارد شمشیر را . هاشان را به سمت او حرکت دادند گار دیگر ریچارد را دوره کردند و حمله کرده و جاي خالی داده و پنجه

ریچارد با دست آزادش بچه را گرفته و به سرعت ده . یکی از گارها سعی کرد بچه را بگیرد. و حرکت دادتاب داده و به جل
  .نشینی کرد قدمی عقب

بچه گار با فریادي دستانش را به سمت مادرش دراز کرده و بالهایش را بر روي . ي گار مرده افتادند دو گار بر روي الشه
  .وار به جان الشه افتاده بودند دو گار دیوانه. کند زد تا خودش را آزاد صورت ریچارد می

کرد؛ توله شانس بهتري براي  ي گار آن را رها نمی تا زمانی که گارِ مرده آنجا بود، توله. ریچارد تصمیمی حساب شده گرفت
دستش پیچ و تاب بچه گار با قدرت در میان . داشت تا آن را در این مکان نگه دارد زنده ماندن داشت اگر که چیزي نمی

  .کرد ي بچه گار نصف هیکل ریچارد میشد، اما حداقل وزنش سبکتر از آن بود که ریچارد فکر می اگرچه کل جثه. خورد می

تر از آن بودند که ترسیده  هاشان او را تهدید کردند و گرسنه دو گار با دندان. ریچارد وانمود به حمله کرد تا دو گار عجله کنند
هاشان الشه را چنگ زده و کشیده و نهایتاً جنازه را به دو تکه  پنجه. دو گار با هم جنگیدند. یی فرار کنندو بدون هیچ غذا

دو گار به . هنگامی که گارِ کوچک از دست ریچارد فرار کرده و با فریادي جلوتر از او دوید، ریچارد دوباره حمله کرد. کردند
  .در یک لحظه آن دو رفته بودند. د بردندهوا پریده و هرکدام نیمی از غنیمت را با خو

کرد، ناله  گارِ کوچک در محلی که مادرش قرار داشت ایستاده و همانطور که ناپدید شدن دو گار در آسمان تاریک را نگاه می
  .زد می

اي کوتاه نشست و سعی کرد تا  ریچارد نفس نفس زنان و خسته شمشیرش را به غالف برگرداند و سپس بر روي صخره
. داد حتماً داشت عقلش را از دست می. سرش در کف دستانش فرود آمده و اشک چشمانش را پر کرد. نفسش سرجایش بیاید

  .نه، بیهوده نه. انداخت اش را بیهوده به خطر می کرد؟ او داشت زندگش آخر این چه کاري بود که می
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. هاي لرزانش باز و آویخته بودند شت، ایستاده و بالگارِ کوچک در میان خون، جایی که مادرش قرار دا. سرش را بلند کرد
آن دو براي . چشمان درشت سبز به او خیره شده بودند. هاي منگوله مانندش پژمرده بودند اش پایین افتاده و گوش شانه

  .لحظاتی طوالنی به هم خیره شدند

  ".متأسفم کوچولو": ریچارد زمزمه کرد

. ها از چشمان ریچارد جاري بودند اشک. ها از چشمان گار جاري بودند اشک. برداشت گارِ کوچک با تردید قدمی به سمت او
  .گار قدمِ کوچک و لرزان دیگري برداشت

  .اي محزون در آغوش او افتاد گار نگاه کرده و سپس با ناله. ریچارد بازوانش را باز نگه داشت

ریچارد حیوان را . هاي ریچارد پیچیده شده بودند ه دور شانههاي گرم ب بال. گار، دستان بلند و الغرش را به او گرفته بود
  .محکم در آغوش خود گرفت

ریچارد به ندرت موجودي را در این درجه از . هایی تسلی بخش، خزهاي خشنِ حیوان را به لطافت نوازش کرد با زمزمه
از کسی که سبب ایجاد دردش شده بدبختی و فالکت دیده بود، موجودي که به حدي محتاج دلداري باشد که حتی آن را 

با خود فکر کرد که شاید این موجود فقط او را به عنوان کسی که از خورده شدن به دست دو هیوالي بزرگ . بود بپذیرد
هاي هولناکی که در اختیار جانور بود، اینگونه انتخاب کرده بود که  شاید با توجه به گزینه. شناخت نجاتش داده بود می

شاید برداشت از عمل دوم، که نجات دادن آن از خورده شدن بود، قوي تر از عمل اول بوده . ه عنوان ناجی ببیندریچارد را ب
  .است

ریچارد . تا حدي گرسنگی کشیده بود. رسید گارِ کوچک چیزي بیش از یک گونیِ خز پوشِ پر از استخوان به نظر نمی
آیند نبود، اما مشمئز کننده  وِ مشک مانند جانور، اگرچه چندان خوشبوي مح. توانست صداي قار و قور شکم آن را بشنود می

  .هاي منقطع حیوان آرامتر شد ریچارد با لحنی لطیف به موجود امید داده و ناله. نیز نبود

ه جانور از آن پایین به صورت ریچارد نگاه کرد. هنگامی که باالخره حیوان با نفسی عمیق و خسته ساکت شد، ریچارد ایستاد
توانست براي  ریچارد آرزو کرد که کمی غذا به همراه داشت تا می. ي شلوار او را گرفتند هاي کوچک و تیزش پاچه و پنجه

  .اش را نیاورده بود و چیزي براي دادن به آن نداشت توله بگذارد، اما کوله

ن براي خودت یه خرگوشی چیزي پیدا سعی ک. گردن اون دوتا دیگه برنمی. من باید برم". ها را از شلوارش جدا کرد پنجه
  ".برو. دیگه باید خودت تنهایی نهایت تالشتو بکنی. کنی
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. ها و یک پایش را به آرامی کش داد کشید، بال کرد چند بار پلک زده و در حالی که خمیازه می گار همانطور که به او نگاه می
  .آمد گارِ کوچک همراهش می. نداختنگاهی به پشت سرش ا. ریچارد رویش را گردانده و به راه افتاد

ریچارد  ".برو پی کارت. برو". با دستانش حیوان را کیش کرد ".تونی با من بیاي تو نمی". ریچارد در جایش متوقف شد
! برو". ریچارد دوباره ایستاده و با لحنی محکمتر آن را کیش کرد. گار دنبالش آمد. عقب عقب شروع به حرکت کرد

  "!برو دیگه! یايتونی با من ب نمی

اینبار همانطور که . جانور چند قدم لرزان به عقب برداشت و ریچارد دوباره به راه افتاد. ها دوباره پژمرده و آویخته شدند بال
  .کرد، حیوان در جاي خود ماند ریچارد حرکت می

تا با استفاده از قالده او را برگرداند، کرد و باید پیش از آنکه خواهر ورنا تصمیم بگیرد  ي زن را دفن می ریچارد باید جنازه
دانست که ورنا خودش دیر یا زود  اي به دست ورنا بدهد؛ می خواست بهانه اصالً دلش نمی. رساند خودش را به اردوگاه می
  .او تنها بود. نگاهی به پشت سر انداخت تا مطمئن شود که گار دنبالش نیامده. یک بهانه پیدا خواهد کرد

ي  با آسودگی خیال متوجه شد که هیچ حشره. پیدا کرد، آن را در همان جایی که رهایش کرده بود به پشت خواباندجنازه را 
یافت که براي کندنِ یک سوراخ به اندازه کافی نرم باشد، یا  ریچارد یا باید قسمتی از زمین را می. خونی در اطراف آن نیست

خواهر ورنا درباره خوب مخفی کردن آن تأکید . ا جنازه را در آن مخفی کندکرد ت ها پیدا می شکافی عمیق در میان صخره
  .کرده بود

همانطور که مشغول بررسی کردن زمین بود، صداي بال زدن به گوش رسیده و گارِ کوچک، نزدیک او تاپی بر زمین 
او روي زمین چمباتمه زد و با  هایش را جمع کرده و با خیال راحت جلوي جانور بال. اي کرد ریچارد زیر لب ناله. نشست

  .چشمان درشت سبز رنگش به او خیره شد

  .ریچارد دستانش را به کمرش زد. گار تکانی نخورد. ریچارد سعی کرد تا دوباره آن را کیش کند

  "!برو پی کارت. تونی با من بیاي تو نمی"

توانست یک گار را  کرد؟ ریچارد نمی ید چه میحال با. حیوان با راه رفتن ناموزونش به سمت او آمده و یک پایش را گرفت
  .همراه خود داشته باشد

خواي بدون حشرات خونِ خودت غذا  ي خون هم نداري؟ چطوري می حشرات تو کجا هستن؟ حتی هیچی از خودت حشره"
  ".خوب، این به من ربطی نداره". سرش را به دو طرف تکان داد "شکار کنی؟
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ر چروك از کن چهره هایش عقب رفتند  غرشی خفیف از گلویش بیرون آمده و لب. ار پاي ریچارد نگاهی انداختي کوچک و پ
ي زن غرش  جانور داشت به جنازه. ریچارد نگاهی به اطراف انداخت. هاي نیش کوچک و تیزي را نمایان کنند تا دندان

کرد، گار آن را بیرون  ارد جنازه را دفن میاگر ریچ. توله گرسنه بود. آمیز چشمانش را بست اي شکوه ریچارد با ناله. کرد می
  .کشید می

هایش بلندتر  کشید، غرش هایش آن را دست می ریچارد گار را تماشا کرد که به سمت جنازه پریده و همانطور که با پنجه
  .کرد را فرو ببرد ریچارد سعی کرد تا آب دهانش را فرو ببرد، یا شاید چیزي که به آن فکر می. شدند می

ریچارد . گفته بود که مردم منطقه نباید بفهمند که زن چگونه مرده بود. ر ورنا گفته بود که از شر جنازه خالص شودخواه
کرد، باز هم خورده میشد، به  ولی حتی اگر آن را دفن هم می. توانست این فکر را تحمل کند که بدنِ زن خورده شود نمی
خودش چه حقی در : از یک گار بودند؟ فکر مهیب دیگري به ذهنش رسید ها بهتر چرا کرم. ها خورده میشد ي کرم وسیله

  کرد؟ اصالً خودش بهتر از اینها بود؟ براي چه آن ماجرا فرقی می. قضاوت کردن داشت، او خودش گوشت انسان خورده بود

از اینکه گار فرصت داشته توانستند قبل  توانست برود و آنها می و عالوه بر آن، اگر توله مشغول خوردن میشد، ریچارد می
  .ریچارد از شر آن خالص میشد. ي خودش بود آنوقت دیگر گار به عهده. باشد تا او را دنبال کند، آنجا را ترك نمایند

ظاهراً . هایش یک بازو را کشید بطور آزمایشی با دندان. کند ریچارد گار کوچک را تماشا کرد که با احتیاط جنازه را بررسی می
این صحنه حال ریچارد را . جانور غرش بلندتري کرد. ي کافی تجربه نداشت که بداند باید با یک شکار چه کند ندازهتوله به ا
  .بهم میزد

  .توله گرسنه بود. هاي حیوان با هیجان پرپر زدند بال. ها بازو را رها کرده و گار به او نگاه کرد، گویی کمک بخواهد دندان

  .یک تیر و دو نشان

این کار دو مشکل را . روحش بدنش را ترك کرده و دیگر نیازي به آن نداشت. کرد؟ این زن مرده بود فرقی میمگر چه 
  .هایش را به هم فشرده و شمشیر را بیرون کشید ریچارد با فکرِ کاري که در ذهن داشت، دندان. کرد همزمان حل می

  .ور شد گارِ کوچک سریعاً حمله. افی بزرگ ایجاد کرداي محکم زد و شک با یک پایش گارِ گرسنه را کنار زده و ضربه

او چه کسی بود . پیچید شنید دلش را به هم می صداهایی که می. ریچارد سریعاً از آنجا دور شده و پشت سرش را نگاه نکرد
رق ع. رفت، به حالت نیمه دویدن به سمت اردوگاه حرکت کرد که بخواهد قضاوت کند؟ در حالی که سرش کمی گیج می

سعی کرد تا تمام این وقایع را از . شمشیر هرگز بر روي کمرش اینقدر سنگینی نکرده بود. پیراهنش را خیس کرده بود
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توانست  آرزو کرد که کاش می. بود هاي هارتلند فکر کرده و آرزو کرد که کاش در خانه می به جنگل. ذهنش بیرون بکشد
  .هنوز همان ریچارد سابق باشد

ي چشم به  نگاهی از گوشه. ه قشو کردن جسوپ را تمام کرده بود و در حال گذاشتن زین بر روي آن بودخواهر ورنا تاز
خاراند، با صدایی آرام و محرمانه با آن  ي آن را می ریچارد انداخته و سپس به کنار سرِ اسبش رفت و همانطور که زیر چانه

لدین را قشو کرد و با لحنی محکم به اسب هشدار داد که ریچارد برسِ قشو را برداشت و سریعاً پشت جرا. صحبت کرد
  .خواست که زودتر از آنجا بروند او می. اینقدر در جایش حرکت نکند و ساکن بماند

  "کنن؟ کاري کردي که مطمئن بشی جنازه رو پیدا نمی"

فهمن که  و پیدا کنن، نمیاگه اون چیزایی که باقی مونده ر". دست ریچارد به همراه برس بر روي پشت جرالدین خشک شد
  ".اونا جنازه رو گرفتن. گارها بهم حمله کردن. چه اتفاقی افتاده

 ".خوب، فکر کنم همینم کافی باشه. فکر کردم که صداي گارها رو شنیدم". اي به این مطلب فکر کرد ورنا براي لحظه
  "ی؟گارها رو کشت": ریچارد دوباره به برس کشیدن مشغول شد و ورنا ادامه داد

یه بچه گار هم ". اي بر روي این تأمل کرد که به ورنا نگوید، ولی تصمیم گرفت که اهمیتی ندارد لحظه ".یکی رو کشتم"
  ".اونو نکشتم. بود

  ".شاید الزم باشه برگردي و کارشو تموم کنی. کشتی باید اونم می. گارها حیووناي وحشی و قاتلی هستن"

  ".ازه نمیده که به اندازه کافی نزدیک بشمبهم اج... اون بچه گار. تونم نمی"

  ".تو یه کمان داري". ورنا با خرناسی خفه بند زین را کشیده و محکم کرد

  ".میره اون بچه احتماالً بهرحال خودش به تنهایی می. کنه؟ بیا راه بیفتیم و بریم چه فرقی می"

  ".بهتره که از اینجا دور بشیم. ا تو باشهشاید حق ب". ورنا خم شد و بررسی کرد که بند، اسبش را آزار ندهد

  "خواهر؟ چرا قبل از این گارها مزاحممون نشدن؟"

تو خیلی دور بودي و از حفاظ من بیرون رفته بودي، بنابراین اونا اومدن . کنم چون من با هانم در مقابلشون حفاظ ایجاد می"
  ".سراغت

  "ي گارها رو ازمون دور نگه میداره؟ پس این حفاظ همه"
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  ".آره"

  .خورد خوب، حداقل هان به یک دردي می

  "این کار سخت نیست؟. گیره؟ آخه گارها حیووناي بزرگی هستن این حفاظ نیروي خیلی زیادي نمی"

اي هم هستن که باید در مقابلشون  آره، گارها بزرگ هستن و حیووناي دیگه". این سؤال لبخند کوچکی بر لبان ورنا آورد
هایی بگرده که کاراشو با کمترین  همیشه آدم باید دنبال راه. ي اینا نیروي خیلی زیادي الزم داشت ههم. حفاظ ایجاد کنم

  ".میزانِ هان انجام بده

کنم، بلکه در مقابل حشرات  من گارها رو با دفع کردن خود حیوونا دور نمی": ورنا گردن اسبش را نوازش کرده و ادامه داد
کنن چیز به درد  اگه حشرات نتونن از حفاظ رد بشن، گارها فکر نمی. خیلی راحتتره این. کنم خونشون حفاظ ایجاد می

  ".کنه اینطوري مقدار کمی از انرژیم استفاده میشه، اگرچه هدفم رو محقق می. بخوري اینجا باشه و اونا هم پیش ما نمیان

  "نِ امشب؟کنی؟ در مقابل این ز چرا از این حفاظ در مقابل مردمِ اینجا استفاده نمی"

براي همینه که خیلی از خواهرها موقع عبور از . هایی در مقابل نیروي ما دارن بعضی از مردم سرزمین وحشی یه افسون"
کنن، ممکن بود بتونیم باهاشون مقابله کنیم، ولی  ها چطور کار می دونستیم که این طلسما و افسون اگه می. میرن منطقه می

  ".رازه برامون یه معما و. دونیم نمی

کرد که ورنا  ریچارد فکر می. خواهر صبورانه منتظر ماند. ریچارد زین کردن جرالدین و بانی را در سکوت به پایان رساند
ریچارد تصمیم . هاي بیشتري دارد، اما ورنا ساکت ماند ي بحثشان پیش از آنکه او براي دفن کردن زن برود، حرف درباره

  .ر از دست این موضوع خالص شودگرفت که حرف را شروع کند و زودت

ي  کرد، بدون توجه شانه همانطور که با نگاهش زمین را بررسی می ".ي خواهر گریس و الیزابت متأسفم خواهر ورنا، درباره"
به ارواح خوب دعا کردم که . خواستم خبر داشته باشی فقط می. من باالي قبرشون براشون دعا کردم". بانی را نوازش کرد

اي فکر کنی، ولی من دلم  ممکنه تو جور دیگه. خواست اونا بمیرن من دلم نمی. نا باشن و باهاشون خوب رفتار کننمراقب او
تونم این فکرو تحمل  تونم گوشت بخورم، چون نمی دیگه حتی نمی. خوره از مرگ حالم بهم می. خواد هیچ کسی بمیره نمی

  ".کنم که یه چیزي بمیره تا فقط منو سیر کنه

نور اون هست که هدایت . دعا ازت ممنونم ریچارد، ولی باید اینو یاد بگیري که فقط به محضر خالق باید دعا کنیم بابت"
ولی ". ورنا به نظر رسید که در لحن تندش تجدید نظر کرده و آن را مالیم کرد ".دعا کردن به ارواح کار کافراست. کنه می
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مطمئنم . تونستی گفتی، سرزنشت کنم تونم بابت اینکه بهترین چیزي رو که می نمی. دونستی تو تعلیم داده نشدي و اینو نمی
  ".که خالق دعات رو شنیده و نیت خیرت رو درك کرده

زیاد چیزي . ي ارواح بداند فکر کرد که شاید خودش بیش از ورنا درباره. ي او خوشش نیامد ریچارد از طرز رفتار متعصبانه
دانست که  می. دانست، ولی پیش از این ارواح را دیده بود، هم ارواح خوب و هم بد گفت نمی میي این خالقی که ورنا  درباره

  .اي اگر ارواح را نادیده بگیري، خطرش را به جان خریده

شناخت،  آمیزِ ورنا به نظرش در حد خرافات مردم روستایی که ریچارد از زمان راهنماي جنگل بودنش می عقاید تعصب
ي دوردستی که ریچارد  هر منطقه. ها بودند ي ایجاد انسان ي نحوه ها درباره دم پر از انواع و اقسام داستانآن مر. رسید می

ریچارد از گوش کردن به . ي خلقت اولین آدم از این یا آن حیوان و یا گیاه را داشتند دیده بود، عقاید خاص خودشان درباره
هایی که ریشه در نیازِ  ولی فقط داستان بودند، داستان. ر از شگفتی و جادو بودندها پ آن داستان. ها لذت برده بود آن داستان

ریچارد چیزهایی که خواهر ورنا گفته بود را همینگونه بدون مدرك باور . گوینده به درك جایگاهش در جهان هستی داشتند
  .کرد نمی

ي جزئی که نزدش بیاید گوش  ه و به هر دعاکنندهکرد که خالق مانند یک پادشاه باشد که بر روي تختی نشست او فکر نمی
  .کردند کردند، مایحتاج گوشت و پوست زنده را درك می اند و نیازهاي بشرِ فناپذیر را درك می ارواح زمانی زنده بوده. دهد

قضاوت نشسته زِد به او آموخته بود که خالق نامی دیگر براي نیروي تعادل در هر چیز است، و نه مردي خردمند که در مقام 
  .باشد

نظر  ي آن کوته چسبند و درباره دانست که مردم سرسختانه به عقاید و اصول خود می اما اینها چه اهمیتی داشت؟ ریچارد می
او هرگز مردم را بخاطر عقایدشان مقصر . خواهر ورنا عقاید خودش را داشت و ریچارد قرار نبود آن را تغییر دهد. هستند

توانستند مرهمی تسلی بخش  چنین عقایدي، درست یا نادرست، می. واست اکنون این کار را شروع کندخ ندانسته بود؛ نمی
  2.باشند

                                                           
هاي اصلي  اند، نويسنده در اين مجموعه داستان، عقايد جدي خود در مسائل اجتماعي را در قالب عقايد شخصيت همانطور كه خوانندگان اين داستان كمابيش متوجه شده ٢

كنم، وظيفه خود دانستم تا فقط در حد اشاره، به پوچ  را ترجمه مياز آنجا كه من به عنوان يك مسلمان و معتقد به خدا چنين مطالبي . كند مطرح كرده و بر آنها استدالل مي
  .هايي اشاره كنم بودن چنين حرف

از . گردند نشان از بديهي بودن اصل اين مطلب است بسيار واضح است كه انسان فاني بايد مبدأ پيدايشي داشته باشد، و همين اينكه هر قوم و مليتي به دنبال منشأ آن مي
ضمناً اگر امثال . توان خالق را فقط در حد خود تعادل جهان هستي دانست تعادل و نظام بادوام و پايداري نياز به عقلي فراتر از شانس و اتفاق مادي دارد، پس نميآنجا كه هر 

ي نيازها و مصالحِ آنها دارد و عالوه بر آن  و اشرافي بر همهتوانند نيازهاي زندگان را درك كنند، خالق كه بخاطر خالق بودنش تسلط  اند مي ارواح بخاطر اينكه زماني زنده بوده
  .توانيد به سايت يا منابع ديني مراجعه كنيد تر مي هاي مفصل در صورت نياز به بحث يا استدالل. تواند و سزاوار است تا مرجع دعاها باشد قدرت كافي را نيز دارد، خيلي بهتر مي
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ي چیزایی که قبالً گفتی فکر  درباره". ریچارد حمایل شمشیر را از روي سرش رد کرده و شمشیر را به سمت ورنا گرفت
  ".خوام تصمیم گرفتم که دیگه شمشیرو نمی. کردم

  .باال آمده و ریچارد وزن غالف، شمشیر و حمایل را بر روي آن قرار داددستان ورنا 

  "واقعاً داري اینو جدي میگی؟". ورنا هیچ احساسی را در رفتارش نشان نداد

  ".شمشیر حاال دیگه مال توئه. دیگه کارم باهاش تموم شده. آره". ریچارد با تکان سرش تأیید کرد

توانست گزگز جادوي آن را  حتی بدون وجود شمشیر بر روي کمرش، هنوز می. کند ریچارد برگشت تا خورجینش را بررسی
توانست شمشیر را به دیگران بدهد، اما جادوي آن هنوز همراهش بود؛ او جستجوگر واقعی بود و  او می. حس کند

که با آن انجام داده بود،  ي آن، و به این شکل از کارهایی توانست از تیغه حداقل می. توانست از شرّ جادو خالص شود نمی
  .خالص شود

  ".تو آدم خیلی خطرناکی هستی، ریچارد": ورنا زمزمه کرد

خواي،  خوامش و تو می من دیگه نمی. براي همینه که دارم شمشیرو بهت میدم". ریچارد نگاهی به پشت سرش انداخت
  ".بینیم که از کشتن باهاش چقدر خوشت میاد حاال می. پس مال توئه

. ي آرام به بانی زد و باالخره رویش را گرداند چند ضربه. ي زین را از قالبش عبور داده و محکم کشید انتهاي تسمه ریچارد
  .خواهر ورنا هنوز شمشیر را با دستانی دراز شده نگه داشته بود

  ".دونستم که تو چقدر خطرناك هستی تا االن اصالً نمی"

  ".حاال تو شمشیرو داري. دیگه نیستم"

ي من این بود که وقتی برگشتی شمشیرو  وظیفه": با صدایی بلندتر ادامه داد ".تونم قبولش کنم من نمی": زمزمه کرد ورنا
و تو اون کارو انجام . تونستی انجام بدي تا از این قضیه پیشگیري کنی فقط یه کار بود که می. ازت بگیرم، تا امتحانت کنم

به هیچوجه . هیچ مردي خطرناکتر از اونی نیست که غیرقابل پیشبینی باشه". ورنا شمشیر را به سمت او گرفت ".دادي
براي . براي تو. دردسر خیلی بزرگی تو راهه. نمیشه پیشبینی کرد که اگه تو تحت فشار قرار بگیري چه واکنشی نشون میدي

  ".ما

تو شمشیرو . رقابل پیشبینی نیستهیچ جاي این قضیه غی". کند ي چه چیزي صحبت می دانست که ورنا درباره ریچارد نمی
  ".کنم خسته شدم، بنابراین دادمش به تو خواستی و منم از کارایی که باهاش می
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بدتر اینکه . تو یه معماي بغرنجی. کنن دیگران اینطوري فکر نمی. ي فکر کردنت اینطوریه کنی، چون شیوه تو درك می"
این کار یه موهبت . شن که بیش از هرچیزي بهشون نیاز داريرفتارهاي غیرقابل توضیحت درست توي زمانایی ظاهر می

  ".این خیلی خطرناکه. کنی کنی بدون اینکه بفهمی داري چکار می تو داري از هانت استفاده می. فعاله

اگه من دارم از موهبت استفاده . این چیزیه که تو گفتی. یکی از دالیل قالده اینه که ذهن منو نسبت به موهبت باز کنه"
خواي انجام بدم، و اگه این کار چیزیه که بهش احتیاج داشتم، پس اونوقت دیگه  کنم، که همون چیزیه که تو ازم می می

  "خطرناك بودنش کجاست؟

فقط بخاطر اینکه تو یه چیزي رو بخواي، باعث نمیشه . چیزي که تو بهش نیاز داري و چیزي که درسته لزوماً یکی نیستن"
خودت باید . تونم قبولش کنم من االن نمی. اینو پس بگیر". ورنا با سرش به شمشیر اشاره کرد ".اون چیز درست باشه

  ".نگهش داري

  ".خوامش بهت که گفتم، من نمی"

  ".این شمشیر ملوث و ناپاك شده. تونم بگیرمش من نمی. پس بندازش توي آتیش"

را از میان بند حمایل عبور داده و غالف را بر روي سرش  ".نمیندازمش توي آتیش". ریچارد آن را از دستان ورنا گرفت
  ".این ملوث نشده. این فقط یه شمشیره. کنم تو زیادي خرافاتی هستی، خواهر فکر می". کمرش صاف کرد

خواست که از شر جادوي  حتی اگر می. جادوي شمشیر ملوث و ناپاك بود، و ریچارد آن را به او نداده بود. ورنا در اشتباه بود
کیالن این را دیده بود و خودش را از شر آن . جادو قسمتی از او بود. توانست از شر تمام جادوها خالص شود، نمی آن،

  .از شرّ او. خالص کرده بود

  ".باید راه بیافتیم". صدایش سرد و بی حس بود. ورنا رویش را از او گردانده و سوار جسوپ شد

امیدوار بود که گارِ کوچک بعد از غذایی که خورده بود شانسی براي . اه افتادریچارد بر روي زینش نشسته و دنبال او به ر
  .کرد، در دلش با گار خداحافظی کرد همانطور که پشت سر خواهر ورنا در میان شب حرکت می. زنده ماندن داشته باشد

کرد که آن را پس  راحتی می ي دادن شمشیر به خواهر گفته بود، جدي بود، به طرز عجیبی احساس اگرچه آنچه را درباره
زِد آن را به او داده بود؛ این شمشیر چیزي بود . کرد اي او را کامل می این شمشیر به او تعلق داشت و به گونه. گرفته است

  .انداخت اش و به یاد خانه می که او را تغییر داده بود، اما همچنین، شمشیر تنها چیزي بود که او را به یاد دوست قدیمی



٢ 

 

 

  25ل فص

  

  

اسب به جلو  بر روي کتفنیز زِد بود و  چسبیدهرا کمر زِد  محکمآدي . دوید می وار اما هنوز دیوانهاسب به شدت خسته بود، 
 درختانِ جنگلِ. شدند می ر بدن زِد منقبضهاي اسب با ریتمی خاص در زی عضله. گرفته بوددر دست آن را خم شده و یال 

ها و  اسب بدون هیچ توقفی از روي صخره .کردند می چشمانشان عبوراز جلوي به سرعت پایان  انبوه در یک توالی بی
  .پرید می هاي درخت دهکن

 ها برخورد از آنجا که اسکرین از اسب بلندتر بود، در هنگام دویدن با شاخه. اسکرین تنها یک لحظه با آنها فاصله داشت
پشت  ختانِبا انداختن درتا او سعی کرده بود . ها را بشنود توانست صداي شکسته شدن و خُرد شدن شاخه می زِد. کرد می

همه نوع حقه و طلسم و . هیوالي استخوانی نداشتبر  تأثیري اینکار ، اماند کندرا کُ موجود حرکت ،در عرض مسیر سرشان
از اعتراف به شکست، حالتی ذهنی . کرد ت نمییک مؤثر نبودند، اما زِد اعتراف به شکس هیچ. جادوگري را امتحان کرده بود

  .باعث میشد شکست قطعی شودکرد که  می ایجادتسلیم شدن 

  ".توي چنگش داشته باشهترسم که اینبار محافظ ما رو  می": آدي از پشت سرش فریاد زد

اگه اونا ! کردن می فیتي تو بودن و مخ ها توي خونه چطوري ما رو پیدا کرده؟ استخوناي اسکرین سال! نه، هنوز نداره"
  "کردن، پس چطوري ما رو پیدا کرده؟ می مخفیت

  .آدي پاسخی نداشت

زِد در دل . تاختند می میانه و به سمت سرزمین در آن قرار داشت،مرز پیش از این که بودند از مسیري  عبورر حال آنها د
با مرز یا بدون  حال. شده باشند آن، وگرنه تا اکنون ممکن بود ناخواسته وارد ردا وجود ندامرزي در آنج قدردان بود که دیگر

یا بدون مرز، با مرز . آورد می توانستند مدت زیادي به همین شکل دوام بیاورند و آنوقت اسکرین آنها را به چنگ مرز، نمی
  .آورد می محافظ آنها را به چنگ. آورد می دنیاي زیرین آنها را به چنگ

  .به خودش دستور داد تا فکر کند



٣ 

 

 

توانستند  توان و پایداري به اسب بود، اما حتی با این وجود، قلب، ریه و رگ و پی نمیدادن  از جادو برايدر حال استفاده  زِد
توانست  این وضع نمی. زده خسته بود ي حیوانِ وحشت زِد تقریباً به اندازه. چندان بیش از حد توان طبیعیشان طاقت بیاورند

  .چندان ادامه یابد

 اما این کار. کرد می کرین برداشته و ذهنش را بر روي حل کردن مشکل متمرکزند کردن اسباید دست از تالش براي کُ
کرد، اما  اگرچه اسکرین را متوقف نمی شکارهایاینگونه باشد که ممکن بود . باشدتاکتیک در خطرناکی توانست تغییر  می

  .ش به آنها میشدمانع از رسیدن

از دنیاي . از مرز: رنگ سبزي که فقط از یک جا دیده بود. اي فکر کرد که درخششی سبز رنگ از سمت چپش دیده لحظه
  .کوبید می هاي اسب همچنان به زمین مس. با خودش فکر کرد که امکان ندارد. زیرین

  "هیچ چیزي همراهت داري که اسکرین بتونه شناسایی کنه؟! آدي"

  "چی؟مثل "

  ".کنهکه ما رو به دنیاي زیرین مرتبط  یه چیزي. این جونور باید با یه چیزي ما رو پیدا کرده باشه! چیزي هر! دونم نمی"

  ".حتماً ما رو با استخوناي توي خونمون پیدا کرده. من هیچی ندارم"

  "!کردن می ولی استخونا همون چیزي بودن که تو رو مخفی"

  .نوري دیگر از سمت چپ آمد. درخشش از سمت راست بود. سبز رنگ نبوددرخشش در اینبار هیچ شکی 

  "!کنهتا ما رو به زور وارد اون  کنه می که اسکرین داره دنیاي زیرین رو احضار کنم می فکر! زِد"

  .ها استخوان

  "تونه همچین کاري بکنه؟ می"

  ".آره". نبار آنقدر بلند نبودصداي آدي ای

  ".لعنت": خورد زیر لب گفت می زِد در میان باد سردي که به صورتش

  .ردندم می کرد، آنها اي نمی اگر زِد فکر چاره. ودتر ب نبار نزدیکای. سبز رنگ در میان درختان سوسو زد نورِ کدرِ

  .فکر کن
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می که دنیاي زیرین به صورت کامل از هنگا. ناگهان به نظر رسید که نور سبز در دو سمتشان به دیواري محکم تبدیل شد
راه . دوید می میان دو دیوار اسب در مسیرِ. اش آن را حس کند توانست در اعماق سینه می اي ایجاد شد که زِد راه رسید، تکانه

  .میان دو دیوار در حال باریک شدن بود

  .ها استخوان

  .هاي اسکرین استخوان

  "!گردنبندتو بده من! آدي"

  .اي نداشتند دیگر گزینه. دیگر فرصی نداشتند. شدند رز از هر سمت نزدیکتر میم وارهاي درخشانِدی

دست آدي از . کمر او گذاشت و گردنبند استخوانی را جلوي زِد گرفت آدي گردنبندش را بیرون آورده و دوباره دستش را دور
  .زِد گردنبند خودش را از روي سرش بیرون کشیده و با همان دست مال آدي را گرفت. بودشده و لغزنده خون خیس 

  ".مصاحبت باهات لذت بردمخوام بدونی که از  می فقط. خوام آدي می نکرد، معذرت أثر کاراگه این "

  "خواي چکار کنی؟ می"

  "!محکم بشین"

  .به آن داد صدا بیزِد اسب را محکم گرفته و فرمانی . چسبیدند می دیوارهاي مرز در روبرویشان به هم

، در دیرس می انتهابه هایش را بر روي زمین قفل کرده و درست قبل از جایی که مسیر با دیواري از دنیاي زیرین  اسب سم
  .اي خود چرخیدج

زِد دو گردنبندي که از استخوان اسکرین ساخته شده بودند را به میان نور سبز، به میان فضایی باز در بین دو درخت، پرتاب 
  .کرد

با . شتافتبدون هیچ توقفی، اسکرین گردنبندها را تعقیب کرده و همراهشان به میان نور سبز . اسکرین به آنها رسیده بود
  .تقی کر کننده، مانند صداي رعد و برق به گوش رسیددرخششی شدید و صداي اسکرین از مرز،  عبور کردنِ

  .هاي آنها ساکت بود تاریک به جز صداي نفس نفس زدن جنگلِ. نور سبز و اسکرین سوسو زده و محو شدند
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یکی دیگه بعد از یکی از روي ناچاري  هايکار ،زندگی. رده پیرمحق با توئ". آدي با خستگی سرش را بر پشت او گذاشت
  ".ست

حیوان بیچاره به حدي خسته شده بود که . عرق کرده پیاده شد اي آرام به زانوي آدي زده و بعد از روي اسبِ زِد ضربه
پهلوي صورتش را . خالصانه و مقداري قوت به آن دادزِد سر آن را در میان دستانش گرفته و تشکري . نزدیک به مرگ بود

، سپس رفت تا کردهایی اطمینان بخش  نوازشحیوان را ي  اي گونه دقیقهبر روي بینی اسب گذاشت، چشمانش را بست و 
  .وضعیت آدي را چک کند

. اش به نظر برسد واقعیي  ي اسب باعث میشد آدي کوچکتر از جثه اندازه. کرد می هنوز خون از جراحت بازوي آدي تراوش
هنگامی که زِد جراحت را بررسی کرد، آدي هیچ دردي را . کردند ي آویزانش نیز کمکی به رفع این توهم نمیها شانهسر و 

  .بروز نداد

ن جلوي چشم من مخفی شده کردم که جلوي چشم محافظ مخفی شدم، ولی او می همیشه فکر. من یه احمقم": آدي گفت
  ".ها تمام این سال .دونست که من کجام می اون ،تمام مدت. بود

. هدر داد سرمایه گذاریش رو به ،محافظ. تونیم خودمونو دلداري بدیم که این قضیه هیچ سودي براش بدست نیاورد می"
  ".باید این جراحت رو ترمیم کنم. حاال آرم بگیر

  ".باید استخونامو بردارم. م باید برگردیم به خونه. براي این کار وقت نداریم"

  ".گفتم آروم بگیر"

  ".باید عجله کنیم"

اگه بیش از این مزاحم کارم . ست؛ باید پیاده ببریمش ریم، ولی اسب خیلی خسته وقتی کارم تموم شد می". م کردخزِد به او ا
  ".کنیم می و بحث مونیم و جرّ می حاال آروم باش، وگرنه تموم شب اینجا .تونی سوارش باشیراده میام و تو میمن پینشی، 

ي  منظره. کرد می ي صبح در حال زدن بود و نوري ضعیف و سرد ایجاد ي آدي رسیدند، سپیده هنگامی که به خانه
له به ، با عجپهلوبه و مایل  آدي بدون توجه به دیوارهاي سوراخ شده. اسکرین خانه را تکه پاره کرده بود. انگیزي بود غم

ها را آنداشت و همینطور  می برداشته و در دست دیگرش نگهاز زمین ها را  ها عبور کرد، استخوان نخالهاز روي  داخل رفت،
  .کرد می گرد و تراشیده شده را دیده بودند حرکت و به سمت آن کنج از خانه که آخرین بار استخوانِ جمع کرده

  .دزن می انه بود که شنید آدي او را صدازِد مشغول بررسی کردن زمین در بیرون خ
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  ".بیا کمکم کن استخون گرد رو پیدا کنیم، جادوگر"

  ".که پیداش بکنی فکر نکنم". اي رد شد بر زمین افتاده زِد از روي ستون چوبیِ

منظورت چیه که ". ردناگهان دست کشیده و به پشت سرش نگاه ک ".باید همینجاها باشه". آدي تخته چوبی را به کنار زد
  "کنی پیداش کنیم؟ فکر نمی

  ".یه نفر اینجا بوده"

  "مطمئنی؟". هاي اطرافش کرد آدي نگاهی به ویرانه

  ".ما نیست مال. اونجا یه ردپا دیدم". داد کرد تکان می زِد دستش را به طور مبهم به سمت جایی که زمین را بررسی

زِد دستش را بر روي تیري که از سقف آویزان بوده و  "کی؟". وي زمین بریزندهاي در دستش ر آدي اجازه داد که استخوان
هاي یه زن باشه، ولی مال  رسه که رد چکمه به نظر می. دونم، ولی یه نفر اینجا بوده نمی". گذاشت رسید مینوکش به زمین 

  ".رد رو بردهحدسم اینه که اون زن استخون گ. تو نیست

. درست میگی پیرمرد". باالخره از کارش دست کشید. هاي آن گوشه را جستجو کرد سنگ آدي با دستانش میان قلوه
با صدایی آهسته و . کند می رسید که خود هوا را با چشمان سفیدش بررسی آدي چرخید و به نظر می ".استخون نیست

  ".، جادوگرنیک درباره اینکه محافظ تالشش رو به هدر داده اشتباه می. ها بینلینگ": آمیز گفتتهدید

  ".خیلی دور .بهتره از اینجا دور بشیم". زِد دستش را به کنار پاهایش مالیده و آن را تمیز کرد ".متأسفانه حق با توئه"

  ".براي حجاب مهمه اون. زِد، ما باید اون استخونو داشته باشیم". صدایش پایین اما محکم بود. آدي به سمت او خم شد

 ممکنه؛ مباید از اینجا دور بشی. من فقط یه ردپا دیدم. دونم که کجا رفته اصالً نمی. اون زن ردپاهاشو با جادو پوشونده"
  ".ریم می کنم تا کسی نفهمه که کجا می من ردپامونو مخفی. ما به اینجا برگردیمکه انتظار داشته باشه  محافظ

خواد مأموراش رو  دونه و هر وقت دلش می می رسه که محافظ جاي ما رو ه نظر میفهمه؟ ب مطمئنی که کسی نمی"
  ".فرسته می موندنبال

لی باید از اینجا و. و تشخیص بدهتونه جامون فعالً دیگه نمی. کرد میي گردنبندي که گردنمون بود ردیابی  اون ما رو بوسیله"
  ".برداشتن ه ما رو زیر نظر داشته باشن، همون چشمایی که استخونوافظ ممکنه چشمایی داشته باشه کمح. دور بشیم

  ".اینکه اینقدر احمقم. ه اینقدر تو رو به خطر انداختم، زِدک منو ببخش". تر افتاد سرش پایینآدي چشمانش را بسته و 



٧ 

 

 

تونی انتظار داشته باشی که مسیر زندگی رو طی بکنی، بدون اینکه هر از  نمی. دونه همه چیزو نمیهیچکس . مزخرفه"
رو  ي مهم اینه که وقتی اینطوري شد، به راهت ادامه بدي و با صورت نیفتی توش که کار نکته. وي کثافت برهچندي پات ت
  ".بدتر کنی

  "!ولی اون استخون مهمه"

هاي محافظ رو خنثی کردیم؛ اون دستش به ما  حداقل یکی از نقشه. ش بکنیم تونیم کاري درباره نمی. اون دیگه رفته"
  ".ولی باید از اینجا دور بشیم. نرسید

  ".کنم تا زود بشه می عجله". هایی که انداخته بود را بردارد آدي خم شد تا استخوان

  ".تونیم هیچ چیزي رو ببریم، آدي نمی": زِد با صدایی آرام گفت

  ".بعضیاشون جادوي قدرتمندي دارن. بعضی از اونا مهمن. و بردارمامباید استخون". آدي کمرش را راست کرد

. اون مراقب تو بوده. رده بودحل ما رو شناسایی کي یکی از استخونا م آدي، محافظ بوسیله". زِد دست الغر او را بلند کرد
تونیم ریسک  باید اونا رو رها کنیم، ولی نمی. تونیم مطمئن باشیم که آیا یکی دیگه از اینا رو هم شناسایی کرده یا نه نمی

  ".کنیم که یه نفر دیگه برشون داره؛ باید نابود بشن

اینا . کنم من اینا رو رها نمی". نهایتاً کلماتش را پیدا کرد .دهان آدي لحظاتی تکان خورد بدون اینکه صدایی بیرون بیاید
تونسته اینا رو  محافظ نمی. ها طول کشید تا بدست بیارم بعضیاشون رو سال. بدست آوردنشون شدیداً سخت بود. مهمن
  ".که من چه دردسري براشون کشیدم دونسته اون نمی. گذاري کرده باشهعالمت

عقیبت کنه رو تتا بتونه  خواد تو داشته باشی آدي، محافظ نمیاد یه استخونی که می". زِد به آرامی دست او را نوازش کرد
کنه که براي بدست آوردنش حسابی تالش و تقال کنی تا بعداً اون استخون برات  می اون کاري. درست جلوي راهت بذاره

  ".بشه و همیشه پیش خودت نگهش داري ارزشمند

دونی  می از کجا". با دستش اشاره کرد "!گذاري کنهتونسته هر چیزي رو عالمت می پس". آدي دستش را محکم پس کشید
  "که این اسب رو یه بینلینگ بهت نداده؟

  ".اشتممن یکی دیگه رو برد. چون این اسبی نبود که برام آوردن". زِد نگاهی خالی به او انداخت

خواستم به پِل  می ي اینا به وسیله. اینا مال منن. کنم زِد می خواهش": کنان گفت زمزمه. ها در چشمان آدي حلقه زدند اشک
  ".دسترسی پیدا کنم
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بهت قول دادم، ولی این راهش نیست؛ این روش تا حاال هم اثر . کنم پیغامت رو به پِل عزیزت برسونی می من کمکت"
  ".کنم که یه راه جدید پیدا کنی می ن کمکتم. نکرده

  "چطوري؟". تر شد آدي یک قدم لنگیده و به او نزدیک

من یه راهی دارم تا ارواح رو براي مدتی کوتاه از حجاب عبور بدم، تا ". ي او را با همدردي نگاه کرد زده ي ماتم زِد چهره
ولی آدي، باید به حرفم . ممکنه بتونم براش یه پیغام بفرستم حتی اگه نتونم پِل رو عبور بدم،. بتونم باهاشون صحبت کنم

  ".باید صبر کنیم تا زمانی که حجاب بسته شده باشه. تونیم این کارو انجام بدیم گوش کنی؛ االن نمی

  "چنین کاري شدنیه؟ چطوري؟ چطور". او را لمس کردند بازويانگشتان لرزان آدي 

  ".تنها چیزي که باید بدونی همینه. کار شدنیهاین "

  ".باید بدونم که شدنیه. باید بدونم که داري واقعیت رو میگی". انگشتانش بر روي بازوي او محکم شدند ".بهم بگو"

پدر  ي جادوگري که پدرش به او داده بود، استفاده کرده بود تا روح او از صخره. زِد این تصمیم را مدتی طوالنی بررسی کرد
 و مادرش را فرابخواند، اما آنها صراحتاً به او گفته بودند که تا زمانی که این ماجرا پایان نیافته، دوباره آنها را فرانخواند، و اال

اي از صخره حتی در بهترین اوقات نیز خطرناك بود، و به او هشدار  چنین استفاده. ممکن است عبور آنها حجاب را پاره کند
  .که مگر در موارد بسیار ضروري اینکار را انجام ندهدداده شده بود 

 به چه چیزهاییندانسته دانستی که ممکن است  هیچوقت نمی. باز کردن یک راه براي ارواح، همیشه ریسکی بزرگ بود
  .کردند می به اندازه کافی موجودات تاریک از حجاب عبور ،بدون کمک زِد. ي عبور دهی اجازه

بسیاري مانند  این نکته. او بداندچیزي نبود که ي جادوگري  استفاده از صخرهنوع د، اما این اگرچه آدي یک ساحره بو
  .کرد می لبش از این مسئولیت احساس سنگینیق. کردند می ادوگران باید حفظمطالب دیگر از رازهایی بود که ج

نم، و وقتی که این کار امن باشه، ک می من بهت قول دادم که کمکت. مجبوري به حرف من اعتماد کنی که این کار شدنیه"
  ".کنم می سعیم رو

چیزي ممکنه؟ مطمئنی؟ چطور ممکنه که تو چنین  چطور چنین". انگشتان آدي هنوز محکم در بازوي او فرو رفته بودند
  "چیزي رو بدونی؟

  ".راز اولمتمن یه جادوگر ". هایش را راست کرد زِد شانه
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  "ولی مطمئنی؟"

 کارکه  معتقدممطمئن نیستم که این روش مؤثر باشه ولی . مگیر من قولم رو سبک نمی. آدي، باید به حرفم اطمینان کنی"
تو و من استفاده کنیم تا محافظ رو از پاره کردن حجاب  هامون، از معلومات مطلب مهم اینه که از دانسته االن .کنه می

ي افراد دیگه رو به  م و به این شکل امنیت همهاستفاده کنبراي مقاصد خودخواهانه هام  درست نیست که از دانسته .بازداریم
. به یه تعادل ظریف و حساس از نیروها داره؛ این کار ممکنه اون تعادل رو بهم بزنهحفظ کردن حجاب نیاز . خطر بندازم

  ".اي، حجاب رو کامالً پاره کنه حتی ممکنه چنین استفاده

تو درست . خوام زِد می ذرتعم". آدي دستش را از بازوي او برداشته و یک دسته از موهاي آشفته را از صورتش کنار زد
  ".خوام می تمعذر. باید بیشتر از اینا حالیم باشه. روي مرزهاي بین دو دنیا مطالعه کردمعمرم  من بیشترِ. میگی

معناش اینه که تو . اینقدر ارزش قائلی عهدهاتخوشحالم که تو براي ". هاي زن را در آغوش گرفت زِد لبخندي زده و شانه
  ".م با شرافت نیستپیمانی بهتر از یه آد هیچ هم. آدم با شرافتی هستی

آوري این چیزا  عمرم رو صرف جمعمن تمام .... اینه کهمطلب فقط ". اش انداخت خُرد شدهي  آدي نگاهی به اطراف خانه
  ".دیگران اینا رو به من سپردن. مدت خیلی زیادي مسئول نگهداري از اینا بودم. کردم

اعتماد کردن تا از موهبتی که بهت داده شده براي محافظت از کسایی دیگران به تو ". زِد او را از میان سنگالخ بیرون آورد
تو به یه دلیلی تا این . ها رو نوشتن این اعتماد رو بهت کردن همون کسایی که پیشگویی. که قدرتی ندارن استفاده کنی

  ".این اعتمادیه که باید محفوظ نگه داري. نقطه آورده شدي

  .شدند، یک دست الغرش را به پشت کمر او گذاشت می اش دور آدي با سرش تأیید کرد و همانطور که از بقایاي خانه

  ".م شدنکنم که چندتا استخون دیگه هم گُ می زِد، فکر"

  ".دونم می"

  ".اونا توي دست آدماي ناباب، ابزار خطرناکی هستن"

  ".دونم می اینم"

  "؟ش چکار کنی خواي درباره می پس"

  ".ها گفتن تنها چیزیه که به ما امیدي براي بستن حجاب میده خوام کاري رو بکنم که پیشگویی می"
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  "و اون چیه، پیرمرد؟"

 که ها گفتن که اون تنها کسیه ما باید یه راهی براي کمک به اون پیدا کنیم، چون پیشگویی. کمک کردن به ریچارد"
  ".تونه حجاب رو ببنده می

ها به رقص  و در میان استخوان هو به پیش رفت هبقایاي خانه چرخید و در میان هش زبانه کشیدآتهاي  علهشکه  همانطور
  .نکردندنگاهی به پشت سرشان هیچ کدام  آمد، میدر
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  26صل ف

  

  

 نگهبانان زمخت، بازویش را درد داد که چقدر انگشتانِ به هیچ وجه بروز نمی. سرش را باال نگه داشته بود 1سیریالملکه 
هر حال بی حاصل بود و  مقاومت در. کرد نمی مقاومتیهیچ بردند،  می که او را در داالنی کثیف به پیش همانطور. آوردند می

هر . بود گالیا ي او ملکه. متانتبا وقار و : کرد نون نیز رفتارش را مانند همیشه حفظ میکا. شد موجب هیچ کمکی برایش نمی
  .داد نمی او ترسش را نشان. کرد می تحمل تانتمآمد را با وقار و  می آنچه پیش

  .کرد می ینشبیاید اندوهگ گالیاآنچه قرار بود بر سر مردم . اهمیت نداشت ،آمد می عالوه بر این، این چیزي که بر سر او

  .و آنچه تاکنون بر سرشان آمده بود

 کرد که  می چه کسی فکرش را. در مقابل چشمانش به قتل رسیده بودند گالیانزدیک به یکصد گروهانِ بیست نفره از گارد
بودند مایه  شماري فرار کرده طرف؟ اینکه تعداد انگشت بیاي  در منطقه: ها در این مکان به آنها حمله شود مکاناز بین تمام 

  .شدند می آنها نیز احتماالً تعقیب شده و کشته. تسلی خاطر نبود

توانست  می اگر هارولد فرار کرده بود، شاید. اند ، در میان آنهایی باشد که فرار کرده2امیدوار بود که برادرش، شاهزاده هارولد
  .عام بزرگتري که در راه بود، دفاعی ایجاد کند در مقابل قتل

زنگار اي  سوخت و در پایه می ختی که بازوانش را گرفته بودند، او را در کنار مشعلی که با صداي هیس هیسدستان زم
ها، به قدري دردناك او را کشیدند که برخالف عزمش، فریادي کوتاه از لبانش  انگشت. گرفته قرار داشت، متوقف کردند

  .گریخت

  "شما رو درد آوردن، بانوي من؟ افرادم". آمیز از پشت سر به گوش رسیدصدایی تمسخر

  .فراهم نیاوردرا  3نبا خون سردي از دادن پاسخ امتناع کرد تا موجب رضایت شاهزاده فایرِ سیریال

                                                           
١  Cyrilla 
٢ Prince Harold 
٣ Prince Fyren 
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آزاد شد، صداي تیزي از نهایتاً  قفل ضامنِزده امتحان کرد و هنگامی که  کلیدهایی را بر روي قفلی زنگ ،یک نگهبان
دستانِ گیره . لوالهایش غژغژ کرددربِ سنگین هنگام باز شدن، بر روي . سنگی منعکس کرد برخورد فلز در طول داالنِ

  .او را به زور جلو برده و از در عبور دادند و در داالن طوالنی و کم ارتفاع دیگري به پیش بردند ،مانند

کردن شلپ  هاي مردها بر روي زمین سنگی و گهگاه شلپ فش دامن ساتنش، و صداي چکمه توانست صداي فش می سیریال
 ایجادهایش که عادت به برهنه بودن نداشتند،  هواي نمناك، بر روي شانه. هاي راکد و متعفن را بشنود آنها در میان آب

  .کرد میاحساس سرما 

به ارواح . بردند، قلبش نزدیک بود از شدت طپش از کنترل خارج شود می کرد که او را بدانجا می هنگامی که به مکانی فکر
هاي قالب مانندشان و چشمان سیاه و  هاي تیزشان، پنجه ها، از دندان او از موش. که آنجا موش نباشدعزیز دعا کرد 

  .شد با جیغ از خواب بیدار می دید می ها هایی راجع به موش هنگامی که خیلی کوچک بود، کابوس. ترسید می مکارشان

به زن عجیبی فکر کرد که . ی دیگر فکر کندکنترل درآوردن ضربان قلبش، سعی کرد به چیزهای در تالشی براي تحت
 اصالً مطمئن نبود که چرا آن مالقات را اجازه داده بود، اما اکنون آرزو سیریال. تقاضاي مالقاتی محرمانه با او را کرده بود

  .داد می کرد که بیشتر به هشدارهاي زنِ سمج گوش می

زیر سرپوشش نشان داده بود که آن موها براي زنی با آن اسمش چه بود؟ بانو چی چی؟ نگاهی کوتاه به موهاي زن در 
توانست در  نمی کجا؟....از  بوینویربانو . بوینویربانو : بله، همین بود. 4بوینویر ....بانو. موقعیت اجتماعی خیلی کوتاه هستند

  .بود اهمیت داشت به هر حال اهمیتی هم نداشت؛ زادگاه زن مهم نبود، اما حرفی که زده. ذهنش آن را به یاد آورد

  .فوراً آن را ترك کنید. هشدار داده بود که آیدیندریل را ترك کنید بوینویربانو 

میانه، و اخذ  شوراي سرزمیني  پیش از شنیده شدن شکایتش بوسیله تاه را در چله زمستان نیامده بود تمام این را سیریالاما 
اش را انجام داده و بالفاصله تجاوز و  ا خواستار این شود که شورا وظیفهاو آمده بود ت. تصمیمی بر مبناي آن، به خانه برگردد

  .حمله به سرزمین و مردمش را متوقف کند

ارتش کلتون در حال اجتماع براي حمله . و مردم به قتل رسیده بودندشهرها غارت شده بودند، مزارع به آتش کشیده شده 
و آنهم به چه علت؟ فقط براي  .بود نمی وع بود، اگر که همین اکنون در حال اجراقریب الوق کلتوني  تهاجمی از ناحیه. بود

  !این یک هتک حرمت بود! آنهم بر علیه یک هم پیمان. فتح و کشورگشایی

                                                           
٤ Bevinvier 
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. شورا بود تا به دفاع از هر سرزمینی که مورد حمله قرار گرفته، بدون توجه به اینکه مهاجم چه کسیست، برخیزدي  وظیفه
ها را  آنها بود تا تمام سرزمیني  وظیفه. هایی پیشگیري کند یت شوراي سرزمین میانه این بود که از چنین خیانتتمام خاص

  .بیایند و تجاوز را فرونشانند گالیابسیج کرده و به کمک 

 راي جنگبه شدت ضعیف شده و ب هارا دي در مقابل هسرزمینی مقتدر بود، اما بخاطر دفاعش از سرزمین میان گالیااگرچه 
به جاي آنها  گالیا. دور مانده و ذخایر زیادي انباشته کرده بود هارا دي کلتون از فشار استیالي. پرخرج دیگري آماده نبود

  .مقاومت را پرداخته بودي  هزینه

کمکی  سیریاله او گفته بود ک. فوراً آنجا را ترك کند سیریالبه نزد او آمده و التماس کرده بود تا  بوینویرشب گذشته، بانو 
 گفته بود که اگر ملکه آنجا بماند، خطر بزرگی شخص او را تهدید بوینویربانو . از جانب شورا دریافت نخواهد کرد گالیابراي 

  .هایش را بیش از این توضیح نداده بود حرف آن زنبه بانو بوینویر فشار آورده بود،  سیریالابتدا، هنگامی که . کند می

اش نسبت به مردمش برنخواهد گشت و طبق قرار قبلی به نزد شورا  اما گفته بود که از وظیفهاز او تشکر کرده،  سیریال
  .هایش توجه کند هایش جاري شده و به ملکه التماس کرده بود تا به حرف اشک بوینویربانو . خواهد رفت

  .به طور محرمانه به او گفته بود که یک غیبگویی داشته بوینویرنهایتاً بانو 

گفته بود که این غیبگویی کامل نبوده  بوینویری کرده بود تا ماهیت آن غیبگویی را از زبان زن بیرون بکشد، اما سع سیریال
. وحشتناك اتفاق خواهد افتاداي  که اگر ملکه فوراً آنجا را ترك نکند، حادثه است، فقط از این آگاه داند نمی و او جزئیاتی را

بیشتر آنها افرادي شیاد بودند . جادو اعتماد داشت، اما اعتمادش به غیبگوها بسیار کم بود هاي کامالً به قدرت سیریالاگرچه 
مبهم به خطري که باید از آن اجتناب اي  که تنها هدفشان سنگین گردن کیسه پولشان با گفتن جمالتی دو پهلو یا اشاره

  .بود ،شود

گرچه با خود استدالل کرده بود که این نباید چیزي بیش از یک ریا و خالص زن شده بود، ا تحت تأثیر ظاهرِ بی سیریالملکه 
زنی با ظاهري چنین ثروتمند جانب از  ،براي گرفتن پولاي  حیله. فریب باشد که هدفش بدست آوردن پولی از جانب اوست

باالخره . دنددانست که ثروتمندان نیز از ورشکستگی در امان نبو می سیریالسختی بود و ي  رسید، ولی زمانه بعید به نظر می
 افراد زیادي را سیریال. نزد افراد متمول به دنبالشان بگردندکه اگر هم قرار بود پول و اموالی ضبط شود، معقول این بود 

شاید موهاي . از دست داده بودند هارا دي شناخت که یک عمر به سختی کار کرده بودند و ناگهان همه چیز را در جنگ با می
  .چنین نوع ورشکستگی بودي  جهنتی بوینویرکوتاه بانو 

طالي ي  یک سکه. از آن زن تشکر کرده، اما گفته بود که مأموریتش مهمتر از آن است که بتوان از آن منصرف شد سیریال
  .اتاق پرتاب کرده و با گریه از آنجا رفته بود دیگر سمت سکه را به بوینویرکامل را در دست زن گذاشته بود، اما بانو 
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  .بود می البته مگر اینکه به دنبال چیز بیشتري. کرد نمی طال را رد ،یک شیاد. صحنه حیرت زده شده بود از این سیریال

خواست مانع از شنیده شدن شکایت  می ها داشت و یا آن زن حقیقت را گفته بود، و یا آنکه سعی در کمک کردن به کلتون
  .در شورا شود

بخاطر دفاعش از  گالیا. در شورا با نفوذ بود سیریالعالوه بر آن، . م بودعزمش محک سیریالدر هر دو حال اهمیتی نداشت؛ 
هنگامی که آیدیندریل سقوط کرده بود، اعضایی از شورا که نخواسته بودند تا قسم خورده و . سرزمین میانه مورد احترام بود

آن عده از به . جانشینشان شده بودند معرفی کنند، اعدام شده و افرادي دست نشانده هارا دي پیمان با سرزمینشان را هم
در شورا اعدام  گالیاوفادار ي  نماینده. تا در موقعیت خود بمانند اعضاي شورا که همکاري کرده بودند، اجازه داده شده بود

  .شده بود

تمام  اعالم شده بود که دارکن رال مرده و هارا دي به نیروهاي. اینکه جنگ چگونه خاتمه یافته بود، یک معما بود
خیلی ساده به خانه فراخوانده  هارا دي یک لرد رال جدید به حکومت منصوب شده و نیروهاي. ها پایان یافته است خصومت

زد که دارکن رال  می حدس سیریال. شده بودند، یا دستور داشتند تا به آنانی که در جنگ شکست خورده بودند، کمک کنند
  .مورد سوء قصد قرار گرفته باشد

 هارا دي آنهایی که با. چه که اتفاق افتاده بود، از نظر او خوب بود؛ شورا اکنون دوباره در دست مردم سرزمین میانه بودهر آن
گفته شده بود که اوضاع به وضع پیش از دیکتاتوري . دستگیر شده بودندهمگی همکاري کرده و اعضاي دست نشانده، 

  .بشتابد گالیا انتظار داشت که شورا به یاري سیریال. بازگشته است

مادر : توانست در شورا هم پیمانت باشد می پیمانی در شورا داشت، قویترین کسی که خودش نیز دوست و هم سیریالملکه 
هاي  همیشه از حاکمیت سرزمین سیریال. اش بود، این مطلب سبب دوستیشان نبود اگرچه کیالن خواهر ناتنی. گیر اعتراف

به این ثبات قدم  گیر اعترافمادر . به صلح در میان آنها را نیز پذیرفته بوداي  هریشنیاز  متعدد حمایت کرده و در عین حال
  .تبدیل کرده بود گالیاپیمان  احترام گذاشته و همین احترام بود که او را به دوست و هم

موقعیت مادر  ،ل شدناز او نکرده بود و همین هم درست بود؛ طرفداري نابجا و استثنا قائ جاکیالن هرگز طرفداري بی
 به کیالن احترام سیریال. انداخت می صلح را به خطرو از آن رو  کرد میرا سست را تضعیف کرده و اتحاد شورا  گیر اعتراف

هایی بسیار  چنین بازي ،در هر حال. دهد می هر بازي قدرت دیگري قراراز گذاشت که اتحاد سرزمین میانه را باالتر  می
نهایی برایش بهتر از طرفداري بیجا ي  شد، نتیجه میشه اگر با عدل و انصاف با فردي برخورد میلغزنده و زودگذر بودند؛ ه

  .بود
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کیالن دوازده سال از او کوچکتر بوده و باهوش، نیرومند و برخالف . کرد می اش افتخار همیشه در دل به خواهر ناتنی سیریال
 خویشاوندي داشتند، تقریباً هرگز از آن صحبتی به میاناگرچه آنها ارتباط . سنج بود سن کمش رهبري زیرك و نکته

قوم و خویش محسوب شود، بلکه  ،او خواهري نبود که از ناحیه پدر. بود و از نسل جادو گیر اعترافکیالن یک . آوردند نمی
  .ي نداشتندها خویشاوندگیر اعترافها با هیچ کس جز گیر اعتراف .سرزمین میانه بود گیر اعترافو مادر  گیر اعترافیک 

 کرد که می آرزو  هیچ خویشاوند نزدیک دیگري به جز برادر عزیزش هارولد نداشت، معموالً سیریالبا اینحال، از آنجایی که 
مسائلی در آن ي  به عنوان یک خویشاوند، به عنوان یک خواهر کوچکتر در آغوش گرفته و درباره ارتوانست کیالن  می

ی های ؛ دو زن که در مقامگیر اعترافبود و کیالن مادر  گالیاي  ملکه سیریال. امر ممکن نبود اما این. موضوع با او صحبت کند
. هاي دل اولویت داشت بر خواسته ،وظیفه. بیگانه از هم بوده و هیچ چیزي جز ارتباط خونی و احترام متقابل در میانشان نبود

  .کیالني  ها خانوادهگیر اعترافبوده و  سیریالي  خانواده گالیا

. جزو آن افراد نبود سیریالبه عنوان جفت، کینه به دل داشتند،  5اگرچه افرادي بودند که از مادر کیالن بخاطر انتخاب وایبرن
ها را آموخته بود، نیاز به وجود نسلی قوي و نیرومند در آن گیر اعترافبه او و هارولد نیاز به وجود  6مادرش، ملکه برنادین

مادرش  .کند آموخته بود می چنین چیزي هدفی واالتر در حفظ صلح سرزمین میانه را تأمین خاندان جادویی و اینکه چطور
و  سیریالها صحبت نکرده بود، بلکه در عوض افتخاري که گیر اعترافهرگز با رنجش از ماجراي از دست دادن شوهرش به 

د، حتی اگر که معموالً از آن اشتراك صحبتی ها داشتند را توضیح داده بوگیر اعترافهارولد بخاطر داشتن اشتراك خونی با 
  .کرد می بله، او به کیالن افتخار. شد نمی

ها از بدو گیر اعتراف. ان برایش یک معما بودگیر اعترافهاي  شیوه. کرد، اما شاید اندکی نیز نسبت به او محتاط بود می افتخار
ها، گیر ترافاعجادوي آنها، قدرت . شدند می گرها تربیتها و جادوگیر اعترافشدند، به دست  می تولد در آیدیندریل تربیت

خودش نیز اینگونه بود؛ او نیز متولد شده بود تا  به نوعی قدرت. چیزي بود که با آن به دنیا آمده و به نوعی اسیر آن بودند
 هاي ارثی را درك جادویی نداشت، اما بار مسئولیت سیریالاگرچه . ملکه شود، بدون اینکه انتخاب چندانی داشته باشد

  .کرد می

داري  ها جدا و منزوي از دنیاي خارج نگه ها به مانند راهبهگیر اعترافاز زمان تولد تا هنگامی که تمرین آنها کامل شود، 
ها نیز باید گیر اعترافدانست که  می سیریالاگرچه . تربیت و تمرین آنها گفته میشد که بسیار سخت و شدید است. شدند می

. و رام کنندکرده شدند تا احساسات را سرکوب  می احساساتی داشته باشند، اما آنها به نوعی تمرین داده ،مانند همه
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، به جز انتخاب یک گذاشت نمی براي آنها انتخابی در زندگی باقی. شان در قبال قدرتشان براي آنها همه چیز بود وظیفه
  .جفت، و حتی آن نیز از روي عشق نبوده و براي انجام وظیفه بود

شاید آرزوي این را نیز داشت که . کرد که بتواند کمی از عشق خواهري را به کیالن نشان دهد می همیشه آرزو سیریال
او را از  سیریالشاید کیالن نیز مانند . اما چنین چیزي هرگز شدنی نبود. کیالن هم مقداري از آن عشق را به او نشان دهد

  .همیشه امیدوار بود که اینگونه باشد سیریال. کرد می خودش به او افتخاري  وهشاید کیالن نیز به شی. داشت می دور دوست

کردند، او بخاطر  می آورد این بود که اگرچه هر دوي آنها به سرزمین میانه خدمت می چیزي که بیش از همه او را به درد
با . ام وظایفش مورد ترس و نفرت بودمردم خودش مورد محبت و تمجید بود، اما کیالن بخاطر انجي  انجام وظایفش بوسیله

  .شد تا احساسات و نیازهایشان را سرکوب کنند خود اندیشید که شاید براي همین به آنها آموخته می

  .او را نسبت به خطر کلتون آگاه سازدتا کیالن نیز سعی کرده بود 

اولین تابستانی که . این اتفاق افتاده بود سیریالتابستان، اولین سال بعد از مرگ مادر ي  نیمهي  چند سال پیش در جشنواره
  .منصوب شده بود گیر اعترافهمینطور اولین تابستان از زمانی که کیالن به عنوان مادر . ملکه شده بود سیریال

یک و شاید گویاي . شده بود، گویاي نیروي باالي قدرت و شخصیتش بود گیر اعترافاینکه کیالن در چنین سن کمی مادر 
 هاگیر اعترافانتصاب ي  خیلی کم درباره سیریالشد،  ین انتخاب به صورت سرّي انجام میاز آنجا که ا. نتصابنیاز براي این ا

گرفت و مالکش  می دانست، فقط در این حد که این انتصاب بدون هیچ دشمنی و رقابت بر سر تصاحب منصب صورت می
  .ربط به نیروي باالي قدرت در مقابل تجربه و تمرین داشت

 ،گیر اعترافها و به خصوص مادر گیر اعترافآنها بطور کلی از . ن و سال اهمیتی نداشتبراي مردم سرزمین میانه، س
گرچه برخالف اکثر . است گیر اعترافترین  قوي گیر اعترافدانستند که مادر  می مردم. ترسیدند، بدون توجه به سن و سال می

او . آن ترسید، و کیالن نیز همیشه منصف بوددانست که قدرت به خوديِ خود لزوماً چیزي نبود که از  می سیریالمردم، 
  .هیچگاه به دنبال هدفی جز صلح نبود

ترین پادوهاي اصطبل نیز  حتی سطح پایین. لیا، مملو از انواع جشن و سرور بود، پاییتخت گا7یسیانبِهاي ا آن روز خیابان
  .کردند می ها پیدا ن و تردستمحلی بر سر میزهاي جشن، یا میزهاي بازي، یا اطراف نوازندگان، آکروبات کارا
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هاي خندان، این  هرگز این همه چهره. کرد می ها نظارت کرده و به افراد پیروز روبان اهدا سیریال به عنوان ملکه بر رقابت
هیچ وقت براي مردمش اینهمه احساس رضایت نکرده و یا اینقدر احساس محبوب بودن از . همه مردمِ شاد را ندیده بود

  .م به او دست نداده بودمردي  ناحیه

ي  دیدن همه. ر شده بودحدود چهارصد نفر پجمعیتی تاالر بزرگ با . آن شب مجلس رقصی سلطنتی در قصر برگزار شده بود
غذا و شراب بر روي میزهاي طویل به وفور چیده شده و به حد حیرت . هایشان خیره کننده بود افراد در فاخرترین لباس

پیش از  تر از تمام مجالس رقصِ آن مجلس، باشکوه. ط با مهمترین روز سال تناسب داشتانگیزي متنوع بود؛ چیزي که فق
زندگی پیمانی و  آن دوره، زمان صلح و شکوفایی، رونق و هم. ي وجود داشتي زیادا که دالیل جشن و شکرگزارآن بود، چر

  .جدید و بخشندگی بود

با عزم  گیر اعترافمادر . اهوي حضار ناگهان به سکوت تبدیل شدهایی ناهماهنگ و زیر قطع شده و صداي هی آهنگ، با نوت
لباس فاخرِ سفید . جادوگر در پشت سرش به اهتزاز بوداي  و اراده وارد تاالر شد، جادوگرش به دنبالش آمده و رداي نقره

رنگارنگ  هاي لباس. کرد می ها، مانند ماه شب بدر در میان ستارگان خودنمایی رنگي  در میان همهمه گیر مادر اعترافرنگ 
. کردند می تعظیم گیر اعترافهمه با عبور مادر . ساده و معمولی جلوه نکرده بوداي  اینقدر به طور غیرمنتظره زو زینتی هرگ

  .دار بر رویش قرار داشت، منتظر ماند ادویهبزرگ کریستالی از شراب ي  سیریال به همراه مشاورانش در کنار میزي که کاسه

با سرش  ردند، جلوي ملکه متوقف شد وک می ها او را تعقیب عبور کرده و در حالی که تمام چشم ساکت کیالن از میان تاالرِ
  .کیالن منتظر نماند تا تشریفات تعظیم به جایگاهش اجرا شود. حرکت بود اش به مانند یخ بی چهره. کردکوتاه تعظیمی 

 "دارید؟ 8روسفان ترِشما مشاوري به اسم د. ملکه سیریال"

  ".ایشون هستن". ستش را به یک سمتش باز کرده و اشاره کردسیریال د

  ".در خلوت با شما صحبتی دارم". احساس کیالن حرکت کرده و به روي درفان رفت نگاه بی

. بیش از این بودچیزي درفان  ".درفان تروس یکی از مشاوران مورد اعتماد هستن". سیریال خود را داخل موضوع کرده بود
تونید در حضور  می". شد کم داشت عاشقش می  به شدت به او عالقه داشت، مردي که سیریال کماو مردي بود که سیریال
کرد بهتر است که او نیز از آن  می ایست، اما فکر دانست که این موضوع در چه باره نمی سیریال ".من باهاش صحبت کنید

مکان  این نه زمان مناسبی و نه". دسري در میان باشدریختند، مگر اینکه در نمی ها را به هم ها جشنگیر اعتراف. باخبر باشد
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، اما اگر امکانش نیست که به تأخیر انداخته بشه، پس همین االن و گیر اعتراف، مادر هاموری مناسبی براي اجراي چنین
  ".همینجا قضیه رو فیصله بدید

بدون اینکه احساسی را  گیر اعترافمادر . هد انداختتر به وقفه خوا کرد که این حرفش قضایا را تا زمانی مناسب می او فکر
جادوگري که پشت سرش ایستاده بود، هر چیزي بود بجز خالی از . مطلب تأمل کرداین بر روي اي  لحظهنشان دهد، 

  .رسید در حقیقت بسیار برانگیخته و آشفته به نظر می. احساسات

ا کیالن دستش را بلند کرد تا پیش از آنکه جادوگر بتواند جادوگر سرش را به سمت کیالن خم کرد تا چیزي بگوید، ام
  .حرفش را شروع کند، او را ساکت کرده باشد

کیالن دوباره  ".تونه به تأخیر بیافته من متأسفم ملکه سیریال، اما این مطلب نمی. هر طور شما مایلید": کیالن گفته بود
ضمناً فاش کرد که دستیار یه توي اعترافش، اون . اعتراف گرفتممن به تازگی از یه قاتل ". رویش را به درفان کرده بود

  ".کش معرفی کرده و ملکه سیریال رو به عنوان هدف جنایتت اون تو رو به عنوان آدم. کش هست آدم

خ درفان سري  چهره. هایشان را بشنوند، بلند شد کافی نزدیک بودند تا حرفي  زده از افرادي که به اندازه هایی حیرت زمزمه
  .ها خفه شده و سکوتی حکمفرما شد زمزمه. شده بود

یک . داد می ، تمام آن وقایع را از دسته بودزداگر یک پلک بهم . بعد از آن را دنبال کند سیریال به سختی توانست وقایعِ
ا به بعد داشت چاقویی ري  پررنگش بود، و لحظه لحظه درفان در جاي خود ایستاده بود و دستش درون کت طالیی و آبیِ

چ دست درفان را د و مبازویش را حرکت دا تمام قد ایستاده و فقط گیر اعترافمادر . داد می حرکت گیر اعترافسمت مادر 
کریستالی خُرد شده و ي  کاسه. شدید در هوا ایجاد شد، رعدي بدون صدااي  در همان لحظه تکانه به نظر رسید که. گرفت

یال از دردي آنی که در تمام مفاصل بدنش جاري شده بود، خود را عقب سیر. شراب سرخ را بر روي میز و زمین جاري کرد
  .اش آویزان شد چشمان درفان گشاد شده و چانه. چاقو بر روي زمین افتاد. کشید

  ".بانو": درفان محترمانه زمزمه کرد

ارض بعد از آن خبر او فقط از عو. از قدرتش بی حس شده بود گیر اعترافیک ي  ناظر بودن بر استفاده سیریال از شوك
رسید که هنوز جادو  لحظاتی طوالنی به نظر می. تعداد کمی آن را دیده بودند. داشت و هرگز استفاده شدن از آن را ندیده بود

  .کند می در هوا جلز و ولز

  .عقب رفتند جادوگر، کنجکاوي آنها را به ترس تبدیل کرده و جمعیت بهي  آمیز از ناحیهنگاهی تهدید. تر آمد جمعیت نزدیک

  "تو قصد داشتی ملکه رو ترور کنی؟". داد نمی رسید، اما صدایش هیچ ضعفی را نشان می کیالن به نظر شدیداً خسته
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  ".بله، بانو": هایش را لیسیده و با اشتیاق گفت درفان لب

  "چه زمانی؟"

اشک چشمانش را . اب باشدزجر و عذدر رسید که  میدرفان به نظر  ".توي اغتشاشِ زمانی که مهمونا دارن میرن. امشب"
و اجرا بذارید فرمانتون. خواید می بگید چه چیزي. کنم بانو، بهم دستور بدید می خواهش". هایش جاري شدند پر کرده و از گونه

  ".کنم

 گیر اعترافاو به این شکل به عنوان جفت یک . این همان چیزي بود که بر سر پدرش آمده بود. سیریال هنوز در شوك بود
  .مردي که برایش عزیز بود اکنونابتدا پدرش، و . ته شده بودگرف

ودند، کیالن به سمت همانطور که دستانش در کنارش آویزان ب ".ساکت باش و منتظر بمون": کیالن به درفان دستور داد
که سیریال، ولی منو ببخشید که جشنتون رو بهم ریختم، مل". ماالمال از اندوه بودند ینبارو چشمان جوانش ا سیریال برگشت
  ".ترسیدم می از عواقب تأخیر

چه کسی دستور این ". درفان با دهانی باز به کیالن خیره شده بود. و به درفان رو کرد افروخته، چرخیداي  سیریال با چهره
  "!کی بهت دستور داد منو بکشی؟! کارو داد، درفان؟

  .رسید متوجه شده باشد که او حرف زده نمی درفان حتی به نظر

  ".فقط به من جواب میده. اون به شما جواب نمیده، ملکه سیریال": کیالن گفت

  "!پس تو ازش بپرس"

  ".چنین چیزي به صالح نیست": جادوگر با صدایی آهسته گفت

دیدند که او فریب خورده  می اکنون همه. او به درفان باخبر بودندي  همه از عالقه. یک احمق استکه کرد  می سیریال حس
  .کرد نمی تابستان را فراموشي  چکس تا ابد این جشن نیمههی. است

  "!به خودت اجازه نده که منو نصیحت کنی": گفت به جادوگر سیریال

یه طلسم محافظت ي  کنیم که اون احتماالً بوسیله می سیریال، ما فکر" :کیالن به جلو خم شده و با صدایی نرم گفته بود
ردوقتی از همدستش این سؤال رو پر. شده باشه دونم می وولی فکر کنم که جواب. سیدم، قبل از اینکه بتونه جواب بده م .
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اگه بتونم ببرمش یه جاي خلوت و به . هاي غیرمستقیمی براي گرفتن اطالعاتی که ممکنه طلسم رو فعال کنن هست راه
  ".روش خودم ازش بازجویی کنم، ممکنه بتونیم جواب رو بدست بیاریم

! اون بهم خیانت کرده! نزدیک بود اون به من! من بهش اعتماد کردم". ندهایش جاري شو سیریال از خشم نزدیک بود اشک
توي سرزمین من و توي  شما! شنوم می خودم از لباي خودش! خوام بدونم کی اونو فرستاده می همین االن! به من، نه به تو

  "!ازش بپرس! نمن وایستادیي  خونه

هر طور ". ه بودداد بازگشت نمی احساسی که هیچ چیز را نشان راست کرده و صورتش به همان نقاب بی کیالن خودش را
  "از روي خواست خودت بوده؟ ،کاري که قصد داشتی با ملکه انجام بدي". رویش را به درفان کرد ".شما مایلید

  ".منو فرستاده بودن. نه، بانو". هم مالیدرا راضی کند دستانش را به  گیر اعترافدرفان با دلواپسی و امید به اینکه مادر 

  "چه کسی تو رو فرستاد؟". تر شد کیالن حتی بی روحي  اگر چنین چیزي ممکن بود، به نظر رسید که چهره

تنها چیزي که از گلویش خارج شد . یک دست مرد بلند شده و دهانش باز شد، گویی بخواهد فرمان کیالن را اجرا کند
  .و سپس درفان بر روي زمین افتاد از خون بوداي  قرقرهصداي 

  ".ون مورد دیگهادرست مثل : کردم می همونطور که فکر". جادوگر به نشان دانستن خرناسی کشید

در حال در ابعادي بسیار وسیع  ما معتقدیم که یه توطئه". رده بودکیالن چاقو را برداشته و آن را با دسته به سیریال تقدیم ک
  ".رد هم جزئی از این ماجرا بوده یا نه خبر ندارم، ولی اون از طرف کلتون فرستاده شده بوداینکه این م. گیریه شکل

  ".کنم نمی چنین چیزي رو باور! کلتون؟"

  ".این چاقو مال کلتون هست". کیالن به چاقوي در دست سیریال اشاره کرد

این به سختی مدرك . ها هستن هترین سالحهاي اونجا از ب سالح. کنن می هاي ساخت کلتون رو حمل خیلی از مردم سالح"
  ".کافی براي چنین اتهامی حساب میشه

تر از آن بود که به این موضوع بیاندیشد که چه افکاري ممکن  سیریال در آن لحظه عصبانی. کیالن بدون حرکت باقی ماند
پدرم به من ". به گوش رسید باالخره صداي کیالن بدون هیچ احساسی. است در پشت آن چشمان سبز جریان داشته باشند

اون . اول بخاطر حسادت و دوم وقتی که با دیدن ضعف تطمیع بشن. کنن می ها فقط به دو علت حمله یاد داد که کلتون
 ، اونا رو آزمایشپیدا کننکه  ترین رقیبی مقام تالش براي کشتن قویترین و باالي  گفت که در هر دو حالت، اونا اول بوسیله
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تو سبب این حسادت . نشانی از این قدرته ،تابستاني  االن به لطف تو در اوج قدرتش هست، و جشنواره نیمه گالیا .کنن می
  .هستی و نمادي از این قدرت

اون گفت که اگر . ها باشی و هرگز نذاري از پشت بهت خنجر بزنن پدرم در ضمن بهم گفت که باید همیشه مراقب کلتون"
 کمین همیشهکنه و  می تر رو بیشتر و عمیق تشنگیشون به خونتم بذاري، این کار فقط اونها رو توي تالش اولشون ناکا

  ".مونن تا بتونن حمله کنن می منتظر هر ضعفی باقی کرده و

من ". بدون در نظر گرفتن کلماتش تندي کند درفان فریب خورده بود، باعث شد تاي  سیریال از اینکه بوسیله خشم سوزانِ
از ما گرفته  گیر اعترافیه ي  بوسیله پدرم. هاي اونو نداشتم هیچوقت مزیت آموزه. ه حرفایی زدهدونستم پدرمون چ نمی که

  ".شده بود

فردي باتجربه و خردمند و خیرخواه تبدیل ي  به چهره گیر اعترافیک آرامش و تهی بودن از احساسِ نقابِ کیالن از ي  چهره
  .شدرسید کامالً فراتر از سن او با می شد که به نظر

ن و در دبشاید، ملکه سیریال، ارواح خوب خواستن تا تو رو از دست چیزایی که اون ممکن بود بهت آموزش بده نجات "
شک دارم چیزایی که . باش که ارواح به تو نظر لطفشون رو ابراز کردن متشکر. کردن که به من آموزش بده عوض کاري

براي من که لذتی در بر نداشتن، فقط شاید اینکه . آورد می به همراه اي یپدرمون به من یاد داده براي تو هیچ لذت و خوش
در آرامش باش و چیزي که در اختیار داري رو غنیمت . لطفاً آزرده نباش. بهم کمک کردن تا امشب جون تو رو نجات بدم

  ".تو هستني  اونا همه با هم خانواده. عشق و محبت مردمت رو: بشمر

شدند تا جنازه  می و همانطور که افرادي خم نرمی بازوي او را گرفت گردانده و برود، اما سیریال بهکیالن خواست رویش را 
  .را از تاالر خارج کنند، کیالن را به کناري کشید

من به اشتباه عصبانیتم از درفان رو سر ". رفتند می انگشتانش با روبانی بسته شده بر روي کمرش ور ".کیالن، منو ببخش"
  ".کردم تو خالی

تونستم احساساتت نسبت به درفان  می .دادم توي جاي تو، منم احتماالً همین واکنش رو نشون می. کنم، سیریال می درك"
ي روزي که فقط باید منو ببخش که تو. انتظار نداشتم نسبت به کاري که االن کردم خوشحال باشی. رو توي چشمات ببینم

  ".ترسیدم می و واردش کردم، ولی شدیداً از عواقب تأخیربود، درد و اندوه ر می ت خوشی در خونه

که به زنِ جوان و زیبارویی  نگاهی جدید. کیالن کاري کرده بود که سیریال حس کند خودش خواهر کوچکتر است
 دانست، شاید تا می تا جایی که سیریال. کیالن در سنی بود که براي خود جفتی داشته باشد. ایستاده بود انداخت روبرویش
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بود که پدر سیریال را به عنوان جفت خود گرفته  می مادر کیالن باید در همین سن. همین اکنون یکی را انتخاب کرده باشد
  .چقدر جوان. بود

این زنِ جوان، . درمورد درفان فروکش کرد انتها، مقداري از عصبانیت سیریال با نگاه به درون آن چشمان سبز و بی
حالی که خیلی خوب واقف بود که چنین کاري ممکن است هیچ عین را نجات داده بود، در  خواهرش، همین اکنون جان او

به  را اش خواهر ناتنیي  تشکري به دنبال نداشته باشد، و احتماالً فقط برایش ترس بیشتر و شاید نفرتی همیشگی از ناحیه
  .کرد می ش احساس شرمسیریال از خودخواهی. قدر جوانچ. ارمغان آورد

  ".مطالب خشن و سختی نبودنمطمئناً چیزایی که وایبرن بهت یاد داده همشون ". ین بار به کیالن لبخند زدبراي اول

متشکر باش که تو هیچی از . شمچه کسی رو بکشم، چه زمانی بکشم و چطور بک. اون فقط کشتن رو بهم یاد داد"
ترسم که تازه  می من نیاز داشتم و. اده نیازي نداشتیهاي اونو یاد نگرفتی، و اینکه هیچ وقت به چیزایی که اون یاد د درس

  ".م به استفاده از چیزایی که اون بهم یاد دادهه باششروع کرد

  "براي چی همچین حرفی میزنی؟". بود، نه یک قاتل گیر اعترافکیالن یک . سیریال اخم کرد

 نشم و مدرك نداشته باشم، درموردش حرفی تا وقتی که از ماهیتش باخبر. کنیم که از یه توطئه پرده برداشتیم می ما فکر"
ه کنم که این توطئه ممکنه طوفانی رو با خودش بیاره که نه من و نه تو تابحال شبیهش رو ندید می زنم، ولی فکر نمی
  ".یمباش

از . کیالن، لطفاً بمون". خواهرش گذاشت، تنها باري که در طول عمرش این کار را کرده بودي  سیریال دستش را بر گونه
  ".خیلی دوست دارم که تو هم همراهم باشی. اقیمونده جشن کنار من لذت ببرب

اینکه منم حضور داشته باشم، فقط شادي مردمت . تونم نمی". بازگشت گیر اعترافکیالن به همان نقاب آرام یک ي  چهره
جشن بگیري، نه اینکه من بیش  بابت پیشنهاد ازت ممنونم، ولی تو باید بتونی این روز مهم رو با مردمت. کنه می رو خراب

  ".از این خرابش کنم

  ".کنه نمی حضور تو هیچ چیزي رو خراب. مزخرفه"

یادت بمونه که . اگه اینطوري بود هیچ چیزي رو بیشتر از حضور در اینجا دوست نداشتم، ولی اینطور که میگی نیست"
دردسرهایی داره ایجاد میشه و من باید ترتیبی . ید برممن دیگه با. ها باش کلتون همیشه با احتیاط مراقب: پدرمون چی گفت

کنم و سوءظن خودم  می قبل از اینکه به آیدیندریل برگردم، یه مالقات با کلتون. ش رو پیدا کنن ها ریشهگیر اعترافبدم که 
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 دردسر امروز یانِجر رشورا رو هم د. رسونم و بهشون هشدار میدم که چنین ماجرایی نباید تکرار بشه می رو به اطالعشون
  ".ها باشه ها مراقب کلتونی چشمي  ذارم، تا همه می

رسد یک چینی ظریف است را به آهن  می توانست چیزي که به نظر می دادند که می آنها در آیدیندریل چه چیزي آموزش
  تبدیل کند؟

رفتن خواهرش به تماشاي  گامناینکه ه ".یرگ اعترافممنونم، مادر ": توانسته بود بگوید این بود کهسیریال تنها چیزي که 
اش  ترین گفتگویی بود که هرگز با خواهر ناتنی آن ماجرا صمیمانه. آورد ، احترام جایگاه خواهرش را به جاهمراه جادوگر

اینقدر جوان و در عین حال . تابستان چندان لذت و خوش برایش نداشتي  نیمهي  بعد از رفتن کیالن، جشنواره. داشت
  .اینقدر کهنسال

 کس هیچ. ریاست شورا را به عهده ندارد غافلگیر شده بود گیر اعترافامروز در حضور شورا، سیریال از دیدن اینکه مادر 
رفت که در هنگام سقوط آیدیندریل کیالن حضور نداشته باشد؛ او مرتباً بخاطر مقامش  می انتظار. دانست که او کجاست نمی

را  هارا دي داد تا تهدید از جانب می رفت و احتماالً هر آنچه در توانش بود را انجام می به مأموریت گیر اعترافبه عنوان یک 
سیریال مطمئن بود که کیالن نیز . جنگیده بودند هارا دي ها با تمام قدرت در براي لشکریانگیر اعترافتمام . متوقف کند

  .خته استفاده خواهد کردبیکار ننشسته و تا حدودي از آنچه پدرشان به او آمو

 یشاید او هنوز فرصت. به آیدیندریل بازنگشته بود، نگران کننده بود هارا دي نشینی اما اینکه کیالن بالفاصله بعد از عقب
تمام  هارا دي .ترسید که کیالن به دست یک گروه چهار نفره کشته شده باشد می سیریال از این. براي بازگشت نداشته

هاي  ها پناه داده بود، اما گروهگیر اعترافگالیا به . ا به مرگ محکوم کرده و بیرحمانه آنها را شکار کرده بودها رگیر اعتراف
  .چهار نفره، بدون رحم و کوتاه آمدن، باالخره آنها را پیدا کرده بودند

از دیدن اینکه جادوگري  بدن سیریال. شورا نظارت نداشتي  ، جادوگري نیز بر جلسهگیر اعترافبدتر آنکه جداي از مادر 
و یک جادوگر، خألي خطرناك در  گیر اعترافکرد که عدم حضور یک  می او درك. حضور ندارد با نگرانی به گزگز افتاده بود

  .دنک می هاي شورا ایجاد کرسی

روي صندلی  بر. شورا ریاست دارد، نگرانیش به هشدار و وحشت بدل شده بودي  اما هنگامی که دیده بود چه کسی بر جلسه
درست همان مردي که سیریال آمده بود تا از دستش خالصی بجوید، در . نشسته بود از کلتون 9ن،شخص اول، شاهزاده فایرِ
تعلق داشت، تکان دهنده  گیر اعترافنشسته بود که همیشه به مادر اي  دیدن اینکه او در صندلی. مقام قضاوت نشسته بود

  .بود
                                                           
٩ High Prince Fyren 
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  .استحالت قبلش بازنگشته رسید که شورا به  می به نظر

شاهزاده فایرن . ه بودهایش را به باقی اعضاي شورا ارائه داد در هر حال سیریال شاهزاده را نادیده گرفته و در عوض خواسته
با کمال پررویی او را دقیقاً به همان چیزي . نیز در مقابل ایستاده و او را به خیانت بر علیه سرزمین میانه متهم کرده بود

  .ه بود که خودش در آن زمینه گناهکار بودمتهم کرد

طماع از اي  در ادامه، شاهزاده فایرن به شورا اطمینان داده بود که کلتون هیچ تجاوزي انجام نداده و فقط در مقابل همسایه
. سخن رانده بودنشستند  می در سخنرانی شدید اللحنی، فایرن از پلیدي زنانی که در مناصب قدرت. خودش دفاع کرده است

  .آنها به سیریال اجازه نداده بودند تا هیچ مدرکی اقامه کند. را باور کرده بود فایرنهاي  تک حرف ورا تکش

همانطور که شورا اتهامات فایرن را شنیده و بدون هیچ مکثی سیریال را مجرم معرفی کرده و به اعدام محکوم کرده بود، 
  .صدا ایستاده بود سیریال مبهوت و بی

  وگران کجا بودند؟کیالن کجا بود؟ جاد

. داد می کرد، یا حداقل اقداماتی پیشگیرانه انجام می سیریال باید به آن گوش. بود به حقیقت پیوسته بوینویرغیبگویی بانو 
هشدار کیالن نیز به حقیقت پیوسته بود؛ کلتون ابتدا سعی کرده بود تا از روي حسادت به آنها ضربه بزند و اکنون چند سال 

  .را از سر گرفته بود شا انگیز گالیا، حمله ضعف وسوسهبعد، با دیدن 

سیریال قرار بود سرگرم آماده سازي . بزرگ ایستاده و آماده بودند تا سریعاً سیریال را تا خانه اسکورت کنند حیاطگارد گالیا در 
اما چنین چیزي . شود، از راه برسند شورا فرستادهي  استحکامات دفاعی شود تا زمانی که نیروهایی که انتظار داشتند از ناحیه

  .افتاد نمی اتفاق

به تلخی با خود اندیشید که این صداي . با اعالمِ حکم اعدام، سیریال فریادهاي وحشتناك نبرد را در بیرون سالن شورا شنید
، به عنوان نشانی از ن هایشا حیاط بزرگ بدون سالحسیریال در  افراد. که یک قتل عام بودالبته یک نبرد نبود، بل. نبرد است

  .رفتاري که حاکی از رضایتشان به حکومت شوراي سرزمین میانه بود ؛منتظر مانده بودنداحترام و تسلیم 

کرد، از  می و همانطور که قتل عام را تماشا هملکه سیریال جلوي پنجره ایستاده و در هر سمتش یک نگهبان قرار گرفت
رادش توانست بودند با غالب شدن بر مهاجمین، سالح به دست گرفته و نبردي تعداد معدودي از اف. لرزید می وحشت

اي  تعداد نفراتشان حدود یک پنجم مهاجمین بود و رویهم رفته وسیله. شجاعانه انجام دهند، اما آنها نیز شانسی نداشتند
امیدوار بود که . فرار کرده بود یا نهکسی  ،سیریال مطمئن نبود که آیا در میان هیاهو و اغتشاش. براي دفاع از خود نداشتند

  .کرد که هارولد فرار کرده باشد می دعا. فرار کرده باشند
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تنها . سیریال از این کشتار مبهوت مانده بود. برف سفیدي که بر روي زمین زمین نشسته بود، به دریایی سرخ بدل شده بود
  .شد، سرعت باالي قتل عام بود رحمی که در آن دیده می

و با شمشیرش آن را  فتهرگایرن موهاي بلند او را در مشت ف مجبور شده بود تا در مقابل شورا زانو بزند و شاهزادهسیریال 
و سرش را به افتخار مردمش، به افتخار مردانی که همین اکنون شاهد کشته شدنشان سیریال در سکوت زانو زده . ه بوددیرب

  .ي آشپزخانه کوتاه کرده بودهاترین پادو پایین دستي  موهاي او را به اندازه بود، باال نگه داشته بود و فایرن در این میان

  .تبدیل شده بود به آغازي بر آن صرفاًرسید،  می نت مردمش به نظرحپایان رنج و م چیزي که تا یک ساعت پیش

ها  فشار دستسیریال از درد . دندقدرتمندي که بر روي بازویش بودند، او را در مقابل درب آهنی کوچکی متوقف کرانگشتان 
  .از پهلو به دیوار سمت دیگر راهرو تکیه داده شده بود ،برابر قدش ارتفاع داشت نردبانی درب و داغان که دو. تکانی خورد

ر زد که استفاده نگهبان چند فحش به قفل حواله کرد و غُ. برود دوباره نگهبانی که کلیدها را داشت جلو آمد تا با قفل ور
از نگهبانان  کدام سیریال هیچ. رسیدند می ها به نظر اهل کلتون تمام نگهبان. سفت شودتا عث شده بود نشدن از آن قفل با

 دانست که بیشتر آنها در هنگام سقوط شهر در دست می سیریال. گارد میهن که متعلق به آیدیندریل بودند را ندیده بود
  .کشته شده بودند هارا دي

. خواهند آب شوند می رسید که می پاهاي سیریال به نظر. ساختتاریک را نمایان اي  هباالخره نگهبان درب را باز کرده و چال
تاریک قرار ي  خواستند او را در این چاله می آنها. داشتند می فقط دستانی که بازوهایش را محکم گرفته بودند، او را سرپا نگه

  .ها به همراه موش. دهند

  .شد اما ضربان قلبش آرام نمی. او ملکه بود. محکم کرد اش دوباره پاهایش را سیریال با تمام اراده

  "!کنی که یه بانو رو توي یه سوراخ پر از موش بندازي؟ می چطور جرأت"

اش را عقب  کت آبی رنگ سلطنتیي  یک دستش را که به کمر زده بود، لبه. تاریکی نزدیک شدي  شاهزاده فایرن به دهانه
  .اش بلند کرد از روي پایه با دست دیگرش مشعلی را. داشت می نگه

تر از آن بود که  فایرن جوان. آمیز تحویل سیریال دادلبخندي استهزاء "موش؟ بابت این نگران هستید، بانوي من؟ موش؟"
بذارید نگرانیتون رو ". زد می اگر دستان سیریال آزاد بودند، یک کشیده به او. بخواهد اینقدر در گستاخی و وقاحت ماهر باشد

  ".بدم، ملکه سیریالتسکین 
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مشتی نیرومند مشعل را . هایی را روشن کرد هنگامی که مشعل پایین رفت، چهره. فایرن مشعل را به میان تاریکی انداخت
  .حداقل شش تا، شاید هم ده تا. چندین مرد در آن چاله بودند. گرفت

ملکه نگران هستن که مبادا اون ". و صدایش درون سوراخ منعکس شد هشاهزاده فایرن خودش را به سمت داخل خم کرد
  ".پایین موش باشه

  ".ما همشونو خوردیم. الاقل دیگه نیست. موش؟ اینجا هیچ موشی نیست": صدایی زمخت و نخراشیده از میان چاله گفت

 صدایش با نگرانی ساختگی او را دست. هنوز بر روي کمر شاهزاده فایرن قرار داشت ،هاي توري سفید دستی با سر آستین
  "حاال نگرانیتون رفع شد، بانوي من؟. بفرما، دیدید؟ این مرد میگه که هیچ موشی نیست". انداخت می

  "اون مردا کی هستن؟". سوسو زننده در پایین چاله جابجا شد چشمان سیریال چند بار میان فایرن و مشعلِ

با توجه به . ع حیووناي خیلی پستی هستندر واق. اوه، فقط چندتا قاتل و تجاوزگر که مثل خودت منتظرن تا اعدام بشن"
توي این چاله، وندن ماینهمه مدت متأسفانه فکر کنم که . حکمشون رو اجرا کنم تاکارایی که داشتم، فرصت نکردم ي  همه

ولی مطمئنم با بودن یه ملکه در بینشون، رفتارشون دوباره نرم ". لبخندش بازگشت ".باعث شده توي وضع خوبی نباشن
  ".همیش

  ".کنم می من درخواست سلول خودم رو". سیریال مجبور بود صدایش را به زور بیرون آورد

. به صورت سیریال زداي  ضربهناگهان  "کنی؟ می درخواست؟ تو درخواست". یک ابرویش باال رفت. لبخند فایرن محو شد
تو محاکمه شدي ! نفور که مردم منو کشتهتو هیچی نیستی جز یه مجرم معمولی، یه قاتل م! کنی نمی تو هیچی درخواست"

  "!و مجرم شناخته شدي

  .سوخت می سیریالي  جاي انگشتان فایرن بر گونه

 فایده است، اما وارش بی دانست که التماس کردنِ زمزمه می خودش ".تونی منو بندازي اون تو؛ همراه با اینا نمی تو"
  .توانست آنها را از لبانش بازدارد نمی

با صداي بلند به مردان آن پایین . ، کمر و کتش را صاف کرده و دوباره بر خودش مسلط شدهایش را تاب داد فایرن شانه
  "کنید، مگه نه؟ نمی شما مردا که به یه بانو تجاوز": گفت

صداي  ".خواد دوبار اعدام بشیم نمی ما که دلمون. اوه، البته که نه". هایی آرام از درون چاله به باال منعکس شد خنده
  ".کنیم می ما خیلی خیلی خوب باهاش رفتار". نخراشیده با تهدیدي سرد عمیق شد
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 من درخواست. تونی اینکارو بکنی نمی فایرن، تو". دهانش مزه کندي  گرم و شور مزه را در گوشه توانست خونِ می سییریال
  ".کنم که همین االن اعدام بشم می

  ".»ردندرخواست ک«باز دوباره که شروع کردي به "

  "!همین االن حکم رو اجرا کنید! چرا نمیشه همین االن اجراش کنید"

بینی؟  می". گشتازاش ب فایرن دستش را عقب برد تا دوباره به او سیلی بزند، اما سپس آن را پایین آورده و لبخند سفیهانه
بعد از اینکه چند . گردي رفت برمیولی به همین زودي داري از حاعدام بشی،  خواد دلت نمی اول ادعا کردي که بیگناهی و

با اشتیاق جلوي تمام اونایی که براي دیدن مجازاتت جمع . کنی که اعدامت کنن می التماس باشی،پیش اینا روز اون پایین 
االن وقت این کارا رو . دارم که باید بهشون رسیدگی کنماي  دیگه مسائلدر ضمن من . کنی می میشن، به خیانتت اعتراف

  ".دارم ش روحس کنم فرصت که من اعدام میشیوقتی تو . ندارم

 اشک چشمانش را. کرد می آن پایین در انتظارش بود را درك ریال تازه داشت عمق سرنوشتی کهبا وحشتی رو به افزون، سی
  .سوزاند می

  ".کنم می بهت التماس. اینکارو با من نکن.... کنم خواهش می"

من سعی کردم این قضیه رو برات ": دنش را صاف کرده و با صدایی آهسته گفتشاهزاده فایرن تورهاي سفید بر روي گر
هیچوقت به یه . کشیدي نمی زیاد زجري اونطوري. یع بوددرفان خیلی سر چاقوي. آسون کنم، سیریال، چون تو یه زن هستی

تو اجازه دادي که . ن پیش برهولی تو خودت نخواستی که کارا به روش آسو. کردم نمی مرد توي جایگاه تو چنین رحمی رو
  !اجازه دادي که یه زن دیگه هم توي قلمرو مردها وارد بشه. پاشو وسط بذاره گیر اعترافمادر 

شد  هیچوقت نباید بهشون اجازه داده می. صالحیت ندارناي  اونا براي چنین وظیفه. ها دل و جیگر حکمرانی رو ندارن زن"
درفان سعی کرد این کارو از راه . شد اوضاع باید درست می. اي سیاسی دخالت کننها رو رهبري کنن، یا توي کار تا ارتش

  ".حاال ما از راه سختش این کارو انجام میدیم. راحتش انجام بده و توي این راه کشته شد

ه نردبان را به کنار در آورده و یک سمت آن را به داخل چال ،نگهبان. فایرن به مردي در پشت سرش با سر عالمت کرد
نگهبانان دیگر شمشیرهایشان را . چاله نزدیک کردندي  را گرفته بودند، او را به لبه دستانی که بازوهاي سیریال. فرستاد

  .زند که از نردبان باال بیایداینکه کسی از داخل چاله به سرش ن کشیدند، ظاهراً براي پیشگیري از
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دانست که احمقانه  می چهاعتراضی را به زبان آورد، اگر. رسید که این کار را متوقف کند نمی سیریال هیچ چیزي به ذهنش
تونید مجبورم کنید که از یه نردبون زهوار  نمی من یه ملکه هستم، یه بانو،". توانست وحشتش را کنترل کند نمی است، اما

  ".در رفته پایین برم

دها اشاره کرد تا نردبان را از درگاه شاهزاده فایرن با شنیدن اعتراض مضحک او یک بار پلک زد، اما سپس با دستانش به مر
  .بیرون بیاورند

  ".هرطور شما مایلید، بانوي من". آمیز به سیریال کردتعظیمی تمسخر

آن دو بازوهایش را رها . که بازوهایش را نگه داشته بودند کرد یکوچک به مرداناي  فایرن بلند شده و با تکان سرش، اشاره
  .هایش کوبید او، به میان پستاني  نش برسد تا تکانی بخورد، فایرن با کف دست به سینهقبل از آنکه سیریال به ذه. کردند

  .از عقب به میان درگاه افتاده و درون چاله سقوط کرد. او را از تعادل خارج کرد ،دردناكي  ضربه

انطور که شکوه و جالل هم. افتاد، کامالً انتظار داشت که به کف سنگی برخورد کرده و کشته شود می در حالی که پایین
تمام آن شکوه به اینجا رسیده بود؟ . مرگ کردي  کرد، خود را آماده می پیشینش به بیهودگی از پیش چشمان ذهنش عبور

  اش مانند تخم مرغی که از میز بر زمین بیفتد، خُرد شود؟ آنها این بود که جمجمهي  همهي  همه چیز بیهوده بود؟ نتیجه

. رفتند می ترین جاها شرمانه ها به بی اي، دست همه جایش پر از دست بود و به طرز غیر منتظره. تنداما دستانی او را گرف
  .چشمانش باز شده و نور درگاه را دید که با صداي تق بلند و انعکاس داري تیره شد

هایی  چهره. ر از موهایی ژولیده و پ چهره. شدند می هایی دیده مشعل، دور تا دورش چهرهي  در نور موحش و سوسو زننده
هایی کج و معوج و تیز را  لبخندهاي بی مزاح، دندان. چشمانی مکار و تیره او را ورانداز کردند. زشت، عرق کرده و نابکار

کرد و فقط  نمی ذهنش کار. هایش محبوس کرد شد و نفسش را در ریه گلویش کامالً بسته. اینهمه دندان. دادند می نشان
  .کردند می دنخور در آن حرکتتصاویري آشفته و بدر

ها و فریادهاي  خرناس. سنگ، بر روي پشتش سرد و به شکل دردناکی ناهموار بود. سیریال به روي زمین فشرده شده بود
بر خالف . ، باالي سرش جمع شده بودندفشرده در کنار هم مردها. آوردند می متعدد از همه طرف به سمتش هجوم

  .شدند می به اختیار مردها کشیده شده و یا هل داده کرد، عضالت بدنش میسیریال  تقالهایی که

غافلگیر  وضعبدنش را که ناگهان به اي  هاي فاخرش را پاره کرده و به طرز وحشیانه دستانی قوي و پنجه مانند، لباس
  .دادند می برهنه شده بود فشاراي  کننده
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  .انجام نداده بود ،بود کوچکي  و در آن هنگام سیریال کاري را کرد که از زمانی که یک دختر بچه

  .او جیغ کشید
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گرداندند، کیالن  اش که بدون توجه استخوان صاف و گرد را بر روي گردنبندش می به استثناي انگشت شصت و اشاره
هایی را که تقریباً  رسید ساختمان هاي ناهموارِ اطراف شهر به نظر می تپه. کرد ایستاده بود و شهر وسیع را نظاره میحرکت  بی

در میان روبان دیوارِ اطراف شهر، . ي هموار و یکدست را پر کرده بودند، در آغوشِ خود گرفته باشند طول و عرضِ دره
ي قصر در انتهاي  دار، در جاي جاي سطح شهر باال آمده و قله ده و شیبهاي سفالیِ منظم چیده ش هایی از صفحه سقف

ي دود نیز از درون صدها دودکشِ سنگی به میان هواي صاف  ترین سقف بود، اما حتی یک باریکه شمالی شهر، مرتفع
ي اصلی  دروازهاي که مانند تیري مستقیم از سمت جنوب به  جاده. دید کیالن هیچ جنب و جوشی را نمی. خواست برنمی

شدند، و آن  هاي کوچکتر ختم می هاي کوچکتر و پر پیچ و خمی که از آن انشعاب گرفته و به دروازه شد، جاده منتهی می
  .رسیدند، همگی متروکه بودند ي شمالی می مسیرهایی که به همراه دیوارِ بیرونی شهر حرکت کرده تا به دروازه

نسیمی . ي زمستانیِ سفیدي مدفون شده بود کیالن قرار داشت، در زیر ملحفه داري که در مقابل ي کوهستانی شیب دره
ي کاجی در آن نزدیکی برداشت و ابري درخشان در هوا ایجاد کرد که  ي خم شده مالیم، بار سنگین برف را از دوش شاخه

ا بر روي دوش کیالن ضخیمی ر 1ي همان نسیم، موهاي سفید پوست گرگی که جبه. همراه نسیم پیچ خورده و محو شد
  .هایش محکم باال کشیده شده بود، اما کیالن تقریباً متوجه نسیم نشد دادند تکان داد؛ جبه تا روي گونه تشکیل می

پریندین و توسیدین این جبه را برایش درست کرده بودند تا او را در طول مسیرشان به سمت شمال شرقی و از میان 
اي که از آن عبور کرده بودند پنجه  هاي متروك و برهنه هایی که بر روي زمین طوفان. هاي تند زمستانی حفظ کند طوفان
کردند، بنابراین کیالن چیز زیادي از عادات و  ترسیدند و به ندرت خود را آشکار می ها می ها از انسان گرگ. انداختند می

اگر کیالن تیراندازي . برادرها هدفش را یافته بوددید، تیر  در هنگامی که کیالن هیچ چیز نمی. دانست رفتارهاي آنها نمی
  .برادرها تقریباً به خوبی ریچارد بودند. کرد که چنین پرتاب تیري غیرممکن است ریچارد را ندیده بود، فکر می

از زمانی که . ها داشت، هرگز نشده بود که واقعاً به دست آنها آزاري ببیند اگرچه کیالن همیشه دشمنی مبهمی با گرگ
. کرد گفته بود، کیالن اندکی نسبت به آنها احساس مهربانی می ها ي روابط نزدیک خانوادگی و گروهی گرگ ریچارد درباره

ي گرم را برایش بسازند، ولی آن دو اصرار کرده بودند که چنین چیزي  ها را بکشند تا جبه خواست که دو برادر گرگ او نمی
  .بود ضروري بوده و در نهایت کیالن راضی شده
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ها، آشکار شدن عضالت سرخ در زیر آن و دیده شدن سفیدي استخوان و رگ و پی،  تماشاي کنده شدن پوست از جنازه
حالش را بهم زده بود؛ دیدن اجزاي وجودي که به هنگامِ انباشته بودن از زندگی و روح، آنقدر باشکوه و زیبا بوده و هنگامی 

  .انگیز و ناسالم به نظر رسیده بودند، حالش را دگرگون کرده بود اینقدر ناگهانی غمکه هر دو را از دست داده بودند، 

توانست به بروفی فکر کند، به مردي که او با  دادند، کیالن فقط می همانطور که دو برادر، کارِ وحشتناك خود را انجام می
ي جادوگرش گیلر، به یک گرگ تبدیل شده  هبروفی بوسیل. قدرتش لمس کرده بود تنها براي اینکه بیگناهیش اثبات شود

کیالن به این فکر افتاده بود که وقتی . گیر آزاد شود و تا بتواند زندگی جدیدي را آغاز کند بود تا از قدرت جادوي یک اعتراف
گروه بروفی و دانست  باید اندوهگین شده باشند، همانطور که می هاشان بازنگردند، چقدر آنها می ها به نزد خانواده این گرگ

  .باید به هنگام کشته شدنش اندوهگین شده باشند جفت او می

آنقدر از کشتار خسته شده بود که نزدیک بود اشکش جاري شود، از . کیالن کشت و کشتارهاي خیلی زیادي را دیده بود
ن حیوانات باشکوه احساس حداقل این سه مرد از کشت. رسید کشتار، بدون هیچ پایانی ادامه داشته باشد اینکه به نظر می

  .نامیدند، دعا کرده بودند لذت یا غرور نکرده بودند و براي ارواح برادران گرگشان، آنطور که آنها را می

  ".نباید اینکارو بکنیم": غرغرکنان گفت 2چاندلن

موش در پایین دستشان، از کند، اما چشمانش را از شهر خا اش تکیه داده و او را نگاه می دانست که چاندلن بر نیزه کیالن می
اش از دیدن  تغییر لحنش نشان از حیرت و شگفتی. لحن چاندلن به تندي معمولش نبود. ي بیش از حد آرام، برنداشت صحنه

  .شهري به بزرگی ابینیسیا بود

هایی به این  نچاندلن پیش از این هیچگاه از سرزمین مردم لجنزار دور نشده بود، هرگز اینهمه ساختمان، مخصوصاً ساختما
ایش در شگفتیِ خاموشی  هنگامی که براي اولین بار نگاهش به ابعاد شهر افتاده بود، چشمان قهوه. بزرگی و شکوه ندیده بود

با توجه به اینکه تمام . توانست آن را مخفی کند، خیره مانده بودند و براي اولین بار، زبان تیزش او را ترك کرده بود که نمی
ي جادو است و نه  رسید که این منظره نتیجه ها گذرانده بود، حتماً اینگونه به نظرش می ستایی در میان دشتعمرش را در رو

  .ها فقط تالش انسان

خوب، پیش از . شد یشان از دنیاي خارج باید شکسته می کرد که نگاه ساده کیالن براي او و دو برادر اندکی احساس اندوه می
  .نمود شان می زده دیدند که بازهم بیشتر حیرت د، آنها چیزهاي بیشتري میاینکه این سفر به پایان برس
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چاندلن، من تالش خیلی زیادي کردم، تقریباً تمام لحظاتی که بیدار بودم رو صرف کردم تا به تو و پریندین و توسیدین یاد "
براي خاطر خودتونه که این . نمیزنهریم هیچکس به زبون شما حرف  اونجایی که داریم می. بدم که به زبون من حرف بزنید

تونی اون چیزي رو  کنم تا اذیتت کنم، یا اینکه می تونی فکر کنی که من دارم لجبازي می اگه دلت بخواد می. کنم کارو می
اینکه من به امنیت شما در خارج از سرزمینتون توجه دارم، ولی در هر حال باید به زبونی باهام صحبت : که میگم باور کنی

  ".نی که بهتون یاد دادمک

این . توانست تواضع و حیرتش را از دیدن شهري بزرگ براي اولین بار مخفی کند لحن چاندلن محکمتر شد، اما هنوز نمی
شاید لحن صدایش چیز دیگري را نیز افشا . ي زیادي داشت شهر هنوز با بزرگترین شهري که چاندلن قرار بود ببیند فاصله

  .ترس: ي او احساس نکرده بود از این هرگز از ناحیه کرد که کیالن پیش می

ي این  اش به اینجا، رساننده نوع اشاره ".نباید وقتمون رو توي اینجا مصرف کنیم. من باید تو رو ببرم آیدیندریل، نه اینجا"
  .بود که به نظر چاندلن جایی به مانند این، حتماً مکانی پلید و شیطانیست

ي آفتابِ درخشان بر روي برف سفید، کیالن شمایل دو نفر را دید که از آن  مقابل نور کور کنندهبا تنگ کردن چشمانش در 
ي  وظیفه. گیر هستم من مادر اعتراف". اجازه داد که استخوان گرد از میان انگشتانش آزاد شود. آیند پایین به سمت باال می

  ".کنم تا امنیت مردم لجنزار تضمین بشه ه کار میمنه که از تمام مردم سرزمین میانه محافظت کنم، همونطوري ک

  ".تو هیچ کمکی براي مردم من نمیاري، فقط دردسر میاري"

اي آرام و خسته  کیالن آن را با زمزمه. رسید، تا مخالفتی جدي و از صمیم قلب اعتراضِ مرد بیشتر از روي عادت به نظر می
  ".بس کن دیگه، چاندلن". پاسخ داد

پریندین و توسیدین نباید ". لن روي اعتراضش پافشاري نکرد، اما عصبانیتش را معطوف به جایی دیگر کردخوشبختانه چاند
زدم تا  اگه پسر بچه بودن، باسنشونو می. من بهشون یاد دادم که اینقدر احمق نباشن. اینطوري توي دید از تپه باال بیان

  "اال میشه به حرفم گوش کنی و از منطقه دیدرس خارج بشی؟ح. تونه ببینه که دارن کجا میرن هر کسی می. تنبیه بشن

کرد چنین چیزي  کیالن اجازه داد که چاندلن دوباره او را به میان حفاظ درختان هدایت کند، نه بخاطر اینکه فکر می
ر ب. خواست به چاندلن نشان دهد که از تالش او براي محفوظ نگه داشتنش متشکر است ضروري باشد، بلکه چون می

اش از اینکه به زور وارد این سفر شده بود، چاندلن وظایفش را انجام داده بود، خودش و دو برادر دائماً مراقب او  خالف کینه
اي  کردند که گویی محموله اي رفتار می هر سه مرد با او به گونه. بودند، آن دو با لبخند و نگرانی، و چاندلن با اخم و سوءظن

. ریا بودند دانست که برادرها در این تالششان صادق و بی کیالن می. که باید تمام وقت مراقبش بودگرانبها و شکننده است 
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بیند که باید اجرا شود، حال هر چقدر  اي می درمورد چاندلن کیالن مطمئن بود که این مأموریتش را فقط به عنوان وظیفه
  .شاق و سنگین باشد

  ".از اینجا بریمباید سریعتر ": چاندلن دوباره اصرار کرد

اي سرگردان از موهاي بلندش را از روي صورتش عقب  ي ساخته از خز بیرون آورده و دسته کیالن یک دستش را از زیر جبه
  ".ي منه که بدونم اینجا چه اتفاقی افتاده وظیفه". کشید

  ".گفته بودي وظیفت اینه که بري آیدیندریل، همونطوري که ریچارد خشمگین خواسته بود"

بیش از آنکه بتواند تحمل کند دلش براي . یالن بدون پاسخ دادن رویش را گردانده و به میان درختان پوشیده از برف رفتک
کرد کیالن به او خیانت کرده،  ي او را در هنگامی که فکر می بست، چهره هر بار که چشمانش را می. ریچارد تنگ شده بود

رسید حضور داشته باشد رها کند، فریادي  تاده و فریادي را که همیشه به نظر میخواست بر روي زانوانش اف دلش می. دید می
کرد راهی از میان مقاومت او بیابد، فریادي متولد شده از وحشت کیالن از  که درست در زیر سطح به دام افتاده و سعی می

  .کاري که انجام داده بود

میده بود حقیقت داشت و حجاب دنیاي زیرین پاره شده بود و ریچارد توانست انجام دهد؟ اگر آنچه فه اما چه کار دیگري می
توانست جان او را نجات داده و  توانست آن را ببندد، و اگر آن قالده تنها چیزي بود که می در حقیقت تنها کسی بود که می

صمیم دیگري بگیرد؟ توانست ت چگونه می. اي نداشت به او شانسی براي بستن حجاب دهد، پس آنوقت کیالن هیچ چاره
هایش نسبت به صالحِ جمعی، قد علم  توانست هرگز به او احترام بگذارد، اگر که کیالن در برابر مسئولیت چگونه ریچارد می

  .شد او باید متوجه می. شد کرد؟ ریچاردي که او عاشقش بود باالخره این را متوجه می نمی

کیالن با دستان خودش مردي را که عاشقش بود تحویل بدترین  اما اگر هر یک از این مطالب حقیقت نداشت، آنوقت
  .کابوسش داده بود، آنهم براي هیچ

کرد و آیا به فکر او  دوباره به این فکر افتاد که آیا ریچارد معموالً به دسته مویی که کیالن به دستش داده بود نگاه می
خواست تا به او  شدیداً دلش می. بد که او را درك کرده و ببخشدافتاد؟ امیدوار بود که ریچارد بتواند این را در خود بیا می

خواست این بود که  تنها چیزي که دلش می. شدیداً مشتاق این بود که او را در آغوش بگیرد. بگوید که چقدر دوستش دارد
  .به آیدیندریل رسیده و از زِد کمک بگیرد

  .گیر بود او مادر اعتراف. کمرش را با عزم و اراده راست کرد. فهمید که اینجا چه اتفاقی افتاده است اما باید می
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ها برخورد  ي زن اي، ابینیسیا را دور بزند، اما طی دو روز گذشته دائماً با اجساد یخ زده کیالن قصد داشت که با فاصله
ن نیمه عریان بودند و بعضی بیشترشا. ها ها، از جوان تا پیر، کودکان تا مادربزرگ هرگز هیچ مردي نبود، فقط زن. کردند می

ها تنها بودند، اما تعدادي نیز باهم بوده و در کنار هم جمع  اگر چه بیشتر زن. و آنهم در اوج زمستان. اصالً لباسی نداشتند
از  آنها. تر از آن بودند که به دنبال پناهگاهی بگردند تر یا آشفته تر یا ترسیده شده بودند و از سرما یخ زده بودند، و خسته
نظمی، بلکه از وحشت و ناچاري حاضر شده بودند تا حد مرگ یخ بزنند تا اینکه  ابینیسیا فرار کرده بودند، اما نه با عجله و بی

  .در شهر باقی بمانند

اي مورد سوءاستفاده نیز قرار  بیشتر آنها پیش از آنکه در هر سمتی در حواشی کوهستانیِ شهر پراکنده شوند، بطور ناشایسته
سه مرد . دانست که چه کاري با آنها شده بود، چه چیزي باعث شده بود چنین انتخابی را انجام دهند کیالن می. فته بودندگر

  .آوردند دانستند، اما هیچکدام آن را به زبان نمی نیز می

ده باشد؛ این هارا انجام ش توانست به دست ارتش دي این قساوت نمی. ي گرمش را محکمتر به دور خود کشید کیالن جبه
مطمئناً پس از اینکه به آنها گفته شده بود که . هارا به خانه فراخوانده شده بودند نیروهاي دي. واقعه خیلی اخیراً واقع شده بود

  .کردند جنگ پایان یافته، چنین کاري را نمی

اش قدري  انش را بر روي شانهاطالع بماند، کیالن کم اي طاقت نداشت تا از سرنوشت ابینیسیا بی در حالی که دیگر لحظه
ها عضالت پاهایش به گام برداشتنِ گشاد گشادي که  باالخره پس از مدت. باالتر کشید و از تپه به سمت پایین حرکت کرد

. هاي برفی که مردها از چوب درخت بید و زردپی حیوانات درست کرده بودند، عادت کرده بود براي راه رفتن بر روي کفش
  .دنبالش به راه افتادچاندلن سریعاً 

  ".خطرناك ممکنه اونجا باشه. نباید بري اون پایین"

اگه اونجا ": سپس ادامه داد ".خطر". کشید، کالم او را اصالح کرد اش را بر دوشش باالتر می کیالن همانطور که کوله
ینجا منتظر بمونی، ولی من تونی ا تونی بیاي یا می تو می. کردن خطري بود، پریدین و توسیدین توي دیدرس حرکت نمی

  ".دارم میرم اون پایین

خورشید درخشان بعدازظهر هیچ . فایده است، در سکوتی کمیاب به دنبالش حرکت کرد دانست جر و بحث بی چاندلن که می
روز براي تنوع، وزید، اما خوشبختانه ام شادا باد می ي کوهستانِ رنگ معموالً در حاشیه. داد گرمایی را به روز سرد و گزنده نمی

با اینحال، . چند روز بود که برف نباریده بود و آنها توانسته بودند در هواي صاف حرکت سریعتري داشته باشند. باد کمی بود
  .کند اش را تبدیل به یخ می رسید که هوا درون بینی کشید، به نظر می با هر نفسی که به داخل می
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هاشان تکیه داده و نفس نفس  آن دو در مقابل او توقف کرده و به نیزه. ن رسیدي راه تپه به پریدین و توسیدی در میانه
رسید آنها را خسته کند، اما آنها به این ارتفاع  زدند، چیزي که براي آنها غیر معمول بود، از آنجا که هیچ چیز به نظر نمی می

هاشان رخت  ها از صورت یبایشان براي مدتهاشان رنگ پریده و لبخندهاي دوقلوي ز چهره. از سطح دریا عادت نداشتند
  .بربسته بود

. نباید برید اونجا". مکثی کرد تا کمی نفسش از صعود پرفعالیت جا بیاید "گیر، کنم مادر اعتراف خواهش می": پریندین گفت
  ".ارواح نیاکان مردم اونجا تنهاشون گذاشتن

آن را به . شد، باز کرد ه گرماي بدنش مانع از یخ زدن آن میاش، جایی ک کیالن مشک آبی را از روي کمرش و در زیر جبه
  .اي بنوشد پیش از آنکه کیالن بخواهد او را سؤال پیچ کند سمت پریندین گرفت و ترغیبش کرد تا جرعه

  ".چی دیدید؟ توي شهر که نرفتید، رفتید؟ بهتون گفته بودم داخل دیوار شهر نرید"

داخل . همونطوري که بهمون گفته بودید مخفی موندیم. نه". س نفس میزد دادپریندین مشک آب را به برادرش که نف
  ".ي کافی دیدیم از بیرون به اندازه". اي آب را از روي لب پایینش لیسید قطره ".نرفتیم ولی نیازي هم نبود

  "دیدین؟ هیچ آدمی هم". هنگامی که توسیدین کارش تمام شد، کیالن مشک را از او گرفته و درپوشش را گذاشت

  ".آدماي زیادي دیدیم". اش به پایین تپه انداخت توسیدین نگاهی کوتاه از روي شانه

  ".آدماي مرده". اش را با پشت دستش پاك کرد چرخید، بینی پریندین همانطور که نگاهش از روي برادرش به کیالن می

  "چند تا؟ از چی مرده بودن؟"

بیشترشون . از جنگیدن مرده بودن". داشت، از روي گردنش شل کرد نگه میي خزش را محکم  توسیدین بند چرمی که جبه
. ش عددي بلد باشم تعدادشون بیشتر از اونیه که من براي شماره. مرداي مسلح هستن، مسلح به شمشیر و نیزه و کمان

جنگ، و قتل عام اونایی که . اینجا جنگ شده بوده. توي تمام عمرم اینهمه مرد ندیده بودم. هیچوقت اینهمه مرد ندیده بودم
  ".شکست خورده بودن

تا پیش از این امیدوار . اي به آن دو خیره ماند کرد تا نفسش را بند آورد، براي لحظه کیالن همانطور که وحشت تهدید می
  .اي فرار کرده و گریخته باشند بود که مردم ابینیسیا به گونه

  این کار را کرده بودند؟ یا اینکه چیز دیگري بوده؟ هارا بعد از اتمام جنگ آیا نیروهاي دي. یک جنگ
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خورد و هواي منجمد  اش باز بوده و در باد تکان می جبه. باالخره قفل عضالتش باز شده و به سمت پایین تپه حرکت کرد
اون پایین ببینم چه باید برم ". تپید قلبش از وحشت آنچه که بر سر مردم ابینیسیا آمده بود، می. داد کننده را به داخل راه می

  ".اتفاقی افتاده

  ".ي بدیه صحنه. گیر، لطفاً نرو کنم مادر اعتراف خواهش می". پریندین از پشت سرش صدا زد

بخشید، سه مرد از جاي خود  هایش سرعت می هاي بزرگ به سمت پایین رفته و شیب به تالش همانطور که کیالن با قدم
  ".بالً آدم مرده دیدممن ق". جسته و دنبالش به راه افتادند

هاي افتاده بر زمین کردند، ظاهراً جاهایی که  کم شروع به مواجهه با جنازه اي نسبتاً زیاد از دیوار شهر، کم با فاصله
جایی یک دست از . ها ریخته و آنها را تا حدي پوشانده بود برف بر روي جنازه. هاي کوچک صورت گرفته بودند درگیري

. بود، گویی مردي که در آن زیر بود، در حال غرق شدن بوده و به امید هوا دستش را دراز کرده باشد میان برف بیرون آمده
. خوار، غذا بیش از حد وافر بود ي حیوانات یا پرندگان دست نخورده بودند، چرا که براي جانوران الشه ها بوسیله بیشتر جنازه
هاي غرق در خونشان مانند  همانجایی که افتاده بودند، منجمد شده و لباسها از سربازان ارتش گالیا بودند که در  تمام جنازه

  .هاي مهیبشان به همان حالت باز منجمد شده بود سنگ به بدنشان چسبیده و زخم

در کنار دیوار جنوبی، جایی که درهاي عظیمی از چوب بلوط با نوارهاي آهنی زیگزاگ قرار داشتند، سوراخی بزرگ در میان 
کیالن همانطور مبهوت ایستاده و به . هاي سوراخ ذوب شده و از سوختگی سیاه شده بودند جود داشت، لبهها و سنگ
توانست چنین  شناخت که می کیالن فقط یک نیرو را می. هایی خیره شد که مانند مومِ یک شمع ذوب شده بودند سنگ

  .آتش جادوگري: کاري کند

دانست که آثار آتش جادوگري به چه شکلیست، اما دیگر هیچ  او می. کند بیند را درك کرد تا آنچه می ذهنش تقال می
  .اما این کار زِد نبود. به جز زِد و طبق حدس کیالن، ریچارد. جادوگري وجود نداشت

سرها از میان . هایی بزرگ و منجمد انباشته شده بودند هایی بدون سر در کپه در خارج از دیوارها، در هر طرف، جنازه
هایی جداگانه انباشته شده و مانند  ها در کپه شمشیرها و سپرها و نیزه. تر به او خیره شده بودند نظم ی جداگانه و بیهای کپه

این یک اعدام دست جمعی بود که در چند جایگاه به صورت . رسیدند جانی به نظر می هاي فلزي بزرگ و بی جوجه تیغی
  .تمام اینها سربازان گالیا بودند. این تعداد زیاد را در بر بگیرد همزمان اجرا شده بود تا بتواند با سرعتی باال

کرد،  زده به اعضاي بدنی که بر روي اعضاي دیگري در زیرشان انباشته شده بودند، نگاه می همانطور که کرخت و شوك
. کنی هزار هست اي که بلد نبودي براي شمردن این تعداد استفاده کلمه": کیالن به آرامی به سه مرد پشت سرش گفت

  ".شاید حدود پنج هزار جنازه اینجا هست
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اي براي  دونستم که نیاز به کلمه نمی". اش را در زمین کاشته و با پریشانی کمی آن را پیچ داد پریدین به آرامی انتهاي نیزه
ی که هوا گرم بشه وقت". اي پایین آمد مشتش دوباره نیزه را پیچاند و صدایش در حد زمزمه ".شمردن اینهمه آدم هست
  ".اینجا جاي خیلی بدي میشه

  ".اینجا همین االنم جاي بدیه": برادرش به زبان خودشان با خود زمزمه کرد

دیوارها به مانند . دانست هاي دفاعی ابینیسیا را می او تاکتیک. هاست دانست که این فقط بخش کوچکی از کشته کیالن می
ي اتحاد سرزمین میانه، دیوارهاي قدیمی و  با رشد و شکوفایی شهر در سایه. ندهاي دور، استحکامات مقاومی نبود زمان

هایشان براي ساختن این دیوارهاي وسیعتر و جدیدتر استفاده شده  محکمتر و سنگربندي شده خراب شده بودند و از سنگ
و افتخار و شکوه پاییتخت بودند، تا اینکه  آنها بیشتر نمادي از اندازه. اما این دیوارها کمتر از دیوار سابق مقاوم بودند. بود

  .اي مستحکم و قابل دفاع باشند حاشیه

ایستادند تا پیش از آنکه  ترین نیروها در بیرون دیوارها می ترین و باتجربه ها بسته بوده و قوي در هنگام حمله، دروازه
هاي اطراف بود که  اع واقعیِ ابینیسیا کوهدف. مهاجمین فرصتی براي رسیدن به دیوار داشته باشند، جلویشان را بگیرند

  .شد اي وسیع و چند جانبه می هاي تنگ و باریکش مانع از حمله گذرگاه

هارا به مدت دو ماه ابینیسیا را محاصره کرده بودند، اما مدافعین در بیرون از دیوارها  تحت فرمان دارکن رال، نیروهاي دي
گیر کنند و آنقدر به آنها شبیخون زده و آزارشان دهند  اي اطراف نگه داشته و زمینه توانسته بودند آنها را در همان گذرگاه

اگرچه اهالی ابینیسیا . تر بگردند که باالخره مهاجمین، زخمی و ناامید از آنجا عقب نشینی کرده و به دنبال شکاري آسان
ها بود،  اگر دارکن رال کمتر نگران پیدا کردن جعبه. پیروز شده بودند، اما بهاي سنگینی با جان سربازانِ مدافع پرداخته بودند

این بار یکنفر . ها مغلوب کند، اما این کار را نکرده بود توانست نیروهاي بیشتري فرستاده و شاید مدافعین را در گذرگاه می
  .این کار را کرده بود

ر حالی که از پشت به دیوار محبوس شده د. ي دفاعی خارج از دیوار بودند این سربازانِ بدون سر قسمتی از همان حلقه
ظاهراً به عنوان درسی براي . بودند، شکست خورده و دستگیر شده و بعد پیش از اینکه به دیوارها نفوذ شود، اعدام شده بودند

اثر  زده کرده و باعث شود تا از روي اضطراب، دفاعی نامنظم و کم آنهایی که هنوز درون دیوارها هستند، تا آنها را وحشت
ي زنانی که پیش از این یافته بودند این  جنازه. باشد، بدتر است دانست که آنچه در داخل دیوارها می کیالن می. ایجاد کنند

  .گفت مقدار را به او می

داد بر چهره آورده  از روي عادت و حتی بدون اینکه متوجه باشد، نقاب آرام و خالی از احساساتی که هیچ چیز را نشان نمی
  .گیر، همانطور که مادرش به او آموخته بود ي یک اعتراف ؛ چهرهبود
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اي  خوام بدونم خارج از شهر چه چیزاي دیگه می. خوام شما دوتا برید اطراف دیوار رو دور بزنید پریندین، توسیدین، می"
نی این اتفاق افتاده، خوام بدونم چه زما می. خوام درباره اون چیزي که اینجا اتفاق افتاده همه چیزو بدونم می. هست
وقتی کارتون تموم شد . ریم داخل من و چاندلن می. ها از کجا اومدن و وقتی که کارشون تموم شده کجا رفتن مهاجم

  ".همینجا با ما مالقات کنید

ان اشاره کردند و با دستانش برادرها به دستور او سریعاً رفتند و سرشان را نزدیک به هم آورده و با هم به آرامی پچ پچ می
چاندلن به آرامی در کنار . کردند دادند، بررسی می هایی را که خیلی راحت با یک نگاه تشخیص می کردند و ردپاها و نشانه می

ها عبور  کیالن از روي قلوه سنگ. کیالن راه آمده و کمانش با یک تیر در آن و کمی کشش به زِه، در دستش آماده بود
  .د شدکرده و از درون سوراخ بزرگ ر

زده شده بودند، اما  دانست که آنها از ابعاد شهر حیرت کیالن می. هیچ یک از سه مرد به دستوراتش اعتراضی نکرده بودند
ها  زده بودند؛ آنها احترام و تعهد کیالن به مرده اي که در اینجا اتفاق افتاده بود شگفت بیش از آن از وقاحت و عظمت فاجعه

  .کردند را احترام می

هاي باریکی  هاي تاریک و کوچه هایی را که در هر طرف افتاده بود نادیده گرفته و در عوض درگاهی چشمان چاندلن جنازه
هاي نزدیک به شهر بود را  اي و بدون رنگی که منزل کشاورزان و چوپانانِ کارگر در زمین هاي ترکه که در میان خانه

  .اي در این مکان نبوده د؛ این اواخر هیچ موجود زندهها نبو هیچ رد پاي جدیدي در برف. پاییدند می

کیالن توقف نکرد تا . تر باقی ماند کیالن خیابان درست را انتخاب کرده و چاندلن نزدیک به سمت راستش و یک قدم عقب
کشته شده : رسید که به یک شکل کشته شده باشند شان به نظر می همه. هایی را که همه جا ریخته بودند بررسی کند جنازه

  .در یک درگیري شدید

اینا هیچ . اونطوري که تو گفتی، چندتا هزار. ي تعداد زیادي شکست خوردن این آدما بوسیله": چاندلن با صداي آرامی گفت
  ".شانسی براي پیروزي نداشتن

  "براي چی همچین چیزي میگی؟"

ي بسته مثل اینجا،  موقع جنگ توي یه محوطه اینجا براي جنگ جاي بدیه، ولی. ها بین ساختمونا جمع شدن این جنازه"
کردم همینطوري در مقابل یه تعداد بیشتر دفاع کنم، با محدود کردن دشمن از اینکه  من اگه بودم سعی می. تنها راه همینه

کردم  میمن سعی . خورن هاي باریک زیاد به درد نمی نفرات بیشتر توي راه. بخواد همه طرفم رو بگیره و منو به دام بندازه
خواد حمله کنن، ولی  مانع از پخش شدن دشمن بشم و از همه طرف بهشون حمله کنم تا نتونن اونطوري که دلشون می
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نباید با دشمن اونطوري که اون میخواد مقابله کنی، مخصوصاً وقتی که . همیشه باید نگران این باشم که حاال کجا باید برم
  .اونا به مراتب تعدادشون از تو بیشتره

ها و پیرمردا نمیان همراه چاندلن بجنگن مگه اینکه ببینن این  پسر بچه. ها هم دیده میشن بین سربازا مرداي پیر و پسر بچه
با توجه به اینکه این مردا ایستادن و در مقابل افرادي . یه جنگ تا پاي مرگ هست و من به شدت از لحاظ نفرات ضعیفترم

ها  اگه دشمن اینقدر زیاد نبود، پیرمردا و بچه. اومت کردن، حتماً باید شجاع بوده باشنکه خیلی بیشتر از خودشون بودن مق
  ".نمیومدن به کمک چنین مرداي شجاعی

آنها . ي افراد شهر، اعدامِ در خارج از دیوارها را دیده و یا شنیده بودند همه. گوید دانست که چاندلن درست می کیالن می
  .مرگ است دانستند که شکست به معناي می

همانطور که از شیب به سمت مکان قبلیِ دیوارهاي شهر باال . هاي نی در برابر بادي شدید افتاده بودند ها مانند ساقه جنازه
تر  اي مرتفع رسید که افراد عقب نشینی کرده و سعی کرده بودند از منطقه به نظر می. شد ها بیشتر می رفتند، تعداد کشته می

  .ي دشمن آنها را تار و مار کرده بود اي برایشان در بر نداشته بود؛ هجمه این کار نیز نتیجه. نددفاعشان را صورت ده

دانست که بعضی معتقد بودند باقی گذاشتن  کیالن می. ي مهاجمین نبود ها از مدافعین بودند؛ هیچ کدام جنازه تمام جنازه
شود و عالوه  د، باعث ایجاد بدشانسی در نبردهاي آینده میان ها در جایی که به هنگام شکست دادنِ دشمن کشته شده کشته

شد تا ارواحِ کشتگانِ جانب پیروز، مورد تالفی و کیفر ارواح جانب شکست خورده  بر آن معتقد بودند که این کار باعث می
همرزمان کشته  هایشان در میدان شکست را باقی بگذارند، ارواحِ همچنین آنها معتقد بودند که اگر کشته. قرار گیرند

بایست چنین  هر کسی که این کار را انجام داده بود، می. دهند شان باقی مانده و دشمن را مورد آزار و اذیت قرار می شده
کیالن مردم چند ملیت مختلف . شان دور کرده باشند ي دشمنانِ مغلوب شده هاي خودشان را از جنازه اي داشته و جنازه عقیده
یک ملت باالتر از . اي داشته باشد ي خارق العاده تواند چنین نتیجه د بودند مردن در میدان نبرد، میشناخت که معتق را می

  .نشست دیگر اقوام، در صدر لیست سیاهش می

کردند، چاندلن در زیر تابلویی چوبی  همانطور که از کنار یک گاريِ چپ شده با بار هیزمی که پخش زمین شده بود عبور می
با یک دست چشمانش را از نور مستقیم . اش بر روي آن هک شده بود، ایستاد اه در کنار هاون و دستهکه نقش چند گی

هاي مجاورش ساخته شده بود، نگاهی  تر از ساختمان ي باریک و درازي که یکی دو متر عقب آفتاب پوشانده و به درون مغازه
  "اینجا چه جاییه؟". انداخت

پیشخوان مغازه  ".ي گیاهاي داروییه این یه مغازه". ز درگاه چوبیِ شکسته شده وارد شدکیالن از کنار او عبور کرده و ا
اي و گیاهان داروییِ خشک شده بود که همگی در اجتماعی غیرقابل استفاده باهم  هاي شیشه ي ظرف پوشیده از خورده
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اینجا جاییه که ". اقی مانده بودندهاي سبز رنگ شیشه، سالم ب اي در میان خرده فقط دو ظرف شیشه. مخلوط شده بودند
  ".مردم میومدن تا علف دارویی و درمانی بگیرن

ي باریک را گرفته بود، صدها کشوي  رسید و تقریباً تمام طول مغازه پشت پیشخوان، کابینت دیواري که از زمین تا سقف می
کشوهایی . انگشتان دست، تیره شده بودند هاي بی پایان با چوبی کوچک در خود داشت که زنگارِ بر روي آنها بخاطر تماس

کشوها و محتویاتی که بر روي زمین ریخته شده . که هنوز در جاي خود باقی مانده بودند، با یک گرز شکسته شده بودند
چاندلن چمباتمه زده و چند کشوي نزدیک به زمین که دست نخورده باقی مانده بودند را باز . بودند، در زیر پا لگد شده بود

  .بست کرد و خیلی کوتاه محتویاتشان را بررسی کرده و دوباره هر کشو را می

  "؟»زده حیرت«چطور میگید ... نیسل اگه بود"

  ".زده حیرت": کیالن در پاسخ گفت

  ".کنن یه جرمه نابود کردن چیزایی که به مردم کمک می. شد که اینهمه گیاه دارویی رو ببینه زده می اون اگه بود حیرت"

  ".یه جرمه": او نیز تأیید کرد. بست او را تماشا کرد که کشوها را بیرون کشیده و دوباره آنها را می کیالن

حرکت براي لحظاتی نشسته و  همانطور بی. چاندلن کشویی دیگر را باز کرده و با صداي بلندي نفسش را حبس کرد
هاي بسیار  برگ. با یک نخ بسته شده بودند را بلند کردهایشان  اي از گیاهان بسیار کوچک که ساقه سرانجام با احترام دسته

  .شد هاي قرمزي در آن دیده می اي بودند و رگبرگ ي مایل به قهوه کوچک و خشک شده، به رنگ سبز تیره

 3"کواسین دو": کنان گفت زمزمه. هایش سوت آرامی زد چاندلن از میان دندان

باید  مالک اینجا می. اي ندید هیچ جنازه. کم به تاریکی عادت کرد چشمانش کمکیالن انتهاي تاریک مغازه را نگاه کرده و 
پیش از کشته شدن فرار کرده باشد، یا شاید یکی از کسانی بوده که به همراه سربازان در مقابل مهاجمین مقاومت کرده 

  "کواسین دو چیه؟". است

اگه اشتباهی سم ". ون پلک زدن بر روي آن قفل شده بودها را در کف دستانش گردانده و چشمانش بد ي برگ چاندلن دسته
ي کافی سریع باشی، کواسین  ده قدمی بخوري، یا موقعی که با یه تیري که روش سم داره بهت شلیک بشه، اگه به اندازه

  ".تونه جونتو نجات بده دو می

  "چطور ممکنه اشتباهی بخوریش؟"
                                                           
3 Quassin doe 



13 

 

 

دتی طوالنی جویده بشه و توي دهنت خیس بخوره، و بعد اینقدر پخته بشه باید براي م 4هاي سمی باندو مقدار زیادي برگ"
بعضی وقتا اگه یمقدار از رطوبت توي دهنت رو اشتباهاً بخوري، یا بیش از حد اونا رو . تا تبدیل به یه خمیر غلیظ بشه

  ".تونه مریضت کنه بجوي، می

دار را  ي کوچکی از استخوان تراشیده شده و درپوش و جعبهي کمري از جنس چرم آهو را باز کرد تا به ا چاندلن یک کیسه
اینو از باندو . ذاریم این یه سم ده قدمی هست که روي تیرامون می. درون آن جعبه خمیري تیره وجود داشت. نشان دهد
طوالنی  اگه یه ذره بیشتر بخوري، بعد از مدتی. کنه اگه مقدار خیلی کمی از اینو بخوري، مریضت می. کنیم درست می

ولی بعد از اینکه آماده شد و توي این جعبه گذاشته شد، هیچ کس . میري اگه بیشتر بخوري، سریع می. میري می
  .اش گذاشت ي کمري ي سم را دوباره درون کیسه جعبه ".خوردش نمی

دوها رو وقتی که داشتی تونه یمقدار از کواسین دو رو بخوره و اگه اشتباهی یمقدار از بان خوب، پس آدم می": کیالن پرسید
چاندلن با تکان سرش تأیید کرده و پاسخش را  "کنه؟ جویدي تا سم درست کنی بخوري، این تو رو خوب می برگاش رو می

  "میري؟ ولی اگه با یه تیر ده قدمی بهت شلیک بشه، قبل از اینکه بتونی کواسین دو رو بخوري نمی". داد

بعضی وقتا یه نفر اشتباهاً بدون اینکه قصد داشته باشه، با تیر . شاید". شتانش گرداندها را در میان انگ ي برگ چاندلن دسته
اگه با یه تیر سمی . تونه کواسین دو بخوره و دوباره خوب میشه ندازه و اونوقت می ده قدمی خودش به خودش خراش می

کنه که به  ر صورتی سریع اثر میتیر ده قدمی فقط د. بهت شلیک بشه، بعضی وقتا فرصت داري که خودتو نجات بدي
  .گلوت بخوره

ایت شلیک بشه، مثالً  ولی اگه به جاي دیگه. میري اونوقت دیگه فرصت نداري که کواسین دو بخوري، چون خیلی زود می"
  ".کشه تا عمل کنه و اونوقت فرصت داري تا کواسین دو رو بخوري به پات، سم مدت بیشتري طول می

و اون نتونه بهت اینو بده چی؟ اگه توي دشت در حال شکار باشی و اشتباهاً با یه تیر سمی به  اگه نزدیک نیسل نباشی"
  ".میري خودت خراش بندازي، می

ي شکارچیا چندتا برگ کواسین دو با خودشون همراه داشتن، تا اگه به خودشون خراش انداختن، یا اگه بهشون  قبالً همه"
اگه روي تیر سم زیادي نباشه، مثل مواقعی که روي تیر سم زیادي نمیذاري . ه کننتیر خورد و فرصت داشتن، ازش استفاد

توي زماناي خیلی قدیم، اونموقعی که جنگ . خواي حیووناي کوچیکو شکار کنی، اونوقت فرصت بیشتري داري چون می
  ".ومشون نکنهخوردن تا تیراي ده قدمیِ دشمن مسم وجود داشت، مرداي ما درست قبل از جنگ، کواسین دو می

                                                           
4 Bando 
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آخرین باري که در مقابل . اما بدست آوردن اینهمه کواسین دو دردسر خیلی زیادي داره". چاندلن سرش را با اندوه تکان داد
ساخت و تمام زنا باید کاسه درست  اینهمه کواسین دو معامله کردیم، هر مرد توي روستا باید سه تا کمان و دو مشت تیر می

کردیم  اون مردمی که باهاشون معامله می. هاست که گیر نمیاد ي زیادیه که این گیر نمیاد، سالها دیگه مدت. کردن می
مردمِ من حاضرن چیزاي زیادي رو براي دوباره بدست . از وقتی که دیگه اینو نداریم دو نفر مردن. دیگه نتونستن پیدا کنن
  ".آوردن اینهمه معامله کنن

اینو بده . برش دار چاندلن". داد ها را به آرامی دوباره در کشو قرار می را تماشا کرد که برگکیالن باالي سر او ایستاده و او 
  ".اونا بهش نیاز دارن. به مردمت

این . برداشتن این از اموال مردم دیگه درست نیست، حتی اگه اونا مرده باشن. تونم نمی". چاندلن به آرامی کشو را بست
  ".مال مردم اینجاستمتعلق به مردم من نیست، بلکه 

اي که براي بسته بندي اجناس  تکه پارچه. ي کوچک را بیرون آورد کیالن کنار او چمباتمه زد، کشو را باز کرد و دسته
بسته را به دستان چاندلن  "بگیرش". شد همان نزدیکی بر روي زمین پیدا کرده و کواسین دو را درونش پیچید استفاده می

از اونجایی که من . کنم بابت چیزي که ازشون برداشتم بعداً بهاش رو پرداخت می. شناسم رو میمن مردم این شهر ". داد
ي من به شماست، بخاطر دردسري که براي مردمتون درست  این هدیه. برش دار. ي اینو بدم، مال من هست قراره هزینه

  ".کردم

اي با چنین ارزشی ما  هدیه. ارزشمنده که یه هدیه باشه این بیش از اون". اي در دستانش خیره شد ي پارچه چاندلن به بسته
  ".کنه رو متعهد و مدیون به تو می

پس این یه هدیه نیست، بلکه اجرت و پاداشی هست که من به تو و پریندین و توسیدین براي محافظت ازم توي این سفر "
دینی که من از این بابت به شما دارم بیشتر از . یدندازید تا از من حفاظت کن شما سه نفر دارید جونتون رو به خطر می. میدم

  ".اي نسبت به من ندارید شما هیچ تعهد دیگه. این پاداشه

ي چرمی  چاندلن با یک اخم لحظاتی بسته را نگاه کرد و سپس دو بار آن را در دستش به هوا انداخته و آن را در کیسه
پس این به عنوان معامله بر سر ". اش بست و ایستاد دباغی نشده ي کیسه را با کشیدن بند چرمی دریچه. اش گذاشت کمري

  ".اي غیر از این سفر بهت نداریم هیچ تعهد دیگه. دیم کاریه که ما داریم انجام می

  .و معامله را به انجام رسانید ".هیچی": کیالن گفت
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هر . هاي بخش قدیمی شهر عبور کردند انهها و مهمانخ هاي خاموش حرکت کرده و از کنار مغازه هر دو نفر در میان خیابان
گروه مهاجم . درخشیدند ها در نور آفتاب چون قطرات اشک مردگان می خرده شیشه. اي شکسته شده بود در و هر پنجره

  .اي گشته بودند ها را جارو کرده و به دنبال هر موجود زنده تک ساختمان تک

تونن زمین پیدا کنن تا خانواده هاشونو سیر کنن؟  کنن، می زندگی میچطوري اینهمه هزار نفر که همشون توي این یه جا "
  ".ي کافی حیون براي شکار، یا زمین براي زراعت همه وجود داشته باشه امکان نداره که به اندازه

اورزي اونا همشون شکار یا کش". باید معماي بزرگی براي چاندلن باشد می. کیالن سعی کرد تا شهر را از چشمان او ببیند
  ".کردن هر کدوم یه تخصصی داشتن مردمی که اینجا زندگی می. کنن نمی

  "تخصص داشتن؟ این یعنی چی؟"

کنن تا چیزایی که  از نقره یا طال استفاده می. اونا یه شغل رو انجام میدن. یعنی اینکه افراد مختلف شغالي مختلفی داشتن"
  ".رو بخرن کنن یا پرورش نمیدن نیاز دارن و خودشون درست نمی

  "از کجا این نقره یا طال رو میارن؟"

  ".کنن مردمی که به چیزایی نیاز دارن که این افراد توش تخصص دارن، با نقره یا طال بهشون پرداخت می"

  "و اون آدماي دیگه از کجا این نقره یا طال رو میارن؟"

  ".کنن پرداخت می گیرنش که براي کارایی که اونا انجام دادن بهشون اونا از کسایی می"

  ".کنن؟ مبادله کردن آسونتره براي چی مبادله نمی". چاندلن شکاکانه نگاهی به او انداخت

خواد که تو داري، خودش چیزي نداره  معموالً اون کسی که یه چیزي رو می. خوب، به نوعی میشه گفت اینم مبادله کردنه"
هاي گرد و صاف در اومده و  قره یا طالیی که به شکل صفحهکه تو بخواي، بنابراین در عوض بهت پول میده، همون ن

  ".تونی از پول استفاده کنی تا چیزایی که نیاز داري رو بخري بعد می. بهش میگن سکه

ي نامأنوس را با زبانش آزمایش  انداخت، کلمه چاندلن همانطور که به درون خیابانی در سمت راستشان نگاه می ".بخري"
کنن؟ براي چی نمیرن همین پولِ طال  پس اونوقت مردم براي چی کار می". اباوري به اطراف تکان دادکرده و سرش را با ن

  "یا نقره رو بدست بیارن؟
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پیدا کردن طال و بیرون آوردنش از زمین خیلی . ولی اینم کار سختیه. گردن اونا دنبال طال و نقره می. کنن بعضیا می"
هاي شن،  شد پیداش کرد، مثل دونه اگه راحت می. چون کمیابه: کنن ول استفاده میبراي همینه که ازش به عنوان پ. سخته

شد و  ارزش می شد پول رو پیدا کرد یا درست کرد، دیگه بی اگه راحت می. کرد اونوقت هیچکس توي معامله اونو قبول نمی
  ".ندنمو افتاد و همه گرسنه می ارزش از کار می اونوقت این سیستمِ معامله با پولِ بی

  "این پول از چی درست شده؟ این نقره و طالیی که میگی چیه؟". چاندلن با اخمی به چهره متوقف شد

همون مدال، .... طال همون". کیالن همراه او متوقف نشد و چاندلن مجبور بود چند قدمِ بلند بردارد تا دوباره به او برسد
. خواسته جنگ بکنن ردم لجنزار دادن تا نشون بدن که دلشون نمیها به عنوان هدیه به م همون گردنبندي هست که بانتاك

دونی  تو می". اینبار کیالن متوقف شد. چاندلن با خرناسی حاکی از دانستن سرش را تکان داد ".اون از طال درست شده بود
  "ها از کجا اونهمه طال آوردن؟ که بانتاك

  ".اونا رو از ما گرفتن. لبتها". دار گرداند هاي شیب چاندلن نگاهش را بر روي سقف

  "منظورت چیه که اونا رو از شما گرفتن؟". اش گرفته و رویش را به سمت خود گرداند کیالن بازوي مرد را از روي جبه

اینکه . گیر، بر رویش باشد او دوست نداشت که دست کیالن، دست یک اعتراف. چاندلن بخاطر تماس دست او منقبض شد
اگر کیالن مانعش در . ي کافی نزدیک شده بود تماس واقعی بود اهمیتی نداشت؛ بدن آنها به اندازه خزهاي جبه مانعی براي
آمد؛ کیالن پیش از این نیرویش را از روي زره آزاد  ي نازك چرم، عایقی به حساب نمی کرد، آن تکه برابر قدرت را آزاد می

  "چاندلن، مردم لجنزار از کجا اونهمه طال آوردن؟". آرام شداش را رها کرده و چاندلن به وضوح  کیالن پنجه. کرده بود

از سوراخاي ". توان خاك پیدا کرد پرسد از کجا می اي باشد که می اي او را نگاه کرد که گویی کیالن بچه چاندلن به گونه
کنه، یه  میتوي سرزمین ما، توي سمت شمال، جایی که زمین سنگالخه و چیز زیادي درنمیاد و زندگی ن. توي زمین

گفته شده . هواش گرم و بده. اونجا جاي بدیه. اون سوراخا از این طالها توي خودشون دارن. سوراخایی توي زمین هستن
فلزش نرمتر از اونه که بشه باهاش . فلزِ زرد توي این سوراخاي عمیق هست. میره که اگه آدم زیاد توي زمین بمونه می

  ".خوره درد نمیسالح خوبی درست کرد، بنابراین به 

ها میگن که ارواح نیاکانشون از ظاهرِ فلز زرد خوششون  ولی بانتاك". چاندلن با تکان دستش اهمیت موضوع را به کنار زد
دیم تا بیان توي سرزمین ما و برن توي اون سوراخا تا بتونن از این طالها بردارن و  میاد و بنابراین ما بهشون اجازه می

  ".که ارواح نیاکانشون وقتی که به این دنیا میان از دیدنش خوششون بیادباهاش چیزایی بسازن 

  "دونن؟ دونن، از طالیی که توش هست می اي هم از این سوراخاي توي زمین چیزي می چاندلن، کساي دیگه"
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نرمتر از اونه که  ولی بهت گفتم که، این فلز. ذاریم که خارجیا بیان توي سرزمینمون ما نمی". اي باال انداخت چاندلن شانه
کنن، براي  هاي خوبی می ها ازش خوششون میاد و اونا با ما معامله بانتاك. خوره بشه باهاش سالح ساخت، بنابراین بدرد نمی

دارن، چون اون سوراخا جاهاي بدي  اگرچه اونا هم زیاد برنمی. خوان بردارن دیم که هر چی می همین بهشون اجازه می
  ".خوان ارواح نیاکانشون رو راضی کنن ها که می خواد بره اونجا، به جز بانتاك هیچکس دلش نمی. هستن

چاندلن، شما نباید ". کرد هاي دنیاي خارج را درك نمی توانست این را برایش توضیح دهد؟ چاندلن شیوه کیالن چگونه می
دبار توضیح داده است که این فلز گفت او چن اي به خود گرفت که می چاندلن چهره ".هیچوقت از این طال استفاده کنید

ممکنه شما فکر کنید که این بی ارزشه، ولی دیگران حاضرن آدم بکشن تا ". خواهد چقدر بدردنخور است و کسی آن را نمی
حرص . اگه مردم بدونن که شما توي سرزمینتون طال دارید، همشون به شما هجوم میارن تا بدستش بیارن. بهش برسن

  ".کشن اونا مردم لجنزار رو می. ه آدما دیوونه بشن و هر کاري بکنن تا بهش برسنبراي طال باعث میش

من و افرادم از مردممون ". اش زد دستش را از روي زِه کمان برداشته و به سینه. تر ایستاد اي مغرور صاف چاندلن با چهره
  ".داریم ما خارجیا رو دور نگه می. کنیم محافظت می

 "در برابر این تعداد؟ در برابر هزاران نفر؟". ي اطرافشان اشاره کرد اطراف حرکت داده و به صدها جنازهکیالن دستش را به 
کردند  هایی که خارج از سرزمینش زندگی می ي تعداد انسان او خیلی کم درباره. چاندلن هرگز اینهمه انسان ندیده بود

  "ینکه باالخره شما رو کنار بزنن؟هزاران نفري که اینقدر به سمتتون میان تا ا". دانست می

ابروهایش با اخمی از روي نگرانی که براي او ناآشنا بود چین خورده و . چشمان چاندلن مسیر حرکت دست او را دنبال کرد
ي  ارواح نیاکانمون به ما هشدار داده بودن که درباره". گذراند غرورش از بین رفت ها را از نظر می همانطور که مرده

  ".اي ها برن اونجا، نه کس دیگه ما فقط میذاریم بانتاك. صحبت نکنیم» هواي بد«ي  توي زمین با قبیله سوراخاي

  ".دزدن مراقب باشید که به همین شکل بمونه، وگرنه اونا میان و طالها رو می": کیالن گفت

داد، چاندلن  اي بلند بیرون میهمانطور که کیالن نفسش را از روي ناامیدي با صد ".دزدیدن از مردم دیگه درست نیست"
دونن که این مال چاندلن هست،  اگه من یه کمان براي معامله درست کنم، همه می". دوباره زِه کمانش را قدري کشید

دونن که اون کمان چیه و از کجا اومده و دزد دستگیر میشه و  اگه هر کسی اونو بدزده، همه می. چون کمان خیلی خوبیه
ي دزدي به دست اومده باشه، مردم  اگه پول به وسیله. شاید از بین مردمش هم تبعید بشه. نو پس بدهمجبور میشه که او
  "فهمن که پول مال چه کسیه؟ اینجا از کجا می
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شد که  حداقل این فکرها مانع از آن می. رفت ذهن کیالن از تالش براي توضیح دادن چنین چیزهایی براي چاندلن گیج می
دوباره در میان برف به راه افتاد و مجبور بود بر روي پشت مردي قدم . در هر طرفش ریخته بودند فکر کند هایی که به جنازه

  .ها بسیار نزدیک به هم افتاده بودند بگذارد، چون راه دیگري نبود و جنازه

گیر بشه، مجازاتش اگه یه نفر در حال دزدي کردن دست. کنن براي همین مردم از اموالشون مراقبت می. این کار سختیه"
  ".شدید هست تا کسی به فکر دزدي نیفته

  "دزدا چطور مجازات میشن؟"

اگه چیز زیادي ندزدیه باشن و خوش شانس باشن، ممکنه توي یه اتاق کوچیک بیفتن و در اتاق به روشون قفل بشه تا "
  ".وقتی که خانوادشون بتونه غرامت چیزي که دزدیده شده رو بده

  "گه چیه؟قفل بشه؟ این دی"

تونن از  اتاق سنگی که دزدا رو توش میذارن یه در داره که اونا نمی. قفل کردن یه روش براي مسدود کردن یه در هست"
روي اون در یه قفل هست و آدم باید یه کلید داشته باشه، کلید درست رو داشته باشه، تا بتونه اونو باز . داخل بازش کنن

  ".ن بیان بیرونتون کنه، بنابراین زندانیا نمی

من ترجیح ". سازي را چک کرد ي نقره رفتند، چاندلن خیابان فرعیِ کنار یک مغازه همانطور که در خیابان اصلی به پیش می
  ".میدم اعدام بشم تا اینکه توي یه اتاق زندانی بشم

  ".هافت اگه دزد از آدم مهمی دزدي کرده باشه، یا اینکه بد شانس باشه، همین اتفاق براش می"

رسید که چاندلن  به نظر می. کرد که به خوبی مطالب را براي او توضیح داده باشد کیالن فکر نمی. چاندلن خرناسی کشید
  .کند تمام این سیستم ناکارآمد است فکر می

این روشِ . کنه هر کسی هر چیزي که الزم داشته باشه درست می. کنیم ما هر چی که بخوایم درست می. روش ما بهتره"
  ".روش ما بهتره. کنیم ما فقط براي یه تعداد معدود از چیزا معامله می. ي ما نیست تخصص پیدا کردن، شیوه

  ".کنید ممکنه متوجه نشی، ولی شما هم همین کارا رو می. کنید، چاندلن شما هم مثل همین مردم عمل می"

  ".م که چطوري هر کاري که نیاز دارن رو انجام بدندی هامون یاد می ي بچه ما به همه. دونه هر فرد چیزاي زیادي می. نه"
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کیالن  ".تو یه شکارچی هستی و عالوه بر اون، تو یکی از محافظاي مردمتون هستی. کنید شما هم تخصصی کار می"
این مردا هم ". ها با چشمانی صاف به او خیره شده بودند بعضی جنازه. هاي اطرافش اشاره کرد دوباره با سرش به جنازه

تو . اونا جونشون رو دادن تا سعی کنن که از مردمشون دفاع کنن. اونا تخصصشون محافظت از مردمشون بوده. رباز بودنس
هاي  تو قوي هستی، با کمان و نیزه مهارت داري و توي کشف کردن و خنثی کردن شیوه. یه سرباز: هم مثل اونا هستی

  ".رسونن ماهر هستیمختلفی که دیگران ممکنه سعی کنن به مردمت آسیبی ب

اش جمع  ي نسبتاً بزرگی از برف که بر روي بندهاي کفش برفی چاندلن همانطور که براي لحظاتی کوتاه توقف کرده و کپه
چون من خیلی قوي و . ولی فقط من اینطوري هستم". کرد، روي این مطلب فکر کرد شده بود را با کوبیدن پا رفع می

  ".کنن خصص پیدا نمیي مردمم ت افراد دیگه. خردمندم

اون . مثالً نیسلِ درمانگر، اون تخصصش اینه که به افراد مریض یا مجروح کمک کنه. کنن، چاندلن همه تخصص پیدا می"
  "کنه؟ اون چطوري خودشو سیر می. کنه بیشتر وقتش رو صرف کمک کردن به دیگران می

رو میدن، و اگه کسی نباشه که نیاز به کمکی داشته باشه کنه بهش چیزایی که نیاز داره  اونایی که نیسل بهشون کمک می"
ي کافی دارن یه مقدار از غذاشون رو به نیسل میدن تا  تا به نیسل از طرفشون غذا داده بشه، اونوقت دیگرانی که به اندازه

  ".اون سیر باشه و آماده باشه که کمکمون کنه

کنن، ولی اینم تقریباً همون چیزیه که  ون تاوا بهش پرداخت میکنه با ن بینی؟ اون کسایی که نیسل بهشون کمک می می"
کنه  چون نیسل توي یه خدمت خاصی به اهل روستا متخصص شده، هر کسی یمقدار کمک می. اینجا با پول انجام میدن

که هر کس این. اینجا توي شهر بهش میگن مالیات. ي کمک به روستا باشه تا هر وقتی که نیازي به اون هست، نیسل آماده
  ".کنن کمک کرده باشه ي مردم کار می کنه تا به اونایی که براي همه یمقدار براي منافع جمع پرداخت می

ي مردم بهت یه چیزي میدن، مثل وقتی که میاي پیش ما تا برامون دردسر  تو هم اینطوري غذاتو بدست میاري؟ همه"
  "درست کنی و ما بهت یه چیزي میدیم؟

  ".آره". شده بود که چاندلن براي اولین بار این حرف را با دشمنی نگفته بود کیالن خیالش راحت

هاي  شدند، چاندلن نگاهی به پنجره تر می کردند که به مرور بزرگتر و آراسته هایی حرکت می همانطور که در میان ساختمان
یک مهمانخانه در سمت چپشان به سمت  ي لوالدار و پوشیده از نوارهاي آهنیِ درب دولنگه. هاي دوم نیز داشت خالی طبقه

دوزي شده بودند، تا  هاي رزِ سرخ حاشیه هایی که با گل ها و رومیزي ها، بشقاب ها، قابلمه داخل شکسته شده و میزها، صندلی
ي نام مهمانخانه که رز سرخ بود باشند، به داخل خیابان پرتاب شده بودند و در آنجا تا نیمه در برف  ظاهراً انعکاس دهنده
ي پادوي آشپزخانه با پیشبند را که بر  ي یک پسر بچه توانست جنازه از میان چهارچوب خالی، کیالن می. مدفون گشته بودند
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آن . اي که دیده بود منجمد شده و به سقف خیره مانده بودند، ببیند ده و چشمانش در وحشت آخرین صحنهروي زمین افتا
  .توانست بیشتر از دوازده سال سن داشته باشد پسر نمی

ي ما اینطوري تخصص  افراد دیگه. ولی بازم این فقط مربوط به شکارچیا و نیسل هست": چاندلن بعد از اندکی فکر گفت
  ".کنن یپیدا نم

طبیعت هم به همین . کنن پزن، مردا سالح درست می ها نوناي تاوا رو می زن. کنه هر کسی تا یه حدي تخصص پیدا می"
خورن،  بعضی حیونا علف می. بعضی گیاها توي جاهاي مرطوب درمیان، بعضیا توي جایی که خشک باشه درمیان. شکله

. کنه هر چیزي نقش خودش رو بازي می. خورن حیووناي دیگه رو می خورن، بعضیا خورن، بعضیا حشره می بعضیا برگ می
  "...ها بچه دار میشن و مردا زن

شماري که در اطرافش  هاي بی هایش در دوطرفش قرار داشت به جنازه کیالن حرفش را قطع کرده و همانطور که مشت
  .با دستش به اطراف اشاره کرد. افتاده بودند خیره شد

ها اینه که زندگی رو  بینی چاندلن؟ تخصص زن می. اي رو بکشن رسه که ساخته شدن تا هر موجود زندهو مردا به نظر می"
  ".بوجود بیارن و تخصص مردا اینه که اونو از بین ببرن

حالت تهوع . اش را از دست بدهد به شکل خطرناکی نزدیک بود که خونسردي. کیالن مشتش را بر روي شکمش فشار داد
  .سرش دوران برداشت. شددر وجودش جاري 

ي همه بخاطر رفتار  گفت که درباره اي اگه بود می مرد پرنده". ي چشمش به او انداخت چاندلن نگاهی کوتاه از گوشه
  ".مردا هم قسمتی از اون هستن. کنن ها هم تنهایی زندگی ایجاد نمی و زن. ها قضاوت نکن بعضی

چاندلن به او اجازه داد تا . اش را به پیش کشید هاي برفی ره به راه افتاد و کفشبا تالش زیاد، دوبا. کیالن هواي سرد را بلعید
کیالن به داخل خیابانی پیچید که تمام اطرافش پوشیده از . کمی سریعتر قدم بردارد و خودش در کنار او حرکت کرد

ي باد باال رفته و بعد پایین  بوسیلههاي کپه شده  همانطور که کیالن از تلی از برف. هاي عالی و پرزرق و برق بود مغازه
  .گردد تا موضوع را عوض کند اي می رسید به دنبال بهانه آمد، چاندلن با کمانش اشاره کرده و به نظر می می

  "براي چی اینجا آدماي چوبی دارن؟"

لباس . غازه بیرون زده بوداي تکیه کرده و نیمی از آن از م اي به پایینِ چهارچوب پنجره یک مانکن چوبیِ بدون سر با زاویه
هایی سفید که به صورت الیه الیه در اطراف قسمت کمرش دوخته  ي آبی و زیبایی که مانکن به تن داشت، با دانه زنانه
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چرخیدند  خوشحال از اینکه موضوعی براي پرت کردن حواسش از افکاري که در سرش می. شده بودند، تزیین شده بود
  .ا تغییر داده و به سمت مانکن با لباس آبی رفتداشت، کیالن اندکی مسیرش ر

این آدمِ چوبی فقط یه روش . افرادي که صاحب اینجا بودن، تخصصشون درست کردن لباس بوده. ي خیاطیه این یه مغازه
این . کنن هست تا اون چیزي که درست کردن رو به نمایش بذارن تا دیگران بفهمن که اینا چه لباساي زیبایی درست می

  ".ایش دادن غرور شغلیشون هستنم

تعدادي از جرزهاي زرد . هاي شیشه به سمت بیرون شکسته شده بودند تمام قاب. ي بزرگ ایستاد کیالن در مقابل پنجره
رنگ آبیِ لباس فاخر، کیالن را به یاد لباس عروسی . رنگ پنجره از باالي چهارچوب به شکلی کج آویزان مانده بودند

. شدند حس کند هاي گردنش پمپاژ می توانست خونی را که به رگ داد، می اش را قورت می طور که گریههمان. خودش انداخت
ي آبی رنگ پارچه را حس کند، چاندلن دو سمت باال و  آمد تا تار و پود یخ زده در حالی که دست کیالن به آرامی باال می

  .پایین خیابان را از نظر گذراند

برداشته شده و به داخل مغازه متمرکز شد، جایی که مربعی از نور خورشید بر روي کف زمین با  نگاه کیالن از روي مانکن
ي مردي با  جنازه. دست کیالن در جاي خود متوقف شد. هاي بادآورده و بر روي پیشخوان کوتاه مغازه افتاده بود اندکی برف

یک زن با صورت بر روي پیشخوان قرار گرفته . شده بود اش به دیوار دوخته ي یک نیزه از میان سینه اي طاس، بوسیله کله
و پیراهن بلند و دامن زیرش باال آمده و در اطراف کمرش جمع شده بودند و بدن آبی و کبود از سرمایش را نمایان 

  .یک قیچی خیاطی از پشتش بیرون زده بود. کردند می

قسمت جلوي کت سیاه با صدها برش کوچک . ایستاده بوددر تاریکی انتهاي اتاق، مانکنی دیگر با یک کت فاخر مردانه 
اند، از آن مانکن به عنوان هدفی  ظاهراً سربازان در مدتی که در صف منتظر نوبتشان بر روي زن بوده. پاره پاره شده بود

دش او را کشته رسید که وقتی کارشان با زن تمام شده بود، با قیچی خو به نظر می. براي پرتاب چاقو استفاده کرده بودند
  .بودند

در چشمانش . ي مرد، قرمز شده بود چهره. کیالن رویش را سریعاً از سمت مغازه گرداند و خود را رو در روي چاندلن یافت
  .شد خطر و تهدید دیده می

  ".بریدم کردن خودم گلوشونو می اگه هرکدوم از مرداي من همچین کاري می. ي مردا یه جور نیستن همه"

افتاد، به  همانطور که دوباره به راه می. ي حرف زدن را نداشت پاسخی براي او نداشت و ناگهان اصالً حوصلهکیالن هیچ 
  .هواي سرد احساس نیاز کرده و بند جبه را از روي گردنش شل کرد
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هایی که  اصطبل اسبها، آن دو به آرامی از کنار  در سکوتی به استثناي صداي آرامِ محزون و ناله مانند باد در میان ساختمان
هاي بزرگی که قرنیزهایشان در باالي سر، مانع از رسیدن نور  ها و خانه خانه گلوي همگیشان بریده شده بود، و از کنار مهمان

ي  چوبی در دو سمت یک درگاه، بوسیله 5دارِ هاي خیاره ستون. شد، عبور کردند دار خورشید به آنها می درخشان و زاویه
  .چاك شده بودند، آنهم ظاهراً بدون هیچ علتی به جز ویران کردن وقار و زیبایی آن خانه ضربات شمشیر چاك

هایی قدم گذاشتند که به صورت در برف افتاده و  آنها بر روي جنازه. داد در زیر سایه هوا سردتر بود، اما کیالن اهمیتی نمی
هاي کشته شده عبور  هاي مرده و سگ اژگون شده و اسبهاي و ها و کالسکه از کنار گاري. جراحاتی بر پشتشان مشهود بود

  .شد معنا از ویرانی محو می ها در میان جنونی بی تمام این. کردند

گزید و  هواي سرد، بدنش را می. داشت ها قدم برمی همانطور که چشمانش بر روي زمینِ روبرویش بود، کیالن از میان برف
با عزمی محکم پاهایش را . گرفت ا گرماي بدنش را، بلکه نیرویش را نیز از او میسرماي هوا نه تنه. اش را بست دوباره جبه

  .اي هرگز به آن نرسد کرد، با این امید که به گونه به جلو حرکت داده و به سمت مقصدش حرکت می

  .پر کرد اش را با دعایی در دلش ي ابینیسیا در اطراف، کیالن تنهایی خُرد کننده هاي منجمد شده با وجود جنازه

  .کنم، ارواح عزیز، ریچارد رو گرم نگه دارید خواهش می

 

  فصل بیست و هشتم

  

  

برهنه در زیر خشم خورشید، زمینِ صاف و تفتیده بدون هیچ انتهایی در مقابلشان امتداد یافته و در دور دست تصاویري مواج 
رقصیدند، مانند اشباحی که خود را  خورشید میگذاشت، تصاویري که در درخشش کوره مانند  و سوسوزننده به نمایش می

هاي شکافته شده با رسیدن به زمینی  در پشت سرشان، تپه. رقیب کرده باشند تسلیم و اسیر در دست دشمنی مقتدر و بی
  .ي گرمایش طاقت فرسا بود سکوت آنجا نیز به اندازه. یافتند ها انتها می اي و پوشیده از قلوه سنگ صخره

                                                           
  .هاي يكدست كه به حالت مارپيچ از روي ستون باال مي روند تزئيناتي به شكل پستي و بلندي 5
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کرد،  در حالی که منتظر مانده و وزنش را در جاي خود جابجا می. ت آستینش عرق را از روي ابرویش پاك کردریچارد با پش
هایشان به سمت جلو متوجه شده و هر از  بانی و دو اسب دیگر نیز منتظر ایستاده بودند، گوش. چرمِ زینش جیرجیر کرد

  .دادند هایی بیمناك سر می ند و شیههکشید هایشان به زمینِ خشکیده و ترك خورده می چندي با سم

کرد،  هاي دور در پیش رویشان را بدقت بررسی می خواهر ورنا بدون حرکت بر روي جسوپ نشسته و خالء موجود در فاصله
رسید که  دارش که شل و آویخته بودند، به نظر نمی به استثناي موهاي موج. اي بسیار مهم باشد گویی در حال تماشاي واقعه

  .شدید اثري بر او گذاشته باشد گرماي

  ".االن زمستونه؛ هیچوقت نشنیدم که توي زمستون اینقدر گرم باشه. کنم من این آب و هوا رو درك نمی"

  ".کنه آب و هوا توي جاهاي مختلف فرق می": ورنا زمزمه کرد

  ".رم میشهي تابستون اینقدر گ فقط توي چله. وقتی که زمستون باشه، هوا سرده. کنه نه فرق نمی"

  "ي کوها برف ببینی؟ تابحال شده توي تابستون روي قله"

اون باال . ي کوهاست ولی اون فقط روي قله. آره". زین را عوض کرد 6هایش بر روي قرپوس ریچارد جاي قرار گرفتن دست
  ".ي کوه نیستیم ما روي قله. هوا سردتره

ي شمال سرد  توي جنوب هوا به اندازه. و هواي متفاوتی دارني کوها نیستن که آب  فقط قله". هنوز ورنا تکانی نخورد
  ".اینجا مثل یه منبع تموم نشدنی از گرماست. تره ولی این محل حتی از اونم متفاوت. نیست

  "و اونوقت اینجا کجاست؟"

  ".ي گمشدگان دره": کنان گفت ورنا زمزمه

  "چه کسی توش گم شده؟"

. باالخره ورنا اندکی در جایش چرخید تا نگاهی به او بیندازد ".که واردش شدهکسایی که اینجا رو ساختن و هر کسی "
  ".حداقل پایان دنیاي شما. اینجا پایان دنیاست"

اگه اینجا پایان دنیاست پس براي چی ". هنگامی که بانی وزنش را به سمت دیگرش انداخت، ریچارد نیز همین کار را کرد
  "اینجا هستیم؟

                                                           
  ي جلوي زين قسمت گرد و باال آمده 6
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درست همونطور که وستلند، جایی که تو متولد شدي، از ". به سمت سرزمین پشت سرشان باال گرفت خواهر ورنا دستش را
هارا جدا شده، چیزي که پشت این منطقه هست هم از جاهاي دیگه جدا  سرزمین میانه جدا شده، و سرزمین میانه از دي

  ".شده

  "و چه چیزي پشت این منطقه هست؟". ریچارد اخمی کرد

اون طرف این دره، دنیاي قدیم قرار . کردي تو توي دنیاي جدید زندگی می". ي روبرویشان برگشت پهنهورنا به سمت 
  ".داره

  ".دنیاي قدیم؟ تا حاال چیزي از دنیاي قدیم نشنیدم"

ي  این دره، دره. این سرزمین مسدود شده و به فراموشی سپرده شده. تعداد کمی توي دنیاي جدید ازش چیزي شنیدن"
. کردن کنه، درست همونطوري که مرزها سه سرزمینِ دنیاي جدید رو از هم جدا می ، دو دنیا رو از هم جدا میگمشدگان

ها عبور  هر کسی که از این منطقه. حاصل بودن یزرع بودن و یه بیابون بی کردیم لم هایی که ازشون عبور می آخرین منطقه
کنن که دیگه چیزي بعد از اینجا نیست، اینکه اینجا منتها الیه  کر میمردم ف. گرده کنه و وارد این دره بشه، هیچوق برنمی

یه بیابون : بینی هاراست و دیگه چیزي بعد از این نیست به جز همین چیزي که داري می جنوبیِ سرزمین میانه و دي
  ".رشید پخته بشهحاصل که آدم ممکنه از تشنگی و گرسنگی توش بمیره و ممکنه تا مغز استخوناي آدم از گرماي خو بی

تونه ازش رد بشه؟ و  خوب، حاال چی اونورش هست؟ و چرا کسی نمی". ریچارد بانی را به آرامی جلوتر و به کنار خواهر آورد
  "تونیم؟ تونه رد بشه، ما چطور می اگه کسی نمی

. ر زین اسبش آرام گرفتورنا اندکی د ".اي ندارن سؤاالیی ساده، که جواب ساده". ي چشمش نگاهی انداخت ورنا از گوشه
  ".اي باریک میشه و دو طرفش فقط دریا هست زمینِ بین دنیاي قدیم و جدید تا اندازه"

  "دریا؟"

  "تابحال اقیانوس رو ندیدي؟"

ي زیادي توي سمت جنوب قرار داره و مردمی  توي سرزمین میانه، دریا با فاصله". ریچارد سرش را به اطراف تکان داد
ي اقیانوس حرف بزنن ولی هیچوقت  شنیدم که دیگران درباره. یا الاقل اینطوري به من گفتن. کنن اونجا زندگی نمی

  ".اي که تصورش رو بکنی وسیعتره میگن از هر دریاچه. ندیدمش
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  با یمقدار فاصله،". به سمت مقابل رو کرده و به راست اشاره کرد ".اونا درست میگن". خواهر ورنا لبخند کوچکی به او زد
ي بیشتري توي این مسیر هم دریا  با فاصله". به سمت چپ و جنوب شرقی اشاره کرد ".وي این جهت دریا قرار دارهت

بخاطر همین . اگرچه زمین بین دو دریا زیاده، با اینحال اینجا باریکترین محل بین دنیاي قدیم و دنیاي جدید هست. هست
  ".یه جنگ بین جادوگرا. اینجا یه جنگ انجام شده بود

  "جادوگرا؟ چه جنگی؟". تر نشست ریچارد در زین خود کمی راست

ي  بینی نتیجه چیزي که روبروت می. ها پیش این اتفاق افتاده، اون زمانی که جادوگراي زیادي بودن قرن. آره جادوگرا"
ه جادوگرایی که قدرتی این تمام چیزیه که به عنوان یه درس عبرت از این قضیه باقی مونده، یادبودي از اینک. همون جنگه

  ".تونن ایجاد کنن بیشتر از عقل و خردشون دارن چه چیزایی می

  "چه کسی پیروز شد؟". ریچارد از نگاه اتهام آمیزي که ورنا تحویلش داد خوشش نیامد

دو جناح . چکسهی". اي آرام گیرند هایش تا اندازه باالخره ورنا دستانش را بر روي قرپوس زین خود گذاشته و اجازه داد شانه
  ".اگرچه جنگ متوقف شد، ولی کسی پیروز نشد. ي این سرزمینِ بین دریاها از هم جدا شده بودن بوسیله

  "خواي؟ یکم آب می". ریچارد براي برداشتن مشک آبی به پهلو خم شد

این دره مثال ". وشیداي طوالنی ن داد، ورنا لبخند کوچکی زد، مشک را گرفت و جرعه همانطور که ریچارد مشک را به او می
لبخندش محو  ".خوبیه که نشون بده وقتی به جاي مغزت، دل و احساسات جادوت رو هدایت کنن، چه اتفاقی ممکنه بیفته

یکی از دالیلی که خواهران نور به افراد داراي . بخاطر کاري که اونا کردن، مردم دو دنیا براي همیشه از هم جدا شدن". شد
  ".ینه، براي اینکه اونا از روي حماقت رفتار نکننموهبت آموزش میدن هم

  "جنگیدن؟ سر چه چیزي می"

  ".جنگن؟ اینکه کدوم جادوگرا باید حکومت کنن جادوگرا همیشه سر چه چیزي می"

  ".ي یه جنگ بین جادوگرا شنیدم که سر این جنگیده بودن که اصالً جادوگرا باید حکومت بکنن یا نه من درباره"

اون یه جنگ دیگه بود، اگرچه به نوعی قسمتی از همین ". ا بازگردانده و لبانش را با یک انگشت پاك کردورنا مشک آب ر
بعد از اینکه این دره دو جناح رو از هم جدا کرده بود، بعضی از افراد هر دو طرف توي دنیاي جدید به دام افتاده . جنگ بود

بر مردمی که براي زندگی به دنیاي جدید مهاجرت کرده بودن و هر دو گروه اومده بودن تا حکومت خودشون رو . بودن
  .کردن، تحمیل کنن مردمی که از قبل اونجا زندگی می
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وقتی که به دام افتادن، یه جناح براي چند قرن مخفی شد و تالش کرد تا اول قدرت خودش رو زیاد کنه، و بعد تالش "
ها قبل جریان داشت، دوباره شعله کشید،  آتیش اون جنگی که مدت. بگیرهکنه تا قدرت رو در سرتاسر دنیاي جدید به دست 

تا اینکه نیروهاي این گروه شکست خوردن، به استثناي یه تعداد کم که فرار کردن و برگشتن به سنگر مستحکم خودشون 
  ".ظاهراً قوم و خویشاي تو بودن". ورنا یک ابرویش را براي او باال برد ".هارا توي دي

اي  اندکی آب بر روي باریکه. اي از آب گرم نوشید د براي لحظاتی طوالنی با عصبانیت به او خیره شده و نهایتاً جرعهریچار
اش را خنک کند و هم  از پارچه ریخت، چیزي که کیالن به او آموخته بود، و آن را به دور سرش بست، تا هم پیشانی

خوب، اینجا چه ". ریچارد مشک آب را دوباره بر روي زینش آویزان کرد. شدند عقب نگه دارد موهایش را که داشتند بلند می
  "اتفاقی افتاد؟

جا باریکتر بود، نه تنها  اینجا، جایی که زمین از همه". ورنا یکبار دستش را از جنوب شرقی تا جنوب غربی حرکت داد
هایی ایجاد  جادوگرا طلسم. ه رو بگیرنها، بلکه خود جادوگرا هم باهم جنگیدن و سعی کردن جلوي پیشروي همدیگ ارتش

ها و  هر دو طرف به یه اندازه، شرارت. کردن، انواع و اقسام جادو رو ایجاد کردن و تالش کردن تا رقیبشون رو به دام بندازن
  ".این همون چیزیه که روبرومون قرار داره. هاي ناگفتنی و مخوف و خطرناکی ایجاد کردن پلیدي

  "خواي بگی که جادو و طلسماشون هنوز اینجا هست؟ می". حالت او خیره شد نور و بی ي بی ریچارد به چهره

  ".اي کاهش بدون ذره"

  "چطور چنین چیزي ممکنه؟ نباید طلسماشون کمرنگ میشد و محو میشد؟"

رن، یه هاشون رو محفوظ نگه دا براي اینکه قدرت طلسم. ولی اونا کار بیشتري کردن". ورنا نفس عمیقی کشید ".شاید"
  ".هایی ساختن که نیرو رو به طور ثابت نگه داره ساختمون

  "تونه همچین کاري کنه؟ چه ساختمونی می"

ورنا . توانست ببیند خواهر ورنا هنوز به فضاي خالی روبرویشان خیره شده بود، یا شاید به چیزهایی که ریچارد نمی
  ".هاي فنا برج": کنان گفت زمزمه

اش را با نفسی عمیق  باالخره خواهر ورنا به نظر رسید که افکار شخصی. دست کشیده و منتظر ماندریچارد به گردنِ بانی 
  .رها کرده و ادامه داد
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ها رو ساختن و توشون قدرت و جادوگري خودشون رو  هایی از این برج از یه دریا تا دریاي دیگه، هر دو طرف جنگ ردیف"
هایی که هر طرف  ولی بخاطر نیروي برج. و اینجا توي این دره به هم رسیدن ها از دریا شروع شدن این برج. قرار دادن

چیزي که . ي کافی نزدیک بشه که آخرین برج رو توي ردیف خودش کامل کنه ساخته بودن، هیچ طرفی نتونست به اندازه
این . ون رو کامل کننتونستن آخرین برجش بست و تساوي رسیده بود و هر دو طرف نمی اونا درست کرده بودن به یه بن

  ".یه شکاف. ي ضعف توي جادو ایجاد بشه قضیه اجازه داد که یه نقطه

  "تونن عبور کنن؟ اگه یه شکاف وجود داره پس چرا مردم نمی". ریچارد با ناآرامی بر روي زینش جابجا شد

ها، تا انتهاي خشکی و  و کوه ها توي هر دوطرف، در تمام طول تپه. ها هست این فقط یه تخفیف از قدرت کامل خط برج"
وارد شدن به اون به معناي در . فراتر از اون توي دریاها تا جایی که باالخره از قدرتش کاسته میشه، خط فنا غیرقابل نفوذه

هر کسی که وارد بشه کشته میشه یا حتی بدتر، تا ابد توي اون ابر و . ها و جادوئه ي طوفانی از طلسم برگرفته شدن بوسیله
  .ه سرگردان میشهم

تونست خط رو کامل و مسدود کنه، ساخته  بست مانع از این شده که آخرین برجِ هر طرف که می اینجا توي این دره، بن"
زا که همراه باد جابجا  خورن و جابجا میشن، مثل ابراي طوفان ها بین این شکاف براي خودشون پرسه می ولی طلسم. بشه

بخاطر ضعفی که توي این منطقه ایجاد شده، یه هزار تو وجود . خورن کنن و به هم می د میمیشن و بعضی جاها باهم برخور
ها  مسیرِ آزاد همیشه در حال جابجا شدن هست و طلسم. تونن ازش عبور کنن داره که افرادي که موهبت داشته باشن می

  ".بازم کار آسونی نیستبا این حال . ي موهبت حس کرد باید اونا رو بوسیله. همیشه قابل رؤیت نیستن

  "تونن از اینجا رد بشن؟ چون اونا موهبت رو دارن؟ پس براي همینه که خواهراي نور می"

ها پیش، خواهرایی که به دنیاي جدید رفته بودن و برگشته  مدت. گیره که آدم رو پیدا کنه جادو یاد می. ولی نهایتاً دوبار. آره"
چشمان ورنا نگاه او را رها کرده و فضاي تهی  ".گشتن چکدوم براي بار دوم برنمیشدن، ولی هی بودن، دوباره فرستاده می

هاي  هاي فنا و طوفان برج. اونا اینجا هستن و هرگز پیدا نمیشن، یا نجات داده نمیشن". در دوردست را جستجو کرد
  ".جادوشون اونا رو در برگرفتن

وفا شدن و  شاید، خواهر، اونا ناراضی و بی". وي نگاه او بازگشتریچارد منتظر ماند تا اینکه چشمان ورنا دوباره به ر
  "تونید مطمئن باشید؟ از کجا می. نخواستن که برگردن

هاي  ورنا با سرش به سمت دور دست ".بعضی از کسایی که عبور کردن اونا رو دیدن. دونیم ما می". ي ورنا جدي شد چهره
  ".من خودم چندتا رو دیدم. توي اینجا دیدنشون". سوسو زننده اشاره کرد
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. ممکن بود کیالن او را پیدا کند و به او بگوید که چه اتفاقی افتاده است. ریچارد به زِد فکر کرد ".متأسفم خواهر ورنا"
  ".تونه از اینجا رد بشه خوب، پس یه جادوگر می". ي دردناك کیالن را به زور کنار بزند ریچارد مجبور بود خاطره

دیم که چطور کنترلش  بعد از اینکه ما به افراد داراي موهبت یاد می. ي که به قدرت کامل خودش رسیدهنه یه جادوگر"
تمام هدف از ساخت این خط . کنن، باید بهشون اجازه داده بشه تا قبل از اینکه قدرتشون به طور کامل رشد کنه، برگردن

هاي آهن  ي یه جادوگر مثل آهنربایی که براده کامالً رشد یافته قدرت. ها این بوده که مانع از عبور کردن جادوگرا بشن برج
اونا توي . ها براي اونا ساخته شدن گرده؛ برج جادو به دنبال اونا می. کشه ها رو به سمت خودش می کنه، طلسم رو جذب می

ها استفاده کنه،  طلسم دره گم میشن، درست همونطور که هر کسی که به نوعی نتونه از جادو براي پیدا کردن شکاف میان
ها رو ساخته  براي همین بود که اون افرادي که خط برج. اگه جادوت خیلی کم یا خیلی زیاد باشه، گم میشی. گم میشه

چیزي که خلق کرده بودن توي یه . شد هاي جناح مقابل مانع از ورود اونا می بودن نتونستن کاملش کنن؛ محدوده طلسم
  ".بست گیر کرد بن

کرد، زِد  اش را پیدا می اگر کیالن درخواست او را انجام داده و دوست قدیمی. کند حس کرد که امیدش فروکش میریچارد 
بلعید،  ي امیدش را فرو می در حالی که از دست دادن کرخت کننده. توانست هیچ کاري براي کمک به او انجام دهد نمی

رد شدن از باالش ". اش آویزان بود را لمس کرد چرمی مقابل سینهدستش را باال آورده و دندان اژدهایی که بر روي بندي 
  "چی؟ میشه چیزي از باالش پرواز کنه؟

. ها همونطور که تا داخل دریا امتداد دارن، به سمت باال هم امتداد دارن طلسم". ورنا سرش را به دو طرف تکان داد
  ".د پرواز کنهي کافی بلن تونه به اندازه هرچیزي که بتونه پرواز کنه، نمی

  "ها رو دور زد؟ ي کافی به داخل دریا سفر کرد که برج از مسیر دریا چطور؟ میشه به اندازه"

توي طول . به گوشم خورده که چند باري در طول اینهمه قرن، چنین کاري انجام شده". اي باال انداخت خواهر ورنا شانه
تالشی ترك کردن، ولی تابحال ندیدم که هیچکدومشون هایی رو دیدم که ساحل رو به قصد چنین  عمر خودم کشتی

  ".برگردن

  "کسی همراه ما بیاد و از اینجا رد بشه؟.... میشه". اش انداخت، اما چیزي ندید ریچارد نگاهی کوتاه از روي شانه

تعداد بیش از این اگه . ي کافی نزدیک ما بمونن، همونطوري که تو باید نزدیکم بمونی یک یا دو نفر، اونم اگه به اندازه"
ي کافی بزرگ نیستن که اجازه بدن افراد زیادي  ها هست به اندازه هایی که بین طلسم فاصله. باشه مطمئناً گم میشن

  ".دنبالمون بیان
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  "ها پراکنده بشن؟ ها رو نابود نکرده، تا طلسم چرا هیچکس برج": ریچارد کمی در سکوت فکر کرده و باالخره پرسید

  ".چنین کاري نشدنیه. ما تالش کردیم"

  ".فقط بخاطر اینکه شما راهی پیدا نکردید، خواهر، دلیل نمیشه که نشدنی باشه"

ها، نه فقط با کمک جادوي افزایشی، بلکه با استفاده از جادوي کاهشی هم  ها و طلسم برج". ورنا نگاه تندي به او انداخت
  ".ساخته شدن

توانسته بودند استفاده از جادوي کاهشی را یاد بگیرند؟ جادوگران توان کنترل چگونه جادوگران باستانی ! جادوي کاهشی
ها  چطور برج". ریچارد لحنش را نرمتر کرد. اما از طرفی دارکن رال این توان را داشت. کردن جادوي کاهشی را نداشتند

  "ها بشن؟ تونن مانع از پراکنده شدن طلسم می

  ".هر برج، درون خودش نیروي زندگی یه جادوگر رو داره". افسار کشیدخواهر ورنا انگشتان شصتش را بر روي 

خواي بگی که یه جادوگر نیروي زندگی خودش رو توي  می". برخالف هواي گرم، ریچارد احساس سرمایی در بدنش کرد
  "ها داده؟ برج

  ".هر برج داراي نیروي زندگی چندین جادوگره. بدتر"

شان مجهز کنند، فکر  ها را به نیروي زندگی دادند تا برج دوگرانی که زندگیشان را میریچارد با شوکی کرخت کننده به جا
  "چقدر این برجا بهم نزدیکن؟". کرد

هاي  برجا طبق تار و پود جریان. گفته میشه که بعضیاشون باهم چندین کیلومتر فاصله دارن و بعضیا فقط چندین متر"
از اونجایی که وارد شدن به مسیر . کنیم ما منطق این چینش رو درك نمی. گرفتن نیرویی که توي خود زمین وجود داره قرار

ي اون چندتایی که توي این  فقط درباره. دونیم که چندتا برج وجود داره برجا براي پیدا کردنشون به معناي مرگه، حتی نمی
  ".دره هستن خبر داریم

  "بینیم؟ شیم هیچکدوم از این برجا رو میوقتی که رد ب". ریچارد با ناآرامی در زینش جابجا شد

ها آدم رو نزدیک یه برج  گهگاه موقع رد شدن، شکاف. ها دائماً در حال تغییر مکان هستن شکاف. بینی کرد نمیشه پیش"
منم امیدوارم که دیگه هیچ برجی . بعضی خواهرا هرگز برجی رو ندیدن. من توي اولین سفرم از این دره یکی دیدم. برن می
  ".و نبینمر
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ي حقیقت گوشت  ي کلمه حروف برجسته. ي شمشیرش را با دست چپش محکم گرفته است ریچارد متوجه شد که دسته
  .دستش را شل کرده و دسته را رها کرد. گزید دستش را می

  "تونیم انتظار داشته باشیم که چه چیزي ببینیم؟ خوب، می"

بعضیاشون . همه جور طلسمی وجود داره". را بر روي او متمرکز کرد ها برگرفته و آن خواهر ورنا نگاهش را از دوردست
به دام افتادن توي یکی از اینا باعث میشه که روحت براي همیشه در ناامیدي سرگردان . طلسماي یأس و ناامیدي هستن

یا ویرانی بعض. بعضیا طلسم خوشی و لذت هستن، که داخل اون آدم براي همیشه توي شگفتی و خوشی گم میشه. باشه
ترسی، تا باعث بشن که به سمت  بعضیا بهت چیزایی نشون میدن که ازشون می. کنن محض هستن و آدم رو تیکه پاره می

اگه تسلیم . کنن بعضیا تو رو با چیزایی که بهشون امید داري تطمیع می. هایی که در سمت دیگه مخفی شده فرار کنی تله
باید هر میل و . تو باید نزدیک من بمونی و به حرکتت ادامه بدي". او خم شدورنا به سمت  "....ها بشی این خواسته

  "متوجه میشی؟. ها، و برخالف اونا رو انجام بدي ها و هم اشتیاق اي رو نادیده بگیري، هم ترس خواسته

بدون حرکت . ندخواهر ورنا نگاهش را به اشباح سوسوزننده برگردا. ریچارد باالخره سرش را به نشان فهمیدن تکان داد
اي تیره و شوم  اي را دیده است، صاعقه در دوردست، در آن سوي نورِ موجدار، فکر کرد که صاعقه. کرد نشسته و تماشا می

دانست که این صاعقه متعلق  اي می به گونه. بیش از آنکه صاعقه را ببیند، آن را حس کرد. کرد که در طول افق حرکت می
  .بخش به گردنش زد اي آرامش هنگامی که بانی سرش را به عقب تکان داد، ریچارد ضربه. دو بودبه ابرها نیست، بلکه از جا

  .حرکت و مضطرب نشسته بود ورنا بی. پس از مدتی تماشا کردن، ریچارد به خواهر نگاه انداخت

  "منتظر چی هستی، خواهر؟ منتظر جرأت؟"

  ".ستم، بچه جونمنتظر جرأت ه. دقیقاً". ورنا بدون حرکت کردن پاسخ داد

هایش، این  ریچارد اینبار از اینکه ورنا او را بچه نامیده بود هیچ عصبانیتی حس نکرد، بلکه به نظرش رسید بنا بر توانایی
  .باشد توصیف خیلی مناسبی نیز می

که من از اینجا رد  وقتی": ي روبرویش بردارد، ورنا ادامه داد با صدایی آرام و هنوز بدون اینکه نگاهش را از دوزخ تفتیده
آره، . شدم تو هنوز توي قنداق بودي، ولی من تمام جزئیانش رو درست مثل اینکه همین دیروز اتفاق افتاده باشه، یادم میاد

  ".من منتظر جرأت هستم

رد هرچی زودتر شروع کنیم، زودتر از اینجا ". ریچارد با پاهایش پهلوي بانی را فشاري داده و آن را به حرکت واداشت
  ".میشیم



31 

 

 

  "اینقدر مشتاقی که براي همیشه گم بشی، ریچارد؟". ورنا اسبش را پشت سر او به راه انداخت ".یا اینکه گم میشیم"

  ".من همین االنم گم هستم، خواهر"

  

  فصل بیست و نهم

  

  

شد تشخیص داد که چه  هایی به عرض بیست قدم که فقط از منتها الیه سمت راستشان می هایی مواجه شدند؛ پله آنها با پله
. ها جارو کرده بود ها وزیده و برف را از سطح پله هاي مرمرین صورتی رنگ، از میان شکاف هستند، جایی که باد در کنار نرده

اش را محکم بر روي  هاي برفی اند، تنها یک لحظه مکث کرده و سپس کفش کیالن با فهمیدن اینکه به مقصدشان رسیده
هاي  ها را پوشانده بود گذاشت و به سمت ایوانی باال رفت که قسمت جلویش با ردیفی از مجسمه ه پلهاي ک برف انباشته شده

اي تقلید کرده بودند که به نظر  ها را به گونه سنگیِ آنچنان ظریف و زیبایی پوشیده شده بود که چین و چروك لباس
هر سمت، پیشانیِ سرستون بزرگی را در ارتفاعی  ده ستونِ سفید در. رسید ممکن است در نسیم مالیم تکان بخورند می

هاي نبردي بسیار شدید بر روي یکدیگر در تمام سطح  جنازه. آور بر فراز وروديِ طاق مانند نگه داشته بودند سرگیجه
  .اشندچمنزارهاي پوشیده از برف به زمین افتاده و مانند آن بود که در کنار دیوارِ تاالر ورودي خارجی گنبددار آرمیده ب

ي دو شیر کوهی  هایی ظریف، سپرهاي سلطنتی خاندان آمنل را به نمایش گذاشته بود که بوسیله درهاي مزین، با حکاکی
در دو سمت طاق سنگی حجاري . این درها تکه تکه شده و بر روي زمینِ دهلیز ورودي قرار داشتند. باال گرفته شده بودند

اي طبیعی قرار داشت و هر کدام یک نیزه و سپر  رنادین و شاه وایبرن در اندازهي ملکه ب شده و قوسی شکلِ ورودي، مجسمه
هاي  سینه. اي از گندم و شاه یک بره را به دست گرفته بود را با یک دستشان گرفته بودند و ملکه در دست دیگرش دسته

. ی رنگ مرمري پخش شده بودندهاي نارنج هاي سنگ و غبار سنگ، بر روي کفپوش ملکه شکسته و جدا شده بودند؛ تراشه
  .هر دو مجسمه سر نداشتند

چاندلن نیز . ي ملکه تکیه داد هایش را باز کرده و آنها را به مجسمه حس شده بود، بند کفش کیالن با انگشتانی که تقریباً بی
هاي منقوشِ  شکسته و پردههاي  مانند او عمل کرده و سپس به همراه او وارد تاالر پذیرش که در دو سمتش ردیفی از آینه

اي که به نوعی بسیار سردتر از  هایشان به آرامی در هواي ساکن و مرده همانطور که بخار نفس. پاره شده قرار داشت، شد
  .اش را محکم به دور خود کشید شد، کیالن جبه بیرون بود، بلند می
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  "از اینجا براي چه کاري استفاده میشه؟": دار کند، پرسیدترسید ارواح مردگان را بی وار، گویی که می چاندلن با صدایی زمزمه

  ".اسمش هست سیریال. ي این سرزمینه ي ملکه اینجا خونه". کیالن مجبور بود خودش را وادار کند تا صدایش زمزمه نباشد

  "کنه؟ فقط یه نفر توي همچین جایی زندگی می". ي چاندلن در تاالر سنگی منعکس شد صداي شکاکانه

اي هم  اینجا مشاورا هستن، درست مثل ریش سفیداي مردم شما، و افراد زیاد دیگه. کنن زیادي اینجا زندگی می افراد"
کنن تا اونا  هستن که مسئول نظارت بر نیازهاي سرزمین هستن، و افرادي هستن که به نیازهاي این افراد رسیدگی می

ي این خونه حساب میاد، همونطور  یگن خونه، ولی ملکه سردستهآدماي زیادي به اینجا م. بتونن وظایفشون رو انجام بدن
  ".ملکه باالتر از همشونه. که رئیس اصلی سرزمینش هم هست

چشمان مرد از یک شیء . کرد، چاندلن در سکوت او را دنبال کرد همانطور که کیالن شروع به جستجوي قصر می
ادانه بر رویشان کنده کاري شده بود و اکنون تکه تکه در همه جا اي که است رفت؛ از اثاثیه انگیز به شیئی دیگر می شگفت

هاي مربع شکلی با ارتفاع بیش از  هاي منقوش ضخیمِ قرمز، آبی، طالیی یا سبزي که پنجره پخش شده بودند، به روي پرده
  .ها شکسته بودند سه متر را پوشانده بودند و اکنون تمام آن پنجره

هاي از چوب بلوط در سرما با هر قدم قیژقیژ  ي پایین رفت و پله هاي طبقه سمت اتاقکیالن از یک ردیف پلکان به 
کرد و در پشت یک تیر ده  چاندلن اصرار داشت تا اول وارد هر اتاقی شود، با یک پایش در را فشار داده و باز می. کردند می

  .داد تا درون آن اتاق را بگردد یالن اجازه میخزید، و سپس به ک قدمی که کامالً درون کمان کشیده شده بود به داخل می

ها تعدادي از کارکنان را یافتند که در کنار دیوار ردیف شده و مانند  در تعداد کمی از اتاق. تنها چیزي که یافتند مردگان بود
شپزها، مسئوالن رسید که بعد از اعدام کردن آشپزها، کمک آ در آشپزخانه به نظر می. دانی پر از تیر شده بودند سوزان

هاي کباب بودند و شاگرد  ها بودند، پسرانی که مسئول سیخ نوشیدنی، دستیارها، ظرفشورها، پسرانی که مسئول شستن دیگ
رسید بیش  به نظر می. هاي شراب و آبجو خالی شده بودند بشکه. اند پادوها، مهاجمین نشسته و ضیافتی پر از مشروب داشته

  .غذا را به سمت دیوارها پرتاب کرده بودند از آنکه غذا خورده باشند،

کرد، چشمان کیالن متوجه دو زن جوان از دستیاران  هاي غارت شده را چک می ي خوراکی در مدتی که چاندلن گنجه
یکی از آنها کامالً برهنه بوده و دیگري فقط . آشپزخانه شد که بر روي زمین و پشت بلوك هیزم شکنیِ درازي افتاده بودند

. ي اول کیالن اشتباه بود فرضیه. اي رنگ داشت که بر روي قوزك پاي الغرش جمع شده بود وراب پشمین قهوهیک ج
  .تمام دستیاران آشپزخانه پیش از ضیافت پر از نوشیدنی کشته نشده بودند
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د و از پلکان احساس بود، رویش را گردانده و از آشپزخانه خارج ش ها بی ي زن اش به مانند جنازه در حالی که چهره
هاي چاندلن از پشت سر به گوش رسید که هر سه پله  صداي بلند قدم. مستخدمین باال رفت تا طبقات باالتر را بررسی کند

  .کرد تا به او برسد را با یک قدم طی می

در . ه نگفتآید، اما مرد چیزي در آن بار دانست که چاندلن از اینکه کیالن بدون او از آنجا رفته خوشش نمی کیالن می
کنم مردم اینجا چنین کاري رو  شاید بتونیم یمقدار برداریم، ها؟ فکر نمی. یه مقدار گوشت نمک سود هست": عوض گفت

  ".کنن اونا یه ذره غذا رو ازمون دریغ نمی. نادرست بدونن

اش  اره دست را داخل جبهها گذاشت، اما سپس دوب رفت، دستش را بر روي نرده کیالن همانطور که با آهنگی موزون باال می
اگه از گوشت اینجا ". سوزاند کشید، چرا که چوب اَفراي صیقل داده شده به حدي سرد بود که تماس با آن، انگشتانش را می

ها از مناطق اطراف به اینجا برگردن  کنن تا اگه هرکدوم از اقوام و نزدیکان مرده اونا گوشت رو مسموم می. میري بخوري می
  ".ز غذاي اینجا بخورن، اونا هم بمیرنو یه ذره ا

هاي  خمره. رسید که آنجا به عنوان قرارگاه فرماندهی استفاده شده بود به نظر می. ها یافتند ي همکف را خالی از جنازه طبقه
رِ هاي شکسته، خاکست ي غذا، فنجان و لیوان، بشقاب باقی مانده. خالی شراب و آبجو در اطراف سالن رقص پراکنده بودند

هاي چوبیِ تیره  هاي آغشته به روغن، شمشیرهاي شکسته یا خم شده، نیزه و گرز، تراشه هاي خونین، پارچه پیپ، پانسمان
ي میزي ساخته شده از چوب گردو که فردي آنقدر با چیزي تیز آن را تراشیده بود تا جایی که دیگر چیزي از آن  رنگ از پایه

هایی که به صورت نوارهاي باریک جر خورده بودند و  هاي نخی کثیف، مالفه خ زده، پارچههایی از آب ی پایه نمانده بود، لگن
هاي کثیف در هر جا دیده  جاي چکمه. اي از هر رنگ، بر روي زمینِ فرش شده پراکنده بودند هاي چرك شده روتختی

  .ا بر روي آن میزها رقصیده بودندرسید که مرده هاي دایره مانند به نظر می از خراشیدگی. شد، حتی بر روي میزها می

  ".دو، یا شاید سه روز اینجا بودن". چاندلن از میان آت و آشغال عبور کرده و چند شیء را بررسی کرد

  ".رسه اینطور به نظر می". کاوید، با سرش تأیید کرد کیالن همانطور که چشمانش اطراف را می

دونم چرا  نمی". ظاهراً خالی بود. داد تا ببیند که آیا خالیست یا نه ي شرابی را با پایش به جلو و عقب قل چاندلن خمره
  "اینهمه مدت طوالنی موندن؟ فقط براي اینکه بنوشن و برقصن؟

شاید یه مدت . کردن کردن و به مجروحاشون رسیدگی می شاید داشتن استراحت می. دونم نمی". کیالن نفس عمیقی کشید
  ".ون در مقابل این مردم رو جشن بگیرنهمینطور میگساري کردن تا پیروزیش

  ".کشتن، چیزي نیست که براش جشن بگیري". چاندلن سرش را به تندي باال آورد
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  ".براي کسایی که این کشتار رو انجام دادن، هست"

ها  که اتاق خوابآنجا جایی بود . خواست آن باال را ببیند دلش نمی. ي باال رفت ها به سمت طبقه با اکراه، کیالن نهایتاً از پله
  .قرار داشتند

ها به عنوان استراحتگاه سربازان  رسید که از آن اتاق به نظر می. قسمت سکونت مردها: ابتدا ضلع غربی را بررسی کردند
دار زیادي  باید افراد درجه با ارتشی متشکل از این تعداد افراد که چنین کاري را کرده بودند، آنها می. استفاده شده بود

باید از  سربازان تحت فرمانشان می. هاي باشکوه مانده بودند احتماالً افسرها در این مکان و در این اتاق. داشتند می
  .تر استفاده کرده باشند هاي معمولی ها و خانه مهمانخانه

رِف بر پلکان کیالن سرش را باال گرفته و از داالن مرکزي که بالکنی مش اش، با نفسی عمیق براي مستحکم کردن اراده
خواست  چاندلن پشت سرش نزدیک به او حرکت کرده و می. هاي ضلع شرقی رفت مجلل داشت، عبور کرده و به سمت اتاق
اي بر روي  دستش براي لحظه. داد ي آن را نمی ها را چک کند، اما کیالن اینجا اجازه تا درها را براي او باز کرده و ابتدا اتاق

به سمت اتاق . ي داخل خیره شد براي مدتی ایستاده و به منظره. باالخره اولین درب را باز کرد ي در مکث کرده و دستگیره
  .بعدي رفته و آن را با شتاب باز کرد، و سپس به اتاق بعدي

اتاقی بعد از اتاقی بعد از . هر اتاق خواب در خود چند زن داشت و هیچ یک لباسی نداشتند. ها اشغال شده بودند تمام اتاق
ها  رسید که جریانی دائم از رفت و آمد به آن اتاق ها، به نظر می از شرایط چرکین و کثیف فرش. تاق مانند یکدیگر بودندا

ي چوب وجود داشتند، در جاهایی که یک مرد زمان انتظار براي  هایی کوچک از تراشه در روي زمین کپه. وجود داشته
  .ده گذرانده بودنوبتش را با تراشیدن هر چیزي که دم دستش رسی

چاندلن ساکت  ".دونیم براي چی چند روز اینجا موندن حاال می": کیالن بدون اینکه نگاهی به چشمان چاندلن بیندازد گفت
  ".براي اینکه بتونن اینکارو بکنن". اي باالتر برد توانست صدایش را از زمزمه کیالن نمی. ماند

کیالن دعا کرد که ارواحشان اکنون در آرامش . ها بوده است ی این زنترین روزهاي زندگ آن چند روز بدون شک طوالنی
  .باشد

به آرامی آن را باز کرده و . کردند کیالن به دري در انتهاي راهرو رسید، درب اتاقی که زنان جوانتر مشترکاً از آن استفاده می
  .او نگاهی انداخت هاي چاندلن از پشت سر و از روي شانه. همانطور ایستاد و به داخل نگاه کرد

چاندلن، لطفاً همینجا ". ي مرد گذاشت کیالن جلوي حبس شدن نفسش را گرفته و چرخید و یک دستش را روي سینه
  ".بمون
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  .کرد سرش را تکان داده و قبول کرد هایش نگاه می چاندلن همانطور که با خشم به چکمه

همانطور که یک دستش در کنارش بوده و دست . ایستاد کیالن در را پشت سرش بسته و براي مدتی همانطور پشت به در
اي را دور زد و در طول اتاقِ بسیار سرد، در میان ردیف  دیگرش دهانش را پوشانده بود، کمد رخت واژگون شده و شکسته

ها، و  ها، شانه هاي دستی ارزشمند، برس آینه. ها حرکت کرده و از یک سمت به سمتی دیگر نگاه کرد تخت خواب
شدند، اکنون در اطراف زمین پخش  ها منظم چیده می هایی که زمانی با محبت و ظرافت بر روي میزهاي میان تخت جاقسن

  .خوردند آمد تکان می هاي شکسته به داخل می دار، اندکی در هواي سردي که از میان پنجره هاي آبیِ چین پرده. شده بودند

اینها فقط . چهارده، پانزده و شانزده ساله و تعداد کمی که اندکی بزرگتر بودنددختران جوانِ . هاي ملکه بودند اینها ندیمه
  .شناخت هایی ناشناس نبودند؛ کیالن تعداد زیادي از این دختران جوان را می جنازه

توانست  کیالن نمی. آورد کرد تا در مقابل شورا صحبت کند، آنها را همراه خود می ملکه در مواقعی که به آیدیندریل سفر می
شان از این که به آیدیندریل آمده بودند،  متوجه آنها نشود، متوجه نشاط و چاالکی آنها، چشمان درشت شده و هیجان زده

دیدن شکوه و عظمت آیدیندریل از نگاه چشمان جوان آنها به کیالن دیدي جدید از چیزهاي اطرافش داده بود و . نشود
داشت تا شخصاً اطراف آیدیندریل را به آنها نشان دهد، اما بودن با  داً دوست میکیالن شدی. لبخندي به لبانش آورده بود

هاي  اما از راه دور آنها را تحسین کرده و به زندگی. ترساند، و بنابراین کیالن این کار را نکرده بود گیر آنها را می مادر اعتراف
  .پر از فرصت آنان حسرت خورده بود

ها ایستاده و با کمري راست، سري افراشته و فکّی که منقبض شده بود، با اکراه نگاهش را بر  ختکیالن در کنار تعدادي از ت
. ها، همیشه داراي اعتماد به نفس و شخصیتی قاطع بود جولیانا، یکی از جوانترین. شناخت پایین آورد هایی که می روي چهره

ي مردان جوانی که  همیشه شیفته. آنها هراسی نداشتهاي خود مطمئن بوده و از تالش براي رسیدن به  او از خواسته
اش او را در پیش بانوي مالزمش، بانو نلدا، به شدت دچار  یک بار این عالقه. ي سربازان شیفته: یونیفرم به تن داشتند بود

ود که بر خالف الس کیالن به صورت محرمانه از جانب جولیانا پادرمیانی کرده و به بانو نلدا خبر داده ب. دردسر کرده بود
هاي ملکه  هاي جولیانا، سربازان گارد میهنِ آیدیندریل همگی مردانی کامالً شرافتمند بوده و هرگز به یکی از ندیمه زدن

رسید که  ها به نظر می ي خونریزي مچ اکنون مچ دستان جولیانا به ستون باالي تخت بسته شده و از نحوه. زدند دست نمی
شان که به این جوان  کیالن در دلش ارواح را بخاطر شوخ طبعی ظالمانه. اند ایش به همان شکل بودهه در تمام مدت سختی

  .خواهد، نفرین کرد کرده می بیگناه چیزي را داده بودند که فکر می
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لسویثغرق به خون بعدي بود 7ا هایش دفعات بیشماري مورد ضربات چاقو قرار گرفته و گلویش  سینه. کوچک در تخت
در انتهاي اتاق، کیالن در . خانه هایی در سالخ ریده شده بود، همانطور که با بیشتر افراد دیگر انجام شده بود، مانند خوكب

او . هاي پایش به یک ستون تخت بسته شده بود اَشلی، یکی از جوانانِ بزرگتر، هر کدام از قوزك. مقابل آخرین تخت ایستاد
مادرش هنگامی که ملکه سیریال . رِ اشلی یکی از دستیاران سفیرِ گالیا در آیدیندریل بودپد. با یک بند پرده خفه شده بود

  .هایش جاري شده بودند هایش بگیرد، از هیجان اشک پذیرفته بود تا اشلی را به عنوان یکی از ندیمه

ر سر دختر کوچکشان در مدتی توانست کلماتی بیابد تا به پدر و مادر اشلی خبر دهد که چه بالیی ب چگونه هرگز کیالن می
  که در خدمت ملکه شان بوده، آمده است؟

انداخت، نگاهی به هر  گشت و براي آخرین بار نگاهی به هر جنازه می همانطور که کیالن مسیر رفته در طول اتاق را برمی
آیا نباید . کند یه نمیانداخت، به ذهنش رسید که چرا گر اي که در وحشت یا در تسلیمی تهی منجمد شده بودند می چهره

کرد تا در  کوبید و آنقدر گریه می هایش را به زمین می کرد؟ نباید بر روي زانوانش افتاده، از اندوه مویه کرده و مشت گریه می
  .کرد که گویی هیچ اشکی براي ریختن نداشت حس می. کرد شد؟ اما او گریه نمی ها غرق می اشک

مانند . اید آن روز آنقدر دیده بود که خیلی ساده او را در مقابل این اندوه کرخت کرده بودش. شاید اینها بیش از حد زیاد بود
کنی که آب داغتر از آن است که بتوان تحمل کرد،  شوي و در ابتدا حس می وقتی که براي استحمام وارد وان حمام می

  .آب گرم استرسد که  اینکه مطمئناً خواهی سوخت، اما پس از چند دقیقه فقط به نظر می

بند انگشتانِ . چاندلن دقیقاً در همان جایی ایستاده بود که کیالن او را رها کرده بود. کیالن به نرمی در را کشیده و بست
  .چاندلن نیامد. کیالن از کنار او گذشته و انتظار داشت تا او همراهش بیاید. مرد بر روي کمانش سفید شده بودند

  ".کردن ها اگه بودن گریه می بیشتر زن": ره شده بود گفتچاندلن همانطور که به در خی

  ".من بیشتر زنا نیستم". هایش حس کرد کیالن گرمایی را در گونه

  ".نه، تو نیستی". چاندلن نگاهش را از روي در برنداشت

هایش  ز شانههنگامی که نفسی عمیق کشید، اضطراب ا. نگاه مرد باالخره در را رها کرده و بر روي کمانش متمرکز شد
  ".خوام یه داستان برات بگم می". رفتند، گویی این اولین نفسی باشد که ظرف مدتی طوالنی کشیده باشد

  ".شاید بعداً. خواد داستانی بشنوم، چاندلن االن دلم نمی". کیالن چند قدم جلوتر منتظر ماند

                                                           
7 Elswyth 
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خوام یه  می": یی که کمی بلندتر بود تکرار کرداینبار با صدا. ایش را به سمت او گرداند چاندلن چشمان خشمگینِ قهوه
  ".داستان برات بگم

  "اگه برات مهمه، خب بگو". کیالن نفس صداداري کشید

چاندلن اندکی کوتاه قدتر از او . ي میانشان را کم کرد همانطور که نگاهش را بر روي کیالن نگاه داشته بود، چاندلن فاصله
ي باد  دستش را به سینه "وقتی پدربزرگم اینقدر جوون و قوي بود،". رسید به نظر میبود، اما در آن لحظه بلندتر از او 

مردم زیادي براي تجارت به روستاي ما . همونطوري که من االن هستم، اون یه زن و دوتا پسر داشت". اش کوبید کرده
هم یکی از اون  8جوکوپو. شد استقبال میاز همه . کردیم هیچ کسی رو دور نمی. دادیم که بیان ما به همه اجازه می. میومدن

  ".مردمی بودن که براي تجارت میومدن

  .شناخت، اما هرگز چنین نامی را نشنیده بود کیالن تمام مردم سرزمین میانه را می "جوکوپو دیگه کیا هستن؟"

  ".کردن تر به جایی که مرز بود زندگی می مردمی که سمت غربِ ما، نزدیک"

هیچ کس سمت غرب مردم لجنزار زندگی ". کرد اخمی به چهره آورد اي ذهنی را جستجو می قشهکیالن همانطور که ن
  ".ست اون سرزمین متروکه. کنه نمی

ي یک سر و گردن باالتر از  او دستش را به اندازه ".جوکوپو مردم بزرگی بودن". چاندلن از زیر ابروانش او را نگاه کرد
بعد اونا با . مثل مردم خودمون. مثل بانتاك. ولی اونا همیشه صلح طلب بودن". انداختخودش گرفته و دوباره آن را پایین 

اونا شبا از ترس اینکه ممکنه جوکوپو فرداش . ولی مردم ما خیلی ترسیده بودن. دونیم ما دلیلش رو نمی. ما جنگ کردن
بردن و این کارا را باهاشون  ها رو می بریدن و زن اونا میومدن به روستاي ما و گلوي مردا رو می. لرزیدن بیان، می

  .با خجالت و کمرویی دستش را خیلی مختصر به سمت در اشاره کرد ".کردن می

  ".بهش میگن تجاوز. تجاوز": کیالن با صداي یکدستی گفت

تجاوز رو  اونا زناي زیادي دزدیدن و این. کردن جوکوپو این کارو با زناي ما می". چاندلن سرش را براي تأیید تکان داد
  "متوجه میشی؟. همونطوري که با این زنا انجام شده بود". دوباره نگاهی کوتاه به در انداخت ".باهاشون کردن

  ".مرداي زیادي بهشون تجاوز کرده بودن و بعد شکنجه و کشته شده بودن"

                                                           
8 Jocopo 



38 

 

 

مردم لجنزار جنجگوهایی مثل ". چاندلن سرش را تکان داد و خیالش راحت شده بود که مجبور نبود بیش از این توضیح دهد
ما هیچوقت ". اش خوابید باالخره باد سینه. اش باال آمد اش دوباره از غرور باد کرد و چانه سینه ".االن، مثل من، نداشتن

کردن که جنگیدن  اونا فکر می. خواستن با دیگران بجنگن هیچکدوم از مردممون نمی. مجبور نبودیم با کسی بجنگیم
  .وکوپو مجبورمون کردن که بخوایم بجنگیمولی ج. نادرسته

اون . پدربزرگم سوگند خورد که جوکوپو رو به دنیاي ارواح بفرسته. مادرِ پدرم. همسرِ پدربزرگم رو. اونا مادربزرگمو دزدیدن"
را به اش  پیشانی "....مردا رو کنار هم جمع کرد، مردایی که همسراشون، یا خواهراشون یا مادراشون گرفته شده بود و 

  .اي پاك کرد که گویی عرق کرده است، اما در آن سرما عرقی نکرده بود گونه

  ".کنم، چاندلن درك می". مرد، این بار خود را منقبض نکرد. کیالن یک دستش را بر روي بازوي او گذاشت

ي ارواح گریه کرد و اون براي همسرش جلو. پدربزرگم یه گردهمایی احضار کرد و ارواح نیاکانمون باهاش مالقات کردن"
اونا بهش گفتن که اول باید گریه کردن رو تا بعد از . از ارواح تقاضا کرد که بهش یاد بدن چطور جلوي جوکوپو رو بگیره

  ".اینکه جنگ تموم بشه، متوقف کنه

همین بهم پدر منم یه چیزي درست مثل ". کیالن دستش را برداشته و بدون توجه، خزهاي بر روي گردنش را نوازش کرد
براي اونایی که رفتن توي خاك اشکی نریز، تا اینکه انتقامشون رو از کسایی که اونا رو فرستادن توي «اون گفت، . یاد داد

  "».ي کافی وقت براي گریه هست اونوقت به اندازه. خاك گرفته باشی

  ".پس پدرت مرد خردمندي بوده". چاندلن با نگاهی تأییدگر او را برانداز کرد

  .کیالن در سکوت منتظر ماند تا اینکه باالخره به نظر رسید چاندلن خاطرات آن داستان را در ذهنش جمع کرده و ادامه داد

اونا چیزایی که باید بدونه، اینکه چطوري آدم بکشه رو . ارواح نیاکان هر شب توي یه گردهمایی میومدن پیش پدربزرگم"
بهشون یاد داد که چطوري روي . داد رده بود چیزایی که یاد گرفته بود رو یاد میاونم به مردایی که جمع ک. بهش یاد دادن

اي  افراد جوکوپو اگه به اندازه. ها شده بودن مرداي ما مثل سایه. خودشون گل بمالن و به خودشون علف ببندن تا دیده نشن
  .تونستن اونا رو ببینن که ما االن نزدیک هستیم هم وایستاده بودن، نمی

جنگید، بلکه به اون شکلی که ارواح بهشون یاد داده  نه اونطور که جوکوپو می. دربزرگم و افرادش با جوکوپو جنگیدنپ"
ارواح به پدربزرگ گفتن که اون نباید با . ترسیدن جنگید، چون اونا تعدادشون زیاد بود و از ما نمی جوکوپو توي روز می. بودن

خوان بجنگه، بلکه باید کاري کنه که اونا از شب وحشت پیدا کنن و از علفزار خالی و  اي که اونا می جوکوپو به همون شیوه
  .اي بترسن هر صداي پرنده و قوباغه و حشره
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ما . ترسیدن، چون تعدادشون زیاد بود اوایل، اونا از ما نمی. در مقابل هر یه نفر از مرداي مردم لجنزار، پنج تا جوکوپو بودن"
کردن، وقتی که از حیووناشون مراقبت  کردن، وقتی که به مزارعشون رسیدگی می ا شکار میجوکوپو رو وقتی که غذ

هر جوکوپویی . کشتیم خوابیدن، می رفتن و وقتی که می رفتن، وقتی که براي دستشویی می کردن، وقتی که دنبال آب می می
دیگه جوکوپویی توي این دنیا نبود، بلکه فقط توي تا اینکه . کشتیم ما سعی نکردیم باهاشون بجنگیم؛ ما فقط اونا رو می. رو

  ".دنیاي ارواح بود

اي به این فکر افتاد که آیا منظور چاندلن این است که آنها کودکان را نیز کشته بودند، اما خودش پاسخ را  کیالن لحظه
اگه تو رو وادار به : آمدي دیگري که پدرش به او آموخته بود به ذهنش  نکته. دانست؛ دیگر جوکوپویی وجود نداشت می

مطمئناً به تو هیچ رحمی نشون داده نمیشه و اگه تو اجازه . جنگ کردن، اونوقت مسئولیتت اینه که هیچ رحمی نشون ندي
بدي که هر بخششی از دستت در بره، خائن به مردمت هستی و درست مثل دشمنانشون هستی، چرا که مردمت با جونشون 

  .پردازن میبهاي اشتباهی که کردي رو 

پدربزرگت کاري که براي محافظت از . تونستن رو انجام دادن مردمت تنها کاري که می. کنم، چاندلن من درك می"
اگه باهات جنگ کردن، پس جنگی انجام بده که دشمنت توي «پدر منم بهم یاد داد که، . مردمش ضروري بود رو انجام داد

  "».هر چیزي کمتر از این، به معناي تقدیم کردن پیروزي به دشمنته. هاش هم تصورش رو نکرده باشه بدترین کابوس

صداي مرد با همدردي پایین  ".اون درساي ارواحشون رو خوب بهت یاد داده. شناخته حتماً پدر تو هم ارواح نیاکانش رو می"
بشه که توي چشم دیگران  تونه باعث دونم که اینا درسایی هستن که زندگی کردن باهاشون سخته و می ولی من می". آمد

  ".سنگدل به نظر برسی

مطمئنم که وقتی این . پدربزرگت براي مردم لجنزار شرف و افتخار آورد، چاندلن. کنم من اینو به معناي واقعی درك می"
  ".قضایا تموم شد، اون براي افرادي از مردمش که کشته شده بودن اشکاي زیادي ریخته

ي ضخیمی از چرم آهو و  او جلیقه. اش از پشت به زمین بیافتد را باز کرده و اجازه داد جبه چاندلن بند چرمی بر روي گردنش
ي پنبه، به باالي  هاي بافته شده اي از ساقه اش چاقویی از جنس استخوان بود که با دسته بر روي هر شانه. شلوار پوشیده بود

هاي  اش در انتهاي دیگرِ آن پوشیده از همان ساقه و دستگیره انتهاي پایینی چاقوها نوك تیز بوده. بازویش بسته شده بودند
  .پرهایی سیاه از باالي آن آویزان بودند. ي پنبه بود تا بتوان آن را بهتر گرفت بافته شده

یه روز، وقتی . این از پدرمه". استخوان دیگر را لمس کرد ".این پدربزرگمه". ها زد چاندلن با انگشتش به یکی از استخوان
اونی که مال پدربزرگم . بنده و همینطور مال پدرم رو یه پسرِ قوي داشته باشم، اونم یکی از مال من رو به خودش می که

  ".هست توي خاك گذاشت میشه تا استراحت کنه
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ند، هنگامی که کیالن براي اولین بار چاقوهاي استخوانی را دیده بود، در آن زمان که روستاي مردم لجنزار را ترك کرده بود
هایی واقعی  آنها سالح. دانست که اینچنین نیستند با قطعیتی هولناك، اکنون می. کرد که این چاقوها تزئینی هستند فکر می
  .هاي ارواح سالح: بودند

  "پرها چی هستن؟"

ن اي که اون زما مرد پرنده". ي راستش بود دست کشید اي که بر روي چاقوي شانه چاندلن بر روي پرهاي براقِ تیره
مرد ". ي چپش بودند را نوازش کرد پرهایی که بر روي شانه ".داشتیم، وقتی که این ساخته شد، این پرها رو گذاشت

  ".اینا مال کالغ هستن. اي که االن داریم اینا رو گذاشته پرنده

یی از استخوان اگرچه کیالن فکرِ بستن چاقو. تصویر کالغ معرف مرگ بود. کالغ روحی قدرتمند براي مردم لجنزار بود
دانست که براي چاندلن این کار یک افتخار است و  پنداشت، اما می انگیز می بازوي پدربزرگ و پدر یک فرد را مهیب و نفرت
باعث افتخار من هست، چاندلن، که ارواح نیاکانت رو با خودت آوردي تا ". بنابراین چیزي که توهین به عقاید او باشد نگفت

  ".از من محافظت کنن

اي میگه که شما هم از مردم لجنزار هستید، و باید ازتون محافظت بشه،  مرد پرنده". رسید چاندالن خوشحال به نظر نمی
  ".ي منه این وظیفه. کنم براي همین اینا رو دستم می

، یاد داد پدربزرگم به پدرم و عموم توفاالر، همون مردي که تو کشتی". دوباره دستش را به روي استخوان پدربزرگش کشید
وقتی پسرم بیاد، من به اون یاد . پدرم همینو به من یاد داد". استخوان پدرش را لمس کرد ".تا محافظین مردممون باشن

  .کنه کنه، روح منو با خودش حمل می میدم و یه روزي اونم وقتی که از مردممون محافظت می

ارواح نیاکانمون به ما یاد دادن که دعوت . م به سرزمینمون بیاناز زمانی که جوکوپو رو کشتیم، به افراد زیادي اجازه ندادی"
تو ریچارد خشمگین رو . ارواح درست گفتن. کردن از دیگران براي آزادانه اومدن به سرزمینِ ما مساوي با دعوت کردن مرگه
  ".پیش ما آوردي و بخاطر اون، دارکن رال اومد و تعداد زیادي از مردم ما رو کشت

چاندلن قرار بود محافظ مردمش باشد، اما مردمش کشته شده بودند و او نتوانسته بود مانع از . اجرا از اینجا بودي م پس ریشه
اونا دیدن که . اي رو نجات بدیم، چاندلن ارواح نیاکان به ما کمک کردن تا مردم لجنزار و مردم بیشمار دیگه". آن شود

خوان رو  اي که جنگ نمی ندازه، درست مثل تو، تا افراد دیگه خطر می ریچارد دلش صافه و اینکه اون داره جونش رو به
  ".نجات بده
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. اون نجنگید. اون سعی نکرد جلوش رو بگیره. ي ارواح موند کشت، اون توي خونه وقتی دارکن رال داشت مردم ما رو می"
  ".گذاشت که مردم ما بمیرن

اي بی روح همانطور ایستاد، ولی هنگامی که مرد جوابی نداد  هرهکیالن منتظر ماند و چاندلن با چ "می دونی براي چی؟"
ي دارکن رال جنگیده و  ارواح بهش گفتن که اگه بره بیرون تا با دارکن رال بجنگه، به شیوه": کیالن حرفش را ادامه داد
ي  بده و بقیه خواد دارکن رال رو شکست بهش گفتن که اگه می. تونه به هیچکس کمک کنه ریچارد کشته میشه و نمی

ي خودش بجنگه، درست  ي دارکن رال بجنگه، بلکه باید صبر کنه و بعداً به شیوه مردم لجنزار رو نجات بده، نباید به شیوه
  ".همونطور که ارواح به پدربزرگت گفته بودن

  ".این داستانیه که اون ساخته". چاندلن با تردید او را نگاه کرد

وقتی ارواح بهش گفتن که نباید . خواست بجنگه ریچارد می. یدم که ارواح اینو گفتنمن شن. من اونجا بودم، چاندلن"
تقصیر . هیچ چیزي نبود که بشه انجام داد تا جلوي رال رو در اون موقع گرفت. بجنگه، اون از ناراحتی و بیچارگی گریه کرد
لوگیري ازش انجام بدي، همونطور که ریچارد تونستی هیچ کاري براي ج تو نمی. ریچارد نبود، همونطور که تقصیر تو نبود

  ".شد شد و دارکن رال پیروز می اگه اون موقع سعی کرده بود، کشته می. تونست کاري انجام بده نمی

  ".دارکن رال نمیومد تا دنبال اون بگرده. افتاد آوردي، این اتفاق نمی اگه تو اونو نمی". چاندلن اندکی به جلو خم شد

  "کنم، اینکه تخصص من چیه؟ دونی من چه کاري می چاندلن، می". التر کشیدکیالن خودش را با

ترسونی تا بتونی بهشون بگی که چکار کنن و چون اونا ازت  گیرا، تو مردم رو از خودت می ي اعتراف مثل همه. آره"
  ".ترسیدن، هر کاري بگی انجام میدن

. کنم ي تمام مردم هستم و از حقوقشون دفاع می من نماینده. مکن من شوراي سرزمین میانه رو رهبري می. به نوعی درسته"
  ".خواد زندگی کنن کنم که مردمی مثل مردم لجنزار هر طوري که دلشون می من کاري می

  ".کنیم ما خودمون از خودمون دفاع می"

کنی؟ به ازاي هر یه نفر از مرداي مردم لجنزار، پنج تا از  اینطور فکر می". کیالن با جدیت سرش را براي او تکان داد
ولی به ازاي هر . پدربزرگت شجاع بود و دشمنی که از لحاظ تعداد بیشتر از اونا بودن رو شکست داد. جوکوپو وجود داشتن

اینا . ز صدتا سربازِ کشته شده اینجا هست و این تازه فقط یه شهر از این سرزمینهیه مرد، زن و بچه از مردم لجنزار، بیش ا
صدنفر مرد جنگجو به ازاي هر نفر از مردم لجنزار، و خودت هم گفتی که اینا . طوري شکست خوردن که انگار هیچی نبودن
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ت بده، چه شانسی داشته باشید؟ در برابر کنی در برابر ارتشی که تونسته این تعداد رو شکس فکر می. شجاعانه جنگیده بودن
  "ارتشی که نصف اون اندازه باشه چی؟

  .چاندلن بدون اینکه پاسخ دهد وزنش را جابجا کرد

سرزمیناي . اونا توي شورا حضور ندارن. مثل مردم لجنزار و بانتاك. هایی هستن، چاندلن، که هیچ حق رأیی ندارن سرزمین"
. مینی که شکستشون داده، خیلی قدرتمند هستن، با اینحال دارکن رال همشون رو شکست دادبزرگتر، مثل اینجا، و اون سرز

ي شما براي اینکه به حال  من از خواسته. زنم اي توي شورا ندارن حرف می من به نمایندگی از سرزمینایی که هیچ نماینده
  .ون بیانکنم و به دیگران اجازه نمیدم که به سرزمینت خودتون رها بشید حفاظت می

. گیرن بدون وجود من که اونا رو بترسونم و بهشون بگم که چه کاري باید بکنن، اونا سرزمین شما رو براي خودشون می"
مردم، سرزمین شما رو . بیشترشون براي کشت و زرع مناسب نیستن. هایی که ازشون عبور کردیم رو دیدي خودت منطقه

خوره و توش  علفزار مقدس شما به آتیش کشیده میشه و خاکش شخم می. نگیر براي ایجاد مزرعه و پرورش حیوونا می
  .کارن تا با طال مبادله کنن محصوالتی می

. کنن این خارجیا با تعداد زیادشون سرزمینتون رو پر می. تونی از مردمت دفاع کنی تو هر چقدر شجاع و قوي باشی، نمی"
سربازاي اینجا هم شجاع و قوي بودن، و صد . نمیشه که پیروز بشید فقط به این خاطر که شما شجاع و قوي هستید دلیل

  .شهراي خیلی بزرگتري هستن. و این تازه یه شهره. برابر بیشتر از شما بودن، و حاال ببین چه بالیی سرشون اومده

کنی چه مدت  کر میف. تو دیدي که اینجا چه اتفاقی افتاده. شجاع بودن به این معنا نیست که باید احمق باشی، چاندلن"
بتونی در مقابل ارتشی که این کارو کرده بجنگی؟ حتی اگه هرکدوم از افرادت پنجاه نفر رو بکشن، دشمنتون تقریباً هیچی 

  ".تا آخرین نفرتون. رید از بین می. شید مثل جوکوپو شما می. کنه حس نمی

اونا از شما . گم حق چنین کاري رو ندارنمن کسی هستم که بهشون می". ي خود زد کیالن یک انگشتش را به سینه
توي سرزمین میانه مردم خوبی هستن، مردمی که . ترسن ش هستم می ترسن، ولی از من و اتحادي که من نماینده نمی

اینا . هاي اینجا یکی از همون مردم خوب هستن کشته. اي که ضعیفتر هستن، دفاع کنن حاضرن بجنگن تا از افراد دیگه
اي حمله کنه، از من  ه هر وقت من گفتم هیچ سرزمینی حق نداره براي بدست آوردن زمین به جاي دیگهکسایی هستن ک
  .حمایت کردن

تحت فرمان من، . دارم کنم و سرزمینایی که صلح طلب هستن رو کنار هم نگه می من شوراي سرزمین میانه رو رهبري می"
کنم که مردم بترسن تا چیزایی که میگم رو  آره، من کاري می. کنن اونا با هرکسی که بخواد با دیگران بجنگه، مبارزه می

گیرم تا مردم سرزمین میانه، از جمله مردم  من قدرت رو به دست می. ولی نه براي اینکه به قدرتم افتخار کنم. انجام بدن
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سرزمین میانه رو آزاد نگه  این مردمی که اینجا هستن، قبالً جنگیدن تا تمام مردم. لجنزار رو، از ظلم و تعدي حفظ کنم
اونا براي شما جنگیدن، براي حقوق شما جنگیدن، اگرچه که شما هیچ وقت از . خواد زندگی کنن دارن که هرطور دلشون می

  ".خونی که اینا بجاي شما دادن خبر نداشتید

تا اینکه دارکن رال همه رو  شما تا بحال هیچ وقت مجبور نبودید براي اونا بجنگید،". اش را محکم تر گرفت کیالن جبه 
ارواح نیاکانتون حق بودنِ تالش ما رو دیدن و . من همراه ریچارد اومدم پیش مردم لجنزار تا کمک بگیرم. تهدید کرد

براي اولین بار مردم لجنزار مجبور شدن . ي مردم دیگه بتونن آزاد زندگی کنن بهمون کمک کردن تا مردم لجنزار و همه
  .ارواح نیاکانتون حق بودنِ این رو دیدن و بهمون کمک کردن. ه خون بدنبراي سرزمین میان

  .مردم سرزمین میانه به مردم لجنزار بخاطر این فداکاري که کردن بدهکارن، ولی شما هم به اونا بدهکارید"

ت داد، درست توي این مبارزه بعضی از نزدیکانش رو از دس. ریچارد خشمگین جونش رو براي مردم شما به خطر انداخت"
تونی تصور کنی قبل از اینکه ریچارد دارکن رال  نمی. تونید درك بکنید اون زجرهایی کشید که شما هیچوقت نمی. مثل شما

  ".رو بکشه، اون چه بالیی سرش آورد

  .خواستند کالن با خشم ایستاده و ابرهایی از بخار تنفس داغش به میان هواي سرد بر می

من و ریچارد جنگیدیم تا تمام مردم . شق باقی بمونی ترسونم تا تو بتونی همینطور کور و کله من مردم رو از خودم می"
سرزمین میانه، از جمله مردم لجنزار رو از کشته شدن حفظ کنیم، از اینکه مثل زمان جوکوپو مردم لجنزار کشته بشن حفظ 

  ".کنیم، حتی اگر که شما به ما کمک نکنید یا حداقل متشکر هم نباشید

  .سکوت در اطرافشان منعکس شد

کیالن . ي آن کشید هاي بالکن رفته و یک انگشتش را بدون توجه بر روي سطح صیقل شده چاندلن به آرامی به سمت نرده
تو ": چاندلن به آرامی گفت. شد شدند و دوباره ابري دیگر جانشینش می تک ابرهاي تنفس او را نگاه کرد که منتشر می تک

دادن تا  شاید پدرامون باید این رو هم بهمون یاد می. بینم شق می منم تو رو به عنوان کله. بینی شق می کله منو به عنوان
دن، بلکه از روي ترس و نگرانی براي کسایی که  شقی انجام نمی ببینیم که بعضی وقتا مردم کارهاشون رو بخاطر کله

اید بتونیم همدیگه رو نه به عنوان سنگدل، بلکه به این عنوان شاید من و تو ب. خوان ازشون محافظت کنن انجام میدن می
  ".دونیم رو انجام میدیم تا مردممون رو در امان نگه داریم ببینیم که داریم بهترین کاري که می

من خودم سعی . کردم کور نیست شاید چاندلن اونقدرا هم که فکر می". لبخندي کوچک بطور ناخواسته بر لبان کیالن آمد
  ".کنم تا بهتر ببینم، تا تو رو به عنوان مرد شرافتمندي که هستی ببینم می
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دستانش را  ".ریچارد خشمگین مرد ابلهی نیست". چاندلن سرش را براي پذیرش تکان داده و خودش نیز لبخند کوچکی زد
نتخاب کنه تا در کنارش اون گفت که اگه بخواد یه مرد رو ا". ي اول کرد بر روي نرده گذاشته و نگاهش را متوجه طبقه

  ".کنه بجنگه، چاندلن رو انتخاب می

  ".درست میگی، اون مرد ابلهی نیست": کیالن به نرمی گفت

اون مرداي ما رو از انتخاب شدن به دست تو نجات داد، چون تو . در ضمن ریچارد خودش رو به عنوان جفت تو فدا کرد"
احتماالً منو انتخاب ". صدایش با غرور بلند شد ".خیلی قوي هستیم کردي، چون ما مطمئناً یکی از ما رو انتنخاب می

  ".ریچارد منو نجات داده. کردي، تا قویترین جفت رو داشته باشی می

متأسفم که ". اش لبخند زد ها به پایین خیره شده بود، کیالن دوباره بر خالف شرایط روحی همانطور که چاندلن از روي نرده
  ".وان جفت من اینقدر کار سخت و ناپسندیهکنی بودن به عن حس می

اي ایستاده و چشمان کیالن را بررسی کرد و سپس شروع به باز کردن بندي که بر روي  لحظه. چاندلن به سمت او بازگشت
  .بند و چاقوي استخوانی را آزاد کرده و آن را به سمت کیالن گرفت. بازوي راستش بود کرد

ي کیالن را از  جبه ".تو، یکی از مردم خودش، یکی از مردم لجنزار خودش، محافظت کنهکنه که از  پدربزرگ افتخار می"
  .ي چپش عقب زد روي شانه

  ".این روح پدربزرگت رو با خودش داره. تونم اینو قبول کنم چاندلن، من نمی"

اهم دارم، و در ضمن قوي من روح پدرم رو همر". هاي او را نادیده گرفته و بند را بر روي بازوي چپش بست چاندلن حرف
تو اونو . خواد که همراهت توي مبارزت باشه پدربزرگ حتماً می. کنی تا از مردم ما محافظت کنی تو داري مبارزه می. هستم

  ".کنی مفتخر می

ت رو کنم که روح پدربزرگ پس من افتخار می". اش را باال گرفت هنگامی که چاندلن چاقو را در زیر بند جا داد، کیالن چانه
  ".همراه خودم داشته باشم

دست راست  ".از تمام مردمت. حاال وظیفه داري که مثل پدربزرگ من بجنگی تا از مردمت دفاع کنی. اینطوري خوبه"
  ".قسم بخور که این وظیفه رو توي قلبت حفظ کنی". کیالن را بلند کرده و بر روي چاقوي استخوانی گذاشت

قبالً در راهشون جنگیدم و باز هم براي . ي سرزمین میانه دفاع کنم لجنزار و مردم دیگه من قبالً قسم خوردم که از مردم"
  ".جنگم ي شما می همه



45 

 

 

  ".براي چاندلن قسم بخور". چاندلن دست او را محکمتر به استخوان فشرد

مطلب رو در مقابل  این. کنم، چاندلن در مقابلت عهد می". ي جدي و مصمم او را بررسی کرد کیالن لحظاتی طوالنی چهره
  ".خورم تو سوگند می

چاندلن از ریچارد خشمگین هم ". اش و بر روي چاقوي استخوانی کشید ي کیالن را بر روي شانه چاندلن لبخند زده و جبه
براش . گیر نجات داد ، بخاطر اینکه منو از انتخاب شدن به عنوان جفت مادر اعتراف9کنه وقتی که دوباره ببینمش تشکر می

  ".اي بهمون گفت جنگه، همونطور که مرد پرنده اونم براي مردم لجنزار می. کنم زوي بد اقبالی نمیآر

  ".هنوز باید منو به آیدیندریل برسونی. خواد یخ بزنی اینو دوباره تنت کن، دلم نمی. بیا". ي او را بردارد کیالن خم شد تا جبه

هاي مرد  کیالن جبه را بر روي شانه. و سفت را نگه داشته بودچاندلن سرش را تکان داده و هنوز همان لبخند کوچک 
  ".از وقتی که این اتفاق افتاده یه نفر اینجا بوده". هنگامی که نگاه چاندلن به درها افتاد، لبخندش پژمرد. انداخت

  "چی باعث شده همچین فکري بکنی؟". کیالن اخم کرد

  "رو بستی؟ براي چی بعد از اینکه نگاه کردي، پشت سرت درها"

  ".ها از روي احترام به مرده"

اونا تمام درها رو . ذاشتن اون کسایی که این تجاوز رو انجام دادن هیچ احترامی نمی. وقتی اومدیم اینجا، درا بسته بودن"
ها رو یه نفر دیگه اینجا بوده و در. خواسته تا هر کس که میاد ببینه که چه کاري انجام دادن اونا دلشون می. بستن نمی
  ".بسته

سرش را به دو طرف تکان  ".فکر کنم درست میگی". هاي چاندلن را متوجه شد کیالن نگاهی به درها کرده و معناي حرف
  ".بستن اون کسایی که این کارو کردن درا رو نمی". داد

  "ستیم؟براي چی ما اینجا ه". ها تکیه داد و به پلکان عریض در پایین نگاه کرد چاندلن دوباره به نرده

  ".فهمیدم چه بالیی سر این مردم اومده براي اینکه باید می"

  "براي چی اینجا، توي این خونه هستیم؟. اونو از بیرون هم دیدي"

                                                           
اما اين از . حالتي نامتوازن پيدا مي كننداز آنجايي كه چاندلن در موارد زيادي خودش يا افرادي را به عنوان سوم شخص غائب در جمله بندي ها استفاده مي كند، جمله ها  9

  .بلكه مربوط به لحن خاص گفتاري چاندالن و متن اصلي مي باشد. اشتباه در تايپ يا ترجمه نيست
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دونستم که آیا ملکه هم کشته شده یا  چون باید می". رفت انداخت کیالن نگاهی به پلکانی که به سمت باالترین طبقه می
  ".نه

  "اون برات اهمیت خاصی داره؟". اش نگاهی به او انداخت چاندالن از روي شانه

  "هایی که نزدیک در ورودي بودن رو یادت میاد؟ اون مجسمه. آره". کیالن ناگهان از ضربان قلبش باخبر بود

  ".یه زن و یه مرد"

. گیر بود افمادر من یه اعتر. ست ي مادر ملکه ي اون زن، مجسمه مجسمه". کیالن سرش را تکان داده و تأیید کرد
  ".اون در ضمن پدر منم بود. شاه وایبرن. ي پدرش هست ي اون مرد مجسمه مجسمه

  "تو خواهر این ملکه هستی؟". چاندلن یک ابرویش را باال برد

تونیم به  بیا ببینیم که اینجا هست یا نه، اونوقت می". ها رفت با جمع کردن جرأتش، کیالن به سمت پله ".خواهر ناتنی"
  ".به سمت آیدیندریل ادامه بدیمراهمون 

توانست خود را وادار به باز کردن  نمی. تپید هاي ملکه ایستاده بود، قلبش همچنان می همانطور که کیالن روبروي درب اتاق
  .آمد، اما کیالن به سختی متوجه آن بود درون راهرو بوي وحشتناکی می. آن کند

  ".می خواي من به جات نگاه کنم"

  ".نه، باید با چشماي خودم ببینم": کیالن گفت

همانطور که کلید را . کیالن فلز سرد را لمس کرد. در قفل بوده و کلیدش هنوز در جاي خود بود. کیالن دستگیره را چرخاند
کلید را  ".و این یه کلیده. این یه قفله، همون چیزي که قبالً بهت گفته بودم": گرفت گفت بیرون کشیده و آن را باال می

تونی قفل رو باز کنی و اونوقت  اگه یه کلید داشته باشی، می". اره در جایش گذاشته و با انگشتانی لرزان آن را چرخانیددوب
  ".در باز میشه

  .واضح بود که فردي به احترام ملکه در را قفل کرده بود

قصر سرد بود، اما بوي آنجا باعث شد ي باقی  فضاي آنجا به اندازه. ي اتاق ها دست نخورده بودند، و همینطور اثاثیه پنجره
  .ناگهان حالشان به هم خورده و نفسشان را نگه دارند
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هاي تیره، سطحِ روي فرش و  کپه. آن دو با شوك خیره ماندند. نجاست انسانی، همه چیز در اتاقِ بیرونی را پوشانده بود
حتی یک نفر با مهارت درون . رار زرد و یخ زده بودها غرق در اد ها و مبلمان مخمل آبیِ صندلی. میزها را پر کرده بودند

  .شومینه نشسته بود

اتاق . ي بعدي رفتند هاشان گرفته و با احتیاط عرض اتاق را طی کردند و به سمت درب بسته هایشان را بر روي بینی جبه
چقدر که کف زمین پوشیده اما هر. شد تا بر روي نجاسات قدم نگذاري به سختی جاي پایی پیدا می. خواب ملکه بدتر بود

تصاویر ظریفی از طبیعت که بر روي دیوارها نقاشی شده . بود، بدتر از همه تخت بود؛ نجاسات بر روي آن انبار شده بودند
با شرایط . داد اگر همه چیز کامالً منجمد نشده بود، بوي تعفن آنها را از اتاق فراري می. بودند، نجاست مالی شده بود

  .تی قابل تحمل بوداش به سخ فعلی

  .ملکه اینجا نبود. اي آنجا نبود خوشبختانه جنازه

. هایی که ممکن بود تمام این کارها را کرده باشند در لیست سیاه کیالن فرو ریخته و تنها یک ملت باقی ماند هاي ملت نام
  .همان ملتی که قبالً نیز در صدر فهرست بود

  ".ها کلتون": با صدایی تهدیدآمیز با خود گفت

  "هایی هستن که هنوز یاد نگرفتن؟ براي چی این مردا این کارو کردن؟ مگه بچه". چاندلن مبهوت مانده بود

پس از آخرین نگاه به اطراف، کیالن آن دو را از آنجا به بیرون هدایت کرده و وارد راهرو شد، بار دیگر در را قفل کرد و 
احترامی و تحقیرشون رو نسبت به مردمی که اینجا  هدف ازش اینه که بی. مهاین یه پیغا". باالخره نفس کاملی کشید

معناي این پیغام اینه که اونا چیزي جز اهانت و تحقیر براي این مردم و هر چیزي که متعلق به . کردن نشون بده زندگی می
  ".لوده کردنرسیده آ اونا شرف و افتخار دشمنشون رو به هر شکلی که به ذهنشون می. اوناست ندارن

  ".حداقل خواهر ناتنیت اینجا نیست"

  ".حداقل این هست". اش را بر روي گردنش محکم کرد کیالن بندهاي جبه

پس از آنکه چاندلن نیز . ي دوم نگاه کند ي طبقه ها پایین آمده و مکثی کرد تا باري دیگر به درهاي بسته کیالن از پله
  .اشا کردنگاهی به ردیف درها انداخت، کیالن را تم

  ".باید بریم و پریندین و توسیدین رو پیدا کنیم". کیالن سعی کرد تا سکوت را پر کند

  "کنه؟ این تو رو عصبانی نمی". شد در چهره مرد آثار خشم دیده می
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و هیچ نفعی برام نداره که االن عصبانیتم ر". گیریش را به صورت آورده ي اعتراف کیالن تازه آنموقع متوجه شد که چهره
  ".فهمی که چقدر عصبانی هستم موقعی که زمانش مناسب باشه، می. نشون بدم

  

  ام فصل سی

  

  

اي در  اي تنگ و چپر مانند در کنارِ سوراخ دیوار شهر، کیالن چاندلن را تماشا کرد که آتشی کوچک براي او در چاله در خانه
  .اثري از دو برادر نبود. کند وسط خانه درست می

من میرم ببینم اگه پریندین و توسیدین نزدیک باشن بهشون میگم که کجا منتظرشون . دتو گرم کنخو": چاندلن گفت
  ".هستیم

دانست فکر خوبی نیست که بیش از حد به گرماي فضاي آنجا عادت  اش را در آورد، اگرچه می بعد از آنکه رفت، کیالن جبه
ش او را اغوا کرده و کیالن نزدیک آن چمباتمه زد و دستانش را گرماي آت. شد بعداً سرما بدتر جلوه کند کند، چون باعث می

  .لرزید شد، می هایش می ها به هم مالید و همانطور که گرما به مرور وارد استخوان باالي شعله

 میز، شکسته. داد اتاق کوچکی که در آن بود، یکی از تنها دو اتاقی بود که قسمت بزرگی از دنیاي یک خانواده را تشکیل می
هاي حلبی قُر شده و  چند تکه لباس به همراه بشقاب. شده بود، اما نیمکت ضمختی که کنار دیوار قرار داشت، نشکسته بود

  .ریسی بر روي زمینِ خاکی له شده بودند ي نخ سه ماسوره. ریسی شکسته، در اطراف پراکنده شده بودند یک چرخ نخ

تر از بیرون آوردن یکی از  داشته و تصمیم گرفت که استفاده از آن آساني قر شده را از میان خاشاك بر کیالن یک قابلمه
آن را با برف از بیرون خانه پر کرد، دیگ را بر روي سه سنگ اطراف آتش گذاشت . ها بود هاي خودشان از میان کوله قابلمه

درون یک قوطی له . رتش گذاشتاش را گرم کرد و باالخره آنها را بر روي پوست سرد صو زده و سپس دوباره انگشتان یخ
ها آب شوند و مردها برگردند،  شده در یک گوشه، چاي وجود داشت، اما کیالن در عوض طی مدتی که منتظر بود تا برف

  .چاي خودش را از کوله بیرون کشید

  .ي دختران جوان را از ذهنش بیرون کند ي مرده توانست چهره کرد، نمی هر چه سعی می
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قل کرده بود،  هنگامی که تازه آب شروع به قل. هاي داخل قابلمه، برف بیشتري به آن اضافه کرد شدن برف چند بار با ذوب
  .کمانش را به دیوار تکیه داده و با نفسی بلند، خود را به سنگینی روي نیمکت انداخت. پریندین از در وارد شد

  "برادرت کجاست؟". کیالن ایستاده و به درگاه خالی خیره شد

گردن کشیده و از  ".موقع برگشتن از راهاي متفاوتی اومدیم تا بتونیم به ردپاهاي بیشتري نگاه کنیم. ید به زودي برسهبا"
  "چاندلن کجاست؟". میان در به اتاق دوم نگاه کرد

  ".اون رفت که تو و توسیدین رو پیدا کنه"

  ".برادرم خیلی دور نیست. گرده پس اونم به زودي برمی"

  "ا کردین؟شما چی پید"

  ".هاي بیشتر جنازه"

اش صحبت کند، بنابراین کیالن تصمیم گرفت که تا بازگشت چاندلن به  خواهد درباره رسید که در آن لحظه نمی به نظر می
  .همراه توسیدین صبر کرده و آنگاه از آنها سوال کند

  ".کنیم یکم چایی داغ درست می. کردم داشتم آب گرم می"

  ".چسبه چاي داغ خیلی می". داده و لبخند زیبایش را به او زد پریندین سرش را تکان

ي چرمی به داخل ظرف ریخت و با دست دیگر  کیالن بر روي قابلمه خم شده و با یک دست، چاي خشک را از یک کیسه
  .موهاي بلندش را از جلوي صورتش کنار نگه داشت

  ".باسن قشنگی داري". صداي پریندین از پشت سر به گوش رسید

  "چی گفتی؟". کیالن صاف شده و به او رو کرد

  ".فُرم خوبی داره. گفتم باسن قشنگی داري". پریندین به کمر او اشاره کرد

به عنوان مثال در میان . زده یا ناراحت نشود کیالن یادگرفته بود که از رسوم عجیب مردم مختلف سرزمین میانه شگفت
رسد آن زن قابلیت این را دارد  هاي یک زن معادل این بود که بگوید به نظر می مردم لجنزار، تعریف کردن یک مرد از سینه
ي  این تعریفی بود که لبخندهایی از غرور را به لبان خانواده. اش را پرورش دهد که مادري سالم و توانا باشد و فرزندان آینده
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از آن سو درخواست . ی پدرِ دختر را جلب کندآورد و راهی تضمین شده براي یک خواستگار بود تا دوست زنِ تمجید شده می
اي مطمئن براي جلب  ها، شیوه از زنی که بر روي موهایش گل چسبناك مالیده بود، براي دیدن موهایش بدون آن گل

  .ها بود؛ این جمله مساوي درخواست از زن جوان براي روابط نامشروع بود خصومت و کشیده شدن کمان

کیالن بارها از توصیفات غیرمنتظره و پر زرق . کردند ی به صورتی بسیار سرسري و عادي رفتار میمردم لجنزار با امور جنس
ها را در مقابل  بدتر آنکه ویزلن خیلی راحت این حرف. و برق ویزلن از همخوابگی با همسرش از خجالت سرخ شده بود

  .زد همسرش نیز می

  .ي دختران جوان نیز در مقابل چشمانش شناور بود یر چهرههمانطور که کیالن به پریندین خیره مانده بود، تصو

رسید که باسن یک زن نیز اشاره به همان تملق در  هاي او تملقی نگفته بود، اما به نظرش می اگرچه پریندین درمورد سینه
لبخند وسیع مرد باعث احترامی ندارد، اما با اینحال،  دانست که پریندین قصد هیچ بی کیالن می. موضوع مادر بودن زن است

ها در تمام اطرافشان  شاید فقط بخاطر زمانبندي نامناسب بود، بخاطر حضور جنازه. شد تا موهاي بدن کیالن راست شوند
  .ي دختران جوان را ندیده بود اما پریندین که جنازه. بود که این حرف او را ترسانیده بود

مگه ریچارد . به نظر میاد که غافلگیر شدي". کی از لبخندش محو شدهنگامی که اخمی به پیشانی پریندین آمد، فقط اند
  "خشمگین هیچوقت بهت نمیگه که باسنت چقدر قشنگه؟

اون هیچوقت ". دانست چگونه این موضوع را به پایانی محترمانه برساند کیالن با دستپاچگی به دنبال کلمات گشت و نمی
  ".به خصوص به این قضیه اشاره نکرده

ترکیب . باسنت خیلی قشنگتر از اونه که کسی تا حاال متوجهش نشده باشه. یگه باید قبالً اینو بهت گفته باشنمرداي د"
اي  شما چه کلمه. دونم ش رو نمی کلمه". با سرگشتگی اخمی کرد "...دیدنش باعث میشه دلم بخواد که . بدنت کالً قشنگه

  "....کنید براي  استفاده می

هایش را باز کرده و صدایش را  مشت "!پریندین". کیالن دوید و کیالن قدمی به سمت مرد رفت ي خون با سرعت به چهره
  ".گیر هستم من مادر اعتراف. پریندین". کمی تعدیل کرد

آره، ولی یه زن هم هستی و ". پریندین با سرش تأیید کرد و لبخندش دوباره برگشت، اما نه با همان اعتماد به نفس سابق
  "....هیکل بدنت

توي سرزمین شما ". سایید، پریندین با حیرت چند بار پلک زد هایش را به هم می همانطور که کیالن دندان "!پریندین"
توي جاهاي . ي سرزمین میانه، اینطور نیست شاید صحبت کردن با یه زن به این شکل درست باشه، ولی توي جاهاي دیگه
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گیر هستم و اصالً درست  عالوه بر اینکه من مادر اعتراف. آمیزه ی اهانتخیل. آمیزه دیگه، به این شکل صحبت کردن اهانت
  ".نیست با من اینطوري صحبت بشه

  ".ولی تو حاال یکی از مردم لجنزار هستی". لبخند مرد محو شد

  ".گیرم این ممکنه حقیقت داشته باشه، ولی من هنوزم مادر اعتراف"

لطفاً منو ". از روي نیمکت پریده و جلوي او بر روي زانوانش افتاد ".کردم من بهت توهین". ي پریندین پرید رنگ از چهره
  ".م به تو رو نشون بدم خواستم عالقه فقط می. احترامی نداشتم قصد بی. ببخش

  .باالخره کار خود را کرده بود؛ پریندین را شرمسار کرده بود. ي کیالن از شرمندگی کامالً سرخ شده بود چهره

دیگران . آزارن، ولی نباید خارج از سرزمینتون اینطوري صحبت کنی دونم که حرفات بی می. ، پریندینکنم من درك می"
  ".کنن و شدیداً بهشون توهین میشه رسوم شما رو درك نمی

به شلوار او چنگ زده و باالي  ".لطفاً بگو که منو بخشیدي. دونستم من نمی". هایش جاري شوند پریندین نزدیک بود اشک
  .یالن را با انگشتان قدرتمندش گرفتران ک

. هاي او را گرفته و به مالیمت آنها را از پایش جدا کرد کیالن مچ دست ".دونم که قصد بدي نداشتی می.... البته... آره"
  "...می بخشمت که"

  .کیالن نگاه کرد نگاهی کوتاه به پریندین انداخته و سپس به چشمان. اش حالتی جدي داشت چاندلن از در وارد شده و چهره

  "قضیه چیه؟"

ولی باید یه ". کیالن با عجله به پریندین کمک کرد تا روي پاهایش بایستد و همزمان برادرش وارد اتاق شد ".هیچی"
چیزایی هست که شما سه . ها توي سرزمین میانه باهم داشته باشیم ي درست صحبت کردن با خانوم صحبتی درباره شیوه
او شلوارش را صاف کرده و سوزش جایی که انگشتان قدرتمند پریندین  ".د تا از دردسر محفوظ بمونیدنفر باید یاد بگیری

  ".بهم بگید چی پیدا کردید". گرفته بودند را مالید و سپس خودش را راست کرد

  "چکار کردي؟". چاندلن نگاهی تهدیدآمیز به پریندین انداخت

فقط بهش گفتم که . دونستم که این کار نادرسته نمی". به زمین انداختپریندین نیم قدمی به عقب رفته و نگاهش را 
  "....باس
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به کنار  ".فراموشش کنید. فقط یه سوء تفاهم کوچیک بود. گفتم که چیزي نیست": کیالن حرف او را قطع کرده و گفت
تونیم استفاده کنیم؛ تا در  می چندتا فنجون بیارید؛ چندتا اونجا روي زمین هستن که. چایی داغ درست کردم". آتش برگشت

  ".کنید چی پیدا کردید باهم چایی بخوریم مدتی که برام تعریف می

چاندلن . ي برادرش زد و توبیخی درگوشی اضافه کرد ها رفت و در مسیر محکم به پشت کله توسیدین به سمت فنجان
ها را آورده و همانطور که پریندین پشت  ها فنجانبرادر. اش را درآورده و جلوي آتش چمباتمه زد و دستانش را گرم کرد جبه

  .مالید، آنها را دست به دست کردند سرش را می

اي از شرف و اعتبارش را از دست نداده،  ي آنها نشان دهد که پریندین در چشمان کیالن ذره در تالشی براي اینکه به همه
  ".بگو چی پیدا کردي". یدکیالن توجهش را به او معطوف کرده و اولین سوال را از او پرس

ده، یا شاید دوازده روز پیش این کشتار انجام ". اش جدي شد پریندین نگاهی کوتاه به دو مرد دیگر انداخته و سپس چهره
دشمن بیشتر از سمت شرق اومده، ولی تعدادشون خیلی زیاد بوده و یه مقدارشون از مسیري دورتر از شمال و جنوب . شده

اون عده از مرداي شهر که اونجا کشته نشدن، وقتی که . تنگ بین کوها با مرداي شهر جنگیدنتوي جاهاي . اومدن
دویدن،  وقتی که به سمت اینجا می. شکست خوردن فرار کردن و نفراتشون رو اینجا جمع کردن و سعی کردن مقاومت کنن

  .مردن می جنگیدن و کردن، می دشمن تعقیبشون کرده و در بین راه همونطور که فرار می

بعد از اینکه این مردا . افراد بیشتر و بیشتري از توي گذرگاها وارد شدن و به سمت جنوب، اینجا، اومدن و همینجا جنیگدن"
وقتی کارشون توي این شهر . رو شکست دادن و افرادي که دستگیر کرده بودن رو اعدام کردن، دشمن از توي دیوار رد شده

  ".ه رفتن به سمت شرقتموم شده، همشون باهم دوبار

هاي خیلی  از گاري استفاده کردن؛ رد چرخ. هاشون رو از شهر بردن قبل از اینه برن، مرده". توسیدین اندکی به جلو خم شد
مردم اینجا . شاید هزاران نفر. هاشون رو از اینجا ببرن شاید حدود دو روز براشون طول کشیده که تمام کشته. زیادي هست

  ".اون کسایی که این کارو کردن، بیشتر از اونی که کشتن، افراد از دست دادن. شیاطین جنگیدن حتماً مثل ارواح

  "ها کجاست؟ جنازه": کیالن پرسید

ها رو در طول جاده بردن و بعد اونا رو  ها جنازه گاري. ي گود، توي گذرگاهی از سمت شرق توي یه منطقه": پریندین گفت
  ".دونیم زمینِ اونجا چقدر عمیقه وي هم انباشته شدن که نمیاینقدر ر. انداختن توي اون دره

اي از چاي نوشید و فنجان حلبی را با دو دستش در اطراف آن نگه داشت تا گرماي آن را  کیالن جرعه "چه شکلی بودن؟"
  "چه لباسایی پوشیده بودن؟". جذب کند
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یه ". ي سرخ را به دست کیالن داد تکه پارچه. کشیداي تا شده را بیرون  پریندین به زیر پیراهنش دست برده و پارچه
تعداد زیادي از مردا لباسایی پوشیده بودن که همین عالمتو روش داشت، ولی ما . پرچمایی بودن که اینا روشون بود

  ".ها رو برداریم خواستیم لبا مرده نمی

در مرکز مثلث . ي دستش قرار داشت خیره شدي قرمز رنگی که بر رو کیالن پرچم را باز کرده و با شگفتی به مثلث کشیده
این یک پرچم جنگ بود و سپر و نماد خاندان رال را . Rحرف . اي وجود داشت سپري سیاه با حرفی تزئین شده به رنگ نقره

  .بر خود داشت

  "ها هم بودن؟ اونجا کلتون". نگاهش را باال آورد "چطور ممکنه؟. سربازاي دي هارایی": کیالن زمزمه کرد

  .شناختند ها را نمی آنها کلتون. شدند آنها متوجه نمی. سه مرد به یکدیگر نگاه کردند

  ".ولی بیشترشون این نشون رو روي لباسا یا سپراشون داشتن. اي هم بودن بعضیا با لباساي دیگه": پریندین گفت

  "و رفتن به سمت شرق؟"

ي عریضی که  رو بگم، ولی اینقدر بودن که اگه توي جاده دونم چطوري بهت تعدادشون نمی". توسیدین با سرش تأیید کرد
  ".کردي ازش حرکت کردن، یه جا وایمیستادي، تمام روز عبور کردن اونا رو تماشا می

اي هم از شمال، جایی که منتظر بودن، بهشون اضافه شدن و  رفتن، تعداد دیگه در ضمن همونطور که می": پریندین گفت
  ".همراهشون رفتن

هاي  هاي زیادي داشتن؟ گاري اونا گاري". اش آمده بود، چشمان کیالن باریک شدند که با تفکر اخمی به چهره همانطور
  "بزرگ؟

. کنن این مردا هیچ چیزي رو با خودشون حمل نمی. باید چند صدتایی گاري داشته باشن. اي استهزاءآمیز کرد پریندین خنده
اونا سوار گاري میشن یا ازش براي . ز شدن چون تعدادشون زیاده، ولی اونا تنبلناونا پیرو. کنن به جاش از گاري استفاده می

  ".کنن حمل کردن وسایلشون استفاده می

و اگه توي گاري سفر کنن، باعث میشه براي . تدارکات زیادي براي تأمین کردن ارتشی به این بزرگی الزمه": کیالن گفت
  ".جنگیدن تازه نفس باشن
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اگه مثل ما وسایلی که نیاز داري رو حمل کنی، اونوقت . در ضمن باعث میشه نرم و ضعیف بشن": گفتچاندلن با مخالفت 
این مردا . اگه بدون اینکه وسایلت رو حمل کنی راه بري، یا سوار گاري یا اسب بشی، اونوقت ضعیف میشی. قوي میشی

  ".مثل ما قوي نیستن

ي  اونا به اندازه". از زیر ابروهایش نگاهی انداخت ".که این شهرو نابود کنني کافی قوي بودن  اونا به اندازه": کیالن گفت
  ".کافی قوي بودن که توي این نبرد پیروز بشن و دشمنشون رو نابود کنن

هاي خوبی  نه بخاطر اینکه قوي هستن یا جنگنده. فقط بخاطر اینکه تعدادشون زیاده، مثل جوکوپو": چاندلن در جواب گفت
  ".هستن

  ".نفرات زیاد، براي خودش قدرتی داره": ن به آرامی گفتکیال

  .هیچ یک از سه مرد با این حرف مخالفت نکردند

اونا همونطور که میرن به سمت . االن دیگه تمام نفراتشون رفته": ي چایش را نوشیده و سپس گفت پریندین آخرین ذره
  ".مونن شرق باهم می

اونا از یه گذرگاهی عبور کردن که یه پل طنابیِ ". اي فکر کرد کیالن لحظه در حالی که سه مرد منتظر بودند، ".شرق"
  "تونه پیاده از روش رد بشه؟ باریک از روش رد شده بود؟ یه پلی که فقط یه نفر می

  .برادرها با سرشان تأیید کردند

اونجا یکی از معدود ". خیره شد رویش را گردانده و به بیرون از در ".گذرگاه جارا": با خودش زمزمه کرد. کیالن ایستاد
  ".ي کافی بزرگه گذرگاهاییه که براي واگناشون به اندازه

او انگشتان  ".شاید حدود پنج روز بعد از اینکه اونا رفتن، مرداي بیشتري اومدن. بازم هست": توسیدین نیز ایستاده و گفت
. تمام آنها را بجز انگشت کوچک دست راستش را بست ".این تعداد کشتار اینجا رو انجام دادن". دو دستش را باال گرفت

  ".این تعداد بعد از اینکه کشتار تموم شده بود اومدن اینجا"

  ".کسایی که درا رو بسته بودن". کیالن نگاهی به چاندلن انداخت

  .چاندلن با سرش تأیید کرده و دو برادر اخم کردند
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ه اینجا آدمی براي کشتن نمونده بوده، براي همین ردپاها رو دنبال دیگ. اونا شهرو گشتن": توسیدین به حرفش ادامه داد
  ".کردن و دنبال اونایی که به سمت شرق رفته بودن حرکت کردن تا بهشون ملحق بشن

اگرچه دارن دنبالشون . نرفتن که بهشون ملحق بشن. نه، اینا هم پیماناي کسایی که این کارو کردن نبودن": کیالن گفت
  ".میرن

. میرن پس اگه به اونایی که این کارو کردن برسن، اونوقت اونا هم می". اي روي این حرف فکر کرد ن براي دقیقهپریندی
  10".هایی هستن که بخوان یه سگ رو بخورن مثل کک. کنن نیست تعدادشون اصالً مثل کسایی که دارن تعقیب می

هاي بزرگ به  گذرگاه جارا عریضه و براي گاري. راه بیافتیمبیاید ". هایش انداخت اش را برداشته و بر روي شانه کیالن جبه
شناسم که یه ارتش  من گذرگاهاي کوچیکی رو می. ي کافی راحته، ولی در ضمن خیلی طوالنی و پیچ در پیچه اندازه
ف هارپیز عبور تونه ازشون عبور کنه، مثل همونی که از روي پل طنابیِ باالي جارا رد میشه و بعد میره باالتر و از شکا نمی
کنن رو ما  مسیري که اونا توي سه یا چهار روز طی می. تونیم ازش عبور کنیم و خیلی هم کوتاهتر هست کنه، ولی ما می می
  ".تونیم یه روزه بریم می

گیر، تعقیب کردن این مردا ما رو به آیدیندریل  مادر اعتراف". چاندلن ایستاد، اما خیلی نرم و روان این کار را کرد
  ".رسونه نمی

  ".گذرگاه هارپیز هم یکی از اوناست. ما باید از یکی از گذرگاها عبور کنیم تا به آیدیندریل برسیم"

خواستی با  تو می. ولی توي اون راه یه ارتش چندین هزارتایی هست". اش نکرد چاندلن هنوز حرکتی براي برداشتن جبه
  ".ه دردسر خوابیدهتوي اون را. حداقل دردسر ممکن به آیدیندریل برسی

ي دختران جوانِ کشته  چهره. اش را بر روي کفش برفی گذاشت، چمباتمه زد و مشغول بستن بندها شد کیالن یک چکمه
اجازه نمیدم که چنین چیزي توي سرزمین میانه . گیر هستم من مادر اعتراف". داشت شده در جلوي چشمانش موج برمی

  ".ي منه این وظیفه. اتفاق بیفته

  .چاندلن نرفت. شان را بردارند هاي برفی برادرها رفتند تا کفش. ها با ناآرامی به هم نگاه انداختندمرد

گفته بودي که باید به . ت اینه که همونطوري که ریچارد خشمگین خواسته بود به آیدیندریل بري تو گفته بودي وظیفه"
  ".حرف اون عمل کنی

                                                           
  .رجمه كردماما براي رعايت متن اصلي، همان اصطالح ذكر شده را ت» .هايي كه بخواهند فيلي را قورت دهند مثل مورچه«: شود معادل فارسي آن تقريباً مي 10
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هاي چاندلن تأمل  روي حرف. غم و دلتنگی درونش را سوزاند. متوقف شد کیالن در همان حالِ بستن دومین کفش برفی
ما . ولی ما مردم لجنزار هستیم". بستن بندها را تمام کرده و ایستاد ".کنم من اون وظیفه رو رها نمی". کرد، اما خیلی کوتاه

  ".اي هم داریم وظایف دیگه

  "وظایف دیگه؟"

. اي در قبال ارواح وظیفه". اش بسته شده بود زد بر روي بازویش و در زیر جبهکیالن با انگشتش به چاقوي استخوانی که 
کنن تا کارهاي پلید انجام بدن گوش کردن، به ارواحی که از  جوکوپو، بانتاك، و حاال این افراد به ارواحی که اونا رو وادار می

  ".که زنده هستن، مسئول هستیم هاي اونا ما در قبال ارواح نیاکانمون و نواده. شکاف توي حجاب رد میشن

ممکن بود ریچارد تنها کسی . رسید تا براي ریچارد کمک فراهم کند دانست که براي بستن حجاب، باید به زِد می کیالن می
  .رسیدند چاندلن حق داشت؛ آنها باید به آیدیندریل می. باشد که بتواند حجاب را ببندد

  .وحشت چیزي که بر سر آنها آمده بود، هنوز در وجودش جاري بود. کرده بود ي دختران جوان هنوز ذهنش را پر اما چهره

چاندلن به کیالن نزدیک شده و صدایش را . شان بودند هاي برفی دو برادر بر روي نیمکت نشسته و مشغول بستن کفش
  .پایین آورد

  ".اینکه به این ارتش برسیم چه نفعی داره؟ این کار اشتباهه"

  .هایش مانند گذشته از لجبازي پر نشده بودند، بلکه مملو از نگرانی واقعی بودند چشم. اي او نگاه کرد قهوهکیالن به چشمان 

. چاندلن، اون مردایی که این کشتار رو انجام دادن و بعد رفتن به سمت شرق، شاید حدود پنجاه هزار مرد قوي هستن"
اونا پر از خشم و عصبانیتن، . کنن، شاید پنج هزار نفر باشن می اونایی که دراي قصر رو بستن و دارن این ارتش رو تعقیب

اگه من شانس اینو داشته باشم که جلوي . عام میشن کنن برسن، اونا هم قتل ولی اگه به کسایی که دارن تعقیبشون می
  ".کشته شدن پنج هزار مرد رو بگیرم، اونوقت باید تالشم رو براي محقق کردن این شانس بکنم

و اگه توي این تالش کشته بشی، اونوقت چه پلیدي بزرگتري از قید و بندش فرار ". یک ابرویش را باال برد چاندلن
  "کنه؟ می

  ".این چیزیه که شما سه نفر قراره مانعش بشید، اینکه من کشته بشم"

به زودي هوا ": گفتبا لحنی مالیم . چاندلن به نرمی بازوي او را گرفته و متوقفش کرد. کیالن به سمت در حرکت کرد
  ".تونیم راه بیافتم صبح بعد از اینکه استراحت کردیم می. تونیم امشب اینجا بمونیم و غذا بپزیم می. تاریک میشه
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من همین ". کیالن به سمت او خم شد ".وقتی براي تلف کردن نداریم. ماه به زودي باال میاد تا راهمون رو روشن کنه"
  ".تونی همینجا استراحت کنی اگه نیستی، می. ندازه که میگی قوي هستی، تو هم باهام بیااگه تو به همون ا. االن میرم

با ناراحتی و . هایش روي هم محکم شدند نفسی عمیق را بیرون داد و لب. چاندلن دستانش را بر روي کمرش گذاشت
  .ناچاري به کیالن نگاه کرد

  ".میایم ما هم. روي کنی تونی بیشتر از چاندلن پیاده تو نمی"

هایشان را برداشته و از جا پریدند تا در مدتی  برادرها کمان. کیالن لبخند سریع و کوچکی تحویل او داده و از در بیرون رفت
  .اش را ببندد، پشت سر کیالن حرکت کنند شد تا کفش برفی که چاندلن خم می

  

  فصل سی و یکم

  

  

یزرع بود، اما  سطح دره تفتیده و لم. هایش را خاراند که آنجا نبود، و ریشخوردند  ها را تماشا کرد که علفی را می ریچارد اسب
رسید که  به نظر می. هاي آبدار و سبزي زیر پایشان باشد اند، گویی علف ها از چراي خود راضی رسید که اسب به نظر می

چیزي در آن دره نبود که قرار بود او  ریچارد به این فکر افتاد که چه. کرد ها را نیز فریب داده و اغوا می توهم، حتی اسب
  .توهم کرده و ببیند

  ".از این طرف". خواهر ورنا باالخره حرکت کرد و افسار جسوپ را کشید و اسب را از چرایش دور کرد

اي جوشش و غلیان داشتند که گویی زنده بوده و  ابرهاي تیره و شومی سطح زمینِ روبرویشان را دربرگرفته بودند و به گونه
ورنا گفته بود که باید پیاده راه بروند، چرا . ریچارد دو اسب دیگر را کشیده و دنبال خواهر رفت. با اشتیاق منتظر آنها هستند

  .اي به داخل یک طلسم ببرند ها ناگهان از چیزي موهوم وحشت کرده و آنها را با خود، بدون هیچ چاره که ممکن بود اسب

ي  ابرِ تیره. نشان تغییر داد و آنها را کمی به سمت راست برد رش را بر سطح زمینِ بیخواهر ورنا به طوري ناگهانی مسی
ي بادهایی که هنوز آنها را لمس نکرده بود، حرکت کرد و دوباره بر  متشکل از خاك و غبار، از جاي خود بلند شده و بوسیله

  .ن ابر بوداش به تاریکی آ خواهر ورنا نگاهی به پشت سرش کرد و چهره. زمین نشست
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  "فهمیدي؟. فقط نادیدش بگیر. هر چیزي که باشه واقعی نیست. گیریش هرچی که دیدي، نادیده می"

  "چی قراره ببینم؟"

. پیراهن سفیدش از عرق مرطوب شده بود، درست مانند پیراهن ریچارد. ورنا توجهش را دوباره متوجه مسیر مقابلشان کرد
ترسی یا شدیداً بهشون اشتیاق داري،  گردن که ازشون می ت دنبال چیزایی میها توي ذهن خود طلسم. نمی تونم بگم"

. ي ما یکی هستن ها توي همه بعضی ترس. اگرچه بعضی توهما مشترك هستن. بینه بنابراین هر کسی چیزاي متفاوتی می
  ".هاي غبار مثل اون توده. بینیم توهم نیستن، بلکه واقعین بعضی از جادوهایی که می

  "ترسی؟ ین باري که از اینجا رد شدي چی دیدي که االن اینقدر ازش میو آخر"

  ".یه کسی که دوستش داشتم". ورنا مدتی در سکوت حرکت کرد

  "ترسی؟ اگه اون زن کسی بوده که دوستش داشتی، براي چی از دیدنش می"

  ".براي اینکه اون مرد سعی کرد منو بکشه"

  "اون مرد؟ تو مردي داري که عاشقش هستی، خواهر؟". زدریچارد بخاطر عرق سوزانِ در چشمش پلک 

اي نگاهش را بر روي او  لحظه. صدایش از اندوه نرم شده بود ".دیگه نه". کرد رفت زمین را نگاه می ورنا همانطور که راه می
  ".جدیدیا. وقتی که جوون بودم، عاشق یه نفر بودم". باال آورد و دوباره با نگاهش زمین را کاوید

  "چرا که نه؟". ورنا سرش را به دو طرف تکان داد "اون دیگه عشقت نیست؟". نا ساکت بود، بنابراین ریچارد پرسیدور

من جوون بودم، شاید جوونتر از تو، ". اي مکث، ورنا ابرویش را با یک انگشت پاك کرده و سپس به راهش ادامه داد با لحظه
دونستیم که  می. دونستیم که آیا تو هنوز به دنیا اومدي یا نه ما نمی. پیدا کنم اومدم تا تو رو. که از قصر پیشگوها خارج شدم

  .دونستیم چه زمانی، بنابراین سه تا خواهر فرستاده شدن اگه به دنیا نیومده باشی، به زودي میاي، ولی نمی

دوباره توقف کرده و  ".جدیدیادور از . من بیش از نیمی از عمرم رو دور از قصر گذروندم. ولی این مال خیلی سال پیشه"
اون خیلی وقت پیش منو فراموش کرده ". ابتدا به راست و سپس به چپ نگاه کرد و نهایتاً دوباره در جهت روبرو حرکت کرد

  ".و یکی دیگه رو پیدا کرده

  ".موش نکرديتو اونو فرا. کنه تا دیگه رو پیدا کنه اگه اون واقعاً عاشقت بوده باشه، خواهر، تو رو فراموش نمی"
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ما جدا از . هاي خیلی زیادي گذشته سال". خواست بررسی کند دور کرد ورنا بند اسبش را کشید و اسب را از چیزي که می
اون یه کسیه که داراي موهبته و زندگی خودش رو . ما دیگه همون آدمایی که بودیم نیستیم. من پیر شدم. هم بزرگ شدیم

  ".زندگیش شامل من نمیشه. داره

ریچارد به این فکر افتاد که آیا  ".اگه واقعاً همدیگه رو دوست داشته باشید، زمان نباید مهم باشه. تو پیر نیستی، خواهر"
  .زد یا خودش ي ورنا حرف می درباره

من . جوونی امیداي زیادي با خودش داره، ولی خردمندي زیادي رو نداره. جوونی". اي شخصی و نرم کرد خواهر ورنا خنده
مطمئناً مدتها پیش دنبال یکی . اون مدت زیادي از دامن من دور بوده. راه و رسم مردا رو بلدم. دونم ه و رسم مردم رو میرا

  ".دیگه گشته

  ".عشق چیزي بیش از این با خودش داره". شود ریچارد حس کرد که در آن گرما از خجالت سرخ می

  ".هاي یه جفت پاي خوشگل دیگه هم به زودي میفتی دنبال جذبهدونی، آره؟ تو  ي عشق می ها، پس تو خیلی درباره"

ابر تیره . او سرش را باال آورد. اي از خشم ناگهانی را بر سر خواهر خالی کند که خواهر ورنا ایستاد خواست هجمه ریچارد می
  .شد به دور خود پیچیده و به آنها نزدیک می

  .زند او را صدا می از جایی، ریچارد صداي ضعیف کسی را شنید که نام

  ".یه چیزي درست نیست": خواهر ورنا با خودش زمزمه کرد

  "چی شده؟"

  ".از اینطرف". ورنا او را نادیده گرفته و جسوپ را به سمت چپ کشید

اي کورکننده از صاعقه به زمین روبرویشان برخورد کرد و بارانی از خاك  زبانه. صاعقه هواي اطرافشان را روشن کرد
  .از شدت نزدیکی برخورد، تمام عضالتشان منقبض شد. زمین از آن تصادم لرزید. رنگ را به آسمان پاشیدخاکستري 

کیالن ایستاده بود و او را تماشا . اي دیوار تیره را از هم شکافته بود، ریچارد کیالن را دید هنگامی که صاعقه براي لحظه
  .و سپس او رفته بود. کرد می

  "کیالن؟"
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هر چیزي که ببینی باید . ریچارد بهت گفتم که اینا واقعی نیست! همین حاال. از اینطرف". یرش را تغییر دادخواهر ورنا مس
  ".نادیده بگیري

اي  در دلش ناله. دانست که این یک توهم بود، اما آن منظره موجی سوزان از اشتیاق را در وجودش جاري کرد ریچارد می
ري از کیالن جذب کند؟ خواهر ورنا گفته بود که ذهن خود او چیزهایی را به پیش باید جادو او را با تصوی چرا می. کرد
  کنجکاو بود که این کدامیک بود، ترس یا اشتیاق؟. کشید که از آنها وحشت داشته یا چیزهایی که به آنها اشتیاق داشت می

  "این صاعقه واقعیه؟"

این یه طوفان از . شناسی نیست ه صاعقه به اون معنایی که تو میاما این ی. ي کافی واقعی هست که ما رو بکشه به اندازه"
به طور . ي انرژي اون طلسماست جنگن، این صاعقه تخلیه همونطور که باهم می. کنن هاست که دارن باهم مبارزه می طلسم

  ".ستهاي بین نبرد اونا مسیر ما از توي شکاف. کنه هر متجاوزي رو نابود کنه همزمان این صاعقه سعی می

  .صداي یک مرد بود. زد، اما این صداي کیالن نبود ریچارد دوباره صدایی دوردست را شنید که نامش را فریاد می

. هاشان گرفتند او و خواهر هردو به طور غریزي یک دستشان را جلوي صورت. ي دیگر درست جلوي آنها خورد یک صاعقه
ها  ي واقعی بود، اسب که خواهر گفته بود؛ اگر این یک صاعقه حتماً همانطور بود. کردند ها اصالً وحشتی نمی اسب

  .شدند زده می وحشت

بارید، خواهر ورنا چرخیده و آستین او را  هاي به هوا بلند شده توسط صاعقه، در اطرافشان به پایین می همانطور که خاك
  .گرفت

تونم حسش  من اونطوري که باید نمی. میشه مسیر خیلی سریع جابجا. یه جاي کار مشکل داره. ریچارد، گوش کن به من"
  ".کنم

  ".قبالً تونستی اینکارو بکنی. براي چی اینطوریه؟ تو قبالً از اینجا رد شدي"

ممکنه به . کنیم اینجا با جادویی آلوده شده که ما کامل درك نمی. دونیم ي این منطقه نمی ما چیز زیادي درباره. دونم نمی"
. بیش از دوبار عبور کردن ممکن نیست. ي قبلی که اینجا بودم یاد گرفته تا منو بشناسه دفعه خاطر این باشه که جادو از

  ".ولی ممکنه یه چیز دیگه باشه. ممکنه فقط همین باشه. تره گفته میشه که بار دوم عبور کردن از بار اول سخت

  "اي؟ منظورت منم؟ چه چیز دیگه"
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ورنا دوباره . دانست در آنجا نیستند، نگاه کرد دید، اما ریچارد می که او داشت میچشمان ورنا به پشت سرِ ریچارد و چیزهایی 
تونستم مثل سابق گذرگاها رو حس کنم، ولی  اگه بخاطر تو بود، من بازم می. نه، تو نه". نگاهش را روي او متمرکز کرد

  ".با خواهر الیزابت و گریس اتفاق افتاد کنم به خاطر چیزیه که فکر می. تونم حسشون کنم فقط بعضی مواقع می. تونم نمی

  "اونا چه ربطی به این قضیه دارن؟"

. خورد هایشان در تندباد تکان می لباس. کشید طوفان تیره اکنون تمام اطرافشان را گرفته بود و در خود پیچیده و زوزه می
  .ریچارد مجبور بود بخاطر گرد و خاك چشمانش را تنگ کند

. دلیل اینکه وقتی تو درخواستشونو رد کردي، اونا جونشون رو دادن همین بود. بتشون رو منتقل کردنبا مرگشون، اونا موه"
  ".براي اینکه موهبتشون رو به فرد بعدي منتقل کنن تا اونو قویتر کنن تا اون فرد بتونه در تالش بعدي موفق بشه

کیالن . تر احساس کرده بود ش براي پذیرش آن را قويبراي این بود که هر بار قالده به او پیشنهاد شده بود، ریچارد کش
کشتند این باشد، اینکه به قدرتشان افزوده و  گفته بود که شاید دلیل اینکه آنها خودشان را در هنگام رد شدن پیشنهاد می

  .تر شوند قوي

  "منظورت اینه که قدرت و هان خواهراي دیگه رو هم داري؟"

این باعث میشه که من قدرت هر سه تا رو داشته ". گشتند شمانش همینطور اطراف را میورنا با تکان سرش تأیید کرد و چ
ممکنه دلیل مشکلم این باشه که من بیش از حد قدرت دارم تا بتونم از اینجا رد ". چشمانش به روي او برگشتند ".باشم
ه من نتونستم موفق بشم، تو باید تنهایی اگ". ورنا پراهن او را محکمتر گرفته و او را به صورت خود نزدیکتر کرد ".بشم

  ".بري، سعی کنی تا خودت از اینجا رد بشی

  ".کنم من هیچی از طلسمایی که اطرافمون هستن رو حس نمی. دونم چطوري از اینجا رد بشم من نمی! چی؟"

کرد تا وقتی  نمیداشت اونو حس  کسی که موهبت نمی. اونقدر رو حس کردي. تو صاعقه رو حس کردي! با من بحث نکن"
  ".باید تالش خودتو بکنی. که دیگه خیلی دیر شده باشه

  ".کنی تو خودت مسیرو حس می. مونی خواهر، تو سالم می"

ریچارد، اگه من بمیرم، تو . کنه نادیده بگیر هر چیزي که تو رو تطمیع می. ولی اگه حس نکردم، تو باید سعیت رو بکنی"
  ".باید خودت به قصر پیشگوها برسی

  ".اونطرف نزدیکتره. کنم برگردم به سرزمین میانه اگه اتفاقی برات بیفته، من سعی می"
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اي به او اخم کرده  لحظه "باید همیشه با چیزي که بهت میگم مخالفت کنی؟! نه". اي پیراهن او را محکم کشید ورنا لحظه
شی که بهت یاد بده تا موهبتت رو کنترل کنی، ریچارد، اگه یه خواهر نداشته با". اش آرام شود و سپس اجازه داد چهره

بدون یه خواهر، مثل . باید یه خواهر دم دست داشته باشی تا راداهان به درد بخوره. قالده به تنهایی نجاتت نمیده. میري می
ا همین االن بعضی از ما ت. ما هوا هستیم. این هست که ریه داشته باشی ولی هوایی نداشته باشی که اونا رو باهاش پر کنی

  ".نذار مرگ اونا بیهوده بشه. جونمون رو دادیم تا به تو کمک کنیم

اگه هر . بهت قول میدم که موفق میشی. تو موفق میشی". ریچارد دست او را از روي پیراهنش جدا کرده و به آرامی فشرد
مگه این چیزي نبود . رو نادیده بگیربینی  اون چیزایی که می. نترس. کنم چیزي باشه که من بتونم کمک کنم، سعیم رو می

  "که خودت گفتی؟

 ".بینم دونی من چه چیزایی می تو نمی". ورنا با اوقات تلخی نفسش را آزاد کرده و دستش را عقب کشید و رویش را گرداند
همون . و ندارمش ر االن اصالً حوصله. منو آزمایش نکن، ریچارد". اش به او نگاه کرده و چشمانش را تنگ کرد از روي شانه

  ".کنی کاري که بهت گفتن رو می

تاریکی . ها با زمین را شنید ها را به پیش برد، ریچارد صداي رعد مانند برخورد سم اسب هنگامی که خواهر ورنا با عجله اسب
رد دشوار ها براي ریچا پذیرفتن آرامش اسب. رفتند ها به این سمت و آن سمت می در اطرافشان چرخیده و در میانش صاعقه

  کرد؟ آیا واقعاً داشت از موهبت براي حس کردن آن استفاده می. بود

آنجا جنگل هارتلند . ریچارد به آن منظره خیره شد. نوري از پشت آن به داخل تابید. در سمت چپش دیوارِ غبار برطرف شد
فقط کافی بود به داخل آن قدم . ودجنگل، اینجا در مقابلش ب. شناخت و آرزو داشت به آن بازگردد بود، جنگلی که او می

آرامش و صفاي مکانی که به آن خیره شده بود باعث شد اشتیاقش به اوج برسد، گویی قدم گذاشتن در آنجا سعادت . بگذارد
  .کرد و رستگاري او را تضمین می

د او را تا ابد در خواه دانست که این یک توهم است، یک طلسمِ اشتیاق که هدفش به دام انداختن اوست و می اما می
اگر آنجا مکانی بود که ریچارد . بود به ذهنش رسید که کجاي این بد بود، حتی اگر واقعی نمی. شیفتگی سرگردان کند

  بود، رفتن به آنجا چه بدي داشت؟ دوستش داشته و در آنجا خوشحال می

رویش را گرداند و متوجه . به او رسیده بودند ها تقریباً صداي سم اسب. شد شد، فریاد زده می دوباره شنید که نامش برده می
  .زند شد که این صداي چیس بود که او را صدا می

  ".نادیده بگیرش ریچارد، به حرکتت ادامه بده": صداي عصبانی ورنا به گوش رسید
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  .کمی عقب رفته و تماشا کرد. ي جنگل هارتلند مشتاق دیدن دوستش بود ریچارد به همان اندازه

رحم  هایش در نور آفتابِ بی تازاند و رداي سیاهش در پشت سرش به پرواز بود و سالح ا نهایت سرعت میچیس داشت ب
ریچارد چشمانش را تنگ کرده و . فرد دیگري نیز با او بود و در بقلش نشسته بود. اسب پوشیده از عرق بود. درخشیدند می

راشل نیز داشت با . بود باید همراه چیس می ی بود؛ راشل میاین طبیع. سعی کرد بهتر ببیند و متوجه شد که آن راشل است
  .شد را نگاه کرد ریچارد توهمی که داشت به او نزدیک می. زد فریاد نام او را صدا می

ي آن دختر به ریچارد حسی قوي از حضور زِد را  چیزي درباره. کشید ي راشل توجهش را به سمت خود می چیزي درباره
آن سنگ به . د به سمت سنگی کهربایی که از زنجیري طالیی به دور گردن دختر آویزان بود رفتچشمان ریچار. داد می
  .کرد که گویی خود زد در حال صدا زدنش باشد اي توجه ریچارد را به خود جلب می گونه

  "!ریچارد! حجاب پاره شده! زِد بهت نیاز داره! نرو اونجا! نرو اونجا! ریچارد": زد چیس داشت فریاد می

. داشت هایی کوتاه به عقب برمی کرد، قدم ریچارد همانطور که توهم را تماشا می. چیس ناگهان اسب را با شدت متوقف کرد
. به همراه راشل در دستانش از اسب پیاده شد و با شگفتی به اطراف خیره ماند. کشید چیس آرام شده بود و دیگر فریاد نمی
چیس راشل را روي . اش را ببیند توانست رفیق قدیمی کرد و ریچارد به سختی می ر میغبار داشت دوباره از میان آنها عبو
ي  ریچارد فکر کرد که این صحنه. هر دو نفر چرخیدند و به هیچ چیز خیره شدند. زمین گذاشته و دستش را گرفت

اي براي تحریک او به  یوهباید فقط ش عجیبیست که یک توهم بخواهد به او نشان دهد، اما سپس تصمیم گرفت که این می
  .کنند این باشد تا برود و ببیند که آنها به چه چیزي نگاه می

کنم که آرزو کنی اینجا تنهات  زودباش بیا، وگرنه کاري می". هنگامی که ورنا نام او را صدا زد، ریچارد به سمت او برگشت
این ورودي داره از دو طرفمون ". دو سمتش نگاه کرد رفت به ورنا همانطور که به پیش می "!نباید توقف کنی! گذاشته بودم
  ".زودباش، قبل از اینکه گیر بیافتیم. بسته میشه

چیس و راشل به . هاي پیچان بود توهم در حال محو شدن در پشت تاریکی. ریچارد نگاهی کوتاه به پشت سرش انداخت
میان ریچارد و تصویر دوستش عبور کرده و آنها از  ابرهاي چرخان از. رسید که به سمت چیزي در حال حرکت باشند نظر می

  .دید محو شدند

باید جادو  براي چه می. در ذهنش به علت چنین توهم عجیبی فکر کرد. ریچارد سرعتش را بیشتر کرد تا به خواهر ورنا برسد
کرد که  ریچارد حس می. ودندکرد تا او را تطمیع کند؟ آنها خیلی واقعی به نظر رسیده ب آن دو فرد را از ذهنش انتخاب می

داد تا به دنبال فردي برود که  شاید جادو داشت او را فریب می. توانست دستانش را دراز کرده و آن دو را لمس کند گویی می
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اما این تصویر خیلی واقعی به نظر رسیده بود؛ چیس بسیار ناامید و مضطرب به نظر . ریچارد با جانش به او اعتماد دارد
  .درسیده بو

تمام هدف . رسید البته که این تصویر براي او واقعی به نظر می. ریچارد خودش را سرزنش کرد که حواسش را جمع کند
رسید، جادوي  اگر واقعی به نظر نمی. اینکه واقعی به نظر برسد تا تو را فریب داده و به درون خود بکشد: جادو همین بود

  .بود چندان مؤثري نمی

از پشت به جسوپ رسید، یک دستش را بر ران حیوان گذاشت تا به اسب بفهماند که او آنجاست و  ریچارد همانطور که
آمد، دستش را در طول بدن عضالنی اسب کشید و بانی و  همانطور که با سرعت از کنار اسب جلو می. حیوان را نترساند

  .جرالدین را با افسارهایشان در دست دیگرش پیش کشید

جسوپ سرش را پایین انداخته و دوباره مشغول چریدن . اي به آن زد شد، آرام ضربه گردن جسوپ رد می هنگامی که از کنار
  .ریچارد در جایش خشک شد. شد علفی شد که آنجا نبود و افسارش بر روي زمین کشیده می

  .خواهر ورنا نبود

ریچارد به کنار . اي او زمین را منفجر کردیک زبانه از آن درست جلوي پ. صاعقه در هر طرف با صدایی کر کننده منفجر شد
. اند رسید که راست شده هنگامی که صاعقه برخورد کرد، موهایش به نظر می. ي بعدي اجتناب کند پرید تا از ضربه

  .ي نورهايِ ناهموارِ آبی و سفید در دید چشمانش باقی مانده بود بازمانده. توانست گرماي سوزان را احساس کند می

کرد، آنها را  ام خواهر را فریاد زده و افسارها را دوباره به دست گرفت و همانطور که وحشتزده اطراف را جستجو میریچارد ن
کردند و مرتباً به جایی از زمین که چند ثانیه پیش او  ها او را تعقیب می رسید که صاعقه به نظر می. به دنبال خود کشید

  . کردند ایستاده بود برخورد می

رسید که خود هوا در  به نظر می. کشیدند شدند، زوزه می از آتش در هوا مشتعل شدند و همانطور که متالشی می هایی گوي
شد، ریچارد به سمت شکاف ایجاد شده  پس از آنکه هر گوي پراکنده می. ي آتش در همه جا بود ناله. حال سوختن بود

دانست اگر جادو با او  ش را با یک دست پوشانده بود، اگر چه که میداد و سر ها جاي خالی می ها و شعله دوید و از صاعقه می
اجتماع صداهاي ناهنجار آنقدر بود که به نظر براي دیوانه کردن یک انسان . دهد برخورد کند، آن دست او را نجات نمی

. چیزي براي دیدن وجود داشتشدند که هیچ چیزي را ببیند، اگر که اصالً  ي از غبار، مانع از آن می ابرهاي تیره. کافی بود
  .هاي زرد فرار کند هاي صاعقه و شعله کرد از زبانه همانطور بدون توجه به جهت حرکتش دوید و تنها سعی می



65 

 

 

نفس نفس زنان در جایش متوقف شده و به باال نگاه . ناگهان کنج دو دیوار مرمرین سفید و براق در مقابلش افراشته شد
اي که  برخورد صاعقه. شد ي باالي سر محو می ي آن در میان ابرهاي تیره دیوار را ببیند؛ قله توانست باالي کرد، اما نمی

در میان دیوار، یک ورودي . بیش از حد نزدیک بود، دوباره او را به دویدن واداشت و ریچارد سه اسب را همراهش کشید
  .وار نیز یک ورودي طاقی شکل داردبا دور زدن آن گوشه، متوجه شد که این یکی دی. طاق مانند وجود داشت

در وسط هر دیوار یک درگاه . هر یک از پنج طرف آن ساختمان حدود سی قدم بود. دوید، با خود شمرد همانطور که می
ها توقف کرد تا نفسش  بیرونِ یکی از ورودي. طاقی شکل به عرض شش قدم وجود داشت، و تقریباً همانقدر ارتفاع داشتند

  .توانست طاقِ درگاه دیوارهاي دیگر را ببیند درونِ ساختمان، خالی بود و از میان درگاه، می. سرجایش بیاید

برخوردها به سمت او . ریچارد دستانش را مقابل صورتش باال گرفت. صاعقه محکم به زمین کوبیده و خاك را به هوا پاشید
ها را رها کرده و از میان  اسب. که برود ریچارد جایی نداشت. شد کردند و صدایشان در گوشش منعکس می حرکت می

  .اي داخل غلت خورد ورودي به داخل پرید و بر روي زمینِ ماسه

داخل ساختمان، خالی و . داد، سکوت در گوشش طنین انداخت همانطور که بلند شده و روي دستانش به عقب تکیه می
رسید و بوي شیرین  که تقریباً به نسبت خنک به نظر میهوا به مانند بیرون از آنجا گرم و سوزان نبود، بل. یزرع بود لم

  .داد چمنزاري پر از علف را می

ها به شدت به  صاعقه. توانست ابرهاي جوشان سیاهی که زمین را پوشانده بودند ببیند هاي طاق مانند می از میان ورودي
ي خود حرکت کرده و از علفی که آنجا نبود ها به آرامی برا اسب. خوردند، اما صدایشان فقط غرشی دور دست بود زمین می

  .چریدند می

فضاي داخل دیوارها تا ارتفاعی بسیار . اش گفته بود بود که خواهر ورنا درباره هاي فنایی می باید یکی از همان برج این می
هاي  ت را بر روي سنگریچارد یک انگش. ي آتش زندگی جادوگري سیاه شده بودند ها امتداد یافته و از نتیجه باال در تاریکی

جادوگري که مرده بود تا . از طعم تلخی که بر روي زبانش باقی گذاشت خود را عقب کشید. سیاه کشیده و آن را چشید
ي  ي خودش این کار را نکرده بود؛ این کار را کرده بود تا خودش را از شکنجه اش را براي این آتش بدهد، با اراده زندگی

  .آوردند ش بیاورند نجات دهد، یا شاید آنچه داشتند بر سرش میآنچه قصد داشتند بر سر

. ها به مانند برف در کنج دیوارها جمع شده بودند ماسه. درخشید اي سفید بود که با نوري شب تاب می زمین، پوشیده از ماسه
اي در مرکز اتاق آن را  رون دایرهدر قصر مردم در باغ زندگی، د. هایی مانند این را قبالً دیده است ریچارد یادش آمد که ماسه

ي درخشان کشیده  هایی را با این ماسه هاي اوردن را بگشاید، طلسم دارکن رال هنگامی که سعی کرده بود تا جعبه. دیده بود
  .بود
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داخل اینجا امن به نظر . ریچارد در اطراف محیط درونی برج قدم زده و سعی کرد تا تصمیم بگیرد که اکنون چه کند
  .کرد سید، ولی براي چه مدت؟ مطمئناً دیر یا زود، جادو او را پیدا میر می

شاید امنیت ظاهري این مکان نیز خیلی ساده طلسمی بود تا او را به دام انداخته و براي همیشه در اینجا نگه دارد و او را از 
  .رفتن به بیرون بترساند

ریچارد به او گفته بود که از . ورنا ترسیده بود. به کمک ریچارد نیاز داشتاو . کرد باید خواهر را پیدا می. توانست بماند او نمی
  .آید اینجا موفق بیرون می

کرد،  اگر ریچارد او را در اینجا رها می. داشت خواست که به ورنا کمک کند؟ خواهر او را زندانی نگاه می اما چرا باید دلش می
یا الاقل . مرد کرد تا کنترل کردن موهبت را یاد بگیرد، ریچارد می او کمک نمیولی آزاد که چکار کند؟ اگر ورنا به . آزاد بود

  .ورنا اینگونه گفته بود

موهاي بلندش بر . کیالن از میان تاریکیِ یک ورودي به داخل قدم گذاشت. ریچارد با شنیدن صدایی از پشت سر چرخید
به جاي لباس سفید . شده از پشت آویزان بودندي بافته  هایش جاري نبودند، بلکه به صورت یک دسته روي شانه

  .اش، لباس چرمی سرخ رنگ یک مورد سیت را پوشیده بود گیري اعتراف

کنم که به این  کیالن، من قبول نمی". رفت هاي عمیق باال و پایین می اش با نفس ریچارد خشک و منقبض ایستاد و سینه
  ".دم بیرون کشیده شده باشهشکل به تو فکر کنم، حتی توي توهمی که از ذهن خو

  "ترسی؟ ولی مگه این چیزي نیست که بیشتر از همه ازش می". کیالن یک ابرویش را باال برد

  ".عوضش کن یا برو پی کارت"

ي موها از هم باز  دسته. شناخت گیري شد که ریچارد خیلی خوب می چرم سرخ سوسو زده و تبدیل به لباس سفید اعتراف
  .شد

  ".از خودت دفاع کن. با شرافت بمیر. من اومدم که تو رو بکشم. م؟ متأسفانه هنوزم این نجاتت نمیدهبهتر شد، عزیز"

با آزاد شدن جادو، خشم در . زنگ منحصر به فرد فوالد آن در تمام برج منعکس شد. ریچارد شمشیر حقیقت را کشید
اش  ي تنها فردي که به زندگی ام نگاه به چهرهبا حس بدبختی دوردستی، احساس نیاز کشتن را در هنگ. وجودش جاري شد

  .داد، تحمل کرد ارزش زندگی کردن می
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عضالت فکش . ي حقیقت محکم شد هاي کلمه ي مفتول پیچ محکم شد، بر روي برجستگی انگشتانش بر روي دسته
تش زندگی ایجاد کرده و توانستند آ ناگهان درك کرد که چگونه جادوگران می. هایش را به هم سایید منقبض شده و دندان

  .بعضی چیزها بدتر از مرگ بودند. شد را تحمل کنند وجود خودشان را به آن بدهند، تا اینکه بخواهند کاري که با آنها می

  .ریچارد شمشیر را جلوي پاي کیالن بر روي زمین انداخت

  ".ترجیح میدم بمیرم. نه حتی توي یه توهم، کیالن"

مردي، عزیزم، تا چیزي که اومدم بهت  بهتر بود که می". انتها درخشیدند فهمیده، محزون و بیچشمان سبز کیالن با نگاهی 
  ".این برات بیشتر از مرگ دردناك خواهد بود. دیدي نشون بدم رو نمی

در تمام مدتی که به . چشمان کیالن بسته شده و بر روي زانوانش افتاد و به جلو خم شده و به حالت تعظیمی عمیق درآمد
هاي سفید تماس پیدا کرد، موهایش به نظر  هنگامی که سرش با ماسه. شدند تر می شد، موهایش کوتاه جلو خم می

  .رسیدند که به حالت بریده بریده کوتاه شده و از پشت به باالي گردنش رسیده بودند می

ي ما رو بدست  کنه و اون همه متوقف کردن این به اون کمک می. این باید محقق بشه، وگرنه محافظ فرار خواهد کرد"
کیالن بدون اینکه نگاهش را باال بیاورد با  ".اگر الزم هست این کلمات رو به زبون بیار، ولی از این تصویر چیزي نگو. میاره

  .احساس اینها را گفت صدایی رسمی و بی

ضارِ حقیقت متولد شده بود، زنده ها، از تمام آنانی که بودند، تنها یک نفر که از جادوي اح با برطرف شدن خطر سایه"
براي آنکه فرصتی براي پیوند زندگی باشد، این فرد سفید پوش باید . ترِ مردگان خواهد آمد از اینرو تاریکی عظیم. ماند می

  ".تقدیم مردمش شود تا هلهله و شادمانی آنها را فراهم آورد

تنفس . اي از خون در اطراف گردنش جوشید ت سر کیالن حلقههمانطور که ریچارد ایستاده و به توهم خیره شده بود، بر پش
بدنش از پهلو به زمین افتاده و خون از . سرِ کیالن گویی که به تمیزي بریده شده باشد، جدا شده و افتاد. ریچارد قطع شد

  .ي سفید و لباس سفید را سرخ کرد آن فوران کرد و به صورت حوضی از خون در زیر بدنش جمع شد و ماسه

  .ریچارد به تندي نفسش را به داخل کشید

ـــــــــــــــــه"   "!ـن

هایش  انگشتان پایش درون چکمه. روند هایش به کف دستانش فرو می حس کرد که ناخن. رفت سینه اش باال و پایین می
  .منقبض شدند
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یک توهم باشد، با اینحال دانست که این باید  اگرچه می. لرزید به خودش گفت که این یک توهم است همانطور که می
  .شد وحشت، پاهایش را قفل کرده بود؛ هراس، بدون هیچ پروایی در ذهنش جاري می. کرد داشت اثر می

هاي طاقدار به داخل  تصویر کیالن موج برداشته و سپس ناگهان محو شد و همزمان با آن خواهر ورنا از میان یکی از درگاه
  .آمد

ترین دستورا  تونی حتی ساده نمی! بهت گفتم که پیش من بمونی! کنی اینجا چیکار می! ریچارد": ورنا با عصبانی فریاد کشید
  "!رو رعایت کنی؟ همیشه باید مثل یه بچه رفتار کنی

  .اش از خشم قرمز شده بود ورنا دو قدم به جلو آمده و چهره

. هر ورنا نگاه کرده و با گیجی چندبار پلک زدبه خوا. تپید قلب ریچارد از درد آنچه که همین اکنون دیده بود، به شدت می
دنبالت . نتونستم پیدات کنم. تو رفته بودي". اصالً در حال و روزي نبود که بخواهد روي تند و تیز اخالق ورنا را تحمل کند

  "...گشتم ولی

ا اونجایی که جا داشتم حرفاتو دیگه ت". پریدند کشید، فر موهایش باال و پایین می همانطور که فریاد می "!به من جواب نده"
  ".ي صبرم دیگه لبریز شده ریچارد کاسه. ت رو ندارم بهت گفته بودم که اصالً حوصله. شنیدم

مانند این بود که . ریچارد دهانش را باز کرد تا حرف بزند، اما قالده او را به سمت عقب کشید و پاهایش از زمین بلند شدند
ضربه باعث شد که . با خرناسی از درد محکم به دیوار خورد. به عقب کشیده شده باشد ي طنابی در اطراف گردنش بوسیله

ي  همانطور آویزان مانده و پاهایش از زمین فاصله داشتند و بوسیله. هایش و هوش و حواس از سرش خارج شود هوا از ریه
شمانش را متمرکز کند، اما دیدش بدون سعی کرد چ. کرد قالده داشت او را خفه می. راداهان به دیوار میخکوب شده بود

  .هیچ خاصیتی فقط تار بود

وقتشه تا یه درسی یاد بگیري که خیلی وقت ": آمد غرش کنان گفت هایی محکم به سمتش می خواهر همانطور که با قدم
  ".کنم دیگه تحمل نمی. هات کشیدم ي کافی از دست نافرمانی به اندازه. دادم پیش باید بهت می

دید چشمانش باالخره . سوزاند کشید، می اش می هر نفسی که از میان گلوي فشرده شده. قال کرد تا نفس بکشدریچارد ت
  .خشمش برانگیخته شد. واضح شده و بر روي خواهر ورنا متمرکز شد

  "....نکن ... خواهر "
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. ك انگشتانش به گزگز افتادنداش با چنان شدت سوزانی مشتعل شد که نو درد، درون سینه. درد کلماتش را از او گرفت
  .توانست حتی نفسی براي فریاد زدن بکشد نمی

از . شنوم ت رو نمی ادبانه دیگه بهونه و جر و بحث و قضاوتاي بی. شنوم دیگه اونا رو نمی. ي کافی حرفاتو شنیدم به اندازه"
  ".کنی احترامی نمی دیگه به من بی گن، و گن، همون وقتی که بهت می کنی که بهت می حاال به بعد، همون کاري رو می

  "!حالیت شد؟". اش از تهدید در هم رفته بود چهره. ورنا قدمی دیگر به سمت او آمد

هایی سوزان از چشمان  اشک. لرزید اش به خود می ي درون سینه ریچارد از درد خُرد کننده. اي درد را بدتر کرد ورنا به گونه
  .اش جاري بودند گشاد شده

  "!حالیت شد؟! سؤال پرسیدمازت یه "

  ".... اینکارو نکن وگرنه.... بهت هشدار میدم.... خواهر ورنا". هایش دوید هواي با سرعت به داخل ریه

  "!تو به من هشدار میدي؟! تو به من هشدار میدي؟"

. هایش بیرون زد ریهفریادي از . شد اش را شکافته و با هر نفس، پیچیده و محکمتر می دردي به مانند فلز گداخته، سینه
این . این چیزي بود که بستن یک قالده دوباره بر سرش آورده بود. شدند هایش داشتند به واقعیت بدل می بدترین ترس

  .داد این سرنوشتش بود، اگر که به آن اجازه می. چیزي بود که خواهرها برایش در نظر داشتند

  .ریچارد جادوي شمشیر را فراخواند

. ها، سوزان از خشم، سوزان از نیاز قدرتی سوزان از وعده. ي اربابش احضار شده بود، درونِ او جاري شد قدرت که بوسیله
ریچارد آن را پذیرا شد، آن را در آغوش گرفت و اجازه داد خشمِ خودش به خشم شمشیر ملحق شده و در وجودش اوج 

  .تا قدرت بیشتري بیابدکرد  کرد، از آن استفاده می غضبش درد را در خود مصرف می. بگیرد

  "!کنم تا افسوس بخوري که به دنیا اومدي به خودت جرأت نده که با من مقابله کنی، وگرنه کاري می"

کرد، اما نیازي هم  اگرچه شمشیر را لمس نمی. ریچارد آنها را به داخل غضبش کشید. هاي آتشینِ زجر دوباره شکفتند شعله
  .کنون تمام قدرت آن را احضار کرده بوداو با جادو یکی شده بود و ا. نداشت

  ".کنم تمومش کن، وگرنه خودم تمومش می": اش بگوید هاي به هم فشرده به سختی توانست از میان دندان

  .خواهر ورنا که دستانش را در کنار خود مشت کرده بود، جلوتر آمد
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دیگه آخرین اشتباه عمرت رو کردي، . ار داده بودمي تهدید کردنِ من بهت هشد کنی؟ قبالً درباره حاال دیگه منو تهدید می"
  ".ریچارد

. توانست یک چیز را ببیند اگرچه ریچارد تقریباً از دردي که ورنا ناگهان در وجود او آزاد کرده بود، کور شده بود، اما می
  .ها نزدیک به خواهر افتاده بود شمشیر در میان ماسه. شمشیر حقیقت

با صداي تق بلندي، اتصال شکسته . ر روي نیرویی که او را به دیوار بسته بود متمرکز کردجستجوگر، جادوي شمشیر را ب
  .ها غلت خورد شده و ریچارد از دیوار فرو افتاد و در میان ماسه

  .دستانش شمشیر را یافتند

نیاز به خونِ ورنا در روحش . ریچارد باال آمد و همزمان شمشیر را به حالتی قوسی شکل باال آورد. خواهر ورنا به سمت او آمد
  .هیچ چیز دیگري اهمیت نداشت. کشید و قابل منصرف کردن نبود زبانه می

  .ي مرگ آورنده

  .اش متمرکز کرد سعی نکرد تا مسیر حرکت تیغه را هدایت کند، بلکه به سادگی نیازش براي کشتن را بر روي قدرت ضربه

  .هوا صفیر کشید  نوك شمشیر در میان

  .گي مر آورنده

هواي خنک با انفجاري از ذرات خونِ گرم انباشته . هایش عبور کرد شمشیر با انفجاري از میان بدن خواهر، در ارتفاع شانه
هاي ورنا به هوا پرید و شمشیر، او را به دو  سر و قسمتی از شانه. اش را پر کرد و آن منظره دیدگانش را شد و بوي خون بینی

هاي سفید را  خون، ماسه. ي پایینی بدنِ زن به نرمی روي زمین افتاد نیمه. یوار پاشیده شدندخون و استخوان به د. نیم کرد
هاي او باقی مانده بود، حدود سه متر  چیزي که از سر و شانه. ي خواهر پخش شد غرق در خود کرده و در زیر جنازه

ی از خون در پشت سر جنازه بر روي زمین مسیر سرخ. ها را به هوا پاشید تر به زمین خورد و مقداري از ماسه آنطرف
  .درخشید می

به خودش گفته بود که اجازه نخواهد . زد ریچارد بر روي زانوانش افتاده و همانطور که درد از بین رفته بود، نفس نفس می
  .این را جدي گفته بود. داد تا این کار دوباره با او انجام شود
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همه چیز خیلی زود اتفاق افتاده بود، پیش از . آنچه که انجام داده بود به درد آمد اي دور دست، درونش از درد مانند خاطره
او از جادوي شمشیر براي گرفتن یک زندگی استفاده کرده بود و جادو اکنون . آنکه او فرصتی براي فکر کردن داشته باشد

  .کرد بهاي خود را مطالبه می

خواست بر سرش  آورد، در مقابل آنچه می چیزي که ورنا داشت بر سرش میاین درد در مقابل آن . داد ریچارد اهمیتی نمی
  .کرد، درد تبخیر شده و رفت همانطور که ریچارد خشمش را متمرکز می. بیاورد، ناچیز بود

. نکشدکرد؟ او به خواهرها نیاز داشت تا به او بیاموزند که چگونه جلوي موهبت را بگیرد تا او را  اما اکنون باید چه کاري می
توانست به نزد خواهران دیگر برود و تقاضاي کمک کند؟ آیا  اکنون چگونه می. مرد بدون کمک خواهر ورنا، ریچارد می

  خودش را نیز به مرگ محکوم کرده بود؟

  .داد اجازه نمی. داد که دیگر او را به درد آورند اما او به آنها اجازه نمی

ي  در مقابلش، نزدیک جنازه. کرد و سعی داشت تا فکر کند وي پاهایش استراحت میهمانطور زانو زده و بهبودي یافته و بر ر
اي که ورنا همیشه در آن  همان کتابچه. داد، افتاده بود اي که همیشه در پشت کمربندش قرار می خواهر ورنا، کتابچه

  .نوشت می

نزدیک به اواخر آن، دو صفحه بودند . الً خالی نبودنه، کام. کتابچه خالی بود. ریچارد آن را بلند کرده و صفحاتش را ورق زد
  .که در خود نوشته داشتند

کنم  در خواست می. این دستورات اگر مزخرف نباشند، با عقل تناسب ندارند. من خواهري هستم که مسئول این پسر هست
  .دستورات داده شدن کنم تا بدونم که تحت مسئولیت چه کسی این درخواست می. تا معناي این دستورات رو بدونم

 .در خدمت نور، خواهر ورنا ساوِنترین -

آن . ي بعدي را نگاه کرد صفحه. هایش نیز تند مزاج بوده ریچارد به این حقیقت فکر کرد که خواهر ورنا حتی در نوشته
  .صفحه با دستخطی متفاوت نوشته شده بود

دوباره به خودت اجازه نده که دستورات قصر رو زیر سؤال . کنی یا اینکه با عواقبش روبرو میشی تو طبق دستوراتت عمل می
  .ببري

 .به خط خودم، اسقف -
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ریچارد کتاب را دوباره بر . رسید که خواهر ورنا توانسته بود عصبانیت فرد دیگري غیر از او را نیز برانگیزد خوب، به نظر می
حاال باید چه . ه کاري که کرده بود، خیره شدي ورنا، ب همانطور نشسته و به جنازه. روي زمین و کنار خواهر انداخت

  "کرد؟ می

گیریش ببیند که دوباره در یکی از  صداي نفسی عمیق را شنید و سرش را بلند کرد تا کیالن را در لباس سفید اعتراف
  .اي غمگین، کیالن سرش را به اطراف تکان داد با چهره. ها ایستاده بود ورودي

  ".ا تو رو از خودم دور کردماونوقت برات جاي سؤاله که چر"

  "....خواست چکار دونی که اون می نمی. کیالن، متوجه نیستی"

دارکن رال درون ورودي دیگري ایستاده بود و رداي سفیدش . اي آرام توجهش را به سمت دیگر اتاق کشید خنده
  .درخشید می

  .ه و با حرارت سوختاش گزگز کرد ریچارد حس کرد که جاي زخم اثر انگشتان پدرش بر روي سینه

  ".واقعاً باعث افتخار منی، پسرم". لبخند جدي دارکن رال وسیعتر شد ".محافظ به تو خوشامد میگه، ریچارد"

با شمشیر در پیش رو، خود را به سمت دارکن رال . ها دوید و خشمش دوباره مشتعل شد با فریادي، ریچارد از روي ماسه
  .انداخت

  .اي انعکاس یافته و بعد محو شد صداي خنده. درگاه، شمایل درخشان دارکن رال دود شدبا عبور ریچارد از میان 

به طور غریزي، ریچارد . ها به سمت او آمدند ي داغ از میان تاریکی سه زبانه. کوبیدند وار می ها دیوانه در بیرون برج، صاعقه
و مانند ماري که به دام افتاده باشد، درخشیده و به صاعقه به شمشیر برخورد کرده . شمشیر را به عنوان سپري باال گرفت

  .صداي رعدي زمین زیر پایش را لرزاند. پیچید دور خود می

هایش را به  با تقال براي وادار کردن شمشیر به سمت پایین، دندان. ریچارد چشمانش را در مقابل نور کورکننده باریک کرد
شدند،  ها به سمت زمین کشیده می همانطور که زبانه. همراه آن پایین بردهاي سوزان و مذابِ آتش را به  هم سایید و وخط
کردند، گویی که در حال مرگ باشند، تا اینکه باالخره  تر شده و بر روي زمین به خود پیچیده و جلز و ولز می کم سوتر و مات

  .محو شده و از بین رفتند

  ".دیگه این توهما بسه"
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دانست که به کجا  نمی. ها را متوقف کرد و جمع آوریشان نمود غالف کرده و چراي اسبریچارد با عصبانیت شمشیرش را 
  .شد از کاري که کرده بود دور می. شد خواهد برود، اما داشت از این برج و از خواهر مرده دور می می

  

  فصل سی و دوم

  

  

بدون اینکه به مقصدش فکر . اي نیامد صاعقهجوشیدند، اما دیگر  ابرها هنوز در اطرافش می. صاعقه دیگر به دنبالش نیامد
ها او را وسوسه  در اطراف، توهم. زد کرد، آن را دور می هر وقت بطور غیر قابل توضیحی احساس خطر می. رفت کند، راه می

  .گرفت کردند تا نگاه کند، اما ریچارد صبورانه آنها را نادیده می می

مانند همان برج اول بود، با این تفاوت که به . دا آن را ببیند، به برج دیگري رسیدبخاطر ابرهاي تیره، تقریباً بدون اینکه ابت
کرد که از آن اجتناب خواهد کرد، اما خود را در حالی یافت که به سمت یکی از  ابتدا فکر می. رنگ سیاه درخشان بود

هایی بود که در کنج دیوارها جمع  ز ماسهکف داخل آنجا پوشیده ا. اندازد هاي قوسی شکل رفته و به داخل نگاه می درگاه
ي سفید، با نوري شب تاب  این ماسه نیز مانند ماسه. شده بودند، درست مانند برج قبلی، اما اینجا به جاي سفید سیاه بودند

  .درخشید می

ها را پوشانده ي سیاهی که دیوار کنجکاوي بر احتیاطش غلبه کرده و دستش را به داخل برد و یک انگشتش را بر روي دوده
  .اش شیرین بود مزه. بود کشید

جادوگري که جانش را در این آتش داده بود، براي نجات جان فردي دیگر اینکار را کرده بود، نه براي نجات خودش از 
  .این جادوگر فردي نوع دوست بود و جادوگر برج دیگر فردي فرومایه. شکنجه

دوست . د نیز یک جادوگر است، به این فکر افتاد که خودش از چه نوعی بوداگر داشتن موهبت به معناي این بود که ریچار
داشت تا خودش را به عنوان بلند نظر و بامناعت تصور کند، اما همین دقایقی پیش یک نفر را کشته بود تا خودش را از 

شد تا فردي  ق کشته میاما آیا او حق نداشت تا براي نجات جان خودش کسی را بکشد؟ باید به ناح. شکنجه نجات دهد
  شرافتمند باشد؟
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اصالً او چه کسی بود تا بخواد قضاوت کند که کدامیک از این جادوگران خردمندتر بوده، یا اینکه کدامیک کاري را انجام 
  داده که حق داشته انجام دهد؟

ایی نور بگیرند، آن را در فضاي ها بدون آنکه از ج رسید ماسه به نظر می. ي درخشان سیاه او را مجذوب خود کرده بود ماسه
اش درآورده و از  ریچارد یک قوطی ادویه خالی از کوله. کند هاي چشمک زننده منعکس می داخل برج به صورت رنگ

اش که از زین جرالدین آویزان بود گذاشت و سوت زد تا بانی را صدا کند، چرا  قوطی را دوباره در کوله. ي سیاه پر کرد ماسه
را رفته بودکه اسب دوبار ه براي چ.  

شناسی، به سمت او آمده و به دو اسب دیگر ملحق  اسب از روي وظیفه. هاي بانی به سمت او چرخید و سرش باال آمد گوش
گذاشتند،  همانطور که برج را پشت سر می. ي ریچارد فشار داد شد و به امید آنکه ریچارد گردنش را بخاراند، سرش را به شانه

  .خواست را به او داد ی که اسب میریچارد خاراندن

خواست از این دره و از جادو،  دلش می. رفت، پیراهنش از عرق خیس شده بود یزرع به سمت باال می ي لم همانطور که از دره
زدند،  کرد صداهاي آشنایی که نامش را صدا می رفت، و سعی می همانطور که راه می. ها دور باشد ها، و از توهم از طلسم

ي دوستان و عزیزانی که نامش را  تمام وجودش از اشتیاق دیدن چهره. غلتیدند اش می هاي عرق بر پیشانی ده بگیرد، دانهنادی
. کردند، اما ریچارد به حرکتش ادامه داد صداهایی دیگر با ارعاب و تهدید صحبت می. سوخت، اما نگاه نکرد زدند می صدا می

کردند، و ریچارد حتی با  کردند و نقاط کوچکی از گرما، سرما یا درد ایجاد می می ها بر روي بدنش ایجاد گزگز گاهی طلسم
  .شد سرعتی بیشتر از آنها دور می

. ي مقابلش متمرکز شده و ردپاهایی را دید کرد، نگاهش بر روي زمین تفتیده همانطور که عرق را از چشمانش پاك می
باید به دور خودش چرخیده  ها و صداها، می از حس خطر، از توهممتوجه شد که در تالشش براي دوري . ردپاهاي خودش

  .ها واقعی بودند باشد، البته اگر که این رد چکمه

شاید در تمام این مدتی که راه . شد که جادو در حال به دام انداختن اوست آور برایش ایجاد می کم این حس تهوع کم
چگونه باید راهی به . شاید او نیز گم شده بود. شدگان انجام نداده بود ي گم رفته، هیچ پیشرفتی براي خارج شدن از دره می

  .شد ها را به دنبالش کشیده و به حرکت ادامه داد، اما ذره ذره بر وحشتش افزوده می کرد؟ اسب خارج پیدا می

ی در جایش میخکوب اي که در مقابلش بود، تصویري آشکار گشت که او را از شگفت به طرزي ناگهانی، از میان غبار تیره
رفت و دستانش به حالت دعا و تضرع به هم چسبیده بودند  هدف براي خود راه می ورنا داشت بی. تصویر خواهر ورنا بود. کرد

  .و چشمانش به سمت آسمان بود و لبخندي حاکی از لذت بر لبانش
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به نظر  "!منو تنها بذار! ز این اشباح دیدمي کافی ا به اندازه! برو پی کارت". هایی محکم به سمت او رفت ریچارد با قدم
ریچارد . این غیر ممکن بود؛ ورنا به آسانی آنقدر نزدیک بود که صدایش را بشنود. رسید که ورنا صداي او را شنیده باشد نمی

وار عبور کرده جلوتر رفت و با این کارش ناگهان هوا در اطرافش غلیظ و پر از جرقه شد، تا اینکه به نظر رسید از میان آن دی
  "!گفتم برو پی کارت! شنوي چی میگم؟ به من گوش کن می". باشد

ورنا دستانش را به حالت دور کردن او باال . ها خیره شده بودند، به روي او متمرکز شد اي که به دور دست چشمانی قهوه
  ".نها بذارمنو با آرامش و خوشیم ت. گشتمو پیدا کردم اون چیزي که دنبالش می. ولم کن". آورد

کرد  ورنا سعی نمی. کرد، ریچارد حسی از اضطراب و درك را در تمام وجودش حس کرد همانطور که ورنا پشتش را به او می
  .تا مانند تصاویر دیگر، او را اغوا کند

  .موهاي ریچارد سعی کردند تا راست شوند

  "خواهر ورنا؟"

شاید تمام آن ماجرا . و زنده باشد؟ شاید ریچارد واقعاً او را نکشته بودتوانست حقیقت داشته باشد؟ آیا ممکن بود که ا آیا می
  ".خواهر ورنا، اگه واقعاً خودت هستی باهام حرف بزن". یک توهم بوده

  "ریچارد؟". زده به او نگاه کرد ورنا با اخمی شگفت

  ".معلومه که ریچارد"

  ".من با اون هستم". چرخیدندچشمانش دوباره به سمت باال  ".برو": ورنا زمزمه کنان گفت

  "اون؟ کدوم اون؟"

  ".از اینجا برو. اي کنم ریچارد، تو آلوده خواهش می"

  ".اگه یه توهم هستی پس خودت از اینجا برو"

چیزي که پیدا کردمو خراب . کنی داري ناراحتش می. کنم ریچارد خواهش می". ورنا با نگاهی التماس آمیز به او نگاه کرد
  ".نکن

  "پیدا کردي؟ جدیدیا رو؟چی "
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  ".خالق رو": ورنا با لحنی توخالی گفت

  ".بینم من که کسی رو نمی". ریچارد نگاهی به آسمان انداخت

  ".منو باهاش تنها بذار". ورنا رویش را گردانده و از آنجا دور شد

کدامیک حقیقت داشت؟ ریچارد . یا شاید روح خواهرِ مرده. دانست که این خواهر ورناي واقعیست، یا یک توهم ریچارد نمی
  توانست بفهمد؟ از کجا می

پیش از آنکه ورنا . او به خواهر واقعی قول داده بود که با موفقیت از اینجا عبور خواهر کرد، اینکه ریچارد کمکش خواهد کرد
  .بتواند در ابر تیره گم شود، ریچارد به دنبالش رفت

  "ي دندوناش سالمن؟ موهاي بلند داره؟ کوتاه داره؟ همه خالق چه شکلیه، خواهر ورنا؟ جوونه؟ پیره؟"

  ".ولم کن". ورنا با عصبانیت چرخید

  .تهدیدي که در چشمان خواهر بود، ریچارد را در جایش متوقف کرد

یه : بینی همینه چیزي که داري می. کنم من تو رو توي دام این طلسم رها نمی. تو با من میاي. گوش کن، خواهر ورنا. نه"
  ".سم شیفتگیطل

برد، هنگامی که جادوي دره را ترك  ریچارد با خود اینگونه استدالل کرد که اگر ورنا یک شبح بوده و ریچارد او را با خود می
اگرچه ریچارد . ماند ورنا زنده می. داد اگر که واقعی بود، خوب، آنوقت ریچارد داشت او را نجات می. شد کردند، ناپدید می می
خواست تا ورنا زنده باشد و واقعاً آن کارهایی را که در برج با ریچارد انجام  ست او آزاد شود، بیش از آن میخواست از د می

  .دوباره به سمت ورنا رفت. خواست که خواهر ورناي واقعی آن یکی باشد دلش نمی. داده بود، انجام نداده باشد

نیروي برخورد، . چه که ریچارد حداقل ده قدم با او فاصله داشتیک دست ورنا باال آمد، گویی که بخواهد او را هل دهد، اگر
درست مانند . شد چنگ زد اش چنگ زد، به دردي که داشت محو می یک بار غلت زده و به سینه. او را روي زمین انداخت

  .همان چیزي بود که در برج با او شده بود، دردي قوي و سوزان، اما این بار زودتر محو شد

سرش را باال . آمد کرد، هوش و حواسش سر جایش می نشسته و همانطور که براي نفس کشیدن تقال می با کمی سختی
ي  چیزي که دید نفسش را در میانه. خواست دوباره او را به درد آورد، موقعیت خواهر را ببیند آورد تا در صورتی که ورنا می

  .راه خارج شدن، بند آورد
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ي اطرافشان در خود پیچیده و به صورت اَشکالی، متراکم  ان خیره شده بود، غبار تیرهدر حالی که خواهر دوباره به آسم
هایی  هاشان با سایه صورت. کرد قل می جوشید و قل هایی غیرمادي که مرگ درونشان می جثه: اَشکالی از چند شبح. شد می

هایی تیره قرار داشتند  خشانی که در چهرههاي متحرکی که با چشمان سرخِ در پیچید، سایه متحرك و بخار شونده در هم می
پایان با عصبانیت خیره شده  هاي داغِ آتشی زنده از نفرت بودند که از میان شبی بی شد، چشمان سرخی که زبانه تلفیق می

  .بودند

آن سوي در ي ارواح بود و اسکریلینگ را در  آن زمانی که در خانه. هاي ریچارد از وحشت به مورمور افتاده بود پشت شانه
خواست چاندلن را بکشد، و آن زمانی که اولین بار با خواهرها  حس کرده بود، آن زمانی که مردي را حس کرده بود که می

  .کرد آن خطر را اکنون احساس می. مواجه شده بود، خطري شدید و غیر قابل توضیح را حس کرده بود

خود . این دره بودند و اینکه جادو باالخره یک متجاوز یافته بود اي شک در ذهنش نبود که این چیزها قسمتی از جادوي ذره
  .او

  "!ورنا": ریچارد فریاد کشید

  ".قبالً بهم گفته بودم، ریچارد، باید منو خواهر ورنا صدا کنی". ورنا از آن باال به او اخم کرد

  "دردشون بیاري؟ این کاریه که با افرادي که مسئولیتشون رو داري انجام میدي؟ اینکه با قدرتت"

  "...ولی من". رسید ورنا غافلگیر به نظر می

ریچارد به سرعت روي زانوانش بلند شده و نگاهی  "اینه بهشت ابدي تو؟ جر و بحث کردن با دیگران؟ شکنجه کردنشون؟"
  ".خواهر، باید از اینجا بریم بیرون". به اشباح معلق در اطرافشان انداخت

  ".ن سعادت خودمو پیدا کردمم. خوام پیشش بمونم من می"

خواد؟ اینکه افرادي که  خالقت ازت اینو می! ي تو از بهشت اینه؟ شکنجه کردن؟ بهم جواب بده، خواهر ورنا ایده"
  "ي تو هست رو آزار بدي؟ مسئولیتشون به عهده

 "من دردت آوردم؟". سمت او آمدورنا با دهان باز به او خیره شده بو و ناگهان حرکاتش دوباره سرعت یافتند و با عجله به 
  ".چنین قصدي نداشتم. خوام اوه، بچه جان، معذرت می". هاي او را گرفت شانه

  .ریچارد کامالً روي پاهایش ایستاد و ورنا را تکان داد
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  "!قبل از اینکه دیر بشه بگو چطوري از اینجا بریم بیرون! دونم چطوري من نمی! خواهر، باید از اینجا بریم بیرون"

  ".خوام بمونم من می.... ولی"

  "بینی؟ چی می! اطرافتو نگاه کن، خواهر ورنا"

  "...ریچارد". ورنا سرش را به خشکی گرداند و از یک شبح تیره به شبحی دیگر نگاه کرد و سپس نگاهش را روي او آورد

  ".ظهبلکه محاف! اون خالق نیست! نگاه کن خواهر". ریچارد با عصبانیت به آسمان اشاره کرد

  .نفسش حبس شده و انگشتانش به سمت دهانش آمدند. کرد نگاه کرد ورنا به جایی که او اشاره می

حس خطر در روح ریچارد شعله . هایی سوزان شدید شد درخشش سرخِ چشمان یکی از اشباحِ تاریک و پیچان، به مانند زغال
مانند، جامد شده و به گوشت و استخوان، چنگ و شبحِ بخار . ظرف یک چشم به هم زدن شمشیر بیرون آمده بود. کشید

هایی چرکین بود، تبدیل  دندان و جانوري وحشی و ترسناك، پوشیده از پوستی تیره و ترك خورده و چرم مانند که پر از زخم
  .آور بر روي ریچارد پایین آمد جانور با سرعتی وحشت. شد

آمد،  آزاد شده فریاد کشید و همانطور که جانور به سمتش می ریچارد با شمشیري که در دو دستش گرفته بود، با خشمی
با پایین آمدن . ي شمشیر جلز و ولز کردند گوشت نرم و استخوان سخت، در تماس با تیغه. اش فرو برد شمشیر را در سینه

ود محتویاتش را در پوست هیوال کامالً قادر نب. شمشیر، هیوال از تیغه سر خورده و مانند یک سطل گندآب به زمین خورد
جانور از درون جوشیده و . اي از خون بر روي بازوي ریچارد پاشید و پیراهن و گوشت زیر آن را سوزاند قطره. خود نگه دارد

  .هایی خزیده و بیرون آمدند هاي چرکینِ آن کرم از دمل. کرد کف می

دارِ او را  ریچارد موهاي موج. خواست خیره شده بود ي جوشانی که دود از آن برمی خواهر ورنا با چشمانی گشاد شده به توده
شناسی این  بهشتی که تو می". شدند نگاه کند در مشتش گرفته و سرش را چرخاند تا به اشباحی که از هر طرف نزدیک می

  "!بهشون نگاه کن! شکلیه؟ نگاه کن

فرستاد، ریچارد  ها به آسمان می را از روي شعلههمانطور که خونِ تیره و روانِ جانور مشتعل شده و دود سیاهی زننده و چرب 
هنگامی که ریچارد حرفی که ورنا قبالً زده بود را به یاد آورد متوقف شد، اینکه از . کشید خواهر را همراه خود به عقب می

 بوي گوشت سوخته به مشامش رسید و پس از آنکه متوجه شد از بدن خودش. چیزي دور شده و وارد خطري بدتر شوند
  .ي خونِ جانور بر روي بازویش زد ي سوزان و دود کننده است، بر روي نقطه
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یکی دیگر از آنها جامد شده و به جانوري . تعداد بیشتري از اشباح پشت سرشان بودند. نگاهی سریع به اطرافشان انداخت
دهانش بیرون زده و تبدیل به  هایی به تیزي تیغ از آج. اي پهن هاي دو تکه و پوزه اینبار جانوري با سم. تبدیل شد

  .هایی دراز و منحنی شده بودند سالح

هایش او را پاره کند، ریچارد شمشیرش را بر  هنگامی که جانور سعی کرد با شاخ. جانور با خرناسی به سمت آنها حمله کرد
ي حجیم به  امی که جنازههنگ. جانور با صدایی جیغ مانند به سنگینی بر روي زمین افتاد. ي آن پایین آورد روي جمجمه

ي مارها  خورد، کمی چرخید و توده همانطور که توده به زمین می. اي پیچان از مارها تبدیل شده بود زمین خورد، به توده
هاي راه راه زرد  هاي سرخ هوا را چشیده و بدن زبان. صدها چشمان سرخ به او خیره شده بودند. شدند خزیده و از هم جدا می

  .خزیدند سمت آن دو می و سیاه، به

ي خون افتاده بود، به طرز  هایی غیر واقعی باشند؛ جایی از بازویش که قطره کرد که اینها فقط توهم ریچارد فکر نمی
هاي نیشی آغشته به  بعضی از آنها خود را جمع کردند تا حمله کنند و دندان. مارها هیس هیس کردند. سوخت دردناکی می

  .سم را نمایان کردند

  ".بیا، بچه جون. ریچارد، باید از اینجا بریم"

ریچارد هنگام عبور از هواي غلیظ، آن را حس . آنها چرخیده و دویدند، و اشباح معلق و سرخ چشم به دنبالشان حرکت کردند
  .هواي اطرافش جرقه زد. کرد

ورنا بر روي پاهایش پریده و دوباره سعی . دریچارد چرخید تا او را در مقابل مارها بر روي زمین ببین. خواهر ورنا فریاد کشید
  .براي او دیوار سخت و محکم بود. توانست عبور کند کرد، اما نمی

تونم  نمی. ریچارد، من توي این طلسم گیر افتادم". دستانش را به هم گرفت. اي در سکوت ایستاده و آرام شد ورنا لحظه
بدون من . فرار کن. خودتو نجات بده. براي من دیگه دیر شده. کرده طلسم منو به دام انداخته و شناسایی. ازش خارج بشم

  ".برو. زودباش. ممکنه شانسی داشته بشی

مارها او . زمین با حرکت آنها زنده شده بود. رسید تعداد مارها خیلی بیشتر از آنی باشد که ریچارد در ابتدا دیده بود به نظر می
اي زد و سه ماري که بیش از حد  آمدند، ریچارد با شمشیر ضربه ا به سمتش میهمانطور که ماره. را محاصره کرده بودند

  .نزدیک شده بودند را سر برید

اي  ي درشت براق و راه راه سیاه و قهوه هاي بی سر پیچ و تاب خورده و سپس از هم تفکیک شده و به صدها حشره بدن
ریچارد با شدت پاهایش را تکان . ي شلوارش باال رفتند ها از پاچه بعضی. حشرات به هر سمتی پراکنده شدند. تبدیل شدند
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پاهایش را به زمین کوبید تا . گزش حشرات مانند زغالی داغ بر روي بدنش بودهر . داد و سعی کرد آنها را از خود دور کند
هاي سخت  ریختند و بدن از روي زمین، جایی که مارها را کشته بود، حشرات بیشتري بیرون می. آنها را به زمین بیندازد

  .داد شک کشیده شوند میهاي خشکی که بر سطح زمینی خ خورد و صدایی مانند برگ پوستشان بر روي یکدیگر سر می

. گذاشت، دوباره وارد هواي پر از جرقه شد تق کننده و مارهاي خزنده با سرعت پا می همانطور که در فضاي میان حشرات تق
  ".تو هم باهام میاي. بدون تو، من شانسی ندارم"

ابتدا دیوار محکم به نظر . ه انداختدستانش را به دور ورنا گرفته و با شمشیر در پیش رو، خود را به سمت مانع جرقه زنند
اي ترك خورده، به هر  خطوطی از نور، مانند شیشه. شمار منفجر شد هایی بی رسید، اما سپس هواي اطرافشان با درخشش می

هاي پرّان آرام گرفته و به آرامی به سمت زمین  جرقه. هوا با موجی از جرقه و صداي رعدي منفجر شد. طرف حرکت کرد
آن دو از مانعِ ناپدید شده . شد کردند نورشان محو می هاي درشتی از برف، و هنگامی که زمین را لمس می نند دانهآمدند، ما

  .عبور کرده و از طلسم آزاد شدند

  .ترکیدند هاي ریچارد له شده و با صداي پاق می حشرات در زیر چکمه. مارها آمدند. اشباح تیره به دنبالشان آمدند

  ".بیا از اینجا بریم بیرون". شیر را محکمتر گرفتي شم ریچارد دسته

  .ورنا دو قدم برداشت و سپس خشکش زد

  "چی شده؟"

تو چیزي حس ". به سمت او چرخید ".تونم شکافا رو حس کنم ریچارد، نمی. تونم راهو حس کنم نمی": ورنا زمزمه کرد
  ".سعی کن حس کنی کجا کمتر خطرناکهریچارد، ! سعی کن". ریچارد سرش را به دو طرف تکان داد "کنی؟ می

ریچارد پاهایش را به زمین کوبید تا حشرات را از روي آنها پایین بریزد و یکی را که تا روي صورتش رسیده بود با دست 
مانند آبی که از یک چشمه فوران . کردند هنوز از قسمتی از زمین که هیوال بر روي آن افتاده بود، مارها فوران می. کنار زد

  "!از کدوم ور بریم؟. همه طرف برام یه جوره. کنم تمام اطرافمون خطر حس می. تونم نمی". کند

  ".دونم نمی". ورنا دامنش را در یک مشت گرفت

. پیش از آنکه بتواند جلوي خودش را بگیرد، صداي آشنا توجهش را به سمت خود جلب کرد. ریچارد صداي جیغی را شنید
رفتند، مانند اینکه  آنها از همه جاي او خزیده و باال می. ریختند ایستاده بود از زمین بیرون می کیالن در آنجایی که مارها

  .کیالن دستانش را به سمت او دراز کرده بود. اي در میان جویباري از مارها باشد کیالن صخره
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  "!کمکم کن! با اینا تنها نذارمنو ! کنم، ریچارد خواهش می! گفته بودي که همیشه منو دوست داري! کمکم کن! ریچارد"

  "بینی؟ خواهر ورنا، تو داري چی می". اي لرزان بیرون آمد صداي ریچارد با زمزمه

  ".خالق بهمون رحم کنه. خواد اون ازم کمک می. مارا دارن از همه جاش باال میرن. جدیدیا": ورنا به آرامی پاسخ داد

  "براي چی باید االن شروع کنه؟"

  ".کفر نگو"

از پهلو حرکت کرده و . بازوي خواهر را گرفته و از آنجا دورش کرد. رد خود را وادار کرد تا از آن صحنه چشم برداردریچا
کردند، اما امکان نداشت که بر روي  از مارها اجتناب می. کردند را زیر نظر داشتند اشباحی که در اطرافشان حرکت می

  .حشرات درشت پا نگذارند

روند، از ایستادن در یک  ون که جادو آنها را یافته بود، رفتن به هر جایی بدون اینکه بدانند به کجا میدانست اکن ریچارد می
باالخره به زمینی رسیدند که فعالً عاري از . توانست جلوي حرکت پاهایش را بگیرد با این حال، نمی. تر است جا خطرناك

  .مارها و حشرات بود

  "کنی؟ کنی؟ هنوز راهو حس نمی زي حس نمیهنوز چی. وقتمون داره تموم میشه"

  ".هر دومونو به کشتن دادم. توي وظیفم شکست خوردم، در مقابل خالق شکست خوردم. متأسفم ریچارد. هیچی"

  ".هنوز نه"

ید و بانی سرش را به ریچارد مال. ها یورتمه کنان آمده و اشباح تیره آنها را نادیده گرفتند اسب. ها سوت زد ریچارد براي اسب
  .خواهر ورنا افسار را به دست گرفته و شروع به راه بردن جسوپ کرد. او را قدمی به عقب هل داد

. کردند را با دست از روي شلوارش رد کرد تق صدا می اي که تق دو حشره. ریچارد پریده و بر روي بانی سوار شد "!نه"
  ".زودباش. سوار شو"

اسبا . اینا فقط حیووناي بیشعور هستن. اینو بهت گفته بودم. تونیم سوار اسبا بشیم یریچارد، نم". خواهر ورنا به او خیره شد
  "!تونیم کنترلشون کنیم بدون دهنه نمی. برن توي طوفان طلسما زده میشن و ما رو می وحشت

ح رو به یه یادت میاد وقتی که سه تا اسب داشتن آدماي مجرو. خواهر، تو بهم گفتی که ماجراهاي بانی دي رو خوندي"
ي سمی رسیدن که نمیشد ازش عبور کرد؟ اونا چی گفتن؟ گفتن که آدما باید فقط باور  بردن و به اون رودخونه جاي امن می
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. سوار شو. باور داشته باش خواهر. بانی، جرالدین و جسوپ اونا رو از رودخونه رد کردن. داشته باشن که این کار شدنیه
  ".زودباش

اي که توي یه کتاب  دونم ما رو به کشتن میده، فقط بخاطر یه چیز احمقانه و انجام بدم که میخواي یه کاري ر می"
  "!باید پیاده بریم! خوندي؟

تو ". ریچارد افسار را محکم کرد تا آن را در جاي خود نگه دارد. بانی سرش را به عقب انداخته و کمی در جایش حرکت کرد
  ".میریم گه بمونیم میا. دونم من راهو نمی. دونی راهو نمی

جسوپ از . ورنا مجبور بود افسار را محکم بکشد تا جسوپ را در جایش نگه دارد "!اي داره؟ پس سوار اسب شدن چه فایده"
  .هیجان بانی برانگیخته شده بود

  "کردن؟ کردیم چکار می خواهر، توي تمام روز هر وقت اسبا رو رها می"

  "!کنن اونا دارن توهم می. چریدن که اینجا نیست علفی رو می"

بینن که واقعاً  بینیم توهم باشه چی؟ شاید اونا چیزي رو می کنن؟ از این مطمئنی؟ اگه این چیزي که ما می واقعاً توهم می"
  "!حاال بیا بریم. اینجاست

و سپس خود را بر خواهر ورنا نگاهی به آنها انداخته . درخشید تر شده بودند و چشمانشان به سرخی می اشباح تیره نزدیک
  "...ولی". روي زین باال کشید

من بهت قول دادم که نجاتت میدم ". بانی از پهلو قدم برداشته و مشتاق بود که حرکت کند ".یکم باور داشته باش، خواهر"
  ".خودتو عقب نکش. من جلو میرم. و چنین قصدي هم دارم

دو . بانی به جلو پریده و چهارنعل به راه افتاد. تور حرکت دادهاي اسبش زده و با فریادي دس ریچارد لگدي محکم به دنده
ریچارد اجازه داد که . ریچارد بر روي گردن اسب خم شد و بانی با تمام سرعت دوید. اسب دیگر پریدند تا دنبالشان بیایند

جاي آنچه در پیش رویشان نگاهش را به . اي از جهت حرکت به او نداد اسب افساري کامالً آزاد داشته باشد، و هیچ اشاره
  .خواست به هیچوجه نفوذي بر جهت حرکت اسب داشته باشد هاي اسب متمرکز کرد و نمی بود، بر روي گوش

بینی که داري اسبو به کجا  نمی! تو رو به خالق نگاه کن ببین داري کجا میري! ریچارد": خواهر ورنا از پشت سر فریاد کشید
  "!کنی؟ هدایت می

  ".کنه خودش داره مسیرشو انتخاب می. کنم من هدایتش نمی": ها فریاد زد از صداي رعد مانند سم اسب ریچارد باالتر
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دیوانه شدي؟ نگاه کن کجا داري ". ابروهایش از خشم به هم گره خورده بودند. خواهر تازانده و خود را به کنار او رساند
  "!میري

  .رفتند ي یک پرتگاه می به سمت لبهآنها داشتند با سرعت . ریچارد نگاهی کوتاه انداخت

  ".چشماتو ببند خواهر"

  "...عقلتو از دست"

همونطوري که هردومون مارها رو . ي ما مشترکه، توهم سقوط توهم یه ترسی که براي همه. این یه توهمه! چشماتو ببند"
  ".دیدیم

  "!شیم اگه اشتباه کنی ما کشته می! مارها واقعی بودن"

  .امیدوار بود که در اینباره درست گفته باشد ".پرن ش نمی اقعاً اونجا پرتگاه باشه، اسبا از لبهاگه و. چشماتو ببند"

  "!مگه اینکه پرتگاه واقعاً اونجا باشه و جادو به اسبا تصویر یه زمین صاف رو نشون بده تا ما رو بکشه"

  "!اي نداریم هیچ چاره! میریم اگه بمونیم می"

کرد آن را برگرداند، اما  کشید و سعی می ورنا شنید که داشت افسار سمت چپ اسبش را میریچارد صداي نفرینی را از 
  .کردند بانی سردسته بود؛ جسوپ و جرالدین او را ترك نمی. جسوپ همراه بانی ماند

  "!برن ن میاونا دارن ما رو با خودشو! تونیم کنترلشون کنیم ما نمی! ست ها احمقانه بهت گفته بودم که نابود کردن دهنه"

خواي زنده  اگه می. ست چشماي من بسته. ها چیزیه که نجاتت میده نابود کردن اون دهنه. بهت گفته بودم که نجاتت میدم"
  "!بمونی، چشماتو ببند

هنگامی که به . چشمان ریچارد محکم بسته شده بودند. دویدند، خواهر ورنا ساکت بود ها به سرعت می همانطور که اسب
  .دعا کرد که ارواح خوب اینبار همراه و یارش باشند. ي پرتگاه باشند، نفسش را حبس کرد باید در لبهنظرش رسید 

ترسی . سعی کرد به این فکر نکند که پرتاب شدن به پایین چه حسی دارد. پاهایش از انتظار سقوط از پرتگاه گزگز کردند
تر کرد، اما چشمانش را بسته  انگشتانش را شل. بیده استمتوجه شد که یال بانی را به سختی چس. مشترك، فقط همین بود

  .نگه داشت
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  .سقوط نیامد

خواهد  ریچارد کاري براي کم کردن سرعتشان نکرد، بلکه اجازه داد هر طور دلشان می. سه اسب به دویدن ادامه دادند
توانست بگوید که آنها از دویدن لذت  ها بعد از چراي در تمام روز، شنگول و پر از انرژي بودند، و ریچارد می اسب. بدوند
  .دویدند ها فقط بخاطر لذت بردن می اسب. برند می

  .تر شده بود دیگر صدا به آن تیزي نبود و نرم. شود ها عوض می بعد از مدتی، ریچارد متوجه شد که صداي سم اسب

  "!ما از دره خارج شدیم! ریچارد"

خورشید . جوشید اي از ابرهاي سیاه طوفانی را ببیند که در مرز افق می تا تپهاش نگاهی به عقب انداخت  ریچارد از روي شانه
هایشان تا حد یورتمه سرعتشان را کم  اسب. طالیی در آسمان، بر فراز علفزار مواجِ زیر پایشان در ارتفاعی کم قرار داشت

  .کردند

  "مطمئنی؟ مطمئنی ازش دور شدیم؟"

  ".شناسم من اینجا رو می. اینجا دنیاي قدیمه". ورنا سرش را براي تأیید تکان داد

  ".ولی ممکنه اینم یه توهم باشه تا بهمون اطمینان به نفس بده و قبل از اینکه واقعاً خارج شده باشیم گیرمون بندازه"

از ما به سالمت . این توهم نیست. تونم با هانم احساش کنم گم مخالفت کنی؟ من می همیشه باید با چیزایی که بهت می"
  ".تونه به ما برسه دیگه نمی. دره خارج شدیم و از جادوش دور شدیم

کرد که دیگر خطري  اما خودش نیز حس می. توانست هنوز یک توهم باشد یا نه اي اندیشید که آیا ورنا می ریچارد لحظه
  .به جلو خم شد و گردنِ گرم بانی را در آغوش گرفت. آنجا نبود

هاي وحشی پوشیده شده  هایی از علف و گل د شدن به آن بودند، عاري از درخت بود و با دستههاي بزرگی که در حال وار تپه
درخشید، اما دیگر  خورشید به گرمی می. شد هایی به رنگ زرد کدر دیده می تر هر از چندي صخره در جاهاي کم ارتفاع. بود

  .دیدخورد، خن ریچارد در میان بادي که به صورتش می. سوزاند زمین را نمی

  .گذراند هاي روبرویشان را از نظر می پیشانی ورنا با اخمی درهم رفته بود و تپه. زد لبخندي به خواهر ورنا زد، اما او لبخند نمی

  ".اون لبخندو ازصورتت پاك کن": ورنا با لحن تندي گفت

  ".اي، خواهر خوشحالم که تو زنده. من فقط خوشحالم که موفق شدیم"
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این توصیه . شدي که هنوز همراهتم دونستی که چقدر االن از دستت عصبانیم، ریچارد، اینقدر خوشحال نمی میاگه اصالً "
  ".کنی، اگه اون زبونتو سر جاش نگه داري االن به خودت لطف بزرگی می: رو جدي بگیر

  .توانست سرش را به اطراف تکان دهد ریچارد تنها می

  

  فصل سی و سوم

  

  

  ".یباید دستمو قطع کن"

شد، و درخشش سبز کمرنگ  زِد آستین رداي ساتنِ آبی آسمانی را بر روي دست زن به پایین کشید و جراحتی که خوب نمی
  .بدنش را مخفی کرد

  "چند بار باید بهت بگم؟. کنم، آدي من دستتو قطع نمی"

کاري شده بودند، و در کنار سینی چراغ کریستالی را دوباره بر روي میزي که با نقره، اشکالی گل مانند بر رویش منبت 
ي ضخیمِ سوزن دوزي شده را با یک  ها قدم برداشت تا پرده خورده و نان گذاشت و به آرامی بر روي فرش ي نیم سوپ بره

درخششِ آتش . ي یخ زده به خیابان تاریک نگاه کرد بدون اینکه چیزي ببیند از پنجره. انگشت الغرش کمی به کنار بکشد
ي جمعیتی که در  ها به نسبت اندازه اتاق. انداخت ي باز به داخل می ، نوري گرم و تیره از میان درهاي دو لنگهاتاق بیرونی

  .سالن غذاخوري پایین بودند، ساکت بود

ي  جاده. شاخِ قوچ، بر خالف اینکه اوج زمستان بود، کار و کاسبی شلوغی داشت، یا شاید هم بخاطر اینکه اوج زمستان بود
توانست  این هواي سرد و در این برف، اصالً جایی براي خوابیدن نبود و فقط بخاطر سرماي این فصل، تجارت نمی باز در

پر  11هاي دیگر در پِنوِرو خانه خانه را به مانند تمام مهمان رانان، و مسافرهایی از هر نوع، این مهمان تاجران، ارابه. متوقف شود
  .کرده بودند

شانس  شانس بوده، خوش دار خوش خانه یا شاید مهمان. دند که توانسته بودند محل سکونتی بیابندشانس بو او و آدي خوش
  .کرد بپردازد بوده که کسی از راه برسد تا حاضر باشد بهاي کمرشکنی که او بابت بهترین اتاقش مطالبه می

                                                           
11 Penverro 
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اما زِد . یک جادوگرِ تراز اول مشکلی نبودکرد؛ تحصیل بهاي مطالبه شده به طال براي  اما بهاي اتاق، زِد را نگران نمی
در حقیقت داشت بدتر . شد اش بریده بود، خوب نمی جراحت جایی که اسکرین بازوي آدي را با پنجه. مشکالتی جدي داشت

  .اي نداشت؛ مشکل از خود جادو بود و استفاده از جادوي بیشتر براي تالش در ترمیم زخم فایده. شد هم می

تو . این تنها راهیه که متوقفش کنیم". آدي خودش را بر روي یک آرنج در تخت باال آورد ".م، پیرمردگوش کن چی میگ"
یه دست در مقابل جونم چه ارزشی . میرم ولی اگه جلوشو نگیریم، من می. دونم سعیتو کردي و منم تالش تو رو مقصر نمی

  ".تونم انجامش بدم ودم میخ. داره؟ اگه تو دل و جرأتش رو نداري، پس یه چاقو بده به من

  ".اي نداره ولی متأسفانه این کار هیچ فایده. از این بابت، خانوم جان، هیچ شکی ندارم". اش اخمی کرد زِد از روي شانه

  "منظورت چیه؟": اي پرسید آدي با صداي آرام و خراشیده

دهانش انداخت، سپس لباس باشکوهش را  ي لب طالیی جدا کرده و داخل اي سرد از گوشت بره را از داخل کاسه زِد تکه
دست زن، الغر و . جوید، دست سالم آدي را در دست گرفت همانطور که می. ي تخت نشست کمی باالتر گرفته و بر لبه

  .دانست رسید، اما زِد او را به عنوان فردي ساخته شده از آهن می نحیف به نظر می

  "شناسی؟ العاتی داشته باشه میها اط ي این نوع آلودگی آدي، کسی که درباره"

  "اي نداره؟ براي چی میگی فایده": آدي سؤال او را نادیده گرفت

  "شناسی که چیزي در این مورد بدونه؟ کسی رو می. سؤالو جواب بده". زِد به آرامی بر روي دست او زد

تو یه جادوگري، چه . زنده باشهکنم کسی که چنین دانشی داشته باشه هنوز  باید یمقدار روش فکر کنم، ولی فکر نمی"
و منظورت چیه که قطع کردن دست ". آدي دستش را پس کشید ".دونه؟ جادوگرا درمانگر هستن کسی بهتر از خودت می

  "؟....منظورت اینه که خیلی دیره". اي ساکت بود و سپس چشمانش گشاد شدند آدي لحظه "اي نداره؟ هیچ فایده

چیز زیادي . هایش را بررسی کرد اش گذاشت و گزینه یک دستش را بر روي کمر استخوانی. زِد ایستاده و از او رو گرداند
  .براي بررسی کردن نبود

  ".این فراتر از سطح اطالعات منه و خیلی هم جدیه. روش فکر کن، آدي، و با عجله هم اینکارو بکن"

  .نفسی خسته را بیرون دادآدي . با دراز کشیدنِ آدي بر روي بالش، زِد صداي جیرجیر تخت را شنید
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من . بیش از این وقتتو تلف نکن. تو دیگه باید خودت بري. حداقل روحم باالخره پیش پِل عزیزم میره. پس من دیگه مردم"
لطفاً زد، نذار . تو باید به آیدیندریل برسی. تا همین االن هم خیلی حرکتت رو کند کردم، روزاي زیادي توي این تخت بودم

برو به ریچارد کمک کن و منو با روزاي آخرم تنها . افته ل چیزي باشم که اگه تو به آیدیندریل نري اتفاق میکه من مسئو
  ".بذار

  "تونه بهمون کمک کنه؟ چه کسی می. آدي، لطفاً اون کاري که گفتمو انجام بده و فکر کن"

  .رسد منتظر ماند دانست از راه می یخود را منقبض کرده و براي چیزي که م. خیلی دیر، زِد فهمید که سوتی داده

  "بهمون؟". شنید که فنرهاي تخت دوباره جیرجیر کردند

  "....فقط منظورم این بود که "

آستین او را محکم کشیده و . پیشانی آدي اخمی جدي بر خود داشت. آدي آستین رداي او را گرفته و رویش را برگرداند
رسید تا سفید، اگرچه زِد  چشمان آدي در نور چراغ، بیشتر صورتی به نظر می. بنشیندوادارش کرد تا بر روي تخت در کنارش 

  .توانست غبار محو سبز رنگ را در آنها ببیند می

ي اسرار کوچیکی که  اونوقت درباره". اینبار صدایش به شکل غرشی خراشیده بیرون آمد "بهمون؟": آدي دوباره تکرار کرد
کنم از اینکه منو دنبال خودت  زود بهم بگو ببینم، وگرنه کاري می! زنی؟ نگه داره غُر می خواد براي خودش یه ساحره می

  ".کشیدي پشیمون بشی

. توانست بیش از این موضوع را از آدي مخفی کند دیگر چندان تفاوتی نداشت؛ در هر حال نمی. اي بیرون داد زِد نفس خسته
  .آستین سیاه ردایش را بر روي دستش باال زد

هاي سیاهی بود که به  اي که بازوي آدي بریده شده بود، پوشیده از دایره شت قسمت باالي بازویش، در همان نقطهگو
  .آدي بدون هیچ واکنشی به آن خیره شد. هاي طال بودند و همان درخشش سبزِ بازوي آدي را در خود داشتند ي سکه اندازه

ما ماهیت درد و ناخوشی، مریضی یا جراحت رو به . کنن افراد استفاده می جادوگرا از جادوي انتقال و یگانگی براي درمانِ"
ما از آزمون درد موفق بیرون اومدیم، بنابراین توي این مورد، مثل موارد دیگه، قادر هستیم تا . کشیم داخل خودمون می

و ثابت و تعدیل شده نگه داریم و کنیم تا خودمون ر ما از موهبت استفاده می. گیریم رو تحمل کنیم دردي که از دیگران می
توازنِ درون . به اون فرد نیرو و استقامت بدیم و به جادو اجازه بدیم تا چیزي که از حالت طبیعی خارج شده رو درمان کنه

هاي قدرت درون  مریضی و جراحت یه اشکال فنی به حساب میان و جادو جریان. کنه وجود ما، عدم توازن رو اصالح می
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ما بازوي . هایی البته توي یه محدوده". زِد دست او را نوازش کرد ".گردونه به اون حالتی که باید باشه برمی یک فرد رو
  ".ولی از خلقت، ما موهبتی رو داریم تا هر وقتی که مناسب باشه ازش استفاده کنیم. خلقت نیستیم

  "چرا بازوي تو مثل من شده؟.... ولی"

فقط درد و عدم توازنش گرفته میشه تا ما بتونیم قدرت و درمان رو، بهبودي . دود شدهانتقال اصلِ مریضی یا جراحت مس"
هاي نقره بافت سرآستینش را گرفته و آن را دوباره  زِد سوزن دوزي ".کنیم منتقل کنیم رو به کسی که داریم بهش کمک می

  ".دهیه طوري، آلودگیِ اسکرین از اون مانع عبور کر". بر روي دستش پایین کشید

  ".پس هر دومون باید دستمونو قطع کنیم". ي آدي چروك انداخت نگرانی به چهره

کنم کسی رو درمان کنم،  وقتی من سعی می. کنه متأسفانه این کمکی نمی. نه". زِد زبانش را چرخاند تا آن را مرطوب کند
اگرچه ". ره ایستاده و به آدي پشت کرددوبا ".تونم حس کنم که جراحت یا مریضی، همون عدم توازن، کجا قرار گرفته می

و عالوه ". اي پایین آمد صدایش تا حد زمزمه ".جراحت روي بازوت هست، آلودگیِ جادوي اسکرین به وضوح در تمام بدنته
  ".بر اون، االن در تمام بدن منه

رسید که موسیقی شاد از  ظر میبه ن. آمد را بشنود هاي محوي که از سالن غذاخوري در پایین می توانست صداي خنده زِد می
یک خواننده مشغول خواندن داستانی شنیع از پرنسسی بود که . کرد رنگ به باال ترواش می هاي اشرافی و خوش میان فرش

اي وعده داده بود  پدرش، پادشاه، او را به شاهزاده. خانه تغییر لباس داده بود ي پیشخدمت در یک مهمان به عنوان یک هرزه
طلب و ناکس رسوا کرده  پس از آنکه پرنسس، خواستگارش را به عنوان فردي طماع و فرصت. از او متنفر بودکه پرنسس 

ي  شد را تحمل کند، اما از پیشه هایی که از باسنش گرفته می بود، متوجه شده بود که علیرغم آنکه مجبور بود نیشگون
جمعیت با صداي . خانی و رقص گذرانده بود اش را به آوازه ي زندگی آمد و ادامه هرزگی بیشتر از پرنسس بودن خوشش می

  .کوبیدند هایشان را همراه با ریتم آواز می بلندي تشویق کرده و لیوان

  ".توي دردسر بزرگی افتادیم، پیرمرد". صداي آدي به نرمی از پشت سرش به گوش رسید

  ".آره". زِد بدون اینکه حواسش جمع باشد سرش را در تأیید تکان داد

  ".منو ببخش که چنین چیزي به سرمون آوردم. متأسفم زِد"

اگر بخواد تقصیر کسی باشه، مال منه . تقصیر تو نبوده، خانوم جان. ها گذشته گذشته". زِد تأسف او را با تکان دستش رد کرد
با  ".تت استفاده کنیکه قبل از استفاده از جادو روي این جراحت، اول فکر نکردم؛ بهاي اینکه بیش از عقلت از احساسا

  .خودش فکر کرد، و همچنین بهاي تخلف از قانون دوم جادوگري، اما آن را به زبان نیاورد
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باید یه نفر باشه که . آدي، فکر کن". هاي زیاد ردایش به دورش چرخیدند هنگامی که دوباره برگشت تا به آدي رو کند، چین
اون موقعی که دنبال دانش دنیاي زیرین بودي، کسی نبوده . سکرین بدونهي ا ي این آلودگی بدونه، کسی که درباره درباره

که باهاش مالقات کرده باشی و چیزي بدونه؟ حتی اگه فقط یه ذره باشه، ممکنه بهم سرنخ الزم براي خالص شدن از این 
  ".رو بده

ره سرش را از یک سمت به سمتی باالخ. همانطور که آدي با تأمل اخم کرده بود، وزنش بیشتر بر روي بالش قرار گرفت
  .دیگر تکان داد

تا حاال همشون . اونا پیر بودن، حداقل پیرتر از من. کردم، من جوون بودم وقتی که با زناي داراي موهبت مالقات می"
  ".مردن

  "هیچکدومشون دختري نداشتن؟ دختري که موهبت داشته باشه؟". زِد قدمی جلوتر آمد

! آره". اش پیدا شد ي چروك خورده باالخره لبخندي بر روي چهره. آمده و ابروهایش باال رفتندچشمان آدي به روي نگاه او 
خودش را بر روي آرنج سالمش باال  ".ي اسکرین رو بهم یاد داد، دختر داشت ترین چیزا درباره یه نفر که مقداري از مهم

موقع کوچیک بودن، ولی همشون موهبت  اون. همشون موهبت داشتن". لبخندش وسیعتر شد ".سه تا دختر". کشید
دونسته رو  ي کافی زنده مونده باشه، حتماً چیزایی که می اگه مادرشون به اندازه. ي من پیر باشن اونا نباید به اندازه. داشتن

  ".ي یه ساحره اینه شیوه. بهشون یاد داده

! پس باید بریم پیششون". هایی سرزنده برداشت هایش، زِد با هیجان قدم بر خالف درد خفیف جادویی بیگانه در استخوان
  "کجا هستن؟

اونا . نیکوبریسه". اش باال کشید پتو را تا روي چانه. ها دراز کشید اي خود را منقبض کرده و دوباره بر روي بالش آدي ذره
  ".توي یه قسمت دورافتاده از نیکوبریسه هستن

انگشت شصت و  ".دي داره و توي جهت نامناسبی از مسیر ما هستي زیا اونجا فاصله". زِد نفسی بیرون داد ".لعنت"
  "رسه؟ اي به ذهنت نمی کس دیگه". ي صافش پایین کشید اش را بر دو طرف چانه اشاره

یک  ".فقط پسر داشت": زمزمه کرد. کرد، انگشتان یک دستش را یکی یکی باز کرد آدي همانطور که با خودش زمزمه می
باالخره آخرین انگشتش را  ".دونست نه این یکی هم چیزي از اسکرین نمی. اونم فقط پسر داشت". انگشت دیگر را باز کرد

اون سه خواهر تنها کسایی هستن که ممکنه چیزي . متأسفم زِد". دستش در کنارش افتاد ".اینم که بچه نداشت". باز کرد
  ".بدونن و اونا هم توي نیکوبریسه هستن
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  "اون از کجا این چیزا رو یاد گرفته بود؟ شاید بتونیم بریم اونجاو خود این زن، مادرشون، "

تنها جایی که من . دونه فقط خود نور می". دستش لغزید و در کنارش قرار گرفت. آدي پتو را بر روي شکمش صاف کرد
  ".تونیم بریم تا دنبال جواب بگردیم نیکوبریسه هست دونم می می

  "!پس میریم به نیکوبریسه". سمت آسمان گرفتاش را به  زِد یک انگشت استخوانی

و با خاطرات . اونجا اسم منو به یاد میارن. زِد، توي نیکوبریسه مسلک پارسایان هستن". آدي با شک و تردید به او نگاه کرد
  ".خوبی هم به یاد نمیارن

  ".دو پادشاه قبل. اون مال زمان خیلی قبل بوده، آدي"

  ".ندارهزمان براي مسلک اهمیتی "

کردیم تا دور از چشم  خوب، کسی ما رو نمیشناسه؛ ما هویتمون رو مخفی می". اش را مالید کرد چانه زِد همانطور که فکر می
من که همین االنش هم دارم ". اخمی به آدي کرد ".مونیم خیلی ساده به عنوان دو تا تاجر ثروتمند باقی می. محافظ بمونیم

رداهاي فاخري که هر دو پوشیده بودند فکر آدي بود و فکري نبود که زِد از آن خوشش  ".پوشم این لباس مسخره رو می
  .آمده باشد

از تقال براي نشستن در تخت  ".کاري که باید بشه، باید بشه. اي نداریم رسه که چاره به نظر می". اي باال انداخت آدي شانه
  ".باید راه بیافتیم". خرناسی کرد

ي  من براي خودمون یه وسیله. تو ضعیفی و به استراحت احتیاج داري". رد کردن حرف او تکان دادزِد دستانش را براي 
همانطور که  ".کنم یه کالسکه یا چیزي کرایه می. دیگه خیلی سخته که سوار اسب سفر کنیم. کنم حمل و نقل جور می

اره که این لباساي پر زرق و برقو بپوشیم و وانمود باالخره اگه قر". زد یک ابرویش را باال برد لبخندي موذیانه به آدي می
  ".کنیم که مسافراي ثروتمند هستیم، بهتره که این نقش رو با یه کالسکه بازي کنیم

زِد رداي وافر را از تنش جلو . دهد ي بلند تمام قد مورد بررسی قرار می آدي او را تماشا کرد که خود را به دقت جلوي آینه
هایی  هایی سیاه و سر شانه ردا، از تار و پودي ضخیم و خرمایی رنگ بود، با آستین. بررسی کرد گرفته و حجم آن را

هایی  هایی از طالدوزي با طرح دور یقه و در قسمت روبروي آن، ردیف. دوزي داشتند ها، سه ردیف نقره سرآستین. دار باشلق
ي کلی آن  جلوه. طالیی داشت، نگه داشته شده بودکمرش با کمربند ساتن براق و قرمز رنگی که یک سگگ . مبهم بود

  .اي کند آنقدر خودنما و پر زرق و برق بود که باعث شد زِد در دلش ناله
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  .زِد دستش را بر روي شکمش گذاشته و تعظیمی نمایشی کرد. خب، بهرحال ضرورت ضرورت بود

  "چطور به نظر میام، خانوم جان؟"

  ".احمقانه". روي سینی برداشتاي رنگ از  آدي یک برش از نان قهوه

میشه بهت یادآوري کنم که خودت اینو انتخاب ". زِد سریعاً خود را راست کرده و یک انگشتش را براي زن تکان داد
  "!کردي

  ".منم حس کردم بجاست که تقاص پس بدي. تو مال منو انتخاب کردي. براي انتقام". اي باال انداخت آدي شانه

ي بهتر  ها قدم برداشته و با خودش زمزمه کرد که به نظرش آدي تا اینجاي کار نیمه روي سطح فرش زِد با اوقات تلخی بر
  ".ي حمل و نقلمون رو میدم من ترتیب وسیله. تو یکم استراحت کن". معامله را بدست آورده بود

کالهت یادت ": دهانی پر گفت رفت، با هایش جدا کرده و همانطور که زِد به سمت در می اي از نان را با دندان آدي تکه
  ".نره

  "!باید حتماً اون کالهم سرم کنم؟! لعنت، زن". ي پاهایش چرخید بر روي پاشنه. زِد در جایش خشک شد

ها خیلی  زاده اون مردي که لباسا رو بهمون فروخت گفت که اون کاله بین نجیب". اي جویده و سپس قورت داد آدي لحظه
  ".پرطرفدار شده

ي به  دادار را به زور بیرون داد و سپس کاله آویخته و قرمز رنگ را از روي میز مرمرینِ کنار درهاي دولنگهزِد نفسی ص
  "بهتر شد؟". آن را بر روي موهاي موجدارِ سفیدش انداخت. سمت اتاق خارجی برداشت

رش کجه" پ."  

ر طاووس بلند را باالخره دستش را باال برده و کاله مسخره را د. هایش را محکم کرد زِد مشت ر جایش درست کرده و پ
  .صاف کرد

  "خوشحال شدي؟"

زِد، من فقط به این خاطر گفتم احمقانه به نظر میاي، ". ي او باشد زد که این لبخند به قیافه زِد حدس می. آدي لبخندي زد
ر کنن، احمقانه به نظر ت خوان زیبایی کاملت رو کامل تیپی هستی که لباساي تجملی وقتی می چون تو اونقدر مرد خوش

  ".رسن می
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  ".اوه، ممنونم، مادام". تعظیم کوتاه دیگري کرد. ي زِد نشست دوباره لبخندي بر روي چهره

اي  با تغییر قیافه". زِد سرش را با اخمی پرسشگر کج کرد ".و در ضمن زِد، مراقب باش". ي نان را دو قسمت کرد آدي تکه
  ".توي اون آواز، ممکنه باسنتو نیشگون بگیرن که با این لباسا دادي، مثل پرنسسِ

  ".اي اجازه نمیدم که به قلمرو تو تجاوز کنه به هیچ فاحشه". زِد چشمکی شریرانه تحویل او داد

با خودش فکر کرد . کرد، از در خارج شد کالهش را به حالتی جلف کج کرده و در حالی که آهنگی شاد را با خود زمزمه می
زاده  رسید که یک نجیب به نظرش می. البته یک عصاي زینتی. باید یک عصا داشته باشد شاید می. دخواه که یک عصا می

  .باید عصاي مناسبی داشته باشد می

  

  فصل سی و چهارم

  

  

بوي مطبوع گوش بریان شده از . آمد ها باال می ي سالنی پر از جمعیت از پله از سالن غذاخوري هواي گرم به همراه همهمه
آمد  ها پایین می زِد همانطور که از پله. شد ي شیرین دود پیپ مخلوط می انگیزي با رایحه بلند بود و به طرز دل آشپزخانه

  .شکمش را مالید و به این فکر کرد که آیا براي چشیدن یک بشقاب از آن غذا وقت بگذارد یا نه

ترین آنها را از سبد بیرون کشید؛  زِد مزین. ودبر روي پاگرد، سبدي بلند قرار داشت که سه عصا را در خود جاي داده ب
عصاي پر زرق و برق را بر روي پاگرد چوبی . کاري شده بود اي تراشیده شده که بر رویش نقره عصایی صاف و تیره با دسته

سب کافی رسد، اما به عنوان دستیاري منا با خود فکر کرد که به نظر اندکی سنگین می. زد و طول و وزن آن را امتحان کرد
  .بود

هاي سفیدش را تا باالي آرنج گوشتالویش باال برده و پیشبندي  ، مردي خپله که آستین12خانه، آقاي هیلمن مالک مهمان
ها او را زیر نظر گرفته و بالفاصله با عجله از آن سمت اتاق به  سفید و براق پوشیده بود، به محض رسیدن زِد به پایین پله

ي آشنایی که به لبانش آمدند  هاي گرد و صورتی رنگ مرد، با خنده گونه. از سر راه خود کنار زدطرف زِد آمد و مردها را 
  .بیشتر فلمبه شد

                                                           
12 Hillman 
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  "!تون خیلی خوشحالم از دیدن دوباره! ارباب ریبنیک"

او . کرده بود زند، که یادش آمد این نامی بوده که خود را با آن معرفی زِد تقریباً چرخید تا ببیند که مرد با چه کسی حرف می
است، و آدي را به نام الدا معرفی کرده بود و گفته بود که همسرش  13دار گفته بود که نامش روبِن ریبنیک خانه به مهمان

  .روبن. این نام را با لذت در ذهنش چرخاند. آمد زِد همیشه از نام روبِن خوشش می. است

  ".لطفاً منو روبِن صدا کنید، جناب هیلمن"

  ".البته. البته، ارباب ریبنیک". انی در تأیید خوردسرِ مرد تک

  "تونم متقاعدتون کنم تا این یکی رو بفروشید؟ می. بینم که نیاز به یه عصا دارم این اواخر می". زِد عصا را جلویش گرفت

ه، و منم بهش اجازه کن م اینا رو درست می برادرزاده. هر چی شما بخواید، ارباب ریبنیک". مرد دستانش را به اطراف باز کرد
اما این یکی یه عصاي مخصوص و گرون قیمتی . پسند من به نمایش بذاره هاي مشکل دم تا اونا رو اینجا براي مهمون می

. سرش را به جلو خم کرد تا مخفیانه صحبت کند. ي شکاك زِد، مرد جلو آمده و عصا را بلند کرد با دیدن چهره ".هست
ي  دونید، آخه ممکنه فکراي ناجوري درباره می. من اینو به هر کسی نشون نمیدم. رباب ریبنیکاجازه بدید نشونتون بدم، ا"

  ".ایش از هم جدا میشه پیچونیدش و اینجا از روي نوار نقره بینید؟ می می. اینجا. کار و کسب من بکنن

یه حفاظت مخفیانه . یم متر فوالد کلتونیتقریبا ن". اي براق را نشان دهد مرد، دو قسمت را چند سانت از هم جدا کرد تا تیغه
  "....ولی مطمئن نیستم که شما براي هدف معمولیتون چنین چیز گرونی رو . زاده براي یه نجیب

مکانیزم دقیق طراحی شده صداي تق نرمی کرد و دو . ي باریک را به داخل فشار داده و کمی دسته را چرخاند زِد تیغه
قیمتش رو به صورتحساب اتاقم . خیلی پر زرق و برق نیست. از ظاهرش خوشم اومده. ههمین خوب". قسمت بهم قفل شدند

  .نجیب زادگانِ ثروتمند قرار نبود که قیمت چیزي را بپرسند ".اضافه کن

و اگه ممکنه اضافه کنم که . البته. البته ارباب ریبنیک". آقاي هیلمن سرش را براي تعظیم پایین آورده و دوباره بلند کرد
تونم بهتون یه میز تعارف کنم، ارباب ریبنیک؟ اجازه بدید براتون یه میز  می. واقعاً جذابه. تخاب خیلی عالیی هم کردیدان

  "....بذارید ترتیبی بدم که. کنم یه نفرو بلند می. خالی کنم

  ".یلی خوبهاون میز خالی توي اون گوشه، نزدیک آشپرخونه خودش خ". زِد با عصاي جدیدش اشاره کرد ".نه، نه"

                                                           
13 Ruben Rybnik 
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اونجا؟ اون نه، قربان، لطفاً اجازه بدید که براتون یه میز بهتر جور ". مرد با نگرانی به جایی که زِد اشاره کرده بود نگاه کرد
. اون هر آوازي که بتونید اسم ببرید رو بلده. مطمئنم که مایلید یه آواز شاد بشنوید. شاید بخواید نزدیک خواننده باشید. کنم

  ".تون رو به من بگید و منم ترتیبی میدم که اونو براتون بخونه د عالقهآواز مور

  ".تون میاد رو به آواز ترجیح میدم من بوهاي محشري که از آشپزخونه". زِد به جلو خم شده و چشمکی به مرد زد

واقعاً منو ". ایت کردآقاي هیلمن با غرور لبخندي زده و سپس دستانش را به سمت میز خالی گرفت و زِد را به آن سمت هد
اجازه بدید براتون یه . تا حاال هیچ کس مثل شما براي غذاهاي من غش و ضعف نکرده. کنید، ارباب ریبنیک مفتخر می
  ".بشقاب بیارم

رسه رو  لطفاً روبن صدام کنید، یادتون میاد؟ و واقعاً محظوظ میشم تا یه برش از اون کبابی که بوش به مشامم می"
  ".بچشم

چالند، پس از نشستن زِد در کنار دیوار، بر  ي پیشبندش را در یک دست می همانطور که گوشه ".ارباب ریبنیک، البته بله،"
  ".کنم هر روز براشون دعا می. بانو ریبنیک حالشون چطوره؟ امیدوارم بهتر شده باشن". روي میز به جلو خم شد

  ".متأسفانه مثل سابق هستن". زِد نفس عمیقی کشید

بذارید اون بشقاب کباب رو ". مرد به سمت درب آشپزخانه رفت ".کنم بازم براشون دعا می. خیلی متأسفم. داد، اي داداي "
  ".براتون بیارم

ي طاس، بر  خواننده. زِد عصاي جدیدش را به دیوار تکیه داده و پس از رفتن مرد، کالهش را برداشت و روي میز انداخت
خود خم شده بود، گویی که به طور دائمی در  14ي سکویی کوچک نشسته و بر روي عوداي بر باال روي صندلیِ سه پایه

خواند؛  ران می هاي یک ارابه ي ماجراجویی اطراف آن قالب گرفته باشد، و تارهاي آن را با شور زده و آوازي سرزنده درباره
ع و زنانی حتی بدتر، و اینکه چگونه آن مرد هاي بد، از یک شهر به شهري دیگر با غذاهایی نامطبو سفر مرد از میان راه

  .هاي کور کننده بود هاي رگباري و برف هاي پر پیچ و خم، باران دار و گذرگاه هاي شیب عاشق سختیِ باالرفتن از تپه

 هاي زِد یک مرد را نگاه کرد که به تنهایی در پشت میزي کنار دیوار در آنسوي اتاق نشسته و همانطور که به ماجراجویی
شالقی به تمیزي در . داد داد، چشمانش را در حرقه گردانده و سرش را به اطراف تکان می بعید و ناممکنِ مختلف گوش می

کردند که این آواز، داستان  مردهاي دیگري که بر سر میزها نشسته بودند، فکر می. جلویش گرد شده و روي میز قرار داشت
بعضی از مردانی که بیشتر مست . کوبیدند هایشان را به میز می خواندند، لیوان میمناسبی است و همانطور که همراه خواننده 

                                                           
  .هاي كشيده و بنده اي گالبي شكل تشكيل يافته يك نوع آلت موسيقي شبيه تار كه از تعدادي سيم 14
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کردند بگیرند، اما فقط  کردند تا نیشگونی از دخترانِ پیشخدمتی که لبخند به لب داشته و از کنارشان عبور می بودند، سعی می
  .آمد هوا به دستشان می

اي آراسته نشسته بودند، احتماالً تاجرها و همسرانشان، و در میان خود ه بر روي میزهایی دیگر، مردان و زنانی با لباس
پوش، در حالی که شمشیرهایی براق به خود بسته بودند، بر  زادگانِ شیک نجیب. گرفتند صحبت کرده و آوازها را نادیده می

رقصیدند؛  ها با هم می تنها، زوجدر فضایی خالی میان خواننده و مرد . تر سالن نشسته بودند روي چند میز در قسمت ساکت
زِد با رنجش متوجه شد که . بعضی از آنها دخترانِ پیشخدمت و مردانی بودند که براي آن دور از رقص به آنها پول داده بودند

رسیدند و هیچکدام با یک پر تزیین نشده  ها به نظر کاربردي به نظر می اگرچه مردان زیادي کاله داشتند، اما تمام کاله
  .بودند

بازي کردن نقش یک . نفس عمیقی کشید. دوتا. هاي طالیش را بشمارد زِد دستش را به داخل یک جیب برد تا سکه
خوب، اگر قرار بود براي سفر تا . آمدند دانست که حتی خود ثرتمندان چگونه از پسش برمی نمی. ثروتمند پرخرج بود
توانست اجازه دهد که آدي بر آن اسب  دیگر نمی. کرد ین زمینه کاري میي حمل و نقلی جور کند، باید در ا نیکوبریسه وسیله

  .سوار شود؛ آدي خیلی ضعیف بود

بشقاب سفید دورطالیی . پرید، از درب آشپزخانه وارد شد آقاي هیلمن در حالی که به سبکی و با نشاط بر روي پاهایش می
از هر دستش یک . اندکی مکث کرد و سپس کمرش را راست کردي بریان بود را در مقابل زِد گذاشت،  که انباشته از بره

سریعاً دستمالی تمیز از . انگشت را دوباره جلو آورد و در اطراف بشقاب گذاشت تا آن را به شکل دقیقی چرخانده و تنظیم کند
ت، بهتر است با اش اس زِد تصمیم گرفت که اگرچه گرسنه. اي کمرنگ را از روي میز پاك کرد جایی بیرون آورده و لکه

  .اش را برایش پاك کند احتیاط بخورد، مبادا که آقاي هیلمن به چابکی بیاید و چانه

  "خونه؟ تونم براتون یه لیوان آبجو بیارم، ارباب ریبنیک؟ به حساب مهمون می"

  ".یه قوري چاي بیارید خیلی محشر میشه. لطفاً منو روبن صدا کنید، اسمم اینه"

  "اي از دستم برمیاد؟ غیر از قوري چاي کار دیگه. ریبنیک، البتهالبته ارباب "

  "نسبت تبدیل طال به نقره، این روزا چنده؟". آقاي هیلمن هم همینکار را کرد. زِد کمی به سمت مرکز میز خم شد

. را صاف کرد گلویش ".چهل ممیز پنجاه و پنج صدم به یک": اي درنگ اعداد را از بر گفته و پاسخ داد مرد بدون لحظه
. کنم خیلی دقیق پیگیري نمی". خواهی لبخندي زد با معذرت ".حداقل این چیزیه که به ذهنم میاد. فکر کنم همین باشه"

  ".آره، فکر کنم همین درست باشه. چهل ممیز پنجاه و پنج صدم به یک. کنم همین باشه ولی فکر می
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ي طالیش را بیرون آورده و آن را با یک انگشت  الخره یکی از دو سکهبا. کند زِد وانمود کرد که روي این عدد کمی فکر می
  .دار سر داد خانه بر روي میز به سمت مهان

. ممکنه لطف کنید و اینو برام تبدیل کنید؟ و مایلم که به دو تا کیسه تقسیم بشه. هاي خُردم کم شده به نظر میاد که سکه"
و لطفاً . ي سوم بذارید هاي مس تبدیلش کنید و اونا رو توي یه کیسه کهي نقره بردارید و به س از یه کیسه یه سکه

  ".خونه نگه دارید هاي زیر ممیز رو براي مهمون خورده

  ".و خیلی ممنون. البته، ارباب ریبنیک، البته". آقاي هیلمن دوبار به سرعت تعظیمی جانانه کرد

پس از آنکه مرد رفت، زد به . سختی توانست رفتنِ آن را ببیندمرد چنان با سرعت سکه را از روي میز برداشت که زِد به 
نزدیک اواخر غذایش، آقاي هیلمن . داد جوید مردم را تماشا کرده و به آوازها گوش می جان کباب بره افتاد و همانطور که می

  .برگشته و هیکل عریض و گردش را میان زِد و جمعیت قرار داد

اي کمرنگ و بیست تا توي  نوزده تا توي اون کیسه قهوه. ها ارباب ریبنیک نقره". قرار داد ي کوچک بر روي میز او دو کیسه
تر و سبز رنگ را بر روي میز گذاشته و به جلو  اي سنگین زِد آنها را در ردایش قرار داد و مرد دیگر کیسه ".اي تیره اون قهوه
  ".ها هم توي این و مس". هل داد

  "و چایی چی؟". زِد با لبخندي تشکر کرد

زادگان  یکی از نجیب ".ها، فراموش کردم توي تبدیل کردن سکه. ببخشید". اش زد مرد درشت هیکل با دست به پیشانی
مرد بازوي یکی از دختران پیشخدمت را که . دار را جلب کند خانه کرد توجه مهمان داد و سعی می داشت دستش را تکان می
و زودباش، . براي ارباب ریبنیک یه قوري چاي بیار! جولی". آمد گرفت آشپزخانه بیرون میها از  داشت با یک سینی از لیوان

هیلمن با لبخندي دوباره . اش حرکت کرد جولی لبخندي به زد زده و سري تکان داد و سپس با عجله با سینی ".عزیز جان
تونم براتون انجام بدم،  اي هست که می ر دیگهاگه کا. جولی ترتیبش رو میده، ارباب ریبنیک". رویش را به سمت زِد گرداند

  ".لطفاً بفرمایید

  ".تونی منو روبن صدا کنی می. اوه، آره"

زاده  با سرعت به سمت آن نجیب ".البته، ارباب ریبنیک، البته". اي کرده و سري تکان داد آقاي هیلمن با حواس پرتی خنده
  .رفت
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نباید به مرد چیزي بیش از . آمد او از نام روبن خوشش می. ا در آن فرو کرداي دیگر از بره را بریده و چنگالش ر زِد تکه
داشت، جولی را تماشا کرد که در  هاي چنگال برمی هایش از روي دندانه در حالی که گوشت را با دندان. گفت همان نام را می

  .رفت سالن حرکت کرده و میان میزهاي شلوغ اینطرف و آنطرف می

هایی بلند به  ها را در اطراف میزهایی از مردان خشن و زمختی که همگی کت د، جولی را دید که لیوانجوی همانطور که می
جولی مجبور بود خم شود . هنگامی که آخرین لیوان را جلوي آخرین مرد گذاشت، مرد چیزي به او گفت. تن داشتند گذاشت

اش  جولی کمرش را صاف کرده و با سینی. خنده منفجر شدندمردها ناگهان از . تا بتواند از میان صداي همهمه آن را بشنود
جولی جیغ کوتاهی کشید ولی . شد، مرد او را نیشگون گرفت همانطور که به آرامی داشت از آنجا دور می. ي مرد زد به کله

  .به راهش ادامه داد

االن چاییتون رو براتون میارم، ارباب ". شد، به سمت او خم شد و لبخندي زد هنگامی که جولی داشت از کنار میز زِد رد می
  ".ریبنیک

همیشه . دیدم که چه اتفاقی افتاد". زِد یک انگشتش را به سمت میز مردانِ پر سر و صدا اشاره کرد ".اسمم روبن هست"
  "مجبوري که اینجور چیزایی رو تحمل کنی؟

. مردیه که تابحال شنیدم، و من بد دهنیاي زیادي رو شنیدمولی بد دهنترین . آزاره اون تقریباً بی. اوه، اون فقط اُسکار بود"
 ".ش بگیره کنه تا یمقدار از اون حرفاي کثیفشو تحویلم بده، بجاش سکسکه کنم که وقتی دهنشو باز می بعضی وقتا آرزو می

. خوام معذرت می. وادخ و حاال یه لیوان دیگه هم می". اي از موها را که بر روي صورتش ریخته بودند عقب زد با فوت، دسته
  "....االن براتون چاییتون رو میارم، ارباب ریب. زنم من زیادي حرف می

  ".روبن"

  .جولی لبخندي زیبا تحویلش داده و با عجله رفت ".روبن"

توانست داشته  چه ضرري می. آرزویی کوچک. خورد، میزِ مردان پر سر و صدا را تماشا کرد زِد همانطور که منتظر بود و می
گذاشت، زِد انگشتش را خم کرده و به او  همانطور که آنها را بر روي میز می. باشد؟ جولی با چاي و یک فنجان برگشت

  .اشاره کرد تا به جلو خم شود

  "بله، روبن؟". کرد، بندهاي پیشبندش را از پشت محکم کرد جولی به جلو خم شده و همانطور که این کار را می

اسکار نباید . تو یه خانوم خیلی دوست داشتنی هستی، جولی". ي او گذاشت تش را به زیر چانهجادوگر به آرامی یک انگش
اي آهسته و قدرتمند تبدیل شد  صدایش پایین آمده و به زمزمه ".دوباره با بددهنی باهات صحبت کنه، یا بهت دست بزنه



98 

 

 

ش رو بهش میدي، اسمش رو صدا کن و به چشماش وقتی که آبجو". اندازد رسید هوا را به جرقه می که تقریباً به نظر می
کنم، و اونوقت آرزویی که به من گفته بودي محقق میشه، ولی گفتن  نگاه کن، همونطوري که من االن به چشمات نگاه می

  ".ي من رو به یاد نمیاري این آرزو یا قبول شدنش از ناحیه

  "گفتی؟متأسفم روبن، چی ". شد، پلکی زد جولی همانطور که راست می

گفتم بابت چاي ممنونم، و پرسیدم کسی اینجا هست که یه تیم از اسب و یه کالسکه براي کرایه دادن ". زِد لبخندي زد
  ".داشته باشه

. گرفت، نگاهی به اطراف انداخت هایش می همانطور که لب پایینش را در میان دندان "...خوب. اوه". جولی دوباره پلک زد
. بعضیاشون اجاره میشن. ، نصف مردایی که به خوبی تو لباس نپوشیدن، گاریچی هستننصف مرداي اینجا، خوب"

و اونا، ... اونا". اي به چند میز کرد اشاره ".کنن و مشتریاي دائم اینجا هستن و فقط دارن رد میشن بعضیاشون بارکشی می
  ".البته اگه بتونی از مستی درشون بیاري. ممکنه استخدام بشن

زِد او را تماشا کرد که آن را به آنطرف سالن برده و جلوي اسکار قرار . کر کرده و جولی رفت تا آبجو را برساندزِد از او تش
هاي جولی را دید که نام او را  زِد لب. جولی به چشمان او خیره شد. مرد با لبخندي مست، نگاهی هرزه به او انداخت. داد

. حباب ترکید. حبابی از دهانش به هوا بلند شد. ، اما در عوض سکسکه کرداسکار دهانش را باز کرد تا صحبت کند. بردند
با خودش فکر کرد . اش با اخمی در هم رفت کرد، پیشانی زِد همانطور که نگاه می. ي افراد دور میز از خنده منفجر شدند همه

  .که عجیب است

مردها از خنده . آمدند ها به پرواز درمی کرده و حبابکرد تا با جولی صحبت کند، سکسکه  هر بار که اسکار دهانش را باز می
ي آنها توافق داشتند که اگر جولی این کار را  همه. کردند که در آبجوي او صابون ریخته باشد ریسه رفته و جولی را متهم می
هاشان تنها  ندههنگامی که مرد تنها، جولی را به سمت خود طلبید، جولی مردها را با خ. کرده باشد، اسکار حقش بوده

  .پس از آنکه مرد تنها چیزي را درخواست کرد، جولی براي تأیید سري تکان داده و به سمت آشپزخانه آمد. گذاشت

بیشتر بوي . اون ممکنه یه تیم اسب داشته باشه". اي به آن مرد تنها کرد جولی در کنار میز زِد مکث کرده و با سرش اشاره
تونم متقاعدش کنم تا هیچی از پوالش رو  فقط اینه که نمی. ببخشید. حرف خوبی نبود". داي کر خنده ".اسب میده تا آدم
  ".خواد براش یکم چایی بیارم می. خرج آبجو کنه

یه رفت و ". چشمکی به دختر زد ".میرم چاییم رو باهاش شریک میشم. من بیشتر از اونی دارم که خودم بتونم بخورم"
  ".میشهبرگشت براي تو صرفه جویی 
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  ".پس اینم یه فنجون دیگه. ممنونم، روبن"

مردها ساکت شده بودند و اسکار دیگر سکسکه . ي درشت کباب را در دهانش گذاشته و اتاق را ورانداز کرد زِد آخرین تکه
  .داده بودخواند که معشوقش را از دست  ي مردي می انگیز درباره دادند که آوازي غم شان به خواننده گوش می همه. کرد نمی

هنگامی که کالهش را به یاد آورد، نفرینی زیر لب فرستاد و . ها را برداشت و به سمت میزِ مرد رفت زِد قوري چاي و فنجان
عمداً از نزدیک اسکار رد شد و با دقت او را . آن را بلند کرد و در همان حین متوجه عصا شده و آن را نیز به دست گرفت

اکنون . اي باال انداخت زِد در ذهنش شانه. بفهمد که چرا مرد موقع سکسکه حباب بیرون داده بود توانست نمی. برانداز کرد
  .رسید، اگرچه اندکی بیش از حد مست بود ي کافی معمولی به نظر می مرد به اندازه

  .ها را باال گرفت قوري و فنجان. جادوگر در کنار میزي که مرد تنها در آن بود توقف کرد

  "تونم باهاتون شریک بشم؟ می. از اونکه بتونم بنوشم چایی دارم من بیشتر"

مرد، دستان بزرگش را از . داد مرد واقعاً بوي اسب می. زِد لبخند زد. مرد با اخمی عبوسانه از زیر ابروهاي پرپشتش نگاه کرد
و سپس دوباره دستانش را به سینه هم باز کرد، شالقِ گرد شده را به یک سمت میز هل داد و به زِد اشاره کرد تا بنشیند، 

  .زد

  ".روبن هستم.... من. خوب، خوشبخت شدم، ممنونم"

  .زِد کالهش را بر روي میز انداخته و ابروهایش را در دعوت به پاسخ باال برد

  "خواي؟ چی می. 15ایهِرن": دار گفت مرد با صدایی عمیق و طنین

و با دست دیگر رداي ضخیمش را باال گرفت و بر روي نیمکت نشست و زِد با یک دست عصایش را میان زانوانش قرار داده 
خواستم چاییم رو شریک بشم،  خوب، من فقط می". اش بیرون کشد سعی کرد چروکی کلفت را از زیر باسن استخوانی

  ".ایهرن

  "خواي چیه؟ چیزي که واقعاً می"

  ".شته باشیفکر کردم که شاید یمقدار کار الزم دا". زِد براي مرد چاي ریخت

  ".کار دارم"

                                                           
15 Ahern 
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  "واقعاً؟ چه جور کاري؟". زِد براي خودش چاي ریخت

میزيِ جدیدش را مورد موشکافی قرار داد و نه هیچ چیز  ایهرن دستانش را باز کرده و از پشت تکیه داد و فقط چشمان هم
پشمی سبزِ یشمی قرار گرفته  هاي وسیعش افتاده و بر روي یک پیراهن او یک کت بلند داشت که بر روي شانه. دیگر را

رسید هر از  هایش را بپوشانند، و به نظر می اش به اندازه کافی بلند بودند تا تقریباً گوش موهاي زبر و اکثراً خاکستري. بود
هایی صورتی رنگ از  هاي عمیقش، لکه صورت آفتاب خورده و داراي چین. شد چندي زحمتی براي شانه کردنشان صرف می

  .گی داشتجاي سرمازد

  "خواي بدونی؟ براي چی می"

تونم یه پیشنهاد بهتر بهت بکنم یا  تا ببینم که آیا می". اي باال انداخت نوشید، شانه اي از چایش می زِد همانطور که جرعه
رین کرد، تهیه نماید، اما قضاوتش این بود که این بهت توانست هر مقدار طالیی را که مرد درخواست می البته زِد می ".نه

  .اي دیگر نوشید همانطور که منتظر بود جرعه. رویه نخواهد بود

دونی، ما  می. 17برم تا وینستَد بعضی وقتا می. کنم و تا اینجا براي آهنگراي توي پِنورو میارم آهن بار می 16من از تریستن"
  ".کنیم ها رو توي کل سرزمین میانه درست می کلتونا بهترین سالح

شنیدم که ". کاري شده گذاشت زِد دستانش را بر روي عصاي نقره. اخم ایهرن تیره شد ".دممن یه طور دیگه شنی"
ي یک  خواننده آواز جدیدي درباره ".سالحاي کلتون بهترین شمشیراي کل سه سرزمین هستن، نه فقط سرزمین میانه

نوشتن صادر کند، اما هرگز به  پادشاهی که صدایش را از دست داده و مجبور بود دستوراتش را با. پادشاه شروع کرد
براي این فصل از سال بار ". هیچکدام از مردمش اجازه نداده بود تا سواد یاد بگیرند و بنابراین سلطنتش را نیز از دست داد

  ".سنگینیه که بخواي بکشی

فهمیم کی واقعاً  ه میاون موقع هست ک. توي گل و شُل. توي بهار بدتره". ایهرن کوچکترین نشانی از لبخند را آشکار کرد
  ".تونه گاري ببره و کی فقط بلده حرف بزنه می

  "کارِ مداوم و ثابتیه؟". تر کرد زِد فنجان پر را چند سانت به مرد نزدیک

  ".ي کافی هست که شکممو سیر نگه داره به اندازه". ایهرن باالخره فنجان را برداشت

                                                           
16 Tristen 
17 Winstead 
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فکر کردم تو باید مردي باشی که با استفاده از این آشنا ". ا بلند کردي شالق ر هاي چرمِ به هم بافته زِد یکی از حلقه
  ".هست

این ابلها فکر ". اش بطور مبهم به سمت سالن اشاره کرد با چانه ".هاي متفاوتی براي کار کشیدن از یه تیم اسب هست راه"
  ".خوان رو با زور شالق بدست بیارن تونن اون چیزي که می کنن که می می

  "کنی؟ اینطور فکر نمیو تو "

خوام،  زنم تا حواسشونو جمع کنم، تا بفهمن که من چی می من با شالقم به هوا می". ایهرن سرش را به اطراف تکان داد
اگه . خورن کنه چون تمرینشون دادم که کار کنن، نه براي اینکه شالق می تیم من برام کار می. اینکه کجا پاشونو بذارن
خوام، نه یه تیمی که وقتی شالقو احساس کردن از  شم، یه تیمی الزم دارم که بفهمه من چی میتوي یه جاي باریک با

  ".خوام مال خودمو بهشون اضافه کنم نمی. هاي عمیقِ پر از استخوناي آدم و اسب هست ي کافی دره به اندازه. جاشون بپرن

  ".به نظر میاد که کارتو خوب بلدي"

  "هستی؟» کاري«تو توي چه جور ". زِد اشاره کرد ایهرن با فنجانش به رداي فاخر

  "!هاي دنیا، آقا بهترین میوه". یک انگشتش را به سمت آسمان گرفت ".باغستان": زِد گفت

هاي دنیا رو پرورش  کنن تا بهترین میوه منظورت اینه که صاحب زمین هستی و دیگران کار می". ایهرن خرناسی کرد
  ".بدن

من خودم تنهایی شروع کردم به کار . از اولش اینطوري شروع نشده بود. البته، براي االن. فهمیدي درست". اي کرد زِد خنده
هایی که هر کسی چشیده رو  شب و روز به درختام رسیدگی کردم و سعی کردم بهترین میوه. ها و تالش، اونم براي سال

  .م و گرسنگی کشیدمچندین بار خودم ناموفق بود. خیلی از درختا موفق نبودن. تولید کنم

تونستم  هایی که می هاي مسی رو هم ذخیره کردم و توي سال تک سکه تک. ولی باالخره موفق شدم که کارمو بهتر کنم"
چینی کردم، حمل و نقلشون کردم و فروختمشون، اونم همشو خودم  کاشتم، مراقبت کردم، میوه. زمیناي بیشتري خریدم

توي چند سال اخیر، چند نفرو . منو به عنوان بهترین شناختن و من توي کارم موفقتر شدمهاي  به مرور مردم میوه. تنهایی
دارم، تا محصولم در سطح کیفیتی  ولی هنوزم دستمو به کار مشغول نگه می. استخدام کردم که برام به کارا رسیدگی کنن

  "تر از اینو داري؟تو توي کار خودت انتظار موفقیتی کم. که مردم ازم انتظار دارن باقی بمونه



102 

 

 

ایهرن فنجانش را براي چاي . زِد به عقب تکیه داده و همانطور که مغرور از داستانی بود که بالبداهه ساخته بود، لبخند زد
  .بیشتر جلو گرفت

  "این باغستانا کجا هستن؟"

  ".قبل از اینکه مرز ایجاد بشه رفتم اونجا. توي وستلند"

  "و براي چی االن اینجا هستی؟"

ما هردومون پیریم، و حاال . دونی، همسرم حالش زیاد خوب نیست خوب، می". د به جلو خم شده و صدایش را پایین آوردزِ
. شناسه که ممکنه بتونن کمکش کنن اونجا درمانگرایی رو می. خواد سرزمین مادریش رو ببینه که مرز فرو ریخته، اون می

تر از اونه که دیگه سوار اسب بشه، مخصوصاً با این وضع آب  رم مریضهمس. کنم تا به اون زن کمک کنم من هر کاري می
حاضرم هر بهایی رو بپردازم، هر بهایی که . خوام یه نفرو استخدام کنم تا ما رو ببره پیش درمانگراي اون و هوا، بنابراین می

  ".از دستم بربیاد، تا اونو به اونجا برسونم

  "رید؟ حاال کجا می. اي میاد ظر سفر نسبتاً منصفانهبه ن". ي ایهرن تا حدي نرمتر شد چهره

  ".نیکوبریسه"

صدایش را پایین آورده و به جلو خم  "!چی؟". مقداري از چاي به بیرون ریخت. ایهرن فنجانش را محکم بر روي میز کوبید
  "!االن وسط زمستونه، مرد". ي میز به شکم نیرومندش فشرده شد شد، و لبه

  ".فکر کردم گفتی که بهار از همه بدتره". ي فنجانش کشید ر لبهزِد انگشتش را به دو

اگه از وستلند . شادا اونجا به سمت شمال غربیه، اونورِ کوهستانِ رنگ". ایهرن خرناسی کرده و نگاهی مشکوك انداخت
  ".رد بشید و برگردیدشادا رد شده باشید؟ حاال مجبورید دوباره ازش  اومدي تا بري نیکوبریسه، براي چی باید اول از رنگ

ما داشتیم . من خودم اهل حوالی آیدیندریل هستم". باالخره یافت. زِد غافلگیر شده بود و مجبور بود تقال کند تا جوابی بیابد
ي جنوب از کوها رد  من فکر کردم که توي منطقه. رفتیم تا یه سري بزنیم و بعد موقع بهار بریم به نیکوبریسه اول اونجا می

ولی الدا، همون زنم، اون مریض شد و من تصمیم گرفتم که، خوب، بهتره . عد بریم به شمال شرقی به آیدیندریلبشیم، ب
  ".بریم درمانگراش رو ببینیم

  ".شدید رفتین به نیکوبریسه، بعد از کوهستان رد می براتون بهتر بود که اول می"
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که چطور میشه کاري که اشتباهی انجام شده رو به حالت  خوب، ایهرن، تو بلدي". زِد دستانش را بر روي عصایش گذاشت
  "ي تو انجام بدم؟ اولش برگردوند، تا من بتونم دوباره زندگیم رو طبق توصه

بهت بگم ". اي فکر کرد و باالخره با خستگی نفسی بیرون داد لحظه ".فکر کنم نه". اي خرناس مانند کرد ایهرن خنده
  ".خوام یا نه دونم که منم چیزي از این دردسر می نمی. دنبال دردسر میري تو داري. روبن، راه خیلی درازیه

پس بگو ببینم، ایهرن، اگه به نظرت این کار اینقدر ". نگاهش را در سطح سالن گرداند "واقعاً؟". زِد یک ابرویش را باال برد
  "بهتري از تو هستن؟ تونن این کارو انجام بدن؟ کدومشون گاریچی شاقه، کدوم یکی از مرداي اینجا می

زنن تا اینکه عقل  گم که خودم بهترینم، ولی این جماعت بیشتر الف می من نمی". ایهرن جمعیت را با ترشرویی نگاه کرد
  ".حتی فکرشم نکن که یکی از اینا بتونه با موفقیت این کارو انجام بده. داشته باشن

  ".کنی قیمتو باال ببري کنم که تو فقط داري سعی می فکر میایهرن، من ". زِد با ناراحتی بر روي نیمکتش جابجا شد

  ".کنی اونو پایین بیاري کنم تو داري سعی می و منم فکر می"

کنی سخت  کنم که این سفر اونقدرا هم که تو وانمود می فکر نمی". زِد اجازه داد تا محوترین لبخندش به لبانش بنشیند
  ".باشه

  "ست؟ نی سادهک تو فکر می". اخم ایهرن بازگشت

خوام که به یه سمت دیگه سفر  من فقط ازت می. کنی تو بهرحال االن داري توي زمستون سفر می". اي باال انداخت زِد شانه
  ".کنی، همین

اول از همه ! خواي بري توي دردسره خوب، اون سمتی که تو می". ایهرن به جلو خم شد و عضالت فکش منقبض شدند
ترین راه از وسط گالیا رد میشه، مگه اینکه بخواي  بدتر اینکه، کوتاه. کوبریسه جنگ محلی هستاینکه شایعه شده توي نی

  ".چند هفته وقت بذاري تا از گذرگاهایی که توي جنوب هستن رد بشیم

شهراي کلتون . شنیدم که میگن توي مرز جنگ درگرفته. بین گالیا و کلتون دردسر درست شده". تر آمد صداي مرد پایین
رفتن به گالیا . ست همه جا حرف همین قضیه. مردم اینجا توي پِنورو نگرانن، چون به مرز گالیا خیلی نزدیکن. رت شدنغا

  ".ي دردسره مطمئناً مایه

  ".هارا به خونه فراخونده شدن نیروهاي دي. جنگ تموم شده. ي افراد پرحرفه جنگ؟ فقط شایعه"
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  ".ي گالیا حمله. ها نه هارایی ي دي حمله" .ایهرن به آرامی سرش را به اطراف تکان داد

کنه و انبارش آتیش  خوره و چپش می هر دفعه که یه کشاورز دستش به چراغش می! مهمله": زِد با لحن تندي گفت
 دلم. بینن ها کلتونا رو مقصر می بره، گالیایی ي گالیاست، و هر باري که یه بره رو گرگ می کنن حمله گیره، کلتونا فکر می می
یک انگشتش را براي مرد تکان  ".ها پرتاب شدن رو داشته باشم خواد پول تمام اون تیرایی که بیخودي به سمت سایه می
ي اونایی که دستورش رو صادر کرده  کرد، شوراي مرکزي کله اگه هرکدوم از کلتون یا گالیا به اون یکی حمله می". داد

  "!چنین چیزي اجازه داده نمیشه". صایش را به زمین زدع "!خواد باشه برید، حاال هر کسی می بودن می

گیراي بدجنس حتی کمتر  ي اون اعتراف دونم و درباره ي سیاست نمی من چیزي درباره". ایهرن اندکی خود را به مچاله کرد
چیزي . از تیر بشه ها رد میشه، پر تونه باعث بشه تا کسی که از توي اون سایه دونم عبور کردن از گالیا می فقط می. دونم می

  ".کنی نیست خواي به اون آسونیا که فکر می که تو می

یک چیزي که آدي گفته بود در اعماق ذهنش به او . او وقت چنین چیزهایی را نداشت. شد زِد داشت از این بازي خسته می
کند، بنابراین چایش را با یک زِد تصمیم گرفت تا جر و بحث را به هر شکلی که شده تمام . ي نور چیزي درباره. نق میزد

  .قورت تمام کرد

  ".بینم که تو مردي نیستی که بتونی منو به نیکوبریسه برسونی ولی می. وگو ازت ممنونم، ایهرن بابت گفت"

ي بزرگش را بر بازوي زِد گذاشت و او را به نشستن ترغیب  ایهرن یک پنجه. زِد برخواسته و دستش را به سمت کالهش برد
  .خود را بر روي نیمکتش جلوتر کشید مرد. کرد

کلتونا از فشار جنگ محفوظ موندن، ولی خیلی . هارا تجارتو مختل کرده جنگ با دي. ي سختی بوده نگاه کن روبن، زمانه"
ي تجاري نیست، ولی هنوز  ي سابق محموله دیگه به اندازه. تجارت کردن با آدماي مرده کار سختیه. هامون نه از همسایه
  .خوان بار رو جابجا کنن ي کافی آدمایی داریم که می اندازه بیش از

 ".کنه توي یه فرصتی که به دست اومده، بهترین قیمت رو بگیره سرزنش کنی تونی یه نفرو براي اینکه سعی می نمی"
  ".رفتیگ همونطوري که تو بهترین قیمتو براي بهترین میوه می". ابروهایش بلند شده و اندکی بیشتر به جلو خم شد

هرکدوم از این مردا با خوشحالی حاضرن ". صبري به سمت اتاق تکان داد زِد دستش را با بی ".ست واقعاً که بهترین میوه"
تونه یه داستان چاخان، درست به خوبی داستان تو برام جور کنه، اینکه چرا اونا  هر کدوم از اونا می. که استخدام بشن

ست، ولی دیگه با من بازي نکن  این منصفانه. کنی که باالترین قیمتو بگیري ی میتو داري سع. بهترین گاریچی هستن
  ".خوام بدونم که چرا باید باالترین قیمتو بدم من می. ایهرن
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زِد . خواهد با نوك یکی از انگشتان کلفتش، ایهرن فنجانش را به سمت وسط میز هل داد و اشاره کرد که یک چاي دیگر می
ایهرن فنجانش را در میان بازوهاي بزرگش کشید و به . ي مرد را برآورده کرد اف کرد و سپس خواستهابتدا آستینش را ص

  .نگاهی کوتاه به اطراف سالن انداخت. جلو تکیه داد

دست آن دختر را . خواند اي بودند که داشت آوازي عاشقانه براي یکی از دختران پیشخدمت می همه مشغول تماشاي خواننده
اش را با دست دیگر پشت سرش  دختر سینی. ي دختر سرخ شده بود چهره. خواند ماتی از جانسپاري ابدي میگرفته و کل

  .کرد هاي نخودي می گرفته و نگاهش بر روي پاهایش بود و خنده

دلیلی که ". اي رنگ به آن متصل بود را از زیر پیراهن پشمین سبز رنگش بیرون آورد ایهرن زنجیري که مدالی نقره
  ".خوام بخاطر اینه باالترین قیمتو می

  ".این به نظر میاد که مال گالیا باشه". اش نگاهی به ظاهر شاهوارِ مدال انداخت زِد با اخمی از باالي بینی

مردم گالیا داشتن به مرور تا حد . هارا ابینیسیا رو محاصره کرد توي بهار و تابستون، دي". ایهرن سرش را یکبار تکان داد
ها هر کسی دردسراي خودشو داشت و چیزي از  هارایی با وجود دي. کرد شدن و هیچکس کمکشون نمی ه میمرگ خف

  .مردمِ اونجا به سالح نیاز داشتن. خواست دردسراي اونا رو نمی

الیا گارد گ. تر براشون بردم من چند تا بارِ سالح و یمقدار نمک که شدیداً بهش احتیاج داشتن، از راه گذرگاهاي متروکه"
. کردن پیشنهاد داده بود تا هرکسی که ریسک این کارو بپذیره اسکورت کنن، ولی تعداد خیلی کمی این پیشنهادو قبول می

  ".اون گذرگاهاي متروکه خیلی خطرناکن

  ".آدم نجیب و شرافتمندي بودي". زِد یک ابرویش را باال برد

خواست اون جماعتو ببینم که اونطوري گیر  ن فقط دلم نمیم. دادن اونا بهاي خیلی خوبی می. ربطی به شرافت نداشت"
بهرحال، با خودم اینطور . هارایی چه بالیی سر اونایی که شکست میدن میارن دونستم سربازاي دي مخصوصاً که می. افتادن

ه گفتم، ما همونطوري ک. استدالل کردم که یمقدار سالح کلتونی بهشون شانس بهتري براي دفاع از خودشونو میده، همین
  ".سازیم بهترین سالحا رو می

زِد یک دستش را از محلی که بر روي عصا قرار داشت برداشته و به مدالی اشاره کرد که اکنون دوباره زیر پیراهن ایهرن 
  "خوب، حاال این چیه؟". بود

اون گفت که من . اینو بهم دادملکه سیریال خودش . بعد از اینکه محاصره رفع شد، منو در مقابل دربار گالیا احضار کردن"
اش، جایی که مدال در  دستی به سینه ".به مردمش کمک کرده بودم تا از خودشون دفاع کنن و همیشه گالیا پذیراي من بود
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تونم برم و کسی  این میگه که من توي گالیا هر جایی که دلم بخواد می. این یه جواز عبور سلطنتیه". زیر آن قرار داشت زد
  ".ومو بگیرهنباید جل

خواي روي چیزي که ارزشش فراتر از هر قیمتیه، قیمت  و بنابراین حاال می": زِد از زیر ابروهایش نگاهی کرده و گفت
  ".بذاري

من به اون . کاري که من کردم یه جزء کوچیک بود؛ اونا فشار اصلیِ سختی رو تحمل کردن". چشمان ایهرن باریک شدند
براي هر دو دلیل . کنم که یه قهرمان بودم ادعا نمی. داشتن و چون بهم پول خوبی دادن آدما کمک کردم چون کمک الزم

حاال این جواز عبور رو دارم و اگه بهم کمک کنه که . دادم فقط براي یکی از این دو دلیل انجامش نمی. این کارو کردم
  ".بینم درآمد کسب کنم، خوب، اشکالی توش نمی

ها هم براي کاري که براشون انجام دادي بهایی با طال تعیین  باالخره گالیایی. ا توئه ایهرنحق ب". زِد به عقب تکیه داد
  ".خواي بگو قیمتی که براي بردن ما به نیکوبریسه می. کنم منم اگه بتونم همین کارو می. کردن

نه . سی تا طال". رسید می داد، فنجان در دستانش بسیار کوچک به نظر همانطور که ایهرن فنجان را به جلو و عقب هل می
  ".حتی یکی کمتر

  ".گیریم چقدر خودمونو دست باال می. اوه اوه". زِد یک ابرویش را باال برد

  ".سی تا طال. تونم ببرمتون اونجا، و بهاي من اینه من می"

  ".بیست تا االن، ده تاي دیگه وقتی که ما رو رسوندي به آیدیندریل"

گیرا داشته  خوام سر و کاري با اون جادوگرا و اعتراف من نمی. ره آیدیندریل نگفته بوديهیچوقت چیزي دربا! آیدیندریل"
  "!شادا عبور کنیم تازه، باید دوباره از رنگ. باشم

نمیشه گفت سر . کنی حاال از همون شمال عبور می. تو بهرحال براي اینکه برگردي اینجا مجبوري از رنگ شادا عبور کنی"
این پیشنهاد خوشت نمیاد، اونوقت بیست سکه بهت پیشنهاد میدم تا ما رو به نیکوبریسه برسونی و اگه از . راهت نیست

ي دیگه به آیدیندریل  تونم کسی رو پیدا کنم که خیلی هم خوشحال باشه تا ما رو بخاطر ده سکه مطمئنم که اونجا می
خواي، پس  ي سی تا رو می اگه همه. داشته باشیم برسونه، تازه در صورتی که بعد از درمان شدن همسرم به کالسکه نیازي

  ".پیشنهاد من اینه. من همین االن بهش متعهد میشم، به شرطی که تو قبول کنی که ما رو تا مقصد نهایی برسونی
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به یک انگشت کلفتش را  ".بیستا االن، ده تا توي آیدیندریل. تا آیدیندریل. باشه". ایهرن فنجانش را به جلو و عقب هل داد
  ".ولی باید با یه شرط موافقت کنی". سمت زِد اشاره کرد

  "مثالً چی؟"

ر مطمئناً اسبا رو . تونی این کالهو سرت کنی نمی". انگشت ایهرن حرکت کرد تا به کاله قرمز زِد اشاره کند اون پ
  ".ترسونه می

. یهرن سرش را پرسشگرانه خم کردا ".پس یه شرط از طرف من". ي زِد با لبخندي کشیده شدند هاي چروك خورده گونه
  ".باید به زنم بگی که این شرط تو بوده"

صعود به اون کوها و عبور ازشون، ". لبخندش به همان سرعتی که آمده بود محو شد ".حلّه". ایهرن در مقابل لبخندي زد
هاي  تونم صفحه می. نیسیا خریدممن یه کالسکه دارم که با درآمدم از بارکشی به ابی. قرار نیست یه سفر راحت باشه، روبن

. یک انگشتش را به پهلوي فنجان زد ".باعث میشه حرکت توي برفاي عمیق راحتتر بشه. بهش سوار کنم 18سر خوردن
  ".حاال، طالها"

اشتند تقریباً تمام انگشتان پاها در سالن د. کرد رقصید و آوایی گیرا بدون کلمات ایجاد می انگشتان خواننده بر روي تارها می
زِد دستش را به داخل ردایش برده و به دور دو . افزودند اي طبل مانند به آن می خوردند و ضمیمه به همراه آن آوا تکان می

  .هاي نقره گذاشت؛ و آنها را به طال تبدیل کرد ي سکه کیسه

امیدوار بود تا . گان بوداما چه انتخاب دیگري داشت؟ شکست خوردن در این تالششان به معناي تماشاي مرگ دنیاي زند
  .دانست خطرناك است را فقط براي خودش توجیه نکرده باشد کاري که خودش می

  ".هیچوقت هیچ چیز آسون نیست": زیر لبش زمزمه کرد

  "چی گفتی؟"

. کنهاین باید کارا رو حل ". اي تیره از طال را بر روي میز گذاشت ي قهوه کیسه ".دونم که این سفر آسون نیست گفتم می"
  ".بیست تا االن، همونطور که قرار کرده بودیم

                                                           
18 Runners :تر كه هم اين معنا را برساند و هم موجز باشد و هم ربطي به  متأسفانه معادلي مناسب. مكانيزمي كه وسيله اي بتواند بر روي آن سر خورده و حركت كند

  .تكنولوژي روز نداشته باشد، نيافتم
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کرد که  در این مدت زِد همینطور مردم را تماشا می. ایهرن نخ باالي آن را باز کرده و دو انشگتش را وارد کیسه کرد و شمرد
  .مضطرب بود که زودتر به سمت نیکوبریسه حرکت کنند. برند از موسیقی و نوشیدنی و غذا لذت می

  "جور شوخیه؟این یه "

اي را از کیسه بیرون آورده و بر روي  مرد درشت هیکل، با دو انگشتش سکه. زِد توجهش را دوباره معطوف به ایهرن کرد
  .زِد با ناباوري خیره ماند. سکه با رنگی کدر به دور خود چرخید و باالخره به پهلو افتاد و صدایی پوك داد. میز پرتاب کرد

  .بجز اینکه به جاي طال از چوب بود. رسید ي معمولی به نظر می سکه درست مانند یک سکه

  "....خب .... من .... من"

. داد تا دوباره به درون کیسه بیفتند هاي طال را درون دستکش بزرگش ریخته بود و اکنون داشت اجازه می ایهرن باقی سکه
  ".کنم ل نمیهاي چوبی قبو من سکه. دو تا کم دادي. و فقط هیجده تا سکه اینجاست"

ي  سکه ".خوام ایهرن معذرت می". اي کمرنگ را از ردایش بیرون آورد ي قهوه وار زد و همزمان کیسه زِد لبخندي مسامحه
البته . ي شانسم توش بوده ي اشتباهی رو بهت دادم، اونی که سکه رسه که کیسه به نظر می". چوبی را از روي میز برداشت

  ".براي من بیشتر از طال ارزش داره. دم یهیچوقت اون سکه رو به کسی نم

همانطور که سعی . بودند باید روي هم نوزده تا می می. و دو تاي آن نیز چوبی بودند. هفده تا. نگاهی به داخل کیسه کرد
ري ي کمت ممکن بود که آقاي هیلمن سعی کرده باشد تا به او سکه. کرد از این ماجرا سر درآورد، ذهنش به دوران افتاد می

اي از چوب بتراشی به این امید که  در ضمن اینکه بخواهی سکه. اي بود داده باشد؟ نه، این کار دزدي خیلی آشکار و ناشیانه
  .آن را به عنوان طال جا بزنی اصالً معقول نبود

  "ي طالي دیگه من چی شد؟ دو سکه"

  .ر روي میز سر دادي طال از کیسه بیرون کشید و آنها را ب زِد دو سکه ".اوه، بله، بله"

. اي پررنگ را در یک جیبش گذاشت ي قهوه اش اضافه کرد، بند آن را کشیده و محکم کرد و کیسه ایهرن آنها را به کیسه
  "خواي راه بیفتی؟ کی می. حاال دیگه در خدمتت هستم"

اي توضیح  توانست به گونه میکرد؛ آن  اي که به جاي طال به چوب تبدیل شده بودند جادوگر را نگران نمی هاي نقره سکه
تا نوك انگشتان . کرد این او را نگران می. این قابل توضیح نبود. محو شده بودند. اما سه سکه گم شده بودند. داده شود

  .کرد پایش نگرانش می
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  ".بالفاصله. خوام در اولین فرصت راه بیافتم می"

  "منظورت فردا هست؟"

فرصت زیادي نداره .... همسرم". نگاهی به اخم متحیر مرد انداخت ".بالفاصله هستنه، منظورم ". زِد کالهش را برداشت
  ".باید به درمانگراش برسه. که هدر بده

  ".سفر طوالنی و سختی در پیش داریم. باید یکم بخوابم. خب، من تازه از تریستن برگشتم". اي باال انداخت ایهرن شانه

این خودش چند ساعتی . کنم هاي سر خوردن رو به کالسکه وصل می اول صفحه". زِد با اکراه سرش را در رضایت تکان داد
  ".بره اگه بتونم یکی از این آدما رو متقاعد کنم که کمکم کنن کمتر وقت می. گیره وقت می

داري از اصالً به هیچکس نگو که . کنی، یا اینکه کجا میري به کسی نگو که داري چکار می! نه". زِد عصایش را به زمین زد
هنگامی که اخم ایهرن را دید دهانش را فوراً بست و با خود فکر کرد که بهتر است چیزي بگوید تا آن اخم را  ".اینجا میري

  ".اصالً خوب نیست که بهشون بگیم کجا تیراشونو هدف بگیرن. هایی که گفتی اون سایه". باز کند

اول منو راضی ". به او نگاه کرد و سپس کت بلندش را به تن کرد ایستاد، با بدگمانی ایهرن همانطور که به تمام قد می
 ".فکر کنم بهاي کمی درخواست کردم. گیرا، و حاال هم این ي جادوگرا و اعتراف کنی که ببرمت به سرزمین نفرین شده می

ردیف کنم و قبل از  میرم کالسکه رو. ست ولی یه معامله یه معامله". دو انتهاي کمربند کت را با گرهی شل به هم بست
تا قبل از فردا ظهر از مرز . بینمت سه ساعت قبل از طلوع آفتاب همینجا می. کنم اینکه یکم بخوابم، یمقدار خواروبار جمع می

  ".رد شدیم و توي گالیا رسیدیم

اصطبل بزن و  قبل از اینکه بیاي سراغمون یه سري به. تونیم اونم همراهمون برداریم می. من یه اسب توي اصطبل دارم
سه ساعت قبل از ". زِد بدون اینکه حواسش جمع باشد تکانی به عصایش داده و مرد را مرخص کرد ".اونم با خودت بردار

  ".طلوع آفتاب

به شدت حیاتی بود که در اسرع وقت . کرد تر از آن بود که فکر می این ماجرا جدي. دوید ذهنش داشت در مسیر دیگري می
شاید . تر آن زنی که در نیکوبریسه بود و سه دختر داشت، جایی مطالعه کرده بود، شاید جایی نزدیکشاید . کمک بگیرند

  .زمان خیلی حیاتی بود. خواهند را بدون این سفر طوالنی بدست آورند توانستند آنچه می می

. اي عوامانه به موهبت بود اشاره» نور«. ي اسکرین یاد گرفته است داند که آن زن از کجا درباره آدي گفته بود، فقط نور می
آیا آدي مجبور بود تا همیشه به صورت . زِد عصایش را به زمین کوبید. اي مبهم به چیزي کامالً متفاوت بود در ضمن اشاره
  !اي صحبت کند؟ معماهاي ساحره
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  .ها رفت رفت، جادوگر بلند شده و به سمت پله همانطور که ایهرن به سمت در می

  

  فصل سی و پنجم

  

  

پنجره باز بود و به هواي بسیار سرد اجازه ورود داده . داد زِد در را باز کرد تا با ابري از دود مواجه شود که بوي روغن قیر می
آدي بر روي تخت نشسته بود، تقریباً تا گردنش در پتو پیچیده شده بود و موهاي صاف سیاه . داد ي خروج می و به دود اجازه
  .کشید رسید را برس می اش می انهاش که تا چ و خاکستري

  "چه خبر شده؟ چه اتفاقی افتاده؟"

  ".سعی کردم یه آتیش درست کنم. من سردم بود". آدي با برس اشاره کرد

  ".تونی آتیش درست کنی بدون چون نمی. به چوب احتیاج داري آدي". زِد نگاهی به شومینه انداخت

من از جادو استفاده کردم تا سعی . چوب بود". ي زن آمد ناآرامی به چهره در عوض نگاهی از. زِد انتظار یک اخم را داشت
پنجره رو باز کردم . ولی یه انفجار بزرگ از دود و جرقه درست شد. کنم از همونجایی که توي تخت هستم آتیش روشن کنم

  ".ها نبودن وقتی که به شومینه نگاه کردم، کنده. تا دود رو بیرون کنم

  "نبودن؟". تر شد زِد به او نزدیک

  ".یه جاي کارِ موهبتم. یه جاي کار مشکل داره". آدي با سرش تأیید کرد و به برس کشیدنش ادامه داد

نشست و  ".حتماً باید آلودگی باشه. منم مشکل مشابهی داشتم. دونم می". زِد یک دستش را بر روي موهاي آدي کشید
ي اسکرین؟  تونی بهم بگی، درباره ي این آلودگی چی می آدي، درباره". برس را از دست آدي گرفت و آن را کنار گذاشت

  ".باید جواب بدست بیاریم

  ".هاست ها و دنیاي مرده اسکرین یه نیرویی در مرز بین دنیاي زنده. دونستم قبالً بهت گفتم هر چی می"
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که تو از جادو استفاده کردي  تونه درمانش کنه؟ چی باعث شد وقتی ولی چرا جراحت خوب نمیشه؟ چرا جادوي من نمی"
  "ها ناپدید بشن؟ کنده

اسکرین جادوئه، جادوي هر دو ". آدي سرش را با اوقات تلخی تکان داد "متوجه نیستی؟. اسکرین مال هر دو دنیاست"
  ".اهشیهآلودگی از جادوي ک. ي اون نیرو لمس شدیم ما بوسیله. افزایشی و کاهشی. دنیا، تا بتونه توي هر دو دنیا کار کنه

  "کنه؟ موهبتمون رو؟ کنی آلودگیِ جادوي کاهشی داره جادوي ما رو فاسد می منظورت اینه که فکر می"

مثل این هست که تازه با دستات خاکستراي شومینه رو پاك کرده باشی، و بعد بدون اینکه ". آدي با تکان سرش تأیید کرد
دستت آلوده به خاکستر هست و . ي بند پهن کنی تا خشک بشناونا رو بشوري لباساي سفیدي که تازه شسته شدن رو رو

  ".چسبه بهشون می. به لباساي تمیز و مرطوب و سفید مالیده میشه

آلودگی رو . آدي، باید یه جوري دستامونو تمیز کنیم": کنان گفت زمزمه. زِد براي مدتی در سکوت مشکل را بررسی کرد
  ".بشوریم

  ".واضح و بدیهی داري، پیرمرد استعداد خاصی براي گفتن چیزاي"

آدي، من براي خودمون یه کالسکه کرایه کردم تا ما رو ببره به ". ها داد زِد زبانش را نگه داشته و جهت دیگري به صحبت
اگه راه . تونیم صبر کنیم یا نه دونم که می نمی. نیکوبریسه، ولی تو داري ضعیفتر میشی، و منم به زودي مثل تو میشم

  ".اشه، شاید کسی که نزدیکتر باشه و بتونه بهمون کمک کنه، باید بدونماي ب دیگه

  ".اي نیست کس دیگه. اي نیست هیچ راه دیگه"

شاید . خوب، این زنی که سه تا دختر داشت چی؟ شاید اون یه جاي نزدیکتر مطالعه کرده تا بعضی از این چیزا رو یاد بگیره"
  ".در عوض بتونیم بریم اونجا

  ".کنه کمکی نمیاین کار "

  "چرا که نه؟"

  ".اون همراه خواهران نور مطالعه کرده بود". اي او را بررسی کرد و باالخره تسلیم شد آدي لحظه

. دونستم که همینه می! لعنت و دوبار لعنت". بین تخت و شومینه مدام قدم میزد "!چی؟". زِد به سرعت روي پاهایش پرید
  "!دونستم که همینه می
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خواهرا اونقدرا هم که تو فکر . اون یه خواهر نبود. ش بعدش برگشت به خونه. همراهشون مطالعه کرد که یاد بگیرهزِد، اون "
  ".نیستن.... نامعقول.... کنی می

  "دونی؟ و تو از کجا اینو می". زِد توقف کرد تا از یک چشمش به او نگاه بیاندازد

ونی که درست قبل از مرگ اون زن به من داده شد، همونی که بهت اون استخون گرد اسکرین، ا". آدي نفسی خسته کشید
  ".زن داراي موهبتی که اونو بهم داد یکی از خواهراي نور بود..... گفتم مهمه، همونی که توي خونه گمش کردیم

  "کرد؟ و اون توي دنیاي جدید چکار می": زِد با لحنی صاف پرسید

  ".وي دنیاي قدیم بودممن اونموقع ت. اون توي دنیاي جدید نبود"

  .زِد هر دو مشتش را بر کمرش گذاشته و به سمت او خم شد

  ".ي ظرفیتت پر از اسرار کوچولویی واقعاً که تا لبه! ي گمشدگان عبور کردي؟ تو رفتی به دنیاي قدیم؟ تو از دره"

تونستم ازشون  گشتم تا هر چی می بهت گفته بودم که دنبال زنایی که موهبت داشتن می". اش را باال انداخت آدي یک شانه
ي گمشدگان و بازگشتش استفاده کردم  منم از یه بار فرصت عبورم از دره. بعضی از اونا توي دنیاي قدیم هستن. یاد بگیرم

  ".ي اون چیزایی که الزم داشتم یاد بگیرم تونستم درباره تا هرچی می

خرده . دونستن رو بهم یاد دادن هایی که می عضیاشون، خُرده ریزهخواهرا، ب". هایش کشید تر به دور شانه آدي پتو را تنگ
ي محافظ اطالعات داشته باشن، البته اونا  دونن تا درباره ي خودشون می خواهرا اینو به عنوان وظیفه. هاي مهمی رو ریزه

  .بهش میگن بی نام، براي اینکه بتونن ارواح رو از چنگش محفوظ نگه دارن

خواستم یکی از اونا بشم، ولی براي  دادن بمونم مگه اینکه می قصرشون نموندم؛ اونا بهم اجازه نمیمن مدت زیادي توي "
توي اون قصر خواهرایی هستن . مدتی اجازه دادن تا باهاشون مطالعه کنم، چیزایی که توي زیرزمینشون بود رو مطالعه کنم

  ".ولی بعضیایی هم بودن که کمک بزرگی کردنکه من حتی بهشون اعتماد نداشتم تا برام صبحانه آماده کنن، 

کنن که  کاري می. خواهراي نور آدماي متعصب گمراهن". کرد زِد دوباره شروع به قدم زدن کرده و زیر لب زمزمه می
و وقتی که اونجا بودي، هیچکدوم از ". زِد ناگهان متوقف شد "!کنن مسلک پارسایان در مقابلشون مردایی معقول جلوه می

  "ونو دیدي؟ اصالً دیدي که کسی داراي موهبت رو داشته باشن؟پسراش
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. چنین کاري عاقالنه نیست. ي الهیات با خواهرا بحث کنم اونجا نرفته بودم که درباره. رسیدم من باید به مطالعات خودم می"
مطمئنم که اگر . داشتناونا بهم اجازه ندادن که هیچ ارتباطی با پسراي تحت نظرشون داشته باشم، اگر که اصالً پسري 

  .پسري داشتن، افرادي از طرف خودشون بوده

ترسن که اگر چنین کاري بکنن، جادوگراي این طرف  اونا شدیداً می. خواهرا عاقلتر از اینن که اون مصالحه رو نقض کنن"
دادن توي زیرزمینشون تونستم ازشون یادبگیرم، و بهم اجازه  اونا بهم اجازه دادن تا هر چی می. چه کاري انجام میدن

  ".مطالعه کنم، ولی هیچوقت نذاشتن پسري رو ببینم، و اصالً هم بهم نگفتن که آیا پسري دارن یا نه

توي جنگ جادوگراي . تقریباً دیگه هیچکس با موهبت به دنیا نمیاد! خب، معلومه که پسري ندارن": زِد با لحنی تند گفت
  .انقراض هستیم ما یه نسل در حال. خیلی زیادي کشته شدن

و من خودم به عنوان جادوگر اول، هرگز آموزش به یه کسی که موهبت داره رو مثل اون اتفاقی که هزاران سال پیش "
اونا ! دونن و خواهرا اینو می. کنه هیچ جادوگري که من بهش آموزش دادم هم، چنین آموزشی رو رد نمی. کنم افتاد، رد نمی
ندارن یه فرد داراي موهبت رو بگیرن، مگر اینکه تمام جادوگرا از آموزش بهش خودداري کرده اونا حق ! دونن قوانین رو می

  ".یک بار تخلف از این قوانین به معناي حکم مرگ براي تمام خواهراییه که از اون به بعد از دره عبور کنن. باشن

  ".این تهدید رو خیلی جدي گرفته بودن. دونستن، زِد خودشون اینو می"

همانطور که  ".من وقتی که جوون بودم با یکیشون برخورد کردم و هشدارم رو براي اسقف فرستادم! ، بایدم بدوننخوب"
خوان  هایی هستن که می اونا مثل بچه. کنن هاي وحشیانه استفاده می اونا از شیوه". افتاد، مشتش را باال آورد دوباره راه می

رفتم اونجا و قصر پیشگوها  ستم که چطور از اون برجاي ملعون رد بشم، خودم میدون اگه می. به یه نفر عمل جراحی یاد بدن
  ".کردم رو با خاك یکسان می

. زِد، توي اون زماناي گذشته خیلی از افراد داراي موهبت مردن چون هیچکسی نبود تا بهشون کنترل کردنش رو یاد بده"
خواستن کسی که ممکنه یه روزي تهدیدي  اي شریک بشن و نمی هخواستن اونو با کس دیگ اونایی که قدرت رو داشتن نمی

کردن  ولشون می  کردن، اونا کسایی که با موهبت به دنیا میومدن رو رها می. براي قدرتشون به حساب میاد رو آموزش بدن
واستن اجازه بدن خ خواهرا نمی. دونستن چطور کنترلش کنن بمیرن تا به دست قدرتی که باهاش بدنیا اومده بودن اما نمی

  ".کنه کنن به مردم کمک می کنن که فکر می اونا فقط کاري رو می. که اون پسراي رها شده بمیرن

  ".کنن که به نفع خواهراي نور باشه خواهراي نور فقط کاري رو می". زِد نگاهی غضبناك به او انداخت
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، از مصالحه تبعیت کنن، درست همونطور که تو با شاید اینطوري باشه، ولی اونا قسم خوردن که قوانین رو تبعیت کنن"
  ".کنی اجازه دادن به اونا وقتی که به اینجا میان مصالحه رو تبعیت می

اینکه اجازه بدن افراد داراي موهبت بمیرن، اونم فقط بخاطر منافع ". زِد به جایی خیره شده و سرش را به اطراف تکان داد
شون به عنوان یه جادوگر رو انجام داده بودن، خواهراي نور هیچوقت به وجود اگه وظایف.... ي خودشون خودخواهانه
  ".شد هیچوقت نیازي بهشون نمی. نمیومدن

اون خواهرا ". اش، مقداري خاکستر سوخته را که بر روي سنگ جلوي شومینه ریخته بود، به داخل شومینه برگرداند با چکمه
ي جوون استفاده از موهبت رو آموزش بده، با  زه بدن یه جادوگر به یه ساحرهافتن که اجا هیچوقت حتی به این فکر هم نمی
  ".گیرن که استفاده از موهبت رو به جادوگراي جوون یاد بدن اینحال براي خودشون مفروض می

ب حجا. ها و بحثاي قدیمی و مدفون شده االن مشکل ما نیست جنگ: ي تو رو دارم، ولی به من گوش کن زِد، منم عقیده"
  .اینا مشکل ماست. هاست ها توي دنیاي زنده سنگ اشک. پاره شده

جادویی که اونجا یاد گرفتم و به تو یاد دادم، اگرچه براي متوقف کردن آلودگی ناکافی . من رفتم پیش اون زنا تا یاد بگیرم"
  ".کسازیش کنیمباید قبل از اینکه آلودگی ما رو در خودش بگیره، پا. بوده، ولی تونسته سرعتش رو بگیره

تري داریم که باید  االن مشکالت مبرم. معلومه که حق با توئه، آدي". تر شد در زیر نگاه چشمان سفید آدي، زِد کمی آرام
  ".باهاشون مقابله کنیم

  ".خوشحالم که به اندازه کافی عاقل هستی که به حرف عقل گوش بدي". آدي یکی از لبخندهاي کوچکش را به او زد

کنی این زنی که سه تا دختر  واقعاً فکر می". که در پشت گردنش بود را مالید و عضالت منقبض شده را فشار داد زِد دردي
  ".ي این آلودگی اطالعات داشته؟ راه زیادیه که بخوایم بخاطر یه حدس و امید سفر کنیم داشت درباره

خواستن پیششون بمونه، اینکه یه خواهر  د و ازش میاونا ازش خوششون میوم. ها همراه خواهران نور مطالعه کرد اون سال"
دونم، ولی اگه  من حدود اطالعاتش رو نمی. ش ش مثل اونا نبود و بنابراین باالخره برگشت خونه ولی این زن عقیده. بشه

از این قضیه  با اینکه اصالً. ي آلودگی بدونن، و بهش یاد داده باشن، اون حتماً به دختراش یاد داده خواهرا چیزي درباره
  ".خوشم نمیاد، ولی اونا توي نیکوبریسه هستن

در کنار شومینه زانو زده و مقداري پوشال بر روي . پیچد، پنجره را بست اش می هنگامی که زِد دید آدي پتو را بر باالي شانه
آتش را روشن کند، اما  خواست با جادو می. هایی از سطل کنار شومینه بر روي آنها چید هاي آن گذاشت و سپس کنده میله
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کنار شومینه چمباتمه زده و شعله را . در تصمیمش تجدید نظر کرد و در عوض تکه چوبی باریک را درون چراغ روشن کرد
  .ها نزدیک کرد هاي پوشال به پیچ و قوس

من . کنی ین فکر میدونم که االن داري به ا می. زِد، دوست من، من یه خواهر نور نیستم": آدي با صداي آرام و نرمی گفت
  ".یکی از اونا نیستم

  .کرد این دقیقاً همان چیزي بود که زِد داشت به آن فکر می

  "گفتی؟ و اگه بودي، به من می": زِد بدون اینکه بچرخد پرسید

: ساحره گفت. اش نگاهی به عقب انداخت و آدي را در حال لبخند زدن به او دید زِد از روي شانه. آدي ساکت ماند
ولی براي اونا، دروغ گفتن در راه خدمت به . دونن اي ارزشمند می هراي نور صداقت رو تقریباً باالتر از هر چیز دیگهخوا"

  ".خالقشون، تقوا و یه کار خوب به حساب میاد

ي دلگرمی  مایهاین ". زِد در مقابل آدي ایستاد و بدون آنکه لبخند او را بازگرداند، از باال او را نگاه کرد. آتش به خوبی گرفت
  ".من نمیشه

  .آدي دست او را در دست گرفته و با دست دیگرش به نرمی روي آن زد

م  من به بعضی از اونا بخاطر چیزایی که بهم یاد دادن مدیونم، ولی به روح پِل از دست رفته. زِد، من بهت حقیقتو میگم"
ینجا جادوگري هست که به پسراي داراي موهبت آموزش تا وقتی که بدونم ا. من یه خواهر نور نیستم: خورم برات قسم می

اگه نظرم به حساب میومد، اصالً . دم یکی از افراد داراي موهبت رو از طرف ما بگیرن بده، هیچوقت به اونا اجازه نمی
  ".هاي خودشون قرار بدن دادم که هیچ پسري رو بگیرن و تحت شیوه هیچوقت اجازه نمی

قضیه فقط اینه که از فکرِ . دونم که تو یکی از اونا نیستی، خانوم جان می". پایش صاف کرد ي یک قالی را با زِد حاشیه
تونم لذتی که توي استعدادشون  کارایی که اون زنا با کسایی که موهبت دارن انجام میدن نفرت دارم، اونم وقتی که من می

  ".کنن که انگار یه نفرینه ش رفتار میاون خواهرا یه طوري باها. این یه موهبته. هست رو بهشون نشون بدم

  ".بینم که براي خودت یه عصاي خوشگلِ تازه خریدي می". آدي با یک شصتش پشت دست او را ماالند

  ".ریزه تا چه مبلغی رو بابتش ازم بگیره خواد به این فکر کنم که آقاي هیلمن داره نقشه می اصالً دلم نمی". زِد خرناسی کرد

  "و نقل برامون پیدا کردي؟ ي حمل و یه وسیله"
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قراره سه ساعت قبل از طلوع آفتاب . بهتره که سعی کنیم تا یمقدار بخوابیم. یه مردي به اسم ایهرن". زِد با سرش تأیید کرد
  ".با یه کالسکه اینجا باشه

دگی خالص کنیم، فکر آدي، تا وقتی که به نیکوبریسه برسیم و بتونیم خودمونو از این آلو". زِد نگاهی جدي به آدي کرد
  ".کنم بهتر باشه که قبل از استفاده از جادو، خیلی با دقت به عواقبش فکر کنیم می

*************************  

  "اینجا دیگه جامون امنه؟"

  .اش را نوازش کرد و او را آرامش داد دستی نرم از میان غبارِ نیمه روشن بیرون آمد و گونه

  .شما در امانید. االن و همیشه. هر دوتون در امانید .تو اینجا در امانی، راشل

نه فقط مثل امنیتی که وقتی همراه . تر از هر آنچه تابحال حس کرده بود امن. کرد او احساس امنیت می. راشل لبخند زد
به یاد توانست مادرش را  پیش از این نمی. کرد، بلکه مانند امنیتی که در آغوش مادرش حس کرده بود چیس بود حس می

  .آورد فشردند به یاد می اي می آورد، بازوانی که او را در برگرفته و به سینه آورد، اما اکنون به یاد می

نگرانی . شد هراس وحشتناکی که او و چیس به هنگام دویدن براي رسیدن به ریچارد تجربه کرده بودند، داشت محو می
وحشت و هراسِ از مردمی که سعی . شد رسیدند یا نه، داشت محو می د میشدید و خسته کننده از اینکه آیا به موقع به ریچار

هایی  هایی که راشل دیده بود، تمام خون هایی که چیس انجام داده بود، وحشت خون کرده بودند آنها را متوقف کنند، مبارزه
  .شد همگی آنها داشت محو می.... که دیده بود

ي لبخندهاي مهربان و  ها از ناحیه دست. ها دوباره به سمتش آمدند ده بود، دستهمانطور که در مقابل آبگیر درخشان ایستا
هنگامی که . اش را باز کرده و آن را درآورد هاي لباس کثیف و عرق کرده ها کمک کردند تا دکمه دست. بخش آمدند اطمینان

می ایجاد شده بود که مردي که آنها اش کشیده شد، تکانی به خود خورد، همان کبودي که هنگا لباس به کبودي روي شانه
  .کرد، او را به زمین انداخته بود را تعقیب می

. صداهاي نرم و مهربان با مالیمت او را دلداري دادند. هایی ناراحت و نگران از بابت درد او تبدیل شدند لبخندها به نگاه
  .درد محو شده بود. محو شده بوداش را نوازش کرده و هنگامی که کنار رفتند، کبودي  دستان درخشان شانه

  بهتر شد؟

  ".ممنونم. بهتر شد! آره". راشل با تکان سرش تأیید کرد
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بخش  اش را در آبِ آرامش اي گرم نشست و پاهاي برهنه راشل بر روي صخره. هایش را درآوردند ها و جوراب ها، کفش دست
  .شد، خیلی فوق العاده بود میکرد و از دست خاك و عرق راحت  اینکه حمام می. آویزان کرد

ها خود را عقب کشیدند، گویی ترسیده  دست. ها به سمت سنگی که از گردنبندي به دور گردنش آویزان بود رفتند دست
  .باشند

  .باید خودت بدون کمک ما درش بیاري. تونیم اینو دربیاریم ما نمی

یان راحتیِ آرامشی که یافته بود، از میان اشتیاقش به بخش و آرامش سرزمین زیباي اطرافش، از م از میان گرماي آرامش
گفت نباید سنگ را به هیچ  صداي زِد بود که به او می. ها از او خواسته بودند، صدایی در ذهنش بلند شد انجام آنچه زمزمه

  .گفت که چقدر براي راشل مهم بود تا همیشه از آن محافظت کند دلیلی به هیچکس بدهد، به او می

. هاي مهربان نگریست هاي کوچکی که پاهایش در آب درست کرده بودند باال آورده و به چهره گاهش را از روي موجراشل ن
  "تونم بذارم همینطوري بمونه؟ نمی. خواد درش بیارم دلم نمی"

  .لبخندها برگشته و وسیعتر شدند

  .کنه خوشحال میاگه این چیزیه که تو رو . تونی، راشل خواي، البته که می اگه اینطوري می

  ".کنه این خوشحالم می. می خوام روي گردنم بمونه"

  .حاال، و اگر خواستی تا ابد. مونه پس همونجا می

همانطور شناور بوده و . حس خیلی خوبی داشت. بخش شد راشل لبخندي از روي آرامش و امنیت زده و وارد آب آرامش
رسید که  در یک لحظه به نظر می. شدند ها شسته می اه خاكکرد که تمام دردسرهایش به همر حس می. کرد حرکت می

ي  کرد، و در لحظه ي بعدي اینگونه حس می تواند بیش از این احساس شادي و امنیت داشته باشد، و سپس در لحظه نمی
  .بعدش حتی بیشتر

آمد  ، جایی که یادش میدستانش را در میان آبِ شفابخش، تمیز کننده و طالیی کشیده و به سمت دیگرِ آبگیر شنا کرد
او را در حالی یافت که تقریباً تا گردن در آب فرو رفته بود و سرش را به عقب خم کرده و بر روي . چیس را رها کرده بود

  .انگیز بر لبانش داشت چشمانش بسته بودند و لبخندي شگفت. داد ي آبگیر استراحت می ها در حاشیه اي از چمن دسته

  "پدر؟"
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  "چیه دخترم؟": که چشمانش را باز کند گفتچیس بدون این

حس خیلی خوبی داشت که چیس یک . چیس یک بازویش را بلند کرد و راشل به زیر آن خزید. راشل به کنار او شنا کرد
  .ي او انداخته و به او آرامش دهد دستش را روي شانه

  "پدر، مجبوریم هیچوقت اینجا رو ترك کنیم؟"

  ".م تا ابد بمونیمتونی اینا میگن که می. نه"

  ".خیلی خوشحالم". راشل خود را به او فشرد

دانست  آمد آنطور خوابیده باشد، آنقدر در امنیت و صفا، اگرچه نمی اي که هرگز یادش نمی راشل خوابید، واقعاً خوابید، به گونه
. درخشد که مانند لباسی نو می رسید هنگامی که لباسش را پوشید، لباس تمیز شده بود و به نظر می. چه مدت خوابیده بود

شان طنین  هایی درخشان که صدا و خنده هایی دیگر، بچه راشل با بچه. هاي چیس نیز براق و درخشان بودند لباس
شد راشل نیز بخندد، با چنان  این کار باعث می. رقصیدند چرخیدند و می هایی می انداخت، دست هم را گرفته و در دایره می

  .ل مانندش را حس نکرده بود بخنددخوشحالی که تابحا

هاي خندان، اطرافشان را گرفته و  ها نشسته و غبارِ گرم و درخشان و چهره هنگامی که گرسنه بود، او و چیس بر روي چمن
ي جاي  خوابید و هیچگاه الزم نبود درباره شد، می هنگامی که خسته می. خوردند که شیرین و خوشمزه بود چیزهایی را می

هاي  خواست بازي کند، بچه و هنگامی که می. گران باشد، چون همیشه جایش امن بود، باالخره جایش امن بودخوابش ن
  .راشل همه را دوست داشت. همه راشل را دوست داشتند. آنها راشل را دوست داشتند. آمدند تا با او بازي کنند دیگر می

چمنزار روشن، پر از . فتاب از میان درختان به پایین جاري بودندهاي رقیق نور آ ستون. کرد روي می گاهی به تنهایی پیاده
  .زدند هاي مختلف چشمک می کردند و با نقاطی روشن از رنگ هایی وحشی بود که در باد مالیم سر خم می گل

و خیلی خوشحال بود که اکنون چیس نیز راضی . گرفت رفت و دستان او را می روي می گاهی به همراه چیس به پیاده
چیس گفته بود که در صلح و . او نیز جایش امن بود. چیس دیگر مجبور نبود که هرگز با کسی بجنگد. خوشحال است
  .آرامش است

ي چیس جایی بود که او در آن بزرگ شده بود و هنگامی که  برد و جنگلی را که به گفته روي می گاهی چیس او را به پیاده
راشل با خوشی از نگاه شادي که در چشمان چیس . داد بازي کرده بود را نشانش می ها در آن به کوچکی راشل بوده با بچه

  .فهمید او نیز مانند خود راشل باالخره آرامش یافته است راشل چیس را دوست داشت و خرسند بود که می. زد بود لبخند می
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*************************  

صدایی نشنیده بود و نیازي نداشت در آن تاریکی رویش را . اریکش آمدزن نگاهش را باال آورد و لبخندي کوچک به لبان ب
  .دانست که چه مدت در آنجا بوده می. دانست که او آنجاست، در آنطرف در می. برگرداند تا ببیند

دستان . اندهمانطور که چهارزانو نشسته بود، به نرمی بر روي بالشی از هوا برخواست و بر باالي زمینِ پوشیده از کاه معلق م
از آنجا که هیچ حیات یا خشکی در بدن . شدند، مانند آونگی به اینور و آنور تاب خوردند شُلِ پسر بچه همانطور که آویزان می

  .در دست دیگرش مجسمه گرفته شده بود. پسر بچه نبود، کمرش همانطور که بر روي دست او افتاده بود، از پشت خم شد

. اش را بر روي زمین قرار داد و وزنش را بر رویش پاهایش انداخت هاي راحتی کف کفش پاهایش را از هم باز کرده و
ها و  دست. ي بیجانش با صداي تاپی به زمین برخورد کرد خورد، کله همانطور که پسر بچه از دستش به روي زمین سر می

  .ت دستانش را بر روي دامنش پاك کردبا نفر.  هاي پسر کثیف بود لباس. اي کج به یک طرف افتادند پاهایش با زاویه

سعی نکن وانمود کنی که . دونم اونجایی می". هاي سرد منعکس شد صدایش از روي سنگ "چرا نمیاي تو، جدیدیا؟"
  ".نیستی

ي سایه مانند به میان نورِ تنها شمعی آمد که بر روي میزِ زهوار  دربِ سنگین با صداي جیرجیري به آرامی باز شد و جثه
جدیدیا با حالتی آسوده ایستاد و در . هاي سطح پایین بود ي اتاق اي در آن نزدیکی قرار داشت، میزي که تنها اثاثیه هدررفت

سکون تماشا کرد که درخشش نارنجی از چشمانِ زن محو شدند و دوباره چشمانش به همان رنگ آبی بسیار کمرنگی که 
  .هاي بنفش در خود داشت، برگشت لکه

صاحبش اونو . صاحب مجسمه منو فرستاد تا پیداش کنم". اي که در دستش بود رفت به روي مجسمهنگاه جدیدیا 
  ".خواد می

آن را به سمت  ".خب، من که کارم باهاش تموم شد". اي باال انداخت زن شانه "خواد؟ واقعاً می". لبخند باریک وسیعتر شد
  ".براي فعالً". جدیدیا باال گرفت

» قرض«اون اصالً خوشش نمیاد که وسایلش رو ". اش نقابی از آرامش بود گرفت، چهره جسمه را میهمانطور که جدیدیا م
  ".بگیري

زیاد برام اهمیتی . کنم اون کسی نیست که من بهش خدمت می". ي او به پایین کشید زن یک انگشتش را بر روي گونه
  ".نداره که اون از چی خوشش میاد و از چی نمیاد
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  ".یمقدار بیشتر اهمیت بديست که  عاقالنه"

اي که بر  چرخیده و یک دستش را به سمت جنازه ".تونم همین نصیحتو بهش بکنم جداً؟ منم می". لبخندش بیشتر شکفت
به آرامی چشمان سختش بر روي جدیدیا برگشتند و لبخندش رفته  ".اون موهبت داشت". روي زمین قرار داشت دراز کرد
. توزانه به گوش رسید صدایش با لحنی تهدید آمیز و کینه. اش نیامده باشد لبخندي به چهره بود، گویی که در تمام عمرش

  ".حاال من دارمش"

  .ي خونسرد جدیدیا آمد اخمی بسیار کوچک از تحیر به چهره

. ادبه آرامی سرش را به اطراف تکان د "کنی باید مراسم رو انجام بدیم، جدیدیا؟ تشریفات توي جنگل هاگن؟ فکر می"
صدایش تا  ".تونه هان مذکر رو جذب کنه اون فقط براي بار اوله، چون ما مؤنث هستیم و هانِ مؤنث نمی. دیگه نه"

اي رو هم بدون  تونم موهبتاي دیگه حاال که موهبت یه مرد رو دارم، می. دیگه الزم نیست". اي تمسخرآمیز پایین آمد زمزمه
  ".مراسم جذب کنم

ي کوییلیان  بوسیله. تونی، جدیدیا تو هم می": همراه نفسش به آرامی گفت. صورت جدیدیا جلو آمدصورتش تا چند سانتی 
من خیلی ساده بهش مراسم ملحق شدن رو نشون دادم، تا سعی کنم . خییییلی راحته. تونم بهت یاد بدم می. تونی تو هم می

ولی اون ". ي او کشیده شد اش به گونه کرد، گونه همانطور که در گوش جدیدیا زمزمه می ".که هانش رو بهش نشون بدم
خودش را عقب کشید تا چشمان جدیدیا را  ".من یه خأل توي کویلیان ایجاد کردم. بلد نبود که چطور موهبتشو کنترل کنه

  ".حاال مال منه. موهبت رو مستقیم ازش بیرون کشید. زندگی رو مستقیماً ازش بیرون کشید". بررسی کند

  ".یادم نمیاد قبالً دیده باشمش". چشمان او را بررسی کرد و سپس نگاهش را روي جنازه پایین برد جدیدیا مدتی

منظور اصلیت اینه که من از کجا پیداش . با من بازي نکن، جدیدیا". ي چند سانت از او زمزمه کرد زن، همچنان با فاصله
  ".کردم، و اگه موهبت داشته، چرا خواهرا پیداش نکرده بودن

  "اگه موهبت داره، چرا قالده نشده؟". اي باال انداخت کارانه شانه یدیا مسامحهجد

 ".ي خواهراي دیگه کشف بشه موهبتش ضعیفتر از اونه که بوسیله. چون خیلی جوونه". زن سرش را به یک سمت کج کرد
. درست اینجا توي شهر بود". داش را به بینی جدیدیا چسبان بینی ".ي من نه ولی بوسیله". سرش را به سمت دیگر خم کرد

  ".ي هوسرانی یکی از شما پسراي شیطون بوده احتماالً نتیجه. درست جلوي چشم خواهرا

  ".کنه از سؤاالي ناجور جلوگیري می. ها نجات میده آدمو از دردسر و زحمت گزارش. روش خیلی کارآمدیه"



121 

 

 

. هاي نزدیک رودخونه پیداش کردم توي خرابه. رو برام بده پسر خوبی باش و ترتیب این جنازه". زن نگاهی به جنازه انداخت
  ".کنه ش نمی هیچکس فکر خاصی درباره. بندازش همونجا

  "خواي من پشت سرت تمیز کاري کنم؟ می". جدیدیا یک ابرویش را باال برد

، جدیدیا، اگه فکر کنی کنی اشتباه خیلی بزرگی می". یک انگشتش را از روي گردن جدیدیا بر روي حلقوم و راداهانش کشید
. دونم چطور ازش استفاده کنم و من می. من االن موهبت مردونه رو دارم، مثل خودت. که من فقط یه خواهر معمولی هستم

  ".شه باورت نمیشه که وقتی هانِ یه نفر دیگه رو بهش اضافه کنی چقدر قدرتت زیاد می

  ".کنه یه آدم عاقل اطراف تو احتیاط می. اید به حسابش آوردبه نظر میاد که تو داري به خواهري تبدیل میشی که ب"

  ".پسر باهوشی هستی، جدیدیا". اش زد زن آرام به گونه

دونی جدیدیا، تو ممکنه خودت رو قدرتمند در موهبت  می". اخمی کوچک به جدیدیا کرده و دستش را دور کمر او گذاشت
تابحال هیچوقت کسی رو نداشتی که تواناییات رو به چالش . ران باشیکنم که باید در این مورد نگ فرض کنی، ولی فکر می

به زودي به اینجا . بکشه، جایگاهی که بین جادوگراي اینجا سزاوارش هستی رو به چالش بکشه، ولی یه نفر جدید داره میاد
  ".نباشیي مباهات و غرور قصر  کنم که دیگه مایه فکر می. رسه و تو تا حاال یکی مثل اونو ندیدي می

خوب، گفتی که ". مجسمه را بلند کرد. اش به مرور قرمز شد داد، اما چهره سیماي جدیدیا هیچ واکنشی را نشان نمی
  ".خواي بهم یاد بدي می

هر موهبتی . تونی یکی دیگه رو داشته باشی می. اون مال منه. آ، آ، آ". یک انگشتش را در مقابل صورت جدیدیا تکان داد
  ".رو بیشتر کنه، ولی این یکی مال منهتونه قدرتت  می

اون براي خودش . صاحب این ممکنه یه حرفاي در اینباره داشته باشه". ي او تکان داد جدیدیا مجسمه را جلوي چهره
  ".هایی براي این پسر جدید نقشه. هایی داره نقشه

  ".با خبر نگه داريهاي اون  و تو قراره منو از نقشه. دونم می". زن با یک طرف دهانش لبخندي زد

  "هایی داري؟ براي من نقشه". جدیدیا یک ابرویش را باال برد

دستانش در دو سمت کمر جدیدیا پایین آمده و عضالت  ".هاي خیلی ویژه نقشه". لبخند به هر دوسمت صورتش پخش شد
یزایی بسازي، چیزایی از تونی چ کنی، خوب می تو با دستات خوب کار می". محکم و جوانش را در زیر ردایش حس کردند
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شنیدم که میگن . یه چیزي که توي ساختش از جادو استفاده شده باشه. خوام برام بسازي یه چیزي دارم که می. جنس فلز
  ".یکی از استعدادات توي موهبت همینه

  "خواد؟ دلت یه گردنبند، یا شاید یه طلسم از نقره یا طال می"

نوك شمشیراي خیلی . قراره فوالد نوك صدتا شمشیرو جمع کنی. رام درستش کنیقراره از فوالد ب. نه، نه، پسر جون"
اونایی که توي جنگ بدن آدما رو . خونه، شمشیراي قدیمی، اونایی که ازشون استفاده شده نوك شمشیرایی از اسلحه. خاص

  ".پاره کردن

  "خواي ساخته بشه؟ و چه چیزي هست که می". جدیدیا یک ابرویش را باال برد

  ".کنیم بعداً درموردش صحبت می". هایش به باال حرکت داد ي رداي جدیدیا بر روي ران زن یک دستش را از لبه

خیییییییلی . از وقتی که مارگارت فرار کرده، باید خیلی تنها شده باشی". از سرعت واکنش جدیدیا به تماس دستش لبخند زد
دونستی، جدیدیا، که همراه با هانِ مردونه، یه درك منحصر  می. ت کنهکنم به یه دوستی نیاز داري که درک فکر می. تنها

کنم که با هم دوستاي  فکر می. کنم که مردا از چی خوششون میاد بفرد از مردها میاد؟ من حاال با نگاه جدیدي درك می
  ".گیري ت می ت رو قبل از انجام دادن وظیفه به عنوان یه دوست خاص، تو جایزه. خیلی خاصی بشیم

هنگامی . اي از جادو را به داخل او روانه کرد و آن را بر جایی که بیشترین نفع و ثمر را داشته باشد متمرکز کرد زن، باریکه
اي از ته حلقومش بیرون داد و  چشمان جدیدیا بسته شده و ناله. ي جدیدیا به عقب آویزان شد، لبخند زن وسیعتر شد که کله

طور که نفس نفس میزد، دستانش را بر باسن زن گذاشته و او را به سمت خود کشید و همان. سپس نفسش را حبس کرد
  .دهان بازش را بر روي دهان او فشرد

  .زن، جنازه را از سر راه کنار زد و به جدیدیا اجازه داد تا او را به زور بر روي زمینِ پوشیده از کاه بخواباند

  فصل سی و شش

  

  

ي چپش شنیده  غرشی بم از پشت شانه. تیر منتظر بود تا سرِ تیره و صاف جانور باال بیاید. شد کفتار در دید چشمانش بزرگتر
  .شد
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  "!ساکت": ریچارد به آرامی گفت

هایش از  گار کوچک در حالی که بال. با صداي تیزي از شکافت هوا، تیر به راه افتاده بود. سرِ کفتار باال آمد. گار ساکت شد
  .ي پاهایش جهیده و توجهش کامالً بر روي پرواز تیر متمرکز شده بودلرزید، بر رو هیجان می

  .گار در جاي خود خشک شد ".صبر کن": ریچارد زمزمه کرد

زد و همانطور که در  بال می هایش را باز کرده و بال بال. گار از خوشحالی جیغ کشید. با صداي تاپی، تیر هدفش را یافت
گار با . ي گار گرفت یچارد به جلو خم شده و یک انگشتش را جلوي بینی چروکیدهر. جهید، به سمت او چرخید جایش می

  .توجه او را تماشا کرد

  ".خیلی خوب، ولی تیرمو برام میاري"

دم آن را تماشا کرد که بر روي شکارِ  ریچارد در نور خفیف سپیده. گار سرش را سریعاً با موافقت تکان داده و به هوا پرید
ها در شکار فرورفتند، خز به هوا  هنگامی که پنجه. و طوري به آن حمله کرد که گویی قرار است فرار کند مرده پایین آمده

کرد، شمایل تاریک آن پایین  همزمان با آنکه گار بر روي شکارش خم شده و غریده و غذایش را تکه پاره می. پرتاب شد
  .هایش را بر پشتش تا کرد آمده و بال

کردند  هاي ابري که در آسمانِ در حال روشن شدن، رنگ عوض می آن صحنه گردانده و در عوض ردیفریچارد رویش را از 
ریچارد هنوز هم برخالف اصرار خواهر که دیگر ضرورتی ندارد، شیفت خود . شد خواهر ورنا به زودي بیدار می. را تماشا کرد

  .داد را نگهبانی می

این مطلب خواهر را . آید دانست که او عصبانیست که ریچارد کوتاه نمی اما ریچارد میورنا باالخره در اینباره تسلیم شده بود، 
کرد؟ از زمانی که از روز گذشته از دره عبور کرده بودند، خواهر از معمول هم  چه چیزي عصبانیش نمی. کرد عصبانی می

  .ورنا در سکوت از عصبانیت کبود بود. تر بود عصبانی

اینکه چگونه آن جانور توانسته بود آنها را از . گار کوچک انداخت و دید که هنوز مشغول خوردن استریچارد نگاه کوتاهی به 
قبل از اینکه به دره برسند، ریچارد فکر کرده بود که دائماً . توانست تصور کند ي گمشدگان تعقیب کند، ریچارد نمی میان دره

اش  هر شب هنگامی که نوبت نگهبانی. کرد ن احساس مسئولیت میغذا دادن به آن یک اشتباه است، اما در مقابل آن حیوا
هنگامی که به سمت دنیاي قدیم عبور کرده بودند، . را گرفته بود، گار به نزدش آمده و ریچارد برایش غذا شکار کرده بود

  .اي گار دنبالش آمده بود ریچارد فکر کرده بود که دیگر آن را نخواهد دید، اما به گونه
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خورد، با او بازي  همراه ریچارد غذا می. داد داد، گارِ کوچک شدیداً به او عالقه نشان می ه ریچارد نگهبانی میمواقعی ک
شد، جانور اصالً  اش تمام می هنگامی که نگهبانی. خوابید، اگر روي پاهایش نخوابیده بود کرد و جلوي پاهاي او می می

رسید که حیوان به  به نظر می. یکبار هم گار را در زمان دیگري ندیده بود ریچارد هیچگاه حتی. کرد شکایتی از رفتن او نمی
ریچارد به طور معقولی . ي او دیده شود اجتناب کند داند که باید از خواهر دور بماند، و از اینکه بوسیله طور غریزي می

  .دانست شاید گار این را می. مطمئن بود که ورنا سعی خواهد کرد تا آن را بکشد

جانور، سریعتر از هر حیوانی که ریچارد دیده بود یاد . زده بود ارد دائماً از هوشِ جانورِ وحشی کوچک و پشمالو شگفتریچ
  .دانست که کیالن چقدر درست گفته بود اکنون می. کیالن به او گفته بود که گارهاي دم کوتاه باهوش هستند. گرفت می

گرفت تا کلمات او را درك  جانور داشت یاد می. نشان دهی تا گار آن را بفهمد فقط کافی بود چیزي را یکبار یا دوبار به او
بعضی از کلماتش به حد عجیبی . رسید که توانایی اداي کلمات را داشته باشد کرده و تقلیدشان کند، اگرچه به نظر نمی

  .آمدند نزدیک به کلمات واقعی درمی

کرد که شاید حیوان باید به راه خودش برود و یاد بگیرد تا شکار کرده و  می فکر. ي گار چه کند دانست که درباره ریچارد نمی
شاید هنوز . رفتند، حتی از میان خطرها کرد؛ همراهش میامد، دور از نگاه، هر جایی که می زنده بماند، اما گار او را ترك نمی

شاید او را به . دید هش براي زنده ماندن میشاید ریچارد را به عنوان تنها را. خیلی جوان بود که براي خودش مستقل شود
  .دید عنوان مادري جایگزین می

همانطور که از میان سرزمین وحشی سفر کرده بودند، جانور تبدیل به . خواست که گار برود در واقع، ریچارد اصالً دلش نمی
کرد و هیچوقت با او به  تقادي نمیداشتی او را دوست داشت، هرگز از او ان گارِ کوچک بدون هیچ چشم. یک دوست شده بود

  توانست همان دوستی را از گار دریغ کند؟ چگونه ریچارد می. داشتن یک دوست حس خوبی داشت. پرداخت جر و بحث نمی

از زمانی که ریچارد ابتدا آن را یافته بود، خیلی . گار تاپی جلوي او بر زمین نشست. ها او را از افکارش بیرون آورد صداي بال
  .توانست قسم بخورد که جانور حدود پانزده سانت نیز بر قدش افزوده شده ریچارد می. وزنش اضافه شده بودبه 

هاي زیر پوست صورتی رنگ سینه و شکمش محکم شده و بازوهایش دیگر مانند سابق فقط پوست و استخوان نبود،  زردپی
  .شدند بلکه داشتند با عضله کلفت می

. امیدوار بود که تا آن زمان گار براي خودش مستقل شده باشد. ترسید باالخره چقدر بزرگ شود میاز فکر اینکه قرار بود 
  .شکار غذاي کافی براي سیر کردن یک گار دم کوتاه بالغ کاري تمام وقت بود
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ر را جلو ها، گار لبخند وحشتناك و خونینش را به ریچارد زد و تی پس از پاك کردن رانِ خز پوشش براي تمیز کردن خون
  .اش اشاره کرد ریچارد به روي شانه. گرفت

  ".بذارش سرجاش. خوامش نمی"

ي درختی تکیه داده شده بود  ي ریچارد دراز کرده و تیر را دوباره درون تیردانی که به کنده گار دستش را از روي شانه
ریچارد لبخند زده و . درست انجام داده استخواست بپرسد که آیا کارش را  اش را در هم پیچاند، گویی می گار چهره. گذاشت

  .دستش را روي شکمِ پر جانور زد

  ".درست انجام دادي. آفرین پسر خوب"

ها و خزهاي  گار به سنگینی خود را بر روي زمین جلوي پایش انداخت و خود را مشغول لیسیدن خون از روي پنجه
روي پاهاي ریچارد گذاشت و سرش را بر روي آنها قرار  هنگامی که کارش تمام شد، دستان درازش را بر. ضخیمش کرد

  .داد

هاي پرزدارش به سمت او  گوش. گار نگاهش را باال آورد و سرش را به یک سمت خم کرد ".تو یه اسم الزم داري"
. ي او زد گار دستش را دراز کرده و به تقلید، به سینه ".اسم من ریچارده". ي خودش زد ریچارد به سینه ".اسم". چرخیدند

  ".ریچارد. ریچارد"

  .خوردند هایش تکان تکان می گوش "رااااا": هاي تیز غرید از میان دندان. جانور سرش را به سمت دیگر خم کرد

  ".چارد.... ري". ریچارد با تکان سرش تأیید کرد

  .هاي کمتري را نشان داد داناینبار دن "رااااا گورررر": با غرشِ از ته گلویش گفت. ي ریچارد زد جانور دوباره به سینه

  ".چارد....ري"

  "راااا چااااارق"

. ریچارد به آن فکر کرده و سعی کرد چیزي مناسب بیابد "حاال تو رو چی صدا بزنیم؟. همین نزدیک بود". ریچارد خندید
پس از . کرد می هاي عمیقی بر آن افتاد و همانطور مشتاقانه او را نگاه گار نشست و پیشانیش در هم جمع شده و چروك

  .ي خود ریچارد زد لحظاتی، دست ریچارد را گرفته و آن را بر سینه

  ".گررررچ". ي خودش کشید و بر روي خزهایش زد دست ریچارد را به سمت سینه ".رااااا چااااارق": گفت
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  "گرچ؟"دوباره دستش را به گار زد  "اسمت گرَچه؟". ریچارد با غافلگیري صافتر نشست ".گرَچ"

  ".گرررررچ. گرررررچ". ي خودش میزد گار سرش را براي تأیید تکان داده و لبخند زده و به سینه

 ".پس شد گرچ". ریچارد اندکی شگفت زده شده بود؛ اصالً به ذهنش نرسیده بود که گار ممکن است نامی داشته باشد
  ".گرچ". ي گار زد لبخند زده و بر شانه ".ریچارد". ي خودش زد دستش را به سینه

  "!گرررررچ". اش زد هاي باز به سینه هایش را باز کرده و با پنجه گار بال

ي  عالقه. ي از ته حلقش را سر داد و با ریچارد کشتی گرفته و او را زمین زد ریچارد بلند خندید و گار بر رویش پرید و خنده
آن دو بر روي زمین غلت زدند و خندیدند و با . گرفت اش به غذا در مقام دوم قرار می گرچ به کشتی گرفتن بعد از عالقه

  .مالیمت سعی کردند بر یکدیگر غلبه کنند

داد، اگرچه خوشبختانه حداقل  گار دهانش را دور بازوي ریچارد قرار می. کرد ریچارد بیشتر از گرچ به مالیمت رفتار می
ه به راحتی تا عمق بازویش بروند و ریچارد دیده ي کافی بلند بودند ک هاي تیزش به اندازه دندان. گرفت هیچوقت گاز نمی

  .کند هایش خُرد می بود که گار استخوان را با آن دندان

هایش به  گرچ بر روي پاهاي او نشسته و بازوها، پاها و بال. ي کشتی را پایان داده و بر روي کنده نشست ریچارد مسابقه
  .رود دانست که به هنگام طلوع آفتاب ریچارد می گرچ می. گذاشتي ریچارد  سرش را بر روي شانه. دور او پیچیده بودند

تر دید و فکر کرد که شاید خواهر ورنا از مقداري گوشت،  اي آنطرف هاي کوتاه در فاصله ریچارد خرگوشی را در میان بوته
  ".گرچ، یه خرگوش الزم دارم". قبل از صبحانه خوشش بیاید

پس از آنکه تیر رها شده بود، به گار گفت تا خرگوش را برایش . رد کمانش را برداشتگرچ از روي پاهاي او بلند شده و ریچا
گرچ یاد گرفته بود که شکار را بیاورد و از این کار خوشحال هم بود؛ همیشه آنچه از پوست کندن و . بیاورد ولی آن را نخورد

  .رسید ماند به او می خالی کردن شکمِ شکار باقی می

ذهنش به تصویري . د کارش تمام شده و با گرچ خداحافظی کرد، با پاي پیاده به سمت اردوگاه برگشتپس از آنکه ریچار
. کرد ي اعدام شدنِ او رهایش نمی منظره. که از کیالن در برج دیده بود بازگشت و به چیزهایی که کیالن به او گفته بود

  :آورد کلمات کیالن را به یاد می

ها، از تمام آنانی که  با برطرف شدن خطر سایه«. و به زبون بیار، ولی از این تصویر چیزي نگواگر الزم هست این کلمات ر"
. ترِ مردگان خواهد آمد از اینرو تاریکی عظیم. ماند بودند، تنها یک نفر که از جادوي احضارِ حقیقت متولد شده بود، زنده می
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پوش باید تقدیم مردمش شود تا هلهله و شادمانی آنها را فراهم براي آنکه فرصتی براي پیوند زندگی باشد، این فرد سفید 
  "».آورد

چه معنایی » هلهله و شادمانی آنها را فراهم آورد«دانست که  می. چه کسی بود» این فرد سفید پوش«دانست که  ریچارد می
  .داشت

ي مرگ است و او خود  او آورنده«: گفت یاش به او گفته بود نیز فکر کرد، همان که م به آن پیشگویی که خواهر ورنا درباره
ها را احضار کند  ي شمشیر، قادر است مرده گوید دارنده ورنا ادعا کرده بود که پیشگویی می» .را اینگونه نامگذاري خواهد کرد

  .توانست داشته باشد کرد و نگران بود که این چه معنایی می به این فکر می. و گذشته را به زمان حال فرابخواند

عطر نانِ تازه باعث . کرد در اردوگاه، خواهر ورنا را در حالی یافت که کنار آتش خم شده بود و نانِ کوچک خانگی درست می
طبیعت کم درخت آنجا داشت با صداي حیوانات و حشراتی که منادي طلوع آفتاب بودند، . شد شکمش به قار و قور بیفتد

هاي خاکستري  و تیره از فراز درختان بلند و کم برگ، آواز سر داده و سنجاب هاي کوچک هایی از پرنده دسته. شد زنده می
ریچارد سیخی که خرگوش را به آن کشیده بود بر روي آتش گذاشته و . کردند هایشان تعقیب می یکدیگر را بر روي شاخه
  .ها رسیدگی کرد خواهر ورنا به کار نان

  ".ار گوشت دوست داشته باشیفکر کردم ممکنه یمقد. یکم برات صبحانه آوردم"

  .ورنا فقط با خرناسی قبول کرد

  "هنوز از دستم عصبانی هستی که دیروز جونتو نجات دادم؟"

  ".من از دستت عصبانی نیستم که جونمو نجات دادي، ریچارد". ورنا با دقت چوب کوچک دیگري را بر روي آتش قرار داد

  ".کنم کنی اون حرفتو باور بکنه؟ من که نمی فکر می. گفتی خالقت از دروغ متنفره فکر کردم که می"

  ".حق نداري کفر بگی". دارش آتش بگیرند ي ورنا آنقدر سرخ شد که ریچارد فکر کرد ممکن است موهاي موج چهره

  "و دروغ گفتن کفر نیست؟"

  ".کنی، ریچارد، که چرا من عصبانیم تو درك نمی"
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تو قرار بوده که محافظ . کنم شایدم درك می". گرفت و آن را در هم تا کردریچارد بر روي زمین نشسته و مچ پاهایش را 
کنم که تو  ولی من حس نمی. ت شکست خوردي کنی که توي وظیفه شاید حس می. نه اینکه بر عکس باشه. من باشی

  ".ما هر دومون هر کاري که مجبور بودیم رو انجام دادیم تا زنده بمونیم. شکست خورده باشی

اونطوري که ". شدند، منشعب شد چروکهایی ریز از اطراف چشمانش که باریک می "ه مجبور بودیمو انجام دادیم؟کاري ک"
  ".ي سمی رد کردن، بعضی از اون آدما مردن از کتاب یادم میاد، وقتی که بانی، جرالدین و جسوپ آدما رو از رودخونه

  ".پس تو واقعاً اونو خوندي". ریچارد با خودش لبخندي زد

  ".تونستیم با انجام اون ریسک کشته بشیم می. پروایی بود اون کارِت از روي بی! بهت گفتم که خوندمش"

  ".اي نداشتیم هیچ انتخاب دیگه"

. هایش نشست ورنا بر روي پاشنه ".کنم بهت یاد بدم این چیزیه که دارم سعی می. تو همیشه یه انتخاب داري، ریچارد"
تو داشتی اونجا از هانت . ختن فکر کردن که انتخابی ندارن، ولی اونا همه چیزو بدتر کردنجادوگرایی که اونجا رو سا"

  ".دادي کردي، و این کارو بدون اینکه عواقبش رو متوجه باشی انجام می استفاده می

  "چه انتخابی داشتیم؟"

تو این بار خوش شانس بودي که . ما همیشه یه انتخاب داریم ریچارد". ورنا با دستانش بر روي زانوانش به جلو خم شد
  ".ت از جادو، تو رو به کشتن نداد استفاده

  "زنی؟ ي چی حرف می درباره"

اي و سبز رنگ را  اي پارچه خواهر ورنا یک خورجین را نزدیک کشیده و شروع به گشتن در میان آن کرد و باالخره کیسه
  "ها هم گزیدنت؟ چکدوم از حشرههی. یمقدار از خون اون جونور روي دستت ریخت". بیرون کشید

  ".روي پاهام"

  ".نشونم بده"

ورنا سرش را به اطراف تکان . هاي ورم کرده و قرمز را به او نشان داد ي شلوارش را باال کشیده و جاي گزیدگی ریچارد پاچه
  .کرد، ابتدا یک و سپس دو بطري را از کیسه بیرون کشید داده و همانطور که با خودش زمزمه می
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ي یک  تکه چوبی که همان نزدیکی بر روي زمین پیدا کرد، خمیري سفید از یک بطري بیرون کشیده و آن را بر روي لبه با
تکه چوب دیگري برداشته و خمیري تیره از بطري دیگر بیرون آورد و آن را با . تکه چوب را درون آتش انداخت. چاقو مالید

تکه چوب دوم که مقداري از خمیر ترکیب . ي چاقو قرار داد سپس آن را بر لبهي چاقو ترکیب کرد و  خمیر سفید بر روي تیغه
هاي داغ و سفید از آتش منفجر شده و به سمت  هنگامی که چوب به صورت گوي. شده بر رویش بود را درون آتش انداخت

  .د، ریچارد خود را عقب کشیدرفت پراکنده شده و به ابرهایی جوشان از دود سیاه بدل ش آسمان رفت و همانطور که باال می

. روشن و تاریک، زمین و آسمون". ي آن مالیده شده بود را نمایان کرد ورنا چاقو را باال گرفته و خمیري خاکستري که بر لبه
استعداد خاصی براي انداختن خودت توي موقعیتاي . کشه جادویی براي درمان چیزي که اگه درمان نشه تا امشب تو رو می

  ".حاال بیا اینجا نزدیکتر. کنه داري فقط وضع نامساعدتو بدتر می هر قدمی که برمی. ي، ریچاردباریک دار

گرفتی که  توي این مدت داشتی تصمیم می". هایش را بر زمین فشرده و همانطور نشسته آتش را دور زد ریچارد پاشنه
  "خواي کمکم کنی یا نه؟ می

ي جونوراي پیش ساخته به  ه شده، یه جادوي پیش ساخته، تا زهري که بوسیلهاین از جادوي قدرتمندي ساخت. البته که نه"
ها تو  کردیم، گزش اگه خیلی دیر عمل می. کشت کردیم، درمان تو رو می اگه خیلی زود عمل می. تو تزریق شده رو خفه کنه

  ".من فقط منتظر زمان مناسب بودم. باید جادوي مناسب در زمان مناسب باشه. کشتن رو می

ورنا اندکی به او اخم کرده و سپس بر  ".ممنونم که کمکم کردي": خواست با او مشاجره کند، اما در عوض گفت ریچارد می
  "کردم؟ خواهر، من چطوري داشتم وضعمونو بدتر می". ها خم شد روي جاي گزیدگی

لکه همینطور براي اون کسی که جادو رو استفاده از جادو خطرناکه، نه فقط براي دیگران، ب. مالحظه بودي پروا و بی تو بی"
  ".خونه فرامی

ورنا ابتدا از یک سمت و سپس از . ها کشید، ریچارد خود را منقبض کرد ي چاقو را بر روي گزیدگی هنگامی که ورنا لبه
  .سوزش آن باعث شد چشمانش خیس شوند. بر روي گزیدگی ایجاد کرد Xسمت دیگر کشیده و برشی به شکل 

  "نه براي من خطرناك باشه؟تو چطور می"

کشید، وردي را  ورنا همانطور که بر روي پاي او خم شده بود، تمرکز کرده و در حالی که چاقو را بر روي گوشت متورم می
هایی سطحی ایجاد  ورنا فقط داشت برش. برید، نپرد ریچارد سعی کرد تا هنگامی که ورنا گزش بعدي را می. کرد زمزمه می

  .سوزاندند ها به شدن می انکرد، اما هم می
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بینی که خودت وسط آتیش  یه دفعه می. ي چوبی خشک و نازك آتیش روشن کنی مثل این هست که وسط یه صفحه"
  ".کاري که تو انجام دادي احمقانه و خطرناك بود. هستی، وسط چیزي که خودت شروع کردي

  ".کردم زنده بمونم خواهر ورنا، من داشتم سعی می"

ورنا  ".میري اگه من درمانت نکنم می! و ببین چه اتفاقی فتاد". هاي دردناك زد انگشتش را به یکی از گزیدگیورنا یک 
وقتی که اون جونورا بهمون حمله کردن، تو ". کارش را با پاهاي او تمام کرده و توجهش را به بازوي او معطوف کرد

  ".خطر رو بیشتر کردخواستی ما رو نجات بدي، ولی هر کاري که انجام دادي  می

ي سفید از روي فوالد  جریانی باریک از شعله. ي چاقو را بر روي آتش گرفت هنگامی که ورنا کارش تمام شد، تیغه
هاي سفید تمام شده  ورنا تیغه را بر روي آتش گرفت تا آنکه دیگر خمیر و شعله. برخواست و خمیرِ باقی مانده را تمام کرد

  .بودند

  ".شون نداده بودم، خواهر، ما االن مرده بودیماگه من واکنشی ن"

از ! گفتم واکنشت در جهت نادرست بود! نگفتم که واکنش نشون دادنت اشتباه بود". ورنا چاقوي داغ را جلوي او تکان داد
  "!جادوي نادرستی استفاده کردي

  "!از شمشیر! من از تنها چیزي که داشتم استفاده کردم"

واکنش نشون دادن بدون اینکه عواقب ". ها فرو رفت اي از هیزم با صداي تاپی چاقو محکم در تکه .ورنا چاقو را پرتاب کرد
  "!کنی رو بدونی، رفتار خیلی خطرناکیه جادویی که داري احضار می

  "!کرد دادي کمکی نمی خب، هیچ کدوم از کارایی که تو داشتی انجام می"

اي به او خیره شده و سپس چرخید تا خود را با برگرداندن  د، براي دقیقههایش عقب کشی خواهر ورنا خود را بر روي پاشنه
  .ي سبز مشغول کند ها به کیسه بطري

تونستی  فقط منظورم این بود که تو نمی. خواستم نشد حرفم اونطوري که می. اینو جدي نگفتم. خوام، خواهر معذرت می"
  ".شدیم می موندیم، کشته دونستم که اگه می راهو حس کنی و منم می

رسید که ورنا  به نظر می. خوردند کرد، با صداي تق و توق به هم می ها را درون کیسه جابجا می همانطور که ورنا بطري
کنی که کنترل کردن موهبت، استفاده از  ریچارد، تو فکر می". خواهد بسته بندي کند اي که می توانست آنها را به شیوه نمی

دونستن اینکه چه نوع جادویی استفاده کنی، چقدر استفاده . این قسمت راحت کاره. ما یاد بگیريجادو، چیزیه که قراره پیش 
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چی، چقدر، . معناي همه چیز همینه. کنی، چه زمانی ازش استفاده کنی، و عواقب استفاده ازش، اینا قسمت سخت کار هستن
  ".جاي گزیدگیات گذاشتمچه زمان، و اگر و اما هاي که وجود داره؛ درست مثل جادویی که روي 

بدون چنین دانشی، تو یه مرد کور هستی که داري یه تبر رو بین یه جمعیت از "اي کامالً جدي براي ریچارد گرفت  چهره
کنیم بهت  ما سعی می. کنی کنی چه خطراتی رو ایجاد می دونی که وقتی از جادو استفاده می اصالً نمی. دي ها تاب می بچه

  ".قل بدیم، قبل از اینکه اون تبرو تاب بديبصیرت، و یمقدار ع

  ".ش اینطوري فکر نکرده بودم هیچوقت درباره". هاي کنار پایش ور رفت اي از علف ریچارد با دسته

ي کافی قدرتمند باشه  کردم که چیزي به اندازه فکر نمی. شاید اصالً باید از دست خودم عصبانی باشم که اینقد احمق بودم"
  ".ممنونم ریچارد که منو نجات دادي. کردم اشتباه می. تله بکشهتا منو توي یه 

کردم که  فکر می....از اینکه پیدات کرده بودم خیالم راحت شده بود". اي بلند از علف را به دور انگشتش پیچید ریچارد دسته
  ".خوشحالم که نمردي. مردي

تونستم توي اون طلسم تا ابد  من می". مین گذاشته بودهاي کوچک را از کیسه بیرون کشیده و بر روي ز ورنا تمام بطري
  ".شد باید همینطورم می. گُم بشم

  "منظورت چیه؟"

رسید که بیش از آنکه در آن کیسه جا شود، بطري وجود داشت، اما از طرفی تمام آنها را دیده بود که از  به نظر ریچارد می
بعضی از خواهرا و پسرایی که تحت . که خواهرا رو نجات بدیمما قبالً سعی کردیم ". همان کیسه بیرون آمده بودند

من اولین باري که از اونجا عبور کردم یکی رو . مسئولیتشون بودنو دیدیم که توي اون طلسماي شیفتگی گم شده بودن
ایگذاري دوباره شروع به ج ".خواهرهایی در راه این تالش کشته شدن. هیچوقت نتونستیم اونا رو بیرون بیاریم. دیدم
  ".تو از جادو استفاده کردي". ها کرد بطري

  ".دونی، شمشیر جادو داره می. من از شمشیر استفاده کردم"

استفاده از هانت از طریق . از هانت استفاده کردي، اگرچه که خودت متوجه نشدي. تو از جادوي شمشیر استفاده نکردي. نه"
  ".تونی انجام بدي رین کاریه که میت آرزو و خواستن و بدون عقل و خردمندي، خطرناك

  ".کنم که این فقط جادوي شمشیر بود خواهر، من فکر می"



132 

 

 

نه . ما سعی کردیم تا دیگرانو صدا کنیم، و اونا هیچوقت صداي ما رو نشنیدن. وقتی که منو صدا کردي، من صداتو شنیدم"
  ".حتی یه بار

منو بشنوي، تا اینکه از بین یه جور دیوار جرقه داري که اطرافت تونستی صداي  تو هم نمی. دونستید چطوري شما فقط نمی"
  ".فقط باید اول از اون دیوار رد بشید. تونستی صدامو بشنوي اونوقت می. بود رد شدم

. دونیم ریچارد اینو می". ها را به یک سمت فشار داد تا جاي بیشتري باز کند زد، بطري ورنا همانطور که به مالیمت حرف می
ه جور جادویی رو امتحان کردیم و هیچوقت نتونستیم از دیوار یکی از این طلسما رد بشیم یا بشکنیمش، یا اینکه ما هم

آخرین  ".هیچکس تابحال از یه طلسم شیفتگی بیرون آورده نشده. بتونیم توجه کسی که داخلش گیر افتاده رو جلب کنیم
  ".ممنونم، ریچارد". رو کند بطري را در جاي خود گذاشت و باالخره چرخید تا به او

خب، این حداقل چیزي بود که از ". اي باال انداخت کشید، شانه ها را از روي انگشتش بیرون می ریچارد همانطور که علف
  ".دستم برمیومد تا کاري که کرده بودمو جبران کنم

  "کاري که کرده بودي؟"

خب، قبل از اینکه نجاتت بدم، یه جورایی ". شلوارش کرد هاي ریچارد خودش را مشغولِ با احتیاط پایین کشیدنِ پاچه
  ".کشتمت

  "!چه کار کردي؟". ورنا به جلوتر خم شد

  ".با قالده. با جادوت. آوردي تو داشتی منو درد می"

  ".قصد نداشتم دردت بیارم. شدم که دارم چه کاري انجام میدم من توي طلسم بودم و متوجه نمی. متأسفم ریچارد"

  ".توي برج سفید. اونموقع نه". سرش را به اطراف تکان دادریچارد 

اي؟ بهت گفته بودم که اون  تو رفتی توي یه برج؟ دیوانه". هایش را به هم سایید ورنا بازهم بیشتر به جلو خم شده و دندان
  "....تونستی اینقدر  چطور می! برجا چی هستن

  ".من هیچ انتخابی نداشتم. خواهر"

  "!بهت گفته بودم که از اونا دور بمونی. بهت گفته بودم که اون برجا چقدر خطرناکن. ي انتخاب بحث کردیم قبالً درباره"
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بنابراین . دونستم دیگه چکار کنم خب، نمی.... من . کرد منو بزنه صاعقه داشت سعی می. نگاه کن، همه طرف صاعقه بود"
  ".ل برجبراي محافظت پریدم توي یکی از ورودیاي طاقی شکل و داخ

  "ترین دستورا تبعیت کنی؟ باید همیشه مثل یه بچه رفتار کنی؟ تونی از ساده نمی"

از . من مطمئن بودم که خودتی. تو اومدي توي برج. دقیقاً همین کلماتو گفتی". ریچارد از زیر ابروهایش نگاهی انداخت
  ".دستم عصبانی بودي، درست مثل االن، و دقیقاً همین کلماتو گفتی

ازش . از این استفاده کردي". هایش را به هم فشرد گذاشت دندان اش می رد همانطور که یک انگشتش را بر روي قالدهریچا
  "تونه چنین کاري بکنه، خواهر؟ این قالده می. استفاده کردي تا منو پرت کنی به سمت دیوار و با این منو همونجا نگه داري

کنه، تا  قالده، قدرت ما رو تقویت می. ه جادوگر، قدرت هانِ مردونه رو نداریمما قدرت ی. آره". ورنا بسیار آرامتر نشست
  ".تا بتونیم بهشون آموزش بدیم. بتونیم از اون کسی که اونو به گردن داره قویتر باشیم

ی بعدش از این استفاده کردي تا به من درد وارد کنی، مثل همون دردي که وقت". صداي ریچارد از خشم عمیق شده بود
تونه این کارم بکنه،  قالده می. فقط خیلی قویتر بود و همینطور ادامه داشت. توي طلسم بودي واقعاً برام ایجاد کردي

  "خواهر؟

. هاي کنارش را کنده و شروع به تمیز کردن دستانش با آن کرد و از نگاه عصبانی ریچارد اجتناب کرد اي از علف ورنا دسته
  ".کردم من واقعاً چنین کاري نمی. ریچارد ولی اون یه توهم بوده،. آره"

کردي، بنابراین من جادوي  تو متوقفش نمی. کنم من بهت گفتم که دردآوردن منو متوقف کنی، وگرنه خودم متوقفش می"
گفتی که من آخرین . تو حسابی عصبانی شده بودي. شمشیرو فراخوندم و اتصال قدرتی که منو نگه داشته بود شکستم

  ".خواستی منو بکشی، خواهر می. خواي منو بکشی گفتی که بخاطر مقابله در برابر تو می. و کردماشتباه عمرم

 ".متأسفم ریچارد که مجبور بودي چنین چیزي رو تحمل کنی": آورد، زمزمه کرد ورنا همانطور که نگاهش را باال می
ي  ریچارد به جلو خم شد و لبه "تصویر من؟ با.... خوب، چه کار با من کردي". صدایش قدري از نیروي خود را بازیافت

  ".درست از اینجا. با شمشیرم نصفت کردم". ي ورنا چسباند اولین انگشتش را به پهلوي شانه

باالخره کنترلش را بر . اش پریده بود مقداري از رنگ چهره. حرکت نشسته بود دستان ورنا متوقف شدند؛ ورنا مانند سنگی بی
  .خود بازیافت
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خواي منو  خواست این کارو بکنم، ولی مطمئن بودم که تو می من دلم نمی". هاي کنار پایش وررفت وباره با علفریچارد د
  ".بکشی

اگه واقعی بود، قضایا اینطوري . ولی این فقط یه توهم بوده. مطمئنم که اینطور بوده، ریچارد". ها را کنار انداخت ورنا علف
  ".ي که کردي رو بکنیتو قادر نبودي اون کار. رفت پیش نمی

  "کنی چه کسی رو قانع کنی، خواهر؟ من یا خودت؟ داري سعی می"

  ".اونا فقط توهم بودن. چیزایی که تو دیدي طبق حقایق دنیاي واقعی نیستن". ورنا چشمانش را به نگاه خشمگین او دوخت

ا چرخاند تا سمت دیگرش پخته شود و پخت ر سیخی که خرگوش بر روي آن می. ریچارد اجازه داد که این موضوع رها شود
  .ها در آن بودند را به کنار آتش هل داد تا اجازه دهد که خنک شوند بشقاب فلزي که نان

. دونستم که یه توهمی، یا واقعی هستی، ولی واقعاً امیدوار بودم که زنده باشی بهرحال، وقتی که دوباره دیدمت، نمی"
ي  در ضمن، بهت قول داده بودم که با موفقیت از دره". اال آورده و لبخند زدنگاهش را ب ".خواستم کشته باشمت نمی

  ".گمشدگان عبور کنی

  ".واقعاً که بیشتر خواسته بود تا فهم و خردمندي. آره، قول داده بودي". ورنا سرش را در تأیید تکان داد

  ".تا کمک کنم که تو هم زنده بمونی. ه بمونمرسید تا زند دادم که به ذهنم می خواهر، من فقط داشتم کاري رو انجام می"

کنی، ولی باید اینو  دونم که داري نهایت سعیت رو می ریچارد، می". ورنا نفس عمیقی کشیده و سرش را به اطراف تکان داد
همی کنی بدون اینکه بف تو داري از هانت استفاده می. کنی بهتره، لزوماً درست نیست بفهمی که اون چیزي که تو فکر می

گیري که  با این کارِت، در معرض خطراتی قرار می. کنی، یا اینکه حتی بفهمی که اصالً ازش استفاده کردي داري چکار می
  ".تونی تصورشو بکنی حتی نمی

  "کردم؟ من چطور داشتم از هانم استفاده می"

که براي عبور از دره بهم کمک تو به من قول دادي . کنه تا حفظ کنه هایی میدن که هانشون تالش می جادوگرا قول"
  ".ولی با این کارت، از پیشگویی کمک گرفتی. کنی، اینکه نجاتم میدي می

  ".من هیچ پیشگویی انجام ندادم". ریچارد اخمی کرد
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نه تنها پیشگویی کردي، بلکه از هانت بدون اینکه متوجه باشی استفاده کردي، از پیشگویی استفاده کردي بدون اینکه "
  ".پیشگویی رو درك کنی، ازش استفاده کردي تا یه کاري رو در گذشته انجام بدي که در آینده بهت کمک کنهصورت 

  "زنی؟ ي چی حرف می درباره"

  ".ي اسبا رو نابود کردي تو دهنه"

  ".اونا ظالمانه هستن. همون موقع بهت گفتم که چرا اون کارو کردم"

کنی که اون کارو براي اون دلیل انجام دادي، اما  تو فکر می. میگم همینهچیزي که ". ورنا سرش را به اطراف تکان داد
ذهن خودآگاهت خیلی ساده به دنبال توجیهایی براي کارایی که هانت انجام . اي توي خودش داشت کارِت یه هدف دیگه

دي اعتقادي نداشتم و سعی دا کردیم، من به کاري که تو داشتی انجام می وقتی که داشتیم از دره فرار می. گرده میده می
  ".بخاطر اینکه جسوپ دهنه نداشت، نتونستم. کردم اسبم رو برگردونم

  "خوب که چی؟"

این استفاده از . ها توي گذشته، نیاز به برآورده کردن یه قول رو در آینده ارضا کرد نابود کردن دهنه". ورنا به جلو خم شد
  ".دي میتو داري کورکورانه تبر رو تاب . پیشگویی بود

  ".حتی براي تو. این دیگه از اون توجیهاي گشاد بود، خواهر". اي شکاکانه تحویل او داد ریچارد چهره

  ".کنه، ریچارد دونم که موهبت چطور کار می من می"

کند، اما در ضمن تصمیم گرفت که  ریچارد به این مطلب فکر کرد و باالخره تصمیم گرفت که حرف ورنا را باور نمی
  .خواست بداند چیزهاي دیگري بودند که می. اهد در این مورد با او بحث کندخو نمی

  ".ت پر شده؟ ندیدم که دیگه توش بنویسی کتابچه"

ي جادو،  بوسیله. کتابچه جادوییه. اي ندارم که بنویسم، فقط همین چیز دیگه. دیروز یه پیغام فرستادم که از دره عبور کردیم"
ش رو بجز دو صفحه پاك کردم، ولی با اون چیزي که دیروز اضافه کرده بودم،  من همه. مکنی پیغاماي قبلی رو پاك می

  ".ش پره االن سه صفحه

  "اسقف کیه؟". ریچارد یک گوشه از نان داغی را کند
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 ش از کجا درباره. اي به اون نکرده بودم من هیچوقت اشاره". چشمانش باریک شدند "....اون . اون مسئول خواهراي نوره"
  "دونی؟ می

  ".ت خوندم از توي کتابچه". ها را از روي انگشتش لیسید ریچارد خرده نان

تو ". کتابچه همانجا بود، جایی که همیشه قرار داشت. دست ورنا فوراً به روي کمربندش رفته و دنبال کتاب گشت
  "....من! به هیچوجه حق نداشتی! هاي شخصی منو خوندي؟ نوشته

وقتی که کشتمت، یا الاقل توهم تو رو کشتم، ". دهان ورنا ناگهان بسته شد و ریچارد ادامه داد ".اون موقع مرده بودي"
  ".منم خوندمش. کتابچه افتاد روي زمین

بهت که گفتم، توهم مثل واقعیت خارجی . خب، این فقط یه قسمت از توهم بوده. اوه". اضطراب از عضالت ورنا رفت
  ".نیست

تا بعد از اینکه از . ي واقعی فقط دو صفحه توشون نوشته داشتن، درست مثل کتابچه". نان کند ي دیگه اي از ریچارد تکه
  ".اونموقع، فقط دو صفحه بود. ي سوم رو اضافه نکرده بودي دره رد نشده بودیم، تو صفحه

  ".توهم بوده، ریچارد". خورد ورنا او را تماشا کرد که نان را می

این دستورات اگر . من خواهري هستم که مسئول این پسر هست«: گفت یه صفحه می". ریچارد نگاهش را باال آورد
کنم تا بدونم که  درخواست می. کنم تا معناي این دستورات رو بدونم درخواست می. مزخرف نباشند، با عقل تناسب ندارند

تو «: گفت ي دوم می صفحه ».در خدمت نور، خواهر ورنا ساوِنترین - . تحت مسئولیت چه کسی این دستورات داده شدن
دوباره به خودت اجازه نده که دستورات قصر رو زیر سؤال . کنی یا اینکه با عواقبش روبرو میشی طبق دستوراتت عمل می

  "».به خط خودم، اسقف - . ببري

  ".تو اصالً حق نداشتی چیزي که مال دیگران هستو بخونی". ي ورنا کامالً پریده بود رنگ چهره

  "ي من بهت دادن که تو رو اینقدر عصبانی کرده؟ چه دستوراتی درباره. که گفتم، اون موقع تو مرده بوديهمونطوري "

چیزي نیست که تو متوجه بشی، و در هر حال ربطی هم به تو . ي فنی داره ربط به یه نکته". رنگ چهره اش سریعاً برگشت
  ".نداره

خواي کمکم کنی، با این حال منو زندانی  کنی که فقط می ه؟ تو ادعا میربطی به من ندار". ریچارد یک ابرویش را باال برد
تونی منو شکنجه بدي، شاید  ي این تو می کردي و بعد میگی ربطی به من نداره؟ من این قالده رو دور گردنم دارم و بوسیله
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بدم، اینکه باید به دستوراتت  منو بکشی، و اونوقت میگی ربطی به من نداره؟ بهم میگی که باید هر کاري تو میگی انجام
گیرم داره شکسته میشه، اونوقت میگی ربطی  ي جدیدي که یاد می ایمان و باور داشته باشم، اگرچه که این باور با هر نکته

بینم که فرقی نداشته، و اونوقت  کنه، با این حال می به من نداره؟ بهم میگی اون توهمی که دیدم با دنیاي واقعی فرق می
  "یگی ربطی به من نداره؟بهم م

کند که  اي او را تماشا می ریچارد فکر کرد که ورنا به گونه. کرد بدون هیچ احساسی او را تماشا می. خواهر ورنا ساکت بود
  .گویی ریچارد یک حشره درون یک قوطی باشد

  "کردم رو بهم بگی؟ ش فکر می خواهر ورنا، میشه یه چیزي که درباره"

  ".اگه بتونم"

وقتی که اولین بار منو ". سعی کرد هرگونه دشمنی را از لحنش دور نگه دارد. ریچارد پاهایش را در زیر خود باالتر کشید
  ".فکر کردي که من باید کوچیک باشم. دیدي، از اینکه من بزرگ شده بودم غافلگیر شدي

ولی تو از ما مخفی شده . د شدن رو حس کننتونن افرادي که با موهبت متول ما کسایی رو توي قصر داریم که می. درسته"
  ".بودي، بنابراین مدت خیلی زیادي برامون طول کشید تا پیدات کنیم

اگه بیست سال . گشتی ولی یه روز دیگه بهم گفته بودي که بیش از نصف عمرتو دور از قصر گذروندي و دنبال من می"
داشتی که  شته باشی که من اینقدر جوون باشم؟ باید انتظار میتونستی انتظار دا گشتی، چطور می طوالنی رو دنبال من می

ها قبل از اینکه کسی توي قصر منو حس کرده باشه،  دونستی من متولد شدم و مدت من بزرگ شده باشم، مگه اینکه نمی
  ".شروع به گشتن دنبال من کرده باشی

  ".ابحال به این شکل صورت نگرفته بودهت. همونطوري که میگیه". پاسخ ورنا با صدایی آرام و محتاطانه آمد

  "خوب  براي چی قبل از اینکه هر کدوم از شما تولد یه نفر داراي موهبت رو حس کرده باشه، اومدید دنبال من بگردید؟"

میاي، دونستیم که به دنیا  دونستیم که چه موقعی به دنیا میاي، ولی می ما دقیقاً نمی". ورنا کلماتش را با احتیاط انتخاب کرد
  ".بنابراین ما رو براي جستجو فرستادن

  "دونستید من به دنیا میام؟ از کجا می"

  ".توي پیشگوییا از تو صحبت شده"
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کردند او اینقدر  خواست درباره این پیشگویی و علت اینکه خواهرها فکر می او می. ریچارد سرش را در فهمیدن تکان داد
دونستید که  پس شما می". کرد منحرف شود که در این لحظه داشت تعقیب میخواست از مسیري  مهم است بپرسد، اما نمی

  "ها طول بکشه تا منو پیدا کنید؟ ممکنه سال

  ".هاي خاصی معین کنیم ي دهه فقط تونسته بودیم اونو توي محدوده. دونستیم که تو چه زمانی به دنیا میاي ما نمی. آره"

  "خاب میشن؟خواهرایی که قراره فرستاده بشن چطور انت"

  ".شیم ي اسقف انتخاب می ما بوسیله"

  "خودتون هیچ حق انتخابی ندارید؟"

ورنا کمی منقبض شد، گویی مشکوك باشد که ناغافل درحال رد کردن گردن خودش از میان طنابِ دار است، با اینحال 
تمام . یچ دلیلی نداریم که اعتراض کنیمه. کنیم ما در خدمت به خالق کار می". نتوانست جلوي ابراز ایمان و باورش را بگیرد

اینکه انتخاب بشی تا یه نفر رو که موهبت داره نجات بدي، یکی . هدف قصر اینه که به افرادي که موهبت دارن کمک کنه
  ".تونه دریافت کنه از بزرگترین افتخاراتیه که یه خواهر می

دن مجبور نبودن اینهمه از ساالي عمرشون رو صرف نجات اي که قبالً فرستاده شده بو خب، پس هیچکدوم از افراد دیگه"
  "یه نفري که موهبت داره بکنن؟

  ".دونستم که این مسئولیت ممکنه چند دهه طول بکشه ولی می. تا حاال نشنیدم که بیشتر از یه سال طول بکشه. نه"

حاال متوجه ". نفس عمیقی کشید  .به عقب تکیه داده و عضالتش را شل کرد. ریچارد پیروزمندانه با خودش لبخند زد
  ".شدم

  "چی رو متوجه شدي؟". چشمان ورنا باریک شدند

جنگیم، چرا  متوجه شدم که چرا همیشه داریم باهم می. کنی متوجه شدم، خواهر ورنا، که چرا تو اینطوري با من رفتار می"
  ".داري چرا از من نفرت. متوجه شدم که چرا از من بیزاري. پریم همش به همدیگه می

  ".من از تو متنفر نیستم ریچارد". ورنا مانند کسی بود که منتظر است تا درب سکوي اعدام از زیر پایش باز شده و بیفتد

من درك . کنم و منم سرزنشت نمی. تو ازم متنفري. چرا، هستی". ریچارد سرش را تکان داده و ضامن آن درب را کشید
  ".از جدیدیا بکشیتو مجبور بودي بخاطر من دست . کنم می
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حق نداري با من ! ریچارد". ورنا تکانی به خود خورد، گویی که طناب در همان لحظه به دور گردنش محکم شده باشد
  "....اینطوري صحبت

اگه بخاطر من . بخاطر جدیدیاست. نه بخاطر اون اتفاقی که براي دو خواهر دیگه افتاد. تو به این خاطر از من بدت میاد"
هایی که ممکن بود  مجبور بودي عشق زندگیت و بچه. بودي توي بیست سال گذشته با اون می. ن با اون بودينبود، اال

  ".این چیزیه که من باعث شدم از دست بدي؛ دلیلی که از من متنفري. داشته باشی رو رها کنی

  ".که جستجوگري واقعاً": باالخره گفت. خواهر ورنا نشسته و خیره ماند؛ نه صحبت کرد و نه تکان خورد

  ".متأسفم خواهر ورنا"

به آرامی خرگوش را از روي آتش بلند کرده و آن را بر  ".دونی که داري چی میگی تو نمی. دلیلی نداره که باشی، ریچارد"
دیگه . بهتره که زودتر بخوریم". براي لحظاتی همینطور به هیچ کجا خیره ماند. ها گذاشت روي بشقاب فلزي به همراه نان

  ".باید راه بیافتیم

من این کارو با تو . اینکه این ماجرا به انتخاب من نبوده. خوام که روي این فکر کنی، خواهر ولی فقط می. خیلی خوب"
کنی، فدایی وظیفه و خالقت هستی،  تو یا باید از دست اون عصبانی باشی، یا اگه واقعاً اینقدر که ادعا می. اسقف کرد. نکردم

  ".در هر حال، لطفاً دیگه منو مقصر ندون. خدمت به اون لذت ببري اونوقت باید از

اي  ورنا دهانش را باز کرد تا صحبت کند، اما سپس در عوض با سرپوش مشک ور رفت و باالخره آن را درآورد و جرعه
  .هاي عمیقی کشیده و آستینش را به لبانش زد هنگامی که نوشیدنش تمام شد، نفس. طوالنی نوشید

رسیم، ولی اول مجبوریم از داخل سرزمین مردمی  به زودي ریچارد، به قصر می". قدرتمندش بر روي ریچارد قفل شدنگاه 
تو باید براي اونا یه کاري . ي عبور داشته باشن خواهرا با اونا یه قرار و مدارایی دارن تا اجازه. رد بشیم که خیلی خطرناکن

  ".نه دردسر خیلی بزرگی درست میشهتو این کارو انجام میدي، وگر. انجام بدي

  "چه کاري باید انجام بدم؟"

  ".باید براي اونا یه نفرو بکشی"

  "...خواهر ورنا، بهت قول میدم که همچین کاري رو"

به خودت جرأت نده که اینبار تبر رو ": کنان گفت زمزمه. ي ورنا از مشتش بلند شده و دستور به سکوت داد انگشت سبابه
  ".دونی که چه عواقبی داره اصالً نمی. اردتاب بدي، ریچ
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  ".باید راه بیافتیم. اسبا رو آماده کن". ورنا بر روي پاهایش ایستاد

  "خواي صبحانتو بخوري؟ نمی". ریچارد ایستاد

  .ورنا سؤال او را نادیده گرفته و به او نزدیک شد

از من . صبانی هستی، از هر چیزي که بهت میگمتو همیشه از دست من ع. تونه دو طرفه باشه، ریچارد هر استداللی می"
ولی من اینکارو نکردم و . کنی که من مجبورت کردم تا اون قالده رو گردنت کنی از من متنفري چون فکر می. بدت میاد

اگه بخاطر اون نبود، . بخاطر اونه که راداهان رو گردنت کردي. کیالن مجبورت کرد اونو گردنت کنی. دونی خودت خوب می
  .این چیزیه که من باعث شدم از دست بدي، و دلیلی که از من متنفري. االن با من نبودي

من این کارو باهات . نیست» انتخاب من«کنم که باید اینو در نظر داشته باشی، ریچارد، که این بخاطر  ولی فکر می"
کنی فدایی اون هستی، پس باید از انجام  دعا مییا باید از اون عصبانی باشی، یا اگه واقعاً اونقدر که ا. کیالن کرد. نکردم

در هر حال، . شاید صالح تو رو در نظر داشته. ش داشته شاید اون دالیل خوبی براي خواسته. ش لذت ببري دادن خواسته
  ".لطفاً دیگه منو مقصر ندون

  .ریچارد سعی کرد تا آب دهانش را قورت دهد، اما نتوانست

  

  فصل سی و هفتم

  

  

ي بعدي ردیف شده بودند، به بیرون  هاي درختانی که بر ستون فقرات تپه رنگ مرگ روز، از میان استخواننورِ سرخ 
به این نکته توجه کرد . بانان جایگذاري شده بودند را رها کرد اي که دیده چشمان سبزش، نقاط خوب مخفی شده. تراوید می

ي کسی  توانست در اینجا ایستاده و بوسیله رار گرفته بودند، و إال او نمیهایی خیلی زیاد از یکدیگر ق ها با فاصله بان که دیده
نهایتاً به این نتیجه . کردند را تخمین زد ي زیر پایش حرکت می هایی از چادرها در کف دره مردانی که در ردیف. دیده نشود

  .رسید که پنج هزار نفر، عددي سخاوتمندانه بود

در آن سمت دره، . اي که همگی به تمیزي ردیف شده بودند، بسته شده بود هاي آذوقه ها در سمت چپش، نزدیک گاري اسب
هاي آذوقه جاي داده شده بودند،  هاي آشپزي که در میان مردان و گاري گاري. هایی کنده شده بود در میان برف، دستشویی
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ترین  این احتماالً منظم. ندهی به اهتزاز بودندهاي رنگارنگ جنگی بر باالي چادر فرما پرچم. شدند داشتند براي شب آماده می
  .ي خاصی به نظم و ترتیب داشتند مردم گالیا عالقه. ارتشی بود که کیالن در دشت و صحرا دیده بود

دو برادر نیز در  ".به عنوان مردایی که قراره قتل عام بشن، خیلی قشنگ به نظر میان": چاندلن با صداي آرامی گفت
  .خفه و ناآرامی کردندهاي  موافقت خنده

. کردند را دیده بودند آنروز صبح، ارتشی که این مردها تعقیب می. کیالن بدون اینکه توجه داشته باشد، با سرش تأیید کرد
با این حال، . ي زیاد از هم قرار نگرفته بودند بانانشان با فاصله و دیده. آنها زیبا نبودند. آنها مرتب نبودند. آنها تمیز نبودند

  .خواست را ببیند، و تخمینی بزند چاندلن و دو برادر توانسته بودند کیالن را به اندازه کافی نزدیک کنند که آنچه می

  .تعداد آنها را به پنجاه هزار تخمین زده بود، و این شماره از روي سخاوتمندي نبود

کوله و کمانش را  ".باید جلوي اینو بگیرم" .نفسی طوالنی را بیرون داد و بخار باریک و سفیدش در هواي سرد پراکنده شد
  ".بیاید بریم اون پایین". بر روي دوشش باال کشید

آمد، چاندلن و پریندین و توسیدین پشت سرش  هاي کرك مانندش پایین می ي تپه و برف همانطور که کیالن از حاشیه
آن باال در گذرگاه . ه بود تا به این مردها برسدبراي کیالن بیش از آن مقداري که امیدوار بود طول کشید. کردند حرکت می

هاي خودسر  کاج. جارا یک کوالك شدید باعث شده بود هر چهار نفرشان مدت دو روز را درون یک کاج خودسر پناه بگیرند
داد،  وش میي باد گ اش دراز کشیده و به زوزه انداختند، و کیالن همانطور که در میان جبه همیشه کیالن را به یاد ریچارد می

  .دید چه در خواب و چه در بیداري، رؤیاي ریچارد را می

شدیداً عصبانی بود که مجبور شده بود در راهش به آیدیندریل، زمان ارزشمندش را از دست بدهد تا این ارتش را از تعقیب 
توانست اجازه  گیر نمی ن مادر اعترافاما به عنوا. انتحاریشان متوقف کند؛ از تعقیب نیروهایی که ابینیسیا را نابود کرده بودند

باید پیش از اینکه آنها به ارتشی که ابینیسیا را غارت کرده بود نزدیک . دهد که حدود پنج هزار مرد، بدون هیچ دلیلی بمیرند
  .رسیدند مطمئناً تا روز آینده به ارتش می. آنها اکنون خیلی نزدیک بودند. گرفت شدند، جلویشان را می می

. داشتند، تمام ارتش به حالت آماده باش درآمد هاي سفید پوست گرگ به سمت ارتش قدم برمی که چهار نفر در جبههنگامی 
شمشیرها . ریختند ي چادرها کنار زده شده و مردها به بیرون می لبه. شدند ها تکرار می فریادها بلند شده و در میان ردیف

مردانی نیزه به دست با سرعت از میان . فرستاد نیمه تاریک و سرد می کشیده شده و صداي زنگ فوالد را به میان هواي
دیواري از چند صد مرد، خودشان را میان . دار موضع گرفتند و تیر در کمانشان گذاشتند مردانی کمان. برف به سمتشان آمدند

را در میان راه تنشان کرده و با فریاد هایشان  آمدند و لباس تعداد بیشتري داشتند به سرعت می. او چادر فرماندهی قرار دادند
  .کردند افراد دیگري را که هنوز در چادرها بودند خبر می
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پشت سرش چاندلن، پرندین و توسیدین با خیالی . حرکت ایستاد با قامتی بلند و بی. کیالن و سه مرد همراهش متوقف شدند
  .هایشان تکیه داده بودند راحت به نیزه

او . اي رنگش بود خوران از بزرگترین چادر بیرون آمده و همانطور مشغول پوشیدن کت ضخیم قهوه دار سکندري مردي درجه
خوران  همانطور که سکندري. مسیرش را از میان دیوار مردها باز کرده و براي تیراندازان فریاد کشید تا تیرهاشان را نگه دارند

شد، کیالن  درحالی که مرد نزدیک می. دیگر به او ملحق شدنددار  دوید، دو نفر درجه از میان خطوط دفاعی به پیش می
دو مردي که همراهش بوده و هر کدام در یک سمتش قرار داشتند، ستوان . او سروان یکم بود. ي او را تشخیص داد درجه
  .بودند

موهاي . عقب بیفتد اش به هنگامی که سروان، نفس نفس زنان خود را جلوي او متوقف کرد، کیالن اجازه داد تا کاله جبه
  .بلندش بر روي خزِ سفید ریخت

  .او و دو ستوانش روي یکی از زانوانشان افتادند. چشمان سروان ناگهان گشاد شدند "....معنی این"

هاي پشمی،  خش جامه صداي خش. تمام سرها خم شده بودند. دید، تمام مردها روي زانو افتادند تا جایی که کیالن می
زده به هم انداختند؛ آنها  هایی شگفت سه مردي که همراه کیالن بودند نگاه. تق و توق فوالد خاموش شدها و  جیرجیر چرم

  .ها در باد سرد بود تنها صدا، غژغژ شاخه. گیر را به جز از ناحیه مردم لجنزار ندیده بودند تابحال استقبال از مادر اعتراف

  ".بلند شید، فرزندانم"

سروان ایستاده و از کمر دوال شده و . از سر و صداهاي حرکت، همه به روي پاهایشان برخواستندبه همراه غوغایی دوباره 
  .با لبخندي غرورآمیز باال آمد. تعظیمی شکیل در مقابل او انجام داد

  "!گیر، چه افتخاري مادر اعتراف"

ي جوان و خوش  شفافش و چهره اي کمرنگش، چشمان آبی ي محکم او، موهاي موجدارِ قهوه کیالن با ناباوري به چانه
  .اش نگاهی انداخت قیافه

کیالن نگاهی به اطراف، به صدها و هزاران چشم جوانی که همگی بر روي او قفل شده  ".اي تو یه بچه": وار گفت زمزمه
  .دود توانست حس کند که خون به صورتش می می. با حیرت پلک زد. بودند، انداخت

  "!اید همتون بچه! اید شما بچه". هایش محکم شدند ید، مشتلرز همانطور که از عصبانیت می
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گیر، ما  مادر اعتراف". سروان نگاهی کوتاه از شرمندگی که اندکی آزردگی نیز در آن بود، به مردانش در پشت سر انداخت
  ".تازه به خدمت گماشته شدیم، ولی هممون سربازان ارتش گالیا هستیم

  "!اید، بچه هشما همتون بچ": کیالن زمزمه کرد

سروان و دو ستوانش وزنشان . رسید که پانزده یا شانزده ساله بودند بیشترشان به نظر می. سکوت بر تازه سربازان حاکم شد
توانستند جلوي خیره شدنشان  بعضی از افراد نمی. را بر روي پاهایشان جابجا کرده و سرهایشان را از شرمندگی آویزان کردند

  .آنها هرگز افرادي مانند این سه را ندیده بودند. و توسیدین را بگیرندبه چاندلن، پریندین 

شما دوتا هم همراهمون ": با غرشی به دو ستوان نیز گفت. ي سروان را گرفت و او را همراه خود کشید هاي یقه کیالن لبه
  "!دادن کارایی که داشتن انجام میهمه برگردن سر ". از باالي سرِ آنها با عصبانیت نگاهی به باقی افراد انداخت ".بیاین

ها و بازگشت تیرها به  کرد، غوغایی از بازگشت شمشیرها به غالف ي شنود افرادش دور می همانطور که سروان را از محدوده
هنگامی که کیالن به درختان رسید، او را به سمت یک کنده کشید و با عصبانیت قدري هلش داده و . ها ایجاد شد تیردان

  .ردرهایش ک

. اش زد دستانش را به سینه. اي پوشیده از برف نشست، گویی که یک تخت سلطنتی باشد کیالن به سنگینی بر روي کنده
هایشان را بر روي زمین کاشته و در  آنها انتهاي نیزه. چاندلن در سمت راستش ایستاد و پریندین و توسیدین در سمت چپش

  .سکوت منتظر شدند

  "اسمت چیه، سروان؟". هم سایید هایش را به کیالن دندان

ستوان بردلی ". اش باال آمدند چشمان آبی ".هستم 19من بردلی رایان". اي برنجی بر روي کت بازش ور رفت مرد با دکمه
به  ".هست 20این ستوان نوالن اسلون". سریعاً نگاهی به مردي که در سمت راستش بود انداخت ".گیر رایان، مادر اعتراف

  ".هست 21اینم ستوان فلین هابسون". اره کردسمت دیگر اش

  "چندتا بچه همراهت داري، سروان رایان؟"

ي زیادي هم نداریم، و ممکنه  گیر، ممکنه که ما جوونتر از شما باشیم، اگرچه فاصله مادر اعتراف". رایان اندکی منقبض شد
  ".سربازاي خوب. که شما زیاد روي ما حساب نکنید، ولی ما سرباز هستیم

                                                           
19 Bradley Ryan 
20 Nolan Sloan 
21 Flin Hobson 
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اگه اینقدر سربازاي خوبی ". توانست جلوي خودش را بگیرد تا بر سر او فریاد نکشد کیالن به سختی می ".سربازاي خوب"
ي رایان سرخ شد و به وضوح تقال  چهره "باناتون رد بشم؟ هستین، چرا من تونستم بدون اینکه دیده بشم از بین خطوط دیده

از شما سربازاي خوب، حتی خود شما سه تا، هست که به هیجده سال رسیده و آیا حتی یه نفر ". کرد تا ساکت بماند می
کنم، چندتا بچه همراهت  پس دوباره تکرار می". هایش را به هم فشرده و سرش را به دو طرف تکان داد رایان لب "باشه؟
  "داري؟

  ".چهار هزار و پونصد نفر تحت فرمان من هستن"

  "راره به زودي با نیرویی ده برابر نفرات خودتون برخورد کنید؟و آیا خبر داري، سروان رایان، که ق"

» برخورد«ما قرار نیست با کسی ". اي از دهانش رویید سروان رایان یک ابرویش را باال برده و لبخند یک پسر بچه بر گوشه
  ".فردا به چنگشون بیاریم کنم که فکر می. کردیم ما داشتیم تعقیبشون می. ما قراره بگیریمشون. گیر کنیم، مادر اعتراف

به چنگشون بیارید؟ فردا، اگه من به شما نرسیده بودم، مرد جوان، تو و تمام ". هایش را به هم فشرد کیالن دوباره دندان
  ".دونی خواي بگیري نمی تو هیچی از ارتشی که می. مردید می» مردانت«

من گزارش . دونید، ما تعدادي پیشاهنگ داریم می. کنیم عقیب میدونیم که چه چیزي رو ت ما می". اش را باال آورد رایان چانه
  ".کنم دریافت می

  "!پنجاه هزارتا مرد پشت اون کوه هستن". کیالن به روي پاهایش پرید و دستش را به سمت راست بلند کرده و اشاره کرد

  ".ارمونو بلدیمک. ما احمق نیستیم". اي باال انداخت رایان شانه ".پنجاه و دو هزار و چند صدتا"

اوه، بلدي، آره؟ و اونوقت موقعی که اونا رو گرفتید ". کیالن همانطور که با عصبانیت خیره شده بود، دستش به پهلویش افتاد
  "خواي چکار بکنی؟ می

را  تواند به کیالن ثابت کند که او واقعاً کارش سروان رایان لبخند زده و به جلو خم شد و به خودش اطمینان داشت که می
خوام یه نیرویی رو از اطراف اونا به اون باال برسونم، تا  من می. خوب، اونا قراره به یه دو راهی توي مسیر برسن". بلد است

خوایم اونا رو به  ما می. ي یه ارتش بزرگ بهشون حمله شده کنن که بوسیله اونا فکر می. از هردو انشعاب بهشون حمله کنن
  .اي که یمقدار جلوتر هست، منتظرشون هستیم ایی که بعد از تنگهنشینی بدیم، ج این سمت عقب

ي ورود  کنیم و بهشون اجازه کنیم و بعدش مسیر وسط رو خالی می نشینی می اونوقت از داخل تنگه به این سمت عقب"
گن  ؛ به اونا میترین قسمتا گذاشته میشن نیزه دارا توي تنگ. اي براي رفتن نداشته باشن دیم، تا وقتی که راه دیگه می
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 ".نیرویی که اونا رو به این سمت هل میده رو میگن چکش. دارن دارا از دو طرف دشمن رو در وسط نگه می کمان. سندان
  ".کنیم اونا رو این وسط خُرد می". لبخندش وسیعتر شد

بهش . تاکتیک مرسوم هستاین یه ". نشست، دستش را به شکلی سرسري تکان داد تر می همانطور که رایان اندکی راست
  ".میگم چکش و سندان

.... چکش و سندون یه مانور متهورانه هست. دونم اسمش چیه، مرد جوان خودم می". کیالن با حیرت به او خیره شده بود
ثل شما م. پروایی و حماقته در برابر نیرویی که ده برابر نفرات شما هستن، این کار اونورتر از بی. اونم در شرایط مناسب
  ".خواید یه گاو درسته رو قورت بدید گورکنی هستید که می

به ما یاد دادن که با زمانبندي مناسب، و با عزم محکم، نیروي کوچیکی از مرداي خوب، توي یه جاي تنگ، مثل این دره "
..."  

 "!فکر کنی؟ کنی پیش ارواح اینم به حساب میاد؟ این چیزیه که غرور و جسارتت باعث شده مرداي خوب؟ فکر می"
تنها راهی که بشه اونا رو به ! تونی یه صخره رو با یه چوب نازك هل بدي نمی". چشمان سروان به روي زمین پایین آمدند

کیالن دستش را دوباره باال برده و  ".نشینی داد اینه که اینقدر باهاشون بجنگی تا مجبور بشن اینطرفی بیان این سمت عقب
. کشتن جنگیدن و آدم می براي مدتی طوالنی داشتن می! ا مردایی با تجربه و جنگ دیده هستناون". به دشمن اشاره کرد

  "کنی فقط بخاطر اینکه اونا دشمنن، احمقن؟ دونن که چکش و سندون چی هست؟ فکر می کنی اونا نمی فکر می

  "...کنم که خوب، نه، ولی فکر می"

افته، سروان؟ تو به  خواي برات بگم که چه اتفاقی می می". قطع کردي او زده و حرفش را  کیالن یک انگشتش را به سینه
وقتی که اون گروهو بفرستی تا دورشون بزنن، دشمن یمقدار به این . ي کافی نیرو نداري که عقب نشینیشون بدي اندازه

به میون خودشون رو کنه تا به نیروهاي شما اجازه ورود  کنه و در همون حال نیروهاشو به اطراف پخش می سمت حرکت می
  .حاال حدس بزن این وسط فندق کیه. به این ترفند میگن فندق شکن. بده

بعد از اینکه . اونا مثل حیووناي وحشی میشن که بوي خون مستشون کرده. میان به سمت سندون. کنن بعدش حرکت می"
وقتی وارد این تنگه میشن جلوي مانور  چکشتونو قلع و قمع کردن، دیگه چیزي نیست که اونا رو مهار کنه، چیزي نیست که

  .کنن دونن که دارن چکار می ي جنگی دارن و دقیقاً می اونا تجربه. و چرخیدنشونو بگیره
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یه . ندازن کنن و اونا رو از شمشیرزنایی که قراره پشتیبانشون باشن فاصله می دارا و تیراندازاتون رو از هم جدا می اونا نیزه"
دو تا گروه هاللی شکل از اطراف نیزه دارا رو به دام . دارا کنن میاد وسط اون نیزه که اطرافش رو با سپر محافظت می 22گوِه

داري  کنه، تیراندازایی که تا اونموقع دیگه نیزه سواره نظامِ زره پوششون با تمام قوا میاد و ردیف تیراندازاتونو درو می. میندازن
شید،  جنگید، ولی با نفراتی حدود بیست برابر خودتون مواجه می ي شما خیلی شجاعانه می همه. نبراي دفاع از خودشون ندار

  .چون تا اونموقع قسمتی از نیروهات رو به عنوان چکش فدا کردي و دیگه همشون مردن

وض تو برعکسش در ع. براي جنگیدن با یه نیروي بزرگتر، باید اونا رو تقسیم کنی و هر قسمتشون رو یه بار شکست بدي"
  ".با خیال راحت. تو نیروهاي خودتو براي اونا دو قسمت کردي، تا اونا بتونن هر نصفه رو یه بار بکشن. رو انجام دادي

دونید که ما چقدر  شما نمی. تونیم خودمونو خیلی خوب توي جنگ نشون بدیم ما می". سروان بر موضع خود پافشاري کرد
  ".کار نیستیم ما تازه. خوب هستیم

تابحال مردن کسی رو دیدي، سروان؟ نه مثل مردن یه پیرمرد ! میرن هایی که تحت فرمان تو هستن می تک این بچه تک"
کنن،  شمشیرا دستا رو قطع می. زنن توي چشمتون کنن، با تیر می توي رختخوابش، بلکه توي جنگ؟ با نیزه سوراختون می

  .ریزه روي زمین سرد تون می کنه و دل و روده متونو پاره میي شمشیر و نیزه شک تیغه. شکافن ها رو می سینه

ها، وقتی دارن توي خون و استفراغ خودشون خفه میشن، با اضطراب و  شناسی، دوستات، این بچه هایی که می چهره"
کنه و شکم مجروحایی که روي زمین هستن رو  همونطوري که دشمن بین زخمیا حرکت می. کنن وحشت به تو نگاه می

کسایی که تسلیم بشن، اعدام میشن . خوان زنن و کمک می کنه تا از یه مرگ مهیب و دردناك بمیرن، اونا فریاد می اره میپ
  ".خونه اي که تازه توش پیروز شده آواز می ي جنگ معرکه رقصه و درباره و دشمنتون می

شما مثل شاهزاده هارولد حرف ". ه بودندهایش هنوز به زمین خیره شد ستوان. سروان رایان باالخره سرش را بلند کرد
  ".اونم چندبار یه سخنرانی شبیه همین برام کرده. گیر زنید، مادر اعتراف می

  ".شاهزاده هارولد یه سرباز باهوشه"

از تمام . کنه ولی این تصمیم منو عوض نمی". اش را بست اي تیره هاي برنجی کت پشمی قهوه سروان رایان دوتا از دکمه
تونیم با موفقیت اجراش  کنم که می من فکر می. ایی که داریم، چکش و سندان بهترین شانسیه که در مقابل اونا داریمانتخاب
  ".باید موفق بشیم. کنیم

                                                           
22 Flying wedge :هاي قديمي نوعي تاكتيك تهاجمي در جنگ.  
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باید ازشون دور . هاي متحرکن گیر، این مردا جنازه مادر اعتراف": چاندلن به سمت کیالن خم شده و به زبان خودش گفت
  ".اونا تا آخرین نفرشون کشته میشه. اونا گیر نیوفتیم بشیم تا ما توي حماقت

  "چی گفت؟": سروان اخم کرد

  ".گفت که فردا قراره همتون کشته بشید". کیالن به سمت سروانِ جوان خم شد

  ".دونه؟ اون فقط یه وحشی از سرزمین وحشیه اون از جنگ چی می". سروان رایان نگاهی به سر تا پاي چاندلن انداخت

سروان  ".زبون خودش و زبون ما. کنه به دو زبون صحبت می. وحشی؟ اون یه مرد باهوشه". یک ابرویش را باال بردکیالن 
  "تو چند نفر کشتی، بردلی؟. اون آدم کشته. و اون توي چندین نبرد جنگیده". رایان آب دهانش را قورت داد

خوام، قصد توهین کردن نداشتم، ولی  بین، معذرت میب. خوب، فکر کنم هیچی". مرد نگاه کوتاهی به دو ستوانش انداخت
  ".دونم ي جنگ می من درباره

  "دونی، بچه جان؟ و تو چی از جنگ می": کیالن زمزمه کرد

. تقریباً هیچ مردي توي این گروه کمتر از یه سال تمرین ندیده. خود من از سه سال پیش. ي ما داوطلب هستیم همه"
ما چندین بار توي مانور . خود شاهزاده هارولد با ما کار کرده و بهمون تاکتیک یاد داده. مي ما به سختی آموزش دیدی همه

ما رو به عنوان آخرین آزمون، قبل از تعیین مأموریت، به . ممکنه که جوون باشیم، ولی تجربه داریم. در مقابلش پیروز شدیم
. کردیم هاي مبارزه رو تمرین می هاي جنگی و تاکتیک زيحدود یه ماه توي دشت و کوه بودیم و با. این اردوکشی فرستادن

ممکنه که . تونیم بجنگیم فقط بخاطر اینکه جوون هستیم، معناش این نیست که نمی. دونیم که قراره با چی مواجه بشیم می
  ".جوون باشیم، ولی در ضمن معناش اینه که قوي هستیم

هنگامی که کیالن یک ابرویش را براي او باال برد، چاندلن گلویش  ".دکنی قوي؟ شما مثل زنا سفر می". چاندلن بلند خندید
براي جابجا کردن . شما سست و ضعیفید. کنید قوي نیستید شما اونقدرم که فکر می. خب، بعضی زنا". را صاف کرد

  ".شما قراره فردا بمیرید. این باعث میشه سست بشید. کنید مایحتاجتون از گاري استفاده می

  ".شما قرار نیست فردا بمیرید. کنه دوستم اشتباه می". سمت سه سرباز بازگشت کیالن به

  "قرار نیست؟ پس ما رو باور دارید؟". سروان ذوق زده شد
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تو باید واحد . گردونم شما رو برمی. شما قرار نیست فردا بمیرید، چون من اجازه نمیدم". کیالن سرش را به اطراف تکان داد
. من دارم میرم آیدیندریل تا ترتیب این قضیه رو بدم. این، سروان، یه دستوره. قرارگاه فرماندهیتون خودت رو برگردونی به

  ".گیرم من جلوي اون ارتش قاتال رو می

ما . اونا توي ابینیسیا کامالً نابود شدن. ما هیچ قرارگاه فرماندهی نداریم که بهش برگردیم". ي سروان رایان سخت شد چهره
ریم  ما رد کسایی که این کارو کردن داریم و می. دیدیم، ولی براي مانور به سفر اعزام شده بودیم میاونجا تمرین 
  ".سروقتشون

  ".کنید نابود شدن ي این نیرویی که دارید تعقیبش می اون سربازاي توي ابینیسیا چندین برابر شما بودن، و همشون بوسیله"

اونا . اونا معلماي ما بودن. خوابیدیم خوردیم و می کردیم، غذا می ون زندگی میاونا مردایی بودن که ما باهاش. دونیم می"
وزنش را جابجا کرده و گلویش را صاف کرد تا صدایش را یکدست  ".اونا دوستا و همرزماي ما بودن. برادرا و پدراي ما بودن

  ".مراهشون مقاومت کنیمبودیم تا ه باید اونجا می. بودیم ما هم باید اونجا همراهشون می". نگه دارد

اي  اش گذاشته و همانطور که آنجا را به شکل دایره انگشتانش را بر روي شقیقه. کیالن پشتش را به سه سرباز گالیایی کرد
براي دوستانِ این مردها اندوهگین بود، براي . از نگرانیِ قتل عام شدن این مردها سردرد داشت. مالید، چشمانش را بست می

  .ي دختران جوان در مقابل چشمان ذهنش معلق بود چهره. رزمانی که در دفاع از شهرشان کشته شده بودنددوستان و هم

کرد،  چشمانی که، اکنون کیالن متوجه شد، بیش از آنکه از ابتدا فکر می. کیالن چرخید و به چشمان سروان جوان نگاه کرد
  .اند دیده

درِ اتاق ملکه و بانوهاي . تو دراي توي قصرو بستی. ودي که درا رو بستهتو اون کسی ب. تو بودي": وار گفت کیالن زمزمه
هاي پایینش  لب. اش مرطوب شده بودند چشمان آبی. مرد آب دهانش را قورت داده و سپس با سرش تأیید کرد ".اطرافش

  "براي چی اون کارو با اون آدماي بیچاره کردن؟". لرزیدند می

حاال یا با ترسوندنشون، . ي یه سرباز اینه که دشمنش رو به کاراي احمقانه وادار کنه وظیفه" .کیالن با لحنی مالیم پاسخ داد
کنن تا ترس به دل شما بندازن، ولی مهمتر از  این کارو می. یا عصبانی کردنشون، طوري که دشمنش نتونه درست فکر کنه

  ".ا بتونن شما رو هم بکشناون، براي اینکه اونقدر عصبانیتون کنن که یه کار احمقانه بکنید ت

  ".ما حاال دیگه هیچ قرارگاهی نداریم که بهش برگردیم. کنیم کسایی بودن که اون کارو کردن اون مردایی که تعقیب می"

به اون . میرید به یه قرارگاه دیگه. کنید شما این کارو نمی. خوان تا شما انجام بدید ایه که اونا می این همون کار احمقانه"
  ".کنید مله نمیارتش ح
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در طول عمرم، اگرچه شما فکر . گیر، من یه سرباز هستم که قسم خوردم به گالیا و سرزمین میانه خدمت کنم مادر اعتراف"
سروان رایان با انگشت  ".گیر به ذهنم نیومده کنید که کوتاه بوده، هیچوقت فکر نافرمانی از فرمانده، ملکه یا مادر اعتراف می

ولی توي این موضوع، باید از ". ي خود گذاشت مچ دست کیالن را گرفته و دست او را بر روي شانهاش  شصت و اشاره
  ".کنم تونید منو با قدرتتون بگیرید، ولی در غیر اینصورت حرفتونو اجرا نمی خواید، می اگه می. دستورتون سرپیچی کنم

ید، چون من جانشین اون میشم و افرادمونو براي جنگ و اونوقت باید منو بگیر". ستوان اسلون براي اولین بار صحبت کرد
  ".کنم رهبري می

  ".و بعدش باید منو بگیرید". ستوان هابسون قدم به جلو گذاشت

اگه یه نفر باقی مونده باشه، . تک افراد برید تک افسرها و بعد تک بعد از ما سه نفر، مجبورید سراغ تک": سروان رایان گفت
  ".میره اگه الزم باشه توي جنگ می کنه و همون فرد حمله می

خواید انجام  کاري که شما می. من دارم میرم به شوراي مرکزي و ترتیب این ماجرا رو میدم". کیالن دستش را عقب کشید
  ".بدید خودکشیه

  ".کنیم گیر، ما حمله می مادر اعتراف"

خواید توي یه نبرد پر افتخار کشته  ام گرفتن؟ میخواید قهرمانایی باشید که از قاتال انتق براي افتخار؟ می! براي چی؟"
  "!بشید؟

دیدیم با سربازایی که گرفته . گیر، ما دیدیم که اون مردا با ابینیسیا چکار کردن نه مادر اعتراف": رایان با صداي آرامی گفت
ن، اونجا مادرا و خواهرایی خیلی از مرداي تحت فرمان م. هاي اونجا چکار کردن دیدیم که با زنا و بچه. بودن چکار کردن

  ".سر مردممون. ي ما دیدیم که چه بالیی سرشون اومده بود و چه بالیی سر برادرا و پدرامون اومده بود همه. داشتن

کنیم، مادر  ما این کارو بخاطر افتخار نمی". رایان خودش را باال کشیده و صاف ایستاد و با عزم به چشمان کیالن نگاه کرد
اي نداریم و هممون یتیم  ي ما یکی هستیم؛ ما هیچ خانواده ولی همه. دونیم که این یه مأموریت خودکشیه می. گیر اعتراف
کنیم چون اون مردا میرن به یه شهر دیگه و همون کاري که توي ابینیسیا انجام دادن رو با اونا  این کارو می. هستیم

  .ه بتونیمکنیم تا متوقفشون کنیم، اگر ک ما این کارو می. کنن می

باید حمله کنیم و . تونیم از زیر بار مسئولیتمون شونه خالی کنیم نمی. ما قسم خوردیم تا با جونمون از مردممون دفاع کنیم"
کنم که شما  من به ارواح خوب دعا می. سعی کنیم این مردا رو قبل از اینکه آدماي بیگناه بیشتري رو بکشن متوقف کنیم

چندتا شهر دیگه قبل از اینکه شما بتونید سرزمین میانه . کشه د، ولی بازم اون کار خیلی طول میتوي آیدیندریل موفق باشی
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زندگی . ما تنها کسایی هستیم که به این قاتال نزدیکیم. رو روي سر اینا خراب کنید، غارت میشن؟ یه شهر هم خیلی زیاده
  .هاي بعدیشون قرار گرفته ما تنها چیزیه که بین اونا و قربانی

وقتی که من قسم خوردم تا خدمت کنم، قسم خوردم که تحت هر شرایطی، تحت هر دستوري، همیشه محافظت از "
گیر؛ نه بخاطر افتخار،  براي همینه که باید از دستوراتتون سرپیچی کنم، مادر اعتراف. مردمم رو توي اولویت اول قرار بدم

ه رضایت شما رو هم توي این کار داشته باشم، ولی با یا بدون رضایت خواد ک دلم می. دفاع بلکه براي حفاظت از افراد بی
  ".کنم جلوي این مردا رو بگیرم شما سعی می

واقعاً . شش مرد در سکوت منتظر ماندند. ها خیره شد و به سه سرباز فکر کرد کیالن دوباره روي کنده نشست، به دور دست
  .گفتند و آنها درست می. کرد بزرگتر بودند اما آنها از آنچه کیالن فکر می. که بچه بودند

هایی را بسیج کند که این  گرفت تا ارتش گرفت تا کیالن به آیدیندریل برسد و زمان بیشتري می هنوز مقداري وقت می
شوراي  ي چند نفر باید در انتظار کمک از ناحیه. دادند در این مدت آنها به قتل و کشتار خود ادامه می. ها را تعقیب کنند قاتل

  مردند؟ مرکزي می

احساساتش را کنار گذاشته و . گیر مادر اعتراف. کرد که در آن لحظه هر کسی باشد به جز کسی که بود کیالن آرزو می
رفتند و  ها را سنجید، آنهایی که از دست می گرفت بررسی کرد؛ زندگی گیر باید در نظر می مشکل را آنطور که مادر اعتراف

  .یافتند آنهایی که نجات می

  ".باید به اینا کمک کنیم". کیالن ایستاده و به چاندلن رو کرد

ي  گیر، این مردا یه مشت بچه مادر اعتراف". اش به باالتر سر داد و به سمت کیالن خم شد چاندلن دستانش را بر روي نیزه
. شیم ما هم همراه اونا کشته می. ارناگه ما هم پیششون بمونیم، یه طوفان از کشتار رو برامون می. احمقن و قراره بمیرن

  ".رسی میرن و تو هم به آیدیندریل نمی اونا بهرحال می

اگه کمکشون نکنیم، اونوقت تعداد . کنن اونا دارن جوکوپوي خودشونو تعقیب می. چاندلن، این پسرا مثل مردم لجنزارن"
  ".افراد بیشتري مثل اونی که توي شهر دیدیم کشته میشن

گیر، هر کاري که شما بخواید ما انجام میدیم، ولی هیچ راهی براي کمک به این پسرا  مادر اعتراف". لو خم شدپریندین به ج
  ".ما فقط چهار نفریم. نیست

  "اون وظیفه مهم نیست؟. تونید وظیفتونو توي رفتن به آیدیندریل انجام بدید و اونوقت نمی". توسیدین با سرش تأیید کرد
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ولی اگه ارتشی که تمام مردم اون شهرو کشت، ". کیالن مقداري از موها را از روي صورتش عقب کشید ".البته که هست"
  "خواستید که کمک کنم؟ قرار بود بعدش به مردم لجنزار حمله کنه چی؟ اگه قرار بود بعدش مردم شما رو بکشن، از من نمی

ي کیالن نگاهی به  هاشان را پیچانده و گهگاه از روي شانه کردند، نیزه همانطور که فکر می. تر ایستادند سه مرد کمی راست
  .انداختند سه سربازي که آنها نیز در سکوت ایستاده بودند، می

کردید تا این دشمنو شکست  اگه مجبور بودید، چکار می": داد پرسید کیالن همانطور که نگاهش را میان سه مرد حرکت می
  "بدید؟

  ".این کار شدنی نیست. تعدادشون خیلی زیاده". خم شد باالخره توسیدین دوباره به جلو

ما از این آدمایی که سوار ! ما جنگجوهاي مردم لجنزار هستیم". ي توسیدین زد چاندلن با عصبانیت با پشت دستش به شانه
  "کنی اونا جنگجوهاي بهتري از ما باشن؟ فکر می. کشن باهوشتریم گاري میشن و زنا رو می

دونیم که این روشی که اینا  خوب، می": پریندین گفت. کردند، رویشان را برگرداندند که پا به پا می دو برادر همانطور
  ".هاي بهتري هم هست راه. خوان انجامش بدن فقط اونا رو به کشتن میده می

پدرم یاد داد و اون به . ارواح به پدربزرگم یاد دادن که چطور همچین کاري رو بکنه. معلومه که هست". چاندلن لبخند زد
به  ".دونیم که چکار کنیم ها می ما بهتر از این بچه. تعداد دشمن ممکنه بیشتر باشه، ولی مشکل همونه. پدرم به من یاد داد

اي که دشمن  دونی که نباید به شیوه می. دونی که چکار کنی ها می تو هم بهتر از این بچه". چشمان کیالن نگاه کرد
  ".خوان انجام بدن ها می ن کاریه که این بچهاین همو. خواد بجنگی می

شاید بتونیم به این افراد کمک کنیم تا از مردم بیگناه دیگه ". کیالن لبخندي به او زده و سرش را در تأیید تکان داد
  ".محافظت کنن

ه زبانی خارجی او در تمام مدت مشغول تماشاي کیالن بود که داشت با سه مرد غریبه ب. کیالن به سروان رایان رو کرد
  .کرد صحبت می

  ".ما میریم دنبال این ارتش. خیلی خوب سروان"

دستش را سریعاً عقب کشیده و با وحشت متوجه شد که واقعاً به  "!گیر ممنونم مادر اعتراف". ي کیالن را گرفت رایان شانه
. پریم روي سرشون ما می. بینید می حاال. کنه این نقشه عمل می". در عوض دستانش را به هم مالید. کیالن دست زده بود

  ".کنیم کنیم و همشونو سرِ نیزه می غافلگیرشون می
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ي او را گرفته و  یقه "!غافلگیرشون کنیم؟ غافلگیرشون کنیم؟". رایان خود را عقب کشید. کیالن به سمت او خم شد
  "!اونا یه جادوگر دارن، کله پوك". صورتش را نزدیک کشید

  "یه جادوگر؟": کنان گفت زمزمه. پریدي سروان  رنگ از چهره

اون سوراخی که از وسط دیوار ذوب شده بود . شما توي ابینیسیا بودید". ي او را با عصبانیت هل داده و رها کرد کیالن یقه
  "رو ندیدید؟

. بیند نها را مینگاهش به اطراف حرکت کرد، گویی که اکنون نیز آ ".ها رو دیدم فقط جنازه. فکر کنم توجه نکردم.... خوب "
  ".همه جا جنازه بود"

تونم درك کنم که چرا متوجه  می. ت بودن اونا دوستا و خانواده. کنم درك می". ي دردمند او کمی آرام شد کیالن از چهره
تونه تو  ندیدن جزئیات می. یه سرباز باید متوجه همه چیز بشه. ولی براي یه سرباز این بهونه نمیشه. همچین چیزي نشدي

  ".تونست کار شما رو یه سره کنه ي کوچیک هست که می ي خوبی از یه نکته این نمونه. رو به کشتن بده، سروان

  ".گیر بله، مادر اعتراف". رایان آب دهانش را قورت داده و سپس با تکان سرش قبول کرد

پس من فرماندهی این هنگ ". واهندخ سه سرباز گفتند که می "خواید اون مردایی که ابینیسیا رو نابود کردن بکشید؟ می"
. خواید مردایی که اون باال هستن رو متوقف کنید، پس همون کاري که من میگم انجام میدید اگه می. گیرم رو به عهده می

  .دید و همون کاري که چاندلن، پریندین و توسیدین میگن انجام می

این یه نبرد نیست، سروان، این آدم . ي آدم کشتن بلدیم ربارهي تاکتیکاي نبرد بلد باشید، ولی ما د ممکنه که شما درباره"
اگه به نبرد کردن عالقه دارید، . کنیم که واقعاً بخواید جلوي اون مردا رو بگیرید ما فقط در صورتی کمکتون می. کشتنه

  ".ذاریم تا بتونید خودتونو به کشتن بدید اونوقت همین االن تنهاتون می

گیر، باالترین افتخار من هست که تحت  مادر اعتراف". دو ستوان نیز مانند او عمل کردند. و افتادسروان رایان روي یک زان
دونید که چطور جلوي اون مردا  اگه می. تک افرادم رو در اختیار دارید شما زندگی من، و زندگی تک. فرمان شما خدمت کنم

  ".دیدم انجام می رو بگیرید تا مردم بیشتري رو نکشن، ما هر کاري که شما بگید

براي . این یه جنگ فرضی و مانور نیست، سروان". کیالن سرش را براي سه مردي که زانو زده بودند تکان داد که پذیرفته
هر کسی که طبق دستور عمل نکنه، . اینکه پیروز بشیم، هر فردي باید همون کاري که بهش دستور داده میشه رو انجام بده

خواید جلوي اون مردا رو بگیرید، پس باید همتون فرماندهی رو به من واگذار  اگه می. ار خیانتهاین ک. به دشمن کمک کرده
  "متوجه میشی؟. تونید نظرتونو عوض کنید کنید، و اگه وظایفتون سخت و وحشتناك شد، نمی
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  ".متوجه میشم. گیر بله، مادر اعتراف"

  "و شما؟". کیالن به دو مرد دیگر نگاه کرد

  ".گیر کنم، مادر اعتراف ه تحت فرمان شما خدمت میمن مفتخرم ک"

  ".گیر من هم همینطور، مادر اعتراف"

شدیداً مهمه که برم اونجا، ولی . من باید به آیدیندریل برم". اش را بست کیالن به آنها اشاره کرد که بلند شوند و سپس جبه
تونم یک یا دو روز  فقط می. اري باید انجام بشهگیم که چه ک بهتون می. کنم که این کارو شروع کنید بهتون کمک می

  ".کنیم که آدم کشی رو شروع کنید، و اونوقت باید به راه خودمون بریم بهتون وقت بدم؛ ما کمکتون می

  "گیر، جادوگر چی؟ مادر اعتراف"

  ".من ترتیبشو میدم. منهمتوجه میشی؟ اون مال . ي من جادوگرو بذار به عهده". کیالن از زیر ابروهایش او را نگاه کرد

  "خواید چکار کنیم؟ اول می. خیلی خوب"

  ".اولین کاري که باید بکنید اینه که براي من یه اسب بیارید". ها راه رفت کیالن بین سروان و یکی از ستوان

. آهسته کردکرد، حرکت او را  چاندلن به جلو پریده و بازوي کیالن را گرفت و همانطور که سرش را به کیالن نزدیک می
  "خواي؟ کجا میري؟ براي چی یه اسب می". لحن مرد از روي سوءظن عصبانی بود

دونی که من قراره چه کاري  اصالً می". نگاهی به هر شش مرد انداخت. کیالن توقف کرده و دستش را کشید و آزاد کرد
تمام   یه طرف جانبداري کنم، به نمایندگی از اگه از. گیرم من مادر اعتراف. انجام بدم؟ من قراره از یه طرف جانبداري کنم

. نگاهش را بر روي چشمان چاندلن آورد ".کنم تمام سرزمین میانه رو متعهد به جنگ می. کنم سرزمین میانه جانبداري می
  ".ي حرف این مردا انجام بدم تونم این کارو بر پایه نمی"

  "!یدي که توي اون شهر چکار کرده بودند! خواي؟ چه مدرك بیشتري می". چاندلن از خشم منفجر شد

باید بدونم . تونم به همین راحتی اعالم جنگ کنم نمی. باید بدونم چرا این اتفاق افتاده. چیزي که من دیدم اهمیتی نداره"
زبان کیالن دلیل دیگري نیز براي رفتن داشت، دلیلی مهمتر، اما آن را به  ".جنگن این افراد کی هستن و براي چه کسی می

  .نیاورد

  "!اونا قاتلن"
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  "گیري بزنن، دلیلی که آدم کشتی رو بدونن؟ خواي مردم قبل از اینکه دست به انتقام نمی. تو هم آدم کشتی"

ي چاندلن گذاشته و سعی کرد اندکی پروا و مراعات به  پریندین یک دستش را به حالتی اخطارآمیز بر شانه "!اي زن احمق"
ها احمقن، در حالی که هزاران نفر  تو میگی که این بچه". اندلن با عصبانیت دستش را پس کشیدچ. کلمات چاندلن بیاورد

  "!اگه اونا تصمیم بگیرن که بکشنت، هیچ شانسی براي فرار نداري! تو یه نفري. نیرو دارن

  ".هیچ کس حق نداره روي من شمشیر بکشه. گیرم من مادر اعتراف"

رسید تا  کرد و هیچ توجیه دیگري به ذهنش نمی مزخرف است، اما باید این کار را میاي  دانست که این بهانه خودش می
کیالن . مرد باالخره با غرشی پشتش را به او کرد. تر از آن بود که صحبت کند چاندلن عصبانی. نگرانی چاندلن را آرام کند

اش برگردد؛ کیالن  توانست به خانه او نمی دانست که در گذشته، چاندلن عصبانی میشد چون اگر که کیالن کشته میشد، می
  .کرد که شاید اکنون چاندلن واقعاً براي او نگران بود فکر می

اي در قبال سرزمین میانه  او وظیفه. گیر بود او مادر اعتراف. اي نداشت آمد، اما چاره خود کیالن نیز از این کار خوشش نمی
  .داشت

مرد سرش را تکان داده و دوید تا دستور را  ".اگه دارید، یه اسب سفید یا خاکستري. رستوان هابسون، لطفاً برام یه اسب بیا"
  ".ي افرادتو جمع کنی و بهشون بگی که ماجرا از چه قراره خوام همه سروان، می". انجام دهد

الي چاقوي ي او کشیده و بر با کیالن یک دستش را بر روي خز سفید بر روي شانه. چاندلن پشت به او ایستاده بود
چاندلن خرناسی عصبانی  ".جنگید، نه فقط مردم لجنزار شما حاال براي سرزمین میانه می". استخوانی پدرش دست گذاشت

. خوام که شما سه نفر شروع کنید به توضیح کارایی که باید انجام بشه براي این افراد توي مدتی که نیستم، می". بیرون داد
  ".فتاب برگردمامیدوارم که تا قبل از طلوع آ

ارواح عزیز، خودش را در چه . خواستند از ضعف خم شوند گردد، زانوهایش می هنگامی که کیالن دید هابسون با اسب برمی
  اي انداخته بود؟ مهلکه

اگه گم شدم و ". نفسی کشیده و حرفش را دوباره شروع کرد "....اگه اتفاقی.... اگه من". چرخید تا به سروان رایان رو کند
متوجه میشی؟ باید هر چی اون میگه انجام . تونستم راه برگشتنم پیش شما رو پیدا کنم، باید دستوراتت رو از چاندلن بگیرين

  ".بدي

امیدوارم که ارواح ". اش زد و به عنوان سالم نظامی مشتش را به سینه ".گیر بله مادر اعتراف": رایان با لحنی آهسته گفت
  ".خوب یاورتون باشن
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  ".اي که دارم، یه اسب سریع رو به اونا ترجیح میدم تجربه از روي"

  ".کنه اون ناامیدتون نمی. اسب سریعیه، و خیلی هم قدرتمنده 23نیک. تون برآورده شده پس خواسته": ستوان هابسون گفت

انطور که با هم. اي درست کرد تا سوار بر اسبِ بزرگ جنگی شود سروان دستانش را در هم قفل کرده و براي کیالن پله
نیک خرناسی کشیده و سرش را . مالیمت و براي آشنایی، به گردن اسبِ خاکستري میزد، از آن باال نگاهی به مردها انداخت

پیش از آنکه جرأتش را از دست دهد، کیالن نریانِ درشت هیکل را گردانده و آن را به سمت شیب تپه . به عقب انداخت
  .رساند ا از اطراف کوه گردانده و از سمت دیگر به اردوگاه دشمن میحرکت داد، به سمت مسیري که او ر

  

  فصل سی و هشتم

  

  

ماه به زودي . آور در همه طرفش قد علم کرده بودند شان تشکیل داده بود، در نور وهم اي روي بدنه درختانی که برف الیه
ي  همانطور که اسبش را یورتمه به داخل دره. نمود میداد که دیدنِ راه را آسان  رفت، اما فعالً درخششی به برف می پایین می
توانستند هر کسی را که قصد کمین کردن دارد مخفی کنند،  اي که می برد، تقریباً خوشحال بود که از درختان فشرده باز می

نیز تالشی  بانان او را دیدند، اما آنها هیچ تالشی براي مخفی کردنِ نزدیک شدنش انجام نداد و دیده. خالص شده است
  .براي متوقف کردن یک سوار تنها نکردند

شد  به بزرگی یک شهر کوچک بوده و به راحتی می. در مقابل، اردوگاه ارتش از آتش و جنب و جوش و سر و صدا، زنده بود
نفس داشتند، از از آنجایی که آنها به تعداد نفرات خود اعتماد به . آن را از دور دیده و از کیلومترها دورتر صدایش را شنید

  .ترسیدند اي نمی حمله

اش به روي سرش کشیده شده و در اطراف صورتش به تنگی بسته شده بود، کیالن نیک را در میان  همانطور که کاله جبه
صاف بر روي اسبش نشسته بود و از . هاي غران به پیش برد ها، قاطرها، چادرها، ابزار و آتش ها، اسب غوغاي مردها، گاري

بوي نیرومند گوشت بریان و دود چوب، هواي ساکن را . توانست صداي ضربان قلبش را بشنود صداي غوغا، تقریباً میمیان 
  .ها، کوبیده و محکم شده بود ها و هم انواع گاري ها هزار پا، هم پاي حیوانات و هم انسان ي ده برف بوسیله. پر کرده بود

                                                           
23 Nick 



156 

 

 

اي از  ها به صورت ایستاده و دایره تبرزین. خواندند خوردند و آواز می نوشیدند و می میها جمع شده و  مردها در اطراف آتش
ها در هر  نیزه. کردند هایی جنگی ایجاد می اطراف به هم تکیه داده شده بودند و سرِ تمامشان کنار هم جمع شده و مخروط

در همه طرف . رسیدند هاي نورسته به نظر می نهالهایی از برف کاشته شده بودند و مانند جنگلی از  سمت بودند و در کپه
  .چادرها بدون هیچ نظم خاصی از زمین روییده بودند

رفتند تا غذا را بچشند، تا به آوازي در اطراف مردي  کردند و از یک آتش به آتش دیگر می مردها در نزدیک و دور حرکت می
. بندي کنند، تا نوشیدنیشان را با هم شریک شوند و شرط که فلوت به دست داشت ملحق شوند، تا با هم تاس بازي کرده

  .رسید بیشتر آنها را مشغول کرده باشد، همان شریک شدن در نوشیدنی بود چیزي که به نظر می

کیالن اسبش را به همان . تر از آن باشد که متوجه او بشوند رسید حواسشان پرت به نظر می. کرد هیچکس توجهی به او نمی
شدند، پیش از آنکه به آنچه دیده بودند فکر کرده یا براي  ه نگه داشت و از کنار کسانی که به باال خیره میحالت یورتم

اش از سر  اسب جنگی. اي از فعالیت باشد رسید که در همهمه تمام آن مکان به نظر می. کرد تحقیقِ بیشتر جلو آیند، عبور می
  .کرد ز وحشت نمیاي نی و صداي بلندي که در اطرافش بود حتی ذره

برخالف تالشش . شد هاي ناهنجار مردان همراه می ها را شنید که با خنده از تعدادي از چادرها در دوردست، صداي جیغ زن
  .اي از ستون فقراتش باال رفت براي متوقف کردن آن، رعشه

کردند، به همراه  ي آذوقه سفر میها هایی که همراه با گاري ي فاحشه هایی مانند این، بوسیله دانست که ارتش کیالن می
ها را به  هایی مانند این، زن دانست که ارتش در ضمن می. شدند روهاي ارتش بودند، همراهی می افراد دیگري که دنباله

دانستند، درست مانند برداشتن  هاي پیروزي می عنوان قسمتی از غارت اموال گرفته و خیلی ساده آنها را قسمتی از مزیت
ها هرچه که بود، وانمود کردن به  دلیل این جیغ. از روي یک جنازه، و ارزشی بیش از آن برایشان قائل نبودند یک انگشتر

اش بکند، و بنابراین سعی کرد آنها را نشنود و در عوض  تواند کاري درباره دانست که نمی لذت یا وحشتی واقعی، کیالن می
  .جلب کند کرد توجهش را به مردانی که از کنارشان عبور می

هرکدام از . شناخت هایشان را خیلی خوب می ها و زره هاي چرمی و جوشن یونیفرم. هارایی دید در ابتدا فقط نیروهاي دي
اگرچه خیلی زود، توانست . ، به نشان از خاندان رال بر روي خود داشتندRي  هاي نیم تنه، یک حرف مزین و برجسته زره

یک گروه ده بیست نفره از مردان وِستلند را دید که هر کدام یک بازویشان . ها ببیند هارایی سربازان کلتون را نیز در میان دي
هاي  مردانی از سرزمین. نوشیدند هایشان می رقصیدند و همزمان از لیوان اي می ي نفر پهلویی انداخته و در دایره را دور شانه

با خودش فکر کرد . دریا، و در کمال وحشت کیالن، تعدادي از گالیادیگر را نیز دید؛ تعداد کمی از نیکوبریسه، تعدادي از سان
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اي این توجیه باورش  به گونه. هارایی در یونیفرم مردانی بودند که به قتل رسانده بودند که شاید آنها فقط سربازان دي
  .شد نمی

ها و حتی  بر روي غذا، بر روي بشکهمردها بر روي بازي با تاس، . هایی در میان اردوگاه در جریان بود تک و توك درگیري
کیالن . شد ها تبدیل به دعواهایی از مشت و چاقو می تعدادي از کشمکش. کردند هاي نوشیدنی با هم جر و بحث می شیشه

  .ي ناظرین، چاقویی به شکمش خورد یک مرد را دید که در مقابل قاه قاه خنده

اگرچه به خود زحمت نداده بودند تا . که به فرماندهان تعلق داشتندچادرهایی : گشت را دید باالخره آنچه به دنبالش می
در خارج از بزرگترین چادر، . دانست که چه هستند ها می ي آن خیمه پرچمی را بر باالي چادر علم کنند، کیالن از اندازه

هایی بر روي  نوسفا. هایی بر رویش به سیخ کشیده شده بود، قرار داشت میزي کوچک در کنار آتشی غران که گوشت
  .تعدادي ستون در اطراف گروه مردانی که آنجا جمع شده بودند قرار گرفته بود

شد، مردي درشت هیکل که نشسته و پاهایش را بر روي میز قرار داده بود، داشت با فریاد  همانطور که کیالن نزدیک می
رتو می... ": گفت می ي کامل میاري، وگرنه سرتو میذارم روي  یه بشکه! املشویه دونه ک! برم و منظورم همین االنه، وگرنه س
  .هنگامی که سرباز با عجله از آنجا رفت، میز مردها از خنده منفجر شد "!نیزه

حرکت بر آن باال نشسته و شش نفري  همانطور رفیع و بی. ي میز متوقف کرد اش را درست در لبه کیالن اسب بزرگ جنگی
هایش را بر روي میز قرار  هارایی بودند؛ مردي که چکمه چهار نفرشان دي. کرد را بررسی میکه در اطراف میز نشسته بودند 

هاي باز پوشیده  کشید؛ یکی از آنها فرماندهی کلتونی بود که یونیفرمی مزین با دکمه داده بود، همان فردي بود که فریاد می
شد؛ و یک مرد رداهاي ساده و  زیرش نمایان می هاي گوشت بود، در بود و پیراهنی کثیف که خیس از نوشیدنی و چکه

  .اي رنگ پوشیده بود قهوه

استخوان را به . اي بزرگ از گوشت را از روي استخوانی جدا کرد مردي که پاهایش بر روي میز بودند، با چاقویی بزرگ تکه
ایش نصف کرده و با چاقویش ه ي گوشت را با دندان تکه. کردند ها غرش می اي از سگ پشت سرش انداخت، جایی که دسته

اي نوشیدنی از یک لیوان به گوشتی که  به سمت راست خود، به مرد جوانی که رداهاي ساده پوشیده بود اشاره کرد و جرعه
  .با همان دهان پر صحبت کرد. در دهانش بود اضافه کرد

با چشمانی که شدیداً قرمز شده بودند  ".گیر حس کرده که اینجاست بهم گفت که به نظرش یه اعتراف 24جادوگر اسالگل"
آبجو از . ي افراد همراهش در اطراف میز خندیدند همه "گیر؟ هان؟ و جادوگرِ تو کجاست، اعتراف". به باال نگاه کرد

. گیر؟ مال ما تقریباً داره تموم میشه چیزي براي نوشیدن نیاوردي، اعتراف". هاي پرپشت و بلوندش به پایین جاري بود ریش
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ي حدود یه  بهم میگه که یه شهر خوشگل با فاصله 25کارش". با چاقو به فرمانده کلتونی اشاره کرد ".خوب عیبی نداره نه؟
هفته، بعد از این کوهاست، اونا حتماً بعد از اینکه ما رو به شهرشون دعوت کردن و سوگند وفاداري خوردن، یمقدار نوشیدنی 

  ".براي ما پسراي تشنه دارن

تواند  در ذهنش حساب کرد که آیا می. بخاطر او بود که کیالن آمده بود. حرکت کرده و بر روي جادوگر رفت چشمان کیالن
. پیش از آنکه آن چاقوي بزرگ به او برخورد کند، از باالي اسب بر روي جادوگر پریده و با قدرتش او را لمس کند یا نه

با اینحال نظر کیالن بر این بود . د چندان سریع واکنش نشان دهدرسید که بتوان مردي که چاقو در دست داشت، به نظر نمی
کیالن حاضر بود جانش را براي این وظیفه بدهد، اما فقط در صورتی که به حد معقولی . که شرایط زیاد مناسبی نیست
  .اطمینان از موفقیتش داشت

دید، و  او پیش از آنکه ارتش بتواند، چیزها را می. دجادوگر چشمان این ارتش بو. اما بخاطر جادوگر بود که به اینجا آمده بود
  .توانستند ببینند، مانند خود کیالن دید که آنها نمی چیزهایی را می

  .یک جادوگر حفاظت آنها در برابر جادو و آن ارواح بود. ترسیدند ها از چیزهاي جادویی و از ارواح می هارایی و دي

. دادند رفت لبخند مست و شهوانی جادوگر به چیزي که دستانش داشتند انجام می نگاه کیالن از روي چشمان گود افتاده و
ي چوب را  هایی از تراشه کیالن کپه. ي چوب بود اي از تراشه در مقابلش بر روي میز کپه. تراشید او داشت تکه چوبی را می

  .که در قصر ابینیسیا در خارج از اتاق دختران بودند به یاد آورد

آن چوب، . براي اولین بار کیالن متوجه شد که آن چوب چه بود. چوبی که تراشیده بود را براي کیالن تکان دادجادوگر تکه 
  .پوزخند جادوگر وسیع شد. اي در ابعادي بزرگتر از اندازه واقعی، از یک آلت مردانه بود مجسمه

دو ساعته که داره . گیر برات داره، اعتراف اسالگل یه چیزي". مردي که چاقو به دست داشت، با آن به جادوگر اشاره کرد
اش  مرد، تالشی ضعیف براي نگه داشتن خنده ".کنه، از همون موقعی که فهمید تو داري براي مالقات میاي روش کار می

  .کرد، اما خنده به صورت تکه تکه از میان مقاومتش عبور کرده و باالخره تسلیم آن شد

ها پیش ترك  کیالن سربازان گالیا را ساعت. ت قدرت جادوگرشان را به او گفته بودندآنها همین اکنون محدودی. دو ساعت
معنایش این بود که . ي کوه داشت صرف شده بود کرده بود، ولی حدود یک ساعت از آن زمان بر روي کاري که در لبه

ي مرزي که در حد خطرناکی  اما بوسیله ي آنها بداند، ي کافی نزدیک نبودند که جادوگر درباره پسران گالیا هنوز به اندازه
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ها پیش از  مدت. شد اگر مقداري جلوتر آمده بودند، جادوگر از آنها باخبر می. باریک بود از کشف شدن در امان مانده بودند
  .اي غافلگیرانه ایجاد کنند آنکه بتوانند حمله

تر  شما منو توي موقعیت ضعیفتر و پایین". هارایی تمام شود و سپس صحبت کرد هاي مرد دي کیالن صبر کرد تا خنده
  ".دارید

  .مرد دوباره زیر خنده زد "!گیري تر از من قرار می ولی به زودي پایین! هنوز نه"

  "اسمت چیه، سرباز؟". اش را به چهره آورد گیري نقاب اعتراف. کالهش را به عقب زد. با هر ضربان قلبش، کیالن آرامتر شد

من فرمانده عالی تمام . من ژنرال ریگز هستم. من سرباز نیستم". پریده و چاقو را در میز کوبیدمرد به جلو  "!سرباز؟"
  ".تمام افرادمون، پیر و جوون به من جواب پس میدن. نیروهامون هستم

  "جنگی، ژنرال ریگز؟ و به اسم چه کسی داري می"

از طرف تمام کسانی که بهش ملحق  26مپراتوريچطور مگه، محفل ا". مرد دستش را به اطراف حرکت داده و اشاره کرد
اونایی که بهمون ملحق . برعلیه تمام اونایی که باهامون بجنگن. جنگی برعلیه تمام کسایی که مقاومت کنن. جنگه بشن می

  .جنگیم تا نظم و ثبات ایجاد کنیم ما می. نشن، برعلیه ما هستن و زیر پا له میشن

گیرن و در عوض در حفاظت از همه کمک  که به ما ملحق بشن مورد حمایت قرار می تحت محفل امپراتوري، تمام کسایی"
براي . کنیم ما براي یه نظم جدید تالش می. تمام سرزمینا به ما ملحق میشن، یا اینکه از سر راه کنار زده میشن. کنن می

  ".کنم میکنن و من به اونا حکمرانی  اونا به تمام سرزمینا حکمرانی می. محفل امپراتوري

گیر هستم و من به تمام سرزمین میانه  من مادر اعتراف". شنود سر درآورد کیالن اخم کرده و سعی کرد از آنچه می
  ".کنم، نه تو حکمرانی می

خوب، تو شبیه هیچکدوم از مادرایی ! گیره بهم نگفته بودي که مادر اعتراف". دستی به پشت جادوگر زد "!گیر مادر اعتراف"
  .قاه قاه خندید "!اینو بهت قول میدم. ولی بعد از امشب، مطمئناً یه مادر میشی. حاال دیدم نیستیکه من تا 

لرد رالِ جدید اعالم کرده که جنگ تموم شده و تمام نیروهاي ". ها را متوقف کرد این حرف خنده ".دارکن رال مرده"
  ".هارا رو به خونه فراخونده دي
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دارکن رال مرد کم بصیرتی بود، مردي که بیش از حد سرگرم جادوي باستانیش بود و ". ایستادژنرال ریگز بر روي پاهایش 
. اون حواسش به تحقیق و جستجوهاي خودش گرم بود، به مسلک قدیمی خودش. ي کافی نگران نظم و ثبات نبود به اندازه

  .اونا کن بشه، فقط یه ابزار براي انسانا هست، نه ارباب جادو تا زمانی که ریشه

دونه  خود دارکن رال توي دنیاي زیرین اینو می. خوریم ما شکست نمی. دارکن رال نتونست از موقعیتی که داره استفاده کنه"
ما دیگه در مقابل خاندان رال تعظیم ! ارواح خوب اینو گفتن. پیمان شده اون حاال با تالش ما، هم. کنه و داره توبه می

لرد رال جدید . کنن هاي دیگه، به ما تعظیم می هاي دیگه و پادشاهی هاي دیگه، بخش مام خاندانکنیم، بلکه اونا، مثل ت نمی
ي سگاي کافرو نابود  ما همه. کنیم هم به ما ملحق میشه، یا اینکه اون و هر سگ کافري که پیرو اون باشه رو نابود می

  "!کنیم می

  ".هدف تو فقط اینه که مردم رو به قتل برسونی. خودت جنگی جز به عبارت دیگه، ژنرال، تو براي هیچ کسی نمی"

اگه به . ما به همه این فرصت رو میدیم تا بهمون ملحق بشن. این یه هدف بزرگتر از یه مرده! جنگم من براي خودم نمی"
یح دادن توض". دستانش را باال انداخت "!ما ملحق نشن، بخاطر اینه که با دشمن ما همدست هستن و ما باید بکشیمشون

  ".زنا عقل و هوش حکمرانی رو ندارن. ست همچین چیزایی از سیاست و قانون براي یه زن بیفایده

  ".مردها استعداد منحصر بفردي براي حکومت ندارن، ژنرال"

مرداي درست و حسابی فقط به ! اینکه مردا براي بدست آوردن امنیت جلوي یه زن تعظیم کنن، کفر و توهین به مقدساته"
شون حکومت  زنا فقط با نوك ممه! این هستن که به زیر دامن یه زن دست پیدا کنن، نه اینکه پشت اونا قایم بشن فکر
سازن و  اونا قانونو می. کنن مردا با مشتشون حکومت می. شونو به این و اون تحویل بدن کنن و فقط بلدن دلسوزي زنانه می

  .کنن ازشون محافظت میکنن و  اونا همه رو تأمین می. کنن اعمالش می

به . اي فرصت ملحق شدن به ما داده میشه، تا سرزمین و مردمش رو تحت حمایت ما دربیاره زاده به هر پادشاه و اشراف"
ها به کار و کسبشون ادامه بدن، یا شاید اینکه همسرایی مطیع براي  خونه ها این فرصت داده میشه که توي فاحشه تمام ملکه

  ".اي از خودشون نشون میدن دست باشن، ولی در هر حال یه فایدهیه کشاورزِ زیر 

حالیت نمیشه، زن؟ یعنی اینقدر احمقی، حتی به عنوان یه زن؟ اتحاد ". لیوانش را از روي میز برداشته و چند قلپ نوشید
  "ي شما تحت حکومت زنا به چی رسید؟ سرزمین میانه
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ي سرزمینا اجازه بده تا در صلح زندگی کنن، تا  سه، بلکه قراره به همهبه چی رسید؟ اتحاد قرار نیست به چیز خاصی بر"
هاشون بذارن و بدونن که سرزمین خودشون از دست افراد طماع محفوظه، و اینکه  هاشون رو براي همسایه سرزمین همسایه

  ".دفاع نمونه بی دفاع، تا کسی تنها و کنن، حتی دفاع از افراد ضعیف و بی همه براي حمایت از همه قد علم می

  "!یه سخنرانی که واقعاً از سر ممه گفته شد". کرد با پیروزي لبخند زد ژنرال همانطور که به همرزمانش نگاه می

کنید؛ هر سرزمینی هر طور که دلش بخواد قانون میزاره و  شما هیچ رهبري و قانونی ایجاد نمی". اي کرد مرد با نفرت اشاره
اتحاد شما از زیر . که توي یه جا جرم حساب میاد، توي جاي دیگه کار نیک به حساب میادچیزي . کنه اعالم موضع می

هاي پراکنده که هر کدوم با حسادت اون  شما چیزي نیستید جز قبیله. کنه اینکه براي همه نظم و ثبات بیاره، شونه خالی می
اونچیزي که به نفعِ طمع خودش هست فکر  داره و اصالً به هیچ اتحادي غیر از چیزي که مال خودش هست رو نگه می

  ".ي سرزمینا قابل شکست باشن کنه، و با این کار باعث میشه که همه نمی

ي  کنی، این دقیقاً همون چیزیه که شوراي مرکزي توي آیدیندریل براش قرار داده شده، براي اینکه همه اشتباه می"
اتحاد سرزمین میانه، اونطور که . مشترك در برابر قاتالیی مثل شما دفاع. ها رو براي دفاعِ مشترك کنار هم بیاره سرزمین

  ".کنی، یه اتحاد ضعیف نیست، بلکه براي خودش چنگ و دندون داره ظاهراً تو فکر می

ت ازش حرف  آلی که تو فقط با ممه آلی که منم قبولش دارم، ولی ایده در حقیقت ایده. آل اصیل و شرافتمندانه یه ایده"
دستش را به سمت کیالن گرفته و همانطور که به  ".تو اونا رو با ترس کنار هم میاري، نه تحت یه قانون مشترك. زنی می

اي  شما ارواح گمشده. ي چلوندن باشن با این کارت باعث میشی تمام سرزمینا آماده". او پوزخند میزد، آن را مشت کرد
  .ج امنیت و حفاظت هستیدگردید و شدیداً محتا هستین که دنبال رهبري واقعی می

تازه اونم روي این کارش چندان مصمم نبود و   به محض اینکه مرزها سقوط کردن، دارکن رال همه تون رو غارت کرد،"
اي  خوان حرکت کنن، االن حتی پوسته اگه اون به ژنراال اجازه داده بود که هر طور می! گشت فقط دنبال جادوي خودش می

  ".ي شما هم باقی نمونده بود هگان از این اتحاد بچه

  "ي ما در مقابل چه کسی نیاز به حفاظت داریم؟ و همه"

  ".هاي بیشماري که به زودي میان از گروه". ها خیره شده و تقریباً با خودش زمزمه کرد ژنرال به دوردست

  "چه گروه بیشماري؟"

اي  به گونه ".ها ازش صحبت شده گروه بیشماري که توي پیشگویی". مرد سرش را باال آورد، گویی که تازه بیدار شده باشد
. اي کله پوك باشد، و سپس دستش را به سمت جادوگر گرفت به او خیره شد که گویی کیالن به شکل ناامید کننده
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تو کسی هستی که عمرتو با جادوگرا گذروندي، . ها مشورت داده ي پیشگویی جادوگرِ خوبی که اینجاست به ما درباره"
  "اونوقت هیچ موقع از دانششون استفاده نکردي؟

ست، ژنرال  خواي مردم رو در صلح و قانون با هم متحد کنی، کلماتی بزرگ منشانه ي اینکه می ادعاهاي فصیحت درباره"
ابینیسیا تا ابد شهادتی خاموش اما . کنه ي اونا رو روشن می ودن همهولی قساوتی که توي ابینیسیا نشون دادید، دروغ ب. ریگز

کیالن با عصبانیت به  ".تو و محفل امپراتوریت همون گروه بیشمار هستید. غیر قابل تکذیب از هدف واقعی شما میده
  "نقش تو توي این ماجرا چیه، جادوگر اسالگل؟". جادوگر نگاه کرد

ي مردم تحت فرمان یه قانون واحد رو تسهیل کنم و بهش کمک  خوب، اینکه الحاق همه". اي باال انداخت جادوگر شانه
  ".کنم

  "قانون چه کسی؟"

  ".محفل امپراتوري. و اون ما هستیم". لبخندي زد ".قانون افراد پیروز"

بالفاصله . یاون مسئولیتا این هستن که خدمت کنی، نه اینکه حکومت کن. تو به عنوان یه جادوگر مسئولیتایی داري"
کنی تا بار خودت رو توي این خدمت به دوش بگیري، وگرنه به شخص من پاسخگو  خودت رو توي آیدیندریل معرفی می

  ".هستی

خواي که جلوت ناله کنن و آب دماغشونو باال  تو؟ تو از مرداي خوب و شریف می": جادوگر با پوزخندي تمسخرآمیز گفت
  ".ها اجازه میدي که آزادانه توي سرزمینا بچرخن نه به بینلینگبکشن، و از اونطرف همزمان کورکورا

  ".فکر کنم اونقدر احمق بودي که از مسلک پارسایان مشورت گرفتی". کیالن با خشم به ریگز نگاه کرد "ها؟ بینلینگ"

دونن  اونا می. ماهدف ما هدف اوناست و هدف اونا هدف . اونا قبالً بهمون ملحق شدن": ژنرال ریگز بدون هیچ تکلفی گفت
ما زمین رو از تمام کسایی که . کنن و بنابراین دشمن ما به حساب میان رو محو کنن چطور کسایی که به محافظ خدمت می

  ".خوبی باید پیروز بشه. کنیم کنن پاك می به محافظ خدمت می

  ".تو هستی که قراره حکومت کنی. منظورت همون نهضت خودته"

من فقط براي . کنم، ولی این ربطی به من نداره؛ ربط به آینده داره من االن اینجا حکومت می گیر؟ مگه کوري، اعتراف"
  .تمرکز این قضیه من نیستم. زنم تا بعداً بتونه ثمر بده االن این موقعیتو اشغال کردم و دارم زمین رو شخم می
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اي  افراد دیگه. منه این پیشنهادو قبول کردهما به همه این فرصتو میدیم که همراه ما خدمت کنن و هر مردي که همراه "
ما . اونا دیگه نیروهاي سرزمین مادریشون نیستن. هارا نیستیم ما دیگه نیروهاي دي. توي نبردها به نیروهاي ما ملحق شدن

اگه من توي تالش . تونه ما رو هدایت کنه هر کسی که ذهن درستی داشته باشه می. همه محفل امپراتوري هستیم
ون از بین برم، یه نفر دیگه بلند میشه تا جاي منو بگیره، تا زمانی که تمام سرزمینا تحت یه حکومت متحد با هم شریفم

  ".جمع شده باشن و محفل امپراتوري بتونه شکوفا بشه

ها در  آتشکیالن نگاهی به مردانی که در کنار . گوید، یا آنکه دیوانه بود تر از آن بود که بفهمد چه می یا آنکه مرد، مست
  .دیوانه، مانند جوکوپو. دیوانه، مانند بانتاك. خواندند انداخت نوشیدند و آواز می رقصیدند و می همه طرف می

. کرد، اما توقف کرده و نگاهش را بر روي او باال آورد مرد داشت با عصبانیت زیر لب چیزهایی زمزمه می ".ژنرال ریگز"
خوام تا  به نام سرزمین میانه، ازت می. ي سرزمین میانه هستم یا نخواد، من نماینده دلت بخواد. گیر هستم من مادر اعتراف"

تونی هر نزاعی  می. هارا، یا اینکه با شکایتت بیاي پیش شوراي مرکزي این جنگ رو فوراً متوقف کنی و یا برگردي به دي
اگه . گ رو به سر مردم من بیاريکه داري رو پیش شوراي مرکزي بیاري، و حرفت شنیده میشه، ولی حق نداري جن

  ".انتخابت این باشه که از دستورات من پیروي نکنی، از عواقبش خوشت نمیاد

ما . کنیم هر کسی که بهمون ملحق نشه رو نابود می. کنیم ما با هیچکس سازش نمی". ژنرال با تمسخر به او لبخند زد
ما براي صلح . کنیم، همونطوري که ارواح خوب ازمون خواستن جنگیم تا کشتار رو متوقف کنیم، تا آدم کشی رو متوقف می
  "!تا زمانی که صلح رو بدست بیاریم، جنگ خواهیم داشت! جنگیم می

  "چه کسی اینو بهت گفت؟ کی بهت گفت که باید بجنگی؟". کیالن اخم کرد

  "!ي ابله این بدیهیه، هرزه". مرد با تعجب براي او پلک زد

ارواح خوب از چنین روشاي آشکاري . مق باشی که فکر کنی ارواح خوب بهت میگن که بجنگیامکان نداره اینقدر اح"
  ".کنن استفاده نمی

ارواح . هدف جنگ هم همینه، مگه نه؟ براي اینکه چنین چیزایی رو حل کنه. اوه، خوب پس، ما با هم اختالف نظر داریم"
کنه که اونا یار ما  پیروزي ما ثابت می. شدن یه ما متحد میدونن که ما بر حق هستیم، و گرنه خیلی راحت برعل خوب می

خواد تا پیروزي ما رو ببینه، و پیروزي ما  خود خالق دلش می. تونستیم توي تالشمون موفق بشیم هستن، وگرنه ما نمی
  ".مدرکی بر همین قضیه میشه

  "...رشکا". کیالن توجهش را به فرمانده کلتونی معطوف کرد. این مرد دیوانه بود
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  ".ژنرال کارش"

  "براي چی مردم ابینیسیا رو قتل عام کردید؟. ت رو از دست دادي ژنرال تو درجه"

ابینیسیا خواست که . به ابینیسیا این فرصت داده شد تا به ما ملحق بشه، همونطوري که به همه این فرصت داده میشه"
کردیم، تا به دیگران نشون بدیم که اگر توي صلح به ما ملحق  ما باید یه درس عبرتی از مردمِ کافر اونجا درست می. بجنگه

حتی . ش رو داشت تقریباً به بهاي نیمی از افرادمون تموم شد، ولی هدفی بود که ارزش هزینه. نشن، چه چیزي منتظرشونه
میشن، و ما  اي که بهمون ملحق شدن جایگزین ي کساي دیگه تا همین حاال، اون کسایی که از دست رفتن دارن بوسیله

  ".هاي شناخته شده رو در بربگیریم نفراتمون اونقدر زیاد میشه که تمام سرزمین

  "به این میگید رهبري؟ به اخاذي و قتل؟"

ما همون بالیی رو سرشون آوردیم که اونا سر مردم ". بارید از چشمانش آتش می. ژنرال کارش لیوانش را بر روي میز کوبید
هایی هستیم  کشن که انگار ما حشره اونا کلتونا رو طوري می. ها و شهراي مرزي ما حمله کردن عهاونا به مزر! ما میاوردن

  !که باید رومون پا بذارن

به اونا یه فرصت . خود اونا بودن که خواستن از رحم و بخشش ما اجتناب کنن. با اینحال ما بهشون پیشنهاد صلح دادیم"
به این روش، انتخاب کردن که به ما . ه ما ملحق بشن؛ اونا جنگو انتخاب کردنبراي صلح داده شد، فرصتی براي اینکه ب

  ".کمک کنن؛ اونا درس عبرتی براي افراد نادونِ دیگه شدن تا با ما نجنگن

  "هاتونه؟ هاي فاحشه و چه بالیی سر ملکه سیریال آوردید؟ اونم کشتید، یا اینکه توي خیمه"

کیالن تقریباً با راحتی خیال نفس بلندي  ".گه پیداش کرده بودیم االن اونجا بودا": ریگز گفت. ي مردها خندیدند همه
  .کشید

  "ي این قضیه چیه؟ شاهزاده فایرن نظرش درباره". نوشید اي دیگر می دوباره به کارش نگاه کرد که داشت جرعه

  "!من اینجام! فایرن توي آیدیندریله"

کش نبودند که خودشان  اي یاغیِ آدم شاید اینها چیزي بیش از دسته. نبود خوب، پس شاید تاج و تخت قسمتی از این ماجرا
  .را چیزي بیش از این فرض کرده بودند

از میان نمایندگان کلتون که در آیدیندریل . شناخت شناخت، او را به عنوان مردي معقول می کیالن شاهزاده فایرن را می
را براي جلوتر آوردن کلتون در اتحاد سرزمین میانه از طریق شوراي  گماشته شده بودند، او کسی بود که بیشترین تالش
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شاهزاده فایرن . او مادرش، ملکه را ترغیب کرده بود که به جاي کشمکش، از مسیر صلح حرکت کند. مرکزي انجام داده بود
  .زاده به معناي واقعی کلمه بود یک نجیب

ي  خائن به ملکه. ضمن یه خائن به حکومت و سرزمین خودت هستیتو جداي از اینکه یه قاتل هستی، ژنرال کارش، در "
  ".خودت

  "!یه محافظ از مردمم! من یه وطن پرستم". خود را بر روي میز کوبید 27کارش لیوان مفرغی

من افتخار محکوم کردنت . وجدانی کشِ بی ي خائن و یه یاغی آدم زاده تو یه حروم". کیالن مقدار خیلی کمی به جلو خم شد
  ".البته، این یه حکم پس از اجرا خواهد بود. ذارم مرگ رو براي شاهزاده فایرن باقی می به

کنه که حرفشون  این ثابت می! ارواح خوب از خیانت تو به مردم سرزمین میانه خبر داشتن". کارش مشتش را به میز کوبید
! اونا ازمون خواستن که امثال تو رو بکشیم! زاد باشیمتونیم آ اونا بهمون گفتن که تا زمانی که تو زنده باشی، نمی! درست بود

هاي محافظ هستنو  ما تمام کسایی که نوچه. ذارن ارواح خوب ما رو توي تالشمون تنها نمی! تمام اون کسایی که کفر میگن
  ".دیم شکست می

  ".هیچ افسر واقعی به یاوه گوییاي مسلک گوش نمیده": کیالن بطور اهانت آمیزي گفت

گویی سرخ از آتش مذاب ساخته بود و داشت به آرامی آن را میان دو دستش جابجا کرده و همزمان او را تماشا  جادوگر
ژنرال ریگز عارقی زد و سپس مشتش را بر روي میز . کردند هایی کوچک پرتاب می ها جلز و ولز کرده و جرقه شعله. کرد می

  .گذاشته و به سمت کیالن خم شد

ما مبارزاي شجاعِ آزادي به یکم تفریح نیاز . این پایین، هرزه کوچولو، تا بتونیم جشنو شروع کنیمبیا . حرف زدن بسه"
  ".داریم

مرداي ما، مردم ما، توي مرگت . کنن و اونوقت فردا، یا شایدم پس فردا، سرتو جدا می". ژنرال کارش باالخره لبخند زد
همانطور  ".کنن گیر، نماد ظلم و بیداد جادو به وجد میان و خوشی می افاونا از پیروزي ما در برابر مادر اعتر. کنن شادي می

تونه پیروز  مردم باید مجازات تو رو ببینن تا بفهمن که خوبی می". شد، لبخند از لبانش رفت اش قرمز می که دوباره چهره
  "!کنن وقتی که سرتو ببریم، مردم ما شادي می! تا امید داشته باشن! بشه

  "ي کافی قوي هستید که یه زن تنها رو بکشید؟ ن که تمام شما مبارزاي شجاع آزادي به اندازهکن شادي می"

                                                           
  .قلع و سرب استمفرغ آلياژي از تركيب  27
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هنگامی که نگاهش را بر روي کیالن باال آورد، براي اولین بار هوشیار و دور از مستی به نظر  ".نه": ژنرال ریگز گفت
  ".و ندیدياهمیتش ر. کنیم رو متوجه نشدي معناي اصلی کاري که ما می". رسید می

عصري که جایی براي . گیر شیم، اعتراف ما داریم به یه عصر جدید وارد می". تر شد تر آمده و لحنش نرم صدایش پایین
  .رسه گیرا و جادوگرا داره به آخر خودش می نسل اعتراف. مسلکاي قدیمی نداره

اون جادو براي . جادو بر همه چیز سیطره داشت .سه هزار سال پیش یه زمانی بود که تقریباً همه با موهبت به دنیا میومدن"
کساي . بخاطر طمعشون، همدیگه رو کشتن. جادوگرا از قدرتشون سوء استفاده کردن. به چنگ آوردن قدرت استفاده شد

در طول زمان، کسایی . اي که موهبت داشتن رو کشتن، و بنابراین تعداد کمتري زنده موندن تا موهبت رو انتقال بدن دیگه
  .ها تصفیه شدن موهبت داشتن، از نسل انسان که

کردن و بازم بیشتر تعداد کسایی که با موهبت  با اینحال کسایی که باقی مونده بودن هنوز براي حکومت باهم رقابت می"
ر اي که تحت مسئولیت این جادوگرا بودن، مثل خودت، به طو جادو و موجودات جادوییِ دیگه. کردن بدنیا میومدن رو کم می

خود جادو داره . امروز تقریباً دیگه هیچکس با موهبت بدنیا نمیاد. دائم حفاظت و منبع جادوي خودشون رو از دست دادن
اونا فرصت حکومت خودشون رو داشتن، درست همونطور که دارکن رال با جادوش فرصت داشت، و اونا . میره همراه اونا می
  .دیگه گذشته ي جادوگرا، ي اونا، دوره دوره. موفق نشدن

ي انسان داره فرا میرسه، و  حاال دوره. به پایان رسیده، و بنابراین عصر جادو به پایان رسیده شفقصیانت اونا از موجودات "
زمانش رسیده که . دیگه جایی توي اون دنیا براي مسلک باستانی و درحال مرگی که شما بهش میگید جادو وجود نداره

ي وجود گذاشته، و اگه اونا  حاال محفل امپراتوري پا به عرصه. نوان وارث دنیا رو به دست بگیرهانسان جایگاه خودش به ع
  ".زمان اون رسیده که انسان حکومت کنه و جادو بمیره. هایی با اسمی دیگه بلند میشدن هم نبودن، انسان

حسی خفه کننده از وحشتی واقعی به . داش پایین غلتی اشکی غیرمنتظره از گونه. کرد کیالن ناگهان احساس تهی بودن می
  .انداخت گلویش چنگ می

کنی، کار تو رو هم  اونایی که داري بهشون کمک می. شنوي، اسالگل؟ تو جادو داري اینو می": با صدایی گرفته زمزمه کرد
  ".کنن تموم می

همه ". رقصید اش می ي جدي هایش بر روي چهره جادوگر توپِ کوچک آتش را به سمت دست دیگرش انداخت و نورِ شعله
وقتی که من کمک کردم تا جادو به . جادو، چه پاك و چه پلید، کانال محافظ به این دنیاست. چیز همونطوریه که باید باشه

  ".کنم به این شکل، به مردم خدمت می. هاش نابود بشه، اونوقت خودمم باید بمیرم تمام شکل
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  .هایش ادامه داد یالن باال آورد و به حرفریگز نگاهش را تقریباً با اندوه بر روي ک

تو سمبلش هستی، آخرین موجود جادویی که به دست جادوگرا . مردم ما باید مرگ آخرین تجسم این مسلک رو ببینن"
تر میشن تا تمام بقایاي کثافت و انحرافی که همون  با مرگ تو، اونا مملو از امید براي آینده میشن، و شجاع. درست شده

  .اشه رو محو کننجادو ب

تونن دوباره  این سرزمینا به آفت جادو مبتال هستن و به زودي از لوث وجودش پاك میشن و می. ما گاو آهن هستیم"
اونموقع، باالخره هممون از عقاید تعصب آمیز شما آزاد میشیم، عقایدي که جایی در . ي مردمِ پرهیزکار آباد بشن بوسیله

  ".ن ندارهي انسا افتخارِ و شکوه آینده

بعد از اینکه کارمون با تو تموم شد، ". خشونت به صدایش بازگشت. اي از لیوانش نوشید ریگز خودش را صاف کرده و جرعه
تا زمانی که پیروزي کامل و یکپارچه مال ما ". لیوانش را پایین کوبید ".اونوقت گالیا و باقی سرزمینا رو به زانو درمیاریم

  "!کنیم بشه، جنگ مطالبه می

ي تمام آن موجودات، موجودات  خشمی از ناحیه. گشتگی را دور کرد خشم در کیالن افروخته شد و حس موقت وحشت و گم
  .که براي ابراز عقیده و امنیت به او وابسته بودند فقش

  .همانطور که کیالن چشمانش را بر روي نگاه ژنرال نگه داشته بود، به آرامی با سرش قبول کرد

ها  ي صالحیت در سرزمین میانه، کسی که تمام حکومت گیر، باالترین درجه در مقام و موقعیت خودم به عنوان مادر اعتراف"
بیاید ": کیالن به جلو خم شده و با لحنی تهدیدآمیز گفت ".پذیرم ي شما رو می باید درمقابلش تعظیم کنن، من خواسته

  ".دم که حتی به یک نفر از شما هم رحم نشون داده نشهي مقام و شرفم قول می از ناحیه. جنگ کنیم

  .براي او بود که به اینجا آمده بود. مشت کیالن به سمت جادوگر باال آمد

ي رها شدن  اجازه داد که جادو در وجودش جاري شود و اجازه. اش از خشم و با وحشت از جنون این مردان باال آمد سینه
  .دبخواهد، مرگ این جادوگر را بخواه

  .خشمِ خون در وجودش فریاد کشید. خورد نباید شکست می. بخاطر او بود که کیالن آمده بود

  .صاعقه را فراخواند

  .هیچ اتفاقی نیفتاد
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  .سپس ریگز به سمت پاهاي او پرید. براي یک لحظه از هراسِ نارسایی جادو خشکش زد

اي  شد، شیهه اسب همانطور که بر روي دوپایش بلند می. اسب جنگیِ وحشی با پرشی وارد مبارزه شد. کیالن افسار را کشید
هاي جلو به پهلوي  یکی از سم. هاي اسب را از ترس جانش چسبید کیالن یال. بلند سرداده و با پاهاي جلویش لگد زد

مردانی . کردهاي ضربه زننده بر روي میز فرود آمده و آن را کامالً خُرد  سم. صورت ریگز خورد و او را به عقب پرتاب کرد
هارایی و پاي یکی دیگر را خُرد  ي یکی از افسران دي هاي نیک، کله سم. ها نشسته بودند، از عقب افتادند که در صندلی

  .کرد

ي پایش به اسب زده و نیک در همان حال که جادوگر داشت روي پایش  کیالن با پاشنه. اسب چرخیده و به مردها لگد زد
کیالن نگاهی . انداختند مردانی که غافلگیر شده بودند، خودشان را از جلوي راه اسب کنار می. دایستاد، چهارنعل تازان می

در مقابلش گویی از آتش . هایش انداخت تا جادوگر را در حال حرکت دستانش به سمت جلو ببیند کوتاه از روي شانه
جادوگر دوباره دستانش را به جلو پرتاب کرده و  .جادوگري با انفجاري ایجاد شد و در میان هوا چرخید و منتظر فرمان بود

  .آتش را در مسیرش به سمت کیالن فرستاد

پاهاي نیک به طناب . پراند هاي مشتعل را به هوا می پرید و هم برف و هم هیزم ها و مردان می اسب جنگی از روي آتش
خواست، و  ، چیزي که بیش از خود زندگی میخواست دید کیالن چیزي را که می. کند ها را از جا می ها گرفته و آن خیمه

  .اسب را به سمت آن هدایت کرد

توانست فریاد مردانی که به صورت غیرمنتظره  می. آمد را بشنود ي آتش جادوگري که به سمتش می توانست صداي ناله می
ها را ببیند که از  نگ از شعلهنگاه کوتاه دیگري به پشتش انداخت تا گوي آبی و زرد ر. در آن گرفتار شده بودند را بشنود

آتش . کرد شد و حرکتی به مستیِ خود جادوگر را طی می ها و مردها حرکت کرده و در تمام مدت بزرگتر می میان خیمه
. توانست چیزي که تشکیل داده بود را کنترل کند شد، و جادوگر در این وضعیتش، به سختی می باید هدایت می جادوگري می

  .ار بود، کیالن تا اکنون مرده بوداگر جادوگر هوشی

کیالن با خودش دعا کرد، ارواح عزیز، اگه قراره بمیرم، بهم اجازه بدید که اول فرصت کافی داشته باشم تا کاري که باید رو 
  .انجام بدم

. را گردانداي برفی بیرون کشیده و اسبش  کرد، یک نیزه را از کپه همانطور که به تاخت عبور می. کیالن به هدفش رسید
  .هایش را در پهلوهاي اسب فشرد و نیک با تمام سرعت به پیش تاخت پاشنه

شد، آتش بزرگ  شان کم می همانطور که فاصله. کشید آمد و چادرها و مردها را به آتش می گوي آتش با ناله به سمتش می
  .چرخید شده و به دور خود می
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نی ساخته شده بود که بیشتر از او عضله داشتند و کیالن مجبور بود آن را اي سنگین بود و براي مردا نیزه به حد غیرمنتظره
کرد،  تاخت، اصالً وحشت نمی اسب جنگی همانطور که چهارنعل می. جویی کرده باشد عمودي حمل کند تا در نیرویش صرفه

ب را به یک سمت و سپس سمت کیالن اس. دویدند، یا از آتش جادوگري نه از سر و صدا، نه از هیاهو، نه از مردانی که می
کیالن از موانع جاي خالی داده و مسیر پیچ . کردند هاي کوبیده شده چاله ایجاد می هاي نیک بر روي برف دیگر کشید و سم

  .به سمت جادوگر. داد در پیچش را با تمام سرعت به سمت آتش جادوگري ادامه می

کرد تا مسیر آتش را عوض کرده و جلوي  اسالگل سعی می کرد، هر بار که کیالن در یورش سریعش جهتش را عوض می
دانست که جادوگر نیازي  شد، کیالن می هاي جادوگر کند بودند، اما همانطور که فاصله کم می واکنش. پیشرفت او را بگیرد

  .به سرعت باال ندارد تا او را در آتش گرفتار کند

ي کمی رد شد که  آتش با صداي غرش از چنان فاصله. ردانددر آخرین لحظه، کیالن اسبش را کامالً به سمت راست گ
  .کیالن توانست بوي موي سوخته را حس کند، و سپس دوباره در حال تاختن بود

تازاند، آتش جادوگري در پشت سرش منفجر شد و مانند سدي که شکسته باشد، بر روي  همانطور که اسب را به پیش می
. کرد ناك مردان و حیواناتی که در حریق بزرگ گیر افتاده بودند، هواي شب را پر میفریاد مرگبارِ وحشت. زمین جاري گشت

اما آتش . ها را خاموش کنند کردند شعله ها مرد که همگی آتش گرفته بودند، بر روي برف غلت خورده و سعی می ده
  .ها خاموش شود؛ این آتش هدفمند و زنده بود جادوگري قرار نبود به این راحتی

. کرد زده می دانستند چه اتفاقی در حال رخ دادن است را وحشت هاي از روي درد، افرادي که در اطراف بودند و نمی زوزه
شدند و  شمشیرها کشیده شده و استفاده می. کشیدند کردند به آنها حمله کرده فریاد می مردها از ترسِ ارواحی که خیال می

هوا نه فقط . از میان هیچ چیز، نبردي ایجاد شد. کردند کردند را تکه پاره می آن کسانی که از ترسِ جانشان از آتش فرار می
  .کرد ي گوشت سوخته را با خود داشت، بلکه اکنون بوي خون را نیز با خود حمل می بوي خفه کننده

  .کیالن فریادها را نادیده گرفته و سکوت درونش را جستجو کرد

در نوك انگشتانش، آتش در . اره ایستاده و همزمان مشغول گرداندن دستانش بوددوب. جادوگر به عقب سکندي خورده و افتاد
  .میان هوا تشکیل شد

  .جادوگر. اگرچه در همه طرف، اغتشاش و سراسیمگی بود، تنها یک چیز نگاه کیالن را پر کرد
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. ي چرمی آن محکم کرد اش را بر روي دستگیره کیالن نیزه را پایین آورد، انتهاي آن را زیر بغلش جاي داد و پنجه
نیزه را بر باالي سر نیک که در . ي سنگین استفاده کرد هایش را به هم فشرده و از تمام قدرتش براي بلند کردن نیزه دندان

  .رفت، و در سمت چپ آن گرفت تا تعادل وزن خود را درون زین بهم نزند حال دویدن باال و پایین می

کیالن اسب را با تمام . توانست ذهن کیالن را بخواند شد که گویی می ی متوجه مینیک چنان هدایت در مسیر را به خوب
اي میان شتابِ او و جادوگري که آتش  ها به طول کشید، مسابقه رسید که ده مترِ آخر ساعت سرعت راند، اما به نظرش می

  .خواند فرامی

آن . اش برخورد کرد ي کیالن به سینه هدایت کند که نیزهجادوگر اسالگل دقیقاً همان زمانی نگاهش را باال آورد تا آتش را 
  .اي از خون پرواز کردند کیالن و اسبش از میان افشانه. ضربه، نیزه را از میان شکست و تقریباً جادوگر را به دو نیم کرد

ضربه باعث شد نیزه . ي نیزه را به سمت مردي که به طرفش پریده بود تاب داد و چوب را به پهلوي سرش زد کیالن نیمه
هاي فرماندهی  اسب را گردانده و همانطور که با تمام سرعت از میان هیاهوي اطراف خیمه. از دستش خارج شود

  .کوبید هاي اسب می قلبش به سرعت سم. گشت، به روي جلوي اسب خم شد برمی

مردها بدون زین . یاد میزد تا برایش اسبی بیاورندهارایی که قبالً دورِ میز نشسته بود، اکنون ایستاده و فر یکی از افسران دي
توانست صداي فرمانده را  کرد، می همانطور که کیالن داشت میان خودش و آنها فاصله ایجاد می. پریدند ها می بر روي اسب

نگاهی . کرد می بشنود که فریاد میزد اگر مردها نتوانند او را بگیرند، دست و پاي تک تکشان را جدا کرده و شکمشان را پاره
  .ي او پیوسته بودند ي تعقیب کننده کوتاه نشان داد که دست کم سی و پنج سوار به دسته

دانستند چه اتفاقی در حال رخ دادن است و  هاي فرماندهی و در همان مسیري که از آن آمده بود، مردها نمی دور از خیمه
کسی حرکتی براي متوقف . پنداشتند شادي و سرور افراد مست میتازاند را فقط به عنوان قسمتی از  سواري که با سرعت می

هایی از تبرزین،  هایی که به حالت عمود در برف فرو شده بودند، دسته ها، نیزه ها، آتش مردها، خیمه. کرد کردن او نمی
  .کردند ها همگی به سرعت از جلوي دیدش عبور می ها، و گاري اسب

تهدید اینکه اسب، افراد را دور نزده یا از رویشان نپرد، باعث . پرید ر بزند، از رویش میتوانست دو هر چیزي را که نیک نمی
ها و  مردانی که مشغول بازي بودند، سکندري خوران از راه کنار رفته و سکه. شد تا مردها از راه کنار رفته و پناه بگیرند می
گرفت، آنها به پرواز درآمده و در هم پیچیده  ها می یمههنگامی که پاي نیک به طناب خ. شدند ها به هوا پرتاب می تاس
سوارهاي دیگر در . خوردند ها و سوارها به زمین می اسب. انداختند کردند را به دام می شدند و افرادي که او را تعقیب می می

  .کردند یوارشان براي آنکه او را در دید نگه داشته و گم نکنند، افراد خودشان را لگدکوب م تالشِ دیوانه
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کرد، آن  کیالن شمشیري را دید که درون غالفش از کنار یک گاري آویزان بود، و همانطور که با سرعت از کنارش عبور می
کرد، شمشیر را تاب داده و طناب  هاي چوبی در زمین عبور می هنگامی که چهار نعل از کنار ردیف میخ. را بیرون کشید
اسب لگد زده و از ترس و درد شیهه کشید و دیگر . اي به ران یک اسب زد ر ضربهدر حین عبور با شمشی. اصلی را برید

ها قرار داشتند، بر روي  هایی که روي پایه فانوس. ها با سرعت به هر طرف دویدند اسب. ها را به وحشت انداخت اسب
  .ها افتاده و آنها را آتش زدند خیمه

ا عقب کشیده و بر روي پاهایشان بلند شدند و سوارانشان را به زمین ه هایی که در تعقیبش بودند، خود را از آتش اسب
کیالن . هاي نیک جاي خالی داده و سعی کرد کیالن را بگیرد مردي ناگهان جلوي مسیر کیالن پرید و از سم. انداختند

خم شده و همانطور که به جلو . ي شمشیر از دستش جدا شد قبضه. ي او جا داد شد، شمشیرش را در سینه همانطور که رد می
کردند، دیگر آنقدر نزدیکش نبودند، اما  مردانی که تعقیبش می. دوید، محکم به اسب چسبید پایان می نیک از میان اردوگاه بی

  .هنوز داشتند میامدند

ن زمین کیالن رد خودش را از میا. تازاند ناگهان، از اردوگاه خارج شده بود و در میان سطح آزادي از برف چهارنعل می
  .کرد که گویی برفی آنجا نباشد ها عبور می اسبِ تنومند چنان از میان برف. مسطح در نور محوِ ماه دنبال کرد

  .ها رسید و قبل از اینکه وارد آنها شده و از شیب تیز باال برود، نگاهی به پشت سرش انداخت باالخره به درخت

ي جنگلی  توانست همانطور که در جاده کیالن می. پشت سرش بودنداي کمتر از سه دقیقه  دست کم پنجاه مرد با فاصله
  .رسیدند رفت، براي مدتی در پیش باشد، اما باالخره آنها به او می کرد و باال می مسیر را باز می

  .داد تا حتماً به او برسند خودش ترتیبی می
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زودباش پسر، برو . عقب، عقب، عقب". یک سم اسب با احتیاط جابجا شد "آروم باش،": کیالن با لحنی هشدار دهنده گفت
  ".عقب

هارایی  توانست صداي تعقیب را بشنود، صداي مردي که احتماالً یکی از فرماندهان دي از پشت سرش و پایین سراشیبی، می
هایشان را از شیب تند  کشید که نگذارند کیالن فرار کند، و صداي دیگرانی که اسب می فریاد ته حلقش بود و با عصبانیت از
 رسیدند، دوباره چهارنعل می هنگامی که آنها به سطح صافی که اکنون کیالن قرار داشت. کردند می به سمت باال هی

  .تازاندند می

 بینشکافی تنگ در میان د کرده و به سمت عقب رفت، به نیک سمش را از روي یخ بلن. کیالن به آرامی افسار را کشید
  .، و از روي مسیر خودش به عقب برگشتکاجِ پوشیده از برفدرختان 

براي هل دادن آماده کرده اي  آن را تراشیده و به عنوان ترکه انتهایش دو شعبه شده بود و از قبلبلندي که ي  کیالن شاخه
دو تنه قرار داده بود قرار  به صورت ایستاده، در همان جایی که آن را کنار درخت صنوبرِ ها ترکه در میان برف. بود، پیدا کرد

اش از هنگامی که نیزه  شانه. سنگین و پوشیده از برف کردهاي  کیالن آن را بلند کرده و شروع به تکان دادن شاخه. داشت
  .کرد می درد را زیر بغلش گذاشته بود و ضربه باعث شکسته شدن آن شده بود، شدیداً

بلند را باالي ي  گشت، ترکه میهمانطور که نیک را در میان درختان به سمت عقب برده و از روي رد حرکت خودش بر
که از بار خود خالص شده بودند، به باال جهیده و تا حدي شکاف میان هایی  شاخه. داد می را تکانها  سرش گرفته و شاخه

. ندشد می بر روي زمین ریخته، و بر روي رد حرکتش انباشتهها  مهمتر آنکه، برف .کردند می مسدودو درختان را مخفی 
 عقب نیکبه هایشان را بر روي رد حرکت  دیگر را در آنجا هل داده و برفاي  کیالن یک شاخه را در اینجا و شاخه

را از بارشان ها  اد به سادگی شاخهکرد که طبیعی به نظر برسد، گویی که ب می عملاي  به گونه. پوشاند می ریخت و آن را می
  .استآزاد کرده 

ریچارد گفته بود که از او یک راهنماي جنگل خواهد . ردپاها به او آموزش داده بودي  در دلش از ریچارد تشکر کرد که درباره
او به کمک  مطمئن بود که ریچارد از این ریسک و از جان گذشتگی که. کیالن شدیداً دلش براي او تنگ شده بود. ساخت

  .داد، راضی نخواهد بود می چیزایی که از ریچارد یاد گرفته بود انجام
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امکان این وجود داشت که تعدادي از . پسران گالیایی تعقیب کنندمکان توانست به این مردها اجازه دهد که او را تا  نمی اما
اگر هیچ یک از این . ندوش قت سربازان گالیا قتل عام، و آنوهدیده بودند به اردوگاهشان برگردانآنها بتوانند خبر آنچه را د

  .فرستادند می کشید تا افراد دیگري فرستاده شوند، اصالً اگر که فرد دیگري را می گشت، مدت زیادي طول مردها برنمی

هایی  گذرگاهبود که کیالن از  می فرستادند، تا آن زمان دیگر خیلی دیر شده بود؛ دیگر مدتی طوالنی می حتی اگر کسانی را
 کرد، و رد پاهاي او براي آنها گم می از جاهایی که باد دائماً زوزه کشیده و برف را جابجا ؛کرد می که از آنها آمده بود عبور

تا مناطقی بیشمار ادامه داشتند و آخرین ها  از آنجا، کوهستان و جنگل. فهمیدند که او به کدام سمت رفته نمی آنها. شد می
آن افرادي که در . کرد می دیده شده بود، با طور مستقیم در مسیري غیر از مقصد واقعیش حرکت کیالن اثري که از رد

گرفتند، و با دورنماي غارتی که تنها چند  می اردوگاه دشمن بودند، به خود اطمینان داشتند که این سربازان دیر یا زود او را
  .کردند می وفان را به آن سمت معطشروز با آن فاصله داشتند، توجه

. داد بازگرداند می که در میان برف تا حدي خفه شده بود، ذهنش را به کاري که داشت انجامها  صداي رعد آساي سم اسب
کیالن بطور پیوسته و یکنواخت . تاختند می مردها دوباره به سطح صاف رسیده بودند و اکنون داشتند دوباره با تمام سرعت

را تکاند و رد خود را پوشاند و به سمت مسیري که هنگام آمدن به ها  عقب طی کرد و شاخه مسیرش را در میان درختان به
  .رسید می صداي تعقیب تقریباً داشت به او. طرف ارتش محفل امپراتوري از آن آمده بود، رفت

کرد و هاي اسب زمزمه  نزدیک گوش. کیالن تقریباً به طور کامل خم شده و یک دستش را روي گردن اسبش کشید
  .به سمت صداي او چرخیدندها  گوش

آفرین پسر ". اسب را نوازش کردي  دوباره گردن عرق کرده ".لطفاً تکون نخور و صدایی در نیار. حاال ساکت باش، نیک"
  ".حاال ساکت باش. خوب

  .تپید بشنود می اش تواند به وضوح صداي قلبش را که در سینه می رسید که هر کسی می به نظر کیالن

تازاندند، از پشت حجابی از درختان که  می هنگامی که در مسیر او و درست از مقابل او. به او رسیده بودندها  عقیب کنندهت
  .کیالن نفسش را نگه داشت. کمتر از ده متر با او فاصله داشت، با تمام سرعت عبور کردند

خوردند را  می در نور ماه، و در آن سوي رد تقلبی اودرختان ي  دارِ مخفی شده در سایه شیبهاي  که به یخهایی  صداي سم
که اگر آبِ جویبار یخ نزده بود، از آنجا به پایین و  ،آبشاري با شیب تیزي  رد خود را میان آن درختان و تا لبهکیالن . شنید

  .غلتید، باقی گذاشته بود می درون پرتگاهی
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که از قبل یخ زده بودند هایی  یخ زده بود، آب بیشتري بر روي آبآنجا جویباري کوچک بود، اما همانطور که در فصل سرما 
را با خود شسته و ها  ریخت، برف می آب، در جایی که به پایین. جمع شده و آن منطقه را به قصري یخی بدل کرده بودند

  .دایره مانند را برهنه از برف و بسیار لغزنده کرده بودي  سطح منطقه

سرعت زیادشان را پیش از  کههشت متر فرصت نداشتند  تاشدند، بیش از هفت  می درختان خارجهنگامی که مردها از میان 
و باید . کنند گرفت، کنترل می پرتگاه، پیش از جایی که سنگ و یخ تمام شده و فقط هوا در زیر پایشان قراري  رسیدن به لبه

ها  دریاچه بود، اسب کمسطحی مانند یي  ا سطح یخ زدهاگر آنج. دادند می دار از یخ انجام این کار را بر روي سطوحی شیب
ناهموار و اما اینجا مسطح نبود، اینجا سطحی . آهنینشان را در یخ فرو برده و سعی کنند تا متوقف شوندهاي  توانستند نعل می

خوردند، هیچ شانسی  یم و با سرعت تمام به زمین هخورد همانطور که سرها  لغزنده از آبی بود که به سمت آبشار رفته و اسب
  .نداشتند

 که با تمام سرعتاي  در هنگامی که صدها کیلو عضله ها توانست صداي تق شکستن استخوان ساق اسب می کیالن
سوارانی که بر . گیر کرده بود متوقف شود، را بشنودها  که در میان شکافهایی  سمي  توانست بوسیله نمی تاخت، می
  .ودند، مسافرانی بیچاره و درمانده بودندبدون زین سوار شده بهاي  اسب

کردند، و افرادي که پشت سر بودند، با سرعت کافی متوجه تغییر فریادها  می هایشان را به توقف تشویق مردها با فریاد اسب
ت آنهایی که پشت سر بودند به اینهایی که جلوتر قرار داشتند برخورد کرده و از روي هم غل. شدند نمی از خشم به ترس

جنگی هاي  سوارهایی که بدون زین سواري کرده و فقط افسار به دست داشتند و دهنه. کردند می خورده و از کنار هم عبور
به پیش ها  شان نداشته و با درماندگی همراه اسبیها بر اسبانشان نبسته بودند، کنترلی که به آن عادت داشتند را بر اسب

  .شدند می رانده

توانستند چیزي که در مقابلشان قرار دارد را ببینند، از روي اسب  می ه از درختان بیرون آمده وبعضی سوارها هنگامی ک
پشت سر که هاي  اسب. پریدند، اما شتابشان خیلی زیاد بوده و فاصله کم بود و سرنوشتشان قابل تغییر نبود می هایشان

اي  دند، سقوط کرده و با تمام توان دنبال دستگیرهشکست، بر روي آنهاي که از قبل افتاده بو می استخوان ساق پایشان
  .پرتگاه به پایین جاري بودندي  زنده که از لبههاي  آنجا تبدیل شد به آبشاري از بدن. هیچ جایی براي گرفتن نبود. گشتند می

که در هم داد  می گوشهایی  اش را به چهره زده بود و به فریاد مردها و اسب يگیر اعترافحرکت نشسته و نقاب  کیالن بی
ظرف فقط چند ثانیه، همه چیز تمام شده . کردند می شد ایجاد می یک فریاد طوالنی را که در پشت کوه محومخلوط شده و 

  .هایشان سقوط کرده و مرده بودند بود؛ بیش از پنجاه مرد و اسب
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اش به سمت جویبار یخی را از  تقلبی هنگامی که شب براي مدتی ساکت بود، کیالن پیاده شده و از اطراف دور زد تا مسیرِ
خونِ . از یخ ببیند یهای خون را بر روي برجستگیي  تیرههاي  توانست لکه می در نورِ محو،. هر ردپاي دیگري عاري نگه دارد
  .هیچکدام از افراد دشمن بر باالي پرتگاه باقی نمانده بودند. خُرد شدههاي  پاهاي شکسته و خون جمجمه

کیالن چاقویش را کشیده و با احتیاط به . از روي تقال و درماندگی شنیدهایی  ش را گرداند تا برود، خرناسهنگامی که روی
 محکم را سفت چسبیده و خودش را بر روي جویبارِ یخیِاي  شاخه. پرتگاه حرکت کردي  سمت منبع صداها، به سمت لبه

پرتگاه سدي ي  در لبهها  و برگها  ودند؛ تکه چوبخاك و خاشاك جنگل در میان یخ محبوس شده ب. دار خم کرد شیب
از میان دیوار ها  تعداد معدودي از انتهاي چوب. کوچک ایجاد کرده بودند و با ضخیم شدن یخ، در زیر آن مدفون شده بودند

  .یخی بیرون زده بود

چوبی چسبیده و پاهایش بر مردي با نوك انگشتانش به تکه . ها، انگشتانی مشت شده بودند در اطراف یکی از این چوب
، کشید می خرناسها  پاهایش بر روي یخ براي باال آوردنتقال  از. یصد متر آویزان بودندباالي پرتگاهی با ارتفاع بیش از س

  .تر از آن بود که جاي پایی برایش فراهم آورد لغزنده ،اما سطح یخی

قطراتی از آب بر روي . کرد می فته بود و لرزیدن مرد را تماشاکیالن در آن لبه ایستاده و شاخه را براي نگه داشتن وزنش گر
هایش از سرما  دندان. کرد می اش را خیس یخ در باالي صورت مرد جریان داشته و بر روي موهایش ریخته و یونیرم کلتونی

  .خوردند می به هم

توانست  نمی مرد "!لطفاً کمکم کن! کمکم کن". مرد نگاهش را باال آورد و او را که در نور ماه باالي سرش ایستاده بود دید
  .کیالن بزرگتر بوده باشد لحاظ سن از از

 جوان مطمئناً برایش غش و ضعف مرد چشمان بزرگی داشت، از آنهایی که زنانِ. کیالن بدون هیچ احساسی او را نگاه کرد
  .رفتند نمی دیدند، غش و ضعف می راها  اما زنان ابینیسیا هنگامی که این چشم. رفتند می

  "!تو رو به ارواح خوب کمکم کن"

  "اسمت چیه؟". کیالن بر روي پاهایش نشسته و به او نزدیکتر شد

  "!حاال لطفاً کمکم کن! اسمم هوانه! هوان"

که در هم پیچیده بود، گیر داده و با یک دستش محکم اي  کیالن بر روي یخ دراز کشیده و یک پایش را در اطراف ریشه
وان بتواند آن را دست دیگرش را تا نیمه به پایین دراز کرد، اما نه آنقدر که ه. ري که گرفته بود را چسبیدصنوبي  شاخه
  .بگیرد
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اگه . من قسم خوردم که هیچ رحمی نشون ندم، و هیچ رحمی نشون داده نمیشه. کنم، هوان، به یه شرط می بهت کمک"
اگه قراره زنده بمونی، به عنوان کسی  .ن و براي همیشه مال من میشیاز اال. کنم می دست منو بگیري، قدرتمو توي تو آزاد

قبل از اینکه قدرتمو آزاد کنم، منو با خودت  که توي ذهنت این هستاگه . لمس شده گیر اعترافیه ي  هست که بوسیله
من . دادم نمی وبکشی پایین، بذار بهت اطمینان بدم که اگه احتمال چنین چیزي وجود داشت، من همچین پیشنهادي ر

  ".مال من میشی. کنی نمی تو هیچ فرصتی پیدا. اونقدر مردایی رو لمس کردم که حسابش از دستم در رفته

مرد پلک زد تا آب یخی که بر روي چشمانش چکیده بود را از چشمانش بیرون کند، سرش را تکان داد تا آب از روي 
  .صورتش کنار رود و به کیالن در باالي سرش خیره شد

اگه زنده بمونی، به . ت تموم شده از حاال به بعد، هوان، در هر حال زندگی گذشته". کیالن دستش را به سمت او دراز کرد
  ".تو مال من میشی. این مرد براي همیشه از بین میره. یتهسکه االن نیست عنوان کسی 

چند . خورم که بذارم بري پی کارت می قسم. من کاریت ندارم. کنم، فقط کمکم کن بیام باال می خواهش": مرد زمزمه کرد
کنم،  می خواهش. هاست که از اینجا رفتی کشه که پیاده به اردوگاه برگردم و تا اونموقع بهرحال تو مدت می ساعت طول

  ".فقط کمکم کن بیام باال

صدایش به سردي  "ي؟چندتا از مردمِ ابینیسیا رو شنیدي که براي زندگیشون التماس کردن؟ به چند نفرشون رحم کرد"
من جنگ بدون رحم رو بر علیه محفل امپراتوري اعالم . هستم گیر اعترافمن مادر ". یخی بود که بر رویش دراز کشیده بود

مرگ، یا اینکه با قدرت من لمس . انتخاب کن، هوان. مونه می تا زمانی که یه نفر از شما زنده باشه این پیمان پابرجا. کردم
  ".میره می ، اون شخصی که هستیدر هر حال. بشی

ي  ترجیح میدم دست خود محافظ رو بگیرم تا اینکه بوسیله. مردم ابینیسیا اون چیزي رو بدست آوردن که حقشون بود"
جادوي سیاه و کفرآمیز تو لمس بشم، ارواح خوب هیچوقت منو بین خودشون ي  اگه بوسیله. جادوي کثیف تو لمس بشم

  "!گیر اعترافتو رو به محافظ، ". بر لبانش آمد پوزخندي ".کنن نمی قبول

  .سقوط کردها  به میان تاریکیهوان دستانش را باز کرده و در سکوت 

*************************  

به . گشت، به چیزهایی که ریگز، کارش و اسالگل به او گفته بودند فکر کرد در حالی که به سمت تازه سربازان گالیا برمی
  .کردند نیز فکر کرد می ی که در سرزمین میانه زندگیموجودات جادوی
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قدیمی و دورافتاده، جایی که هاي  باز در عمق جنگلهایی  شب فکر کرد، سرزمینی با دشتهاي  به سرزمین زیباي پري
وحشی، مانند حشرات شب تابی هاي  شدند تا در میان زمین و آسمان بر فراز علف و گل می در هنگام شفق جمعها  پري
  .ادمان، باهم برقصندش

موضوعاتی که براي تمام موجودات زنده ي  با او دربارهها  گذرانده و پريها  زیادي را در میان آن علفهاي  کیالن شب
  .ها از رؤیاها و آرزوها؛ از عشق و دوستی: کردند می مشترك است صحبت

شد آنها را دید و  می جوداتی شفاف که به سختیکردند فکر کرد، مو می زندگی 1درازي  کیالن به موجوداتی که در دریاچه
موجوداتی که کیالن هرگز صحبتی با  ؛رسیدند، یا از جنس آبی که منزلگاهشان بود می مایع به نظري  تقریباً از جنس شیشه

رِ ماه میامدند؛ آب به زیر نوي  و کنارهها  ظاهر شده و در روي صخرهها  آنها نکرده بود، اما آنها را تماشا کرده بود که در شب
  .موجوداتی که صدایی نداشتند، اما کیالن درکی مشترك با آنها داشته و وعده داده بود تا از آنها محافظت کند

زیبا و اضطراب انگیز، به شکل ترسناکی اي  فکر کرد، کسانی که کیالن در تجربه 2درختیي  به موجودات زمزمه کننده
  .بخش، با آنها صحبت کرده بود امشآراي  مرموز، اما در عین حال به گونه

هایشان که در زیر زمین با هم ارتباط داشت، با یکدیگر متصل  درختی همگیشان از طریق ریشهي  موجودات زمزمه کننده
ند، گویی هیچ فردیتی وجود نداشته رد که گویی تمام آنها یک نفر باشک می صحبتاي  شده و یکی بودند، و هر کدام به گونه

اجتماعی  .کرد می دادي، نامش را برایت زمزمه می بسیار ساده به او یهای اینحال هرکدام نامی داشتند که اگر وعدهباشد؛ با 
قطع کردن یک درخت در آنجا مساوي با ایجاد درد مرگ آن یک نفر . عظیم که همزمان همگیشان فقط یک نفر بودند

 اگر مردم به آن سرزمین رفته و درختان را قطع. اشتند فرار کنندتوانستند از اتصالی که باهم د نمی آنها. براي همه بود
 ناله و شیون آنها. کیالن پیش از این به درد آمدن آنها را دیده بود. شد می براي همه محسوباي  کردند، شکنجه می
  .را به گریه درآوردها  توانست ستاره می

گاهی . بودند که جادو در اختیار داشتندهایی  سان، و همینطور انآمدند به حساب میموجودات دیگري نیز بودند که جادویی 
بعضی از مردم سرزمین میانه تا حدي یک . شد می دشوارها  ترسیم مرز و خطی میان موجودات وحشی و طبیعی و انسان

آنها عجیب و دلفروز بوده و بسیار . شدند می آمدند، یا شاید بعضی از موجودات تا حدي انسان محسوب می جانور به حساب
  .خجالتی بودند

                                                           
١ Long Lake 
٢ Whispering Tree People 
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 که 3ترین موجودات در غارهاي فریاد ، از سادهکرد پیدا میو به همین شکل در میان اشکال مختلفی از جادو ادامه 
آنها را ببیند، تا مردمی مانند مردم لجنزار که فقط ي  سخت، النهي  توانستند به دیگران اجازه دهند تا از میان صخره می

  .داد می را انجامجادویی ساده داشتند که تنها یک کار 

، تمام اینها، و موجودات و افراد بسیار زیاد دیگري، تحت مسئولیت او بودند، و به عنوان مادر گیر اعترافبه عنوان مادر 
کن جادویی محافظت کنند، تا هیچ مردم و موجوداتی فشار و آسیبی از ناحیه داد تا از این اما می او به همه دستور گیر اعتراف

که  ، قرارداديشد می ان و جادوگران پشتیبانیگیر اعترافي  این یک تدبیر و قرار بود که بوسیله. ننددیگران حس نک
  .گشت اش به هزاران سال قبل برمی ریشه

دیگر به این موجودات داده اي  این نامی بود که مسلک پارسایان و عده. موجودات شفق، آنطور که ریگز آنها را نامیده بود
به همین علت، مسلک، آنها را منسوب به تاریکی . آمدند می بیرونها  فقط در شب این موجوداتبودند، چون تعداد زیادي از 

  .کردند می دانسته و بنابراین از روي ترسشان، آنها را منسوب به تاریکیِ محافظ مردگان

. کند می ها، اعمال کرد که محافظ از طریق آن نفوذش را در این دنیا، در دنیاي زنده می مسلک، جادو را نیرویی فرض
ردترین انسان ترین و بی منطق مسلک جزو بی دانستند که هر کس را  می خودي  این را وظیفهو آنها . موجود بودندهاي  خ

 کرد می و این شامل هر کسی که با دیدگاه آنها مخالفت. پندارند، به سرزمین مردگان بفرستند می خدمتگزار به محافظ
مانند نیکوبریسه، تشویق شده و ها  رادي یاغی شمرده شده و در بعضی سرزمینها، مسلک، اف در بعضی سرزمین. شد می

  .گرفتند می تاج و تخت مورد تأمین مالی قراري  بوسیله

اما هدف . کرد که مردانی اینچنینی را متوقف کند می ایجاداي  شاید کیالن باید قوانین را به گونه. شاید ریگز حق داشت
قدرت و زیبایی سرزمین میانه در . امور به یک نفر کنندي  همه را وادار به تعظیم در همه ، اینکههرگز این نبودحال بتاشورا 

کرد، براي فردي دیگر  می چیزي که براي فردي نازیبا جلوه. نازیبا بودندها  تنوع و گوناگونی آن بود، اگرچه که بعضی از گونه
شد تا بر خودش حکومت کند، البته تا زمانی که بر علیه  یم ین خاطر هر سرزمینی آزاد گذاشتههمزیبا بود، و بنابراین به 

تحمل و مدارا با چیزهاي متناقض و متفاوت بود، تا به چیزهاي زیبا ي  این شیوه، شیوه. کرد نمی سرزمینی دیگر لشگرکشی
اینکه : شد می این مسیري بود که نگه داشتن شورا بر روي آن گاهی سخت و بسیار ظریف. شکوفایی داده شودي  اجازه

  .دادي می خود مختاريي  کردي، اما در باقی امور به آنها اجازه می را وادار به همکاري در بعضی امورها  سرزمین

بردند و امیدي  می حاکمانشان رنجي  از حکومت طمع کارانه یا ظالمانهها  مردم بعضی سرزمین. اما شاید ریگز حق داشت
هاي  هوشمند، اما کوچکتر، مجبور نبودند در ترس از تهاجمهاي  اگرچه که سرزمین. ندبراي تغییر اوضاع از جانب خارج نداشت

                                                           
٣ Howling Caves 
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حکومت مرکزي ي  توانست بوسیله می تر بودند نامناسبهاي  اگر رنج مردمی که تحت حکومت. خارجی زندگی کنند
  شد؟ نمی آیا اوضاع بهتر ،خردمندي پایان یابد

شد و  می کردند، تمام اقسام دیگر از حیات و موجودیت نابود می گیدر عین حال وقتی که همه تحت یک حکومت زند
که محفل امپراتوري اي  یگانههاي  اقسامِ حکومت. بود می برتراي  کرد، حتی اگر یکی از آنها شیوه نمی فرصتی براي رشد پیدا

  .معرف آن بود، به بردگی کشیدن همه بود

آنها دیگر . شد، شگفت زده شده بود می گالیا مواجه بانانِ با دیده ،ت به اردوگاهبیشتر از قبل نسباي  کیالن از این که با فاصله
که وقتی تقریباً به آنها رسیده بود، با اي  زیاد از هم چیده نشده بودند و به خوبی مخفی شده بودند، به گونهي  با فاصله
ها  بان دیده. اند ین و توسیدین مشغول بودهواضح بود که چاندلن، پریند. آخته بیرون پریدندهاي  کشیده و تیغهاي  کمان

  .شان گذاشتندهای هنگامی که او را شناختند، مشتشان را بر روي سینه

با وجود ابرهایی که زمین را مانند لحافی پوشانده . آورد طلوع آفتاب داشت آسمان را به رنگ خاکستري متمایل به آبی درمی
رفت،  می سنگین و خسته به سمت اردوگاههایی  با قدمها  نیک از میان برفهمانطور که . بودند، هوا اندکی گرمتر شده بود

 دویدند رسید، از فکرِ می کیالن بر روي زین به شدت خسته بود، اما هنگامی که به دیدرس مردانی که هر کدام به سمتی
  .شدند هوشیار شد می کارهایی که باید انجام

ن مشغول صحبت با گروهی از مردان بودند که او را سوار بر اسب و در حال چاندلن، پریندین، سروان رایان و ستوان هابسو
مردها . اردوگاه با او مالقات کنندهاي  فعالیتي  هر چهار نفر با سرعت آمدند تا در حاشیه. آمدن به سمت اردوگاه دیدند

 ،کیالن. بودندها  و اسبا ه و رسیدگی به گاريها  مشغول پخت و پز، خوردن، جابجا کردن وسایل، آماده کردن سالح
براي مردانی که تر به همراه ستوان اسلون ایستاده و  آنطرفاي  سفید پوست گرگش دید که در فاصلهي  توسیدین را جبه

تمام آن دسته از مردها نیزه هاشان را به صورت عمود . داد می ساکت ایستاده بودند، دستانش را تکان داده و چیزي را توضیح
  .مانند یک جوجه تیغی سیاه بودند ،ر روي زمین نگه داشته و مجموع آن گروه از مردان بر روي سطح سفید زمینب

از خستگی اي  آمدند به او برسند، ناله می شد و پیش از آنکه چهار مردي که به استقبالش می کیالن در حالی که از اسب پیاده
زیاد  ز مشغول کارهاي خود بودند، اما همانطور که با اشتیاق و کنجکاويِمردان دیگري که در آن اطراف بودند هنو. سر داد

چهار مردي که به مقابلش رسیده بودند با چشمانی درشت شده . گرفت می کردند، حرکتشان به آرامی صورت می او را نگاه
  .نگفتاي  هیچکدام کلمه. به او خیره شده بودند

  "دین؟به چی خیره ش": کیالن با اندکی بدخلقی گفت

  "دیدید؟اي  صدمه. ، سر تا پاتون پر از خونهگیر اعترافمادر ": سروان رایان گفت
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 براي اولین بار متوجه شد که پوست صورتش بخاطر خونِ. اش نگاه کرد، البته دیگر سفید نبود کیالن به خزهاي سفید جبه
  .خشک شده، سفت و کشیده شده بود و موهایش بخاطر آن سفت شده بودند

  ".من حالم خوبه. اوه، چیزي نیست": ی آرامتر گفتبا لحن

  .چاندلن و پریندین با آسودگی خیال نفسی کشیدند

  "جادوگر چی شد؟ دیدینش؟". ستوان هابسون که هنوز چشمانش درشت بود، آب دهانش را قورت داد

  ".جادوگر باقی مونده بینی روي من ریخته، چیزیه که از می که اینی". ردبرویش را براي او بلند ککیالن یک ا

  "و چندتاي دیگه رو کشتی؟". چاندلن با لبخندي موزیانه به او نگاه کرد

اشتم که بشمرمشون، ولی اگه همه چیزو در زوقت نبراي این . خیلی سرم شلوغ بود". باال انداختاي  کیالن با خستگی شانه
چیزي که اهمیت داره اینه که جادوگر . شدن یم زنم که با حساب کردن آتیش سوزیا، بیش از صد نفر می نظر بگیریم، حدس

  ".دیگه مجروح شدن تايهاشونم کشته شدن و حداقل دو  دوتا از فرمانده. کشته شده

  .سروان رایان و ستوان هابسون پریدي  رنگ از چهره

  ".گیر عترافاکنم که چیزي هم براي دیگران گذاشتی تا بکشن، مادر  می تعجب". آمیز چاندلن وسیعتر شدلبخند افتخار

  ".نیک بیشتر کارا رو انجام داد". گردن اسبش را مالید ".هنوز خیلی موندن". کیالن لبخند او را بازنگرداند

  ".کنه نمی ناامیدتونبهتون گفته بودم که ": هابسون گفت

  ".نیک امروز منو زنده نگه داشت. کمک اون از ارواح خوب خیلی بهتر بود. واقعاً که ناامیدم نکرد"

  .سرش را به احترام خم کرد. بر روي یک زانو خود را پایین آورد ،کیالن روبروي دو افسر گالیایی

اگرچه که شما درمورد ". یک دست از هرکدام را در دستانش گرفت ".خواهی کنم متوجه شدم که باید ازتون معذرت"
زمین میانه رو بر دستورات من رتون در مقابل س چگونگی انجام کاري که باید انجام بشه نادون و ساده هستید، ولی وظیفه

شما از روي نیت . تون بدونید که من اشتباه کرده بودمخوام هم می .شرف و شجاعت بود ي این باالترین درجه. مقدم کردید
تون رو  شما وظیفه. کنم می نیکوکار شما رو ستایشهاي  قلب". را بوسیدها  هر کدام از دست ".اقدام کردیداي  شرافتمندانه

  ".کنم که منو ببخشید می ازتون تقاضا. نگه داشتید توندر ذهناي  باالتر از هرچیز دیگه
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  .باالخره سروان رایان از باالي سرش زمزمه کرد. همانطور که بر روي یک زانویش تعظیم کرده بود، سکوت برقرار شد

  ".کنن می همه دارن نگاه. بلند شید کنم می ، خواهشگیر اعترافمادر "

  ".خوام همه بدونن که شما کار درستو انجام دادید می .نه تا وقتی که منو ببخشید"

کیالن منتظر ماند  ".شما فقط قصدتون تأمین امنیت ما بود. کنیم، یا براي چی می دونستید که ما داریم چکار نمی ولی شما"
  "دیگه این کارو نکنید، باشه؟. ....بخشمتون می .خیلی خوب". دیگر با شرمندگی ساکت مانداي  و سروان دقیقه

حواست باشه که این ". کیالن روي پاهایش ایستاد و دست آنها را رها کرد و لبخندي کوچک و جدي تحویل آنها داد
  ".کنی می آخرین باري باشه که از دستوراتم سرپیچی

منظورم ". به دو طرف تکان دادسرش را  ".کنم می حتماً همین کارو". سروان رایان سرش را محکم براي تأیید تکان داد
  ".گیر اعترافکنیم، مادر  می ما از دستورات شما تبعیت..... کنم، یعنی  نمی اینه که، نه، سرپیچی

به اون مردا حمله کنیم، کاراي زیادي ما قبل از اینکه ". با خستگی نفسی بیرون داد ".می فهمم که منظورت چیه، سروان"
  ".داریم که انجام بدیم

باید راه بیافتیم » ما«ما فقط قرار بود بهشون یه چیزایی یاد بدیم، و بعدش ": سپس ادامه داد "!!ما؟": فریاد گفت چاندلن با
کافی خودتو به خطر ي  م به اندازهتو تا همین االن. تونیم توي این نبرد خودمونو مشغول کنیم نمی !به سمت آیدیندریل

  "....ما باید! انداختی

بانا  سروان، لطفاً افراد رو جمع کن، حتی دیده. توسیدینو بیار. باید با شما سه نفر صحبت کنم". طع کردکیالن حرف او را ق
و یه خیمه هم براي من . خیلی زود میام پیشتون. لطفاً با افرادت منتظر بمون. خوام با همتون یکجا صحبت کنم می .رو

  ".الزم دارم تا وقتی که همه چیز آماده میشه، چند ساعت خواب. بزارید

. شنود اردوگاه خارج شد، و پریندین رفت تا توسیدین را بیاوردي  کیالن به همراه چاندلن مقداري راه رفته و از محدوده
چاندلن اخم کرده بود و دو نفر دیگر بدون هیچ احساسی . هنگامی که تمامیشان باهم جمع شدند، کیالن به آنها رو کرد

  .ایستاده بودند

  ".مردم لجنزار جادو دارن". نرمی شروع کرد کیالن با لحن

  ".ما هیچ جادویی نداریم": چاندلن در جواب گفت
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شما از مردم . دونید می هست کهاي  کنید، چون باهاش متولد شدید و تنها شیوه نمی به عنوان جادو بهش فکر. چرا، دارید"
تونن این کارو بکنن، چون  می اونا. اکانشون صحبت کننتونن با ارواح نی می مردم لجنزار. هاشون خبر ندارید دیگه و شیوه
کنید که این یه چیز معمولیه، ولی توي جاهاي دیگه و بین مردم دیگه چنین کاري  می شما خیلی ساده فکر. جادو دارن

مون جادو یه نیروي عجیب و قدرتمند نیست، بلکه خیلی ساده ه. توانایی شما براي انجام این کار جادوئه. شدنی نیست
  ".روش زندگی بعضی از مردم و بعضی موجوداته

  ".تونن با نیاکانشون صحبت کنن می دیگرانم اگه بخوان": چاندلن گفت

. هاست و این جادو حساب میاد اونا، این کار صحبت کردن با مردهبراي . تونن نمی تونن، ولی بیشترشون می تعداد کمی"
تونید دیگران رو متقاعد کنید که  نمی چیزي ترس نداره، ولی هیچوقتدونیم که چنین  می شما و من. جادویی ترسناك

مردم همونطوري که تربیت شدن عقیده . کنن که این یه کار پلیده می اونا همیشه فکر. دید خوبه می کاري که شما انجام
  ".شومهیه کار ها  عقیده داشته باشن که صحبت کردن با مرده تاکنن و اونا اینطور تربیت شدن  می پیدا

  ".کنن می اونا فقط کمک. کنن نمی اونا هیچوقت آزاري ایجاد. کنن می ولی ارواح نیاکان ما کمکمون": پریندین گفت

 براي همینه که کمک. دونم می". او گذاشتي  کرد، یک دستش را بر شانه می کیالن همانطور که به چشمان نگران او نگاه
از آدما اي  یه تعداد کم دیگه. خواید زندگی کنید می ریم، تا شما بتونید همونطوري کهکنم تا دیگران رو از شما دور نگه دا می

هم هستن که اي  مردم دیگه و موجودات دیگه. زنن، و اونا هم این جادو رو دارن می هستن که مثل شما با نیاکانشون حرف
کیالن به تک تک آنها  ".ل شما براتون مهمهجادوهایی متفاوت از شما دارن، ولی جادوهاشون همونقدر براشون مهمه که ما

  "شید؟ می متوجه". نگاه کرد

  ".گیر اعترافبله، مادر ": توسیدین گفت

  .اش زد و دستانش را به سینه هچاندلن خرناسی کرد. پریندین با موافقت سرش را تکان داد

چیز مهم اینه که بفهمید . ادو هست یا نهکنید که این چیزي که دارید ج می مهم این نیست که آیا شما باوري  اگرچه نکته"
کنن فقط بخاطر اینکه شما این جادو  می اونا فکر. ترسن می خیلیا از جادو. دیگران باورشون اینه که این کار شما جادو هست

  ".دید، آدماي بد و پلیدي هستید می رو انجام

کنیم، اونایی که تمام مردم  می ه داریم دنبالشوناون مردا، اونایی ک". کیالن به سمت ارتش محفل امپراتوري اشاره کرد
 اونا. خوان به تمام مردم سرزمین میانه حکومت کنن می اونا. شهر رو کشته بودن، همشون با یه هدف پیش هم جمع شدن

  ".خوان همه براي قانون اونا سر تسلیم فرود بیارن می خواد زندگی کنه، بلکه می خوان هیچ کس اونطوري که دلش نمی
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ما توي زمیناي . خوان به مردم لجنزار حکومت کنن؟ ما هیچ چیزي نداریم که اونا بخوان می براي چی"  :پریندین پرسید
  ".مونیم می خودمون

خوان که ما دیگه با نیاکانمون صحبت  می ترسن و می اونا از جادو": چاندلن دستانش را از هم باز کرده و با صدایی آرام گفت
  ".نکنیم

 شون در قبال ارواحی که ستایش کنن وظیفه می تر از اون اینه که اونا فکر ولی مهم. درسته". او را فشردي  هکیالن شان
کنن  می اونا مأموریتشون اینه که تمام کسایی که جادو دارن رو نابود کنن، چون فکر. شما رو بکشني  کنن اینه که همه می

اگه مثل ". نگاهش را بر روي چشمان چاندلن آورد ".شما جادو دارنکنن که آدمایی مثل  می اونا فکر. که جادو پلیده
کنن، درست همونطور که شهر ابینیسیا رو  می جوکوپو تا آخرین نفرشون کشته نشه، دیر یا زود میان و مردم لجنزار رو نابود

  ".نابود کردن

چاندلن باالخره صحبت . و سنگین کنند او را سبکهاي  کیالن منتظر ماند تا حرف. سه مرد با تفکر به زمین خیره شدند
  .کرد

 خوان تنها زندگی کنن رو هم می پیششون بیان وها  خواد خارجی نمی که مثل مردم لجنزار دلشوناي  و اونا مردم دیگه"
  "کشن؟ می

باهاشون به نظر میاد که ارواح پلید . اونا مثل مرداي دیوانه هستن. من با مرداي اون ارتش صحبت کردم. کشن می آره،"
کنن ما کسایی  می فکر. اونا به حرف منطق گوش نمیدن. مالقات کرده بودن، همونطوري که با بانتاك مالقات کرده بودن

شما شهري که اونا نابود کرده بودن و . کنن عمل میدن میکه ی یاه وعده بهاونا . هستیم که به ارواح پلید گوش میدیم
  .د رو دیدید؛ اون یه تهدید توخالی نبودکر می ارتشی که از اونجا دفاعي  اندازه

اعضاي شورا باید همین االن مشغول . کنم آمادهمن باید به آیدیندریل برسم تا بتونم یه ارتش براي مبارزه با این آدما "
ه انجام این کار باشن، ولی باید برم اونجا تا مطمئن بشم که ابعاد تهدید درك بشه، تا مطمئن بشم که تمام سرزمین میان

  .توي این قضیه باهم متحد بشن

شهرایی هست که قبل از رسیدن . ها ولی االن هیچ نیرویی دم دست نیست که با این مردا بجنگه، به جز همین پسر بچه"
 ،بعضیا. کنه تا باهاشون متحد بشن می کنن، بعضیا رو متقاعد می بدتر اینه که تهدیدي که این مردا ایجاد. کمک نابود میشن

این قضیه باعث میشه که . کنن پیروز میشه می کنن که فکر می بینن و از ارتشی جانبداري می تکاري رو سختشرف و درس
  .تعداد نفراتشون بازم بیشتر بشه
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ها  ما باید از این بچه. میرن ها می قبل از اینکه آیدیندریل بتونه نیروهایی بفرسته تا این افراد رو پیدا و نابود کنن، خیلی"
سرا داوطلب شدن تا این پ. همین االن به مبارزه ملحق بشن، قبل از اینکه مردم بیگناه بیشتري قتل عام بشنبخوایم که 

ما باید توي این کار کمکشون . بشن، مثل شما، تا بتونن از مردمشون و مردم تمام سرزمین میانه دفاع کنن بدیل به جنگجوت
د فرار کنن و براي خودشون آزادانه توي سرزمین میانه بچرخن و بکشن و نباید اجازه بدیم که این ارتش از مرداي پلی. کنیم

  .نابود کنن و افراد بیشتري رو به سمت خودشون جذب کنن

شروع کنیم و بهشون کمک کنیم و یاد بدیم، تا مطمئن بشیم که بلدن چطوري بجنگن، ها  باید نبرد رو با همین پسر بچه"
ي  باید توي اولین مبارزه هدایتشون کنیم، تا بهشون درباره. ا هم به نبرد ادامه میدنو مطمئن بشیم که اینا بدون هدایت م

  ".تونیم بریم به سمت آیدیندریل می که یادشون دادیم اعتماد به نفس بدیم، و بعدهایی  شیوه

  "و تو صاعقه رو میاري تا کمکمون کنه؟". احساس به او انداخت چاندلن نگاهی بی

کنم از اونجایی که  می سخته که براتون توضیح بدم، ولی فکر. دیشب تالش کردم، ولی نیومد. نه": توار گف کیالن زمزمه
  ".متأسفم. کنه مگه براي محافظت از اون نمی این جادو کارکردم،  جادوي خاص رو بخاطر ریچارد احضار من این

  "پس چطوري اینهمه رو کشتی؟". چاندلن دستانش را از هم باز کرد

همون طوري که پدربزرگت به پدرت یاد داد و اونم به ". روي بازوي او زد، جایی که چاقوي استخوانی قرار داشت کیالن بر
کرد، دو  می همانطور که کیالن صحبت ".اونا نجنگیدمي  به شیوه. من اون کاري رو نکردم که اونا انتظارش رو داشتن. تو

کنن  نمی ن که نوشیدنی بخورن، و وقتی که مست میشن، خیلی خوب فکراونا دوست دار". برادر با اشتیاق به جلو خم شدند
  ".و کند میشن

بین تدارکاتشون . این مردا هم دوست دارن که شبا نوشیدنی بخورن". توسیدین با انگشت شصتش به پشت سر اشاره کرد
 گفتن که نوشیدن می .ده بودنبعضیاشون عصبانی ش. ما بهشون اجازه ندادیم که چیزي بنوشن. یه گاري از نوشیدنی دارن

  ".حقشونه

کردن اینم درسته که مستقیم برن پیش دشمنی که ده برابرشون  می اون پسرا فکر". کیالن سرش را به اطراف تکان داد
  ".باید بهشون یاد بدیم که چکار کنن. ما باید توي این کار کمکشون کنیم. نفرات داره و توي روز روشن بجنگن

. دهد انداختبکرد آموزششان  می اش نگاهی به مردانی که سعی پریندین از روي شانه ".گوش بدن اونا دوست ندارن که"
ذهنشون فقط پر . »باید این شکلی انجامش بدیم«و » این کار اینطوري انجام میشه«میگن . خوان بحث کنن می همیشه"

  ".فته بشهبهشون گاي  دیگهي  هاییه که بهشون یاد دادن، و دوست ندارن شیوه از شیوه
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براي همین به . هدایتشون کنیم که مؤثر هستاي  باید به شیوه. با اینحال کاري که ما باید انجام بدیم همینه": کیالن گفت
. میرن می بهتون نیاز دارم تا توي این کار کمکم کنید، وگرنه مردم زیادي، ازجمله نهایتاً مردم لجنزار،. شما سه نفر نیاز دارم
  ".باید اونا رو توي نبرد هدایت کنم. این کار نیاز دارمبه کمک شما توي 

باالخره پریندین نگاهش را . کردند می را جابجا کرده و فکرها  دو برادر با پاهایشان برف. حرکت ایستاد چاندلن ساکت و بی
  .باال آورد

  ".دیم من و برادرم هر چیزي که شما بخواید انجام می. کنیم می ما کمک"

  ".گیري با اونه تصمیم. چاندلن کسیه که باید قبول کنه. ن، ولی تو کسی نیستی که باید تصمیم بگیرهممنونم پریندی"

باالخره . انداختند می به اوهایی  چشم نگاهي  همانطور که چاندلن با عصبانیت به کیالن خیره شده بود، دو برادر از گوشه
  .چاندلن با اوقات تلخی نفسش را بیرون داد

ما هم . ت بیاریم، خودتو به کشتن میدي یمقدار عقل به کله تااینقدر لجبازي که اگه ما سه نفر نباشیم . بازيتو یه زن لج"
  ".م که این مرداي پلیدو بکشیمیباهات میا

هاي  خم شد و یک مشت برف برداشت و با استفاده از آن خون "ممنونم، چاندلن". کیالن نفس از آسودگی خیال کشید
هنگامی که کارش با صورتش  ".حاال باید برم و به این پسرا بگم که باید چکار کنن". رتش پاك کردخشک شده را از صو

  "شما سه نفر دیشب چیزي خوابیدید؟". تمام شد، برف را از دستانش تکاند

  ".یمقدار": چاندلن گفت

بهشون که چطور روع کنید به یاد دادن تونید ش می شما. بعد از اینکه با اینا صحبت کردم، باید یه چند ساعتی بخوابم. خوبه"
  "کنیم، خوبه؟ می کشتار رو امشب شروع. باید بهشون یاد بدیم که مثل شما قوي باشن. بدون گاري سفر کنن

  ".امشب". جدي سرش را براي تأیید تکان داداي  چاندلن با چهره
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  40فصل 

  

  

اي رنگ ایستاده و در نور  هاي پشمین قهوه مردها با کت. کیالن در مقابل جمعیت جمع شده بر روي یک گاري باال رفت
. سروان رایان به همراه دو ستوانش، در جلوي مردها ایستاده بودند. تنگاتنگ به هم فشرده شده بودندخاکستري صبحگاهی، 

  .سروان یک بازویش را بر روي چرخ گاري تکیه داده و منتظر بود

اب اما چه انتخ. ها بخواهد تا بمیرند خواست از پسر بچه می. ها پسر بچه. هاي جوان انداخت کیالن نگاهی به تمام چهره
  دیگري داشت؟

خوام انجام  با خودش فکر کرد، مادر عزیز، براي این بود که وایبرن رو به عنوان پدرم انتخاب کردي؟ تا کاري که االن می
  بدم رو یادم بده؟

. شد، شروع کرد کردند منتشر می هایی که نگاهش می کیالن با صدایی آهسته که در میان هواي سرد و بر فراز تمام چهره
اي  بنابراین اول همون رو بهتون میگم، تا جرأت الزم براي چیزاي دیگه. انه فقط یه خبر خوب کوچیک براتون دارممتأسف"

  ".که باید بهتون بگم رو به شما داده باشم

ي شما نه توي ابینیسیا کشته شده، و نه مردایی که به شهر حمله کردن اونو پیدا و  ملکه". کیالن نفس عمیقی کشید
  .اي بوده و یا اینکه فرار کرده یا اینکه موقع حمله، ملکه جاي دیگه. دندستگیر کر

  ".ست ملکه سیریال زنده"

رسید که نفسشان را حبس کرده و امیدوار بودند که او چیز دیگري اضافه نکند، و سپس صداي بلند شادي  پسرها به نظر می
از شادي و آسودگی . دادند هایشان را در هوا تکان می و مشتدستانشان را با هوا بلند کرده . و هلهله از میانشان بلند شد
  .زدند خیال فریاد کشیده و سوت می

ي پوست گرگ غرق به خونش ایستاده و دستانش در کنارش آویزان بودند و به مردان اجازه داد تا مدتی را  کیالن در جبه
فراموش کرده بودند سرباز هستند، یکدیگر را در  ها که اصالً بعضی از پسر بچه. براي خود جشن گرفته و امیدوار شوند

هاي زیادي به پایین سرازیر شده و مردها به هوا پریده  هاي شادي را تماشا کرد که از گونه کیالن اشک. کشیدند آغوش می
  .زدند و فریاد می
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کردند،  ناتنی او ابراز می کیالن همانطور ایستاده بود و در حالی که گروه پسران، ستایش و محبتشان را نسبت به خواهر
  .آمد که شادي آنها را متوقف کند دلش نمی. کرد اهمیت بودن می احساس کوچکی و بی

  .سروان دستانش را باال گرفت و دستور به سکوت داد. باالخره سروان رایان در کنار او بر روي گاري باال آمد

بهش نشون بدید که ! گیر مثل یه مشت بچه رفتار نکنید اعترافجلوي مادر ! جمعش کنید دیگه! خیلی خوب! خیلی خوب"
  "!چه مردایی هستید

سروان رایان دستانش را پایین آورده و در . شادي و وجد باالخره آرام شده و لبخندها و چشمانی درخشان جایگزینش شدند
او فاصله گرفت تا فضاي کافی به او  هم گرفت و نگاهی نسبتاً شرمسار به کیالن انداخت و سپس چند قدم بر روي گاري از

  .بدهد

  ".مردم ابینیسیا اینقدر خوش شانس نبودن". کیالن با همان لحن آرامش ادامه داد

داد که از دو طرف شیبی باال  هاي سرد درختانی را تکان می نسیم مالیم، شاخه. سکوت زمستانی، سرد و شکننده شد
  .لبخندها پژمردند. داد حی که اردوگاه در آن قرار داشت را تشکیل میرفتند، شیبی که گذرگاه دره مانند مسط می

هایی رو  تعداد زیادي از شما عزیزانی رو اونجا داشتید، خانواده. هر کدوم از شما حداقل دوستانی داشتن که اونجا کشته شده"
کیالن گلویش را صاف کرده  ".ارني چند ساعت باالتر از همین گذرگاه قرار د که به دست مردایی کشته شدن که با فاصله

  ".شناختم که اونجا کشته شدن منم افرادي رو می". و آب دهانش را قورت داد و نگاهش بر روي زمین پایین آمد

دیشب رفتم به اردوگاه اونا، تا بفهمم که چه کسایی هستن، و ببینم که آیا میشه بهشون دستور داد ". چشمانش باال آمدند
ها و قرار دادن اونها  اونا به هیچ وجه قصد انجام کاري، جز فتح کردن تمام سرزمین. ون برگردن یا نهکه به سرزمین خودش

  ".ابینیسیا نپذیرفت. اونا عهد کردن تا هر کسی که نپذیره تا بهشون ملحق بشه رو بکشن. در زیر حکومت خودشون ندارن

  .خودشان این تهدید را خاتمه خواهند دادگفتند که . هایشان را تکان دادند پسرها فریاد کشیده و مشت

هاي شما رو کشتن،  مردایی که همشهري". کیالن بلندتر از صداي آنها صحبت کرد و با اینکارش همه را به سکوت کشاند
ها رو فتح کنن  جنگن تا تمام سرزمین اونا می. جنگن اونا از طرف هیچ کشور یا سرزمینی نمی. محفل امپراتوري نامیده میشن

معتقدن که خودشون . به هیچ حکومت، هیچ پادشاه، هیچ لرد و هیچ شورایی پاسخگو نیستن. به همشون حکومت کنن و
  .منبع قانون هستن
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ها رو هم بینشون  من کلتونی. اي هم بهشون ملحق شدن هارایی هستن، ولی افراد دیگه اونا بیشتر متشکل از سربازاي دي"
  ".دیدم

در بین اونا، عالوه بر این، ". کیالن لحظاتی به آن فرصت داد. گین در میان جمعیت منتشر شدهاي خشم هایی از زمزمه موج
  ".و سربازایی از گالیا رو دیدم. مردایی از سرزمیناي دیگه رو هم دیدم

  .زده و عصبانی فریاد زدند که این حقیقت ندارد و گفتند که کیالن اشتباه کرده این بار صداهایی شگفت

کنم که حقیقت  آرزو می". کیالن لحنش را آرامتر کرد. دوباره جمعیت ساکت شدند "!ي خودم دیدمشونمن با چشما"
اي هم اگه فکر کنن که  مرداي بیشترِ دیگه. مردایی از سرزمیناي متعدد بهشون ملحق شدن. نداشت، ولی اونا رو دیدم

تونن توي  دیگران اگه فکر کنن که می. میشن تونن قسمتی از پیروزي و قسمتی از قانون جدید باشن، بهشون ملحق می
  .هایی از قدرت بهشون واگذار میشه، به اینا ملحق میشن ها سهیم باشن و جایگاه غارت

کنن و ازشون  محفل امپراتوري، یا اونها رو تسلیم می. ش تا اینجا به سختی پنج تا شش روز میشه فاصله 1شهر سلیون"
  .کشن رو میگیرن، و یا اینکه اونا  بیعت می

نهایتاً . ها، روستاها و مزارع دیگه هم به همین سرنوشت دچار میشن اگر این مردا جلوشون گرفته نشه، شهرها، شهرك "
من دارم میرم به آیدیندریل تا نیروهاي سرزمین میانه رو بر علیه محفل امپراتوري مرتب . گیرن همه زیر شمشیر اینا قرار می
ي قویتر قرار بگیرن  خوان توي جبهه ي افرادي که می توي این مدت، تعداد اینها به وسیله. بره کنم، اما اینکار زمان می

االن هیچ کس نیست که بتونه جلوي این مردا رو بگیره تا هرکسی که سر راهشون هست و باهاشون مقابله . بیشتر میشه
  .کنه رو نکشن می

  ".بجز شما"

هایی که اکنون زده بود را کامالً متوجه شوند، و خود را براي چیزي  تا حرف کیالن کمرش را راست کرده و به آنها فرصت
  .اجازه داد تا یکبار دیگر سکوت بر دره حکمفرما شود. خواست به آنها بگوید آماده کرد که اکنون می

شدم تا کاري رو گیرِ سرزمین میانه، و در نبود فرصتی براي مشورت با شوراي مرکزي، من مجبور  به عنوان مادر اعتراف"
ي مسئولیت  بر پایه. گیري ظرف هزار سال گذشته یا بیشتر از اون مجبور به انجامش نشده انجام بدم که هیچ مادر اعتراف

هیچ . ارتش محفل امپراتوري باید تا آخرین نفرش کشته بشه. خودم به تنهایی، سرزمین میانه رو ملتزم به جنگ کردم
  .تحت هیچ شرایطی تسلیم شدنِ محفل پذیرفته نمیشه. رزمین میانه پیشنهاد نمیشهاي از طرف س مذاکره یا مصالحه
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  ".من از طرف سرزمین میانه عهد بستم که هیچ رحمی نشون داده نشه"

  .زده به او خیره شدند هاي حیرت چهره

ش به محفل امپراتوري ي خود هر فرد یا سرزمینی که با اراده. چه زنده بمونم یا بمیرم، این فرمان غیرقابل فسخ هست"
  .ملحق بشه، خودش رو تحت این فرمان قرار داده

خونم تا براي سرزمین میانه  گیر، شما رو فرامی از جایگاه مادر اعتراف. خوام تا بجنگید به نام گالیا نیست که ازتون می"
  ".طر هستنها و تمام مردم آزاده در خ چرا که گالیا نیست که در خطره، بلکه تمام سرزمین. بجنگید

ها با فریاد اطمینان  تعدادي از افراد از میان صف. اي هستند ي چنین وظیفه شد که آنها آماده هاي زیر لبی شنیده می زمزمه
  .رسیدند دهند، اینکه آنها بر حق بوده و نهایتاً به پیروزي می دادند که آنها مردانی هستند که این کار را انجام می می

 ".هاي اطرافتون نگاه کنید خوام تا به چهره کنید؟ از همتون می اینطور فکر می". ا سرش را تکان دادي آنه کیالن براي همه
به همرزمانتون ! هاي اطرافتون نگاه کنید ي چهره به همه! اون کاري که گفتمو انجام بدید". بیشتر آنها به کیالن خیره شدند

  "!نگاه کنید

نگاه به اطراف کردند و روي خود را گرداندند تا افرادي که در کنار و پشت  مردها که اندکی گیج شده بودند، شروع به
  .خندیدند، گویی که این کار یک بازي باشد میان همدیگر لبخند زده و می. سرشان بودند را ببینند

که امروز بهش نگاه هایی  تعداد کمی از شما چهره". اند، کیالن ادامه داد رسید این کار را انجام داده هنگامی که به نظر می
تون، اگه این نبرد رو به عهده بگیرید، دیگه نیستن که  بقیه. به خاطر میارن و اندوهگین میشن. کردید رو بعداً به خاطر میارن

  ".میرن اونا توي نبرد می. چیزي رو به خاطر بیارن

  .ساکت شددر سکوت سرد، کیالن صداي جیرجیر دور دست یک سنجاب را شنید و سپس همان صدا هم 

این مردها، مردان محفل امپراتوري، بیشترشون ". ها رفته بودند هنگامی که باالخره صحبت کرد، تمام لبخندها از چهره
هارا از زمانی که نصف االنِ شما سن دارن،  سربازاي دي. هارایی هستن هاشون هم اکثراً دي هارایی هستن و فرمانده دي

ها رو سرکوب  گري ها و یاغی جنگن و شورش هاي داخلیِ سرزمین خودشون می اونا توي درگیري. تمرین داده میشن
اونا فقط یه . کنن ها زندگی می کنن، اونا هر روز دارن با این تاکتیک هاي نبرد رو تمرین نمی کنن؛ اونا فقط تاکتیک می

هاي زیادي اعتراف  هارایی من از دي. به هر شکلی در معرض جنگ قرار گرفتن. زندگی از جنگ و مبارزه رو میشناسن
  .دونن بیشترشون معناي صلح رو نمی. گرفتم
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از فصل بهار که دارکن رال اونا رو بر علیه سرزمین میانه اعزام کرد، اونا مشغول کاري بودن که بیش از هر چیزي توش "
  .رو در رو شدن، از بین رفتنتمام کسایی که باهاشون . اونا توي نبردي بعد از نبرد دیگه جنگیدن. یعنی جنگ. مهارت دارن

اونا . باکی برسه، رسیدن اونا تا جایی که ممکنه یه مرد به بی. از جنگ به وجد میان. برن اونا از جنگیدن لذت می"
هایی که معموالً مرگبار هم هستن، تا حق بودن در صف اول جنگ رو بدست بیارن، تا  کنن، رقابت هایی رو ایجاد می رقابت

ي  بیارن که اولین کسی باشن که به دشمن ضربه میزنه، تا این حق رو بدست بیارن که اولین کشته این حق رو بدست
  ".جنگ باشن

سرها با تکان  "هاي نبرد خودتون اعتماد به نفس دارید؟ شما به تمرینات و تاکتیک". هاي جوان را از نظر گذراند چهره
  .ر نگاه کرده و با اعتماد به نفسی مشترك به یکدیگر لبخند زدندها به یکدیگ خوردن، پاسخ مثبت به کیالن داده و چهره

شما االن . پس بهم بگو ببینم". ي کتش بر میامد تا یک گروهبان باشد کیالن به یک نفر اشاره کرد، کسی که از حاشیه
دارا و  سئول تبرزینتو م. کنه توي میدون جنگ هستید و این مردا رو تعقیب کردید و االن دشمن داره به سمتتون حمله می

دون و با سرعت میان تا نیروهات رو به دو قسمت  کشن و می هزاران نفري که فریاد می. دشمن داره میاد. دارا هستی کمان
هاي سنگینی دارن که خودشون بهش میگن  بینی که اونا نیزه داري می. جدا کنن و ستون فقرات ارتشتون رو بشکنن

اگه اون تیغه وارد بدنتون بشه، خارج کردنش تقریباً . فلزي دراز و باریکی روش دارههایی که خارهاي  ، نیزه2آرگون
. هاشون میان االن دارن با آرگون. کنن که تقریباً همیشه مرگباره هاي وحشتناکی ایجاد می ها جراحت این نیزه. غیرممکنه
  "تاکتیک تو چیه؟. هزاران مرد

کنیم تا از  ها رو به شکل مربع یا مثلث ایجاد می یه صف فشرده از تبرزین". گرفت اش را باال مرد جوان با ژست دانایی، چانه
چسبونن  گیرن و سپرهاشون رو به هم می هاشون رو به سمت بیرون می دارا تبرزین تبرزین. دارا در وسط محافظت کنن کمان

کنن و اونا هم از  دارا محافظت می تبرزین سپرها از. کنن و در مقابل دشمن یه دیوار بهم فشرده و غیرقابل نفوذ ایجاد می
دارا اونا رو از پا  هاش استفاده کنه، کمان ي کافی نزدیک بشه که از آرگون قبل از اینکه دشمن بتونه به اندازه. دارا کمان

د زیادي رو یورش اونا دفع میشه و به احتمال قوي تعدا. ها میشن مونن، قربانی تبرزین تعداد معدودي که باقی می. درمیارن
  ".کنن توي این تالششون از دست میدن و احتمال یه یورش دیگه رو کمتر می

. مرد لبخندي وسیع زد ".خیلی خوب شرح دادي". کیالن سرش را در تأیید تکان داد، گویی که تحت تأثیر قرار گرفته باشد
هاي سرزمین میانه رو  ترین ارتش از باتجربهمن تعدادي ". مردان اطرافش با افتخار به دانششان از امور جنگی لبخند زدند

  ".ها براي اولین بار اومدن، دقیقاً از همین تاکتیک استفاده کردن هارایی دیدم که بهار گذشته، وقتی که مرز فروریخت و دي
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دست  هاي ما از اونا قدرت تهاجمشون رو در مقابل تیراندازا و نوك تبرزین. خوب، پس جوابتون رو گرفتید": مرد گفت
  ".میدن

شون بهتون گفتم، درشت  هارایی، همون مردایی که درباره هاي دي پیشقراول". کیالن لبخندي کوچک به او زد
ها، کسایی که حق اولین حمله رو بدست آوردن، اونا رو یادت میاد؟ خوب، اونا هم براي خودشون  ها و قویترین ترین هیکل
اول از همه اینکه اونا سپرهایی در مقابل تیراي . هاي شما استفاده کنن نقشههاي خاصی بدست آوردن تا در مقابل  تاکتیک

  .دون، از فشار تیراندازا محفوظ هستن شما توي یه دست دارن، بنابراین همونطور که به سمتتون می

شون  رِ طول دستهها بیشت این نیزه. هاشون بهتون بگم ي اون آرگون اي رو هم درباره و فکر کنم یادم رفت که یه چیز دیگه"
کنه و تقریباً هیچ آسیبی  همونطور که دشمن حمله می. پوش هست و هدف خاصی از این ویژگیش در نظر گرفته شده آهن

  ".کنن هاشون رو به سمت شما پرتاب می از تیراندازاي شما ندیده، آرگون

هاي ما  ردن و دیگه در مقابل نوك تبرزینهاشون استفاده ک اونا از آرگون. ما سپر داریم": مرد به این مطلب اشاره کرد
  ".دفاع هستن بی

پیشقراوال، همون مردایی که حقِ بودن توي اولین صف رو ". کیالن دستانش را به سینه زده و سرش را براي مرد تکان داد
متوسط دونم که بازوهاي کوچیکترینشون، کمتر از دوبرابر  بعید می. بدست آوردن، مردایی قوي و درشت هیکل هستن

  .بازوهاي شما باشه

. چسبن وقتی که با اون بازوهاي قوي پرتاب میشن، به سپرهاي شما نفوذ کرده و اونتو می. ها به شدت نوك تیزن آرگون"
  ".خارهاي بلندش مانع از این میشه که بتونید اونا رو بیرون بکشید

کرد، لبخندهاي از روي اعتماد به نفس در حال محو  میي دیگر نگاه  اي به چهره داد و از چهره همانطور که کیالن ادامه می
کشید تا  ندازین زمین و شمشیراتون رو می هاتون رو می تبرزین. ها محکم به سپرهاتون چسبیدن حاال آرگون". شدن بودند

ها سنگین  زهنی. پوش هست و با شمشیر بریده نمیشه ي اونا آهن ولی دسته. هاي سنگین رو تیکه تیکه کنید و جدا کنید نیزه
حاال وقتی که . هاشون بدون تونن به سرعت پروازِ نیزه ها تقریباً می هارایی دي. هستن و انتهاشون به زمین کشیده میشه

کشن و شما  هایی که توي سپرهاتون گیر کرده و سپرهاتون رو به روي زمین می ي نیزه پرن روي دسته رسن، می بهتون می
  ".ر مقابل تبرهاي سنگینشون قرار میدندفاع د رو روي زانوهاتون و بی

ي اون تبرها از  من مردایی رو دیدم که بوسیله". اش بودند، به سمت آنها خم شد همانطور که دستانش هنوز بر روي سینه
  ".فرق سر تا نافشون شکافته شده
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  .مردها زیر چشمی به هم نگاه کرده و اعتماد به نفسشان شکسته شده بود

خودم . من حدس و گمان تحویلتون نمیدم". کرد، با تمسخر سرش را تکان داد دستانش را از هم باز میکیالن همانطور که 
هارایی رو دیدم که یه ارتش باتجربه که تقریباً ده برابر خودشون بود رو دقیقاً با همین روش شکست  یه گروه از نیروهاي دي

  .دن، تبدیل به شکست دشمنانشون شدها مغلوب بو هارایی ظرف یه ساعت نبردي که توش دي. دادن

ي کالسیک سواره نظام، نابودگر هست، با این فرق  ي یه حمله ي آرگون، تقریباً به اندازه ها بوسیله هارایی ي دي یه حمله"
و سواره نظامِ خودشون هم به هیچ وجه یه سواره نظام معمولی . شون خیلی بیشتر از هر سواره نظامی هست که اونا شماره

  .ي اونا بدونید خواد درباره اصالً دلتون نمی. تنیس

خونن و مشروب  اونا نیمی از نفراتشون رو توي قتل عام ابینیسیا از دست دادن و االن توي اردوگاهشون دارن آواز می"
که کنید  دونم که شما فکر می موندید؟ می اگه شما یکی درمیونتون رو از دست داده بودید، سرخوش و شاد می. خورن می
ولی اون . دونم که چنین چیزي شدنی هست تونید در مقابل یه ارتشی که ده برابرتون هست پیروز بشید، و منم می می

تونن چنین شاهکاري رو  هاي معمول جنگ، می هارایی هستن که توي یه میدون نبرد و با تاکتیک ي دي نیروهاي باتجربه
  .انجام بدن

هنوز . رسید ه شجاعت شما رو ندارم، ولی توي میدون جنگ، شما به پاي اونا نمیلطفاً باور کنید که من قصد توهین ب"
تونید حتی ارتشی که نصف اینا نفرات دارن رو  جنگه بجنگید، نمی اي که دشمنتون می اگه به شیوه. همپاي اونا نیستید

  .شکست بدید

اي انجام  ي دیگه ه که باید این کار رو به شیوهمعناش فقط این. تونید پیروز بشید معناي این حرف این نیست که شما نمی"
تونید پیروز بشید، و قصد دارم بهتون بگم که چه کاري باید انجام بدید، و شما رو توي اولین  من معتقدم که شما می. بدید

  .داد اونا رو میشه شکست. محفل امپراتوري شکست ناپذیر نیست. حمله رهبري کنم تا شما رو توي این کار راه بندازم

  .از امروز به بعد شما مرد هستید. دونم از امروز به بعد، دیگه هرگز شما رو پسر بچه نمی"

. توي این ماجرا شما از گالیا نیستید. ولی چنین چیزي نیستید. دونید شما خودتون رو سربازهایی از سرزمینتون، از گالیا می"
خوره، بلکه تمام سرزمین میانه  فقط گالیا نیست که شکست میچرا که . شما سربازها و مردانی از سرزمین میانه هستید

  ".خوام تا جلوشون رو بگیرید من از شما می. خوره، اگر که این مردها جلوشون گرفته نشه شکست می

ز کیالن همانطور ا. هایشان به وجد آمده بودند، فریاد زدند که این کار را انجام خواهند داد جمعیت بهم فشرده که از شنیده
هایی خشمگین از سمت  زمزمه. بستند تا این جنگ را تا به انتها انجام دهند زیر ابروهایش آنها را تماشا کرد که عهد می
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بعضی از مردها . کردند مردانی داشتند یکدیگر را هل داده و باهم نزاع می. شد راستش در میان جمعیت شنیده می
  .نع از آن شوندخواستند ما خواستند حرف بزنند و دیگران می می

اما این بار استثنائاً . اگه بخواید تا به این جنگ ملحق بشید، باید بدون هیچ سؤالی دستورات رو رعایت کنید": کیالن گفت
اگه حرفی براي گفتن دارید، پس بذارید تا همه همین االن اونو بشنون، . تونید نظرتون رو آزادانه و بدون مجازات بگید می

  ".تا توي گور با خودتون نگه داریدوگرنه حرفتون رو 

توي جنگ از زنا . ما مرد هستیم". با عصبانیت به کیالن خیره شد. یک مرد بازویش را از دست مردي دیگر بیرون کشید
  ".کنیم اطاعت نمی

  ".کنید شما از ملکه سیریال اطاعت می". کیالن با تعجب پلک زد

  ".این کارو باید مردا انجام بدن. کنه ن ما رو توي جنگ رهبري نمیاو. جنگیم ي ماست و ما از جانبش می اون ملکه"

  "اسمت چیه؟". کیالن چشمانش را تنگ کرد

ي خود  و ما بوسیله. هستم 3من ویلیام ماسل". اش را باال گرفت مرد نگاهی به رفقایش در اطراف انداخته و سپس چانه
  ".شاهزاده هارولد تمرین داده شدیم

من خواهر ناتنی ملکه سیریال . شاه وایبرن پدر منم بود. ي پدر اون، شاه وایبرن تمرین داده شدم بوسیلهو من ": کیالن گفت
  ".و شاهزاده هارولد هستم

بدون اینکه نگاهش را از روي ماسل بردارد، کیالن یک دستش را بلند کرد . زده در میان جمعیت درگرفت هایی حیرت زمزمه
وظیفتون اینه که دستورات فرماندهانتون رو . شما سرباز هستید. براي فرماندهی مهم نیست اما این". تا همه را ساکت کند

شوراي . اطاعت کنید و اونا باید از ملکه اطاعت کنن و ملکه باید از دستورات شوراي مرکزي سرزمین میانه اطاعت کنه
  .کنه گیر رو اطاعت می مرکزي سرزمین میانه دستورات مادر اعتراف

ولی من اول و آخرم از خون . ي شما، آمنل هست اسم خانوادگی منم مثل ملکه. ن این مقام رو در اختیار دارمفعالً م"
گیرِ سرزمین میانه هستم و به همین عنوان، اگه بگم که شما باید مستقیم برید توي یه  من مادر اعتراف. گیراست اعتراف

. هاتون آب استنشاق کنه و چشماتون ماهی ببینه تا زمانی که ریه ي شماست که به صف حرکت کنید، دریاچه، اونوقت وظیفه
  "ي کافی برات روشن شد، سرباز؟ به اندازه

                                                           
٣ William Mosle 
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معناي این حرفت اینه که ". کردند تا شکایتشان را ابراز کند تعدادي از مردهاي دیگر ماسل را تکان داده و او را تشویق می
  ".کنی رسه که داري چکار می ست که عقلت میتونی به ما دستور بدي، ولی معناش این نی تو می

. ي خون را عقب کشید و پشت یک گوشش قرار داد کیالن نفسی عمیق را بیرون داد و تعدادي از موهاي سفت شده بوسیله
هایی که در مقابل شرایط غیرممکن  ي تمرینایی که داشتم بگم، یا از تمام مبارزه امروز وقتش رو ندارم که برات از همه"
  .ها بکشم جام دادم، یا مردایی که مجبور بودم توي این مبارزهان

افراد محفل، . فقط همینو بهت میگم که دیشب من به تنهایی رفتم به اردوگاه محفل امپراتوري تا جون شما رو نجات بدم"
مک گرفتن در ترسن، و براي محافظت در مقابل این و براي ک ها، از چیزاي مربوط به شب و از ارواح می هارایی دي

اگه شما با اعتماد به نفسی که از آگاهیتون به تاکتیکاي نبرد داشتید، سعی . نبردهاشون، یه جادوگر همراه خودشون داشتن
خواید چکار کنید و احتماالً از جادو براي کشتن  فهمید که شما می کردید تا به اونا حمله کنید، اون جادوگر خیلی زود می می

  ".ردک همتون استفاده می

جنگیدن در . هایی از نگرانی شدند ي ماسل کاهش نیافت، اما تعدادي از افراد دیگر مشغول زمزمه جسارت و عناد در چهره
  .مقابل فوالد یک چیز بود و جنگیدن در مقابل جادو یک چیز کامالً دیگر

هایی از روي آسودگی خیال از  نفس ".گیر جادوگر رو کشت مادر اعتراف": با افتخار گفت. سروان رایان به جلو قدم گذاشت
رفتیم، بدون اینکه  ي ایشون نبود، ما مستقیم به سمت مرگ خودمون می اگر بخاطر تجربه". میان جمعیت شنیده شد

من از طرف خودم، قصد دارم تا از اون کسایی تبعیت کنم که به . فرصتی پیدا کنیم تا در برابر فوالد اونا فوالد بیرون بکشیم
  .گیر ي خودم، سرزمین میانه، و مادر اعتراف سرزمینم، ملکه: ند خوردم تا بهشون خدمت کنمجونم سوگ

ي اطاعت از کسایی که سوگند خوردیم تا  کنیم، و این کار رو بوسیله ما این تهدید بر علیه سرزمین میانه رو متوقف می"
  ".شیم رد میگیر وارد نب ما تحت فرمان مادر اعتراف. پیروشون باشیم، انجام میدیم

نه سرباز هر ارتشی براي ". رسید که فقط بیشتر معاند شده است ماسل به نظر می "!من یه سرباز ارتش گالیا هستم"
کیالن تماشا کرد که مردانی دیگر با  "!جنگم، نه براي محافظت از سرزمینایی مثل کلتون من براي گالیا می! سرزمین میانه

این محفل امپراتوري یا هر اسمی که براي خودشون گذاشتن، داره به سمت مرز حرکت این ارتش، ". فریاد تأیید کردند
براي ! بیشتر اهالی اون شهر کلتونی هستن! سلیون یه شهر مرزیه و بیشترش اونطرف رودخونه و توي کلتون هست. کنه می

  "ها بمیریم؟ چی باید ما بخاطر کلتونی

ماسل، تو ". صورت سروان رایان سرخ شده بود. کردند بحث با یکدیگر می کم داشتند شروع به جر و افراد جمع شده کم
  "...!ي ننگ  مایه
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کنه، همونطوري که  ش رو مطرح می نه، سرباز ماسل فقط داره عقیده". کیالن یک دستش را باال گرفت تا او را ساکت کند
دارم ازتون . که این کارو انجام بدید من بهتون دستور نمیدم. شما باید حرف منو درك کنید. من ازش خواسته بودم

ها هزار از همرزماي شما تا حاال توي این نبرد  ده. کنم تا براي زندگی مردم بیگناه سرزمین میانه بجنگید درخواست می
بیشتر کسایی که وارد این جنگ . خوام زندگیتون رو براي چیزي که بهش عقیده ندارید بدید من ازتون نمی. کشته شدن
  .ته میشنبشن، کش

. ولی اگه بمونید، تحت فرمان من خواهید بود. بهتون دستور داده نمیشه که حتماً بمونید. تصمیم خودتونه که بمونید یا نه"
  .خوام هیچ مردي همراهمون باشه که به کار و هدف ما عقیده نداره من نمی

دید که برید، چون در اون صورت هیچ کمکی براي اگه نه، اونوقت آزا. مونید یا نه همین االن تصمیم بگیرید که با ما می"
  ".همرزماي خودتون نخواهید بود

اگه تصمیم بگیرید که همراه من وارد این جنگ بشید، اونوقت باید از "لحن کیالن به سردي هواي رقیق صبحگاهی شد 
ون هیچ سؤالی از دستورات من بد. توي سرزمین میانه، هیچکس مقامی باالتر از من نداره. دستورات مافوقتون اطاعت کنید

چیزایی که در معرض خطر هستن اونقدر زیاده که نمیشه مردایی که . کنید، وگرنه مجازات سختی خواهید شد پیروي می
  .تونن از دستور اطاعت کنن رو تحمل کرد نمی

ه قیمت زندگیتون تموم میشه، دید، حتی اگه بدونید که ب اگه من بگم که باید کاري رو انجام بدید، پس اون کارو انجام می"
من هیچ دستوري رو بدون دلیل منطقی و محکم نمیدم، ولی . هاي خیلی بیشتري رو نجات بده چون قراره این کار زندگی

ي شما اینه که به مافوقتون اعتماد کنید و طبق دستوراتتون عمل  وظیفه. همیشه وقت ندارم که دالیلم رو توضیح بدم
  ".کنید

ولی همین . با ما، یا نه. پس انتخاب کنید". ش را جلو گرفته و به آرامی دستش را باالي سر آنها حرکت دادا انگشت اشاره
  ".امروز و براي همیشه انتخاب کنید

ي پوستی گرمش کشید و در سکوت منتظر ماند تا مردها در میان خود بحث و مشاجره  کیالن دستانش را به داخل جبه
مردانی اطراف ماسل جمع شده و تعدادي دیگر از او دور . هایی از روي خشم دادند و وعده ها عصبانی شده بعضی. کنند
  .شدند

من رهبري هیچ زنی توي ". مشتش را به هوا بلند کرد ".پس من میرم": ماسل به سمت افراد دیگر با صداي بلند گفت
  "!اد؟کی همراه من می! کنه که چه کسی باشه کنم، فرقی هم نمی جنگ رو قبول نمی
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  .حدود شصت یا هفتاد مرد اطرافش جمع شده و او را تشویق و حمایت کردند

  ".پس برید، قبل از اینکه توي نبردي گیر بیافتید که بهش اعتقادي ندارید": کیالن دستور داد

. به جلو قدم برداشتماسل با تکبر . هایی تحقیرآمیز به او انداختند ماسل و مردانِ همراهش که انتخابشان را کرده بودند، نگاه
  ".تونی با دستورت ما رو فوراً از اینجا بیرون کنی نمی. ریم ما به محض اینکه بتونیم وسایلمونو جمع کنیم از اینجا می"

پیش از اینکه کار به کتک کاري بکشد، کیالن دستش را باال . مردان حاضر در جمعیت فشار آورده و سعی کردند جلو بیایند
اجازه بدید وسایلشونو بردارن و برن پی . اونا انتخاب خودشونو کردن. بذارید به حال خودشون باشن. اریددست نگه د". گرفت
  ".کارشون

همانطور که اجتماع . ماسل چرخیده و به زور راهش را از میان جمعیت باز کرد و افراد جدیدش به دنبالش حرکت کردند
شصت و هفت نفري که آنجا را ترك . شصت و هفت. آنها را شمرد کردند، کیالن با احتیاط تعداد سربازان را ترك می

  .کردند می

پس ". اي را تکان نداد هیچ کس ماهیچه "خواد بره؟ اي نمی اي نیست؟ کس دیگه کس دیگه". ها کرد نگاهی به تمام چهره
کنم که مجبور  رزو میآ. خیلی خوب". اي یکصدا به هوا رفت هلهله "خواین که به این جنگ ملحق بشید؟ ي شما می همه

قلبم براي اون عده از شما که کشته . اي نیست که ازش بخوام نبودم شما مردا رو به این وظیفه فرابخونم، ولی کس دیگه
مونن، هرگز اون فداکاري که شما براشون و براي مردم  بدونید که هیچ کدوم از افرادي که زنده می. ریزه میشن، اشک می

  ".کنن و فراموش نمیسرزمین میانه کردید ر

کردند نیاز دارند را بر  ها حرکت کرده و لوازمی که فکر می ي چشمش، شصت و هفت مردي را که در میان گاري از گوشه
  ".و حاال بریم سراغ کارایی که باید انجام بشه". داشتند، نگاه کرد می

جنگ ما، اونطور که . خوام چه چیزي رو ازتون می شما مردا باید متوجه بشید که من". به آرامی سرش را به اطراف تکان داد
هیچ . ي شطرنج حرکت بکنید نیست هاي یه صفحه کنید، یه نبرد شرافتمندانه و باشکوه که شما توش مثل مهره شما فکر می

رو به هر  شیم، بلکه اونا ما با اونا توي میدون جنگ رودررو نمی. تاکتیکی نداریم تا دشمن رو توي یه نبرد عظیم فریب بدیم
  ".کشیم اي می ي دیگه شیوه

کنه که توي  گیر، قانون اخالقی سربازا اینطور حکم می ولی مادر اعتراف": یک نفر نزدیک به جلوي جمعیت با ترس گفت
  ".میدون جنگ باهم رو در رو بشن و توي یه نبرد عادالنه بر دشمن غلبه کنن
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تنها چیز عادالنه اینه که در صلح زندگی . باشی تا توي یه جنگ مبارزه کنیهیچ عدالتی درباره این وجود نداره که مجبور "
  .کشتن: هدف جنگ فقط یه چیزه. کنید

هیچ شرافتی توي کشتن نیست، حاال به هر روشی . شما باید همتون اینو درك کنید، چون این محور زنده موندن شماست"
کاري هست که انجام میشه تا از زندگی کسانی که دارید کشتن دشمنتون توي جنگ، . ست مرده مرده. که انجام بشه
زندگی اونا اصالً بهتر محافظت نمیشه اگر که دشمنتون رو در جنگ رو در رو بکشین تا . جنگید حفاظت بشه براشون می

  .اینکه اونا رو در حال خواب بکشید، بلکه فقط باعث میشه تا ریسک نابود کردن دشمن بیشتر بشه

ما قصد نداریم تا بهشون شانس این رو بدیم که توي . ي شاق هست این یه وظیفه. این کار نیست هیچ شکوهی توي"
ي ما  وظیفه. بره آرایی شده باهامون مقابله کنن و بعد ببینیم که چه کسی بهتر این بازي رو پیش می جنگ منظم و صف

  .فقط اینه که اونا رو بکشیم

خوام تا شرافت سربازایی که باهاشون رو در رو هستیم رو در  کنید، پس ازتون می تونید حقانیت این مطلب رو درك اگه نمی"
اینو . موندن تا به مادرا و خواهراي شما تجاوز کنن هایی منتظر می اونا رو در حالی در نظر بگیرید که توي گروه. نظر بگیرید

گرفتن، چه  یر شکنجه و تجاوز و قتل عام قرار میدر نظر بگیرید که مادرا و خواهراي شما توي ابینیسیا موقعی که داشتن ز
  ".ي شرافت داشتن نظري درباره

کیالن مجبور بود جلوي . هایی محسوس را در میان مردانی که مانند سنگ ساکت بودند فرستاد سرماي کلماتش لرزه
دختران جوانِ در قصر،  خودش را بگیرد تا وحشت بیشتري را به چشمان آنها نیاورد، ولی هنوز در جلوي چشمانش تصویر

  .معلق بود

اگه بتونید با یه . کنن کنه، چه بهتر، چون اونوقت یه چاقو توي بدن شما فرو نمی اي نگاه می اگه دشمن داره به سمت دیگه"
 اگه در حالی که. کنن تا با یه آرگون شکمتون رو پاره کنن تیر از راه دور بکشیدش، چه بهتر، چون اونوقت فرصتی پیدا نمی
اگه در حال خواب . تونن با فریادشون دیگران رو باخبر کنن غذا توي دهنشون هست بکشیدشون، چه بهتر، چون نمی

  .کنن تا شما رو با شمشیرشون دو شقه کنن بکشیدشون، چه بهتر، چون فرصتی پیدا نمی

رد کرد هاي دي ي یکی از فرمانده دیشب، اسب من جمجمه" وهی توش نبود، فقط این هیچ افتخار و شک. هارایی رو خُ
بخاطر همین آگاهی، . آگاهی برام بود که شاید اون کار مانع از کشته شدن تعدادي از شما به دست اون یا با هوش اون بشه

  .هاي با ارزش شما رو نجات داده باشه خوشی از اینکه شاید این کار تعدادي از زندگی. قلبم از خوشی به وجد میاد
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شما . انجام میشه تا زندگی مردا و زنایی که هنوز زنده هستن و هنوز به دنیا نیومدن رو نجات بده کنیم، کاري که ما می"
اینکه چطور مردن، و وحشتی که . ها رو به خاطر بسپرید ي اون جنازه چهره. دیدید که چه بالیی سر مردمِ ابینیسیا اومده بود

  .ازایی که اسیر شده و بعد اعدام شدن رو به خاطر بسپریداون سرب. پیش از مرگشون تجربه کردن رو به خاطر بسپرید

براي رسیدن به این هدف، باید اون مردا . حاال بستگی به ما داره که مانع از افتادن این اتفاق براي مردم بیگناه دیگه بشیم"
  ".فقط زنده موندن وجود داره. هیچ افتخار و شرفی توي این کار وجود نداره. رو بکشیم

اما . شصت و نه. هایی وقیحانه به اطرافیانشان کرده و رفتند تا به مردان ماسل ملحق شوند ي جمعیت، دو مرد اشارهدر انتها
  .اي محکم ایستادند تا نبرد را برعهده گیرند دیگران با اراده

شان را به  عیِ وظیفهي نبردهاي باشکوه منصرف کرده و حقیقت واق کیالن آنها را از افکارشان درباره. زمانش فرارسیده بود
مقداري از کارهایی که باید . بیشترِ آنها را به درکی از شرایط کلی نبردي که در پیش رو داشتند رسانده بود. آنها گفته بود
  .آنها را به درکی متمرکزتر از اهمیتشان در نماي کلی این مبارزه رسانده بود. شد را به آنها گفته بود انجام می

ود تا آنها را به صورت غیرقابل بازگشتی متعهد به کشیدن بار این مسئولیت کند، تا آنها را به ابزاري براي زمانش فرارسیده ب
  .تواند این تهدید را از سر راه بردارد مجازات تبدیل کند که می

  .ي غرق به خونش آویزان شد کیالن دستانش را به سمت مردانی که روبرویش بودند باز کرده و جبه

ردم": مان خاکستري فریاد کشیدبه سمت آس مصیبتی که بر سر ". ي مردها با اندکی اخم به جلو خم شدند همه ".من م
رنج و زجر قتل عام اونها قلبم . هاي من اومده، بر سر پدر و مادر و پسر و دخترهاي من اومده، منو به قتل رسونده همشهري

  ".اي مجروح کرده رو به طرز کشنده

  .شدند، لحن صدایش با خشم باالتر رفت بیشتر از هم باز میهمانطور که دستانش 

  "!تونه زندگیم رو بهم برگردونه فقط پیروزي می! تونه من رو احیا کنه فقط انتقام می"

من . گیرِ سرزمین میانه هستم من مادر اعتراف". اي که به او خیره شده بودند نگاه کرد به درون تمام چشمان درشت شده
خوام که همراه من بمیرید، و فقط با گرفتن انتقامِ  از شما می. ي شما هستم ان و دختران هنوز متولد نشدهمادران و خواهر

  ".من دوباره زنده بشید

اون کسانی از شما که توي این کار به من ملحق بشن، همراه من ". کیالن یک دستش را بر باالي سر آنها حرکت داد
ردن رده هستیم. قابل بازگشته زندگی ما فقط از طریق انتقام. م ما . تا زمانی که یکی از دشمنانمون هم زنده باشه، ما م
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فقط . زندگی و حیاتی نداریم که توي این نبرد از دست بدیم، چرا که زندگی ما همینجا، امروز و در این لحظه از دست رفته
  ".تا اون زمان ما هیچ حیاتی نداریم. ه زندگی کنیمتونیم دوبار هاي ابینیسیا کشته بشن، ما می تک نابود کننده زمانی که تک

مردانی که نگاه کرده و منتظر کلمات بعدي او . هاي جدي مردانی که روبرویش جمع شده بودند انداخت نگاهی به چهره
ن را کیالن چاقویش را بیرون کشیده و آ. خش کرد اش خش آلود بر روي گونه با نسیمی نسبتاً گرم، پوست گرگ خون. بودند

  .سالح را بر روي قلبش گذاشت. در مشتش باال گرفت تا همه ببینند

  "!خوریم پس در مقابل مردم خوب ابینیسیا که االن همراه ارواح هستن، و در مقابل مردم خوب سرزمین میانه سوگند می"

فر این کار را نکردند، بلکه همانطور هفت ن. هایشان گذاشتند تقریباً تمام مردها از او تقلید کرده و چاقوهایشان را بر روي قلب
  .هفتاد و شش. فرستادند، رفتند تا به ماسل ملحق شوند که زیر لب نفرین می

  "!انتقامی بدون رحم تا زمانی که زندگیمون به ما برگردونده بشه": کیالن پیمان بست

  .تحادي پابرجا ملحق شدندصداي جدي و هوشیار تمام مردان روبرویش این عهد را تکرار کرد و با یکدیگر در ا

صداي غرش کلماتشان در هواي صبحگاهی پراکنده  "!انتقامی بدون رحم تا زمانی که زندگیمون به ما برگردونده بشه "
  .شد

اش به او انداخته و سپس همراه مردانش از آنجا دور شد و از  کیالن، ویلیام ماسل را تماشا کرد که نگاهی از روي شانه
  .باال برگشتگذرگاه به سمت 

امشب کشتن مردانِ . ي شما متعهد به سوگندتون هستید پس همه". کیالن توجهش را به افرادي که مقابلش بودند برگرداند
  ".گیریم ما هیچ اسیري نمی. بیاید نبردي بدون اسارت رو شروع کنیم. کنیم محفل رو شروع می

  .جدیت و توجه گوش دادندمردها با . اي باال نرفت اینبار هیچ صداي تشویق و هلهله

باید . کشیدن، حرکت کنیم هایی که تدارکات ما رو می کردید، با گاري ما دیگه نباید به اون شکلی که شما تا حاال سفر می"
ها و گذرگاهاي کوچیک رو  باید توانایی سفر توي جنگل. تونیم خودمون به دوش بکشیم فقط چیزایی رو برداریم که می

من قصد دارم که . کنیم، انعطاف بیشتري داشته باشیم هامون از دشمنی که تعقیبش می بتونیم توي جابجاییداشته باشیم، تا 
ها که با  و مثل گرگ. هاي درحال شکار از همه طرف، و هر زمان که خواستیم، بتونیم بهشون حمله کنیم، مثل گرگ

ها شکارشون  کشونیم، همونطور که گرگ ی بخوایم میکنیم و به هر طرف کنن، ما هم اونا رو کنترل می هماهنگی شکار می
  .کنن رو کنترل و هدایت می
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از زمانی که بچه بودید توي . هاي اطرافمون رو میشناسید ها و کوهستان شما جنگل. شما مرداي اهل این سرزمین هستید"
ها و نفرات  ت و همراه گاريي ناشناس هس دشمن توي منطقه. کنیم ما از دانش شما استفاده می. ها گشتید این منطقه

ما از داخل طبیعت اطرافشون حرکت . کنیم ما دیگه مثل اونا کند حرکت نمی. مونه زیادش توي گذرگاهاي عریض باقی می
  .کنن ها حرکت می کنیم، همونطور که گرگ می

. هاتون بذارید نید رو داخل کولهتونید با خودتون حمل ک ها دارید رو تقسیم کنید و چیزایی که می باید چیزایی که توي گاري"
هاي  فقط زره. بره و ما قرار نیست به اون شکل بجنگیم هاي سنگین رو رها کنید، حمل کردن اونا تالش زیادي می زره

  .تونید با خودتون بردارید هرچقدر غذا می. روي سریع بپوشید رو بردارید تونید توي یه پیاده سبکی که می

وقتی که انتقام مردم ابینیسیا رو گرفتیم، هرچقدر دلتون خواست . ی یا آبجویی رو با خودتون برداریدنباید هیچ نوشیدنی الکل"
هیچ وقت استراحت . ها هوشیار باشن خوام همه در تمام زمان می. تا اونموقع، نوشیدنی الکلی ممنوع. تونید بنوشید می
  .کنیم تا زمانی که دشمنمون تا آخرین نفرش کشته شده باشه نمی

نیاز به . هاي کوچیکتر بدون هیچ سالح یا زرهی گذاشته بشه مونه باید داخل چندتا از گاري یمقدار از غذاهایی که باقی می"
  ".چند نفر داوطلب داریم تا اون غذاها رو به دشمن بدن

  .مردها با شگفتی و غافلگیري زمزمه کردند

هاي غذا و  ونا از انشعاب عبور کردن و رفتن به سمت سلیون، گاريوقتی که ا. یمقدار جلوتر، جاده به دو راه تقسیم میشه"
ها  شما با این گاري. ها، باید از مسیر دیگه، و بعد از طریق مسیراي کوچیکتر به جلوتر از اونها منتقل بشه تمام نوشیدنی
کنید تا بتونن شما رو  مونید تا وقتی که پیشروهاي لشکرشون نزدیک بشن، و بعد از جلوي راهشون عبور می منتظر می

بذارید اونا نوشیدنی و . ها رو رها کرده و فرار کنید وقتی که ستون اولشون شما رو دید و تعقیبتون کرد، باید گاري. ببینن
  .غذاها رو داشته باشن

مست انتظار دارم که حسابی . گیرن محفل امپراتوري تقریباً نوشیدنیش تموم شده، و امشب خوش شانسیشون رو جشن می"
  ".کنیم مست باشن خوام وقتی که بهشون حمله می می. کنن

  .مردها با شنیدن این خبر شادي کردند

ي کافی قوي  اگرچه که به اندازه. خوایم یه گاو وحشی رو شکار کنیم ما یه گروه از گرگا هستیم که می: این رو بدونید"
. کُشیمش زنیمش و بعد می دونیم تا خسته بشه، به زمین می در مینیستیم تا این کار رو با یه حمله انجام بدیم، ولی اونو اینق
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این کار یه نبرد نیست، بلکه باید دائماً پوستش رو گاز بگیریم، هر بار یه تیکه از پوستش رو بکنیم، مجروحش کنیم، 
  .ون وحشی رو بکشیمضعیفش کنیم و در تمام این مدت ازش خون بره، تا اینکه باالخره برتري با ما بشه و بتونیم اون حی

این باید یه کار منظم و . ي سریع انجام میدیم شیم و یه حمله امشب، در پوشش تاریکی، مخفیانه وارد اردوگاهشون می"
من با نابود . هدفمون اینه که گاو وحشی رو ضعیف کنیم. ما یه لیست از وظایف داریم. حساب شده باشه، نه یه کشتار اتفاقی

  .ن االن تا حد زیادي نابیناش کردمکردن جادوگر، تا همی

اون افراد وارد . تا جایی که بتونیم افرادمون رو به لباس اونا درمیاریم. هاشون اول از همه کشته میشن بانا و کشیک دیده"
  .کنن اردوگاهشون میشن و اهداف ما رو شناسایی می

باید اسباشون . خواد که سواره نظامشون ما رو له کنه میدلم ن. ي اونا رو کند کنیم اولین نیازمون اینه که توانایی ضدحمله"
. باید غذاشون رو از بین ببریم. الزم نیست با کشتن اسبا وقتمونو تلف کنیم؛ شکستن پاي اسبا کافیه. رو به نابودي بکشونیم

راف، غذامون رو تونیم با شکار کردن و جستجو کردن و خرید از مزارع و روستاهاي اط ما یه ارتش کوچیک هستیم که می
  .اگه غذاشون رو نابود کنیم، ضعیف میشن. تأمین کنیم، ولی ارتشی به اون اندازه غذاي زیادي نیاز داره

تونن کمان،  سازها و آهنگراشون رو بکشیم، تمام صنعتگرایی که می سازن بکشیم، کمان باید کسایی که تیرهاشون رو می"
باید اون . اونا چندین گونی از پر غاز براي انتهاي تیرهاشون دارن. بکشیم تیر و سالحاي دیگه رو بسازن و تعمیر بکنن

ي  ذخیره. تونه ما رو بکشه هر یه تیري که ساخته نشه، یه تیري هست که نمی. ها سرقت شده یا سوزونده بشن گونی
کنه  این کمک می. ها رو شیپورزناگه شیپوراي جنگیشون رو پیدا کردید نابودشون کنید، و همینطور . ها باید نابود بشه کمان

  .تا صداشون و هماهنگیشون از بین بره

تونه  ي یه تبر یا شمشیر می پنج ثانیه زمان و چند ضربه. هاشون به حالت ایستاده انبار میشن ها و آرگون ها، تبرزین نیزه"
ها رو خم کنن و در نتیجه  نن حداقل آرگونتو ها می تبرهاي سنگین یا پتک. ها رو نابود کنه ها و تبرزین تعداد زیادي از نیزه

هاشون رو آتیش بزنید  خیمه. تونه شما رو بکشه اي هست که نمی اي که شکسته بشه یه نیزه هر نیزه. اونا رو بالاستفاده کنن
  .هاشون رو آتیش بزنید تا تدارکاتشون رو از دست بدن گاري. تا اونا رو در معرض هواي سرد قرار بدید

اگه بتونیم افسرانشون رو . من ترجیح میدم که امشب یه افسر کشته بشه تا هزار مرد. تر افسرانشون هستناز همه مهم"
  .بکشیم، اونا کند و گیج میشن و اونوقت به زمین زدن این گاو وحشی آسونتر میشه

من یا سروان رایان یا  ش رو پیش کنه، ایده رسه که اونها رو ضعیفتر می اي به ذهنش می اگه هر کدوم از شما چیز دیگه"
گیر کنیم، اونا رو  هدف اینه که اونا رو زمین. هدف اصلی امشب کشتن سربازا نیست؛ تعداد سربازا خیلی زیاده. افسرا بیاره

  .ضعیف و آهسته کنیم؛ اینکه کاري کنیم تا اعتماد به نفسشون کمتر بشه
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ترسن،  وقتی که مردها می. این مردا به ترسیدن عادت ندارن. مهمتر از همه، هدفمون اینه که ترس به ذهناشون وارد کنیم"
بعداً بهتون . من قصد دارم که اونا رو وحشت زده کنم. اون اشتباهات به ما اجازه میده تا بکشیمشون. دچار اشتباه میشن

  .میگم چطوري

شون رو دو برابر  بانا فاصلهخوام که نگه می. کنیم چند ساعت فرصت دارید تا همه چیزو آماده کنید، و بعدش حرکت می"
خوام در هر  می. خوام که گروهاي شناسایی ارتباطشون با محفل رو حفظ کنن بانا موضع بگیرن و می جلوتر از اونا دیده. کنن

خوام از  می. ي هیچ چیزي غافلگیر بشم خوام بوسیله نمی. خوام دائماً ازتون گزارش می. زمانی بدونم که ارتش اونا کجاست
اگه یه . شید باخبر باشم، حاال هرچقدر که اون قضیه کم اهمیت جلوه کنه بینید یا باهاش مواجه می ي که میهر چیز

خواد که اونا ما  همونطوري که ما قصد داریم اونا رو فریب بدیم، دلم نمی. خوام دربارش بدونم خرگوش زیادي باال پرید، می
  .یریدهیچ چیزي رو مفروض و تضمین شده نگ. رو فریب بدن

  ".حاال کارتونو شروع کنید. امیدوارم که ارواح خوب پشت و پناهتون باشن"

یکی از دو ستوان، همان نزدیکی ایستاد، . ها پر شد مردها همگی شروع به حرکت کردند و هوا از صداي پاها و صحبت
  .داد هاي کتش را باز کرده و به تعدادي از مردان اطرافش دستوراتی می دکمه

رفتند، اسلون نگاهش را  در همان حالی که مردانی که به آنها دستوراتی را داده بود به سراغ وظایفشان می "لونستوان اس"
خوام هرکدوم از افرادت که بلدن چطور رنگ سفید یا دوغابِ سفید  می. بانا رو بده فوراً ترتیب نگهبانا و دیده". باال آورد

خوام یه تعداد صخره  می. هاي بزرگ هم نیاز داریم به یه جور تشت. مع کنندرست کنن، وسایل و مواد مورد نیازشون رو ج
  ".ها رو گرم کرد رو گرم کنی تا بشه باهاش داخل خیمه

  ".گیر بله، مادر اعتراف". ي دستورات عجیب او نکرد ستوان سؤالی درباره

نکه اجازه حرکت بهشون بدي، نگهشون دار هاي کوچیک با نوشیدنی و غذا آماده بشن، ولی قبل از ای ترتیبی بده که گاري"
  ".تا من دستورش رو بدم

  .اش گذاشته و رفت تا کارها را انجام دهد مرد بدون اظهارنظري مشتش را روي سینه

از فقدان خواب و سواري کردن در بیشتر طول شب، آنقدر . کرد که هر لحظه ممکن است پاهایش وادهند کیالن حس می
توانست چشمانش را متمرکز کند، تازه جداي از کاري که انجام داده بود و نبرد پر اضطرابی  تی میخسته شده بود که به سخ
. کرد اش که نیزه در هنگام شکسته شدن به آن تکیه داده شده بود، درد می آن قسمت از شانه. که از سر گذرانده بود

  .ودندهاي پاي چپش از تقال براي سرپا نگه داشتنش به رعشه افتاده ب عضله
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دلواپسی از نه تنها عظمت تصمیمش که به تنهایی تمام سرزمین میانه را به . عالوه بر این از لحاظ ذهنی نیز خسته بود
جنگ فرابخواند، بلکه عالوه بر آن از تقاضاهاي پرشورش از این مردها تا زندگیشان را بخاطر دستور او تقدیم کنند، باعث 

  .ي خزش لرزید برخالف گرماي غیرمعمول آن روز، درون جبه. ل رودشد تا نیرویش بیش از پیش تحلی می

  .چاندلن، پریندین و توسیدین در عقب گاري ایستاده و مراقب بودند. سروان رایان به او نزدیک شد

  ".خوشم اومد". سروان رایان لبخندي موذیانه تحویل کیالن داد

کیالن دست را نادیده گرفت و مانند سروان به پایین پرید، و . گرفت سروان از گاري به پایین پریده و دستش را براي او باال
توانست پیشنهاد کمک رایان را بپذیرد، نه در این زمان، نه با  نمی. بیشتر از روي شانس بود که بر روي پاهایش باقی ماند

  .کاري که قصد داشت انجام دهد

خوام که افرادي  ازت می". نگاهی به چشمان آبی او انداخت ".و حاال سروان، باید دستوري بهت بدم که ازش خوشت نمیاد"
  ".ي کافی نیرو بفرست که کار رو انجام بدن به اندازه. رو بفرستی دنبال ماسل و کسایی که همراهش رفتن

  "کار رو؟"

افراد ماسل ملحق  خوان به یه دسته از نیروها رو با این دستور اعزام کن که باید وانمود کنن که می. اونا باید کشته بشن"
سواره نظامت رو پشت سرشون ولی خارج از دیدرس بفرست، . بشن، تا وقتی که نیروهاتون نزدیک میشن، اونا پراکنده نشن

اونا هفتاد و شیش . وقتی که محاصرشون کردي، بکششون. تا در صورتی که اونا تونستن به جنگال فرار کنن دنبالشون برن
  ".خیلی ناراحت میشم اگه حتی یه نفرشون فرار کنه. ید تا مطمئن بشید که همشون مردنها رو بشمر جنازه. نفر هستن

  "....گیر ولی مادر اعتراف". چشمان سروان گشاد شده بودند

پریندین، همراه مردایی ". به سمت مردم لجنزار رو کرد ".دستوراتت رو شنیدي. برم، سروان من هیچ لذتی از این کار نمی"
  ".مطمئن بشو که اونایی که رفتن تا آخرین نفرشون کشته شده. کنه برو که انتخاب می

داد را  او ضرورت ناخوشایند کاري که کیالن داشت انجام می. اي جدي سرش را تکان داده و قبول کرد پریندین با چهره
  .کرد درك می

من ... گیر مادر اعتراف". شده بودسروان رایان که نزدیک بود از شدت اضطراب کنترلش را از دست بدهد، بدنش منقبض 
  "....تونیم ما نمی! شما گفتید که اونا آزادن تا برن. اونا مدت زیادي با ما بودن. شناسم اون مردا رو می
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من دارم کاري ". اش بود شد سروان ناگهان متوجه تهدیدي که این عمل نشانه. کیالن یک دستش را بر بازوي او گذاشت
. کیالن کمی به جلو خم شد ".تو قول دادي که از دستورات اطاعت کنی. نجات جون شما ضروریه رو انجام میدم که براي

  ".خودت رو به اون هفتاد و شیش نفر اضافه نکن"

نفرت از او موج . گفت چشمان مرد همه چیز را می. سروان باالخره سرش را در قبول تکان داد و کیالن دستش را برداشت
  .زد می

  ".دونستم که کشتار قراره از مردان خودمون شروع بشه نمی": ن گفتکنا سروان زمزمه

  ".از دشمن شروع میشه. از خودمون شروع نمیشه"

  "!کنن اونا دارن به سمت مخالف محفل حرکت می". سروان رایان با خشم به سمت باالي گذرگاه اشاره کرد

کیالن رویش را گردانده و  ".قصد دارن که دور بزنن رفتن به سمت دشمن؟ اونا کنی که جلوي چشماي تو می و تو فکر می"
  .اي که برایش زده شده بود حرکت کرد به سمت خیمه

. کردند، به دنبال کیالن آمده و حاضر نبود تا قانع شود در حالی که چاندلن، پریندین و توسیدین تعقیبش می  سروان رایان،
  "!خواستن اونا رو بکشن؟ چرا نذاشتید که افراد، همون موقعی که می !اگه اینقدر نگران بودید، چرا اجازه دادید که برن؟"

  ".دادم ي کسایی که حاضر بودن ما رو رها کرده و دوستانشون رو تنها بذارن، فرصت این کارو می چون باید به همه"

  ".ن ما باشنها یا آدم کشایی بی از اینجا رفتن؟ ممکنه هنوز جاسوس» ها خائن«چی باعث شده فکر کنی که تمام "

  ".اگه مدرکی پیدا کنم، اونوقت باید ترتیبشون رو بدم. ول فعالً هیچ مدرکی از این قضیه ندارم. آره، ممکنه"

کنم، بهت اطمینان میدم که  ي اون مردا اشتباه می کنی که من دارم درباره اگه فکر می". کیالن جلوي خیمه متوقف شد
اگه اجازه بدیم که اونا برن، . اه کرده باشم، این بهایی هست که باید پرداخت بشهولی حتی اگه اشتب. اشتباهی در کار نیست

اگه ما کشته بشیم، تا مدت . ي ما ممکنه امشب توي یه تله کشته بشیم و حتی یک نفر از اونا بهمون خیانت کنه، همه
گه اون مردا بیگناه باشن، من یه میرن، سروان؟ ا اونوقت چند هزار نفر می. زیادي کسی نیست که جلوي محفل رو بگیره

اگه کارم درست باشه، زندگی چندین هزار انسان بیگناه رو . میرن اشتباه وحشتناك کردم و هفتاد و شیش مرد بیگناه می
  .نجات دادم

  ".اجراشون کن. دستوراتت رو شنیدي"
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  ".کار ببخشمتامیدوارم ازم انتظار نداشته باشی که بابت این ". لرزید سروان رایان از خشم می

فقط اهمیت میدم . اهمیتی نمیدم که ازم متنفر باشی، سروان. فقط انتظار دارم که دستوراتمو انجام بدي. نه، انتظاري ندارم"
  ".که زنده بمونی تا بتونی ازم متنفر باشی

  .هایش را به هم سایید صدا، دندان سروان با خشم و شکستی بی

. باید یه چند ساعتی بخوابم. تونم وایستم اینقدر خسته هستم که به سختی می سروان،". ي خیمه را گرفت کیالن لبه
  ".کنم یه تعداد نگهبان اطراف این خیمه گذاشته بشه خوام در مدتی که استراحت می می

تونن توي خواب  تونی مطمئن باشی که یکی از اونا دشمن نباشه؟ اونا می و از کجا می". سروان با خشم به او خیره شد
  ".کشنتب

  ".گیره ولی اگه چنین اتفاقی بیفته، یکی از این سه مرد انتقام مرگ منو می. اینم یه احتمالیه"

  .در اوج خشمش، وجود آنها را فراموش کرده بود. سروان رایان خود را عقب کشیده و نگاهی به سه مرد لجنزار انداخت

تیکه چوب میذارم بین پلکاش تا چشماش باز بمونه، تا مطمئن بشم من اول چندتا ". چاندلن یک ابرویش را براي او باال برد
  ".بینه که کارایی که دارم انجام میدم رو می

فکر . گیر، یمقدار سوپ براتون آوردم مادر اعتراف". ستوان هابسون با سرعت آمده و یک کاسه را در دستانش گرفته بود
  ".یه چیز گرم. کردم که دلتون بخواد یه چیزي بخورید

. ترسم غذا رو باال بیارم ممنونم ستوان، ولی اینقدر خسته هستم که می". کیالن خودش را مجبور کرد تا به او لبخند بزند
  "تونی تا بعد از اینکه استراحت کردم برام گرم نگهش داري؟ می

  ".گیر البته مادر اعتراف"

  ".یه کاري برات دارم، هابسون". ي سروان رایان به روي ستوانش که لبخند بر لب داشت رفت نگاه خیره

ي کافی کار داشته باشید که توي این مدت مشغول  همتون باید به اندازه. دو ساعت، و بعدش منو بیدار کنید": کیالن گفت
  ".نگهتون داره

 یک پتو بر روي پاهایش کشید و. ي چادر را کنار کشید و به داخل رفت و تقریباً روي تختخواب سفري سقوط کرد لبه
  .در تاریکی کوچک و اختصاصیش، لرزید. ي پوستین را بر روي سرش کشید و دیدش را تاریک کرد جبه
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  .اش را بدهد تا ریچارد فقط براي پنج دقیقه او را در آغوش بگیرد حاضر بود در آن لحظه زندگی
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  41فصل 

  

  

مشغول بوسیدن ریچارد بود، او را محکم در آغوش گرفته بود و هیچ فکري در ذهنش وجود نداشت بجز آرامش و خوشی، 
  .بازوان سنگینش خالی بودند. ریچارد رفته بود. که ناگهان با صداي فریادها از خواب پرید

کرد  می حس. ر چه مکانیست، و سپس به یاد آورددانست که د نمی اي مضطرب بود و نشست، پتو را کنار زد و براي لحظه
  .خواهد باال بیاورد می که گویی

 داشت چشمانش را. توانست آخرین حمام کردنش را به یاد بیاورد نمی .توانست یک حمام گرم داشته باشد می آرزو کرد که
  .مالید که سروان رایان سرش را وارد خیمه کرد می

  .پتو را به کناري انداخت "ر؟ چقدر خوابیده بودم؟چقد": کیالن با خواب آلودگی گفت

  ".این بیرون یه نفرو براتون آوردم. به سختی دو ساعت میشه"

در وسط . رنگ پریده در میانشان بوداي  گروهی از مردان ایستاده بودند و ستوان هابسون با چهرهاش  درست بیرون از خیمه
چشمانش از وحشت به اطراف . د و هر بازویش را یک سرباز نگه داشته بودآنها ماسل با دست بسته و دهانبند ایستاده بو

  .توانست حرفش را درست بفهماند نمی سعی کرد از پشت دهانبندش فریاد بزند، ولی. کردند می حرکت

  .کیالن نگاهی خشمگین به سروان رایان انداخت

، که شما بخواید این گیر اعترافکر کردم، مادر ف". سروان یک انگشت شصتش را در کمربندش قالب کرده و ایستاده بود
چاقویش را از سمت دسته به  ".از اونجایی که به نظر میاد اون به شخص شما اهانت کرده. مرد رو خودتون اعدام کنید

  .طرف کیالن گرفت

  ".و عقب وایستیدولش کنید ". کیالن چاقو را نادیده گرفته و در عوض به مردانی که ماسل را نگه داشته بودند رو کرد

  .هیچ انتخاب دیگري وجود نداشت. اما این خواب نبود. بیند می کرد که گویی هنوز در خواب است و خواب می حس

از وحشت اي  مرد براي لحظه. رفتند، کیالن دستش را دراز کرده و بازوي ماسل را گرفت می همانطور که سربازها به عقب
  .شدخشک شد و سپس سعی کرد خود را عقب بک
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با مشتعل شدن . او متعلق به کیالن بود. کرد می اکنون کیالن داشت او را لمس. اما او هیچ فرصتی براي فرار نداشت
ي  داد نکرد؛ هیچ گزینه می کاري که داشت انجامي  هیچ تأملی درباره. قدرتش، خواب آلودگی به سرعت از سرش رفع شد

  .خودش را کامالً متعهد به این عمل کرد .او ملتزم به انجام این کار بود. دیگري نبود

دیگر که هایی  ها، خرد شدن چوب جعبه چوبی بر روي کف گاريهاي  صداي اردوگاه، تق و توق تعمیرات، کشیده شدن جعبه
رفتند، مردانی  می ها، صداي هزاران پایی که به این طرف و آن طرف اسبي  ها، شیهه شدند، جیغِ محور چرخ می داشتند باز

درون آتش، و ها  شد، تق و توق هیزم می ها، صداي فوالدي که ساییده شده و تیز کردند، تلق و تلق سم اسب می صحبتکه 
  .محو شده و با سکوت جایگزین شد یصداي ضربان قلب خودش، همگ

رد اما م. ماسل در زیر دستش را حس کندهاي  توانست منقبض شدن ماهیچه می .در سکوت ذهنش، قدرت همه چیز بود
  .او متعلق به کیالن بود. هیچ شانسی نداشت

بیشماري پیش از این انجام داده بود، قدرتش را، جادویش  در سکوت، در خاموشی، در آرامشِ ذهنش، همانطور که به مراتبِ
  .را، درون مردي که جلویش ایستاده بود آزاد کرد

وار موج  اطراف او و ماسل دایرههاي  برف. رعدي بدون صدا. شدید در هوا ایجاد شداي  با برخورد قدرت به درون مرد، تکانه
  .و آرام گرفت هکامالً بر سطح زمین پراکنده شدها  برففرو ریخت، تا اینکه دوباره  برداشت، به هوا برخواسته و سپس

رده بودند، خوابروهایش از وحشت چین . ماسل، که دیگر همان فرد قبلی نبود، در برف خیس جلوي او بر روي زانوانش افتاد
به داخل کشیده و سعی کرد از اش  هوا را از بینی. توانست از کیالن بخواهد تا به او فرمان دهد نمی چرا که بخاطر دهانبند

زده فرو رفته  اردوگاه در اطراف کیالن به سکوتی حیرت. وحشت اینکه ممکن است کیالن را ناراحت کرده باشد، نفس بکشد
  .کیالن دهانبند را از دهان ماسل بیرون کشید. بودها  توجهبود، و کیالن مرکز تمام 

کنم بانو، بهم  می بانو، خواهش": با صدایی گرفته زمزمه کرد. از شوق و آسودگی از چشمان مرد جاري شدندهایی  اشک
  ".تونم براي خدمت به شما انجام بدم می لطفاً بگید چکار. دستور بدید

کیالن نگاهی به مردي که جلویش زانو زده . کردند می بهوت در اطراف کیالن تماشامي  با وحشت و آشفتگی، صدها چهره
که قصد داشتی بعد از اي  نقشه خوشحال میشم، ویلیام، اگه بهم حقیقت". را به چهره زداش  يگیر اعترافنقاب . بود انداخت

  ".خروجت از اردوگاه انجام بدي رو بگی

به پایین سرازیر شدند، و اگر دستانش از پشت بهم بسته نبودند با اش  شتري از گونهبیهاي  مرد با شادي لبخند زده و اشک
  .گرفت می سپاسگزاري پاهاي کیالن را در چنگ
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  ".اوه، البته بانو، لطفاً اجازه بدید براتون بگم"

  ".پس بگو"

ردا، همونایی که شما گفتید خواستم برم به اردوگاه اونیکی م می". بیرون آمدند نشده شمردهتمام کلماتش با عجله و 
خواستم تمام افرادمو با خودم ببرم تا اونا هم بتونن  می .خواستم بهشون ملحق بشم می اسمشون محفل امپراتوري هستش، و

شما بگم، تا اونا از من خوششون هاي  حضور تازه سربازاي گالیایی و نقشهي  درباره خواستم به افراد محفل می .ملحق بشن
خواست که  نمی کردم که اونا از شما شانس بهتري دارن، و دلم می فکر. ا اجازه بدن که بهشون ملحق بشیمبیاد و به م

، ي بیارم که به نفراتشون اضافه بشهکردم که اگه براشون افراد می فکر. خواستم به اونا ملحق بشم می بمیرم، براي همین
  ".نشون کنیم تا شما رو نابود کنن ازمون راضی میتونستیم کمکش می کردم که اگه می فکر. ازم خوشحال میشن

خواستم  میمن  .کنم بانو، خیلی متأسفم که قصد داشتم بهتون آسیب برسونم می اوه، خواهش". ناگهان ماسل زیر گریه زد
 خواهش. خوام که قصد صدمه زدن به شما رو داشتم می کنم بانو، خیلی معذرت می اوه، خواهش. که اونا شما رو بکشن

لطفاً بهم دستور بدید و . هر کاري بگید انجام میدم. تونم بخشش شما رو بدست بیارم می کنم بانو، بهم بگید که چطور می
  "خواید انجام بدم؟ می لطفاً بانو، چه کاري. من سریع انجامش میدم

  ".همین االن. خوام که بمیري می": کیالن در سکوت بسیار سرد با صدایی آهسته گفت

بعد از چند . آمیز تکان تکان خورد شکنجههایی  کیالن از صورت به زمین افتاد و از رعشههاي  اسل بر روي چکمهویلیام م
  .هایش بیرون رفت معدود اما طوالنی و دردناك، آرام گرفت و آخرین نفسش با خرخري از ریهي  لحظه

نجا به روي پریندین حرکت کرد که در پشت نگاه کیالن بر روي سروان رایان که چشمانش درشت شده بودند رفته و از آ
کیالن با زبان . چاندلن نیز با عصبانیت به پریندین خیره شده بود. سر ستوان هابسونی ایستاده بود که رنگی به چهره نداشت

  .مرد صحبت کرد محلیِ

  "انجام ندادي؟ چرا اون کاري که گفتمو. پریندین، بهت گفته بودم که اطمینان حاصل کنی تمام اینا کشته شدن"

سروان رایان بهشون گفته بود که . اونا قصد داشتن که این کارو انجام بدن". باال انداختاي  پریندین با کمی شرمندگی شانه
. دادم می دونستم، وگرنه بهتون خبر نمی رفتیم اینو می وقتی که داشتیم. دیگران رو بکشن، ولی این یکی رو پیش شما بیارن

همونطوري که گفتم، از اول قصد داشتن این کارو انجام بدن و من . یاده و صد نفر سوار به اسب داشتناونا دویست نفر پ
قت متوجه شدم که ممکنه بخاطر وکردم که بتونم مانع از کارشون بشم، مگر اینکه خودم این مردو بکشم، و اون نمی فکر
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دونستم که حق با  می عالوه بر این،. ازتون محافظت کنمتونستم نزدیک شما باشم و  نمی اینکار منو بکشن و اونوقت دیگه
  ".شماست و به نظرم رسید که براشون خوبه که یه درس حسابی یاد بگیرن

  "کسی فرار کرد؟"

کار سختی رو انجام دادن، . اونا افراد خوبی هستن. زده شدم از اینکه چقدر خوب کارشون رو انجام دادن یکم شگفت. نه"
  ".هیچکس از دستشون فرار نکرد. گریه کردن، ولی خیلی خوب انجامش دادن کاري که از انجامش

چشم به ي  نگاهی از گوشه ".حق داشتی که اینطور رفتار کردي. کنم، پریندین می درك". کیالن نفسی طوالنی بیرون داد
  .این یک دستور بود ".چاندلن هم راضیه". چاندلن انداخت

  .نگاه خشمگین کیالن بر روي سروان رایان رفت. چک تحویل کیالن دادپریندین با آسودگی خیال لبخندي کو

  "راضی شدي؟"

  ".گیر اعترافبله، مادر ". سفید شده بوداش  سروان همانطور خشک ایستاده و چشمانش گشاد و چهره

  "حاال همه راضی شدن؟". کیالن نگاهش را از روي مردانی که در اطراف جمع شده بودند حرکت داد

  .به گوش رسید ".گیر اعترافبله، مادر "آنها نجواهاي ناهمانگی از  ي از همه

 ،تمام آن دسته. وجود نداشتاگر تا پیش از این بعضی از افراد بودند که از او وحشت نداشتند، اکنون دیگر چنین کسی 
، رسید می به گوششان در زیر پااي  رسید اگر صداي ناگهانی شکسته شدن شاخه می بود که به نظراي  شان به گونه چهره

احتماالً این اولین باري بود که بیشترشان جادو دیده بودند، و . کردند می فرارها  زده به سمت تپه وحشتهایی  مانند خرگوش
  .منظر بود العاده و زیبا نبود، بلکه مرعوب کننده و زشت این هم جادویی خارق

ستانش هنوز به جلو دراز شده و همانطور خشکش زده بود و چاقویی د "؟گیر اعترافمادر ": کنان پرسید سروان رایان زمزمه
  "خواید بکنید؟ می بابت سرپیچی از دستورتون با من چکار". که به کیالن تعارف کرده بود هنوز در آن بود

ل این اولین روز شماست که مردانی توي جنگ بر علیه محف. هیچی". او انداختي  رنگ پریدهي  کیالن نگاهی به چهره
شماها قبالً توي جنگ مبارزه نکردید و نیاز به این کارها رو . و باور نداشتیددستورات منبیشتر شما اهمیت . امپراتوري هستید

  ".کنم می من به همین مقدار راضی میشم که از این ماجرا درس بگیري و قضیه رو ول. کردید نمی درك
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من با اون ". با دستی لرزان چاقو را درون قالفش گذاشت ".گیر اعترافممنونم، مادر ". سروان رایان آب دهانش را قورت داد
حدود یه کیلومتر از هم توي ي  ما با فاصله". که جلوي کیالن بود اشاره کرداي  دستش را به سمت جنازه ".بزرگ شده بودم
. کردیم می به همدیگه کمک توي کاراي روزمره. رفتیم می همیشه براي شکار و ماهیگیري باهم. کردیم می یه جاده زندگی

  "...همیشه . رفتیم می هامون که یه رنگ بودن همیشه توي روز جشن، با بهترین کت

همونطوري که بهتون . خیانت یا از دست دادن یه دوست رو التیام بده، بجز زمانهیچ چیزي نیست که درد . متأسفم بردلی"
. کردید می افراد محفل نبود، شاید امروز تو با دوستت ماهیگیري اگه بخاطر جنگ افروزيِ. گفته بودم، جنگ منصفانه نیست

  ".دیگه بگیرهاي  انتقامي  محفل رو مقصر بدون و انتقام دوستت رو هم به همراه همه

شد که  می کردید؟ اگه معلوم می ؟ اگه اشتباه کرده بودید، اونوقت چکارگیر اعترافمادر ". سروان با تکان سرش پذیرفت
  "کردید؟ می نیست اونوقت چکارماسل دشمن 

احتماالً اون چاقویی که بهم ". او نگاه کرد تا آنکه مرد سرش را باال آورده و نگاهش با او تالقی کردي  کیالن به چهره
  ".کشتمت می گرفتم و می تعارف کرده بودي رو

ستوان ". قرار داشت گذاشت مردي که کنار اوي  سروان روگردانده و یک دستش را روي شانه تهیِي  کیالن از چهره
  ".پریندین بهم میگه که کارتو خوب انجام دادي. سختی داشتیي  دونم که وظیفه می هابسون،

کیالن متوجه شد که هنوز . رسید که نزدیک است اشکش جاري شود، اما با غرور کمرش را راست کرد می هابسون به نظر
  ".گیر اعترافممنونم، مادر " .او شروع به رشد چندانی نکرده بودندهاي  حتی ریش

فکر کنم همتون کارایی داشته باشید، ". کردند می کیالن نگاهی به صدها مردي انداخت که در اطراف ایستاده و تماشا
  "درسته؟

دوباره شروع به حرکت  و سپس با سرعتی رو به افزون، همگی گویی که تمام آنها تازه بیدار شده باشند، ابتدا به آرامی
  .کردند

مردانی که ماسل را آورده . سالمی نظامی داده و رفت تا به کارهاي دیگر برسداش  ابسون با گذاشتن مشتش بر روي سینهه
سروان . گرفتند می افرادي دیگر به سمت چاندلن و دو برادر رفته و دستوراتی از آنها. او را بلند کرده و بردندي  بودند، جنازه

  .روند می اد و همه را تماشا کرد که به سراغ کار خودرایان به تنهایی کنار کیالن ایست
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براي یک . کمان که در طول شب زیر باران مانده باشد یککردند، مانند زه  می شلی و لنگیپاهاي کیالن احساس 
استفاده کردنِ آن در زمانی که . استفاده از قدرتش در زمانی که استراحت کرده و هوشیار بود، عوارضی داشت گیر اعتراف

  .توانست خودش را روي پا نگه دارد می به سختی. کرد می یالن از قبل خسته بود، به حد خطرناکی او را فرسودهک

از سواري کردن در تمام طول شب به سمت اردوگاه دشمن و بازگشت از آن شدیداً خسته شده بود، تازه جداي از جنگی که 
که خوابیده بود نیاز داشت، و استفاده از قدرتش به بهاي آن استراحت  به خوابی بیش از این مقداري. با آنها انجام داده بود

 براي کاري استفاده کرده بود که باید بدون او انجاماش  از نیروي باقیمانده. کوتاه و حتی قدري بیشتر برایش تمام شده بود
  .گرفت می

رسید که این اواخر بیش از حد معمول  می نظرفکر کرد که شاید بخاطر سرما و سفر کردن در این شرایط سخت باشد، اما به 
  .خواست تا مقداري بیشتر برایش چاي درست کند می شاید باید از پریندین. خسته است

  "؟گیر اعترافتونم یه لحظه باهاتون صحبت کنم، مادر  می"  :سروان رایان پرسید

  "چیه، سروان؟". کیالن سرش را در تأیید تکان داد

عقب شلوارش قرار هاي  و دستانش را درون جیب هباز کرداز هم هایش باز بودند را  دکمهکت پشمینی که هاي  لبهسروان 
 فقط". آب بودند را تماشا کندهاي  نگاهش را به سمتی دیگر برد تا تعدادي از مردها که مشغول پر کردن مشک. داد
  ".کردم می من اشتباه فکر. خوام می خوام بگم که معذرت می

  ".کنم می من درك. یه دوست بکنهي  سخته که آدم فکر بدي درباره. ت بوداون دوست. چیزي نیست، بردلی"

اول به اشتباهات خودش اعتراف کنه، تا بعد بتونه توي گفت که یه مرد باید  می پدرم همیشه بهم. نه، موضوع این نیست"
  ".این دنیا کاراي خوبی انجام بده

اشتباهی که من کردم این ". او آورد را بر روي نگاهاش  چشمان آبیپا کرد و نگاهی به اطراف انداخت و باالخره  کمی پابه
 کردم باهاش لج کردید چون می فکر. خواید ماسل کشته بشه چون ازتون اطاعت نکرده می بود که باور کردم شما

شما . کردم خوام که همچین فکري دربارتون می معذرت. خوام می من اشتباه کردم و معذرت. خواسته از شما تبعیت کنه نمی
خوب، . شیم دونستید ما از این بابت ازتون متنفر می می کردید که از ما محافظت کنید، حتی با وجود اینکه می داشتید سعی

. کنید می کنم که شما توي این نبرد رهبریمون می من افتخار. امیدوارم که شما ازم متنفر نباشید. من ازتون متنفر نیستم
شما شجاع باشم تا بتونم از اون هوش ي  نیمی از عقل و هوش شما رو داشته باشم، و به اندازهامیدوارم که یه روزي منم 

  ".استفاده کنم



٨ 

 

 

کنم  می زنی که حس می من به سختی سنم از تو بیشتر هست، با اینحال یه طوري حرف". کیالن نفسی آرام را بیرون داد
تو افسر خوبی . تمام این دردها، این خودش یه لذت کوچیکهتوي . کنی می خیالم راحت شده که تو درك. یه پیرزن هستم

  ".ذاريمی هستی و توي این دنیا اثرات خوبی

  ".خوشحالم که دوباره رابطمون خوب شده". سروان لبخند زد

  "راست؟چیه، گروهبان ف". دست سروان جلو آمدي  مردي نزدیک شد و با اشاره

چند نفر رو به اطراف اعزام کرده بودیم و اونا توي یه انبار ". ی نظامی دادسالماش  گروهبان فراست با زدن مشتش به سینه
چوبی  وانِ بزرگچندتا . که براي ساخت دوغاب الزم بود پیدا کردناي  متروکه مقداري گچ خُرد شده و چیزاي دیگهي  غله

بزرگ اي  اونا به اندازه. رگ باشهخواید توي یه ظرف بز می شما گفتید که. تونیم توي اونا ترکیبشون کنیم می داریم که
  ".هستن که میشه توشون حمام کرد

  "دارید؟ها  چندتا از این وان": کیالن پرسید

  ".گیر اعترافیه دوجین، مادر "

که دارید استفاده کنید، حتی اگه هایی  از بزرگترین خیمه .رو نزدیک همدیگه بذارید و دور هرکدوم یه خیمه بزنیدها  وان"
بذارید تا داخل اونجا رو ها  گرم شده رو داخل خیمههاي  دوغاب رو با آب داغ درست کنید و سنگ. اندهی باشهفرمهاي  خیمه

  ".این کارا داده شد بهم خبر بدیدي  وقتی ترتیب همه. تا حد ممکن گرم نگه دارن

ت تا دستورات را انجام داشت، سالمی نظامی داده و به سرعت رف می گروهبان در حالی که سؤال واضحش را نپرسیده نگه
  .دهد

  "خواي چکار کنی؟ می با دوغاب". سروان رایان اخمی کنجکاوانه به او کرد

. بعد از اینکه همه چیز آماده شد بهت میگم. ابطمون خوب شده؛ بذار براي یه مدت خرابش نکنیمتازه همین االن ر"
  "آماده شدن؟ها  گاري

  ".باید شده باشن"

  "رو فرستادي؟ها  و دیده بانها  کشیک. و بدمپس باید ترتیب اونا ر"

  ".ین کارهمون اول"
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چرخاي گاري، مادر ". آمدند می کرد، مردها دائماً به نزدش می حرکتها  همانطور که کیالن در میان اردوگاه به سمت گاري
ي جنگیشون، نباید پرچما"و  ".کنیم، باید محور چرخا رو هم بشکنیم می همونطوري که چیزاي مختلف رو نابود. گیر اعتراف

نمیشه لوازم سربازا رو بسوزونیم تا اگه هوا سردتر شد یخ "و  "اونا رو بسوزونیم تا نتونن مرداشون رو اطراف اون جمع کنن؟
و  ".کردن یخ تلف کنن رو بریزیم، باید وقتشونو براي ذوب مدفوع اسبا آب خوردنشونهاي  اگه توي بشکه"و  "بزنن؟

داد، و در  می رااش  آنها گوش داده و نظر صادقانهي  کیالن با دقت به همه. زخرف گرفته تا ارزشمنددیگر، از مي  صدها ایده
  .داد تا آن کار انجام شود می موارد معدودي دستور

  .کیالن اصالً به این یکی نیازي نداشت. حلبی در دست گرفته بودي  ستوان هابسون به حالت نیمه دویدن آمده و یک کاسه

  "!یکم سوپ براتون گرم نگه داشتم! گیر رافاعتمادر "

هابسون . کیالن سعی کرد تا با قدردانی رفتار کند. رفت، ستوان با لبخند کاسه را به دستش داد می همانطور که کیالن راه
اش  مزه کیالن خودش را مجبور کرد تا یک قاشق بخورد و به مرد بگوید که. زد می کرد و لبخند می کنار او راه آمده و تماشا

  .توانست از باال آوردن همان یک قاشق خودداري کند می به سختی. العاده است خیلی فوق

این زمان چند روز بود؛ براي کیالن  ،براي بعضی. ، بعد از استفاده از قدرتش نیاز به زمان براي بهبودي داشتگیر اعترافیک 
کند، بهترین چیزي بود که بعد از استفاده از قدرت به  توانست استراحت می استراحت، اگر. کشید می فقط چند ساعت طول

فعالً فرصتی براي استراحت بیشتر . اندك استراحتی که کرده بود، اکنون به هدر رفته بود. خورد می گیر اعترافدرد یک 
  .آورد نمی نداشت و احتماالً امشب هم هیچ فرصتی بدست

او را به جاي  غذا، انرژيِ. درتش اصالً به آن نیاز نداشت غذا بوددر مدت بهبودي و بازیافت ق گیر اعترافچیزي که یک 
کرد،  می کیالن باید راهی براي در رفتن از زیر خوردن این سوپ پیدا. برد می بازگردانی قدرت، به سمت هضم کردن خود
  .شد می به روي زمین ریختههمه  وگرنه آن سوپ نهایتاً در کمال شرمندگیِ

از ستوان هابسون خواست تا چاندلن و دو برادر . رسیدها  آنکه مجبور باشد قاشق دیگري بخورد به گاري خوشبختانه پیش از
  .را به نزد او بیاورد

مشروب بر رویش هاي  که بشکهاي  بدون لبه کیالن کاسه را بر روي شاسی جلویی گاري کوچکپس از آنکه ستوان رفت، 
  .قرار داشتند گذاشت و از آن باال رفت

ردیف باالیی رو . چند تا از افرادو بیار". شمرد، با دستش اشاره کرد که سروان رایان باال بیاید می راها  نطور که بشکههما
ردیف پایینی رو صاف بایستونن و درپوششون رو بیرون هاي  بشکه. دسترسی داشته باشیمها  بشکهي  پیاده کنن تا به همه
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 تاچاندلن بهتون گفت ": این کار را انجام دهند، کیالن پرسید تاکرد  می ههنگامی که سروان به مردانی اشار ".بکشن
  "همتون یه تروگا درست کنید؟

 کافی طول داشت تا وقتی آن راي  چوبی در هر سمتش بود، و به اندازههایی  تروگا یک تکه طناب یا سیم محکم با دسته
این وسیله از پشت . ز باالي سر یک مرد روي گردنش بیندازيتوانستی آن را ا می کرد که می ایجاداي  پیچاندي، حلقه می

اگر تروگا از سیم ساخته شده و به درستی بر روي . شدند می هایش به دو طرف کشیده سر دشمن استفاده شده و بعد دسته
 تروگا و بزرگی کافی داشت، منديکرد دستانی به قدرت می شد و مردي که از آن استفاده می گردن اعمالهاي  مفصلِ مهره

حتی اگر از سیم نبود، یا دستان . توانست یک انسان را پیش از آنکه فرصتی براي ایجاد صدایی داشته باشد گردن بزند می
  .کرد نمی مرد آنقدر قوي نبودند، بازهم قربانی پیش از مرگش صدایی ایجاد

. د و جلوي کیالن گرفت تا ببیندسروان رایان دستش را به پشتش و در زیر کتش برده و یک تروگاي سیمی بیرون آور
با مالیمت و آروم بهمون نشون داد، ولی بازم خوشحالم که من کسی نبودم که . یکم به صورت عملی بهمون آموزش داد"

 بانا استفاده و دیدهها  اون گفت که خودش و پریندین و توسیدین از اینا براي نابود کردن کشیک. روم آموزش داده شد
ولی تعداد زیادي از ما . تونیم مثل خودش یواشکی بریم پشت سر دشمن می م اون باورش بشه که ما همفکر نکن. کنن می

  "....تر هستیم مدت زیادي رو به شکار کردن گذروندیم و ما از اونا باهوش

. و زده بوداهاي  ی به دندهونکسیخچاندلن بدون دیده شدن از پشت سرِ مرد آمده و . سروان رایان با فریادي از جا پرید
پریندین و برادرش باال آمدند تا در پیاده کردن . هایش را مالیده و به چاندلن که لبخند بر لب داشت، اخم کرد سروان دنده

  .کمک کنندها  بشکه

  "؟گیر اعترافخواستید، مادر  می چیزي": چاندلن پرسید

  ".همون سم ده قدمی رو. باندوت رو بده به من". کیالن دستش را دراز کرد

استخوانی را بیرون کشید و به جلو ي  بر روي کمرش دست کرد و جعبهي  چاندلن در هم گره خورد، اما در کیسهابروهاي 
  .را درآوردند و به کیالن دادندهایشان  برادرها نیز جعبه. خم شد تا آن را به کیالن بدهد

  "نم مسموم کنم؟تو می تونم مسموم کنم؟ چندتا بشکه رو می با اینا چقدر نوشیدنی رو"

خواي بریزیشون توي این  می". گرد حفظ کردهاي  چاندلن از کنار سروان رایان به جلو آمد و تعدل خودش را بر روي بشکه
ما باید از اینا با خودمون داشته . مونه نمی ولی اونوقت دیگه چیزي براي ما". کیالن با تکان سرش تأیید کرد "نوشیدنی؟
  ".یدا کنیمشاید بهش نیاز پ. باشیم
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هر یه نفري که بتونیم به این روش بکشیم، یه نفر کمتر هست که الزمه باهاش . یکم براي مواقع اضطراري باقی میذارم"
  ".بجنگیم

  ".اونموقع وقتی میریم سروقتشون حتی دیگه مست هم نیستن .ولی ممکنه بفهمن که این مسمومه": سروان رایان گفت

اونا یمقدار از گوشتا رو جلوي . خوام براشون غذا هم بفرستم می براي همینه که. دارن اونا همراهشون سگ": کیالن گفت
امیدوارم که بعد از امتحان کردن غذا روي سگا خیالشون راحت بشه و به . سگا میندازن تا مطمئن بشن که مشکلی نداره

  ".خطور نکنهکافی مشتاق به نوشیدنیا باشن که فکر مسموم بودن اونا به ذهنشون ي  اندازه

دوازده تا براي هرکدوم از . اینجا سی و شیش تا بشکه هست". را در دلش شمرد و سپس صاف ایستادها  چاندلن بشکه
کشه، مگر اینکه  اینمقدار سم اونا رو نمی". کرد، سرش با آن موهاي تیره را خاراند می در حالی که فکر ".ظرفاي باندوي ما

  ".کنه می خیلی بخورن، ولی مریضشون

  "کنه؟ می چقدر مریض؟ چه کارشون"

  ".شاید بعضیاشون بعد از چند روز از مریضیِ سم بمیرن. سرشون گیج میره. کنن میپیدا  پیچهدل. باعث میشه ضعیف بشن"

  ".این کمک بزرگیه". کیالن سرش را با تأیید تکان داد

  ".خورن می بعضیا از این فقط. نیستافرادشون کافی ي  ولی این اصالً براي همه": سروان رایان گفت

دار تقسیم میشه و اونمقداري که بمونه به  یه مقدارش به گروهی میرسه که غارتش کردن و بقیش هم بین افراد درجه"
  ".دار کسایی هستن که من دنبالشونم افراد درجه. رسه می سربازا

درآوردن ي  بود، که مردها آنها را ایستانده و آمادهپایین باقی مانده هاي  باالیی پیاده شده بودند و فقط ردیفهاي  تمام ردیف
  .کرده بودندها  سرپوش

  "کوچیکتره؟ها  چرا شیش تا از این بشکه"

  ".هستن 1اونا رم": سروان گفت

                                                           
١ Rum :عرق نيشكر  
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نگاه کرد و ها  به داخل سوراخ یکی از بشکه ".دارن اول رم رو برمیها  فرمانده". کیالن لبخندي زد "رم؟ نوشیدنی اشراف؟"
سم رو حس کنن؟ اگه توي بعضیاشون بیشتر بریزم، ممکنه طعمش رو عوض ي  مزهاونا تونن  می چاندلن،". لند شدسپس ب

  "کنه و براشون یه هشدار باشه؟

ي  چیزاي تلخ مزه. کافی تلخ هستي  این به اندازه. نه". از رم فرو کرده و آن را لیسیداي  چاندلن یک انشگتش را در بشکه
  ".کنن می باندو رو مخفی

هر قسمت را از نوك چاقویش . چاندلن به شش قسمت استفاده کردي  جعبههاي  کیالن از نوك چاقویش براي تقسیم سم
  .کوچکتر، آنهایی که رم در خود داشتند، مالید و داخل آن انداختهاي  سوراخ ورودي بشکهي  با لبه

. کشه، نهایتش توي روز بعدش می ماالً اونا رو تا صبحکوچیکتر احتهاي  سم توي بشکه مقداراین". چاندلن کار او را نگاه کرد
  ".دیگه نداريي  ولی حاال دیگه چیزي براي شیش تا بشکه

. هایش باقی مانده بود، به دست مرد داد و از گاري پایین آمد استخوانی چاندلن را که اندکی باندو در گوشهي  کیالن جعبه
یک نوك  ".کشه می اونو بنوشهکه کسی بتونیم مطمئن بشیم که رم هر  مونن تا می آبجو بدون سمهاي  شیش تا از بشکه"

رو جابجا کنید تا قاطی ها  جعبهي  همه". دیگر گذاشتي  توسیدین را در هرکدام از دوازده بشکهي  جعبههاي  چاقو از سم
  ".اونا رو نبینن و بجاش آبجو بردارنها  ممکنه فرمانده. ته گاري باشنها  خوام که رم نمی .بشه

با مال . تو خیلی زیاد نداري". نگاهش را باال آورد. پریندین را گشودي  آخر رفت و جعبهي  کیالن به سمت دوازده بشکه
  "خودت چکار کردي؟

وقتی که راه افتادیم، ". به طرز مبهمی اشاره کرد. کرد کیالن این سؤال را نپرسیده بود می رسید که آرزو می پریندین به نظر
  ".باندوم پر باشهي  شما عجله داشتید و براي همین یادم رفت تا نگاه کنم که جعبه. مع نبودخیلی حواسم ج

پریندین، چندبار بهت ". هایش را بر روي کمرش گذاشته و از باالي گاري با عصبانیت به پریندین خیره شد چاندلن مشت
  "ي؟گفتم که اگه بتونی بدون پاهات راه بري، اونا رو هم یه وقتی جا میذار

رسید از اینکه کیالن بازجویی چاندلن را متوقف کرده است خیالش راحت  می پریندین به نظر ".مهم نیست": کیالن گفت
  ".تنها چیزي که مهمه همینه. همینقدرم باعث میشه که مریض بشن". شده

وقتی سم را . کردند می و سالمبه ااي  ریخت، صداي مردانی را شنید که از فاصله ها می همانطور که داشت آن را درون بشکه
با دیدن . آیند می در آخرین بشکه گرداند و مخلوط کرد، نگاهش را باال آورد و دو اسب بارکشی بزرگ را دید که به سمتش

  .کردند اخم کرد می شده و او را صداها  مردانی که بدون زین سوار بر اسب
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با موهایی سفید و بلند بر پایین پاهایشان، بسیار رنگ خود اي  قهوهضخیمِ دو اسب بارکشی قوي، در پوشش زمستانی 
بر روي کفلشان بسته  داشتند اما مهار بارکشیدور گردنشان بر بارکشی ي  آنها افسار و قالده. رسیدند می پشمالو به نظر

ي  ین منظرهمردها در اطراف به ا. هرکدام آویزان شده بودي  زنجیر به قسمت داخلی چوبِ قالدهي  چندین حلقه. نشده بود
  .عجیب خیره شده بودند

قالده باز کرده و زنجیرها را بر هاي  زنجیر را از قالبهاي  در مقابل کیالن متوقف شدند، سوارها حلقهها  هنگامی که اسب
به هم  شان بر روي چوبِ قالده ق قالبِآن زنجیر، از طریي  بوسیلهها  در آن هنگام کیالن متوجه شد که اسب. زمین ریختند

  .پیاده شدندها  دو سوار از اسب. کیالن تابحال چنین چیزي ندیده بود. صل شده بودندمت

هر دو نفر الغر و قد بلند بوده  .نظامیشان اندکی احمقانه به نظر برسدهاي  لبخندهایشان باعث شد سالم "!گیر اعترافمادر "
هاي  کتهاي  دکمه. انزده سال داشته باشدرسید که هیچکدامشان حتی پ نمی به نظر. داشتنداي  قهوه و موهاي کوتاه

 هر دو به نظر. آموز کرده باشی الغرِ دستهاي  بود که به تن سگهایی  پشمینشان در آن روز گرم باز شده بود و مانند گونی
او  قبل از اینکه بیش از حد نزدیک شوند، توقف کردند، اما حتی ترسشان از. خواهند از هیجان منفجر شوند می رسید که می
  .گیرشان را پژمرده کند توانست هیجانِ نفس نمی نیز

  "اسمتون چیه؟"

 فکر. خواستیم بهتون نشونش بدیم می ما یه ایده داشتیم و. گیر اعتراف، مادر هو اینم پیتر چاپمنجکسون هستم من برایان "
  ".کنه می مطمئناً خیلی تمیز کار. کنه می مطمئنیم که کار. کنه می کنیم که کار می

  "کنه؟ می چی چکار". دیگر نگاه کرداي  خندان به چهرهي  کیالن از یک چهره

. زنجیري که الي برف و میان دو اسب افتاده بود را بلند کرد. پریداز جا اینکه از آنها سؤال شده بود  برایان تقریباً از هیجانِ
ما خودمون . گیر اعترافنجام میده، مادر این کارا رو ا". یک دسته از زنجیر را به سمت کیالن کشیده و جلو گرفت "!این"

  ".رو از هم جدا کنها  حلقه. بهش نشون بده پیتر". زنجیر سنگین را بر روي زمین ریخت ".من و پیتر! ابداعش کردیم

. بلند شدها  را به پهلو حرکت داد تا اینکه زنجیر سنگین از روي برفها  اسب. پیتر با لبخندي سرش را تکان داد و پذیرفت
کیالن و تمام مردان اطرافش اخم کردند و تالش . خورد می به جلو و عقب تابها  قالدههاي  نجیرِ آویزان در میان قالبز

  .داشتند خاصیت این ابزار عجیب را درك کنند
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رو  2پخواست دیزي و پی نمی رو ول کنیم و ما هم مطمئناً دلمونها  شما گفتید که باید گاري". برایان به زنجیر اشاره کرد
مفید براي ي  خواست کمک کرده باشیم و یه استفاده می دلمون. ما گاریچی هستیم. دیزي و پیپ اسباي ما هستن. رها کنیم

دیزي و پیپ درست کنیم، براي همین یمقدار از بزرگترین زنجیراي بارکشی رو برداشتیم و از ماروین، اون آهنگرمونه، از 
 منتظرانه سرش را تکان داد، گویی که همین حرفش ".تا چندتا از زنجیرا رو برامون به هم جوش بده ماروین خواستیم

  .باید توضیح کافی باشد می

  "و حاال که به هم جوش داده چی؟". کیالن سرش را اندکی به سمت او پایین آورد

خود را هاي  توانست جلوي خنده نمی ".ود کنیمشما گفتید که باید اسباي دشمنو ناب". برایان دستانش را از هیجان باز کرد
ما دیزي و پیپ . اسباي اونا همشون به ردیف بسته شدن. شما گفتید که باید شب حمله کنیم! اینم براي همین کاره". بگیرد

رو اسبا ي  دیم، اونوقت زنجیر پاي همه می دونیم و هرکدومشون رو یه طرف ردیف قرار می رو در طول اون ردیف چهارنعل
  "!کنیم می تمام یه ردیف رو نابود ،با یه بار حرکت! شکنه می

. او نیز سرش را در تأیید این ایده تکان داده. نگاهی به پیتر انداخت. زداش  کیالن خود را صاف کرده و دستانش را به سینه
و ممکنه به هر  هستویزون برایان، اینطور زنجیر کردن اسبا به همدیگه و چهارنعل تازوندنشون و زنجیري که بینشون آ"

  ".چیزي گیر بکنه، به نظرم خیلی خطرناك میاد

تونیم براتون نابودشون  می !تونیم اینکارو بکنیم می ما! تونه اسباشونو نابود کنه می ولی این". برایان فقط اندکی پژمرده شد
  "!کنیم

  ".اونا نزدیک دو هزارتا اسب دارن"

. را خارانداش  اندکی شانه. هم رفتدراش  اولین بار نگاهش را به زمین انداخت و چهره برایان براي. پیتر بیشتر پژمرده شد
  "دو هزارتا؟": نهایتاً با ناامیدي زمزمه کرد

. کند یا نه می داند که این ایده کار نمی باال انداخت، گویی که بگویداي  او شانه. کیالن نگاهی به سروان رایان انداخت
  .را مالیدند و به این شیوه فکر کردندهایشان  پا کرده و چانه طراف ایستاده بودند، پابهمردهاي دیگري که در ا

باید . تعداد اسباي دشمن براتون خیلی زیاده". برایان بیشتر آویزان شدهاي  شانه ".خوره نمی این بدرد": کیالن باالخره گفت
 از اونجایی که شما دوتا". باال آمد و چشمانشان درشت شدبرایان و پیتر ي  چهره ".اسباي بیشتري رو مثل این آماده کنید

                                                           
٢ Daisy And Pip 
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این بهترین . هاشون رو جمع کنید م که تمام اسباي بارکشی و گاریچیخوا می دونید چطور اینکارو انجام بدید، ازتون می
  .استفاده از مهارت اوناست

فوراً زنجیرا . بریم نمی بهرحال اونا رو با خودمون .یا مهارهاي بارکشی که نیاز دارید استفاده کنیدها  از تمام تجهیزات گاري"
خوام یه چیزایی رو روي زمین بچینید  می .روز رو تمرین کنني  خوام تا بقیه ها می گاریچیي  رو آماده کنید و بعدش از همه

باید . بدید عادت کنن خواید انجام می از چیزاي سنگین استفاده کنید تا اسبا به کاري که. و زنجیرا رو از بینشون حرکت بدید
  ".طوري تمرین کنید که هر تیم از مردا و اسباشون بتونن باهم مستقالً کار کنن

تونیم این کارو  می ما! بینید می حاال! گیر اعترافحتماً مادر ". پیتر جلوتر آمده و کنار برایانی که لبخند به لب داشت ایستاد
  "!تونید روي ما حساب کنید می !بکنیم

ولی اگه بتونید انجامش بدید، سود خیلی . خواید انجام بدید خطرناکه می کاري که". اهی جدي به هرکدام انداختکیالن نگ
  .سواره نظام اونا واقعاً مرگباره. تونه زندگی تعداد زیادي از ما رو نجات بده می این کار. زیادي برامون داره

  ".کنن شما رو بکشن می دید، افرادي سعی می عاً این کارو انجاموقتی که امشب واق. ابزار و تمریناتتون رو جدي بگیرید"

دیم، مادر  می ترتیبش رو". را باال گرفتندهایشان  ند و اینبار چانهگذاشتهاشان  را بر روي سینههایشان  آن دو مشت
  ".دیم می ما ترتیب اسباي دشمنو. کنیم نمی ناامیدتون. حساب کنیدها  تونید روي گاریچی می .گیر اعتراف

سرهایشان را به هم نزدیک کرده و . چرخیدندهایشان  پس از آنکه کیالن سرش را براي آنها تکان داد، آن دو به سمت اسب
دست را تماشا کرد که در کیالن یک سوارِ تنها در دور. کردند و به سمت وظایف خود رفتند می با هیجان درگوشی صحبت

  .آن مردها به سمت کیالن اشاره کردند. ر ایستاد تا از گروهی از مردان چیزي را بپرسدسوا. تازاند می میان اردوگاه با سرعت

  ".اونا فقط پسر بچه هستن. این دوتا فقط چند ماه با ما بودن": سروان رایان گفت

ول شما وقتی که من ا. جنگن اونا مردایی هستن که دارن براي سرزمین میانه می". کیالن یک ابرویش را براي او باال برد
  ".کنم که یمقدار بزرگتر به نظرم میرسی می االن فکر. بینی می دیدم که تو اینا رو می شما رو به همون شکلیرو دیدم، 

  ".میشهاي  اگه اونا واقعاً بتونن این کارو بکنن، دستاورد هوشمندانه. فکر کنم حق با شما باشه". سروان نفس عمیقی کشید

خیلی سرسري . ازاند نزدیک شده و پیش از آنکه اسبش کامالً متوقف شود از آن به پایین پریدت می سوارکاري که به سرعت
  ".نگهباناي کشیکي  من سینریک هستم، از دسته". اندکی نفس نفس زد "،گیر اعترافمادر ". و با عجله سالم نظامی داد

  "چی شده، سینریک؟"
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ما تازه داشتیم جاي . براي همین فکر کردم بهتر باشه که گزارش کنمهمه چیز بدونید، ي  خواید درباره می شما گفتید که"
 که از گذرگاه جارا عبوراي  حدود یه ساعت از اینجا بین خودمون و ارتش محفل، نزدیک یه جادهاي  کشیکمون رو با فاصله

خواید هیچ اتفاق  نمی م که شمادونستی می .کردیم که یه کالسکه از تقاطع جاده و از سمت کلتون باال اومد می کنه، مستقر می
  ".من فکر کردم بهتر باشه ازتون بپرسم که چه کار باید بکنیم. غیر معمولی بیفته، براي همین کالسکه رو متوقف کردیم

  "توي کالسکه کی هست؟"

  ".یه چیزي درباره باغستان و این جور چیزا. کنن می یه جور تاجر هستن، الاقل اینطوري ادعا. یه زوج پیر"

  "ما که چیزي بهشون نگفتی، ها؟ بهشون که نگفتی ما یه ارتش اینجا داریم، گفتی؟ي  بهشون چی گفتی؟ درباره"

بهشون گفتیم که یه تعداد یاغی توي این اطراف هستن و . گیر اعترافنه، مادر ". مرد با تأکید سرش را به اطراف تکان داد
عبور ندارن تا وقتی که من با فرماندم ي  بهشون گفتیم که اجازه. دیمگر می کوچیک هستیم که دنبال اونا ما یه گروه گشت
  ".بهشون گفتم که باید صبر کنن تا من برگردم. هماهنگ کنم

  ".فکر کردي، سینریکخوب  و عیسر". کیالن سرش را در تأیید تکان داد

ندازه که ما یکم براش اسلحه خواست با ما بحث کنه و خواست اسباش رو راه ب می اون. اسم گاریچی ایهرن هست"
شروع کرد به . خوایم ازش سرقت کنیم می با سرعت از کالسکه بیرون اومد و ما رو متهم کرد که اونوقت پیرمرد. کشیدیدم

و کمون کشیدیم و اونم  بهرحال، ما براش تیر. کنه می کرد اینکار ما رو دور می تاب دادن عصاش براي ما، انگار که فکر
  ".برگرده توي کالسکه تصمیم گرفت که

  "اسمش چی بود؟"

یه پیرمرد . روبین، یا روبِن یا یه چیزي شبیه این". سینریک وزنش را بر روي پاي دیگرش انداخت و ابروهایش را خاراند
  ".روبن ریبنیک، فکر کنم همین بود. فکر کنم روبِن بود. بداخالق بود

ولی اگه محفل اونا رو بگیره، و . به نظر نمیاد که جاسوس باشن". دکیالن نفسی بلند کشیده و سرش را به اطراف تکان دا
اینجا ". نگاهش را باال آورد ".ترتیبشون رو بدن، همه چیزو براشون میگنها  ییهارا دياونا چیزي بدونن، قبل از اینکه 

  "کنن؟ می چیکار

اون پیرزنه به نظرم حالش خوب . بریسهبرن پیش درمانگرایی توي نیکو می پیرمرده میگه که زنش مریضه و دارن اونو"
  ".رسید که چشماش کامالً توي حدقه به عقب چرخیده بودن می به نظر. نمیومد
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هست که به سمت شمال غربی میره و از گذرگاه جارا رد میشه، نباید جایی از نزدیکیاي اي  خوب، از اونجایی که توي جاده"
ولی قبل از اینکه به خودم جرأت بدم که ". روي صورتش عقب کشیدمقداري از موهاي بلندش را از  ".محفل رد بشن

  ".رهاشون کنم، بهتره بیام باهاشون حرف بزنم

دوغاب آماده  يها وان! گیر اعترافمادر ". قبل از اینکه بتواند سه قدم بردارد، گروهبان فراست از پشت سرش با عجله آمد
  ".گرم شدنها  خیمه. هستن

نگاهی از گروهبان فراست به نگهبان سینریک و به مردان دیگري که با صبر منتظر . یرون دادکیالن نفسش را با صدا ب
ببین سینریک، من وقت ندارم که یه ". نفسی دیگر بیرون داد. بودند تا با او صحبت کرده و یا از او دستور بگیرند انداخت

  ".تش رو ندارممتأسفم ولی واقعاً وق. ساعت تا اونجا بیام و یه ساعت دیگه برگردم

  "خواید چه کاري انجام بشه؟ می حاال. کنم می درك. گیر اعترافبله، مادر ". سینریک سرش را در تأیید تکان داد

  ".شیدشونبکُ". کردو محکم ش سخت اتکیالن خودش را براي دستور

  "؟گیر اعترافچی مادر "

ن، و این قضیه هم مهمتر از اونه که تونیم مطمئن باشیم که واقعاً دارن درمورد هویتشون راست میگ نمی .بکشیدشون"
کارشونو زود بسازید . تونیم این ریسکو بپذیریم نمی .رنمیباشیم که براي خودشون آزادانه به هر طرفی هایی  نگران غریبه
  ".که زجر نکشن

  .کیالن رویش را به سمت گروهبان فراست گرداند

  "...گیر اعترافولی مادر "

  .اختنگاهی انداش  کیالن از روي شانه

  ".گاریچیه، همون ایهرن، اون یه جواز عبور سلطنتی داره". سینریک مقداري از افسار را در دستش جمع کرد

  "یه چی؟". کیالن رویش را گرداند و اخم کرد

معناي این جواز اینه که اون در . خود ملکه سیریال بهش داده شدهي  این یه مداله که بوسیله. یه مدالِ جواز عبور سلطنتی"
ابینیسیا، براي مردم یه قهرمان بوده و به افتخار خدماتش باید هرجایی توي گالیا بدون هیچ مزاحمتی ي  دت محاصرهم

  ".عبور داده بشهي  بهش اجازه
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  "خود ملکه این جواز رو داده؟"

دال، ملکه بهش قول ، ولی با این مگیر اعترافمن هر کاري شما دستور بدید انجام میدم، مادر ". سینریک با سرش تأیید کرد
  ".کنه می شخصاً ازش حمایتکه داده 

. توانست ذهنش را براي فکر کردن متمرکز کند می آنقدر خسته بود که به سختی. را با انگشتانش مالیداش  کالن پیشانی
ش میگید ولی به". با یک انگشتش به نگهبان اشاره کرد ".حاال که یه جواز از طرف ملکه داره، باید بهش احترام بذاریم"

توي این اطراف بهش گفته بودي رو تکرار ها  وجود یاغیي  همون چیزي که درباره. که باید فوراً از این منطقه خارج بشه
ش رو دوباره توي این منطقه پیدا کنید،  کنید و اگه ایهرن با کالسکه می رو تعقیبها  بهش بگو که دارید این یاغی. کن

راه به سمت نیکوبریسه به طرف شمال . فرض کنید و بالفاصله اعدامشون کنیدها  ا یاغیدستور دارید که اونا رو همدست ب
  ".بهشون بگو توي همون مسیر بمونن و قبل از اینکه حسابی از اینجا فاصله نگرفتن توقف نکنن. غربی میره

را بگیرد و او را به سمت  کوبید و کیالن رویش را گرداند تا بازوي سروان رایاناش  سینریک یک مشتش را بر روي سینه
افراد دیگر . تازد می که یافته بوداي  از پشت سرش صداي نگهبان را شنید که به سمت کالسکه. دوغاب ببردهاي  خیمه
  .کیالن را متوجه شدند که کسی نباید نزدیکش شود و به سراغ کارهاي دیگر رفتندي  کنایه

حد انجماد باالتر آمده بود و ابرها تقریباً تا سطح  دماي هوا از. ردداشت شل ک می را بسته نگهاش  بندي که جبه ،کیالن
  .رسید می مرطوب به نظراي  هوا به حد خفه کننده. زمین پایین آمده بودند

نگاهی  ".امشب تمام این گذرگاه و دره از مه پر میشه. تا امروز بعدازظهر مه از راه میرسه": سروان با نگاهی به آسمان گفت
وقتی که توي زمستون اینطوري . من تمام عمرم توي این کوهستان زندگی کردم". کیالن انداختي  م پرسشگرانهبه اخ

  ".گرم میشه، حداقل براي چند روز توي گذرگاها مه ایجاد میشه

. خوره می این خیلی به دردمون". رفتند را بررسی کرد می که به باال و در میان ابرهاي خاکستريهایی  کوهي  یهکوهپاکیالن 
  ".کنه می براي ترسوندن دشمن بهمون کمک. که توي ذهنم دارماي  مخصوصاً براي اون نقشه

  "که بگی قراره چی رو رنگ کنیم؟اي  خوب، حاال آماده"

امشب بهترین . ما چندتا نقشه طراحی کردیم تا به اهدافی که باید نابود بشن حمله کنیم". کیالن نفسی خسته را بیرون داد
 اینطوري براي غافلگیر کردنشون پیدا فرصتیگه یه د. اراست، چون اونا غافلگیر میشنا براي انجام این کشانس م

  ".بعدیمون هستني  بعد از امشب، اونا منتظر حمله. کنیم نمی

  ".اونا کارشونو خوب انجام میدن. دونن می افراد هم اهمیت امشب رو. می فهمم"



١٩ 

 

 

کنیم که  می امشب، این فرصت رو پیدا. هدف اصلی ما کشتن این افراده. برداریم در ضمن نباید چشم از هدف اصلیمون"
  .باید از این فرصت استفاده کنیم. تونیم نمی طوري انجام بدیم که تقریباً دیگه هیچوقت به این شکل این کار رو

  "چندتا شمشیرزن داریم؟"

کمتر از . نزدیک دو هزار نفر شمشیرزن هستن". ردک می را در ذهنش مرورها  ساکت بود و شمارهاي  رایان براي لحظه
افراد ي  دار و سواره نظام تقسیم میشن، به اضافه دار و تبرزین دار هستن و بقیشون هم بین نیزه شون کمان هشتصدتاي دیگه

  ".که یه ارتش نیاز داره، از گاریچی بگیر تا تیرساز و آهنگراي  دیگه

ترینا و اونایی  قویترینا و وحشی. خوام که حدود هزارتا شمشیرزن انتخاب کنی می ازت". کیالن سري براي خودش تکان داد
  ".که از همه بیشتر مشتاق نبرد هستن رو انتخاب کن

  "خوایم با این افراد چکار کنیم؟ می و اونوقت"

حل گردن و به ما م کنن و برمی می دشمن که کشتیم، اردوگاه دشمنو شناساییهاي  با لباس کشیک یه تعداد از افرادمون"
  .افراد کافی داریم تا کارایی که براي رسیدن به این اهداف نیازه رو انجام بدن. اهدافمون رو میگن

دشمن رو هاي  اونا اول از همه ترتیب فرمانده. یعنی کشتن دشمن. شمشیرزنا براي شروع کردن هدف اصلیمون هست"
 ترین زمان ممکن، هرچقدر که بتونن اون توي کوتاه میدن، تا در صورتی که مسموم نشده باشن، کار انجام بشه، و بعد از

  ".کشن می

کیالن داخل تمام آنها را چک کرد تا . دایره قرار داده شده بود آنها به دوجین چادري رسیدند که در کنار هم به شکل نیم
به سروان رایان  پایان چک کردن، بیرون بزرگترین خیمه ایستاده و در. مطمئن شود که طبق دستوراتش مجهز شده باشند

  .رو کرد

  "خوب، حاال باالخره بهم میگی که قراره چی رو رنگ کنیم؟"

  ".اون هزارتا شمشیرزن رو". کیالن با سرش تأیید کرد

  "قراره افراد رو رنگ کنیم؟ براي چی؟". سروان با بهت خیره شد

ي  هست که جنازه مترسن، براي همین می کشتناونا از ارواح دشمنایی که . ترسن می از ارواحها  ییهارا دي. ست خیلی ساده"
  .کنن، درست مثل ابینیسیا می خودشونو از محل مبارزه دوري  همرزماي کشته شده
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: ترسن بهشون حمله بشه می چیزایی که بیش از همه ازشي  قراره بوسیله. هاشون قراره به سراغشون بیاد امشب، ترس"
  ".یعنی ارواح

  ".ازایی تشخیص میدن که فقط لباسامون رو سفید کردیم، نه ارواحولی اونا ما رو به عنوان سرب"

قرار نیست چیزي به جز شمشیرشون رو با . قرار نیست لباسی بپوشن". کیالن از زیر ابروهایش به سروان رایان نگاه کرد
  ".درست قبل از حمله لباساشون رو درمیارن. خودشون داشته باشن که اونم مثل خودشون رنگ سفید میشه

  "چی؟". فک سروان از تعجب افتاد

ها، لباساشونو دربیارن و  باید برن توي خیمه. خوام که شمشیرزنا رو همین االن جمع کنی و اینجا بیاریشون می ازت"
. کشه خیلی طول نمی. ایستن تا خشک بشن می داغ هاي  بعد از فرو رفتن، نزدیک صخره. خودشونو توي دوغاب فرو ببرن

  ".تا موقع حمله. اره لباساشونو بپوشنتونن دوب می بعدش

  ".زنن می اونا بدون لباس یخ. ولی االن زمستونه". زده ایستاده بود سروان رایان شوك

کنه که با عجله برن حمله کنن و با  می در ضمن، سرما بهشون یادآوري. ما یه هواي نسبتاً گرم توي سرماي شدید داریم"
دشمن خیلی زود از شوکی که دچارش شده بیرون میاد و به . توي اردوگاه بمونن خوام که زیاد نمی .عجله بیان بیرون
  .زده رو بکشن و فرار کنن وحشتهاي  ییهارا ديخوام افرادمون حمله کنن،  می .کنه می مهاجمین حمله

که بدترین کنن  می وقتی که نیروهاي ما رو ببینن، اول فکر. ترسن می از ارواحها  ییهارا ديهمونطوري که گفتم، "
یه آدمی که از . اولین فکري که به ذهنشون میاد اینه که فرار کنن، نه اینکه بجنگن. کابوسشون هست، و خشکشون میزنه

بعضیاشون خشکشون . پشت بهش شمشیر خورده باشه، به همون راحتی کسی که از جلو شمشیر خورده باشه کشته میشه
رو به عنوان مردایی که خودشون رو رنگ سفید کردن، و نه ارواح، ها  ه مهاجمحتی اونایی ک. میزنه و نمیدونن که چکار کنن

  .بشناسن، براي لحظاتی گیج میشن

. گیجی لحظاتی هستن که ما نیاز داریم تا با شمشیر بکشیمشون رسیم، همون لحظات کوتاه می وقتی که به هر گروهی"
  .ه تردید و دودلی هستتوي نبرد، فرق بین کشتن و کشته شدن، معموالً فقط یه لحظ

بیش از . اگه به مبارزه طلبیده شدن، باید فرار کنن و برن سراغ افراد دیگه. شمشیرزنا نباید مشغول جنگ تن به تن بشن"
. تن به تن اشتباههي  براي کشتن وجود داره؛ اگه بشه از مبارزه اجتباب کرد، تلف کردن وقت براي مبارزهآدم کافی ي  اندازه

 .کشته شدن، دیگه مهم نیست کدوم یکی از سربازاها  بعد از اینکه فرمانده. که سربازاي دشمن کشته بشنخوام  می من فقط
  .خوام که افرادمون مبارزه کنن، مگه اینکه مجبور باشن؛ مبارزه فقط بی جهت زندگیشون رو به خطر میندازه نمی
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  ".دستورات باید این باشن. ید بیرونتونید بکشید، و با عجله بیا می با عجله برید اونجا، تا جایی که"

کردم که از خودم چنین چیزي رو بشنوم،  نمی هیچوقت فکر". گرفت اخمی کرد می سروان رایان همانطور که اینها را در نظر
ون اول زیاد از این ایده خوششون نمیاد، ولی از مافراد. ولی به نظر میاد که ممکنه این یه تاکتیک عجیب و موفق باشه

  .دونم که بعدش یکم نظرشون درموردش بهتر میشه می براشون توضیح میدم و. کنن می رات اطاعتدستو

چیزي که هیچ ". باالخره لبخندي موذیانه زد ".چنین چیزي نشنیدم، و مطمئنم که دشمن هم نشنیدهي  تا حاال درباره"
  ".کنه می شکی توش نیست اینه که حسابی غافلگیرشون

خوشحالم که یه سروان ارتش گالیا، . خوبه". این مقدار از نقشه کنار آمده بودبود که سروان با  کیالن خیالش راحت شده
  .هام شور و ذوق داره برنامهي  سروان ارتش سرزمین میانه، درباره

ه من و لطفاً در مدتی ک. غاب فرو کننوخوام که دستور بدي زین و تجهیزات اسب منو بیارن اینجا و توي د می حاال، ازت"
  ".توي خیمه هستم چندتا نگهبان بیرونِ اینجا بذار

  ".کنید می حتماً شوخی.... گیر اعترافمادر .... خواید نمی زین شما؟ شما که". چشمان سروان گشاد شدند

ن که شون به یه فرمانده نیاز دار اونا توي اولین حمله. خوام کاري رو انجام بدن که خودم انجامش نمیدم نمی من از افرادم"
  ".قصدم اینه که رهبریشون کنم. اطرافش جمع بشن

و به . شما یه زن هستید.... گیر اعترافولی مادر ". زده شده بود مبهوت و وحشت .وان رایان قدمی به عقب برداشتسر
، گیر اعترافمادر . ...در واقع، شما". ظاهراً بدون اختیار، ارزیابی کوتاهی از سر تا پاي او کرد ".هیچوجه زن زشتی هم نیستید

  .سروان ساکت شد ".منو ببخشید

  ".حرفتو بزن، سروان. افرادت سربازایی هستن که یه مأموریت دارن"

تونید ازشون انتظار داشته  نمی خوب،....اینا. گیر اعترافاینا مرداي جوون هستن، مادر ". سروان حسابی سرخ شدي  چهره
 اونا". کرد می کرد کلماتی بیابد، فکش بی صدا حرکت می نطور که سعیهما ".اونا مرداي جوون هستن... باشید که 

این قضیه باعث میشه که به حد غیر قابل تحملی . کنم می ، خواهشگیر اعترافمادر . تونن واکنش خودشونو کنترل کنن نمی
  .دادن نداشته باشدسروان اندکی خود را عقب کشید و امیدوار بود که بیش از این نیازي به توضیح  ".شرمنده بشید
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 "شنیدي؟ 3شاهاريي  افسانهي  سروان، تا حاال درباره". کیالن لبخندي کوچک به او زد تا سعی کرده و ترس او را آرام کند
معروف هستن داشتن به  هارا ديکه االن به اسم هایی  وقتی که طوایف و سرزمین". سروان سرش را به اطراف تکان داد

یا بهشون . محفل امپراتوري بودي  فتح و استیال و پیوند دادنِ اونا بهم، درست مثل شیوهي  خوردن، شیوه می هم پیوند
  .شدن نمی شدن و فتح هم نمی ملحق هارا ديمردم شاهاري به . کردن می شدي و یا فتحت می ملحق

ن وحشت داشته باشن، یی حسابی ازشوهارا ديجنگیدن که باعث شده بود نیروهاي  می اونا به قدري با جدیت و وحشیانه"
اونا . مردم شاهاري هیچ چیزي رو بیشتر از جنگیدن دوست نداشتن. اونم نیروهایی که از لحاظ نفرات چندین برابرشون بودن

 تحریک شده.... زده و تحریک شده بودن که به حالت برهنه و، خوب  باك و هیجان رفتن به جنگ بیي  بقدري درباره
  ".رفتن می

تمام ". کیالن به داستانش ادامه داد. باال آورد تا سروان رایان را با نگاهی خیره و دهانی باز از تعجب ببیندکیالن نگاهش را 
. کیالن گلویش را صاف کرد ".ترسن می اونا همشون، حتی تا امروز، از شاهاري. دونن می شاهاري روي  افسانهها  ییهارا دي

  .زده بشن براشون بیفته، فقط باعث میشه که افراد محفل بیشتر وحشت....  اون اتفاق.... اگه افرادت وارد نبرد بشن و "

مطالب مهمتري توي ذهنشون دارن،  اونموقع. باشنداشته شرمندگی براي  ینگران نیازي بهاد که افر کنم نمی اگرچه فکر"
ه، چون فقط باعث کن می و اگر هم چنین اتفاقی بیفته، خوب، اونوقت باید بدونن که این منو خوشحال هم. ندکشته نشمثل 

  ".ترس بیشتري توي دل دشمنامون بیفته همیشه ک

، ولی گیر اعترافمنو ببخشید مادر ". را جابجا کردها  هایش برف سروان رایان باالخره نگاهش را به زمین انداخت و با چکمه
  ".ر بیفتیداین باعث میشه که شما بخاطر هیچ دلیل چندان مهمی به خط. من هنوزم از این قضیه خوشم نمیاد

اول اینکه وقتی دیشب من اردوگاه محفل رو . دو تا دلیل مهمتر هستن که من باید این کارو انجام بدم. این حقیقت نداره"
گیرن  می هیچ شکی ندارن که اون پنجاه مرد منوها  ییهارا دي. کردن می ترك کردم، حدود پنجاه تا مرد داشتن منو تعقیب

  ".کشن می و

  "گردن؟ می زنن و دنبال شما می منظورتون اینه که االن پنجاه تا مرد دارن اطراف پرسه". ض شدسروان بدنش منقب

وقتی که منو سرتا پا سفید، . دونن نمی ولی افرادي که توي اردوگاه هستن اینو. تا آخرین نفرشون. اونا همشون مردن. نه"
کنن که روح من اونجا بینشون  می شدم، و فکر می ایدکنن که من کشته شدم، همونطوري که ب می مثل یه روح ببینن، فکر

  ".این قضیه فقط باعث میشه که بیشتر بترسن. هست

                                                           
٣ Shahari 
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  "و دلیل دوم چیه؟". نگاهی به کیالن انداخت "...!هر پنجاه نفر"

نن که وقتی که اون افراد محفل منو ببینن، چه فکر ک". صدایش به آرامی شنیده شد. کیالن براي لحظاتی به او خیره ماند
تونن افراد  نمی در مدتی که خیره شدن،. من یه روح هستم یا یه زن لخت که جلوشون روي اسب نشسته، بهم خیره میشن

  ".کنه می این کار توجه اونا رو از افراد به من پرت. تونیم اونا رو بکشیم می ولی ما. ما رو بکشن

من حاضرم هر شرمندگی رو تحمل کنم، اگر که باعث ": دادکرد و کیالن ادامه  می سروان همانطور در سکوت به او نگاه
  ".من باید این کارو بکنم تا بهشون کمک کنم و زنده نگهشون دارم. بشه زندگی حتی یک نفر از افرادمون نجات پیدا کنه

  .هایش نگه داشت سروان نگاهش را به زمین انداخته و دستانش را در جیب

 تا قبل از این. فردیه که اینقدر به مردمش اهمیت میده گیر اعترافتم که مادر دونس نمی هیچوقت": کنان گفت زمزمه
 يهیچ چیز". باالخره نگاهش را باال آورد ".دونستم که اصالً اون اهمیت میده که چه اتفاقی براي هرکدوم از ما میافته نمی

  "هست که بتونم بگم و شما رو از این کار منصرف کنم؟

. آرام کرداي  خنده ".تونه منو از این کار بازداره، و تو اون نیستی می یه مرد توي دنیا هست کهفقط ". کیالن لبخندي زد
  ".کرد می قدغنخوام بکنم، مطمئنم که برام اینکارو  می دونست که چه کاري می در واقع، اگه اون"

پس ". به نشان نفی تکان داد کیالن سرش را "یه مرد؟ اون مرد جفت شماست؟". سروان بر احتیاطش غلبه کرد کنجکاويِ
  "کسیه که قراره به عنوان جفتتون انتخاب کنید؟

. حداقل امیدوارم که باهاش ازدواج کنم. اون کسیه که قراره باهاش ازدواج کنم. نه". کیالن با خوشی نفس عمیقی کشید
اون . اسمش ریچارده". سروان لبخند زدي  گیج شدهي  با دیدن چهره ".اون ازم خواسته که باهاش عروسی کنم

  ".جستجوگره

پرسم که نباید، بهم بگید که ساکت شم، ولی  می اگه دارم چیزي رو". سروان رایان بدنش منقبض شد و نفسش قطع شد
 فکر.... منظورم اینه که، جادوي شما باعث میشه که .... کردن تا  می ا از قدرتشون استفادهگیر اعترافکردم که تمام  می فکر
  ".ازدواج کنن.... ا بتوننگیر اعترافه کردم ک نمی

  ".تونه بهش آسیبی بزنه نمی داره و قدرت من اون موهبت .چارد منحصر به فردهولی ری. تونن نمی اگیر اعتراف"

  ".گیر اعترافبراتون خوشحالم، مادر . خوشحالم". سروان رایان باالخره لبخند زد
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.... ي  این قضیهي  قتی باهاش مالقات کردي، به خودت جرأت نده که دربارهولی اگه یه و". کیالن یک ابرویش را باال برد
بگی که به من اجازه اگه بهش . چنین قضایایی دارهي  اون نسبتاً دیدگاه سنتی درباره. وانمود به روح بودن براش چیزي بگی

  ".رهب می ت رو تا از افرادت برهنه اینور و اونور برم، احتماالً کلهدادي با هزار

  .زده بر صورت سروان خندید وحشتي  کیالن به چهره

  ".سروان، من یه شمشیر الزم دارم"

  "!خواید مبارزه هم بکنید؟ می حاال! یه شمشیر؟"

یی دلش بخواد که به شرافت من هارا ديسروان، اگه من اونجا لخت نشسته باشم و بعد یه ". کیالن به سمت او خم شد
  "خودم دفاع کنم، مگه اینکه یه شمشیر داشته باشم؟ دست درازي کنه، چطوري باید از

  ".خوب، منظورتونو متوجه میشم. اوه"

شمشیر را در دو . آن بیرون کشید را از هم گشود و شمشیر خودش را از قالفاش  فکري چهره. اندیشیداي  سروان لحظه
حکاکی شده بود و در اش  تیغهي  وي پهنهشمشیري قدیمی بود که نقشی به روش قدیمی بر ر. گرفتدست به سمت کیالن 

  .پیچان فوالد را به نمایش بگذاردهاي  شیارهاي آن اسید استفاده شده بود تا الیه

اون گفت که این مال پدرش بوده، اینکه . شاهزاده هارولد بهم داده شدهي  این شمشیر وقتی که من سروان شدم، بوسیله"
 ".ر اینو توي جنگ به دست گرفته بودهایشون گفتن که شاه وایبرن یه با. رن بودهاین شمشیري بوده که مال خود شاه وایب

 البته یه پادشاه شمشیراي زیادي داره و تعداد زیادي از اونا رو حداقل یه بار توي جنگ به دست". باال انداختاي  شانه
چندان بنابراین . مورد استفاده قرار گرفته شینکه این شمشیر بوسیله یه پادشاه در دفاع از سرزم گیره، تا بعداً گفته بشه می

، من خیلی اریددرخودتون ب ولی اگه اینو به عنوان شمشیرِ". با نگاهی منتظر به باال نگاه کرد ".ارزشمند یا چیزي نیست
ي خیلی هم مناسب به نظر میرسه که، خوب، چون شما دختر شاه وایبرن هستید، فکر کنم باید شمشیر اونو تو. مفتخر میشم

  ".شاید این جادو یا چیزي داشته باشه و در حفاظت از جونتون کمکتون کنه. جنگ استفاده کنید

  .کیالن با احتیاط شمشیر را از روي دستان او برداشت

 من با افتخار این شمشیرو به دست. کنی؛ این واقعاً ارزش داره می تو اشتباه. این برام خیلی ارزشمنده. ممنونم، بردلی"
افتم، اونموقع بهت  می وقتی که چند روز دیگه کارم تموم شد و به سمت آیدیندریل راه. دارم نمی ولی نگهش. گیرم می
هم مورد  گیر اعترافمادر ي  یه شاه، بلکه بوسیلهي  گردونمش، و اونوقت تو یه شمشیري داري که نه تنها به وسیله برمی

  ".استفاده قرار گرفته
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  .سروان با این فکر لبخندي زد

  "حاال، میشه لطفاً اطراف این خیمه نگهبان بذاري؟ و بعدش ترتیب شمشیرزنا رو بدي؟"

  ".گیر اعترافالبته، مادر ". گذاشتاش  سروان لبخند کوچکی زده و مشتش را بر روي سینه

ي  بر روي چهره. گشت ه همان زودي داشت با سه مرد برمیرفت، سروان ب می گرمي  همانطور که کیالن به داخل خیمه
  .رسید می سروان اخمی بود که به جدیت اخم هر افسر دیگري که کیالن دیده بود

ذارید هیچکسی  نمی دارید و می توي حمامشون هستن، پشتتون رو به طرف خیمه نگه گیر اعترافو در مدتی که مادر "
  "!روشن شد؟. نزدیک بشه

  ".بله، سروان": زده باهم گفتند سه سربازِ وحشت

. هایش را ستینش را بیرون آورد، و سپس لباسپوي  میان گرما، کیالن شمشیر را به وان تکیه داده و جبه داخل خیمه، در
سرش به . رود می باال آمده و دوباره پایینهایی  کرد که شمکش در موج می حس. آنقدر خسته بود که حالت تهوع داشت

  .کرد می از حالت تهوع مبارزههایی  رفت که باید با دوره می قدري گیج

کیالن پاهایش را به نوبت از . ولی این یک حمام نبود. دوغاب داغ بود، مانند حمامی دلپذیر. دستش را درون دوغاب کشید
شیري رنگ احساس ي  هایش در آن حوضچه سینه. سفید صاف و ابریشمین کرد آبِروي لبه بلند کرده و خودش را داخل 

ایش را در اطراف وان انداخت و چشمانش را بست و وانمود کرد که این یک حمام براي چند دقیقه، بازوه. کردند می شناوري
  .اما نبود. توانست یک حمام باشد می کرد که این می شدیداً آرزو. داغ است

مادر  او به مانند رسم همیشگیِ. داد تا مردانی را زنده نگه دارد و مردانی دیگر را بکشد می این چیزي بود که باید انجام
  .ه با لباس سفیداما اینبار نه مانند همیش کرد، می ، رنگ سفید به تنگیر افاعتر

آن در طول بدنش، بر روي شکمش ي  هایش نگه داشت و تیغه را میان سینهاش  کیالن شمشیر پدرش را بلند کرده و دسته
هایش را با آن  داشت تا ران قوزك پاهایش را برهم گذاشته و پاهایش را از هم جدا نگه. و در میان پاهایش قرار گرفت

با دست دیگرش بینی خود را فشار داده و چشمانش را محکم بست و نفس عمیقی کشید، و سپس خود را در . ردسالح نب
  .دوغاب فرو برد
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در اي  اي تپه گیاهان که از شیب مالیم جادهاز تیره و شرجی، نمناك و خفه کننده ریچارد و خواهر ورنا در میان تونلی 
 خودشان را نگههاي  نه فقط برگها  شاخه. کردند می در دور دست حرکتها  مسیري به سمت صداي مبهم و وهم آور فلوت

کمرنگی که به صورت هاي  خورد و خزه می ه نوع که در میان و باالي آنها پیچاز همهایی  داشتند، بلکه وزن تاك می
 ي درختان، و در باالي سر، میان تنهي  فاصله ها در اطراف، خزهي  پرده. کردند می باریک آویزان بودند را نیز تحملهایی  پرده

  .کرد می تقریباً به طور کامل آسمان و نور را مستور

رسید در تالش براي عقب نگه داشتن حیات سبزِ درهم پیچیده  می ر هر طرف قرار داشت و به نظردیوارهاي کوتاهی که د
همان گیاهان افتاده و به مرور با روپوش خزنده و پربرگ حیاتی که قرار بود سرکوب  ساخته شده بودند، در عوض در دامِ

کامل از دیوار را هایی  و قسمت تاك بیرون زده هاي سنگی، شاخههاي  از درزهاي میان بلوك. کنند، پوشیده شده بودند
را از دیوار به بیرون هل داده بودند تا با هایی  تر شده و گهگاه سنگ ضخیمها  در بعضی جاها شاخه. پوشانده و خفه کرده بود

ها شکاري بودند که رسید که گویی دیوار می به نظر. نتواند به زمین بیفتدها  اي مورب آویخته باشد و بخاطر تورِ پیچک زاویه
  .شدند می یک شکارچی عظیم الجثه بلعیدهي  بوسیله

بر باالي دیوارها در هر طرف، . انسانهاي  حیات جنگل دست نخورده بود؛ جمجمهي  فقط یک قسمت از دیوارها بوسیله
سته و هرکدامشان رسید، بر روي تکه سنگ پوشیده از گلسنگ خودشان نش می با فواصلی که حداکثر به یک مترها  جمجمه

چشم و هاي  کوچک با سوراخهاي  کردند که گویی تعداد بیشماري گلدسته می اي را ایجاد عاري از گیاه بوده و منظره
  .را از دست داده بودها  جمجمه ي ریچارد شماره. لبخندهاي پر از دندان به آنها خیره شده است

او و خواهر ورنا از زمان آخرین جر و بحثشان با هم . لبه کنداش غ توانست بر سکوت لجبازانه نمی کنجکاوي و وحشتش
ترجیح داده بود تا نوبت نگهبانی و باقی شب را به  وریچارد حتی به همراه ورنا در اردوگاه نخوابیده بود . صحبت نکرده بودند

این بار . رسید نمی یچاردباالخره این بار سکوت از روي خشم ورنا به پاي سکوت ر. شکار و خوابیدن با گرچ سپري کند
هر دو نفر خود را با نگاه کردن . کند می ریچارد اصالً قصد نداشت تا فردي باشد که معذرت خواهی کرده و روابط را اصالح

  .کردند می به هر چیزي جز همدیگر سرگرم و راضی
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ریچارد اخم کرده و سعی . شد می و تکهد ،راه دست، جاده در اطراف هرمی راهدر دور. ده و نور آفتاب واردش شدجاده پهنتر ش
کمرنگ که ايِ  قهوههاي  ببیند که چه چیزي باعث شده هرم به این شکل به نظر برسد، شکلی مرکب از نقطهتا کرد 
از همان جایی که بر روي بانی نشسته بود، تخمین زد . منظم به صورت افقی بر رویش قرار داشتندهاي  با فاصلههایی  ردیف

  .تفاع آن هرم سه برابر قد خودش بر روي اسب باشدکه باید ار

هاي  نقطه. استخوان انسان. شدند، ریچارد متوجه شد که آن هرم تماماً از استخوان تشکیل شده می همانطور که نزدیک
چیده  منظم در کنار همهایی  دست و پایی بودند که در الیه ساقِهاي  بوده و نوارها نیز استخوانها  جمجمه ،رنگاي  قهوه

شدند،  می رد همانطور که از کنارش. رفته باشدمنظم بکار ي  هزار جمجمه در این تپهها  زد که باید ده می حدس. شده بودند
  .رسید که اصالً توجهی به آن بکند نمی ریچارد خیره به آن نگاه کرد؛ خواهر ورنا به نظر

سطح . رفت می شهري تیره و تار در وسط جنگل انبوهعریض به داخل میدان عمومی ي  ها، جاده ي استخوان آنسوي تپه
مزارعی که کمتر از یک ساعت پیش از کنارشان عبور آن صاف باالي تپه از هر درختی پاکسازي شده بود، درست مانند 

  .نده بودکرد

ر داده شده چوبی قراهایی  مترسکتازه شخم خورده بود و  ،زمین. شدند می رسید که براي کاشت آماده می مزارع به نظر
 اکنون فصل زمستان بود، با اینحال، در این مکان مردم محصول. بودند تا پس از کاشت بذرها، پرندگان را فراري دهند

  .به نظر ریچارد این یک شگفتی بود. کاشتند می

برسد، حتی بیشتر  انگیز به نظر به جاي آنکه آن شهر وسیع، که تمام گیاهانِ اطرافش از سطح آن زدوده شده بودند، باز و دل
صاف داشتند و ظاهرشان با هایی  مربع شکل بوده و سقفها  ساختمان. رسید می بسته و تیره به نظر ،از مسیر تونل مانند

ها،  نزدیک به سقف و در باالي سطح هر طبقه از ساختمان. مالتی تیره و کدر به رنگ پوست درختان پوشیده شده بود
کوچک بوده و هرگز بیش از ها  پنجره. کردند، از مالت دیوارها بیرون زده بود می را تحمل که بارِ سقفهایی  انتهاي کنده

. نامنظم قرار داشتندهایی  متفاوت بود، اما بیشترشان در دستهها  ارتفاع ساختمان. یک پنجره در دیواري وجود نداشت
  .طرح نداشتندتنوع در اي  ذرهفاوتشان در ارتفاع، از آنها بجز تهیچکدام . داشت می بایست چهار طبقه می بلندترین ساختمان

رسید که خیلی ساده مکانی  می میدان عمومی به نظر. دست مبهم کرده بودها را در دور مه و دود چوب، آسمان و ساختمان
شده و به میدان، خیلی زود تمام . بوداي  در هر اندازه موجود بازِ در اطراف دیواري در وسط آن است، و تنها مکانباز 

 دادند، منتهی می ساز را تشکیل انسانهایی  طرفشان به باال رفته و دره باریک و تیره که دیوارهاي صاف در دوهایی  خیابان
 هم و بزرگ، از روي خیابان پل زده و آن را به تونلی تیره تبدیلهاي نزدیک ب در باالي سر، تعداد زیادي از ساختمان. شد می
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هاي  روبروي هم، رختهاي  پل مانند در باالي سر نبودند، در میان پنجرههاي  ی هم که ساختمانکردند، و در جاهای می
  .راکد و متعفن بودهاي  سنگفرش بودند، اما بیشتر آنها پوشیده از گل و انباشته از آبها  بعضی خیابان. شسته آویزان بود

دست به  رفتند، می راهها  ده و با پاي برهنه در میان لجنباریک را پر کرهاي  گشاد و آویزان، خیابانهاي  مردمی با لباس
آب را بر سر حمل کرده و آنها هاي  زنانی که کوزه. کنار درها نشسته بودندهایی  کردند، یا در دسته می سینه ایستاده و تماشا

ی براي عبور سه اسب باز چسباندند تا فضاي کاف می با کمک یک دست متعادل نگه داشته بودند، خود را به دیوارهافقط را 
کردند، آنها بدون هیچ اعتنایی مسیرشان را در میان چاه و  می همانطور که ریچارد و خواهر ورنا از کنارشان عبور. کنند
  .کردند می طیهایشان  خانه

لبه، گرد، تیره، و  بدونهایی  مردها کاله. عریض نشسته و یا به دیوارها تکیه داده بودندهاي  تر در میان درگاه چند مرد مسن
نقاشی شده بر رویش با دست ظاهراً به رنگ روشن هایی  عمودي در اطراف، که عالمتهایی  با سطح صافی در باال و دیواره

هنگامی که ریچارد و خواهر ورنا از . کردند می باریک را دودهاي  با دستههایی  تعداد زیادي از مردها، پیپ. بود، بر سر داشتند
بعضی از . کردند می نگاه ،کرد می شد و همه به دو غریبه و سه اسبی که عبور می ساکتها  کردند، صحبت یم محلی عبور

  .کشیدند می که بر گوش چپشان آویزان بود راهایی  گوشواره بدون آنکه حواسشان باشد مردها،

. برد می تیرههاي  هزارتوي ساختمان باریک هدایت کرده و آنها را بیشتر به عمقهاي  خواهر ورنا مسیر را در میان خیابان
تري رسیدند، ورنا توقف کرد، رویش را به ریچارد کرده و با لحن هشدار  هنگامی که باالخره به خیابان سنگفرش عریض

  .آرامی صحبت کردي  دهنده

جِندي" طول سرزمینشون  ما باید در. سرزمین اونا یه جنگل خیلی وسیعه و به شکل یه هالل ماه هست. هستن 1اینا مردم م
که یکم قبل دیدیم هایی  اون جمجمه. کنن می اونا ارواح رو تقدیس. شون رو بریم سفر کنیم، و تمام مسیر تا اون سرِ منطقه

  .هاشون براي ارواح بود مربوط به قربانی

اید از سرزمینشون ب. شون رو نداریم دارن که قابل نکوهشه، ولی ما قدرت عوض کردن عقیدهاي  اگرچه که عقاید احمقانه"
اون هاي  جمجمهي  ما هم میره پیش بقیههاي  تو همون کاري که ازت بخوان رو انجام میدي، وگرنه جمجمه. رد بشیم

  ".تپه

روي قرپوس زینش گذاشته بود، نشست بر همانطور که دستانش را . یا بحثی با او بکند ی دادهریچارد حاضر نشد هیچ پاسخ
  .و به راه افتاد ها نگاه کرد، تا آنکه ورنا باالخره دوباره رویش را گرداندو بدون هیچ احساسی ورنا ر

                                                           
١ Majendi 
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شاید حدود هزار مرد . پس از آنکه از زیر ساختمانی پل مانند و کم ارتفاع عبور کردند، وارد میدانی باز و اندکی توگود شدند
دیگري که دیده بود، این مردها نیز همگی مانند مردان . کوچک جمع شده بودندهایی  در اطراف حرکت کرده و یا در گروه

در ضمن تمام این مردها . آویزان به گوش داشتند، اگرچه اینها به جاي چپ، در گوش راست خود آن را داشتندهایی  گوشواره
ده بر خالف مردان دیگر، هیچکدام از اینها بر روي سرهاي تراشی. شمشیرهایی کوتاه و کمربندهایی سیاه به کمر بسته بودند

  .شان کالهی نگذاشته بودند شده

از مردان را بر خود جاي داده بود که رو به داخل و چهارزانو در اطراف ستونی اي  در وسط میدان، سکویی باال آمده و حلقه
به با لباس سیاه در اطراف مردها نشسته و رویشان ها  از زناي  حلقه. انگیز از اینجا بود منبع آهنگ وهم. کلفت نشسته بودند
  .سمت بیرون بود

زنی درشت هیکل با لباسی تیره و مواج، پشت به ستون ایستاده بود و پشت دستش را به آرامی بر روي ستون باال برد و 
همانطور که زن آمدن ریچارد و خواهر را به داخل میدان . گرهی که در انتهاي طنابی آویخته از یک زنگ بود را گرفت

زنگ در سطح میدان منتشر شده و مردها را در سکوت فرو  هنگامی که طنین نافذ. نواخت کرد، یک بار زنگ را می تماشا
  .برد و نوازندگان فلوت را به نواختن سریعتر واداشت، خواهر ورنا ناگهان متوقف شده و ریچارد را نیز متوقف کرد

ن زنگ یه اعالم آمادگی براي در ضمن ای. براي ارواح دشمنانشون هشداري. این یه هشدار بود": خواهر ورنا گفت
به ارواح هشدار داده شده و به . این مردایی که توي این میدون هستن جنجگوهاشونن. جنجگوهاي حاضر در اینجاست

ي  خواهر ورنا نگاهی به چهره ".ردیماگه اون زن دوباره صداي زنگ رو دربیاره، ما م. جنجگوها اعالم آمادگی داده شده
  ".این یه مراسم قربانیه، تا ارواح رو راضی و آروم کنه". ختحالت ریچارد اندا بی

ص و زنانِ سیاه پوش ایستاده و شروع به رقي  حلقه. را گرفتندهایشان  ورنا مردانی را تماشا کرد که آمده و افسار اسب
رد عمداً به دقت هنگامی که خواهر ورنا دوباره به او نگاه انداخت، ریچا. دندکرآور  چرخیدن به همراه آهنگ اضطراب

وقتی که ورنا . ورنا نفس عمیقی کشیده و از اسب پیاده شد. شمشیرش را چک کرد تا مطمئن شود که در قالفش آزاد است
  .با ناراحتی گلویش را صاف کرد، ریچارد نیز از اسب پایین آمد

اطراف ستون چوبی و زنِ ایستاده در  پوشی که در خواهر ورنا رداي نازکش را محکم دور خود پیچید و همانطور که زنان سیاه
  .کرد، با ریچارد صحبت کرد می چرخیدند را نگاه می رقصیدند و می وسط

جنگلی و باطالقی رو وسط خودش محبوس  ي منطقهکنن که یه  می مردم مجندي توي یه سرزمین هاللی شکل زندگی"
کنن، یه گروه وحشی و  می شوم زندگی ي منطقهمردمی که در مرکز اون . کنن می توي اونجا دشمنانشون زندگی. کرده
 حتی اگه. از سرزمینشون رد بشیم، چه برسه به اینکه راهنماییمون کنن تافرهنگن و به هیچکدوم از ما اجازه نمیدن  بی
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به تنها راهی که بتونیم . کردیم نمی و پیداشدیدم و هیچوقت راهمون می یه ساعت گم تونستیم ازشون اجتناب کنیم، ظرف می
هاللی شکلی که مال مجندي هست، ي  قصر پیشگوها که اونطرف سرزمین این وحشیا هست برسیم، اینه که از روي منطقه

  ".که وسط این هالل هستن، قرار گرفتههایی  بین دو رأس هالل، و اونطرف وحشیمقصد ما . سرزمین وحشیا رو دور بزنیم

مردم مجندي ". کند و سپس ادامه داد می که ریچارد حداقل گوش انداخت تا مطمئن شوداش  ورنا نگاهی از روي شانه
عبور از ي  براي اینکه به ما اجازه. نهست کنن، درحال جنگ می که توي اون جنگل باطالقی زندگیهایی  همیشه با وحشی

  .نبا اونا و ارواحشون هم پیمان هستیم، نه با دشمنانشوده بشه، باید ثابت کنیم که ما سرزمین مجندي دا

ي  براي اینکه به ما اجازه. همین دشمناست که براي ارواح مجندي قربانی شدنهاي  که دیدیم جمجمههایی  اون جمجمه"
عالوه بر اون، این مردم معتقدن که هر کسی داراي موهبت باشه، . عبور داده بشه، باید توي این قربانی بهشون کمک کنیم

اگه یه قربانی با کمک یه مرد جوان که داراي موهبت هست انجام بشه، باعث  .یه ارتباط مخصوص و مستقیم با ارواح داره
یه . معتقد هستن که این کار براي مردمشون حیات بخشه. مردم عنایت بشهي  میشه تا رحمت مقدس ارواحشون به همه

  .حیات مقدس

خوان و معتقدن که این کار  می از ماوقتی که ما پسراي جوون رو براي اولین بار میاریم، مردم مجندي این مشارکت رو "
کنه که اون مردمی که اینا باهاشون در جنگ  می در ضمن این مراسم تضمین. کنه می ارواحشون رو به مردم مجندي متصل

ي  به عقیده. رسونن نمی کنن، و هیچوقت به اونا کمکی می هستن، از جادوگرا متنفر بشن، چون جادوگرا به مجندي کمک
  ".ین قضیه باعث میشه که دشمنشون فاقد یه کانال مقدس با دنیاي ارواح باشهها، هم مجندي

شمشیرهایشان را طوري روي زمین گذاشتند . مردانی که در میدان حاضر بودند، همگی شمشیرهاي کوتاهشان را کشیدند
  .ندم کردبا سرهاي تاس تعظیزانو زده و که نوك آن به سمت زنی که در مرکز ایستاده بود باشد، و همه 

اون کسیه که با ارواح مؤنث در . مادري  ملکه. زنی که زنگو به صدا درآورد، همون زنی که وسط هستش، رئیس این مردمه"
اون تجسم یه میزبان و جایگاه براي بذر مقدس از . ارواح حاصلخیزي توي این دنیاستي  ف و نمایندهاون معرّ. ارتباطه
  ".دنیاي ارواحهي  ناحیه

  .پوشِ رقصان به صف شده و از روي جایگاه به سمت ریچارد و خواهر حرکت کردند زنان سیاه

خواهر ورنا نگاهی  ".ما قبول کنني  هاش رو میفرسته تا پیشنهاد مشارکت در قربانی رو از ناحیه مادر داره نمایندهي  ملکه"
معناي این کارشون اینه که . خوش شانسیمما ". ردایش مشغول کردي  گوشهور رفتن به به باال انداخت و سپس خود را با 

شدیم صبر کنیم تا یکی از  می اگه میومدیم اینجا و کسی رو نداشتن، مجبور. اونا یه نفر رو براي قربانی کردن دارن
  ".گیره، حتی چند ماه می بعضی وقتا این قضیه چند هفته وقت. دشمنانشون رو دستگیر کنن
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  .ریچارد هیچ نگفت

تو رو میبرن به جایی که زندانی ". پوشی که به سمتشان میامدند کرده و به ریچارد رو کرد سمت زنان سیاهورنا پشتش را به 
تقدیس نکردن قربانی اونا، به . اونجا بهت این فرصت داده میشه تا تقدیس و تصدیق خودت رو به اونا بدي. نگهداري میشه
کنه اینه که تو هم  می اگه تقدیس نکنی، تنها چیزي که تضمین. خواي خودت قبل از قربانی کشته بشی می این معناست که
  .کشته میشی

مجبور نیستی که اون فرد رو با دستاي . تونی قربانی اونا رو تقدیس کنی می با بوسیدن چاقوي مقدسی که بهت میدن"
رو تقدیم کرده باشی، و اونا فقط باید چاقو رو ببوسی تا مراسم قربانی رو تقدیس کرده باشی، تا تقدیس ارواح . خودت بکشی

ولی تو باید قربانی کردن اونا رو تماشا کنی، تا ارواح بتونن قربانی کردن رو از طریق . خودشون قربانی رو انجام میدن
عقاید این مردم واقعاً ". شدند انداخت می پوشی که نزدیک به زنان سیاههایش  ورنا نگاهی از روي شانه ".چشماي تو ببینن

  ".وقیحه که زشت و

اي  زده و با چهرهاش  ریچارد دستانش را به سینه. کشید و دوباره به ریچارد رو کرد یعمیق ورنا از روي تسلیم و ناچاري نفس
  .درهم به او خیره شده بود

. دونم که از این قضیه خوشت نمیاد، ریچارد، ولی این کار براي سه هزار سال صلح رو بین ما و مجندي حفظ کرده می"
اون . کنه می که تلف بیش از اون تعداديهایی  رو نجات میده، زندگیها  چه یه تناقض به نظر میاد، ولی این کار زندگیاگر

 قصر و مردم متمدنِ. کنن می جنگن، بلکه به ما هم حمله می که دشمن اینا هستن، نه تنها با مردم مجنديهایی  وحشی
  ".گیرن می شدید اونا قرار هاي و حمله غارت مورددنیاي قدیم، هر از چندي 

  .ریچارد با خود فکر کرد که جاي تعجبی هم ندارد، اما چیزي نگفت

تمام زنها . سیاه را در مقابل آنها ایجاد کردنداي  پوش توده او ایستاد، و زنان سیاهي  خواهر ورنا به کنار رفته و شانه به شانه
سیاهشان موها و همه جاي بدنشان به جز هاي  ت هیکل بوده و لباستمام آنها درش. ها مسن بودند، شاید به سن مادربزرگ

  .پوشانید می شان را چروکیدههاي  صورت و دست

سرش را براي تعظیم به . محکم کرداش  زبر لباس را بر روي چانهي  ها، با انگشتانی الغر و استخوانی پارچه یکی از زن
. ما حدود یک روز میشه که از اومدن شما خبر آوردنهاي  بان دیده. خوش اومدید، زن خردمند". خواهر ورنا خم کرد

اگرچه که انتظار حضور شما رو . خوشحالیم که شما رو در بین خودمون داریم، چرا که زمان قربانیِ کاشت محصول رسیده
  ".هست ارواح مقام ازنداشتیم، اما حضورتون، و اینکه تقدیس شما رو در قربانی داشته باشیم، تجلیل واالیی 
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انداخت، سپس دوباره با خواهر ورنا صحبت  اورسید، نگاهی به سر تا پاي  می ریچارد قدشي  پیرزن، که فقط تا زیر سینه
  .کرد

  ".این یه مرد جادو هست؟ اون پسر بچه نیست"

ولی اینم یه مرد . زنان خردمند نیاورده بودیم ما تابحال کسی که اینقدر سنش زیاد شده بود رو به قصرِ": خواهر ورنا گفت
  ".درست مثل بقیه. جادوئه

سنش بیش از اونه که تقدیس ". کرد، پیرزن به چشمان او خیره شد می همانطور که ریچارد بدون هیچ احساسی زن را نگاه
  ".خودش رو تقدیم کنه

  ".اون هنوزم یه مرد جادوئه". خواهر ورنا کمی منقبض شد

اون باید خودش کارو . سنش بیشتر از اونه که دیگران براش قربانی رو انجام بدنولی ". زن با سرش حرف ورنا را تأیید کرد
. به زنی در پشت سرش اشاره کرد تا جلو بیاید ".هکنبه ارواح  پیشکشما رو  باید به دست خودش قربانیِ. انجام بده

  ".هدایتش کن به جایی که قربانی منتظره"

 ریچارد. خواهر ورنا آستین ریچارد را کشید. یچارد اشاره کرد که دنبالش بیایدزنِ دیگر با تکان دادن سرش جلو آمده و به ر
و با حس ناخوشایند گزگزي در  رفت میتوانست گرماي جادویی که از انگشتان او منتشر شده و در طول دستش باال  می

  .یافت را حس کند می گلویش و زیر راداهان انتها

  ".کشونی می ی رو به نابوديدونی که چ نمی .نده که اینبار تبر رو تاب بدي ریچارد، به خودت جرأت": ورنا زمزمه کرد

  .رویش را گردانداي  به چشمان او نگاه کرد و سپس بدون کلمهاي  ریچارد لحظه

ایت هد ،کردند می نشسته و تماشاها  پیرزنِ فربه او را درون خیابانی پوشیده از گل، و از کنار پیرمردهایی که درون درگاهی
ریچارد . وارد شد یکم ارتفاع کوچه قدش را خم کرده و از درگاه در انتهاي. باریک پیچیداي  و سپس به داخل کوچه کرد

  .تقریباً مجبور بود تا کمر خم شود تا بتواند دنبال زن برود

در آنجا نبود، به اي  سباب خانههیچ ا. کدر زمین را پوشانده بودندهاي  پیچیده، ولی با رنگهاي  با طرحهایی  درونِ آنجا، فرش
چهار مرد با . روغنی را بر روي خود نگه داشته بودندهاي  کم ارتفاع و پوشیده از چرم که چراغي  استثناي چند صندوقچه

چمباتمه زده بودند، و هر دو نفر در یک سمت راهرویی ها  سرهایی تراشیده شده به جاي آنکه نشسته باشند، بر روي فرش
تیز و آهنی هاي  کوتاه با نوكهایی  نیزه. آویزان شده بوداش  منقوش سنگینی در وروديي  د که به جاي در، پردهقرار داشتن
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سقفی که به حدي غیرمنتظره مرتفع بود، در زیر خود ابري از دود پیپ را نگه . بر روي زانوهایشان قرار داشتبرگی شکل 
  .داشته بود

  .زن سري براي آنها تکان داد و در همان حال ریچارد را به جلو کشید. دندمردها ایستاده و براي پیرزن تعظیم کر

"دستاي ي  مادر دستور دادن که ارواح قربانی رو بوسیلهي  از اونجایی که به سن یه مرد رسیده، ملکه. جادو هست این مرد
  ".خود این مرد تحویل بگیرن

ي  که این تصمیمی عاقالنه است و خواستار آن شدند تا به ملکه تمام مردها سرشان را تکان داده و با جدیت اعالم کردند
شان آرزوي اقبال خیر  پوش براي آنها در انجام وظیفه زن سیاه. طبق دستور پیش خواهد رفتبر مادر خبر داده شود که کارها 

صنوبر را پشت سرش چوب  گینِتفاع رد شد، درب ناصاف و سنزن به هنگام خارج شدن، پس از آنکه از ورودي کم ار. کرد
خواهند او ب زدند، گویی که می تمام آنها به پشت ریچارد. هنگامی که زن رفته بود، مردها شروع به لبخند زدن کردند. بست

هنگامی که یکی از مردها سرش را گرداند تا نگاهی به راهروي پوشیده با پرده بیندازد، . را وارد اجتماع دوستانه خود کنند
ریچارد انداخته و او را با ي  مرد یک بازویش را دور شانه. عمیق افتادهایی  چند ردیف چروكاش  کشیده پشت گردنِ تیغ

  .انگشتان قدرتمندش اندکی فشرد

هاي  نشان داد که یکی از دنداناش  لبخند موذیانه ".از چیزي که برات داریم خوشت میاد. واقعاً که خوش شانسی، پسر"
اگه تا ". مردانه کرداي  خنده ".بهت قول بدیماینو تونیم  می .مطمئن باش که خوشت میاد. ا ما بیاب". پایینش را از دست داده

  .سه مرد دیگر نیز با او خندیدند ".حاال مرد نشده بودي، امروز مرد میشی

راهرو هدایت  آخرین مرد به پشت ریچارد زده و او را به داخل. را با خود بردندها  سه مرد، پرده را کنار زده و یکی از چراغ
  .خندیدند می مردها از انتظار آنچه در پیش بودي  همه. کرد

عبور کردند، و هر اتاق هیچ به ردیف آنها از چند اتاق . اتاق بعدي درست مانند اتاق قبلی بود و فقط دود پیپ را کم داشت
هروي پوشیده شده چمباتمه آخرین راجلوي مردها باالخره . تزئیناتی به جز چند قالی که در گوشه و کنار افتاده بودند نداشت

. ن گرفتند و به سمت ریچارد خم شدنددکررا بر زمین گذاشته و با یک دست نیزه را براي تکیه هایشان  زدند و انتهاي نیزه
  .داشتندهایشان  مشترکی بر صورتي  تمام آنها لبخند مکارانه

  ".بگذرونیبا این وحشی اوقات خوشی تونی  می اگه هوش و حواستو جمع نگه داري،. زیاد حول نشی. مراقب باش، پسر"
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درون آنجا، اتاق کوچک و مربع شکل، زمینی برهنه و . از شوخی خود دوباره خندیدند و پرده را به کناري زده و داخل رفتند
نزدیک به باالي یکی از دیوارها نوري کمرنگ به اي  پنجره. سه طبقه ارتفاع داشتي  سقفش حداقل به اندازه. خاکی داشت

  .داد که در یک گوشه قرار داده شده بود می آن مکان بوي لگن مستراحی را. انداخت می اخل اتاقد

آن  ردها، سعی کرد تا بیشتر خودش را دربا دیدن م. جمع کرده بودزنی برهنه نشسته و خود را  ،در انتهاي سمت چپ اتاق
  .را محکم به خود چسباند در حالی که دستانش به دور زانوهایش بودند، آنها. کنج فرو ببرد

از آشفتگی فر خورده اش  هم پیچیدهموهاي بلند، سیاه و دري  توده. بودها  و کبوديها  کثیف، بریدگیهاي  زن، پوشیده از لکه
از . فرت باریک شدنداز ن کرد، چشمان سیاهش می در حالی که چهار مرد را نگاه. و صورت کثیفش را در بر گرفته بود

  .شناسد می آلود مردها معلوم بود که زن اینها را لبخندهاي هوس

ضخیم آهنی قرار داشت که با زنجیري سنگین به میخی بسیار بزرگ در دیوار وصل شده ي  در اطراف گردن زن یک قالده
  .بود

را به صورت ایستاده در میان ها  هایشان، نیزه مشت. مردها در اطراف اتاق پخش شده و چمباتمه زدند و به دیوار تکیه دادند
  .ریچار از آنها تقلید کرده و به دیوارِ سمت راست زن تکیه داد. زانوانشان نگه داشته بود

 باید ازشون بپرسم که چطور". چهار مرد با حیرت به سمت او پلک زدند ".خوام با ارواح صحبت کنم می من": ریچارد گفت
  ".انجام بشهخوان این کار  می

آهنی دور ي  حاال که قالده. باید سرش رو قطع کنی. فقط یه راه براي انجامش هست": مردي که یک دندان نداشت گفت
  ".سرش باید از تنش جدا بشه. گردنش بسته شده، تنها راهی که بیرون بیاریمش همینه

باید بدونم که دقیقاً چطور باید . هاشون صحبت کنمباید با. که خواست ارواح هست انجام بشهاي  با اینحال، باید به شیوه"
  ".تا اونا رو راضی کنم.... انجام بشه

کرد، با زبان خود لپش را  می مردي که یک دندان نداشت همانطور که فکر. فکر کردندمطلب به این اي  تمام مردها لحظه
برات . خورن تا با ارواح صحبت کنن می امادر و زناش جوکي  ملکه". مرد گشوده شدي  باالخره چهره. به بیرون فشار داد

  ".یکم جوکا میارم تا اونوقت تو هم بتونی با ارواح صحبت کنی

خواد که اشتباهی مرتکب  نمی دلم. پس برام این جوکا رو بیار تا بتونم با ارواح صحبت کنم و طبق دستور اونا رفتار کنم"
  ".کاشت محصوالت شما رو خراب کنم بشم و قربانیِ
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بایست به جاي آنکه فقط  می قبول کردند که این درخواستی عاقالنه است، مخصوصاً با توجه به اینکه ریچاردمردها 
  .یکی از مردها با عجله رفت. تقدیسش را تقدیم کند، خودش قربانی را انجام دهد

 انطور که در آن کنجزن هم. آمیز به زن خیره شدند انده و دوباره با لبخندهایی شهوتسه مرد دیگر در سکوت منتظر م
  .تر کرد تا خودش را بپوشاند، و با خشم به مردها خیره شد نشسته بود، پاهایش را بهم نزدیک

چوب را در نور چراغ ي  تراشه. بلند چوب را از جیبش بیرون کشیدي  باریک و یک تراشهاي  با دسته پیپیک یکی از مردها 
 همانطور که زن را تماشا کرده و به طرزي خودمانی و نزدیک ورانداز. کردروشن کرده و با استفاده از آن پیپ خود را روشن 

. داد تحویل مرد مینگاهی خشمگین  ا با جسارت باال گرفته و در پاسخراش  زن چانه. داد می کرد، از دهانش دود بیرون می
  .رفتند می نور باال در هواي کمشد، دودها  می همانطور که پیپ کشیدن مرد به مرور تندتر

وي پاهایش نشسته و به دیوار تکیه داده بود و دستانش را بر روي پاهایش در هم جمع کرده بود تا بتواند دست ریچارد ر
اي  مرد چهارم باالخره برگشت و کوزه. مخفی کندشمشیرش قرار داشت ي  راستش را که به حالتی معمولی نزدیک قبضه

سفید رنگ در اطراف آن هایی  باالي خود داشته و نشانهکوزه یک سوراخ کوچک در . کرد می د را در دو دست حملگر
  .نقاشی شده بود

وقتی که اینو بنوشی، ارواح . هاش قبول کردن و این جوکا رو فرستادن تا بتونی ارواح رو احضار کنی مادر و زني  ملکه"
سبزِ مرمرین ي  دستهشید و کوزه را مقابل ریچارد گذاشته و سپس یک چاقو از کمربندش بیرون ک ".کنن می باهات مالقات

این چاقوي مقدسیه . وقیح جنسی حک شده بودهاي  تصاویري از وضعیت اش بر روي دسته. آن را به سمت ریچارد گرفت
آن را پشت کمربندش جاي داد، مرد به  محکمِي  وقتی که ریچارد چاقو را گرفت و تیغه ".که باید توي قربانی استفاده بشه

  .مه زده بودند ملحق شدرفقایش که کنار دیوار چمبات

مادر جوکا را فرستاده خوشحال ي  رسید از اینکه ملکه می مردي که در آن سمت نشسته و از همه به زن نزدیکتر بود، به نظر
  .را بر روي صورت زن باال آورداش  سپس نوك نیزه. چشمکی معنادار براي ریچارد زد. بود

 ي هدیهخواد  می ولی اول". از همانجا لبخندي تشویق کننده به ریچارد زد ".نهمرد جادو اومده تا تو رو به ارواح پیشکش ک"
را به زمین اش  لبخند مرد به استهزاء تبدیل شده و انتهاي نیزه. زن تکانی نخورد ".بدهبهت  اسپرمش هستارواح رو که 

  ".همین حاال". پایین آمد صدایش در حد غرشی "!شونو قبول کنی باید هدیه! به ارواح توهین نکن". کوبید

برداري از پشت بر روي زمین دراز  در حالی که نگاهش در تمام مدت بر روي مرد بود، زن خودش را باز کرده و با فرمان
 این مردان راهاي  زن به وضوح عواقب نپذیرفتن خواسته. پاهایش را از هم باز کرده و نگاهی معاند به ریچارد انداخت. کشید
  .دانست می
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  .زن فریاد کشیده و خودش را عقب کشید. ران زن فرو کردي  را در ماهیچهاش  رد ناگهان به جلو پریده و نوك نیزهم

. دیگر بزنداي  خواهد ضربه می وانمود کرد که "!ما احمق نیستیم! حق نداري به ما توهین کنی! دونی می خودت بهتر"
  "!درست انجامش بده"

زن هیچ تالشی براي رسیدگی به . شمشیرش گره خوردند، اما حرکت دیگري نکردي  انگشتان ریچارد در اطراف قبضه
  .بر روي پایشی نکرد، در عوض مطیعانه به حالت دمر و بر روي آرنج و زانوهایش قرار گرفت و باسنش را باال آورد خونریزيِ

  .کردنداي  مردها براي ریچارد خنده

 اون گاز. صورت به صورت بخوابی ،خواست با این یکی نمی دلتمطمئن باش که ": مردي که یک دندان نداشت گفت
اینطوري سوارش بشو و موهاشو ". گر سرشان را تکان داده و آگاهیشان از این مطلب را تأیید کردندیمردان د ".گیره می

  ".خواي کیف کنی می تونی هر چقدر دلت می تونه گازت بگیره، و نمی اینطوري. سفت بگیر

  .نه ریچارد و نه زن تکانی نخوردند. دمردها منتظر ماندن

تش بر همانطور که صور "!خواد جلوي شما مثل یه سگ سوار من بشه نمی شید؟ اون دلش نمی شما ابلها متوجه": زن گفت
خواد شما ببینید که چوچول جادوییش  نمی دلش. اون خجالتیه". آمیز به ریچارد تحویل دادروي خاك بود، لبخندي تمسخر

  ".لوئهچقدر کوچو

به شدت تالش کرد تا . شمشیر سفید شده بودندي  بند انگشتان ریچارد بر روي دسته. بر روي ریچارد بودها  تمام نگاه
شدیداً تالش . دهد نشانشد  می شمشیر در وجودش جاريي  خالی از احساس را بر روي خشم جادویی که از ناحیهاي  چهره

  .کرد تا منطق و عقلش را حفظ کند

  .نداشتاي  دن جادو در اینجا هیچ فایدهآزاد کر

شاید عادت نداره که . این پسر جوونه. شاید زنه راست میگه". یکی از مردها با شوخی آرنجش را به رفیقش زده و خندید
  ".دیگران لذت بردنشون تماشا کنن

آزادش را بدون لرزش  که دست ریچارد بر روي این تمرکز کرد. آمد می به کنترل ریچارد بر روي خودش تا حد انفجار فشار
با تمام . که جوکا در خود داشت را بلند کرده و آن را به دیگران نشان داداي  کوزه. نگه داشته و آن را به آرامی حرکت دهد

  ".موضوعات مهمی باهام صحبت کنني  درباره خوان تا می ارواح". قدرت تقال کرد تا صدایش را یکدست نگه دارد
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جوانی که همیشه به دیدنش ي  شناختند، اما نه یک پسر بچه می آنها او را به عنوان مرد جادو. مرده شدتمام لبخندها پژ
رفتار شدیداً جدي و ي  درباره. آن نگران بودندي  هیچ اطالعی از قدرت او نداشتند، اما به وضوح درباره. عادت داشتند

  .خاموش و یکدست ریچارد نگران بودند

باید تنهاش بذاریم که با ارواح باشه و اگه خواست، قبل از . باید تنهاش بذاریم که کارشو انجام بده": یکی از مردها گفت
. براقش را براي ریچارد خم کرده و تعظیمی کردي  کله ".اینکه این وحشی رو پیشکش به ارواح کنه، لذت خودشو ازش ببره

  ".مونیم می ا رو دیدید منتظرتوي همون اتاقی که اول م. ذاریم می شما رو در آرامش تنها"

اند،  پس از آنکه آنها رفته بودند و زن مطمئن شده بود که آنها کامالً فاصله گرفته. جدي از آنجا رفتندهایی  چهار مرد با چهره
  .به سمت ریچارد تف انداخت

ونی مثل همون سگی که ت می حاال". گرفت ترباال گرم به باال قوس داد و باسنش را در هواياي  کمرش را مانند گربه
تونی  نمی .تونی سوارش بشی می بیا، مرد جادو، بیا ثابت کن که وقتی یه زن با زنجیر برات بسته شده. هستی سوارم بشی

  ".همتون سگید". دوباره به سمت او تف انداخت ".بالیی بدتر از چیزي که اون سگاي دیگه سرم آوردن بیاري

  ".من مثل اون مردا نیستم". ه و با فشاري به پهلوي باسن زن، او را انداختریچارد یکی از پاهایش را دراز کرد

خواي اینطوري بیاي  می پس. خوب". دست و پاهایش را از هم گشوده و نگاهی تحقیرآمیز به او انداخت. زن به پشت غلتید
  "براي اینکه ثابت کنی بهتر از اونایی؟. روم

  ".من براي اونکار نیومدم. کن بس". را به هم ساییدهایش  ریچارد دندان

  "کنی؟ می پس همین االن منو قربانی". را باال گرفت، اما نگاهش از وحشتی ناگهانی پر شداش  چانه. زن نشست

. آرام بر صورتش نگه دارداي  فراموش کرده بود که چهره. شمشیر را گرفته بودي  ریچارد متوجه شد که دستش هنوز قبضه
کرد، ریچارد جوکا را بر روي  می در حالی که زن نگاه. زه داد تا جادو برگردد و خشمش خنک شوددستش را برداشته و اجا

  .زمین خاکی ریخت

  "اسم تو چیه؟. اسم من ریچارده. خوام تو رو از اینجا دربیارم می"

  "خواي بدونی؟ می براي چی"چشمان زن باریک شدند 

  ".صدات کنم» زن«تونم  نمی .نم که چی صدات کنمخوب، اگه قراره از اینجا ببرمت بیرون، باید بدو"
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  ".هستم 2یلومن دو چِ". در سکوت او را برانداز کرداي  زن براي دقیقه

  "صدات بکنم دو؟ یا چیلو؟ یا دو چیلو؟"

  ".اسمم اینه. دو چیلو". گیجی و سرگشتگی ابروهاي زن را در هم برد

  "مردمت کیا هستن؟ اسمشون چیه؟. یلودو چِ. خیلی خوب، پس". ریچارد لبخندي اطمینان بخش به او زد

  ".هستیم 3باکا بان مانا ،ما"

  "و معناي این باکا بان مانا چیه؟"

  ".افراد بدون ارباب". زن دوباره باال آمدي  چانه

به نظر نمیاد تو زنی باشی که اربابی رو . کنم که واقعاً ارزش مردمت رو داري می فکر". ریچارد براي خود لبخندي زد
  ".ذیريبپ

 زنی، ولی دلت می تو این حرفا رو". را باال نگه داشته بود، چشمان ریچارد را بررسی کرداش  همانطور که هنوز چانهزن 
  ".خواد مثل بقیه سوارم بشی می

خوام سعی کنم تا تو رو از اینجا بیارم بیرون  می .کنم نمی بهت گفتم که اون کارو. نه". ریچارد سرش را به اطراف تکان داد
  ".و برگردونمت پیش مردمت

  ".گردن هیچکدوم از مردم من که به دست مجندي دستگیر شدن هیچوقت برنمی"

  ".پس تو اولین نفر میشی". ریچارد به سمت او خم شد

باال آورد و  شا دو چیلو با عجله عقب رفته و به دیوار چسبید و زانوهایش را بر روي سینه. ریچارد شمشیرش را کشید
  .ریچارد متوجه شد که دو چیلو معناي کار او را به غلط تفسیر کرده و انتظار بدترین حادثه را دارد. ان کردصورتش را پنه

  ".فقط باید اون قالده رو از گردنت باز کنم. خوام بهت آسیبی برسونم نمی .چیزي نیست، دو چیلو"

                                                           
٢ Du Chaillu 
٣ Baka Ban Mana 
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کرده و سرش را بلند کرد و به ریچارد تف آورش تجدید نظر  شرم نشینیِ دو چیلو خود را از او عقب کشید؛ سپس در عقب
خواد که من با اطاعت  می خواي منو همین االن بکشی، و فقط دلت می .تو راست نمیگی. آره، با بریدن سرم". انداخت

  ".گردنمو برات جلو بیارم

دو ي  آن را بر شانه دستش را دراز کرده و براي آرامش بخشیدن. پاك کرداش  ریچارد با آستینش بزاق را از پهلوي پیشانی
وگرنه . فقط باید از این شمشیر استفاده کنم تا اون قالده رو دربیارم. بهت بزنماي  خوام صدمه نمی من. نه". چیلو گذاشت

  "ذاري اینو از گردنت باز کنم؟ می .بینی می تونم از اینجا ببرمت بیرون؟ تو جات امنه، حاال خودت می چطوري

  "!رنتونن آهنو بب نمی شمشیرا"

  ".تونه می جادو". ریچارد یک ابرویش را باال برد

آورد، دو چیلو  می او گذاشته و او را با صورت بر روي پاهاي خود پاییني  همانطور که ریچارد به آرامی دستش را روي شانه
دیده بود که قبالً . ریچارد نوك شمشیر را بر روي پهلوي گردن او گذاشت. چشمانش را محکم بسته و نفسش را حبس کرد

هنگامی که ریچارد شمشیر را . تواند این کار را انجام دهد می دانست که جادوي شمشیر می شمشیر حقیقت آهن را ببرد، و
  .سراند، دو چیلو بدون هیچ حرکتی دراز کشیده بود می به زیرِ نوار آهنی سنگین

هایش  دندان. وي چپ ریچارد را گرفته بوددر یک چشم بهم زدن، دو چیلو محکم باز. جست ریچاردو بعد ناگهان به سمت 
  .ندعصب را تحت فشار قرار دادهاي  قفل شده و رگ بر روي ساعد دست او

را از  زن احتماالً ماهیچههاي  دستش را عقب بکشد، دندانتا  کرد میدانست که اگر سعی  می .خشک شد جایش ریچارد در
از آن خشم استفاده . تپید می خشم جادو در وجودش. شیر بودهنوز دست راستش بر روي شم. ندکرد می روي استخوان پاره

  .حرکت باقی بماند کرد تا درد را مسدود کرده و بی

این کار اگر گردنِ . با این وضعی که شمشیر در زیر قالده بود، خیل ساده کافی بود تا پیچش و فشاري به شمشیر داده شود
که محکم او هایی  درد دندان. شد می او خالصهاي  رید و ریچارد از دندانب می کرد، حداقل گلوي او را نمی دو چیلو را قطع

  .آور بود زجررا گاز گرفته بودند شدیداً 

اگه هدفم این بود که . بزنمآسیبی بهت خوام  نمی .دو چیلو، ول کن": به سختی گفتاش  به هم فشردههاي  از میان دندان
  ".تا مجبورت کنم که ول کنی ببرمگردنتو  تونستم همین االن می بهت وارد کنم،اي  صدمه

را رها هایش  تقالآمیز ریچارد، دو چیلو فشار دندانهاي  بعد از لحظاتی طوالنی، در سکوت و عاري از هر صدایی جز نفس
  .کرد، اما بازوي ریچارد را از دستانش رها نکرد
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  "خواي بهم کمک کنی؟ می براي چی". چشمانش از پهلو به او نگاه کردند "براي چی؟". زن اندکی گردنش را خم کرد

دست را باال آورده و با . ریسک کرده و دستش را از روي شمشیرش برداشت. ریچارد از آن باال به چشمان سیاه او خیره شد
  .که اطراف گردنش بود را لمس کرداي  انگشتانش فلز سرد قالده

 اگرچه که. خوشم نمیادها  از قالده. الده چه حسی دارهیه قي  دونم که اسیر شدن بوسیله می منم. منم یه زندانی هستم"
  ".تونم سعی کنم تا تو رو آزاد کنم می تونم خودمو به این شکل آزاد کنم، نمی

  .سرش را به پهلو خم کرده و از همانجا اخمی به ریچارد کرد. شدند شلمحکم دو چیلو بر روي دست او هاي  پنجه

  ".ولی تو یه مرد جادو هستی"

. بره به یه قصري که اسمش هست قصر پیشگوها می زنی که همراهش هستم داره منو. همینه که منو اسیر کردن براي"
  ".کشه می اون میگه که اگه به این قصر نرم، جادو منو

  "سنگیِ افسونگرا؟ي  تو همراه یکی از افسونگرا هستی؟ مال اون خونه"

این قالده رو دور گردنم گذاشته و مجبورم کرده که همراهش . دارهاون یه افسونگر نیست، بلکه اونم کسیه که موهبت "
  ".برم

  .که دور گردن ریچارد بود حرکتی کرداي  چشمان دو چیلو بر روي قالده

  ".بزرگ سنگیِي  اگه بذاري من برم، مجندیا بهت اجازه نمیدن که از سرزمینشون بري به خونه"

کنم تا برگردي پیش مردمت، به ما اجازه بدي تا از سرزمین  تم که اگه کمکامیدوارم بود". ریچارد لبخند کوچکی به او زد
  ".شما رد بشیم، و شاید راهنماییمون کنی، تا بتونیم به مقصدمون برسیم

  ".تونیم اون افسونگرو هم بکشیم می". لبخندي موذیانه بر لبان دو چیلو نقش بست

. کنه نمی بهرحال اینکار کمکی هم. کشم، مگه اینکه مجبور باشم نمی من آدما رو". ریچارد سرش را به اطراف تکان داد
  ".میرم می اگه نرم اونجا،. باید برم به قصر تا قالدم رو دربیارم

  .انداخت ریچارد منتظر ماند می در مدتی که زن به اطراف زندانش نگاه. دو چیلو رویش را از نگاه جدي او برگرفت
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به آرامی آن قسمت از دست ریچارد را که گاز گرفته بود  ".خواي گلومو ببري می ینکهدونم که داري راست میگی، یا ا نمی"
اگه . ولی اگه منو بکشی، بهرحال قرار بوده کشته بشم و هیچ شانسی نداشتم، و حداقل دیگه اون سگا سوارم نمیشن". مالید

  ".مین مجندیا هستیمما هنوز توي سرز. راست بگی، اونوقت آزاد میشم، ولی هنوزم باید فرار کنیم

  ".تونیم تالش خودمونو بکنیم می حداقل. من یه نقشه دارم". ریچارد چشمکی زد

تونستی بري به  می شدن و اونوقت تونستی این کارو با من بکنی و اونا هم خوشحال می می تو". دو چیلو به او اخم کرد
  "کشن؟ب ترسی که تو رو نمی از این. اونطوري در امان بودي. قصر

ترسم که باقی عمرم رو با دیدن چشماي قشنگ تو توي  می ولی بیشتر از این". ریچارد سرش را به باال و پایین حرکت داد
  ".ذهنم بگذرونم و همش آرزو کنم که بهت کمک کرده بودم

خواست  می لشیه آدم باهوش د. شاید یه مرد جادو باشی، ولی آدم باهوشی نیستی". دو چیلو از پهلو نگاهی به او انداخت
  ".ن باشهاامدر احتیاط کنه و 

  ".من جستجوگرم"

  "این چیه، این جستجوگر؟"

کنم تا حقیقت پیروز بشه و کاراي صحیح  می ولی فکر کنم معناش این میشه که من نهایت تالشمو. داستانش طوالنیه"
  ".حقیقت اسمش هست شمشیر. کنه می این شمشیر جادو داره و منو توي هدفم کمک. انجام بگیره

پس تالشتو بکن، یا اینکه ". دو چیلو نفسی طوالنی را بیرون داد و باالخره سرش را دوباره بر روي پاهاي ریچارد گذاشت
  ".بهرحال من مرده بودم. منو بکش

  ".تکون نخور". او زدي  پشت کثیف و برهنهبه آرام اي  ریچارد با اطمینان بخشی ضربه

با دست دیگرش، دستی که بر . گشتانش را به دور قالده پیچید و آن را محکم نگه داشتدستش را به زیر گردن او برده و ان
با صداي تق بلندي، . محکم کشیدشمشیر را شمشیر بود، دستی که از میانش جادو به وجود او جریان داشت، ي  روي قبضه

بر روي خاك چرخید و باالخره بزرگ مانند فرفره ي  یک تکه. داغ فلز از روي دیوارها کمانه کردندهاي  تکه. آهن خُرد شد
ریچارد نفسش را حبس کرده و امیدوار بود که هیچکدام از . سکوت بر آنها حکمفرما شد. تعادلش را از دست داد و افتاد

  .آهن گلوي زن را نبریده باشندهاي  تکه
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لبخندي وسیع بر هنگامی که هیچ جراحتی را نیافت، . با چشمانی درشت شده گلوي خود را لمس کرد. دو چیلو نشست
  .لبانش نشست

  "!قالده رو درآوردي و هنوز گردنم سرجاشه! در اومد"

  ".بیا. حاال باید از اینجا دور بشیم. بهت که گفته بودم درش میارم". ریچارد وانمود کرد که اندکی رنجیده شده

کنار آخرین اتاق رسید، همان اتاقی که هنگامی که به . ریچارد از همان راهی که به داخل آمده بود، دو چایلو را بازگرداند
مردها در آن منتظر بودند، یک انگشتش را بر روي لبانش گرفته و به دو چیلو گفت تا ساکت بوده و همانجا منتظرِ بازگشت 

  .او بماند

تنها  گفته بودي که منو اینجا. چرا؟ منم باهات میام". بر هم گذاشتاش  برهنههاي  دو چیلو دستانش را در زیر سینه
  ".ذاري نمی

با دستش  ".تونیم تو رو به این شکل ببریم نمی .خوام برات یمقدار لباس بیارم می". ریچارد با اوقات تلخی نفسی بیرون داد
  .او اشاره کردي  به شرایط برهنه

مرداي . رمریختی که نداچرا؟ مگه من چِمه؟ هیکل بد". اختدو چیلو دستانش را از هم باز کرده و به خودش نگاهی اند
  "...زیادي بهم گفتن که

م بیرون اومدم، بیش از تمام ی که پاییز گذشته از سرزمین خوداز وقت! شما آدما چه مرگتونه": ریچارد با لحنی تند زمزمه کرد
  "....اي  رسه که ذره و حتی یکی از شماها هم به نظر نمی! عمرم آدم لخت دیدم

  ".صورتت قرمز شده". دو چیلو لبخند زد

  "!همینجا بمون": غریداش  بهم فشردههاي  ریچارد از میان دندان

  ".مونم می منتظر". زداش  دو چیلو با لبخندي مغرورانه دوباره دستانش را به سینه

ریچارد به آنها هیچ . پوش وارد شد، چهار مرد بر روي پاهایشان پریدند هنگامی که ریچارد از ورودي پرده ،در اتاق بیرونی
  .سؤال پرسیدن نداد فرصتی براي

  "لباساي این زن کجاست؟"

  "... می لباساش؟ براي چی لباساشو". گیجی به هم نگاه انداختند اآنها ب
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هر کاري که اونا گفتن انجام ! بري می تو کی هستی که ارواحو زیر سؤال". ریچارد قدمی خشمگین به سمت مرد برداشت
  "!لباساي زنه رو برام بیار! بده

را کنار ها  چراغ. کم ارتفاع رفتندهاي  نگاهی کوتاه به او کرده و سپس به سمت صندوقچه. خود را عقب کشیدندهر چهار نفر 
  .را به اطراف انداختندها  باال و پایین کرده و لباسها  گذاشته و درب آنها را باز کردند و در میان صندوق

. رسید به ظرافت از الیاف کتان بافته شده است می ت که به نظرلباسی را باال گرف "!پیداشون کردم! بیا": یکی از مردها گفت
 ".ست این مال زنه". کمرنگ آویزان بودند ايِ قهوه از قسمت جلوي لباسِهایی  مختلف در ردیفهاي  به رنگهایی  رشته

  ".و اینم همینطور". یک کمربند چرمی را باال گرفت

را که مردها در هنگام جستجو بر روي زمین اي  تکه پارچه ".مونید می همینجا منتظر". ریچارد آنها را از دست مرد چنگ زد
  .انداخته بودند برداشت

دو چیلو منتظر مانده و هنوز دستانش را به سینه زده . پیش از آنکه زمانی براي هر سؤالی باشد از ورودي راهرو عبور کرد
اشک . فشرداش  لباس را گرفته و به سینه. کرد هنگامی که دید ریچارد چه چیزي در دستش دارد، نفسش را حبس. بود

  .چشمان سیاهش را پر کرد

  "!لباسِ دعاي من"

ریچارد . دستانش را دور گردن ریچارد انداخته و بر روي نوك پاهایش بلند شد و شروع به بوسیدن سر و صورت ریچارد کرد
  .ادموهاي او را در اطراف صورتش فشرده و او را به عقب فرست همِدري  توده

  ".زودباش. خیلی خوب، خیلی خوب، حاال بپوشش"

بر . بلند آن کردهاي  زد، لباسِ سرتاسري را از باالي سرش پوشید و دستانش را وارد آستین همانطور که به ریچارد لبخند می
نواري طناب مانند انتهاي هر رشته از زیر . مختلف بودهاي  به رنگهایی  و باالي هر بازو ردیفی از رشته پارچهها  روي شانه

همانطور که زن مشغول بستن کمربندش . رسید می لباس تا زیر زانوهاي دو چیلو. بر روي لباس عبور کرده و گره خورده بود
  .، از جایی که مرد به رانش ضربه زده بود، به پایین جاري بودپاهاي زنجه خونی شد که هنوز از روي بود، ریچارد متو

  ".لباستو ببر باال. بلندش کن". لو نشسته و با دستانش اشاره کردبر روي یک زانو جلوي دو چی

خواي که  می تازه همین االن خودمو پوشوندم و اونوقت". یک ابرویش را باال برد. دو چایلو از باال نگاهی به او انداخت
  "خودمو برهنه کنم؟
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  ".باید اینو دور زخم ببندم. زت خون میرهداره ا". تکه پارچه را براي او تکان داد. هم کشیدهایش را در ریچارد لب

سر به سر  سمتی به سمت دیگر چرخانده و به حالت دو چیلو با خنده دامنش را بلند کرده و پایش را جلو گرفت، آن را از
دو چیلو از درد فریادي . ریچارد سریعاً پارچه را دور زخم بست و گره آن را محکم بست. گذاشتن، آن را به نمایش گذاشت

  .ریچارد با خود فکر کرد که حقش بوده، اما در هر حال معذرت خواهی کرد. اه کشیدکوت

شد، با غرش به چهار مرد  می همانطور که از آخرین اتاق رد. دست دو چیلو را گرفته و او را به داخل اتاق باقی مانده کشید
منتهی هاي  او را از میان کوچه و خیاباندر همان حال که دست دو چیلو را محکم گرفته بود، . بمانند در جاي خودگفت که 

مسیر خود را از میان . از میان دریاي سرهاي تراشیده و تاس، سرِ سه اسب را دید که بیرون زده بودند. به میدان حرکت داد
  .باز کردها  جمعیت به سمت اسب
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جادو را . در وجودش جریان یافت ،خشم .اگرچه شمشیرش درون قالف قرار داشت، ریچارد درحال کشیدن جادوي آن بود
  .در برابر یورش آن فروبریزندهایش  داد حفاظ می کرد و اجازه بدون وقفه احضار می

  .بود کهیرشِ آنچه جدي و پذ دنیایی از عزمِ. بوددر حال ورود به دنیایی ساکت و مخصوص به خود 

  .مرگي  آورنده

را  ریچارد کشد، رنگ از رویش پرید، و هنگامی که وضعیت و رفتار که دو چیلو را به دنبال خود میدید  او را خواهر ورنا وقتی
  .پریده شد دید حتی بیشتر رنگ

الش براي جا انداختن سریع زه از ت. بدون اینکه کالمی با ورنا حرف بزند، ریچارد کمانش را از پهلوي زینِ خود برداشت
اش با خشم  سینه. فوالدي از تیردانی که از زینِ بانی آویزان بود برداشتي  دو تیر با تیغه. خرناسی کرد ،کمان بر روي کمان

  .رفت می باال و پایین

پریدند  می دند به هواتر بو باال آمده و افرادي که عقب ،سرگشته و مبهوتهاي  چهره. تمام جمعیت به سمت او چرخیده بودند
  .کرد می مادر تماشاي  ملکه. کردند می پوش همگی به سمت او نگاه زنان سیاه. تا بتوانند ببینند

  "...!فکر کردي داري چکار ! ریچارد". کامالً سرخ شده بودخواهر ورنا تا آن لحظه ي  چهره

  ".ساکت باش". ریچارد او را به عقب هل داد

  .ساکت شدندها  زمزمه. ر روي زینش باال رفتبا کمان و تیر در دست، ب

  "!من با ارواح صحبت کردم". مادر رو کردي  ریچارد به سمت ملکه

همین نشانه براي . کم به سمت باال لغزیده و حرکت کرد، به سمت طنابِ زنگ مادر بر روي ستون کمي  پشت دست ملکه
  .جزم شده بود ،مِ غیرقابل بازگشتعز. مادر فرصت داده شده بودي  به ملکه. ریچارد کافی بود

  .جادوي درونش را آزاد کرد
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. هدف را به سوي خود فراخواند. عقب کشیداش  زه را تا گونه. را بر کمان گذاشت هاتیر ی ازحرکت سریع، ریچارد یکیک با 
  .تیر به راه افتاده بود

از آنکه تیر بهه هدف رسیده باشد، در حالی  پیش. جمعیت نفسشان را حبس کردند. کشید می هوا با صداي پرواز تیر صفیر
  .، ریچارد تیر دوم را بر کمان گذاشته و بر روي هدف قفل کرده بوددر تالطم بودحرکت آن تیر  ازکه هنوز هوا 

اي  مارد فریاد بریدهي  ملکه. با صداي لرزان دنگ، اولین تیر محکم برخورد کرد، دقیقاً بر روي همان جایی که او قصد داشت
ساعد دست نفوذ کرده و دست او را به ستون دوخته بود و مانع از  میان دو استخوانِي  تیر در فاصله. ز درد و شگفتی سر دادا

  .دست دیگرش به سمت طناب حرکت کرد. زنگ برسد شد که دستش به طنابِ می آن

دستتو ببري به سمت زنگ، تیر ". ر بودو بر روي هدف قفل شده و منتظ  تیر دوم دقیقاً بر روي شکاف نامرئی در میان هوا،
  "!بعدي میره توي چشم سمت راستت

خون به آرامی از بازویش به . حرکت شد مادر بیي  ملکه. کردند شیونپوش بر روي زانوانشان افتاده و  هاي سیاه زني  دسته
  .پایین جاري بود

باید گوش کنی که ارواح چه دستوري ". مانند سنگ بود ظاهرش. زدند می رعد و برق ،از خشمهایی  درون ریچارد، طوفان
  "!دادن

  ".پس حرفشونو بگو". مادر به آرامی اجازه داد که دست آزادش پایین آمده و در کنارش آویزان شودي  ملکه

سمت یک اگرچه که تیرش به . نگه داشته بود و هیچ قصد نداشت تا آن را شل کنداش  ریچارد هنوز زه کمان را کنار گونه
  .غضبش متوجه به سمت همه بوداما نفر نشانه رفته بود، 

در گذشته، همیشه خشمش متوجه به یک . تپید هایش می نیروي خشم در رگ. سوخت می توان در وجودش جادو با اوجِ
 این خشمی همگانی بود، خشم به تمام افراد حاضر، به هر کسی که. این بار متفاوت بود. دشمن بود، به یک فرد بخصوص

  .متعین بودغیر این یک غضبِ. داشتها  دستی در قربانی کردن انسان

  .شد جادوي بیشتري بکشد می باعث. شد که بدتر باشد می همین باعث

که با خواهر  هایی شد، یا بخاطر تمام تمرین می دانست که بخاطر تهدید عمومی بود که جادوي بیشتري کشیده نمی ریچارد
بهتر کرده بود، اما دلیلش هر چه که بود، بیش از هر زمان دیگري داشت از  او را قادر به تمرکزِ ورنا انجام داده بود، و
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 آور جادو با قدرتی وحشت. کرد در آن جادو وجود داشته باشد می کرد، بیش از آنکه فکر می شمشیر جادو احضاري  ناحیه
  .خود هوا از آن به لرزه درآمده بود. جوشید می

سفید و رنگ پریده  ،لباسشي  مادر در کنار رنگ تیرهي  صورت ملکه. زنانِ ناالن ساکت شدند. تر رفتند قبمردانِ اطرافش ع
  .هزار نفر در سکوت و وحشت از یک نفر ایستاده بودند. رسید می به نظر

 کنه که شما می کنه، فقط ثابت نمی این کار جانسپاري شما رو نسبت به اونا ثابت! ارواح دیگه تمایلی به قربانی ندارن"
. از حاال به بعد، باید احترامتون به ارواح رو از طریق احترام به زندگی و جون باکا بان ماناها نشون بدید! تونید آدم بکشید می

نه اونا قحطی و رتهدید اونا رو جدي بگیرید، وگ! اگه این کارو نکنید، ارواح خشمشون رو با نابود کردن شما نشون میدن
  "!کنن نازل میمردم مجندي مرگ رو بر سر 

اگه هر کدوم از شما حرکتی بر علیه من یا این دو زن ": هنگامی که مردها کمی جلوتر آمدند، ریچارد خطاب به آنها گفت
ممکنه ": ریچارد به آنها گفت. گشتند می همه نگاهی به همدیگر انداخته و دنبال جرأت ".میره می مادري  انجام بده، ملکه
. تونید نمی مادري  ملکه ولی قبل از مرگ". خورد نمی اي از جاي خود تکان هدفش ذره "ید منو بکشید،تون می فکر کنید که

  ".زنم نمی من به خطا. جادو هدایت میشهي  دست من بوسیله. کردم رو دیدیدپرتاب تیري که اون 

  .مردها عقب رفتند

  "!خواد بگه می ببینید چی! ولش کنید": مادر فریاد زدي  ملکه

  "!شما باید اطاعت کنید! ون گفتم که ارواح چی گفته بودنبهت"

  ".کنیم می ما خودمون با ارواح مشورت". مادر براي لحظاتی ساکت بودي  ملکه

دنیوي هاي  خواید به ارواح توهین کنید؟ حاضرید اعتراف کنید که به حرفشون اعتنایی ندارید و فقط دنبال خواسته می"
  "!خودتون هستید؟

  "...یدولی ما با"

ارواح دستور دادن که من چاقوي قربانی رو به این زن بدم تا بتونه اونو پیش ! من اینجا نیومدم که از طرف اونا چونه بزنم"
  .زنن نمی مردم خودش برگردونه، تا به اونا نشون بده که دیگه از این به بعد مردم مجندي آسیبی به اونا
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رو هایی  کارید بهتون هشدار میدن، و فقط وقتی که نماینده می بردن بذري که اگه ارواح از شما خشمگین بشن، با از بین"
اگه . تونید مزارعتون رو بکارید می ارواح موافقت کردید،هاي  به سمت باکا بان مانا بفرستید و بهشون بگید که با خواسته

  !میرید می ارواح رو رعایت نکنید، همتون از گرسنگیهاي  خواسته

 تونیم با امنیت سرزمینتون رو ترك کنیم، وگرنه همین االن می باید به من قول بدي که ما. از اینجا میریمما همین االن "
  ".میري می

  "...ما باید فکر کنیم که "

پوش  زنان سیاه. مادر نفسش را حبس کردي  ملکه "!یک، دو، سه! تا سه شماره بهت فرصت میدم که تصمیم بگیري"
  "!چه تصمیمی گرفتی؟". عیت نفسشان را حبس کردندجم. نفسشان را حبس کردند

مادر ي  ملکه! تونید برید می". مادر دست آزادش را باال گرفته و با اشاره درخواست کرد که ریچارد شلیک نکندي  ملکه
  "!تونید سرزمین ما رو به سالمت ترك کنید می بهتون قول میده که

  ".بوداي  تصمیم خردمندانه"

. ولی این کار تخلف از پیمان ما با زنان خردمنده". و یک انگشتش به سمت آنها اشاره کرددست ملکه مشت شده 
  ".شما از این سرزمین تبعید شدید. ما رو ترك کنید باید بالفاصله سرزمینِ. قراردادمون به پایان میرسه

به خودتون  ،اي تدبیرانه بی ولی به قولتون وفادار بمونید، وگرنه سزاي ناخوشایند هر عمل. خیلی خوب": ریچارد گفت
  ".گرده برمی

اسب ایستاده بود، چاقوي قربانی را از کمربندش هاي  همانطور که بر روي رکاب. ریچارد فشار را از روي کمان آزاد کرد
  .بیرون کشیده و باال گرفت تا همه ببینند

دیگه با  باکا بان مانا هم از جانب خودشون. حرف ارواح میگهي  بره و بهشون درباره می این زن، این چاقو رو براي مردمش"
هیچکدوم حق آسیب رسوندن به ! در حال صلح باشید شما باید دو قومِ. جنگید نمی شما هم دیگه با اونا. مجندي نمیجنگن
  "!ارواح رو جدي بگیرید، و یا عواقبش رو تحمل کنید دستورِ! دیگري رو نداره

ا اینحال خشمِ جادو کلماتش را تا دورترین نقاط میدان برد، و در آن سکوت، خشمگین پایین آمد، باي  صدایش در حد زمزمه
. سرتون میارم رو پذیرا باشید هدستورات منو جدي بگیرید، و یا بالیی که ب". توانستند صدایش را بشنوند ها می تمام گوش

  ".کنم می من شما رو با خاك یکسان
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مظهري ملموس از خشم او که تمام . وشانده بود، وجودي نادیدنی اما واقعیه بر روي یک دره، سطح میدان را پجادو مانند م
مردها چند قدم . ریچارد از روي اسبش به پایین پرید. لرزیدند می کرد، و همه از آن تماس به خود می افراد حاضر را لمس

ورنا به . و را به این وضع ندیده بودریچارد هرگز ا. خواهر ورنا از عصبانیت زبانش بند آمده بود. دیگر خود را عقب کشیدند
  .را جلوي خود نگه داشته بودهایش  ایستاده بود که گویی فلج شده باشد و مشتاي  گونه

  ".داریم از اینجا میریم. سوار اسبت شو، خواهر". ریچارد نگاه خشمگین، و غضبش را متوجه او کرد

  "...تونیم نمی ما! اي تو دیوانه". شد بشکند می که بر آن واردرسید که آماده است تا در زیر فشاري  می فک ورنا به نظر

تونی همینجا وایستی و با  می خواي با کسی جر و بحث کنی، خواهر، می اگه". ریچارد یک انگشتش را به سمت او باال آورد
 اگه. قالده رو دربیارم من دارم میرم به قصر تا این. مطمئنم که اونا هم از این کار بدشون نمیاد. مردم اینجا بحث کنی

  ".خواي همراه من بیاي، پس سوار اسبت شو می

  "!ما تبعید شدیم! تونیم از هاللِ سرزمین مجندي عبور کنیم نمی حاال دیگه! هیچ راهی وجود نداره"

صر اون ما رو از طریق سرزمین باکا بان مانا به ق". ریچارد انگشت شصتش را به سمت دو چیلو در پشت سر اشاره کرد
  ".کنه می پیشگوها راهنمایی

  .زده و لبخندي از خود راضی تحویل خواهر داداش  دو چیلو دستانش را به سینه

  "...تونیم نمی ما. اي واقعاً که دیوانه". خواهر ورنا از دو چیلو به ریچارد نگاه کرد

خواي همراه من  می اگه". جوشید می هایش را به هم سایید و خشم شمشیر هنوز با نهایت قدرتش ریچارد دبا غرشی دندان
  "!من دارم میرم! بیاي قصر، سوار اسبت شو

باید اونو . بهت یه مسئولیتی رو سپردم". داد سبز را پشت کمربند او قراري  دو چیلو ریچارد را تماشا کرد که چاقوي با دسته
  ".حاال سوار اون اسب شو. تمام و کمال انجام بدي

دوباره دستانش را به . ی دستانش را از هم گشوده و نگاهش بین اسب و ریچارد یکبار حرکت کرددو چیلو ناگهان با نگران
  ".بوي گند میده. من سوار اون جونور نمیشم". را باال گرفتاش  زده و بینیاش  سینه

  "!شویاال برو سوار اون اسب ! ار میشیخیلی خوبم سو": ریچارد با غرشی بلند گفت
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 حاال". هوا را بلعیداي  چشمانش از وحشت نگاه خشمگین ریچارد درشت شده بود و جرعه. کشیددو چیلو خود را عقب 
  ".دونم که جستجوگر چیه می

ریچارد بر روي . خواهر ورنا پیش از این بر روي جسوپ نشسته بود. دو چیلو با خامی و عدم مهارت بر پشت جرالدین نشست
  .بانی جست زد

دو اسب . اسب را فشار داد و بانی با سرعت راه افتادي  به مردانی که آنجا جمع شده بودند، سینهبا آخرین نگاه هشدار دهنده 
  .مردها از سر راهشان کنار رفتند. دیگر به دنبال ریچارد حرکت کردند

. را بگیردد تا جلوي او نک کرد که کسی سعی می ریچارد آرزو. کشید می بدست آوردن آن فریاد يخون بود و براي  جادو تشنه
  .هیچ کس این کار را نکرد

**************************  

این . اجازه بده که پیاده بیام لطفاً وایستیم؟ یا الاقل میشه. تاریک شدههوا تقریباً کنم، دیگه  می خواهش": دو چیلو گفت
  ".جونور داره دردم میاره

رنگی  باریکهاي  رشته. شد می ین، در زین باال و پایین انداختهدو چیلو محکم به اسب چسبیده بود و با یورتمه رفتن جرالد
توانست صداي یورتمه آمدن اسبِ خواهر ورنا را از پشت سرش بشنود،  می ریچارد. بر روي لباسش دائماً در حال لرزش بودند

  .اما نگاهش را به سوي او برنگرداند

ور باالخره با فرو نشستن ن. کرد را تماشا کرد می غروبها  شاخه درهمِ ي نگاهش را باال آورده و خورشیدي که در پشت توده
  .براي مدتی به نظر رسیده بود که هرگز نتواند آن را آرام کند. نشستن بودآسمان، خشم او نیز در حال فرو

یه آبگیر کوچیک ها  یاونجا، اونطرف ن". ترسید که دستش را بلند کند می به سمت راست او اشاره کرد، واش  دو چیلو با چانه
  ".زارهعلفهست، و کنار آبگیر یه 

  "مطمئنی که توي سرزمین باکا بان مانا هستیم؟"

  ".شناسم من اینجا رو می. اینجا سرزمین ماست. از چند ساعت پیش". دو چیلو با سرش تأیید کرد

  ".کنیم می براي شب توقف. خیلی خوب"
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اگه فردا ". کف دستانش را بر باسنش مالیداي  دو چیلو با ناله. اشت تا او پیاده شودریچارد اسب را براي دو چیلو ثابت نگه د
  "!گیرم می هم دوباره مجبورم کنی سوار این جونور بشم، گازت

مشغول برداشتن زین  که اوهمانطور . ت لبخندي بزندبراي اولین بار از زمانی که مجندي را ترك کرده بودند، ریچارد توانس
عبور کرده و به سمت آبگیر ها  در مدتی که زن از میان نی. آب بیاورد ،شده بود، دو چیلو را فرستاد تا با سطلِ برزنتی ها اسب

را تمام ها  هنگامی که ریچارد مراقبت از اسب. رفته بود، خواهر ورنا چوب جمع کرد و با استفاده از جادویش آن را آتش زد
  .بچرندها  د تا بتوانند از علفکرده بود، افسار آنها را بلند گره ز

دو چیلو اینم . خواهر ورنا، این دو چیلو هست. فکر کنم که باید یه معارفه انجام بشه": دو چیلو بازگشت، ریچارد گفتی وقت
  ".خواهر ورناست

که  ،دو چیلو ،لمبرات خوشحا". رسید که خواهر ورنا آرام شده بود، یا حداقل نقابی بر روي خشمش گذاشته بود می به نظر
  ".الزم نبود امروز کشته بشی

  .شناسد می دانست که دو چیلو خواهران نور را به عنوان افسونگر می ریچارد. دو چیلو با اخم به او خیره شد

  ".اون کسایی که به جاي تو قراره بمیرني  کنم براي همه می اگرچه، احساس اندوه": ورنا اضافه کرد

  ".خواد که تمام باکا بان مانا بمیرن می دلت. خواست که من بمیرم می دلت. یتو درمورد من خوشحال نیست"

خواد  می هر جوري دلت. تونم تو رو متقاعد کنم نمی دونم که می ولی. خواد هیچکس بمیره نمی من دلم. این حقیقت نداره"
  ".فکر کن

اونا منو سه ماه توي اون ". ن خواهر ورنا گرفتآن را جلوي چشماي  دو چیلو چاقوي قربانی را از کمربندش برداشته و دسته
اون سگا ". وقیحِ مقاربت بر روي آن اشاره کردهاي  سبز کرده و به یکی از صحنهي  نگاهی به دسته ".زنجیر نگه داشتن

  ".و این هم. و این". دیگر زداي  خواهر به چاقو نگاه کرد و دو چیلو انگشتش را به صحنه ".این کارو باهام کردن

هیچ راهی نیست که بتونم متقاعدت ". رفتند می از خشم باال و پایینهایش  روبرویش را نگاه کرد که سینه واهر ورنا زنِخ
چیزاي . از کاري که قصد داشتن باهات بکننهمینطور کنم، دو چیلو، که چقدر از کارایی که اونا باهات انجام دادن متنفرم، و 

ی موارد باید تونم انجام بدم، و در بعض نمی ، ولی هیچ کاري دربارشونزیادي توي این دنیا هستن که ازشون نفرت دارم
  ".تحمل کنم، تا هدف مهمتري تأمین بشه
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حاال باید برم پیش ! دار کردن اون سگا منو بچه. 1م رو از دست دادم هجاري شدن ماهان". دو چیلو دستی به شکمش زد
  ".ببره و ازشون داروهایی بگیرم که این بچه سگو از بینها  قابله

لطفاً . خالق هست بچه یه هدیه از طرف. ن کارو نکندو چیلو، ای ،لطفاً". خواهر ورنا دستانش را روبروي خود به هم گرفت
  ".اونو رد نکني  هدیه

  "!هاش داره پلیدي براي دادن هدیههاي  این خالق شیوه! هدیه"

تو اولین نفري هستی . بان مانا رو که دستگیر کردن، کشتندو چیلو، تا حاال مردم مجندي هر کدوم از باکا ": ریچارد گفت
براي . به این بچه به عنوان نماد یه زندگی جدید در بین مردمتون نگاه کن. کشن نمی اونا دیگه کسی رو. که آزاد شدي

اجازه بده که بچه  لطفاً. هاتون رشد و شکوفایی پیدا کنه، کشتار باید متوقف بشه اینکه این زندگی جدید، و زندگی تمام بچه
  ".اون کار بدي نکرده. زنده بمونه

  "!پدرش کار بدي کرده"

  ".هم اینطوري باشنها  پدر پلید بوده، لزوماً دلیل نمیشه که بچهیه فقط بخاطر اینکه ". ریچارد آب دهانش را قورت داد

  "!ش هم مثل خودش میشه اگه پدرش بد باشه، اونوقت بچه"

پدر ریچارد یه مرد بدجنس بود که آدماي زیادي رو کشت، با اینحال ریچارد دنبال . این حقیقت نداره": خواهر گفت
محبتش به اون . از اون کسی که مرتکب جرم شده فراتر نمیرهها  دونست که گناه جرم می مادرش. هاست محافظت از زندگی

آدماي خوبی بزرگ شده که ي  بوسیله ریچارد. ریچارد رو قطع نکرد، فقط بخاطر اینکه پدر ریچارد بهش تجاوز کرده بود
تونی به این بچه درست آموزش  می تو هم. درست، االن امروز تو زنده موندي براي همین کارِ. بهش درست آموزش دادن

  ".بدي

حقیقت داره؟ یه سگ عوضی هم با مادر تو مثل من رفتار کرده ". عصبانیت دو چیلو اندکی فرونشسته و به ریچارد نگاه کرد
  "بوده؟

  .ریچارد فقط توانست سرش را به آرامی تکان دهد

تو زندگی منو بهم برگردوندي؛ حرفاتو مد . کنم می قبل از اینکه تصمیم بگیرم، به حرفات فکر". دو چیلو شکمش را مالید
  ".گیرم می نظر

                                                           
١ Monthly Flow :مقصود همان عادت ماهيانه است.  
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  "!هر تصمیمی که بگیري، مطمئنم که بهترین تصمیمه". زن را فشاري دادي  ریچارد شانه

 دادي و تهدیدایی کردي کههایی  تو وعده. کافی زنده بمونه تا تصمیم بگیرهي  البته اگه به اندازه": ا گفتخواهر ورن
وقتی که مردم مجندي کاشتشون رو انجام بدن و هیچ اتفاق عجیبی نیفته، ترسشون رو از چیزي که . تونی محقق کنی نمی

 دوباره به مردم دو چیلو حملهها  هیچ ثمري نداره و مجنديکاري که تو انجام دادي . امروز بهشون گفتی از دست میدن
  ".تازه جداي از جنگی که با ما انجام میدن. کنن می

گفتم  نمی اگه من بودم". را بر روي خود داشت، از روي سرش عبور داد و درآورداي  ریچارد بند چرمی که سوت مرد پرنده
سوت را به گردن دو چیلو آویزان  ".مطمئن باش که یه اتفاقی قراره بیفته. که دقیقاً هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته، خواهر

باال  استخوان تراشیده شده را ".این یه هدیه به من بود و حاال هدیه من به تو هست تا بتونی جلوي کشتار رو بگیري". کرد
دارم روي . بحال یه جا اونهمه پرنده ندیده باشیاونقدر پرنده که تا. کنه می رو صداها  پرنده .هاین یه سوت جادویی". گرفت

  .منو محقق کنیي  کنم که وعده می تو حساب

خودت هیچ . موقع غروب آفتاب، توي این سوت جادویی فوت کن بعد. خودت رو مخفی نگه دار. تو باید بري به مزارع اونا"
وقتی که داري توي سوت . فکر کنها  هنت مدام به پرندهتوي ذ. با این جادو جمع میشنها  شنوي، ولی پرنده نمی صدایی رو

  ".شناسی فکر کن و اینقدر سوت بزن تا اینکه بیان می کههایی  پرندهي  کنی، به همه می فوت

  "میان؟ها  جادو؟ واقعاً پرنده". تراشیده شده را لمس کرد دو چیلو سوت استخوانیِ

هیچ آدمی صدا رو . جادو اونا رو صدا میزنه. هیچ شکی توش نیست. میان اوه، آره، حتماً". ریچارد لبخندي یکطرفی به او زد
گرسنه هستن و تمام ها  پرنده. رو صدا زديها  مردم مجندي متوجه نمیشن که تو پرنده. شنون میها  شنوه، ولی پرنده نمی

  ".زشون بگیررو صدا بزن و بذراشون رو اها  هر بار که مجندي بذر پاشی کردن، پرنده. خورن می بذرها رو

  "!میرن می مجندیا از گرسنگی". دو چیلو لبخندي زد

که براي کشتار اي  این هدیه من به تو هست تا جلوي کشتارو بگیري، نه هدیه. نه". ریچارد صورتش را به او نزدیک کرد
. صلح با شما زندگی کنن رو صدا کنی تا بذر اونا رو بدزدن، تا زمانی که مجندیا قبول کنن که درها  باید پرنده. کمکت کنه

وقتی که اونا طرف خودشون از معامله رو پذیرفتن، شما هم باید طرف خودتون رو قبول کنید و بپذیرید که با اونا در صلح 
  ".زندگی کنید

بر اي  گردم و از جادوي دیگه من سوء استفاده کنی، برمیي  اگه از هدیه". را جلوي بینی او گرفتاش  ریچارد انگشت اشاره
  ".به اعتمادم خیانت نکن. من بهت اعتماد کردم که کار درستو انجام بدي. کنم می علیه مردم شما استفاده
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ت  همونطوري که گفتی از هدیه. کار درستو انجام میدم". فین کرد ناندکی فی. را از نگاه او گردانددو چیلو چشمانش 
  ".نونم که کمک کردي تا صلح بین مردممون بیادمم". سوت را داخل لباسش گذاشت ".کنم می استفاده

  ".صلح. باالترین امید من همینه"

کنی بعد از  می کنی به همین سادگیه؟ فکر می فکر". نگاهی عصبانی به ریچارد انداخت ".صلح": خواهر ورنا با بدخلقی گفت
تنها چیزي که الزم بوده، حضور تو کنی  می تونی خیلی ساده دستور بدي تا کشتار متوقف بشه؟ فکر می سه هزار سال،

پدرا به پسراشون هاي  اگرچه که جرم. لوحی هستی سادهي  هست، و اونوقت عادات و رسوم مردم عوض میشه؟ واقعاً که بچه
بال و مصیبت به بار  ،لوحانه توي دیدن امور داري که درست به همون اندازه خیلی سادهي  منتقل نمیشه، ولی تو یه شیوه

  ".میاره

 ".کنم، شدیداً در اشتباهی ها می کنی که من به هر دلیلی خودم رو شریک در قربانی کردن انسان می خواهر، اگه فکر"
  "چه مصیبتی به بار آوردم؟ چه کشتاري رو شروع کردم؟". خواست رویش را برگرداند، اما سپس دوباره برگشت

کشه،  می راد داراي موهبتی مثل تو کمک نکنیم، موهبت اونا روخوب، اول از همه، اگه ما به اف". ورنا به سمت او خم شد
تونیم از سرزمین  نمی رو به قصر برسونیم؟ دیگهها  خواي چطوري اون بچه می حاال. تونست تو رو بکشه می همونطوري که

تونیم  می نگفته که. اینم فقط به تو اجازه داده که از سرزمینشون رد بشی". نگاهی به دو چیلو انداخت ".مجندي عبور کنیم
 بخاطر کاري که تو کرديها  اون پسر بچه". خودش را راست کرد ".مسیر عبور بدیم همونرو هم از اي  افراد دیگه

  ".میرن می

استفاده از جادوي شمشیر او را بیش از هر زمان دیگري . به شدت خسته بود .به این موضوع فکر کرداي  ریچارد لحظه
باالخره به . را نداشتیا جر و بحث  ل حل کردن معماحس و حا. خواست بخوابد می از هر چیزي دلشبیش . خسته کرده بود
  .دو چیلو نگاه کرد

کنید، قبل از اینکه اجازه بدي تا دوباره کاشتشون رو از سر بگیرن، باید یه شرط دیگه  می وقتی که با مردم مجندي صلح"
عبور از ي  فتخار پایان یافتن کشتارها، به افتخار صلح، اونا باید به خواهرا اجازهباید بهشون بگی که به ا. هم اضافه کنی

مردم خودت هم باید ". به چشمان او نگاه کرده و سپس با تکان سرش قبول کرداي  دو چیلو لحظه ".سرزمینشون رو بدن
  ".همین کارو بکنن

  "راضی شدي؟". ریچارد چشمانش را براي خواهر ورنا باریک کرد

  .فرقی نداره این ماجرا هم. ش بیرون زدن توي دره، وقتی که به یکی از جونوراي وحشی حمله کردي، هزارتا مار از جنازه"
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دروغ گفتن سرزنشت کرده بودم و بهت ي  قبالً درباره. برام غیرممکنه که دقیقاً تمام دروغایی که امروز گفتی رو بیاد بیارم"
. امروز بهت گفتم که تبر رو تاب ندي، و تو بازم برخالف هشدار من اینکارو کردي. هشدار داده بودم که دوباره اینکارو نکنی

کاري که تو انجام . دستورایی که فقط همین امروز تونستی نقض کنی رو داشته باشمي  تونم حساب همه می به سختی
  ".دادي کشتار رو متوقف نکرده، بلکه تازه اونو شروع کرده

رو ها  تونم قربانی کردن انسان نمی به عنوان جستجوگر اصالً. تجوگر هستم، نه شاگرد توتوي این قضیه، خواهر، من جس"
تونی اونو دستاویزي قرار بدي تا قتل و جنایت رو توجیح  نمی .ایه مرگ افراد دیگه موضوع جداگانه. هبه هیچوج. تحمل کنم

کنم که تو بخواي منو بخاطر متوقف کردن چیزي  نمی و فکر هم. جا ندارهاي  توي این قضیه هیچ مصالحه و معامله. کنی
  ".، تنبیه کنیشد می بندم آرزو داشتی مدتها پیش متوقف می که شرط

به عنوان یه خواهر نور، قدرتی ندارم که همه چیزو تغییر بدم، و چون مسئول ". عضالت صورت ورنا شل شده و آرام شدند
کنم که از  می ولی اعتراف. ودم که یه رسم سه هزار ساله رو حفظ کنمبیشتري رو نجات بدم، مجبور بهاي  بودم تا زندگی

ولی این موضوع، دردسر یا . این رسم متنفر بودم، و به نوعی خوشحالم که این مسئولیت رو از دست من خارج کردي
که نگه داشتن افسار  وقتی که راداهان رو به گردنت گذاشتی، بهم گفتی. کنه خنثی نمیهایی که بعداً بوجود میاره رو  مرگ

  ".کم داره ثابت میشه که حرفت درست بوده کم. بدتر از به گردن کردنش خواهد بوداین قالده 

تبدیل به بیچارگیفم، و بزرگترین عالقم توي زندگی، تو باعث شدي که هد". درخشان شد روي پلک پایینش پر از رطوبت 
  .بشه و فالکت

رسیم به قصر و اونوقت  می طی چند روز دیگه. گذشتم ،چیات تنبیه کنمدیگه از مرز اونی که بخوام تو رو بابت سرپی"
  .اونا خودشون مجبورن به حساب تو برسن. باالخره کارم با تو تموم میشه

ي  کنم اونموقع متوجه میشی که اونا به اندازه می فکر. کنن می بینیم که وقتی ناراحتشون کنی چطور باهات رفتار می حاال"
کنم وقتی که اینکارو بکنن، از اینکه  می و در ضمن فکر. کنن می از این قالده استفاده ااون. کردن نیستنتحمل ي  من آماده

کنم که اونا هم مثل من از تالش براي کمک  می فکر. افسار تو رو به دست گرفته بودن حتی بیشتر از من پشیمون میشن
  ".به تو پشیمون میشن

متأسفم ". در دور دست خیره شدها  اشت و به جنگل انبوه درختان بلوط و سرخسعقبش گذهاي  ریچارد دستانش را در جیب
تو بودن مبارزه کردم،  کنم که با زندانیِ می اگرچه اعتراف. تونم درکت کنم می حسی داري، خواهر، ولی به نظرم چنینکه 

  .ولی چیزي که امروز اتفاق افتاد ربطی به تو و من نداشت



١٣ 

 

 

خواد بهم آموزش بده، امیدوار بودم که تو هم این نظر و  می به عنوان کسی که. ر صحیح بودکاي  این قضیه درباره"
امیدوار بودم که خواهرا نخوان استفاده از موهبت رو به کسی یاد بدن که خیلی راحت . ه باشیموضعگیري اخالقی رو داشت

  .به خودش اجازه میده تا عقایدش رو طبق شرایط عوض کنه

فقط قضیه این بود که اگه اجازه داده بودم تا یه قتل جلوي چشمم . خواستم اعصاب تو رو خراب کنم نمی من خواهر ورنا،"
تونستم خودمو تحمل  نمی تونستم خودمو قبول کنم، نمی م، دیگهاشب انجام بشه، چه برسه به اینکه خودم هم توش شریک

  ".کنم

 ".دوشون یکی هستنمیشه که قضیه بدتر باشه، چون هر ثولی این فقط باع. دونم که چنین قصدي نداشتی ریچارد می"
دستانش را از هم جدا کرده و نگاهی به اطراف، به آتش و وسایلشان، انداخت و نهایتاً یک قالب صابون را از یک خورجین 

  ".دو چیلو باید حموم کنه". قالب صابون را براي ریچارد انداخت ".کنم می من سوپ و نون درست". بیرون کشید

توي اون مدتی که به دیوار زنجیر شده بودم، اون سگایی که میومدن ". زداش  دو چیلو با اوقات تلخی دستانش را به سینه
  ".سوارم بشن بهم آب ندادن تا االن بتونم برات بوي خوبی داشته باشم

فقط فکر کردم . اشتم، دو چیلواحترامی ند قصد بی". خواهر ورنا بر روي زمین چمباتمه زده و بعضی وسایل را بیرون کشید
خواست که حس تماس  می اگه من جاي تو بودم، بیش از هر چیزي دلم. که بخواي کثیفی اون مردا رو از خودت پاك کنی

  ".دست اونا رو از روي بدنم بشورم

جونوري  بوي اونتو هم ". صابون را از دست ریچارد گرفت "!خوام می خوب، البته که". ن رفتاوقات تلخی دو چیلو از بی
فرستمت که  خواد که نزدیکت بشینم و موقع شام می نمی تو هم باید خودتو بشوري، وگرنه دلم. رو میدي که سوارش بودي

  ".غذا بخوري تنهاییبري یه جاي دیگه 

  ".شورم می اگه باعث میشه که تو آروم بگیري، منم خودمو". کرداي  ریچارد خنده

ریچارد کنار او منتظر . رفت، خواهر ورنا به آرامی ریچارد را صدا کرد می ند به سمت آبگیربلهاي  همانطور که دو چیلو با قدم
  .را از خورجینش بیرون کشیداي  ماند و ورنا قابلمه

االن وقت ندارم که . کشتن می رسیده رو می که دستشون بهش» مرد جادویی«دو چیلو طی سه هزار سال پیش هر  مردمِ"
عادتاي قدیمی معموالً به راحتی یه چاقو برمیگردن ". گاهش را بر روي چشمان ریچارد باال آوردن ".برات درس تاریخ بدم

  ".کنه تا تو رو بکشه می سعیاون دیر یا زود، . پشتتو به اون نکن. به دست آدم
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خواهر، تا کنم خودمو زنده نگه دارم،  می سعی". بدن ریچارد مورمور شودتا باعث شد اي  لحن آرامِ ورنا به طرز غیر منتظره
  ".بدي و باالخره از این مسئول سنگینت خالص بشیبتونی منو به قصر تحویل 

براي چی به این ". کرد می حرکتها  ریچارد با عجله به سمت آبگیر رفت و خود را به دو چیلو رساند که داشت از میان نی
  "گفتی لباس دعا؟ می لباست

اینا دعاها ". پارچه را بر روي لباسش به حرکت درآوردهاي  تا نسیم، رشته دو چیلو دستانش را از هم باز گرفت و اجازه داد
  ".هستن

  "چیا دعا هستن؟ منظورت این رشته پارچه هاست؟"

وقتی که باد میوزه و اونا به هوا بلند میشن، هر کدومشون یه . هر کدوم یه دعا هست". دو چیلو با تکان سرش تأیید کرد
  ".فرستن دعا رو براي ارواح می

  "کنی؟ می و تو براي چه چیزي دعا"

براي این هستن  اینا دعاي  همه. میان که دعاهاشون رو به من دادن بیرونتمام این دعاها یکی هستن، و از قلب مردمی "
  ".که سرزمینمون به ما برگردونده بشه

  ".سرزمینتون؟ ولی شما که توي سرزمینتون هستید"

مرداي ي  خیلی دور، سرزمینمون بوسیلههاي  سال. م، ولی سرزمینمون نیستکنی می این جاییه که ما توش زندگی. نه"
  ".اونا ما رو به اینجا تبعید کردن. جادویی گرفته شد

زمینِ کنار آب پوشیده از . کردند می تاریک ایجاد در سطح آبِهایی  از نسیم، موجهایی  وزش. آبگیر رسیدندي  آنها به حاشیه
  .ز نی در هر طرف قرار داشتند و تا میان آب امتداد یافته بودندانبوه اهایی  علف بود و توده

  "مرداي جادویی سرزمینتونو گرفتن؟ کدوم سرزمین؟"

من . سرزمینِ اونطرف مجندي". گمشدگان اشاره کردي  دو چیلو به طرف دره ".اونا سرزمین ما رو از نیاکانمون گرفتن"
ولی . از ارواح بخوام که کمک کنن تا سرزمینمون به ما برگردونده بشه رفتم به سرزمین خودمون تا می داشتم با دعاهامون

  ".مجندیا منو گرفتن و من نتونستم دعاهامونو پیش ارواح ببرم

  "ارواح چطوري قراره سرزمینتونو بهتون برگردونن؟"
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رزمینمون بفرستیم تا براي قدیمی فقط اینو میگن که باید هر سال یه نفر رو به سهاي  نقل". باال انداختاي  دو چیلو شانه
با . کمربندش را باز کرده و بر روي زمین قرار داد ".ارواح دعا کنه، و اگه اینکارو بکنیم، سرزمینمون بهمون برگردونده میشه

قطع شده بر روي یک اي  مهارتی مضطرب کننده، چاقوي دسته سبز را به سمتی پرتاب کرد و آن را در انتهاي گرد شاخه
  .ردکنده فرو ب

  "چطوري؟"

  ".با فرستادن اربابمون". دو چیلو اخمی عجیب به او کرد

  ".کردم که شما باکا بان مانا هستید، کسایی که اربابی ندارن می فکر"

  ".چون ارواح هنوز برامون یه ارباب نفرستادن". باال انداختاي  دو چیلو شانه

لباسش را گرفت و آن را از روي ي  دستش را پایین برد، لبه کرد، دو چیلو می در حالی که ریچارد داشت به این مطلب فکر
  .سرش بیرون کشید

  "؟!کنی می فکر کردي داري چکار"

  ".خودمو باید بشورم، نه لباسمو". دو چیلو اخمی کرد

  "!که نه جلوي منب، خ"

نگاهش را بر روي  ".از امروز صبح هم هیچ تغییري نکردم. تو که قبالً منو دیدي". دو چیلو نگاهی به خودش انداخت
  ".صورتت دوباره قرمز شده". ریچارد باال آورد

  ".طرف و منم یه طرف دیگهتو یه . ها برو اونطرف نی. اونجا". ریچارد با دستش اشاره کرد

  .ریچارد پشتش را به او کرد

  ".ولی ما فقط یه صابون داریم"

  ".تونی برام پرتش کنی می خوب، وقتی که کارت تموم شد"

پیراهن او  يها دکمهریچارد سعی کرد تا دوباره بچرخد، اما زن همراه او چرخیده و . او را دور زده و به روبرویش آمددو چیلو 
  .را در مشت گرفت
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براي همینه که قرمز . تو منو دیدي، پس منم باید تو رو ببینم. و منصفانه هم نیست. تونم پشت خودمو بسابم نمی من"
  ".نطوري باعث میشه خیالت راحت بشهای. شدي، چون منصفانه عمل نکردي

 مردا و زنا با هم حمام. دو چیلو، جایی که من ازش میام، این اصالً درست نیست. بس کن". ریچارد به پشت دست او زد
  .دوباره پشتش را به او کرد ".اصالً چنین کاري نمیشه. کنن نمی

  ".تو خجالتی نیستي  حتی شوهر سومم هم به اندازه"

  "شوهر داشتی؟ سه تا! سوم"

  ".پنج تا دارم. نه"

  "؟»داري«منظورت چیه که ". رویش را به او کرد "داري؟". ریچارد اندکی منقبض شد

پنج . من پنج تا شوهر دارم". رویند می به او نگاه کرد که گویی ریچارد پرسیده بود آیا درختان در جنگلاي  دو چیلو به گونه
  ".هام تا شوهر و بچه

  "داري؟ها  ن بچهو چندتا از ای"

لبخندش  ".از وقتی که بغلشون کردم مدت زیادي گذشته". لبخندي مشتاق بر لبانش آمد ".دو تا دختر و یه پسر. سه تا"
هیچ وقت کسی از دست مجندیا . من هر شب گریه کردن و فکر کردن که من کشته شدمي  بیچارههاي  بچه". انگیز شد غم

خواد قرعه بندازن تا ببینن که کدومشون اولین نفري میشه که  می حتماً دلشونشوهرام " .دوباره لبخند زد ".برنگشته بوده
ولی فکر کنم که یه سگ مجندي قبالً ". لبخندش محو شده و صدایش آرام شد ".دیگه بهم بدهي  سعی کنه یه بچه

  ".اینکارو کرده

  ".ها من میرم اونطرف نی. برو حموم کن. بینی می حاال. همه چیز درست میشه". ریچارد صابون را به دست او داد

مهی . ریچارد در آبِ خنک آرام گرفت و به صداي شلپ شلپ دو چیلو گوش داد و منتظر بود تا او کارش با صابون تمام شود
  .کرد می درختان اطراف حرکتمیان در  ،بر روي آبگیر ایجاد شده بود و به آرامی و در سکوت

  "زناي باکا بان مانا بیشتر از یه شوهر دارن؟ي  همه. از یه شوهر داشته باشهتا حاال نشنیده بودم که زنی بیشر "

  ".فقط من. نه". کرداي  دو چیلو خنده

  "چرا تو؟"
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  .گویی که این مطلب بدیهی است ".پوشم می چون من لباس دعا رو": دو چیلو گفت. آب از شلپ شلپ کردن باز ایستاد

  "...، حاال پوشیدن این لباس چه معناییخوب". ریچارد چشمانش را در حدقه گرداند

  ".قبل از اینکه صابونو بهت بدم، باید پشتمو بشوري". به سمت او آمدها  دو چیلو شنا کنان از میان نی

  "گردي طرف خودت؟ ب، اگه پشتتو بشورم، اونوقت برمیخیلی خو". ریچارد با اوقات تلخی و عصبانیت نفس بلندي کشید

  ".اگه کارتو خوب انجام بدي". او گرفت را به سمت شدو چیلو پشت

دو چیلو از میان . هنگامی که دو چیلو راضی شده بود، باالخره رفت تا لباسش را بپوشد و ریچارد مشغول شستن خود شد
ریچارد مشغول پوشیدن شلوارش بود که دو چیلو با . استاش  گفت که گرسنهها  صداي جیرجیر حشرات و قورقور قورباغه

  .او را صدا زد تا زودتر بیاید که بتوانند غذا بخورند صداي بلند

دو . رفت، برسد می با عجله دوید تا به دو چیلو که به سمت بوي غذاي پختهانداخته و اش  ریچارد پیراهنش را بر روي شانه
سان معمولی به موهایش به جاي یک حیوان وحشی، مانند موهاي یک ان. رسید می چیلو بعد از تمیز شدن خیلی بهتر به نظر

  .آمد می نجیب و بااصالت به نظراي  دیگر شباهتی به یک وحشی نداشت، بلکه به گونه. رسید می نظر

مهی که بر روي آبگیر ایجاد شده بود، داشت از پشت سر به . شد می هنوز هوا کامالً تاریک نشده بود، اما به آن نزدیک
  .شدند می مه ناپدیدهاي  در توده درختان داشتند. کرد می آرامی در اطرافشان حرکت

ریچارد مشغول وارد کردن دست . نور در اطراف آتش قدم گذاشتند، خواهر ورنا ایستادي  هنگامی که آن دو به میان حلقه
او خیره ي  ورنا به سینه. مبهوت خواهر ورنا خشکش زدي  راستش به آستین بود که با دیدن چشمان درشت شده و چهره

  .زي که هرگز پیش از این ریچارد اجازه نداده بود تا او ببیندشده بود، به چی

  .به رد دستی که یک یادآورد دائمی از پدرش بود. به رد دستی که در آنجا سوزانده شده بود. به جاي زخم

اونو از ". کرد تا آن را بشنود می صدایش به قدري آرام بود که ریچارد باید دقت. خواهر ورنا به سفیدي یک روح شده بود
  "کجا آوردي؟

  .دو چیلو نیز به جاي سوختگی خیره شده بود

تو گفتی که من فقط توهم . دارکن رال منو با دستش سوزوند. مقبالً بهت گفته بود". ریچارد جلوي پیراهنش را بست
  ".کردم
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رد تا پیش از این در آنها چشمانش از چیزي پر شده بود که ریچا. نگاه ورنا به آرامی باال آمده و بر چشمان او قرار گرفت
  .ترسی لجام گسیخته. ندیده بود

اون . بجز اسقف. ریچارد، نباید به هیچکس توي قصر نشون بدي که چه چیزي روي بدنت داري": کنان گفت ورنا زمزمه
 فهمیدي؟". یک قدم جلوتر آمد ".ولی نه به هیچکس دیگه. باید به اون نشون بدي. شاید بدونه که چکار باید کرد

  "!هیچکس

  "چرا؟". پیراهنش را بستهاي  ریچارد به آرامی دکمه

  ".گناهان پدر". را خیس کردهایش  زبانش لب ".این نشانِ بی نام هست. کشنت می چون اگه به کسی نشون بدي، اونا"

و به مهی که  دو چیلو لرزیده و دستانش را به دور خود گرفت. به گوش رسیدها  گرگي  آمیز زوزه از دور دست، صداي ناله
  .شد نگاه کرد می غلیظ

  ".میرن می امشب آدمایی": کنان گفت دو چیلو زمزمه

  "چی داري میگی؟". ریچارد به او اخم کرد

کنن که قراره آدمایی توي شب و توي مه با  می کشن، دارن پیشگویی می وقتی که گرگا توي مه اینطوري زوزه. گاگر"
  ".خشونت کشته بشن
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  44فصل 

  

  

زده که در ابتدا از وحشتی منجمد  وحشتهاي  طعمه .تیز مرگ پدیدار شدندسفید و هاي  از میان غبار و مه، به مانند دندان
هاي  گریختند، دندان می جانشان در حالی که از ترسِ. کننده بیحرکت شده بودند، پریدند تا از سر راه مرگ سپید فرار کنند

. شکافت می آنها پیش از مرگشان، هواي شب را از وحشتهاي  فغان. درید می رحمی آنها را از هم سفید فوالدین، بدون هیچ
  .فرستاد می به میان فوالدهاي منتظر، سفید و سرد ،ترسی لجام گسیخته، آنها را به هر سو دوانده و بدون توجه

  .چشیدند می مردانِ نترس، پیش از آنکه بمیرند، ترس را

فوالد، صداي خُرد شدن چوب، پاره شدن برزنت،  نواي زنگ. و هیاهو، به هر سو پخش شد ،داي بلندغوغا و بلوا با ص
با زمین، و فریاد ها  ها، صداي تاپِ برخورد بدن آتش، تصادم گاريي  ها، زوزه جیرجیر چرم، صداي تقِ شکستن استخوان

موجِ مرگ سفید، . ندداد می از وحشت را تشکیلو حیوانات، همگی بهم ملحق شده و آهنگی ممتد و ناموزون ها  انسان
  .راند می همهمه را از جلوي خود

هاي قیرآلود، و  روغنی، دود مشعلهاي  چراغي  بوي تند خون در هوا منتشر شده و از میان عطر سوختن هیزم، بوي زننده
  .رسید می سوخته شده، به مشام آورِ مو و گوشت بوي تعفن

  .لیز و لغزنده بود ،مرطوب نشده بود، از خونِ داغهر آنچه که از مه سرد 

هواي . سرخ تبدیل شده بودهاي  بی از شُرّهسفید فوالدین، اکنون با خون پوشیده شده بودند؛ برف سفید به شُالهاي  دندان
ور که آسمان همانط. سوخت می رنگ نارنجی درخشان درآورند،به خواستند تا مه سفید را  که به هوا برمیهایی  سرد با شعله
  .سوخت، ابرهایی تیره و نامیمون از دود، زمین را در آغوش گرفته بودند می در باالي سر

شکسته شده در هوا هاي  نیزه. آمدند در هوا به حالت قوسی شکل به پرواز درمیها  کردند و نیزه می تیرها با سرعت عبور
بقایایی از . پریدند ها می ز دسته جدا شده بودند، به میان تاریکیکه اهایی  شدند، و سرِ تبرزین می چرخیده و در میان مه گم

 باال رفته و پایینهایی  شمشیرها در دسته. زدند، گویی که طوفانی شدید در حال وزیدن باشد می بال پاره شده، بالهاي  خیمه
  .رسید می زده به گوش عجلههاي  و تالشها  دند و همراهشان صداي خرناسمآ می
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 شان را بر روي برف پخش بعضی به زمین خورده و دل و روده. دویدند می زده، به هر سو وحشتهایی  مورچه مردها مانند
اي سفید، یکی  خوران حرکت کرد تا آنکه سایه هدف و سکندري یکی از مجروحانی که از خون نابینا شده بود، بی. کردند می

گاري با سرعت از آنجا عبور کرد و در پشت  یک چرخِ. زمین زداز ارواح مرگ، از کنارش عبور کرد و او را با شمشیر بر 
  .تیره از دود زننده که در حرکت بودند، از دید پنهان شدهایی  پرده

پیش از آنکه غوغا به  ،تعداد کمی در اردوگاه. پیش کشته شده بودندها  مدت ها نگهبانهشداري نواخته نشده بود؛  زنگهیچ 
  .ه اتفاقی در جریان استآنان برسد، متوجه شده بودند ک

زیادي با آن حال مستیشان، ي  اردوگاه محفل امپراتوري در ساعات اخیر پر از سر و صدا و جشن و شادي بود و براي عده
سمِ موجود در نوشیدنی ي  تعداد زیادي از آنها که بوسیله. تشخیص اینکه اتفاق مهمی در حال رخ دادن است سخت بود

تعدادي آنقدر ضعیف بودند که بدون هیچ تالشی براي . با حال مریضی افتاده بودندها  راف آتشمسموم شده بودند، در اط
در مقابل افرادي که آنها در چنان وضعِ مستی و گیجی بودند که  باقیِ. آتش گرفته، زنده زنده سوختندهاي  فرار از خیمه

  .زدند می لبخندواقعاً بردند،  می شمشیرها را به شکمشان فرو

 ردي مست نشده بودند، واقعاً آنچه در حال رخ دادن بود را دركخ نهایی که مست نبودند، یا کسانی که تا مرز بیحتی آ
بزرگی در تمام طول شب براي هاي  آتش. آنها معموالً جایگاهی پر از هیاهو و آشفتگی و سر و صدا بود اردوگاه. کردند نمی

نظم اردوگاه بود، از همین  آرایی بی معین در میان صفحههاي  تنها آدرسها  این آتش. سوختند می ایجاد گرما و محل اجتماع
  .کردند، مگر در فواصل بسیار نزدیک نمی ایجادخاصی ویرانگر چندان نگرانی هاي  رو، آتش

یا  چاقوها  فریاد مردانی که در هنگام درگیريها، مبارزه در داخل اردوگاه قسمتی از عیاشی بود، و صداي  ییهارا ديدر میان 
بود تا  می کافی قوي و وحشیي  چیزي که یک نفر داشت، تا زمانی که به اندازه. خوردند، چیز قابل توجهی نبود می شمشیر

و اتحادها در میان ها  پیمان. گرفتنش بودند حفظ کند، متعلق به خودش بودي  آن را از افراد دیگري که همیشه آماده
توانست یک عمر ثابت مانده و یا در اکثر موارد، هنگامی که اتحاد دیگري  می د کهروانی بودنهاي  ها، مانند شن ییهارا دي

آنها از صداي شدید فریادها را کرخت کرده  ها، درك و سمها  نوشیدنی. شد، تنها در حد یک ساعت دوام بیاورند می سودمندتر
  .بود

خالف تمام بر. نمایاندند می نظم رز هرج و مرج بیدر هنگام جنگ آنها منظم بودند، ولی هنگامی که در نبرد نبودند، تا م
در حال مأموریت، قسمتی از اموالی بود که در ابینیسیا غارت هاي  ییهارا دياز قانون جدید، بیشترِ اجرت هایشان  صحبت

در هنگام نبرد، . کرده بودند، و به دست آوردن این اموال باعث شده بود که شاید هدفشان کامالً پایداري به وظایفشان نباشد
 اما درونِ ؛موجودي تقریباً با یک ذهنشدند،  می یا با اولین صداي هشدارِ حمله، آنها تبدیل به ماشین جنگی واحد و متحدي
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جدا از هم اردوگاه، بدون وجود هدف تکشان هدفی جز رسیدن به منافع  شدند که تک می واالي جنگ، تبدیل به هزاران فرد
  .خود را نداشتند

صداي نبرد . کردند نمی وجود زنگ خطري که آنها را آگاه کند، به اندکی سر و صدا و فریادهاي بیشتر اعتناي چندانیبدون 
هایشان،  گویی شد، در میان صداي کارهاي خودشان، داد و ستدشان، قصه می اندکی از آنها انجامي  اعالم نشده که با فاصله

اگر . شد نمی هایشان، گم شده و به آن اعتنایی هاشان و فاحشه بازي کشهاشان، نوشیدنشان، شرط بندیشان، کشم  خنده
زندگیشان از آن خودشان بود و دردسر دیگران  بدون احضار به خدمت،. کردند می بود، افسرها احضارشان می نیازي به آنها

  .ندشد، آمادگیِ آن را نداشت می هنگامی که مرگ سفید از میان مه ظاهر. ربطی به آنها نداشت

مردان زیادي از ترسِ ارواح شاهاري ناله و . شدند، نیرویی فلج کننده بود می ارواح سفیدي که در میانشان پدیداري  صحنه
یا اینکه خودشان به . میان دنیاي زندگان و دنیاي مردگان از بین رفته استي  بسیاري تصور کردند که فاصله. زجه زدند

  .اخته شده بودنداي ناگهان در دنیاي زیرین اند گونه

آنها  در شرایط فعلی، آبجو و اعتماد به نفسِ. بود نمی بدون وجود آبجو، چه آبجوي مسموم و چه غیر مسموم، شاید اینگونه
اما همه مست یا منگ . شد نمی چنین فرصتی ایجادپذیر کرده بود که دیگر  در نفرات زیاد و نیرویشان، آنها را چنان آسیب

  .خواستند میو جدیت بربرخی با عزم . نبودند

در میان دریایی از احساسات پرشور و . دید می کرد، می اش که به اطراف حرکت کیالن تمام اینها را از روي اسبِ جنگی
  .اش را به چهره زده بود يگیر اعترافهیجانات، نقاب 

آنها به زنانِ . کردند می قانون جنگل زندگی این مردها نه پایبند به اخالق بودند و نه انسانیت؛ آنها حیواناتی بودند که فقط با
  .تازه متولد شده فته تا نوزادانودند، از پیرمرد گررحمی مردم ابینیسیا را قصابی کرده ب داخل قصر تجاوز کرده و با بی

با . فظ تعادلش به زین او چنگ زدحپریده و براي به داخل فوالدي که اطراف کیالن را گرفته بود، ي  یک مرد از میان حلقه
  .او را شکافتي  کیالن جمجمه. ارواح خوب کرد تا به او رحم کنندي  ی روانهیدهانی باز به کیالن خیره شده و دعا

  "فرماندهی رو گرفتیم؟هاي  خیمه". رو کند 1کیالن اسبش را چرخاند تا به گروهبان کالن

ی از مردان برهنه و سفید با سرعت رفت تا اي کرد و یک رفتند، گروهبان اشاره می همانطور که به عمقِ بیشتر اردوگاه محفل
تلق تیزِ  ها، و تلق از پشت سرش صداي رعدآساي سم. را دید، عالمت دادها  هنگامی که کیالن اسب. موضوع را بررسی کند

  .آمدند تا زندگان را به عنوان محصول درو کنند می مرگ کههاي  داس. زنجیرها را شنید
                                                           
١ Cullen 
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پرچین عبور کند و چوب را با آن بکشد، هاي  اي که با چوبی در دست از کنار نرده پسر بچهبا صدایی شبیه به صداي 
را به غرشی رگباري، طوالنی و تیز تبدیل ها  تق شکستن استخوان با تمام قوا کشیده شده و صداي تقزنجیري هاي  داس
و صداي شکستن ها  سم تاپ تاپِ زمین خوردن آنها، صداي چهارنعل رفتني  فریاد حیوانات و صداي خفه. کردند

  .کرد می را در خود محوها  استخوان

اي بود که  این آخرین منظره. مخوف خیره شوندي  حتی دشمنانِ مست نیز از ارواح سفید رو برگردانده بودند تا به آن منظره
آنچه در جلوي  آمدند تا بدون آنکه متوجه شوند چه خبر است، می بیرونهایشان  مردها سکندري خوران از خیمه. دیدند
کردند، گویی  می ن حرکتهایشا ، بدون هیچ هدفی با لیوان در دستافرادي دیگر. افتاد را تماشا کنند می اتفاقهایشان  چشم

تعداد افراد آنقدر زیاد بود که بعضی مجبور . دندش می خیرهاي دیگر  د، و با مستی از یک صحنه به صحنهدر یک سیرك باشن
  .نتظر بمانند تا نوبت کشته شدنشان برسدبودند اندکی در صف م

، و دیدند می را یک تهاجمآنها . دیدند می دیدند، بلکه مردانی رنگ شده به رنگ سفید نمی بعضی مست نبودند و ارواح
ره شده و تار صی که دست به ضد حمله زده بودند، محاگروه. کردند می آمد را درك می اي که به سمتشان شمشیرهاي آخته

سفید فوالدینش را بیشتر به قلب  کیالن افرادش را به دور خود جمع کرده و مثلث. تلفات ر شدند، اما نه بدون هزینه وو ما
  .اردوگاه دشمن فرو برد

که توانسته بودند هایی  که تمام اسب -توانست ببیند چه کسانی هستند نمی- بارکشی بزرگی دید هاي  دو مرد را بر روي اسب
ناگزیر را درو کرده و ویرانی در پشت سرشان  بودند و مردانِها  ده و اکنون مشغول حمله به ردیفی از خیمهنابود کر را بیابند
باعث شد دو اسب کشیده شده و شدیداً  و اي محکم در زمین بود گیر کرد زنجیر به چیزي که مانند صخره. گذاشتند می باقی

  .ی با شمشیر و تبر اطراف آن دو را احاطه کردندمردان. سوارها بر زمین افتادند. با یکدیگر تصادف کنند

. زده شد اي وحشت مردي شمشیر به دست، ناگهان کنار پاي کیالن ظاهر شد و کیالن با دیدن آنکه مرد مست نیست، لحظه
 چشمان تیز مرد باعث شد تا کیالن ناگهان احساس کند که چیزي بیش. مرد با نگاهی خشمگین از آن پایین به او خیره شد

  .از یک زن عریان بر روي یک اسب نیست

  "....این دیگه چه". مرد تمام هیکل او را برانداز کرد

  .بیرون کشیدهایش  ریهاش فوران کرد و خرناسی را از  سینه نیم متر فوالد از زیر

هاي  خیمه". ایستاده بود، شمشیرش را بیرون کشید و با آن اشاره کرد سرباز اي که پشت سر مرد برهنه "!گیر اعترافمادر "
  "!فرماندهی اونجان
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خورد را از  می شمشیرش، گردن مردي مست که تلوتلوي  با ضربه. حرکتی در سمت دیگر توجه کیالن را به خود جلب کرد
  .سمت پهلو زد

  "!همین االن! فرماندهیهاي  به سمت خیمه! بیاید بریم"

و همانطور که کیالن نیک را از روي مردان دشمن و افرادش دشمنانی را که مشغول قلع و قمع کردن بودند، رها کرده 
 آمدند، توقف می افرادش در همان حالی که به دنبالش. داد، به دنبالش آمدند می واژگون شده حرکتهاي  و گاريها  آتش
 تی کهزده و مست را که در همه طرف بودند، قتل عام کنند، بلکه تنها در صور متحیر، وحشتهاي  ییهارا ديکردند تا  نمی
در جاهایی که ضروري بود، با تعداد معدودي . بردند می توانستند بدون کم کردن سرعتشان فردي را بکشند، او را از میان می

  .شدند می اي درگیر منطقههاي  از مقاومت

ود اي کوچک از مردان که حد دسته. ش محاصره شده بودندا گالیاییسفیدسربازان ي  بزرگ فرماندهی بوسیلههاي  خیمه
در پیش رویشان ردیفی منظم از حداقل سی جنازه، به پشت . شدند را زیر نوك شمشیرهایشان نگه داشته بودند می پانزده نفر

  .بر روي برف افتاده بود

 کرد و درون آتش می بزرگ بودند که داشت دوداي  جنگی بر روي کپههاي  تعدادي دیگر از افرادش مشغول انداختن پرچم
هنگامی که ارتش دشمن مورد حمله قرار گرفته بود، . پراکنده بودندها  برفخالی در اطراف بر روي اي ه بشکه. سوخت می

  .ارتش محفل امپراتوري هیچ رهبري و هدایتی نداشت. فرماندهان هیچ دستوري صادر نکرده بودند

ایناي . سم کار خودشو کرد. ودنخودشون مرده بها  این فرمانده". اشاره کردها  ستوان اسلون با شمشیرش به ردیف جنازه
 به سختی. هاشون دراز کشیده بودن همشون توي خیمه. دیگه هنوز زنده بودن، اگرچه خیلی صحیح و سالمتم نبودن

همونطوري که گفته بودید . اگه باورتون بشه، ازمون خواستن که بهشون رم بدیم. تونستیم از جا بلندشون کنیم می
  ".دستگیرشون کردیم

فرماندهان دستگیر شده ي  نگاهی به چهره. خواست را ندید می آنچه. بر روي برف را بررسی کردهاي  جنازهي  هرهکیالن چ
  .او آنجا هم نبود. کرد

  "ریگز کجاست؟". اش را به سمت یک فرمانده کلتونی که در انتهاي ردیف بود گرفت يگیر اعترافي  چهره

کیالن نگاهش را بر روي مردي که شمشیرش را باالي سر او گرفته بود . تخشم به او خیره شده و بعد تفی انداخ مرد با
  .نقش زمین شد ،افسر. سرباز معطل نکرد. انگشتش را بر روي گلویش کشید. آورد

  "ریگز کجاست؟". کیالن به فرمانده بعدي نگاه کرد
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  "!دونم نمی". کردند می چشمان مرد با سرعت به اطراف نگاه

  .ییهارا ديبا فرو افتادن فرمانده دوم، کیالن به مرد بعدي نگاه کرد؛ یک فرمانده . ي گلویش کشیدکیالن انگشتش را بر رو

  "ریگز کجاست؟"

روحی که در مقابل . ترسش بخاطر کیالن بود. خونین کنارشي  چشمان مرد درشت شده بودند، اما نه بخاطر دیدن دو جنازه
  .خود را تر کردهاي  مرد لب. او ایستاده بود

. صدایش اندکی لرزید "...قبل از اینکه. شماي  منظورم اینه که بوسیله. مجروح شده بود گیر اعترافمادر ي  ون بوسیلها"
  ".زنده بودید.... وقتی که هنوز "

  "!کجاست؟"

اون مجروح شده بود، صورتش ! دونم، روح بزرگ نمی". مرد اندکی خود را عقب کشید و سرش را محکم به اطراف تکان داد
  ".اونا کجاستي  دونم خیمه نمی .کنن می دکترا دارن بهش رسیدگی. سم اسب شکاف خورده بودي  سیلهبو

  "دکترا کجاست؟ي  دونه که خیمه می کی"

کیالن اسبش را در طول ردیف . لرزیدند می دادند، به خود می بیشتر مردها همانطور که سرهایشان را به اطراف تکان
  .شناخت توقف کرد می نفر که جلوي یک. فرماندهان حرکت داد

  "!ریگز کجاست؟. بینمت می خیلی خوشحالم که دوباره. ژنرال کارش"

لختت حتی ". کرد لبخندي زد می انگیز از پایین به او نگاه همانطور که با نگاهی شهوت ".گفتم نمی بهت دونستم می رماگ"
ها  تونستیم بهتر از این پسر بچه می کنی؟ ما می زه بازيبراي چی داري با این جماعت هر. کردمم بهتره می از اونی که فکر

  ".بکنیمت

محترمانه برخورد  گیر اعترافبا مادر ". مردي که بازوي کارش را از پشت گرفته بود، آنقدر آن را پیچاند تا ژنرال فریاد کشید
  "!کن، خوك کلتونی

  "!که شمشیر دستش گرفته؟ هرگزاي  یه هرزه اب! محترمانه"

تک اونا از تو بهتر  من که میگم تک. تو رو زیر شمشیرشون نگه داشتن ،»پسرا«این به قول تو ". به سمت او خم شد کیالن
  .هستن
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یه جنگ واقعی، نه قتل عام کردن . االن یه جنگ دارید. حاال به آرزوتون رسیدید. خواستید، کارش می جنگخودتون شما "
  ".جنگی بدون هیچ رحم و اسارت. یه زن. کنم می ، رهبریشگیر افاعترها، بلکه یه جنگی که من، مادر  زنا و بچه

یه . یه پیغام دارم، کارش". توقف کنندهایش  کیالن در زین خود صاف نشست، و اجازه داد تا چشمان مرد بر روي سینه
  ".فرستم خونه اشو میزیر دستبهش بگو من گفتم که کلی جا آماده کنه؛ دارم تمام . میري پیششاالن . پیغام براي محافظ

سریع بر روي گلویش اي  انگشتش را با اشاره. نگاهش بر روي ردیف مردانی که افسرها را نگه داشته بودند حرکت کرد
  .اش به همان سرعت بود پاسخ اشاره. کشید

. تافتادند، کیالن فریادي کشیده و دستش به سرعت بر روي گردنش رف می با صورت بر زمینها  در همان حال که جنازه
  .درست در همان جا بود. دردي سوزان او را تکان داد

ارواح حس کرده بود، ي  این همان درد لبانِ دارکن رال بر گردنش بود، دردي که به هنگام آمدن دارکن رال در خانه
وحشتی ي  ههنگامی که دارکن رال گردن او را بوسیده و به آرامی به او وعد. همانوقتی که ریچارد را با دستش سوزانده بود

  .غیر قابل تصور را داده بود

  "!چی شده؟! گیر اعترافمادر ". مردها سریعاً به جلو آمدند

داند، اما بدون  می دانست که چگونه این را نمی .انگشتان سفیدش را پوشانده بود ،خون. کیالن دستش را از گردنش برداشت
  .کامالً سفید دارکن رال بیرون آمده بودبی نقص و هاي  دنداني  دانست که آن خون بوسیله می هیچ شکی

  "!روي گردنتون خون هست! گیر اعترافمادر "

سرِ تمام " .حواس و شجاعتش را جمع کرد ".حتماً باید یه تیر گردنمو خراشیده باشه، همین. من خوبم. چیزي نیست"
  ".و عجله کنید. فهمن که بدون فرمانده هستنرو روي نیزه بذارید، تا تمام افرادشون ببینن و بها  فرمانده

. از همه طرف در حال آمدن بودندها  ییهارا ديتا هنگامی که آخرین سر، خون چکان بر روي نیزه باال برده شده بود، 
اما با تمام . نیستها  خندیدند که گویی این چیزي بیش از یک درگیري میان مست میاي  ، و به گونهبیشترشان مست بودند

از زنبورها بودند؛ هر یک نفر که به اي  آنها مانند توده. زیادشان نگران کننده بود اکارآمدي و خام دستی که داشتند، تعدادن
  .شدند می شد، ده نفر جایگزین می زمین زده
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الن با آنها مردانی که کی. آمد، نبودند می ناا حریف نفرات زیادي که به سمتشجنگیدند، ام می افراد کیالن با تمام قدرت
صحبت کرده بود، اطمینان داده بود، بر سرشان فریاد کشیده بود، و به آنها لبخند زده بود، داشتند با فریادهاي درد و ترس بر 

  .آنها بیش از حد در اینجا مانده بودند. افتادند می زمین

شدند،  می اگر آنها عقب رانده. دشدن می سربازان گالیا داشتند عقب رانده. تن به تن سختی درگرفت کمی جلوتر، جنگ
توانستند از مسیري که آمده بودند برگردند، به سمت مردانی برگردند که فرصت آن را  نمی آنها. شانسی براي فرار نداشتند

  .خود را بازیابندي  داشتند تا با دیدن کشتارِ اطرافشان از مستی درآیند، عقل و هوششان را جمع کنند و روحیه

اگر چیزي که یکبار مؤثر . لخت و یک زن برهنه نبودندي  فلگیري، آنها چیزي بیش از یک تعداد پسر بچهبدون عامل غا
 آنها باید مسیرشان را از میان محفل، به سمت دیگر دره باز. مردند می کردند، تمامشان می شده بود را براي بار دوم امتحان

کیالن . دست قدرتمندي قوزك پاي او را گرفت. سفید افتاده بودند یی با شمشیر به جان اشباحهارا ديسربازان . کردند می
  .آن دست را قطع کرد و پایش را تکان داد تا دست جدا شده به پایین بیفتد

  .غول آسا بلعیده شوند آنها در خطر این بودند که در شکم این جانورِ

قویترین شمشیرزنان  حفاظتیِي  اینکه حلقهبدون توجه به فریاد مردانِ در حال مرگش، بدون توجه به قولش مبنی بر 
گالیایی را ترك نکند، بدون توجه به قولش مبنی بر اینکه عمداً خودش را در خطر نیندازد، کیالن نیک را به عمق نبرد برد و 

  .از آنجا وارد قلب دشمن شد

برهم فشرده، شمشیرش را هاي  نبا دندا. خورد می کافی نزدیک بودي  شمشیرش در هر سمت، و بر هر دشمنی که به اندازه
لرزاننده به گزگز افتاده بود و بازویش به قدري خسته هاي  مچ دستش از ضربه. آورد می بر روي گوشت و استخوان پایین

  .ترسید نتواند شمشیر را بیش از این بلند کند می شده بود که

آنها موج تیره را عقب . سمت او و به جلوي او ریختند با وحشت از اینکه او را به پایین بکشند، سربازانش با عزمی جدید، به
  .شدند می برد، بر آن موج سوار می تیره به پیش چرمیِهاي  زدند و همانطور که کیالن اسبش را در میان دریاي یونیفرم

  "!براي روحش! هاش براي کشته! براي ابینیسیا". کیالن بر روي رکاب ایستاده و شمشیرش را باال گرفت

سربازان محفل که با دیدن دشمن سفید رنگ گیج شده بودند، اما در هر حال مصمم . تأثیر مورد انتظار را داشت ،این کار
بودند تا این دشمن را، هر آنچه که هست، نابود کنند، مکث کرده و به زنِ برهنه و سفیدي که ناگهان در میانشان ظاهر 

با حیرتی آشکار خیره . بود و نه ارواح، متزلزل شدها  انساني  از ناحیهایمانشان به اینکه این حمله . شده بود خیره ماندند
  .کردند حرکت داد می کیالن نگاهش را بر روي تمام چشمانی که به او نگاه. ماندند
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بر باالي سرش اي  به عقب راند و کیالن شمشیر سفید را در دایرههایش  نسیمی مالیم موهاي سفیدش را از روي شانه
  "!اونا، من اومدم تا انتقامشون رو بگیرم طرف ارواحِ از". گرداند

. مردانِ پوشیده در یونیفرم بر روي زانوانشان افتاده و شمشیرهایشان را انداختند و دستانشان را به حال دعا بهم چسباندند
 او درخواست رحم با صداي بلند از. کردند می محافظتناله کرده و تقاضاي . دستانشان را به سمت او باال گرفتنه بودند

کافی متقاعد ي  کیالن با خود فکر کرد که اگر آنها مست نبودند، آیا این توهم به اندازه. کردند می درخواست عفو. کردند می
  .العاده بود کننده بود؟ در شرایط فعلی، تأثیر این توهم خارق

  "!کنیم نمی ما هیچ رحمی"

ریختند، از پشت  می از بیم و هراس اشکها  ره شده بودند، همانطور که چشماز آن پایین به او خیها  همانطور که تمام چهره
آنها را ترسانده و متقاعدشان کرد  ،رحم و خشونت بارِ فوالد سخت ناگهانی، بی موجِ. آمد می بر رویشان فروها  سرشان سالح

 همانطور که از ترس دنیاي زیرین فریادپا به فرار گذاشتند و  ناگهان همگی. گیرند می که ارواح تمام آنها را در چنگال خود
  .انداختند راهایشان  زدند، سالح می

  .کردند می باید فرار. اکنون زمان بر علیه آنها بود. آنچه آمده بودند تا انجام دهند را به اتمام رسانده بودند ،کیالن و افرادش

و افراد ها  و گاريها  و آتشها  سریع و مرگبار از سفیدي که بر رو و اطراف خیمهاي  رودخانه. به سمت جلو حرکت کردند
 پیشروي، هر تعداد را که کرد و در همان حالِ می شد و هر لحظه بیش از پیش، دشمنِ مست را غافلگیر می جاري
  .مرگ سفید باري دیگر در میان مه حرکت کرد. کشت می توانست می

. نجیر را در میان خود باال گرفته بودندکیالن نگاهی به پشت سرش انداخت و دو اسب بارکشی را دید که سوارهایشان ز
سوارها مشغول باز کردن . شوند، و تشویقشان کرد تا سریعتر حرکت کننداشاره کرد تا وارد جویبارِ سفید کیالن براي آنها 

اسب دیگر شدند، تا اکنون که نیاز به  برآمدگی زینِزنجیر از روي قالبِ بر روي گردن یک اسب و حلقه کردنش بر روي 
  .یع داشتند، به هر اسب آزادي کامل داده باشندفراري سر

برایان و پیتر را دید که دوباره . بسته شده را دیدهاي  کمی جلوتر، در میان مه در سمت راست، کیالن ردیفی از اسب
عل دیگر بستند و دیزي و پیپ را چهارن اسبِي  را به هم نزدیک کرده و انتهاي زنجیر را دوباره بر روي حلقههایشان  اسب

 خواست بر سر آنها فریاد بکشد، تا به آنها دستور بدهد که همراه دیگران باقی بمانند، اینکه آنها می کیالن. تازاندند
رفتند،  می کافی کارشان را انجام داده بودند و اکنون بایدي  ارتش را نابود کنند، اینکه به اندازههاي  توانستند تمام اسب نمی

  .شنوند نمی دانست که آن دو صدایش را می اما .اینکه دیگر خیلی دیر بود



١١ 

 

 

ها  را کمی از هم فاصله دادند تا همانطور که به سمت مسیر اسبها  اسب. زنجیر را آزاد و آویزان کردي  برایان حلقه
براي  کیالن. خورد می بزرگ بارکشی با صداي بلند بر زمینهاي  سمِ اسب. رفتند، زنجیرِ فوالدي در میانشان کشیده شود می

دانست که براي آخرین بار آنها را در این دنیا دیده است، و سپس توجهش را  می آخرین بار نگاهی به برایان و پیتر کرد و
  .معطوف به پیش رو کرد

  "!تدارکاتههاي  گاريي  اونجا باقی مونده". با شمشیرش اشاره کرد

 چراغ آغشته به روغنِها  برد، گاري می سربازانش را به پیش همانطور که کیالن ستون. دانستند که باید چه بکنند می افرادش
هاي  مشعل. ناگهان شعله کشیدندها  گاري. به سمتشان پرتاب شدهایی  آنها شکسته شد و سپس مشعل چرخِ. شدند می

ویشان با شمشیرهایی که بر رمردانی که بخاطر سر و صدا و آتش بیدار شده بودند، . را به آتش کشیدندها  دیگري، خیمه
محو شده و تبدیل به درخششی ها  کردند، آتش می همانطور که در میان مه به جلو پیشروي. شدند می آمد مواجه فرومی

  .نارنجی رنگ شدند

دور شده هایش  اکنون که از اردوگاه و آتش. از برف بودندو پوشیده  ی بازناگهان از اردوگاه خارج شده و در میان سطح
 مردانی که در جلو بودند اندکی سرعتشان را کم کرده و همانطور که. آورد می ها فشاربودند، تاریکی از همه طرف بر آن

  .دویدند، به اطراف نگاه کردند می

  "!پیش آهنگا کجان؟! پیش آهنگا جلو حرکت کنند": کیالن فریاد کشید

سرش  کیالن. ران نشان دادنددو مرد از میان صفوف به جلوي ستون دویده و مسیر گذرگاهی که قبالً یافته بودند را به دیگ
نیک را با سرعت بیشتري تازانده و به جلو و . هیچکس نیامد. را از سمتی به سمت دیگر گردانده و دنبال باقی آنها گشت

  .کنار دو پیش آهنگ رفت

  "!بهتون دستور داده شده بود که همتون جلوي ستون حرکت کنید! بقیتون کجان؟"

  .پاسخش را دادنداي  ین به او خیره شدند، بدون نیاز به هر کلمهچشمان درشت و خیسی که از آن پای

  ".ما رو از اینجا دور کنید. خیلی خوب، شما دوتا راهو بلدید": کیالن گفت

پنجاه نفر، تا مطمئن باشند که تعداد زیادي براي نشان دادن . مورد نیاز آنها را شناسایی کرده بودند پنجاه پیش آهنگ، معبرِ
  .فقط دو نفر مانده بودند. هد ماندراه باقی خوا
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حداقل ارواح این دو نفر را برایش . با شرمندگی، نفرینش را بازپس گرفت. صدا، بر ارواح نفرین فرستاد کیالن با غرشی بی
سربازانی از محفل ي  شدند و در آن سرما در معرض حمله می باقی گذاشته بودند؛ بدون این دو، باید در میان مه سرگردان

  .گرفتند می کردند، قرار می تعقیبشانکه 

  .دستانش را به شدت تکان داد. کیالن نیک را در کنار جریان مردان برهنه متوقف کرد

باري، که هاي  مردانِ سوار بر اسب  "!االن میان بهمون میرسن! بدوید، لعنت به شما، بدوید! زودباشید، زودباشید، زودباشید"
هاي  ي اونا نشونه! ا بگردیدبرید جلوي صف و دنبال پیش آهنگ! گاریچیا". ند، به کنار او آمدندبرایان و پیتر در میانشان نبود

  .مردها با تکان سرشان تأیید کردند که دستورات را به یاد دارند ".نشونتون میدن که توي زمین کوبیده شده وراه

دوخته شده بود تا نشان هایشان  که بر روي سردوشیاي  سفید و سادههاي  یی، با تکه پارچههارا ديهاي  مردانی با یونیفرم
دهد که آنها در حقیقت افراد گالیا هستند که با یونیفرم نگهبانان به اردوگاه دشمن نفوذ کرده اند، با سرعت از کنارش عبور 

  ".رو قبل از اینکه سوار اسبا بشید، دربیاریدها  یادتون نره نشونه". کردند

 کوچکی که در پشت دشمن ایجاد شده بودهاي  شدند و به یکی از اردوگاه می ري سوار هر اسبباید دو یا سه نف می آنها
راهی که در برفها فرو هاي  آن روز، در تمام طول دره مسیرهایی ایجاد کرده بودند، تا بدون وجود نشانه در اوایلِ. رفتند می

  .را بیابدها  به آن اردوگاهشده بودند تا مسیر صحیح را نشان دهند، هیچکس نتواند راه منتهی 

داشتند تا ترتیب آن هایی  اما نقشه. تعقیب بود وپیاده در میان برف، براي دشمن به آسانی قابل شناسایی  رد آنهمه سربازِ
  .مشکل را بدهند

رار مثالً ق. تون وارد درگیري تن به تن شده استمحفل، کیالن دید که انتهاي سي  در دوردست، از پشت سرشان و ناحیه
با نفرینی جدید در زیر لب، کیالن . بود که ستوان اسلون مانع از این اتفاق شود و انتهاي ستون را در حال حرکت نگه دارد

ها عبور وو از میان نیر یر پرید و دوباره اسبش را دور زدمیان دو نیروي درگ ون هیچ مکثی بهبد. آن سمت تازاند اسبش را به
  .یی با دیدن روح سفید یک زن بر روي اسبی سفید عقب نشستندهارا ديسربازان . ا کندکرد تا دو جناح را از هم جد

  "!مونید نمی فرار کنید، وگرنه زنده! دونید که دستورات چی بودن می خودتون! چتونه؟". رفتها  کیالن به میان گالیایی

  .کردند یک جنازه را به دنبال خود بکشند می مردان شروع به حرکت کرده و سعی

  "!اون قرار بود این عقب باشه! ستوان اسلون کجاست؟"
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درون آن توانست مغز را  می بود و کیالن از بین رفتهسر کامالً  یک سمت. کشیدند اشاره کردند می کهاي  مردان به جنازه
. شدکیالن افسار را کشید و نیک بر روي دو پایش بلند . ور شدند دوباره حملهها  ییهارا دي. این ستوان اسلون بود. ببیند
  .باري دیگر عقب نشستندها  ییهارا دي

"تا آخر  که کنم می اگر هرکدومتون دوباره براي چیزي وایسته، مجبورتون! فرار کنید، احمقا! بدوید! ولش کنید! ردهاون م
  "!حاال بدوید! این جنگ رو برهنه بجنگید

دوباره کیالن از . ت و از ترس جانشان فرار کردندبه هوا برخاسهایشان  از زیر قدمها  اینبار همه با نهایت توان دویدند و برف
کیالن . و بر روي یکدیگر بیفتند هخود را عقب کشید ،مست عبور کرد و باعث شد تا آنها از ترسهاي  ییهارا ديکنار ردیف 

  .کافی بدهدي  کرد تا به مردان خودش فرصت براي ایجاد فاصله می باید این مردان را معطل

از شبحِ زن سفید، اي  مردان در وحشتی لحظه. تازاند، و آنهایی که سر راه بودند را لگدکوب کردها  ییهارا دينیک را از میان 
. را تاب دادندهایشان  اما تعدادي دوباره به سمتش برگشتند و سالح. پراکنده شدند و بعضی از آنها به درگاه ارواح دعا کردند

  ...دکر می اگر سالح یکی از آنان به پاي نیک برخورد

افرادش در حال محو . کرد می اش مبارزه آمدند، کیالن بوسیله شمشیر و اسب جنگی می همانطور که از اطراف به سمتش
شمشیرش را به سمت مردانی که دستانشان را . در دلش به آنها دستور داد که فرار کنید، فرار کنید. شدن در میان مه بودند

در . تیره و غبار ندید بعدي که به پشت سرش نگاه کرد، هیچ چیزي جز مهي  دفعه .داد می کردند، تاب می به سمت او دراز
کرد براي سربازانش زمان مورد نیاز براي فرار  می کرد و سعی می همان حال که نیک را به اطراف گردانده و به مردان حمله

  .داد می ، داشت حسش از اینکه کدام طرف به کدام سمت است را از دستبخردرا 

. شد می خود را خالص کرده و خارج شود، اما دشمن در اطرافش ازدحام کرده بود، و دائماً به تعدادشان افزودهتا سعی کرد 
گذاشتند تا یک زن از  می زدند که او فقط یک زن است و نه یک روح، و اینکه نباید می بعضی از آنها بر سر دیگران فریاد

  .کرد می ول شب احساس برهنه بودنکیالن بیش از تمام ط. دستشان فرار کند

اما انداخت،  می انداختند، و اگرچه نیک بر روي پاهایش بلند شده و با لگد آنها را عقب می مردها خود را به سمت پاهاي نیک
 ،کیالن با تمام توان. دادند می باز تعداد بیشتري جایگزین آنها شده و با فشار و وزن خودشان، اسب درشت هیکل را تکان

  .کرد می را سوراخها  داد و بدن می را شکافها  کرد و جمجمه می را قطعها  داد و دست می را تاب شمشیرش

دانست که اگر او را از اسب  می .با دریایی از مردان در همه طرفش، ناگهان متوجه شد که موقعیتش غیرقابل دفاع است
 کرد، می هر چه تالش. شد می به اطراف حرکت دادهپایین بکشند، کارش تمام است و همین اکنون اسبش داشت با فشارها 

  .توانست مردها را دور کند نمی
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و در این ها  قرار بود که همینجا، در میان برف. براي اولین بار در آن شب واقعاً ترسید که نتواند از این مخمصه رهایی یابد
دید نمی دیگر ریچارد را. ود، بمیردهی که دره را پوشانده بم.  

محوي ي  فکر کرد که صداي خنده. گزیدگی دارکن رال. ردي سرد و ناگهانی در محل گزیدگی بر روي گردنش حس کردد
  .شنود می در هوا

درد فشار آن . پاهایش را گرفتند انگشتانی قدرتمند. داد می با تمام توان شکاف خواستند او را بگیرند را می مردانی که
نیک توانست در جا بچرخد و دو مردي که پاهاي او را گرفته . به همه چیز شمشیر بزند وار انگشتان تشویقش کرد تا دیوانه

افراد دیگري آمده و . طع کردرا قها  کیالن دست. بودند، پاهایشان از روي زمین بلند شد، اما محکم به پاي او چسبیده بودند
مت جنگی ارزشمندي بود و آنها تا زمانی که غنی ،یک اسب. اسبش را کشیدند و کنترل را از دست او خارج کردند ي دهنه
  .خواستند آن را بکشند نمی کردند موقعیت تحت کنترلشان است، می فکر

 وقتی که! نکشیدش! هگیر اعترافاین مادر ! نکشیدش". برآمدگی زین او را گرفته و خود را باال کشید ،سربازي درشت هیکل
  "!خوایم گردن بزنیمش باید زنده باشه می

! نکشیدش": مرد دیگري فریاد زد. پایش ریخترانِ از خون گرم بر روي اي  فواره. ا شمشیر به پهلوي گردن مرد زدکیالن ب
  .آمدند پخش شد می در میان مردانی که به سمتشاي  هلهله "!اون هرزه رو از روي اسب بیارید پایین

در همه . پاهایش کشیده شدند ر رويانگشتانی ب. آمدند تاب داد می کیالن شمشیرش را به سمت دستانی که به طرفش
نیک به پهلو حرکت کرده و سعی کرد سرش را آزاد کند، اما مردها . هرزه به او خیره شده بودندهایی  با نگاهها  طرف چشم
  .او را چسبیده بودندي  محکم دهنه

را از پشت، از روي زین پایین مرد او  در حالی که. مردي از پشت سر به باال پریده و موهاي کیالن را در مشت گرفت
همه . کردند می افتاد، دستانی از همه طرف او را دستمالی می در همان حال که به سمت زمین. دشی، کیالن فریاد ککشید می

  .را گرفته بودندهایش  و سینهها  پاهاي او، کمر او، قوزك ،دستانی بزرگ. در پایین و اطرافش جمع شده بودند

را چرخاند و  ي شمشیر کیالن قبضه. ز دستش خارج کنندرا اآن  تا ی کردندشمشیرش رفتند و سعي  انگشتانی به دور تیغه
او را بر روي زمین سرد فشردند و با فشار خود هایی  بدن. شمشیر را تاب داده و با تمام قدرت ضربه زد. انگشتان را قطع کرد

  .اش ضربه زد گ به چانهمشتی بزر. انگشتانش که دهانش را پوشانده بودند گاز گرفت. دندرانبیرون هایش  نفسش را از ریه

  .رفت، گرفتند می باالخره دستانش را که به هر طرف

  .تعدادشان خیلی زیاد بود
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  .ریچارد عزیز، دوستت دارم
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  45فصل 

  

  

. ها چشمانش را سوزاندند اشک. کیالن تقال کرد تا نفسی به داخل بکشد، اما با وجود فشار مردانی که بر رویش بود، نتوانست
 آرنجی سنگین و گوشتالو که بر روي شکمش بود، بیشتر به او فشار آورد و کیالن حس. مردان بیشتري اجتماع کردند

  .متعفن از بوي مستی، صورتش را پوشانده بودهاي  نفس. خواهد کردکرد که آرنج، او را به دو نیم  می

شد و آن دایره در حال کوچکتر  همه چیز در اطراف آن دایره، داشت تیره می. کوچک، کاهش یافتاي  دیدش در حد محدوده
  .خودش خونِ. مقداري خون که در دهانش بود را قورت داد. شدن بود

توانست ارتعاش آن را در پشتش که به زمین  می ابتدا فقط. دست بود، به گوشش رسیدصدایی که شبیه غرش رعدي در دور
  .صداي فریاد مردانی به گوشش رسید. چسبیده بود حس کند، اما سپس صدا بلندتر، بزرگتر و تیزتر شد

یالن هوا را به داخل وزنشان اندکی از روي او کم شد، و ک. ی که بر رویش بودند، سرشان را باال گرفتندیاهتعدادي از مرد
  .ترین نفسی بود که در عمرش کشیده بود این لذتبخش. مکیدهایش  ریه

هنگامی که مرد غول پیکري که بر رویش بود، همان مردي که به صورتش مشت زده بود، نگاهش را به سمت صداي رعد 
بر روي خود داشته و تا  اثر زخمی قدیمیرد، کیالن دید که چشم دیگرِ مرد، ک دوررا از روي او اش  نگاه وحشیحرکت داد و 
توانست از زیر فشار فرار  اي، دست چپ کیالن به گونه. آن چشمِ خالی، دوخته شده و بسته بود. ادامه دارداش  پایین گونه

  .کیالن گلوي مرد را گرفت. کرده و آزاد شود

از میان . هاست اي رعد مانند، صداي سم اسبناگهان متوجه شد که صد. صداي تق و توق برخورد فلزات به یکدیگر را شنید
ي  تازاندند و بوسیلهها  هارایی مه، برایان و پیتر، سوار بر دیزي و پیپ بیرون جستند و با تمام سرعت در طول ردیف دي

مردان . ندکرد می کند، به سمتش حرکت کوه که درختان را از جا برمیي  آنها مانند آواري در دامنه. زنجیر، آنها را درو کردند
  .یک چشم را گرفت انگشتان کیالن اطراف گلوي مرد. حیرت ماتشان برده بود از

  .و سپس نیرویش را آزاد کرد

  .جادو با تمام قدرت به درون مرد کوبیده شد

  .زنجیرباف را به لرزه درآوردهاي  رعدي بدون صدا تمام زره



٣ 

 

 

نزدیک بودن به مکان آزاد شدن جادو فریاد  تمام آنها از درد. تکان دهنده باعث شد مردها خودشان را عقب بکشندي  رعشه
  .در هر سمت منتشر شداي  شکل دایره اي از برف به هوا بلند شده و به حلقه. کشیدند

پاي عقب اسب بر روي سر مردي که درست کنار صورت . نیک باالي سر کیالن ایستاده بود و او نیز از درد به باال پریده بود
  .تکه پاره به پهلوي صورت کیالن پاشیدهاي  خون گرم و گوشت. در زیر فشار خُرد شدندها  استخوان. رود آمدکیالن بود ف

  ".بانو، لطفاً بهم دستور بدید": کنان گفت زمزمهمرد . مرد یک چشم در باالي سرش با دهانی باز به او خیره شده بود

  "!ازم محافظت کن": کیالن فریاد کشید

به عقب اي  آنها را به گونه. در هر مشتش موهاي یک مرد را گرفت. بزرگش منقبض شدنداد و عضالت مرد ناگهان ایست
  .انداخت، که گویی فقط دو بچه باشند

شمشیرش را به سمت مردي که در سمت دیگر بود تاب داده و . آن دست کیالن که شمشیر را در خود داشت، آزاد شد
 بارکشی با تمام سرعت به پیشهاي  اسب. کرد می غرید و مردان را به اطراف پرتاب می یک چشم مرد. صورتش را نابود کرد

  .آمدند می

  .زنجیر تقریباً به آنها رسیده بود. به سرعت بر روي پاهایش ایستاد. آزاد شده بودها  چنگال دست کیالن از

  "!کمکم کن سوار اسبم بشم"

اي  به گونه. و با همان یک دست، او را بر روي زین بلند کرد مرد یک چشم، ساق پاي او را با یک مشت بزرگش گرفته
اسب و غنیمت جنگی ي  به جلو خم شد و شمشیر را به سمت مردي که دهنه. کیالن هنوز شمشیرش را در دست داشت

ي مرد با فریاد. نوك شمشیر، پهلوي صورت او و نیمی از طول بازویش را مجروح کرد. خود را نگه داشته بود تاب داد
بزرگش سرها را  مرد یک چشم، همانطور که با تبر جنگیِ. کیالن افسار را به دست گرفت. سکندري خوران به عقب رفت

  .شکافت، فریاد کشید می راها  جدا کرده و سینه

  "!کنه می اُرسک از شما محافظت! فرار کنید! برید، بانو"

  "!نزار بگیرنت! فرار کن، اُرسک! دارم میرم"

ي  به سینههایش  کیالن با پاشنه. او را رها کرده و به سمت تهدیدهاي جدید رو کردند، یعنی اُرسک و زنجیر ها ییهارا دي
در همان حال که هر سه نفرشان . نیک کوبید و درست همان موقعی که پیتر و برایان به او رسیدند، اسب را به راه انداخت

  .اب کردرا وارد رکاش  کردند، پاهاي برهنه می با سرعت فرار
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صدها جاي پا در میان برف باقی گذاشته بودند را پیدا کرده و آن را در عرض دره دنبال کرد، تا وارد مه شده و ردي که 
. یه طول نکشیدثان ن بیش از چنداین کار براي مردا. مردان ارتش محفل را پشت سر گذاشت تا خودشان را جمع و جور کنند

  .هزاران نفر. وز بیش از تعداد کافی زنده مانده بودندهن. راه افتادند مردان به دنبالش

انتهاي زنجیر در پشت سرشان روي . باید صدها استخوان و گردن را شکسته باشد، از قالبش باز کرد می پیتر زنجیري که
  .کرد آزاد را کشیده و آن را بر روي چوبِ اطراف گردن اسب، حلقه انگشتان الغرِ برایان، زنجیرِ. جهید می ها برف

از . نرم در پشت سرش را بشنوداي  تواند صداي محو شدن خنده می تاخت، فکر کرد که می همانطور که کیالن در میان شب
  .کرد می احساس برهنگی شدیداً ناگهان دوباره. که دارکن رال بر روي گردنش گذاشته بود، به خود لرزیداي  بوسهي  خاطره

. ریخت می داشت عرقاما ریزند،  می یخ بر روي تمام بدنشهاي  د که گویی دانهکر می و حسبود،  اگرچه مه بسیار سرد
  .جاري بوداش  خون از لب ورم کرده

  ".کردم که شما دوتا رو دوباره ببینم نمی اصالً فکر": فریاد زدها  از میان صداي سم اسب

تونیم  می بهتون گفته بودیم که": برایان گفت. بیش از اندازه بزرگشان، در آن تاریکی لبخند زدندهاي  برایان و پیتر در کت
  ".این کارو انجام بدیم

  ".شما دوتا اعجوبه هستید". کیالن براي اولین بار در آن شب لبخند زد

افرادتون ". با دست اشاره کرد. شدند، دید می هاي بارکش را که در میان مه ناپدید انتهاي ردیف اسباي  کیالن براي لحظه
  .دو مرد برایش دست تکان داده و از او جدا شدند ".اشیدموفق ب. اونجان

آن مرد جراحت وحشتناکی بر روي . در ابتدا فقط یکنفر را دید. کیالن به تنهایی تازاند، و اندکی جلوتر به مردان پیاده رسید
. کندبت که باید این کار را دانس می .دانست که باید او را رها کند می کیالن. پایش داشت و از دیگران بسیار عقب افتاده بود

  .درست پشت سرشان بودندها  ییهارا دي

. کرد، سرش را گردانده و باال آورد می تقالها  همانطور که در میان برف رفت، مرد می که بر روي اسب به سمت او در حالی
دیگران باقی بمانید، و اال رها  همراه. دستورِ خود کیالن. دستور این بود. دانست که کیالن باید او را رها کند می مرد نیز

  .بدون هیچ استثنایی. خواهید شد

آنها دستانشان را بهم گرفتند و کیالن او . کرد، به پهلو خم شده و دستش را دراز کرد می همانطور که کیالن از کنار او عبور
  .را کشید و بر پشت خود باال آورد
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  ".محکم بشین، سرباز"

ترسید که کیالن را  می دود، تعادل خود را حفظ کند، و می کرد همانطور که اسب می و سعیمرد دستانش را دراز کرده بود 
  "کجا رو بگیرم؟... ولی ". لمس نماید

  "!دستاتو بذار دور کمرم! دور کمر منو"

  "...ولی". شد، دستانش را در اطراف گرفته بود می مرد هنوز همانطور که بر روي اسب باال و پایین انداخته

  "دستاتو دور یه زن نگرفتی؟ االتا ح"

  ".ولی اون لباس تنش بود... چرا": تمرد با لحنی ناله مانند گف

  ".گردم این کارو بکن، وگرنه میفتی و منم برات برنمی"

. کرد آنها را از هر چیز مهم یا ناآشنا و عجیبی دور نگه دارد می رفت و سعیگمرد با اکراه و احتیاط، دستانش را دور کمر او 
این قضیه الف میزنی، درموردش اغراق ي  وقتی که بعداً درباره". کیالن براي اطمینان دادن به او، آرام به پشت دستش زد

  .آرام و نگران بیرون داد که باعث شد کیالن لبخند بزنداي  مرد ناله ".نکن

و از نوك پشت پاهایش جاري شده،  توانست خون گرم او را که بر می دادند، کیالن می همانطور که به مسیرشان ادامه
کردند،  می توانست صداي فریاد دشمنانی که از پشت سر تعقیبشان می .حس کندچکیدند،  می انگشتانش در رکاب به پایین

  .بشنود

 اگر زخم او را. کیالن تکیه دادي  از شدت خستگی و ناتوانی، سرش را بر پشت شانه. داد می مرد داشت خون زیادي از دست
داشت، چیزي براي  می کیالن برهنه بود و حتی اگر فرصتی براي توقف. مردمی بستند، ظرف مدت کوتاهی از خونریزي نمی

  .استفاده به عنوان باند نداشت

ت هم منو محکم  با دست دیگه. ی محکم به هم بگیرشتون تا جایی که می. زخمو با یه دستت بسته نگه دار": کیالن گفت
  ".خواد بیفتی نمی دلم. نگه دار

مردان  کمی از انتهاي ستونِي  کیالن با فاصله. مرد یک دستش را از روي کمر او برداشت و جراحتش را بسته نگه داشت
هنگامی که کیالن به پشت . زیادي نداشتندي  مردان محفل فاصله. مردها، خسته بوده و سردشان بودي  همه. تازاند می پیاده

 آنها فریاد کشیده و سوت. زده شده بود شگفت نازیادش کیالن از تعداد. س شدنددررد دیسرش نگاه کرد، افراد دشمن وا
  .زدند می
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  "!گیرن می بدوید وگرنه ما رو! بدوید"

هایش روییده بود، در پیش رو و باالي سرشان پدیدار  که تک و توك درختانی از میان درزها و شکافها  دیواري از صخره
و واقعاً هم بستگی . رفتند، گویی که زندگیشان به این بستگی داشته باشد می با سرعت باال مردان از گذرگاه باریک. شد

  .داشت

ضربه زده و عالمت ها  باال رفتن از میان شکاف کردند، کیالن با پهناي شمشیرش سه بار به صخره هنگامی که شروع به
  .داد

ما هم همراه دشمن ! االن زوده! هنوز به اونجا نرسیدیم". ددوید رویش را گردان می مردي که جلوتر بود، در همان حالی که
  "!گیر میافتیم

  "!کنن می اگه زیادي صبر کنیم، اونا هم عبور! تندتر بدويپس بهتره که "

امیدوار بود . ضربه زد و صداي زنگ آن در میان هواي تاریک و مرطوب منتشر شداي  کیالن سه بار دیگر به دیوار صخره
 مردانِ جلوتر، با تقال از مسیر باال. ر کند؛ البته راهی وجود نداشت که این نقشه را از پیش امتحان کنندکه این نقشه کا

  .برف پوش سر خوردهاي  نیک در چند جا بر روي صخرههاي  سم. رفتند می

تر از آن بود  مصدا ب .کرد می احساساش  صداي غرشی که در عمق سینه. توانست آن را حس کند می در ابتدا، کیالن فقط
لغزنده از مهی که در میان تاریکی و هاي  در طول صخره. که بتوان آن را شنید، اما قدرتمندتر از آن بود که احساس نشود

  .توانست آن را حس کند می توانست آن را ببیند، اما نمی هنوز. شدند، به باال نگاه کرد می غبار محو

دشمنانی که  ي جنگ خواهانههنگامی که صداي فریاد . اکنون بیش از حد زود نباشد امیدوار بود که مرد اشتباه کرده باشد، و
  .اند نداشتهاي  آمدند را شنید، فهمید که چاره می از پشت سر

توانست صداي  می .صداي غرشی مهیب، گویی که خود زمین در حال جنبش باشد: و سپس توانست صدایش را بشنود
زمین به لرزه . شدند می اطراف منعکس غرش رعد آسا از روي دیوارهاي کوهستانیِ. درختان را بشنودي  شکسته شدن تنه

  .درآمده بود

  "!خواد زنده زنده دفن بشید؟ بدوید می تونید تندتر بدوید؟ دلتون نمی !بدوید"

کرد، به حد  می تماشادوند، اما آنها پیاده بودند و از باالي اسبش که آنها را  می دانست که آنها با حداکثر سرعتشان می کیالن
  .به حد مرگباري آهسته. رسیدند می دردناکی آهسته به نظر
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کیالن . آمد می شد و خروارهاي بیشماري از برف به پایین و به سمت آنها فرود می از باالي سرشان، غرش توفنده بلندتر
ایجاد کنند؛ اما عالوه بر آن از این خوشحال بود که مردانِ آن باال موفق شده بودند تا درست در زمان دستور، یک بهمن 

  .دستور را پیش از موعد داده باشدمبادا وحشت داشت که 

کوچک، از میان درختان باالي هایی  کپه. خورداش  دیگري به شانهي  از برف مرطوب به صورتش برخورد کرد؛ تکهاي  تکه
کرك مانند، در جلوي صورتش تشکیل شده ي ها ابري از برف. افتادند می پرتگاه به پاییني  سرشان حرکت کرده و از لبه

  .صداي غرش، کر کننده بود. بود

دویدند، مانند  می آنها از میان برف. پرتگاهی که در باالي سرشان بود، به پایین سرازیر شدي  آسا از لبهجریانی سفید و رعد
کرد و بر روي شیب به سمت پایین  درختی به کف مسیر برخوردي  در پشت سرش، تنه. آنکه از میان یک آبشار عبور کنند

  .بگریزندها  موج پیشتازِ انبوه برفبه سختی توانسته بودند از . غلت خورد

و ها  ریخت، و مملو از صخره می برفی که فرو. مردان محفل که در پشت سر قرار داشتند، اینقدر خوش شانس نبودند
غریوِ . غلتان جارو شدند افراد دشمن در میان مرگ سفید. ریختدرخت بود، با قدرتی رو به افزایش بر سرشان فرو هاي  کنده

  .کرد می پیچاند و زنده زنده دفن میآنها را  بهمنِ کوبندهمحو کرده و  کرد را می مردانی که با خود حمل  صداي برف، فریاد

  .ه مدفون شده بودگذرگا. آنها وجود نداشتعقیب ت امکان اکنون دیگر. کیالن با آسودگی خیال آویخته شد

. زدند می توانستند زیاد از سرعتشان بکاهند، وگرنه از سرما یخ نمی زدند سرعتشان را کم کردند، اما می مردانی که نفس نفس
پیچیده شده تا  سفیدهایی  دانست که پاهاي آنها، با وجود اینکه در پارچه می کیالن. شد گرم بمانند می سرعتشان باعث

آنها نهایت تالششان را در اختیار . آنها نهایت تالششان را در اختیار او گذاشته بودند. ، اصالً گرم نیستاندکی محافظت شود
  .جانشان را در اختیار گذاشته بودند ،تعداد زیادي. میانه گذاشته بودند سرزمین

ز نیرویش الزم استفاده ا کیالن آنقدر از کمبود خواب، و خستگی نبرد، و فشار روحیِ وحشت و اضطراب، و تالشی که براي
به . تواند استراحت کند می به خودش گفت که به زودي. توانست نشسته باقی بماند می که به سختی بود، خسته شده بود

  .زودي

  ".حاال دیگه جامون امنه. موفق شدیم، سرباز". به آرامی به پشت دستی که بر روي شکمش بود زد

  ".گیر اعترافمتأسفم، مادر . گیر اعترافآره، مادر " :مرد با حالت خواب آلودگی زمزمه کرد

  "براي چی؟"
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فقط هفده تا رو . به خودم قول داده بودم که بیست تا رو بکشم. متأسفم. من فقط هفده نفرو کشتم": وار گفت زمزمه
  ".تونستم

تو باعث افتخار . سیدنشناسم که توي جنگ حتی به نصف این تعداد هم نر من قهرماناي جنگ و افراد پر ابهتی رو می"
  ".فقط احساس افتخار کن، سرباز. اي باعث افتخار سرزمین میانه. منی

  .مرد چیزي زمزمه کرد که کیالن نتوانست بفهمد

  ".حالت خوب میشه. طاقت بیار. رسه می به زودي کمک بهت". دوباره بر روي دست او زد

در دوردست، در . کرد و فقط سفیدي دید و فقط سکوت شنیدکیالن به پشت سرشان در طول مسیر نگاه . مرد پاسخی نداد
  .تاریکی کوهستان، گرگی زوزه سر داد

*************************  

مردانی که در ابتداي صف قرار داشتند، در پتوها پیچیده شده و . مدت کوتاهی بعد، بر روي فالتی مرتفع به اردوگاه رسیدند
به را هایشان  بعضی از آنها در زیر همان پتوها، لباس. کردند می و پاهایشان را گرم لرزیدند می به خودها  در اطراف آتش

کردند، و به جراحات  می مردان دیگري مشغول انداختن پتو به دور افرادي بودند که جلوتر از کیالن حرکت. کردند می تنشان
شد، براي اولین بار درد  می ن نبرد و فرار محوتعدادي از مجروحین از درد ناله کرده و اکنون که جنو. کردند می رسیدگی آنان

  .کرد می کم داشت دردي را در لبش احساس کیالن کم. کردند می جراحات را حس

تر ببیند که به اطراف دویده و در  توانست پریندین و توسیدین را کمی آنطرف می کوچک،هاي  آتشي  در نورِ سوسو زننده
 خیال هنگامی که او را سوار بر اسب دیدند، هر دو نفسی با راحتی. کنند می ، جستجورسیدند می میان کسانی که جدید از راه
  .هم تحویل او دادندکشیدند و دو لبخند شبیه ب

 ،مردانی دیگر. یی پوشیده بود و بانداژي در اطراف دست چپش بود، به سمت او دویدهارا ديسروان رایان که یک یونیفرم 
گر نیز دستانشان را دراز کردند تا مردي که پشت سر او نشسته بود و اکنون کیالن یک آرنجش افسار را گرفتند و تعدادي دی

  .آورد، از او بگیرند می به پایینرا اش  را گرفته و بدنِ آویخته

کنار کیالن توقف کرد و جبه را براي او باز نگه داشت و . کیالن را در دست داشتي  پریندین دوید تا به او برسد و جبه
  .پریندین به او لبخند زد. قرار دهدهایش  شد تا کیالن از اسب پیاده شود تا او بتواند آن را در اطراف شانه منتظر
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به اندازه کافی چشما بدنمو دیدن که دیگه تا آخر ". کیالن بدون اینکه از زینش پیاده شود، به آرامی دستش را دراز کرد
  "!پرتش کن این باال. عمرم بس باشه

. به پشت سر برادرش زداي  توسیدین ضربه. باال انداخت و جبه را برایش باال انداختاي  شانهکمی شرمندگی پریندین با 
زد،  می انداخته و آن را گرههایش  در حالی که کیالن جبه را روي شانه. سکوت بر مردانی که جمع شده بودند حکمفرما شد

  .همه از شرمندگی رویشان را برگرداندند

از شمشیري که هنوز در دستش . پایین آمد و متوجه شد که پاهایش به سختی توان نگه داشتنش را دارند اسب بهاز کیالن 
نگاهی به مردي که جلوي . مکث کند تا همه چیز از چرخیدن باز ایستداي  مجبور بود لحظه. بود به عنوان عصا استفاده کرد

  .ها خوابیده بود انداخت پاهایش بر روي برف

  "!گفتم کمکش کنید". کسی حرکتی نکرد "!کنه؟ همینطور واینستید، کمکش کنید نمی ن مرد کمکچرا کسی به ای"

  ".اون مرده. گیر اعترافمتأسفم مادر ". نگاهش را بر روي زمین نگه داشت. سروان رایان به او نزدیکتر شد

کیالن . کسی حرکتی نکرد "!زدم می همین االن داشتم باهاش حرف! اون نمرده". انگشتان کیالن در هم مشت شدند
  "!نمرده! اون نمرده". سروان کوبیدي  مشت آزادش را به سینه

کوچک نشسته هاي  کیالن باالخره نگاهی به مردانی که در اطراف آتش. هیچکس چیزي نگفت. همه رویشان را برگرداندند
  .دستش در کنارش آویزان شد. بودند انداخت، نگاهی به تمام سرهاي آویزان انداخت

  ".اون هفده نفرو کشت": با صدایی بلندتر به دیگران گفت ".اون هفده نفرو کشت": رو به سروان رایان گفت

  ".کنیم می ما بهش افتخاري  همه. اون کارشو خوب انجام داد". سروان رایان با تکان سرش تأیید کرد

همتون کارتونو . لطفاً همتون منو ببخشید. نو ببخشیدم". نگاه کرد تا اینکه باالخره سرها باال آمدندها  کیالن به تمام چهره
در نگاه من، و در نگاه سرزمین . همتون باعث افتخار من بودید". عصبانیت از وجودش بیرون رفته بود ".خوب انجام دادید

  ".میانه، شما قهرمان هستید

گر شروع به دست به دست کردن بعضی دوباره مشغول به خوردن شدند، و افرادي دی. تر شدند مردان اندکی بانشاط
بعضی افراد . ریختند می قرار داشتند، لوبیاي پخته برایشانها  که بر روي آتشهایی  حلبی کرده و از قابلمههاي  کاسه
  .خیساندند می صاف پخته شده در اردوگاه را پاره کرده و در لوبیاهاهاي  از نانهایی  تکه

  "چاندلن کجاست؟": کرد، پرسید می که توسیدین به دستش داده بودهایی  کیالن همانطور که پاهایش را درون چکمه
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هنگامی که برادرها دور شدند،  ".ییا تیر میزنههارا ديکه احتماالً همین االن داره به فکر کنم . اون همراه تیراندازا رفت"
دیدشون که  می باید. طرف ما هستنخوشحالم که این سه نفر ". آوردسروان رایان به سمت او خم شد و صدایش را پایین 

اینکه یه لحظه اینجا بودن، و . مخصوصاً پریندین با اون تروگاش، مثل خود مرگه. کشتن می باناي دشمنو چطوري دیده
من اصالً هیچ صدایی  .دیدي که حرکت بکنن، خیلی وحشتناك بود نمی هیچوقت بعد یه جاي دیگه، و اصالًي  لحظه
  ".شدن می باناي دشمن ظاهر یونیفرماي دیدهفقط با  اونا. نشنیدم

کیالن نگاهی به سر تا پاي سروان  ".کنن باید ببینیشون می وقتی که توي علفزارِ مسطح و توي روز روشن این کارو"
  ".این یونیفرم بهت میاد. خیلی خوشتیپ شدي". لبخند کوچکی بر لب آورد. انداخت

انگشتش را بر روي شکافی  ".پوشن می دونم چطوري این زره رو دائم نمی". لباسش را باال کشیدهاي  سروان کمی شانه
  ".ولی خوشحال بودم که این تنم بود". کوچک در چرم لباس برد

  "اوضاع چطور پیش رفت؟ چند نفرو از دست دادي؟"

شد،  می کسی متوجهمون به ندرت. توي این یونیفرما، الزم نبود زیاد بجنگیم. تقریباً هر هدفی که داشتیمو به دست آوردیم"
به نظر میاد که ". نگاهی به عقب انداختاش  از روي شانه ".فقط سه چهار نفرو از دست دادیم. به جز اونایی که کشتیمشون
حدود چهارصد نفر از . ی کردمشدید، من یه شمارش تخمین می وقتی که داشتید وارد اردوگاه. بدترین ضربه به شما خورده

  ".تا شمشیرزنی که رفته بودنو از دست دادیمهزار

دوباره  ".نزدیک بود همشونو از دست بدیم". نشسته بودند خیره شدها  سروان و مردانی که اطراف آتش کیالن به پشت سرِ
  ".هم همینطورها  گاریچی. خودشون شدن باعث افتخار اولی اون". نگاهش را بر روي سروان برگرداند

کنم تعداد  نمی از صحبتی که با بعضیاشون کردم، فکر". را با دست دیگر در آغوش گرفتاش  سروان، دست باندپیچی شده
محفل ي  جراحت بزرگی به بدنه. زیادي کمتر از ده تا دشمن رو کشته باشن، و تعداد زیادیشون، خیلی بیشتر از این کشتن

  ".دیموارد کر

  ".اونا هم جراحت بزرگی بهمون وارد کردن". کیالن آب دهانش را قورت داد

  "افراد، اونطوري که بهشون دستور داده بودم عمل کردن؟ دردسر رو از شما دور نگه داشتن؟": سروان پرسید

تونستم افتخار زیادي ن متأسفانه. تونستم حتی ببینم دشمن قیافش چه شکلیه نمی اینقدر دشمنو از من دور نگه داشتن که"
راه خودم داشتم، و توي جنگ همامیدوارم حداقل اینکه اون. دلگرمی بودي  اضافه کنم، اگرچه حضورش مایه رو به شمشیرت

  ".افتخارت باشه باعث
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به نظر میاد لبتون ". نگاه بهتري به صورت او بیندازد ،آتش سروان اخمی کرده و به سمتی خم شد، و سعی کرد در نورِ
اون اسب پوشیده ". کردند می نگاهی به اسب جنگی کیالن انداخت که مردانی داشتند زین و افسارش را باز ".کاف خوردهش

  .این یک اتهام بود، نه یک سؤال "شما هم سر تا پاتون خون ریخته، مگه نه؟. از خونه

مجروحی که  اون سربازِ. بمو زخم کردل. یه آدم مست یه چیزي به طرفم پرتاب کرد". خیره شدها  کیالن به یکی از آتش
جوانی که در اطراف هاي  چشمانش در میان چهره ".آوردم، روي اسبم و روي من اینقدر خونریزي کرد تا مرد می داشتم
  ".اونا واقعاً شگفت انگیز بودن. انجام بدمخوبی به اونا کارمو کاش تونسته بودم نصف ". بودند حرکت کردها  آتش

  ".بینمتون می بهرحال خیالم راحت شد که سالم". اسی کردسروان با سوءظن خرن

و مسمومه، بهترین استفاده از موقعیتمونو  نظام؟ باید تا وقتی که دشمن مست همه چیزاي دیگه روي رواله؟ تیراندازا، سواره"
ي  برق آسا بعد از حملهي  ملهیه ح. تونیم یه لحظه هم آروم بگیریم نمی .یماین هوا هم بهترین استفاده رو ببر باید از. بکنیم
  ".فقط حمالت زودگذر، و همیشه هم از جهات مختلف. هیچ درگیري تن به تنی توي کار نباشه. دیگه

کار تیراندازا باید به زودي تموم بشه، بعدش سواره نظام، . دونن و منتظر نوبتشون هستن می خودشونوي  همشون وظیفه"
خوابن، ولی از حاال به  می افراد ما به نوبت. ایم قراوالش رو بفرسته، براي اونا هم آمادهوقتی که دشمن پیش . دارا بعدشم نیزه

  ".تونه بخوابه نمی بعد، محفل امپراتوري دیگه

مهمترین ". یک انگشتش را به سمت سروان بلند کرد ".صبح دوباره نوبت اینا میشه. این مردا به استراحت نیاز دارن. خوبه"
کنه، وحشت  می سالحی که بیش از هر چیزي عقل و منطق رو مغلوب«". حرف پدرش را نقل کرد ".چیز رو فراموش نکن

کنن، و حاال باید از همین بر علیه خودشون استفاده  می این ابزاري هست که اونا استفاده. اینو یادت نره» .و خشونت هست
  ".کنیم

تون بودیم، براتون یه سرپناه نرادرم مدتی که منتظر برگشتمن و ب. گیر اعترافمادر ". پریندین به میان نور آتش برگشت
  ".لباساتونو بردیم اونجا، و آب گرم هم آماده کردیم تا اگه خواستید بتونید خودتونو بشورید. ساختیم

  ".ممنونم، پریندین". کیالن سعی کرد تا نشان ندهد که چقدر براي شستن بوي جنگ از بدنش مشتاق است

برادرها سرپناهی جادار از . رفت را نشان داد می از کرده و مسیري که به سمت فضاي باز کوچکیپریندین دستش را در
اخل خزید و درون آن دکم ارتفاع آن به  کیالن از وروديِ. درختان برگ حنا که با برف پوشانده شده بود، ساخته بودند

پوشانده شده بود و در فضاي سرپناه، بوي  حصیري بافته شده از برگي  برفی نیز بوسیله زمینِ. یافترا روشن هایی  شمع
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داغ که در مرکز آنجا قرار هایی  خواست، درست کنار صخره سطل آبی که از آن بخار برمی. کرد می منتشررا خوش حنا 
  .گرم کردها  کیالن دستانش را بر روي صخره. داشتند گذاشته شده بود

کیالن نزدیک بود از توجه و با مالحظه بودن آنها . بودند گرم و نرم براي امشب درست کردهاي  برادرها براي او خانه
  .بگیرداش  گریه

که آدي به او  گردنبنديکیالن گردنبندش را، همان . تا شده بودنداي  به تمیزي در گوشههایش  آنجا بود و لباساش  کوله
آن را براي . نگ پوشیده بوداین تنها چیزي بود که با خود در ج. درآوردرا  مان که استخوانی گرد در خود داشتداده بود، ه

  .انداخت می این گردنبند او را به یاد گردنبندي که مادرش به او داده بود. چسباند و سپس آن را شستاش  به گونهاي  لحظه

این فقط حمامی با . تمام سرش را وارد سطل کرد و موهایش را شست، و سپس به ترتیب اعضاي دیگر بدنش را شست
مجبور بود در . را از بدنش بشوید، بسیار فوق العاده بودها  و حس دستها  توانست خون می اینکه ،نحالاسفنج بود، اما با ای

. کند، خودش را وادار کند تا به چیزهایی دیگر فکر کند، مبادا که حالت تهوع به او دست دهد می همان حالی که شست و شو
شد، به چشمان خاکستري  می خودشهاي  عث آمدن لبخند به لباو که همیشه باي  گانه به ریچارد فکر کرد، به لبخند بچه

هنگامی که شست و شویش به اتمام رسید، دراز کشیده و موهایش را بر . توانستند تا عمق او را ببینند می او فکر کرد که
  .خشک کردها  روي صخره

 .یک چشم، قدرت را بازنیافته بود مردهمان اُرسک،  قدرتش بر رويي  هنوز از زمان استفاده. شدیداً به خواب نیاز داشت
کشید  می مدتی دیگر طول. یک خأل در جایی که قدرت تعلق داشت. توانست خالی بودن را در عمق شکمش حس کند می
  .آور را از خود دور کند و تهوعآور  توانست خستگیِ سرگیجه نمی خوابید، نمی اما تا زمانی که. دوباره برگرددنیرو تا 

مدت زیادي را بدون استراحت گذرانده بود و به شدت . دراز کشیده و بخوابداش  رختخواب سفريخواست تا در  می از ته دل
  .هنوز نه. توانست نمی اما. آمد می خوابش

مرهمی بیرون آورده و اش  از کوله. را به تن کردهایش  گردنبند را دوباره بر گردنش گذاشته و سپس با تالش فراوان لباس
گذاشت، چاقوي استخوانی که چاندلن به او داده  می وقتی که مرهم را سر جایش. مالیداش  وردهآن را بر روي لبِ شکاف خ

  .بود را دید و آن را دوباره به دور بازویش بست

 داشت که باید انجاماي  توانست خودش را بلند کند، اما پیش از اینکه بخوابد، وظیفه می به قدري خسته بود که به سختی
آنها فکر کنند که او براي آسایش و منافع آنها اهمیت چندانی قائل تا داد  نمی اجازه. بود می ه مردانشداد؛ باید همرا می

توانست انجام دهد این بود که قدردانی خود را از  می را تقدیم کرده بودند؛ حداقل کاري که کیالنهایشان  آنها جان. نیست
  .میانه نشان دهد جانب سرزمین
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اش  شده بود، موهاي بلندش دوباره انبوه و درخشان شده بودند، و باالخره چند الیه لباس گرم و جبهدر حالی که دوباره تمیز 
اي، و کلمات آرام و کوتاه  عدههاي  گویی و داستان با دقت کامل به یاوه. طی کردها  را پوشیده بود، مسیرش را از میان آتش

 کرد، و لبخندهاي اطمینان بخشی به دیگران تحویل می تند صحبتبا تمام کسانی که سؤالی داش. داد می دیگر گوشاي  عده
 کنار مجروحان. کند می داد همه متوجه شوند که چقدر به کاري که آنها انجام داده بودند، افتخار می داد و اجازه می
گذاشت و به آنها  می تدسهایشان  بر روي گونه. کرد تا ببیند که آیا به اندازه کافی گرم هستند یا نه می نشست و بررسی می

 هنگامی که آنها از تماس دستان او آرامش. کرد می فوري بخشید و برایشان آرزوي سالمتی و بهبوديِ می آرامش
  .کرد می پذیرفتند، او نیز احساس آرامش می

شِ کرد که لرز ینم لرزید، اما کیالن فکر می ده سربازِ ساکت محاصره شده بود، مرد جوانی داشتي  در کنار آتشی که بوسیله
  .بخاطر سرما باشد او

  "شی؟ می حالت چطوره؟ خوبی؟ داري خوب گرم"

. را به هم کوبیدهایش  لرزشی محسوس، دندان ".گیر اعترافبله، مادر ". زده و خوشحال کرد حضور کیالن او را شگفت
اینا دوستام ". اشاره کردخودش را اندکی جمع و جور کرده و به دیگران  ".کردم که اینطوري باشه نمی هیچوقت فکر"

  ".شیش نفر از دوستام برنگشتن. هستن

منم براي . متأسفم". را بسته نگه داشته و با دست دیگر، موها را از روي پیشانی مرد کنار زداش  کیالن با یک دست، جبه
ربازي بودید که تا حاال شما به شجاعت هر س. خواستم شما مردا بدونید که باعث افتخار من بودید می فقط. دارم غصهاونا 

  ".دیده بودم

 داشتن ما رو عقب میزدن، و تیکه تیکه. اگه بخاطر شما نبود االن هممون مرده بودیم". کوتاه و عصبی کرداي  مرد خنده
افراد دشمن توجهشون به شما جلب شد و اونوقت ي  همه. مستقیم زدید به دل دشمن ،کردن، و بعد شما خودتون تنهایی می

  ".کاري که شما کردید ما رو نجات داد. که گیج شده بودن، ما متقابالً بهشون حمله کردیمدر مدتی 

 ".نصف اون مردایی که دیدم شما کشتید رو کشته بودمي  به اندازهمنم کاش امشب ". مرد سرش را به اطراف تکان داد
ممنونم، مادر ". را بر روي صورتش کشیدمرد انگشتان لرزانش . اطرافیان سرشان را محکم به نشان تأیید تکان دادندي  همه

دار و عصبی تحویل کیالن  لبخندي لرزه ".اگه اون کاري که شما انجام دادید نبود، االن ما هم همه مرده بودیم. گیر اعتراف
  ".دادم می اگه حق انتخاب داشتم، شما رو براي همراهی توي جنگ حتی به خود شاهزاده هارولد هم ترجیح". داد

  "جنگه، مگه نه؟ می یر خیلی خوببا شمش"
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  .سرباز رویش را گرداند تا سروان رایان را ببیند که پشت سر کیالن ایستاده است. کیالن با آن صدا از جاي خود پرید

  "...باورتون نمیشه که چه . تونه به ما شمشیرزنا یه چیزایی یاد بده گیر می اعترافبه نظرم مادر "

  "چیزي براي خوردن داشتی؟". مرد زدي  نهآرام به شاي  کیالن چند ضربه

  "؟گیر اعترافخورید، مادر  می شما هم یمقدار همراه ما". لوبیا بر روي آتش اشاره کردي  مرد به قابلمه

از این که تعارف کردي . شما به قدرتتون نیاز دارید. شما مردا بخورید". پیچانش را از دست دادي  معده کیالن تقریباً کنترل
  ".به دیگران سر بزنمباید اول ، ولی ممنونم

مردي که زین اسبتون رو . کردم که خیلی خوب نتونید از یه شمشیر استفاده کنید می من فکر". سروان رایان همراه او آمد
  ".برداشت، بهم گفت که توي بند رکاب و چند جاي دیگه، تعداد زیادي دست و انگشت قطع شده پیدا کردن

. کردند می یک دستشان را بلند کرده و یا تعظیم ،آنها نیز در پاسخ. کرد، لبخند زد می ز کنارشان عبورکیالن به مردانی که ا
  ".یادت رفته که پدرم کی بوده؟ اون بهم استفاده از شمشیرو یاد داد"

  "...، معناش این نمیشه که گیر اعترافمادر "

  ".ستوان اسلون کشته شد"

. هنگامی که کیالن سکندري خورد، سروان زیر بازوي او را گرفت ".بهم گفتن. ونممی د". ساکت شداي  سروان براي لحظه
  ".رسیدن می بعضی از اون مردایی که مسموم شده بودن بهتر از شما به نظر. حالتون خوب باشهخیلی  که به نظر نمیاد"

. نیز دوباره استفاده کرده است به او نگفت که در ضمن از قدرتش ".فقط بخاطر اینه که براي مدت خیلی طوالنی نخوابیدم"
  ".حسابی خسته هستم"

کیالن چشمانش را محکم بسته و انگشتانش دهانش را . در کنار سرپناهش، توسیدین یک کاسه لوبیا به او تعارف کرد
را  رسید که متوجه شده و آن می توسیدین به نظر. کرد که با دیدن غذا و استنشاق بویش غش خواهد کرد می فکر. پوشاندند
  .دور کرد

، شما باید غذا بخورید، ولی به استراحت حتی بیشتر از اون نیاز گیر اعترافمادر ". پریندین زیر بازوي دیگر او را گرفت
براتون یمقدار چایی درست کردم؛ فکر کردم که ممکنه براتون آرامش ". کیالن با تکان سرش ابراز موافقت کرد ".دارید

  ".ستشه تو اون". رپناه اشاره کردبه ساش  با چانه ".بخش باشه
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بعدي ي  صبح، وقتی که موقع حمله". دست سروان را اندکی فشرد ".م آروم بگیره آره، چایی ممکنه کمک کنه که معده"
  ".منم همراه افراد میرم. شد منو بیدار کن

بله مادر ". رف او را قطع کردکیالن با نگاهی تند ح "...فقط در صورتی که . کافی استراحت کرده باشیدي  اگه به اندازه"
  ".کنم می خودم شخصاً بیدارتون. گیر اعتراف

پیش از آنکه . سرش به دوران افتاده بود. لرزید، به آرامی چاي را نوشید می رم، کیالن همانطور کهدرون سرپناه دنج و گ
 .کند، حالش بهتر خواهد شدبه خودش گفت که وقتی استراحت . فقط توانست چند جرعه بنوشد ،داخل رختخواب بیفتد

  .شود می او متراکمي  توانست حس کند که باالخره قدرتش دوباره زنده شده و با نیروي آشنایش در سینه می

نگران مردانی بود . شد می خود را مچاله کرده و به هزاران چیزي فکر کرد که باید به آنها رسیدگیاش  پوستیي  در زیر جبه
آنها خیلی . براي تمام آنها اضطراب داشت. رفتند می باید بعد از آنها می کردند، و کسانی که می لهکه در آن لحظه داشتند حم

  .جوان بودند

  .جنگ. نگران چیزي بود که آن را شروع کرده بود

بی او هیچ انتخا. تنها بگذارداو تنها نپذیرفته بود تا زندگی افراد بیگناه را با مرگ قطعی رها . اما او آن را شروع نکرده بود
شد،  رفته نمیگاگر جلوي محفل امپراتوري . میانه مسئولیتی داشت ، در قبال مردم سرزمینگیر اعترافبه عنوان مادر . نداشت

  .کردند می محفل زندگیهاي  ماندند، به عنوان برده می شدند و آن کسانی که زنده می هزاران هزار نفر به دست آنها کشته

تر از آن بود که براي آنها  خسته. چرخید می آنها در ذهنش شناور بوده وهاي  چهره. کردبه زنان جوان در قصر ابینیسیا فکر 
  .بود می کافی زمان براي گریه کردني  هنگامی که انتقام آنها گرفته شده بود، به اندازه. گریه کند

صبحگاه، . هایشان تعقیب کندعزمش را جزم کرد که ارتش محفل امپراتوري را تا لب گور. جوشید می از شورِ انتقام در خود
داد که انتقام آن  می ترتیبی. رسانید می خودش این ماجرا را به پایان. کرد می باري دیگر مردانش را بر علیه دشمن هدایت

  .دختران و تمام افراد دیگر گرفته شود

، و تمام بدچه خوب و  چه دوها،شدند، بلکه تمام جا می شد، نه تنها مردم بیگناه قتل عام نمی اگر محفل امپراتوري متوقف
  .رفتند می موجودات جادویی، از بین

  .ریچارد جادو داشت
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بود و بعد گریه کرد، با این آرزو گریه کرد که ریچارد از او بخاطر کاري که انجام داده . ذهنش به سمت ریچارد شناور شد
ري که براي او بهتر بود را انجام داده بود تا او را کیالن کا. دعا کرد که ریچارد بتواند او را درك کرده و ببخشد. متنفر نشود

  .بریده بریده و قطع شداش  آهسته شده و باالخره گریههایش  اشک. نجات دهد، تا زندگان را نجات دهد

رسید که براي اولین بار طی چند  می به نظر. ریچارد، تصاویر آشفته، درهم و منقطع را از ذهنش جارو کردي  افکارش درباره
  .ز، ذهنش بر روي چیزهایی غیر از جنگیدن و کشتن متمرکز شده بودرو

متمرکز شده  ،بر روي چیزهایی که در غبارِ انتهاي ذهنش شناور بودند. بر روي اینکه او چه کسی بود، ریچارد چه کسی بود
  .بود

رسید او  می هم بودند اما به نظرفکر کردن به ریچارد، چیزهایی که مهم بودند را دوباره به یادش آورده بود، چیزهایی که م
رسید که گویی این  می به نظر. خیلی اهمیت داشتند. غیر از محفل چیزهایی بودند که اهمیت داشتند. فراموش کرده باشد

  .مهم پرت کرده است تر پرت کرده است، از آن امورِ جنگ حواس او را از امور ضروري

کیالن قرار بود به . خواهران نور او را برده بودند. رد عالمت گذاشته بوددارکن رال بر روي ریچا. به دارکن رال فکر کرد
  ....آیدیندریل برود، تا به ریچارد کمک کند، تا زِد را وادار به کمک به ریچارد کند

  .گرفت می ریچارد باید جلوي محافظ را

باید در این زمان به این سمت و آن  نمی وا. حجاب دنیاي زیرین هنوز هم پاره بود. اخم کرداش  کیالن در تاریکیِ زیر جبه
  .دیکش مییی شمشیر هارا ديسمت دویده و بر سر نیروهاي 

  .دارکن رال را به یاد آوردي  خنده

دارکن رال به حماقت او خندیده . این قضیه واقعی بود. گردنش را لمس کرده و پوست متورم و شکاف خورده را حس کرد
  .بود

شوتا گفته بود که حجاب پاره . کرد می کرد؟ باید در متوقف کردن محافظ کمک می چه او داشت. کیالن در جایش نشست
کیالن یک اسکریلینگ دیده بود، موجودي که مستقیم از دنیاي زیرین آمده . شده؛ دارکن رال و دنا نیز همین را گفته بودند

فته بود، تا ریچارد بتواند زنده بماند و شکاف دنا جاي ریچارد را در کنار محافظ گر. او خودش با دنا صحبت کرده بود. بود
  .حجاب را ترمیم کند

  .آورد رفت و اداي سربازها را درمی می نباید اینطرف و آنطرف. کیالن قرار بود به نزد زِد برود
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  ....شد نمی اما اگر محفل امپراتوري متوقف

  ....اما اگر حجاب پاره شده بود

او . کار آنها همین بود. توانستند بدون وجود او هم بجنگند می این مردان. رسید می د به زِدبای. رسید می او باید به آیدیندریل
اش  رفت و زندگی می میانه و دنیاي زندگان در خطر بود، او نباید اینطرف و آنطرف هنگامی که سرزمین. بود گیر اعترافمادر 

  .انداخت می را احمقانه به خطر

  .به حماقت او: دیدخن می دارکن رال داشت به همین

فنجان چایی که پریندین برایش درست کرده بود را برداشت و آن را در دستانش نگه داشت و اجازه داد تا انگشتانش را گرم 
کرد، به چیزهایی  می باید به مهمترین چیزها رسیدگی. کرد می او رهبر سرزمین میانه بود و باید به مانند یک رهبر عمل. کند

  .را در هم کشیداش  باقی چاي را خورده و از تلخی آن چهره. توانست انجامشان دهد می و،که او، و فقط ا

دخترانِ کشته شده دوباره جلوي چشمانش ي  چهره. کیالن دوباره دراز کشید و فنجان چاي را بر روي شکمش نگه داشت
و خشونت است؛ این کاري بود که کند، وحشت  می سالحی که بیش از هر چیزي عقل و منطق را مغلوب. شناور شده بود

  .وحشت کاري که انجام شده بود، منطق او را مغلوب کرده بود. دشمن با او انجام داده بود

بدون آن . توانستند گم شده و از دست بروند می او و مردانشکشته شده بودند، ها  پیش آهنگهمین امروز، اگر تمام 
  .بودند میپذیر  ابر دشمن آسیبراهنماها، آنها راهشان را گم کرده و در بر

باید شورا را . او به آیدیندریل تعلق داشت. میانه بود او راهنماي سرزمین. ک راهنما بودکیالن نیز همین نقش را داشت؛ او ی
ماندند و در غبارِ  می بدون چنین هدایتی، دیگران جاهل. کرد می کرد و همه را با هم در مقابل تهدید موجود متحد می هدایت

  .شدند می تفاقات گما

بدون . کمک گرفتن از زِد به او بستگی داشت. عالوه بر این، او راهنماي ریچارد بود، تا کمکی که او نیاز دارد را به او برساند
  .رفتند می چنین هدایتی، ریچارد و تمام زندگان از دست

  .شمع خیره شدي  دوباره نشست و به میان شعله

تقریباً از وظایف . عقلش را مغلوب کند ،او اجازه داده بود که دشمن. خندید می ال به اوجاي تعجبی نداشت که دارکن ر
  .را پیش ببردهایش  خودش منحرف شده، و به محافظ زمان داده بود تا نقشه



١٨ 

 

 

شان را  به آنها وظیفه. براي راه انداختن این مردان به اندازه کافی تالش کرده بود. دانست که باید چه کاري بکند می اکنون
کاري که او . اکنون آنها دانش مورد نیاز براي شکست دادن دشمن را داشتند. انجام آن را آموخته بودي  نشان داده و شیوه

  .انجام داده بود، صحیح بود، اما اکنون آنها وظایف خودشان را داشتند و او وظایف خودش را

  .رسید می ید به آیدیندریلکیالن با. دانست که چه کاري انجام دهد می اکنون این ارتش

 رسید که وزن سنگینی از روي دوشش برداشته شده است، اما همزمان حس می اکنون که تصمیمش را گرفته بود، به نظر
ریچارد، حتی اگرچه که پیش او نبود، به او کمک کرده بود تا حقیقت را در میان تمام . کرد که از عزم و اراده انباشته شده می

  .را ببینداش  واقعیي  بیابد، کمکش کرده بود تا وظیفه ها این آشفتگی

. سرش احساس گیجی و آشفتگی داشت. نگاهی به درون فنجان کرد، اما تمام چاي را نوشیده بود و فنجان خالی بود
  .توانست بنشیند نمی آنقدر خسته بود که دیگر. ماندند نمی چشمانش باز

احتماالً به . کند و در چه جایی است می ، به این فکر کرد که ریچارد اکنون چهشد می همانطور که دوباره در رختخوابش ولو
کیالن به ارواح خوب دعا کرد که آنها به ریچارد کمک  .همراه خواهرها بوده و در حال یادگیري کنترل کردن موهبتش بود

  .کنند تا بفهمد که چقدر کیالن او را دوست دارد

ل روي زمین قبر ده و رها شیش افتادند و فنجان از دستش بودند که باال بمانند، به پهلو نتر از آ بازوانش که ناگهان خسته
  .خورد

  .بدون رؤیا بود ،خواب، به مانند مرگ
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  46فصل 

  

  

. او دیگر در دنیا موجود نبود. عاري از هرگونه حس زمان و مکان بودبیرحمی که  بیابانی از تاریکیِ. افتادفرودر میان خألي 
  .خأل تیره، فراي ادراك یا آرامش بود

ي امید  رقهاحساس کردن وجود داشت، با اینکه چیزي براي. در حالی که در اعماق آن خأل شناور بود، چیزي را احساس کرد
با این حس گزگز مانند، تقالکنان تالش کرده و به تنها چیزي که . دورافتاده را درونش زنده کرد، امید به فرار از این ناکجايِ

تالش براي مبارزه . را چسبیده باشداي  پهناور و تیره، صخرهاي  در آنجا وجود داشت چنگ زد، گویی که در میان رودخانه
  .را به بدنش برگرداندها  کننده و بازگشت از آن، حس خفه کردن با تاریکیِ

کوبید، و با کرختی تالش کرد تا بفهمد که چه اتفاقی برایش  می سرش با دردي مبهم. معلق و شناور به جسمش بازگشت
  .نه، نام او این نبود. زدند می صدا گیر اعترافاو را به نام مادر . زد می کسی او را صدا. افتاده بود

  .داد می زد و تکانش می کسی داشت او را صدا. دستانی بدنش را تکان دادند. نامش این بود. کیالن. ش آمدبه یاد

  .دور بازگشتاي  از فاصله

داد و  می او را گرفته بود و داشت او را تکانهاي  سروان رایان شانه. چشمان کیالن باز شدند و دنیا در اطرافش چرخید
  .کرد می صدایش

دستانش را از سمت سروان عقب کشید، اما سپس مجبور بود . کشیدهایش  یق از هواي سرد به داخل ریهکیالن نفسی عم
  .ك انداخته بودونگرانی به صورت سروان چین و چر. براي تکیه کردن، آنها را روي زمین بگذارد

  "، حالتون خوبه؟گیر اعترافمادر "

اش  بطور کامل نشست و انگشتان سردش را بر روي پیشانی. جا بودتوسیدین نیز آن. نگاهی به اطراف کرد "....من... من"
  "چه ساعتیه؟.... سرم". گذاشت

همونطوري که بهم ". به توسیدین انداختاش  مملو از نگرانی، نگاهی از روي شانه با چشمانی ".به زودي هوا روشن میشه"
  ".نرفتن هستي  شمشیرزنا آماده. گفته بودید، اومدیم که بیدارتون کنیم
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  "....تونیم می االن آماده میشم و بعدش". را از روي خود کنار زداش  کیالن جبه

این اگر . آورد می باید براي ریچارد کمک بدست. رساند می باید خود را به زِد. به یاد تصمیمش براي رفتن به آیدیندریل افتاد
  ....حقیقت داشت که حجاب پاره شده است

چند روز نخوابیده بودید و االنم . این اواخر فشار زیادي بهتون وارد شده. میاد حالتون خوب باشه، به نظر نگیر اعترافمادر "
  ".بیشتري نیاز دارید کنم که به استراحت می فکر. فقط سه چهار ساعت تونستید بخوابید

 قطعاً احساس بهبوديتوانست حس کند که نیرویش برگشته است، اما  می اگرچه. آري، او به استراحت بیشتري نیاز داشت
  .یک دستش را بر بازوي سروان گذاشت. کرد نمی

  "....باید. سروان، باید راه بیافتم به سمت آیدیندریل"

. کافی استراحت نکردیدي  براي اینکه بتونید سفر کنید، به اندازه. شما استراحت کنید". سروان، لبخند کوچکی به او زد
  ".تونید برید می که ما برگردیم، شما دیگه سرحال شدید و وقتی. همینجا بمونید و استراحت کنید

. آره". کیالن در همان حال که هنوز به آستین سروان براي تکیه کردن چنگ زده بود، سرش را به نشان پذیرفتن تکان داد
نم، ولی بعدش ک می تا وقتی که شما برگردید استراحت. باید برم به آیدیندریل. دیشب بهش فکر کردم. و بعدش باید برم

  "چاندلن و پریندین کجان؟". فقط توسیدین به همراه سروان در آنجا بود. نگاهی به اطراف انداخت ".باید برم

ما ي  نگهباناي دشمنو چک کنه، تا مطمئن بشه که نگهبان جدیدي نذاشته باشن، تا حمله رفت که برادرم": توسیدین گفت
  ".براي دشمن بدون هیچ هشدار و خبري باشه

  ".من قراره همراه شمشیرزنا توي حمله بعدي ببینمش. کنه می دارا حمله چاندلن داره همراه نیزه": سروان رایان گفت

شما سه نفر مراقب . تون تموم شد، باید راه بیفتیم هتوسیدین، به چاندلن بگو که وقتی حمل". کیالن لبِ دردناکش را لیسید
توانست  می به سختی. توانست چشمانش را باز نگه دارد می به سختی ".دریل برسونیدشماها باید منو به آیدین. خودتون باشید

تا وقتی که شما برگردید من ". دانست که هنوز قادر به سفر کردن نیست می .نیرویش را براي صحبت کردن جمع کند
  ".کنم می استراحت

در ". ماند، نفس بلندي کشید می ، و اینکه اینجا در امانرود نمی سروان رایان با آسودگی خیال از اینکه کیالن به همراه آنها
  ".ذارم که براتون نگهبانی بدن می کنید، چند نفرو می مدتی که استراحت

  ".اینجا جام امنه. این اردوگاه خیلی خوب مخفی شده". کیالن با دستش اشاره کرد
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کنن، و منم اگه نگران شما نباشم که اینجا تنها  نمی ده دوازده نفر براي ما زیاد فرقی. سروان، مصرانه به جلو خم شد
  ".تونم ذهنمو به کار خودم بسپرم می موندید، بهتر

  "...خیلی خوب". کیالن توان آن را نداشت که بحث کند

همانطور که آن دو . توسیدین، با اخمی از روي نگرانی، جبه را بر روي او باال کشید. دوباره بر روي رختخوابش دراز کشید
سعی کرد تا . رفت می رفتند، کیالن داشت دوباره در همان تاریکی فرو می ورودي بیروني  چهار دست و پا از دهانه ،نفر

  .خودش را از رفتن به آن مکانِ بی احساس حفظ کند، اما با ناچاري به آن سمت برده شد

بگریزد، سعی کرد تا دوباره باال بیاید، اما سعی کرد تا از چنگال آن . ي خأل، از همه طرف او را له کرد فشار خُرد کننده
او گیر افتاده بود و هنوز داشت به . تر از اینها بود، و مانند این بود که در میان گل و الي دفن شده باشی سیاهی ضخیم
  .احساس وحشت و اضطراب کرد. شد می تر کشیده اعماق پایین

توانست  نمی این حس را داشت که یک جاي کار مشکل دارد، اما. آوردتوانست افکار را به نظم در نمی سعی کرد فکر کند، اما
  .ذهنش را وادار به حل آن مشکل کند

بار، به جاي آنکه تسلیم شود، تمام توانش را بر روي افکاري از ریچارد متمرکز کرد، بر روي نیازش به کمک به ریچارد  این
. انست زمان را تا حدي درك کند، و عبور دائمی آن را حس نمایدتو می حداقل. و آنگاه دیگر تاریکی، یک خأل کامل نبود

 کرد که گویی تمام طول عمرش را در خواب می همانطور که سرسختانه ریچارد را در افکارش نگه داشته بود، حس
  .گذراند می

. مسیرش را بازیابدو با ترتیب این خوابِ بی پایان، به او اجازه داد تا به آرامی ي  براي ریچارد و اضطرابش دربارهاش  نگرانی
  .طول کشیدها  رسید که این کار ساعت می با اینحال به نظر

از درد تیز، به هایی  تمام بدنش با سوزن سوزن. رفت می سرش با دردي شدید گیج. به هوش آمداي  با نفسی سریع و تکانه
شمع تقریباً تا انتها . دتاریکش به اطراف خیره ش سختی خودش را حرکت داد تا بنشیند و در پناهگاه هب. گزگز افتاده بود

  .کرد می همهمههایش  سکوت در گوش. سوخته بود

خزید،  می همانطور که از ورودي پناهگاه به بیرون. کامل، نیاز به هواي سرد داشته باشد فکر کرد که شاید براي بیدار شدنِ
هایی  به آسمان و اولین ستاره.  ، هوا تاریک و روشن بوددر بیرون. کردند می و پاهایش احساس خشکی و سنگینیها  دست

در حالی که بر روي پاهایی لرزان و سست ایستاده بود، نفسش در مقابل . زدند نگاه کرد می که از میان درختان چشمک
  .شد صورتش بخار می
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بر روي زمین اش  طور که گونههمان. افتادها  کیالن قدمی برداشت و بالفاصله پایش به چیزي گیر کرد و با صورت در برف
پهلوي صورت مردي جوان بر روي . تر، چشمانی بی فروغ به او خیره شده بودند چند سانت آنطرف. بود، چشمانش را باز کرد

کرد که  می لحظاتی حس. پاي مرد بود که کیالن به آن گیر کرده بود. قرار گرفته بود و نزدیک به صورت او بودها  برف
  .هد از پوستش بیرون زده و فرار کندخوا می اسکلتش

غیرطبیعی از اي  شده بود و گردنش تقریباً دو نیم گشته بود و اجازه داده بود تا سرش با زاویهگلوي مرد کامالً از هم شکافته 
 جوششی از. را پوشانده بودها  خونِ بسته شده، برف. او را ببیندي  توانست ناي بریده شده میکیالن  .بدنش به عقب خم شود
  .به زور آن را قورت داده و پایین داد. زرداب در گلویش باال آمد

تمام شمشیرها هنوز در . تمام آنها گالیایی بودند. دیگر را دیدهاي  جنازهي  تیرههاي  به آرامی سرش را بلند کرده و جثه
  .مرده بودند ،آنها بدون داشتن فرصتی براي مبارزه. هایشان قرار داشتند غالف

 حالت نیمه خوابی که در غبارِ. حرکت بماند فرار بودند، اما به خودش فشار آورد تا بیي  منقبض شده و آماده پاهاي کیالن
گیر اي  رسید که ذهنش در خرفتی رویاگونه می به نظر. توانست از خود دور کند، با تمام توان تالش کرد تا فکر کند نمی

توانست در آن اطراف باشد؛ کیالن باید  می دان را کشته بود و هنوزکسی این مر. نداردرا کرده است، و توانایی تمرکز کردن 
  .نمود می خود را وادار به فکر کردناي  به گونه

شاید اصالً همین بیدارش . باید تازه افتاده باشد می این اتفاق. هنوز گرم بود. مرده گذاشت انگشتانش را روي دست سربازِ
  .کرده بود

آنها او را دیده بودند و اکنون داشتند به . کردند می حرکتها  مردانی در میان سایه. بردنگاهش را در میان درختان باال 
کشیدند، و کیالن دید که آنها چه  می خندیدند و سوت می آمدند، می همانطور که جلو. شدند می بازِ اطراف او واردي  محوطه

کیالن نفسش را ناگهان . افراد محفل امپراتوري. یی و چند سرباز کلتونیهارا ديسرباز  وازدهنزدیک به د. کسانی هستند
  .حبس کرده و بر روي پاهایش پرید

تر بود، زخمی ورم کرده و سرخ در سمت چپ صورتش، از روي شقیقه تا  یکی از مردها، همان فردي که از همه نزدیک
سرخ و سیاه را روي هم  نامنظم، گوشتهایی  بخیه. درست همانجایی که سم نیک به آن برخورد کرده بود. فکش، داشت

  .او ژنرال ریگز بود. با سمت سالم دهانش لبخندي هرزه زد. بسته نگه داشته بودند

  ".گیر اعترافب، باالخره پیدات کردم، خب، خ"
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. ه خوردیکّاي  بیرون پرید، کیالن نیز به همراه دیگر مردها لحظهها  تیره با فریادي بلند از میان بوتهاي  هنگامی که جثه
  .گامی که مردها رویشان را به آن سمت کردند، کیالن به سمت دیگر گریختهن

ي  تیغه. شود می روز را دیده بود که از روي تبر جنگی بزرگی منعکس نورِ در حال محو شدنِپیش از آنکه رویش را برگرداند، 
گشته، تا بتواند  می نیز به دنبال کیالنحتماً او . اُرسک آمده بود. هاللی شکلِ تبر، دو مرد را با یک حرکت به هالکت رساند

  .داشت شد، هرگز دست برنمی می ي لمسگیر ي اعتراف کسی که بوسیله. از او محافظت کند

 کردند و گویی بر رویشان خوابیده باشد، به گزگز افتاده بودند، اما با تمام سرعتی که می احساس سختی و سنگینی پاهایش
اُرسک، همانطور که مردانی را که در . کرد می فوالد با فوالد برخورد. یاد از پشت سرش بلند شدداد و فر. توانست دوید می

  .کرد غرش می درید، با صدایی بلند می تعقیب کیالن بودند از هم

خشک هاي  شاخه. زدند می صنوبر به صورتش سیلیهاي  دوید، شاخه می خوران از میان درختان همانطور که کیالن سکندري
همانطور که با . کرد می برف حرکتهاي  با سرگیجه از میان کپه. انداختند می ها، به پیراهن و شلوارش چنگ و بوته
توانست پاهایش را وادار کند تا با سرعت  نمی .شد می کرد، برف به صورتش پاشیده می سنگین و آویزان برخوردهاي  شاخه

  .کافی بدوند

دستان مرد، پاهاي کیالن را به دام انداخت و . به سمت او شیرجه رفتآمد، خرناسی کشیده و  می مردي که پشت سرش
مرد . کرد کرد تا فرار کند، برف را از دهانش به بیرون تف می زد و تقال می همانطور که لگد. کیالن محکم به زمین خورد

  .وي او انداختخودش را از روي پاهاي او باال کشید و کمربند او را با یک مشتش گرفته و خودش را بر ر

از . ریگز با پیروزي لبخندي شریرانه زد. صورت سرخ رنگ با زخمی نازیبا در یک سمتش، درست باالي صورت او معلق بود
کرد تا با لولیدن  می در همان حال که سعی. شدید را بشنوداي  توانست صداي مبارزه می میان درختانِ پشت سرشان، کیالن

  .تنها بودند خود را آزاد کند، او و ریگز

. به پهلوي او زد و نفسش را بند آورداي  مشت دیگرِ مرد، ضربه. یک مشت، موهاي او را گرفت و سرش را به زمین چسباند
  .کرد تا نفسش را بدست آورد، موجی گرم از تهوع در بدنش جاري شد می همانطور که کیالن سعی. دوباره مشتی به او زد

  ".بهتره که خودتو تسلیم سرنوشت کنی. تونی فرار کنی نمی ارهدوب. گیر اعترافدیگه گرفتمت، "

تنها  براي کیالن این قضیه که یک مرد. او گذاشتي  او چه فکر کرده بود؟ کیالن یک دستش را روي سینه. ریگز تنها بود
  .بود معمایک را بگیرد،  گیر اعترافتواند یک  می کرد می فکر

  ".دیگه مال من هستی. تو باختی. کسی رو نداري، ریگز تو هیچ": ویدکیالن از زیر فشار وزن مرد توانست بگ
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  ".تونی االن از نیروت استفاده کنی نمی اون گفت که تو". لبخندي هرزه زدمرد  ".عمراً"

 ریگز. داد تمرکز کند می باید انجام سعی کرد بر کاري که. کیالن تار شد دید. ریگز سر او را بلند کرده و بر روي زمین کوبید
اگرچه کیالن از چیزي که مرد گفته بود، متحیر بود، اما باید همین اکنون، . سر او را بلند کرد تا دوباره آن را به زمین بکوبد

همین اکنون، هنگامی که زمان از آن او . ددا میپیش از آنکه ریگز او را بیهوش کند، و پیش از آنکه دیر شود کارش را انجام 
  .بود

در وجودش جاري اش  يگیر اعترافکرد، کیالن اجازه داد تا قدرت  می که ریگز سر او را بلند همانطوردر سکوت ذهنش، 
  .را آزاد کرداش  خودداري. شود

اي  تمام درختان اطراف با ضربه. قدرت و جادو، باعث شد تا ریگز خود را منقبض کندي  تکانه. رعدي بدون صدا ایجاد شد
  .پشت ریگز و صورت کیالن پاشیده شدند به پایین ریخته و برها  برف. لرزیدند

  ".بهم دستور بدید! بانو". آویزان شداش  چشمان ریگز گشاد شده و چانه

  "!تونه بهت آسیبی برسونه نمی کی بهت گفت که قدرتم": کیالن با آخرین توانش، توانست بپرسد

  "...بانو، اینو همون"

ي  تنها دو سه سانت از چانهي  با فاصله پهن، فوالديِ نوك. زد نوك خونین یک تیر از برجستگی جلوي گلوي مرد، بیرون
بیرون نیامد، و چشمان مرد اشکبار اي  خون و کف از آن بیرون آمد، اما کلمهدهان ریگز حرکت کرد و . کیالن متوقف شد

  .کم بر روي کیالن شل و آویخته شد کرد، کم می خس خسهایش  همانطور که نفسش از میان ریه. شد

  .کرد که اُرسک باشد، اما او نبود می ابتدا کیالن فکر. یونیفرم ریگز را گرفته و او را کنار کشیدي  شانه مشتی

  "دیدید؟ اون بهتون آسیبی زد؟اي  صدمه! گیر اعترافمادر ". نگران به او نگاه کرداي  پریندین با چهره

 آنجا دراز کشیده بود بررسیکه گاهش سر تا پاي کیالن را پریندین با عجله ژنرال را از روي او کنار زده و همانطور که با ن
استفاده . کیالن از همانجا به او خیره شد اما دست او را نگرفت. کرد، دستش را دراز کرد تا در بلند شدن به او کمک کند می

  .خسته و بیجان شود که تابحال تجربه نکرده بوداي  از قدرتش باعث شده بود به گونه

بینم که  می". بر روي صورتش نقش بستاش  انداخت، لبخند همیشگی می دین کمانش را بر روي دوششهمانطور که پرین
  ".خیلی خوب به نظر میاین. ندیدیداي  صدمه
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چه گفت که  می تازه داشت بهم. اون مال من بود. من قبل از اون از قدرتم روش استفاده کرده بودم. الزم نبود اونو بکشی"
  "....تونم با قدرتم آسیبی بهش نمی کسی بهش گفته که من

لبخند آشناي پریندین، . کرد، از تشویش و فهم به گزگز افتاد می که پریندین او را وراندازاي  تمام بدنش با دیدن شیوه
  .ها و پشت گردنش ایجاد کرده و باعث شد موهاي نرم گردنش راست شوند سرد را در طول دستاي  رعشه

  "جاتون امنه؟! بانو". یرون پریداُرسک از میان درختان به ب

. صداي چاندلن را شنید. بشنود آمدند می توانست صداي افراد دیگري را که پشت سر اُرسک از میان جنگل می کیالن
کاري ! نه! پریندین". را بلند کرداش  اُرسک با یک مشت بزرگ، تبر جنگی. پریندین به سرعت تیري را در کمان گذاشت

  "!فرار کن! اُرسک". پریندین کمانش را کشید "!بهش نداشته باش

تعقیب ها  تیري او را در میان بوته. دویدها  درشت هیکل بدون هیچ سؤالی در جاي خود چرخید و سریعاً به میان بوته مرد
کم پشت هاي  توانست صداي اُرسک را بشنود که از میان بوته می .کیالن شنید که تیر با چیز محکمی برخورد کرد. کرد

خاموش شد و سپس کیالن صداي ها  صداي شکسته شدن شاخه. شکند می راهایی  و بوتهها  خورد و شاخه می سکندري
بدن اُرسک با زمین را شنید برخورد.  

در هایش  کرد که گویی هیچ استخوانی ندارد و ماهیچه می حس. کیالن سعی کرد تا بنشیند، اما با ضعف دوباره از پشت افتاد
پریندین در حالی . کرد تا دوباره او را به اعماق خود بکشد می سیاهی تالش. توانش از بین رفته بود. ب شدن هستندحال ذو

  .به سمت او گرفتدیگر  ياربخندانش را ي  ، چهرهانداخت می که دوباره کمانش را به شانه

. نفس مانند بیرون آمداي  با زمزمهصدایش . کیالن تالش کرد تا نیروي کافی براي صحبت کردن را در وجودش ایجاد کند
  "پریندین، چرا اینکارو کردي؟"

  ".البته قبل از اینکه سرتو قطع کنن". تر شد لبخندش وسیع ".براي اینکه بتونیم تنها باشیم". باال انداختاي  پریندین شانه

یالن قدرتش را بر روي ریگز هزینه تواند آسیبی به او بزند، تا ک نمی پریندین به ریگز گفته بود که قدرت کیالن. پریندین
کرد، کیالن  می همانطور که پریندین نگاه. پاهایش از تالش براي بلند کردن بدنش لرزید. کند و نیرویی برایش باقی نماند

  .دوباره افتاد

ی دیگر، از سمت. زد می صداي چاندلن بود که از نفس افتاده بود و کیالن را صدا. صدایی از میان درختان به گوش رسید
. ضعیف و گرفته از گلویش بیرون آمداي  فقط ناله. سعی کرد براي آنها فریاد بزند. زند می شنید که توسیدین او را صدا

  .آورد می تاریکی به وجودش فشار
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توانست حرکت کند، درست  می توانست صحبت کند، به سختی می به سختی. هنوز خواب است ود فکر کرد که شایدبا خ
  .کرد که یک کابوس باشد می آرزو. ابوسمانند یک ک

  .دانست که این رؤیا نیست می اما

پاهایش را محکم بر روي برف ي  کیالن پاشنه. زدند گرداند می پریندین رویش را به سمت صداهایی که مصرانه آنها را صدا
فرایی که بر روي زمین بود، اي  دستش بر روي شاخه. به عقب هل دهد الشی شگرف، توانست خودش راگذاشت و با ت

  .افتاد

کیالن تمام ترس، وحشت، و درد و انزجارش از چیزي که در حال اتفاق افتادن بود را بر روي . پریندین به سمت او دوید
  .پریندین به سمت او خم شد. اینکار هر آنچه داشت را صرف کرد. جنبش و حرکت متمرکز کرد

با پیچاندن چوب، آن  و او را گرفت پریندین جاي خالی داد و چماق دم دستیِ. داد محکم را تابي  و شاخه برخواستهکیالن 
کرد تا به چاندلن هشدار  می او را به سمت خود گردانده و همانطور که کیالن تالش پشت پریندین. ردخارج ک را از دستش

او شدیداً دانست که  می ی نداشت، اما کیالنبزرگي  اگرچه پریندین جثه. دهد، بازویش را بر روي سر و دهان او قرار داد
  .خواهد با او بکند می توانست هر کاري می کیالن، حتی یک بچه نیز با شرایط فعلیِ قدرتمند است، اگرچه

ناگهان پریندین با . کیالن بازوي پریندین را گاز گرفت. چاندلن از پشت سر به سمت آنها دویده و چاقویی در دست داشت
صداي تاپِ . یدکیالن همزمان فریاد کش. رقابل باور چرخید و با همان شاخه به پهلوي سرِ چاندلن زدسرعت و قدرتی غی
همانطور که کیالن خود را . یک درخت صنوبر انداختهاي  آن ضربه، چاندلن را به میان شاخه. آور بود برخورد شاخه، تهوع

  .طراف چاندلن خون دیدداد تا از چنگال پریندین آزاد شود، بر روي برف در ا می تاب

  "!پریندین! چه خبر شده؟". زد، از میان درختان بیرون آمد می توسیدین که نفس نفس

  .نگاهی به چاندلن انداخته و سپس به پریندین نگاه کرد. توسیدین آنها را دیده و در جایش متوقف شد

درست همون ! چاندلن سعی کرد ما رو بکشه" :نگاهی به برادرش انداخت و با زبان خودشان گفتاش  پریندین از روي شانه
کیالن بر  ".صدمه دیده گیر اعترافمادر . کمک کن. و بکشه من سر رسیدمگیر اعترافکرد مادر  می موقعی که داشت سعی

  "....نه....توسیدین....نه". روي زانوانش افتاد و سعی کرد فریاد بزند

  "دربارش بهم گفت چیه؟ تو چت شده، برادر؟ چکار کردي؟ این دردسري که چاندلن". توسیدین به سمت آنها دوید

  "!صدمه دیده گیر اعترافمادر ! کمکم کن"
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  "....تو چکار ! پریندین". برادرش را گرفت و او را به سمت خود گرداندي  توسیدین شانه

اي  باز شد اما کلمه دهانش. چشمان توسیدین از شگفتی گشاد شدند. برادرش کوبیدي  پریندین چاقویی را به میان سینه
چاقو درست به قلب توسیدین خورده . کیالن فریاد کشید. داده و نقش زمین شد صداي خرخري، پاهایش وا با. بیرون نیامد

  .بود

پریندین همانطور . رفت گذاشت می دستانش را بر روي سرش که از آن خون. کرد و نشستاي  چاندلن با حالت گیجی، ناله
پر ي  او یک جعبه. بر روي کمربندش بیرون کشیدي  استخوانی را از کیسه ي نظر داشت، یک جعبه مجروح را تحت که مرد

  .را به کیالن نداده بودهایش  پریندین تمام سم. از باندو داشت

. مالد می نوك پیکانش بزرگی از سم را بري  کیالن که توان متوقف کردن او را نداشت، با بیچارگی دید که پریندین تکه
پریندین زه کمان را تا . کرد بر خودش مسلط شود می چاندلن که گیج و بیحس شده بود، سرش را در دستانش گرفته و سعی

 که پریندین داشت تیر را رهااي  درست لحظه. دانست که او گلوي چاندلن را هدف گرفته است می کیالن. کشیداش  گونه
ي  حال تیر به شانه با این. به خطا برود و بیندازد و باعث شود که تیر مردکرد، کیالن توانست خودش را به سمت پاهاي ا می

  .چاندلن برخورد کرد

کیالن که از شدت وحشت کمی نیرو گرفته بود، شروع به . زمین کردبر دست پریندین، کیالن را نقش  پشتي  ضربه
کیالن بر . الً خیس و سرد بودزانوي شلوارش کام. کرد می برف داشت انگشتانش را منجمد. حرکت چهار دست و پا کرد

نگاهی به اش  شد، از روي شانه می همانطور که چهار دست و پا دور. روي سرما تمرکز کرد تا سعی کرده و خود را احیا کند
  .عقب انداخت

. دکرد، آن را به سم آغشته کر می پریندین تیر دیگري را از تیردانش بیرون کشیده و همانطور که تقالي کیالن را تماشا
کیالن سکندري خوران بر روي پاهایش بلند شد و همانطور که فریادي از . درست همانطور که چاندلن را تماشا کرده بود

  .بود می باید یک کابوس. این یک کابوس بود. شد، شروع به دویدن کرد می گلویش خارج

داغِ درد در پایش هاي  شعله. زمین افتاد ربجیغی کشید و با صورت . دکه به پشت پاي چپش برخورد کن بود تیر، مانند گرزي
  .پخش شد

  .درد از میان استخوان پایش حرکت کرده و به لگنش رسید. پایش منتشر شدهاي  حسی گزگز مانند در میان ماهیچه
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دست . پریندین زانو زده و تیري که از پشت پاي او بیرون زده بود را گرفت. ناگهان پریندین باالي سرش ایستاده بود
توانست گزگز سم را احساس کند که  می کیالن. دارد و سپس تیر را بیرون کشید نگهاو را یگرش را بر باسن او گذاشت تا د

  .رود می از پایش به باال

کافی که مطمئن ي  روي تیر تو، مثل چاندلن از سم زیادي استفاده نکردم، فقط به اندازه. گیر اعترافنگران نباش، مادر "
مونی تا سرتو  می کافی زندهي  تو به اندازه. میره می دیگهي  چاندلن تا یه دقیقه. کنی نمی ي درستبشم دیگه برام دردسر

این بیرون ". بر روي او خم شد ".البته به شرطی که خیلی منتظر نمونن". دست پریندین باسن او را نوازش کرد ".قطع کنن
  ".گردیم به پناهگاه برمی. هوا خیلی سرده

کرد،  می جنگید؛ تقال می کیالن در ذهن خود با او. کردها  ت گرفته و شروع به کشیدن او از میان برفمچ کیالن را در دس
که بر اي  به مانند عروسکی پارچه. توانست بدنش را به اطاعت از دستورات وادار کند نمی زد، اما می کشید، ضربه می فریاد

  .شود می منتشراش  حس کند که تا زیر سینه توانست سم را می .روي برف کشیده شود، شل و آویخته بود

توانست این کار را بکند؟ همانطور که  می چگونه پریندین. خودش. چاندلن. توسیدین. اُرسک. سرازیر بودهایش  اشک از گونه
فرو برادر خودش ي  توانست؟ او چنان چاقو را به سینه می چگونه پریندین. شد، گریه کرد می کشیدهها  صورتش بر روي برف

توانست چنین  می توانست چنین کاري انجام دهد؟ چگونه کسی می چه کسی. کرده بود که گویی هیچ چیز خاصی نباشد
  ...توانست چنین کند، مگر یک نمی کاري انجام دهد؟ کسی

  .بینلینگ

ادوگران به او گفته بودند ج. را باور نکرده بودها  بحال هرگز کامالً وجود بینلینگاو تا. ز فهمیدن نفسش را حبس کردکیالن ا
 همیشه فکر. بدانند ین چیزي رابا اطمینان چن واقعی هستند، اما کیالن هیچوقت باور نداشت که جادوگرهاها  که بینلینگ

زیرین، موجوداتی از دنیاي  به دنبال تعقیب موجودات تاریکی،پوچی باشد که مردم را  کرد که این ممکن است خرافات می
  .تاریک خود محافظ بودند، بفرستدهاي  ی که مطیعِ زمزمهموجودات

ارواح عزیز، چطور هیچکس نفهمیده بود؟ پریندین دفعات بسیار . او در چنگال یک بینلینگ بود. دانست می اما کیالن اکنون
  .او با کیالن دوست شده بود. زیادي به کیالن کمک کرده بود

دارکن رال به . او یک بینلینگ بود. و از جانب محافظ او را تحت نظر داشته باشد براي اینکه بتواند به کیالن نزدیک باشد،
  .بود لوح سادهچون کیالن به شدت . کیالن خندیده بود
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دارکن . چنین چیزهایی را به او داده بودي  دارکن رال وعده. دانست که حجاب پاره شده است می اکنون بدون هیچ شکی
ز پاره کند و کیالن با حماقت خودش فکر کرده بود که اوضاع را تحت کنترل خود دارد، اما رال آمده بود تا باقی حجاب را نی

  .اند در تمام این مدت دارکن رال و محافظ او را از طریق چشمان پریندین تحت نظر داشته

دهند اینهمه افراد کشته  باید تا اکنون صبر کرده باشند؟ چرا به او اجازه بدهند که در این جنگ بجنگد، چرا اجازه می اما چرا
  شوند، و سپس او را بگیرند؟

او از . خواست می آوردن مرگ به دنیاي زندگان چیزي بود که او. محافظ از دنیاي مردگان بود. دانست می کیالن پاسخش را
اي زندگان خواست حجاب پاره شود، براي اینکه بتواند مرگ را به دنی می براي همین بود که محافظ. نفرت داشتها  زنده
  .بیاورد

خواست جلوي رنج، ترس، درد و  نمی دلش. برد می لذتها  او از دیدن مرگ انسان. محافظ آزمند حیات جاري در این دنیا بود
  .مرگ آنها را بگیرد

کرد  می کشید، کیالن حس می که تا حد زیادي با برف پوشیده شده بوداي  و کندهها  همانطور که پریندین او را در میان بوته
  .نیز پخش شده بوداش  سم، در سینه حس گزگزِ. که بازویش از جاي خود در خواهد آمد

را ببیند، نه فقط از مردان گالیایی، بلکه مردان محفل هایی  توانست در تمام اطراف جنازه می .پاي چپش کرخت شده بود
 شد، کیالن را تحویل ارتش محفل می تمام به زودي، هنگامی که پریندین کارش با او. امپراتوري که اُرسک کشته بود

. همه چیز تمام شده بود و هیچ کاري نبود که کیالن بتواند براي جلوگیري از آن انجام دهد. شد می داد و او نیز اعدام می
را فهمید که کیالن چقدر او  نمی ارواح عزیز، ریچارد هیچوقت. دید نمی دیگر ریچارد را. توانست مقاومتی بکند نمی حتی
  .هداشت دوست

در مدتی که . خواباندها  بر روي حصیر بافته شده از شاخه باز به داخل پناهگاه کشید وي  پریندین او را از میان محوطه
 کرد تا نفس بکشد و از می کرد، کیالن تقال می تا انتها سوخته بود روشن دیگر را از روي شمعی که تقریباً پریندین دو شمعِ

  .دنروهوش 

  ".خوام تمام بدنتو ببینم می .بدن خیلی خوبی داري. خوام بتونم تو رو ببینم می": پریندین با لبخندي شهوت انگیز توضیح داد

  .داشت نمی اکنون آن را دوست. داشت می کیالن همیشه لبخند او را دوست

دیگر به زبان . وحشی شده بودند چشمانش. لبخندش محو شد. را درآورده و به کناري انداختاش  پوستیي  پریندین جبه
  .زد می کرد و فقط به زبان خودشان حرف نمی کیالن صحبت
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  ".تا از دیدنت تحریک بشم. خوام اول نگات کنم می .لباساتو دربیار"

توانست اطاعت کند؛ او قدرت تکان دادن دستانش  نمی حتی اگر پریندین چاقویی را بر روي گلوي او نگه داشته بود، کیالن
  ".گیرنت می میان اینجا. پریندین، افراد به زودي برمیگردن": با زمزمه گفت. نداشترا 

به این زودیا برنمیگردن، ". لبخندش دوباره برگشت ".ن که اصالً انتظارشو نداشتنهستدرگیر جنگی . اونا سرشون شلوغه"
  "!گفتم لباساتو دربیار". تبدیل شد در هم پیچیده از خشمی داغاي  لبخندش در یک لحظه به چهره ".اصالً اگه برگردنتازه 

  ".این کارو نکن. کنم می خواهش. پریندین، تو دوست منی"

  "!پس خودم برات درش میارم". پریندین چهار دست و پا باالي سر او آمد و شروع به کشیدن کمربندش کرد

. ندبه پایین جاري شدهایش  افظ، از گونهمحاین جنون، به از دست دادن یک دوست به بخاطر بیچارگی،  بخاطرهاي  اشک
  "پریندین، آخه براي چی؟"

قبل از اینکه روح تو رو به دنیاي روح بزرگ گفت ". لگیر شده باشدمرد در جاي خود نشست، گویی که با این سؤال غاف
روح بزرگ ازم . یزه بگیرماون گفت که من باید بخاطر کاري که انجام دادم، جا. تونم تو رو داشته باشم می زیرین ببره، من

  ".راضیه که تو رو بهش تحویل میدم

از وضعیت . از اندوه براي توسیدین و چاندلن به خود لرزید. جاي گزش بر روي گردنش با دردي سوزن مانند، سوخت
م توانست سوزش خفیف اولین تماس س می .پخش شده بودهایش  گزگزِ سم در عرض شانه. خود لرزیدي  محزون و بیچاره

  .رفت حس کند می را که از گلویش باال

بوسید، او را در زیر وزن  می دارکن رال بر روي گردن او، و جایی که گزش قرار داشت راهاي  همانطور که پریندین جاي لب
  .نددرد و تصاویر ذهنی، فریادي خاموش را در وجودش جاري کرد. خود فشار داد

هاي  امیدوار بود که شنیدن حرف "میشه بذاري برم؟... کارت باهام تموم شدبعد از اینکه ... کنم می خواهش... پریندین"
  ".کنم می خواهش". کیالن با زبان محلی پریندین، تأثیر بیشتري بر روي او داشته باشد

 ي و تیرچاي  تو بوسیله. برات ندارهاي  اگه رهات کنم هیچ فایده". پریندین سرش را بلند کرده و به چشمان او خیره شد
سم  از آخر کارِ. اینطوري بهتره. باید قبل از اینکه از سم بمیري، گردنت زده بشه. میري می بهرحال به زودي. مسموم شدي

  ".این لطف من به تو هست. یکش نمی زجر
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 کیالن به پایین جاريهاي  اشک از گونه. بوسید، لبخند زد می پریندین در حالی که دوباره بر روي او خم شده و گردنش را
  .شد

  ".از خودت و اون روح بزرگت. ازت متنفرم": کیالن با گریه گفت

 توانست، در آن پناهگاه کوچک ایستاد و همانطور که با خشم به او نگاه می پریندین سریعاً بلند شد و به بهترین نحوي که
  .کرد، دستانش در کنارش مشت شده بودند می

کاري کردم که از این . بزنهاي  تونه بهم صدمه نمی قدرتت! ن ترتیبتو میدمم! قول دادنبهم اینو ! تو قراره مال من باشی"
تو جادوي ! کنم می اگه خودتو تسلیم نکنی، خودم کارمو! باید مال من باشی. فعالً قدرتت مصرف شده. بابت مطمئن باشم

روح بزرگ گفته که ! هات غلبه کنم تو پلیدي و من ترتیبتو میدم تا به بدي! منفورتو آوردي پیش مردم منهاي  منفور و سنت
  "!باید اینطوري بشه

با تمام جثه بر . آوردکشیده و الغرش بیرون  پریندین پیراهن پوست آهویش را از روي سرش بیرون کشیده و آن را از بدن
  .صورتش درست باالي صورت کیالن بود. روي کیالن پرید و با خرناسی فرود آمد

  .دندبا غافلگیري به یکدیگر خیره ش

  .دانست چگونه نمی دانست چه اتفاقی افتاده، اما اصالً می کیالن. چه اتفاقی افتاده استکه دانست  نمی پریندین اصالً

. مردمک چشمان پریندین گشاد شدند. شد حس کند می توانست خون گرم او را که بر روي مشتش جاري می کیالن
طوالنی و آرام، آخرین نفس پریندین از اي  با غرغره. اشیدکوچک خون را بر صورت کیالن پهاي  کرد و قطرهاي  سرفه
  .خارج شده و بدنش شل شدهایش  ریه

توانست  می قدرت آن را نداشت که بدن پریندین را از روي خود کنار بزند؛ به سختی. از صورت کیالن جاري شدندها  اشک
  .در زیر فشار وزن او نفس بکشد

شد و  می جاريهایش  و میان سینهها  پریندین را حس کرد که بر روي دست حرکت دراز کشید و خون و بنابراین بی
  .گزگز سم از گلویش باال رفته بود. کرد می پیراهنش را خیس
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. کرد می آورد و درد آن را تشدید می چیزي داشت به بریدگی لبش فشار. هایش درد گرفتند در میان حس گزگز و تاریکی، لب
  .شود می کرد که آن چیز شبیه یک انگشت است که وارد دهانش حس. ودچیزي درون دهانش ب

  "!قورت بده"

  .اخم کرد کیالن در میان تاریکی و در خواب

  "!شنوي؟ قورت بده می صدامو! قورت بده"

  .آن انگشت بازهم از آن چیزهاي خشک در دهانش چپاند. را در هم کشیده و طبق دستور عمل کرداش  کیالن چهره

  "!دوباره قورت بده"

گزگز کیالن دوباره به میان خأل و حس . همینطور هم شد. کیالن قورت داد، به این امید که دیگر آن صدا راحتش بگذارد
دانست چه مدت شناور  نمی هیچ درکی از زمان نداشت و اصالً. در ناکجایی شناور بود و از هیچ چیز آگاهی نداشت. برگشت

  .بوده است

. تا نیمه سوخته بودندها  شمع. چند بار پلک زده و به اطراف پناهگاهش نگاه کرد. با نفسی ناگهانی و تند، چشمانش باز شدند
  .را پوشانده بود بدنش ،اش پوستیي  جبه

نفسی طوالنی از آسودگی خیال . لبخندي وسیع بر روي لبانش نشست. چاندلن به جلو خم شده و از باال به او نگاه کرد
  .کشید

  ".حاال دیگه جات امنه. باالخره برگشتی": چاندلن گفت

  "و نمردي؟من توي دنیاي زیرین هستم یا ت". بیند را درك کند می کیالن سعی کرد آنچه "چاندلن؟"

  ".نمیشه کشت اچاندلن رو به این راحتی". چاندلن به آرامی خندید
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آورد،  می او بیدار بود، براي اولین بار از زمانی که به یاد. کیالن زبانش را در دهانش گرداند تا خشکی دهانش را برطرف کند
با اینحال تکان . و نشاط داشتن چه حسی دارد ی فراموش کرده بود که بیدار بودنرسید که بکل می به نظر. واقعاً بیدار بود
  .ترسید که سیاهی دوباره برگردد می نخورد، و از این

  ".من خودم دیدم. ولی، پریندین یه تیر ده قدمی بهت زد"

 .توانست ببیند که موهاي سیاه مرد، آغشته به خون خشک شده است می کیالن. اندکی رویش را گرداند ،چاندلن با آزردگی
  .دستش را چرخاند، گویی از این که مجبور به توضیح دادن است، ناآرام بودچاندلن 

خوردن تا اگر یه تیر ده قدمی  می قبل از اینکه وارد جنگ بشن، کواسین دویادت میاد بهت گفته بودم که نیاکان ما "
خوب، به ". وحش را لمس کردچاندلن به آرامی سرِ مجر. کیالن با تکان سرش تأیید کرد "بهشون خورد، سم اونا رو نکشه؟

همون . نیاکان جنجگوم، یه مقدار از برگاي کواسین دو رو قبل از اینکه برم به جنگ خوردمبه احترام احترام نیاکانم، 
براي احترام گذاشتن به ". ابروهایش باال رفتند، گویی توجیه بیشتري نیاز باشد ".کواسین دویی که توي شهر بهم دادي

  ".نیاکانم بود

  ".تو باعث افتخار نیاکانت شدي". گرمی به او زده و یک دستش را بر روي بازوي او گذاشتکیالن لبخند 

  .در کورسوي پناهگاه دید که پریندین کنار او بر پشتش دراز کشیده. چاندلن به او کمک کرد تا بنشیند

الن بر روي بازویش بسته چاقوي استخوانی، همان چاقویی که از استخوان پدربزرگ چاندلن درست شده بود، همانی که کی
پرهاي سیاه در اطراف انتهاي دسته پخش شده و مانند پوششی بر روي . پریندین بیرون زده بودي  بود، اکنون از سینه

پرید، آن چاقو را میان  می اي، کیالن توانسته بود هنگامی که پریندین بر رویش به گونه. آور پخش شده بودند مرگ جراحت
  .اي به گونه. خودش و او قرار دهد

. اشتد توانست حرکتی بکند را به یاد نمی حس گزگز سم، و اینکه. اشتد ش را به یادا کرخت و بیچارگیي  کیالن مخمصه
  .اشتد پرش پریندین بر روي خودش را به یاد. اشتد ترسش را به یاد

  .آورد نمیاما کشیدن چاقو را به یاد 

  ".خیلی متأسفم که دوستتو کشتم". انگشتانش دهانش را پوشاندند ".چاندلنخیلی متأسفم، ". صدایش لرزید
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یک دستش را براي آرامش  ".کنن منو بکشن نمی دوستام سعی. اون دوست من نبود". چاندلن با خشم به جنازه خیره شد
پلیدي تصاحب ي  ش بوسیلهقلب. فرستاده شده بودها  اون از طرف روح بزرگ و تاریک مرده". کیالن گذاشتي  دادن بر شانه

  ".شده بود

کنه تا از پشت حجاب فرار  می داره سعیها  چاندلن، اون روح بزرگ و تاریک مرده". کیالن آستین مرد را به چنگ گرفت
  ".ها شه توي دنیاي مردهما رو بکشه پشت حجاب، بکي  خواد همه می اون. کنه

باید تو رو به آیدیندریل برسونیم، تا بتونی توي . کنم می حرفتو باور". چاندلن با دقت به او نگاه کردنداي  چشمان قهوه
  ".متوقف کردنش کمک کنی

ممنونم که درك کردي و ممنونم که منو با کواسین دو نجات . ممنونم، چاندلن". کیالن با آسودگی خیال آویخته شد
  "ساعت چنده؟! ه گذاشته بودپریندین براشون تل! سربازا". کیالن بازوي چاندلن را محکم گرفت ".دادي

وقتی که سروان رایان قبل از جنگ اومد پیش من و توسیدین، ". چاندلن صدایی آرامش بخش و هیس مانند ایجاد کرد
 اینکه. سروان بهم گفت که تو مریض بودي. خواستی همراه اونا باشی می دونستم که می .ازش پرسیدم که تو کجا هستی

  .باندو هستهاي  به نظرم رسید که شبیه نشونه. تونستی بیدار بشی نمی

اونوقت . خوردي می خوردي، و فقط اون چایی که پریندین برات درست کرده بود رو نمی سروان رایان گفت که تو غذایی"
  .ي بوددي و تنها چیزي که خورده بودي چامسموم ش فهمیدم که. اتفاقی داره میافتهفهمیدم که چه 

دیدیم که اونا . بررسی کردیم تا ببینیم که دشمن موقعیتش رو عوض کرده یا نه. ی برات نگران بودیممن و توسیدین خیل"
 و تغییر بدن و از یه مسیر متفاوتمن به مردا دستور دادم که حمله ر. همونجایی که ما اول قصد حمله داشتیم منتظر بودن

  .رگشتیم به اینجابه محض اینکه دستورات جدید رو دادم، با عجله ب. حمله کنن

اون . وجود داشته باشهاي  کرد که باید توضیح دیگه می دونستم که پریندین بهمون خیانت کرده، ولی توسیدین فکر می من"
اعتماد و این اشتباهش رو با جونش پرداخت بهاي این . خواست فکر بدي دربارش بکنه نمی به برادرش اعتماد داشت و

  ".کرد

خود تیر چی؟ جراحت روي سرت چی؟ باید به ". آمداش  اخمی به چهره. رار، رویش را گرداندکیالن در آن سکوت بیق
  ".زخمات رسیدگی کنیم

. افراد نصفه شب برگشتن". چپش نشان دادي  را کنار کشیده و پانسمانی را بر روي شانهاش  پیراهن پوستیي  چاندلن یقه
  ".تیر رو هم درآوردن. نیستبه اون بدي که به نظر میاد . اونا سرمو بخیه زدن
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خیلی خوب به پریندین آموزش ". را از درد درهم کشیداش  کشید، چهره می باالاش  همانطور که پیراهن را بر روي شانه
یکی از  .زنن می دار موقع بیرون اومدن بیشتر از موقع تو رفتن آسیب تیراي تیغه. دار استفاده کرد اون از یه تیر تیغه. دادم

تیر به استخون خورد، براي همین زیاد فرو . همونی که مجروحا رو بخیه میزنه، تیر رو بیرون کشید و منو بخیه زدسربازا، 
  ".تونم ازش استفاده کنم نمی کنه و تا مدتی نمی بازوم سفت شده و زیاد حرکت. نرفت

  "پاي منم بخیه زد؟". پانسمانی در زیر شلوارش بود. کیالن پایش را لمس کرد

. پریندین براي تو از یه تیر سر گرد استفاده کرد. ؛ خودم اینکارو کردمیه نداشت، فقط باید بسته میشدت نیازي به بخاپ. نه"
  ".دونم چرا همچین کاري کرده نمی .این کارش طبق اونچیزي که بهش یاد دادم نیست

اینکه با سم بهم تیراندازي خواست بعد از  می": به آرامی گفت. توانست حضور جنازه را در کنارش احساس کند می کیالن
  ".خواست قبل از اینکه منو تحویل دشمن بده، بهم تجاوز کنه می .خواست تیر مانعش نباشه می .کرد، بتونه اونو دربیاره

ل است که چنین اتفاقی خواست به کیالن نگاه کند، و گفت خوشحا نمی چاندلن نگاهش را بر روي جنازه قفل کرده بود و
  .نیفتاده

  ".ت خورد و نه به گلوت و منم خوشحالم که تیر به شونه". ن دست چپ او را لمس کردکیال

کمی تیرش ي  چنین فاصله اون هیچوقت نباید توي. راندازي کنهمن به پریندین یاد دادم که چطور تی". چاندلن اخمی کرد
  "براي چی به گلوم شلیک نکرد؟. رفت می از گلوي من به خطا

  .چاندلن مظنونانه خرناسی کشید. داند نمی انداخت و وانمود کرد کهباال اي  کیالن شانه

  "اون هنوز اینجاست؟ چرا نبردیش بیرون؟ي  چاندلن، براي چی جنازه"

چون چاقوي روح پدربزرگ هنوز توي ". با دست سالمش جابجا کرد تا راحتتر قرار گیردبازوي مجروحش را  اندکیچاندلن 
تو از کمک استخوناي پدربزرگ براي محافظت از خودت و کشتن یه نفر ". کیالن خیره شدجدي به اي  با چهره ".بدنشه

. حاال دیگه هیچکس نباید چاقوي استخونی اونو لمس کنه. حاال دیگه روح پدربزرگ با تو پیوند خورده. دیگه استفاده کردي
  ".خودت باید بیرون بیاریش. اون مال توئه و فقط خودت باید بهش دست بزنی

. به این فکر کرد که شاید بتواند چاقو را در جاي خودش رها کند و آن را به همراه جنازه دفن نمایداي  یالن براي لحظهک
براي مردم لجنزار، این یک . اما این فکر را به کناري نهاد. باید مدفون شود می فکر کرد که شاید چاقوي استخوانی نیز

  .شد می کرد، به چاندلن توهین می و را رداگر کیالن چاق. جادوي قوي از ارواح بود
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او کامالً مطمئن نبود که . کند می عالوه بر این به فکرش رسید که اگر چاقو را برندارد، به روح پدربزرگ چاندلن نیز توهین
  .شده بوددانست که چاقو چگونه وارد دستش  نمی .نکشته باشد تا او را نجات دهدپریندین را  ،روحِ درون چاقوي استخوانی

. پریندین بیرون زده بود حلقه کردي  گردي که از سینهي  کیالن دستش را دراز کرده و انگشتانش را در اطراف دسته
حنایی که هاي  کیالن چاقو را بر روي برگ. از آن ایجاد شدآور  تهوعهنگامی که آن را از جنازه بیرون کشید، صداي مکشی 

  .زمین را پوشانده بودند پاك کرد

به  ".ازت ممنونم، روحِ پدربزرگ که زندگیمو نجات دادي". را جلوي لبانش آورده و به آرامی آن را بوسیدگرد ي  دسته
  .رسید که این کارِ صحیحی باشد می به نظراي  گونه

بدون اینکه . تو زن لجنزار خوبی هستی". کرد، چاندلن لبخند زد می وارد بند بر روي بازویشهمانطور که کیالن چاقو را 
  ".کنه می رو پدربزرگ همیشه ازت مراقبت. دونستی که باید چکار کنی می بگم، خودت بهت

هرچیزي که براي کمک به این مردا الزم بود انجام . حجاب دنیاي زیرین پاره شده. چاندلن، ما باید بریم به آیدیندریل"
  ".حاال من باید کار خودمو انجام بدم. دادیم

خواستم از جنگ اونا دور باشیم تا تو جات امن  می .پیششون بمونم خواستم نمی پیدا کردیم، مناین مردا رو  شاول وقتی که"
خواستم انجام  می یه طوري، اون فکر فراموشم شد و تنها چیزي که". چشمانش به مکان نامعلومی خیره شده بودند ".باشه

  ".بدم، جنگیدن و کشتن دشمن بود

دادم فراموش  می اون کاري که باید انجامي  همه چیزو درباره. اي منم همین اتفاق افتادبر. دونم می"  :کیالن زمزمه کرد
شاید براي همین بوده که حواسمون . حجاب پاره شده. تقریباً مثل اینه که ما هم به روح بزرگ و تاریک گوش دادیم. کردم

  ".از هدف اصلی پرت شده بود

خواستیم انجام بدیم و فقط  می همین، ما فراموش کردیم که چه کاري کنی که این حجاب پاره شده و بخاطر می فکر"
  "خواست آدم بکشیم؟ می دلمون

ریچارد به کمک احتیاج . دونه که چکار کنه می جادوگر. من باید برم به آیدیندریل. دونم نمی چاندلن، من جواب این چیزا رو"
. باید با افراد صحبت کنیم و بعد راه بیافتیم. ید وقتمونو تلف کنیمدیگه نبا .کافی اینجا وقت گذروندیمي  ما به اندازه. داره

  ".پس راه بیافتیم". چاندلن با تکان سرش تأیید کرد "افراد اون بیرونن؟

اونا تمام شب بیرونِ ". کیالن شروع به بلند شدن کرد، اما چاندلن دست سالمش را بر بازوي او گذاشته و متوقفش نمود
  ".دادم بیان داخل من بهشون اجازه نمی. ودنپناهگاهتون منتظر ب
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 خیلی خیلی". گردد، دستش را عقب کشید می براي حرفش رسید دنبال کلماتی مناسب می چاندلن همانطور که به نظر
پریندین مدت زیادي بوده که بدون . دونستم که به موقع کواسین دو بهت دادم یا نه نمی .ترسیدم که تو امشب بمیري می

  .تو تقریباً رفتی به دنیاي ارواح. داده می سم بهت ،آگاهی ما

. ولی به این خاطر نیست که از زنده بودنت خوشحالم. تونستم دوباره پیش مردمم برگردم نمی ، من هیچوقتمردي می اگه"
به  هر کدوم از ما. تو هم مثل چاندلن، محافظ مردممون هستی. از این جهت خوشحالم که تو زن لجنزار خوبی هستی

توي این . جنگیدي می چاندلني  این اواخر خیلی داشتی مثل شیوه". مرد یک ابرویش را باال برد ".جنگه می خودشي  شیوه
  ".که براي تو قرار داده شده بجنگیاي  کار مهارت داري، ولی باید این کارو به من بسپري و به همون شیوه

  ".و متأسفم که مجروح شدي. خوبه که نزدیکم بودي. پیشم نشستی ممنونم که تمام شب. حق با توئه". کیالن لبخندي زد

تونم بهش نشون  می یه روزي، وقتی که براي خودم یه زن پیدا کنم، جاي زخمایی دارم که". باال انداختاي  چاندلن شانه
  ".بدم تا ببینه که چاندلن چقدر شجاعه

  ".گیره می شجاعتت قرار تحت تأثیرِ مطمئنم وقتی که ببینه تو تیر خوردي، حسابی". کیالن خندید

را با اش  چانه ".تونه تیر بخوره می هر کسی. کنه که من شجاع بودم نمی تیر خوردن ثابت". چاندلن نگاه چپی به او انداخت
  ".دن فریاد نزدمکشی من شجاعم چون وقتی که داشتن تیرو ازم بیرون می". افتخار باال گرفت

خوشحالم که ". بال، باید تالش زیادي کند تا بتواند با این مرد بسازدیک زن خوش اقکیالن با خود فکر کرد که روزي 
  ".ارواح خوب مراقبت بودن و االن پیش من هستی

کنم که تیر  می دونم که چه اتفاقی افتاد، ولی فکر نمی من". کرد، چشمانش را تنگ کرد می چاندلن همانطور که به او نگاه
  ".کردي می ن تو هم ازم مراقبتپریندین به گلوم نخورد، چو

بیچاره ". را نوازش کرداش  خزِ جبه. هنگامی که نگاهش به جنازه افتاد، لبخندش پژمرد. کیالن فقط لبخندي وسیع زد
  ".دلم براش تنگ میشه. اون عاشق برادرش بود. توسیدین

دوشون راه میافتادن دنبال من و هر. تا بچه بودن میشناختمشوندواونا از وقتی که ". چاندلن نگاهی به جنازه انداخت
. سرش را در سکوت پایین انداخت ".کردن که یکی از افراد من باشن می التماس. کردن که بهشون آموزش بدم می التماسم

  ".اونا منتظرن. افراد خیلی نگرانت هستن". باالخره توجهش را به سمت کیالن برگرداند



٨ 

 

 

شمشیر را به همراه . ناهگاه به بیرون خزید و کیالن به دنبالش خارج شدچاندلن بر روي زانوها و یک دستش از ورودي پ
  .ایجاد شداي  در نور بیرون، ناگهان با ایستادن مردها بر روي پاهایشان، همهمه. خود کشید

سروان رایان با عجله به جلو آمد، اما مردي درشت هیکل که یک بازویش به گردنش آویزان شده بود، بازوي سالمش را 
  .تبر جنگی غول آسایی را در مشتش داشت. سروان بلند کرده و او را متوقف کردي  جلوي سینه

رسک؟ تو هم زنده"   "اي؟ اُ

بانوي پدرش،  پدرش در هنگامی افتاد که مادرش،هاي  کیالن به یاد گریه. چشمان مرد از شدت گریه کردن سرخ شده بودند
  .مریض شده بود

  "خواید انجام بدم؟ می چه کاري! شما حالتون خوبه". مان مرد آمدندتازه به چشهاي  اشک "!بانو"

من . الزم نیست اونا رو دور نگه داري. زنن نمی هیچکدومشون آسیبی بهم. این مردا دوستاي من هستني  ارسک، همه"
  ".اگه فعالً فقط ساکت بشینی ازت خوشحال میشم. جام امنه

  .کیالن اخمی پرسشگرانه به سمت چاندلن کرد .بالفاصله، ارسک روي زمین افتاده و نشست

خواست بکشدش، بنابراین بهش  می جنگه تا از تو دفاع کنه، و پریندین هم می دیدم که اون". باال انداختاي  چاندلن شانه
ه، مطمئن نیستم که چقدر آسیب دیده؛ اون هیچ توجهی به جراحتش ندار. افراد تیر رو از پشتش درآوردن. کواسین دو دادم

فقط اینطوري تونستم از پناهگاه بیرون نگهش دارم که بهش گفتم تو باید تنها باشی، وگرنه ممکنه . فقط توجهش به توئه
  ".خورد نمی از اینجا تکوناینم ن داخل بودي، تا زمانی که تو ایخوب نشی، ولی 

توانست  می به سختی. س عمیقی کشیدکرد، نف می وحشتناکی که به او خیره شده بود نگاهي  کیالن همانطور که به چهره
توجهش را به سمت سروان رایانی . دیدن آن اثر زخم ناصاف و سفید، و آن چشمی که دوخته و بسته شده بود را تحمل کند

  .که پشت سرش بودند معطوف کرداي  که صبرش را از دست داده بود، و صدها چهره

  "جنگ چطور پیش میره؟"

نگاهی داغ و عصبی به چاندلن  "!حالتون خوبه؟ باعث شدید از ترس جون به لب بشیمشما ! گور باباي جنگ! جنگ؟"
ذاشتن که حتی یه لحظه شما رو ببینم، تا  نمی این دوتا". نشسته بود نگاه کردها  انداخت و سپس به ارسک که در میان برف

  ".بفهمم که حالتون چطوره
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. از همتون بابت نگرانی و توجهتون ممنونم". مردان تحویل دادي  همهلبخندي گرم به  ".اونا همینهي  وظیفه": کیالن گفت
  ".چاندلن منو نجات داد

دوازده تا مردي که اینجا گذاشته بودم همشون کشته شده . خب، حاال چه اتفاقی افتاده بود؟ اینجا یه افتضاح کامل بود"
ترسیدیم که اونا شما رو کشته  می .محفل رو هم پیدا کردیمافراد هاي  و جنازه. پریندین و توسیدین مردن. با یه تروگا. بودن
  ".باشن

که اونطرف هست، ژنرال ریگز از محفل هایی  یکی از جنازه". کیالن متوجه شد که چاندلن هیچ چیز را به آنها نگفته است
رسک،. امپراتوریه اومده بودن اینجا که منو  اونا. بیشتر افراد محفل رو کشت". با دستش به مرد یک چشم اشاره کرد "این اُ
در میان جمع منتشر شده و هایی  زمزمه ".پریندین نگهباناي ما و برادرش رو کشت، و سعی کرد منو بکشه. بگیرن
  .حبس شدندهایی  نفس

  "ارواح عزیز، آخه براي چی؟! پریندین نه! پریندین". رسید که چشمان سروان رایان از حدقه بیرون خواهند زد می به نظر

  ".پریندین یه بینلینگ بود": با لحنی آرام گفت. کیالن صبر کرد تا سکوت بر افراد حاکم شد

ها  در میان ردیف» بینلینگ«نگران هاي  اي، تنها چیزي که شنید سکوت از روي حیرت بود، و سپس زمزمه براي دقیقه
  .منتشر شد

من باید خودمو به . ید بدون من به جنگ ادامه بدیدولی حاال دیگه با. دید می شما دارید کارتونو خیلی خوب انجام"
اگه مطمئن نبودم که شما قابلیت انجام ". شدند، هوا را پر کرد می کلماتی از ناامیدي که زیر لب زمزمه ".آیدیندریل برسونم

هر  ارزشدانی هم شما مر. شما ارزش و شجاعتتون رو توي این نبرد ثابت کردیدي  همه. ذاشتم نمی این کارو دارید، تنهاتون
  ".هستیداي  مرد دیگه

  .دهند می کردند، گویی که به دستورات ژنرالشان گوش فرا می آنها با دقت به کیالن گوش. مردان اندکی صافتر ایستادند

یه این ارتشِ محفل امپراتوري، اگرچه که خودش . میانه هستید شما قهرمانان سرزمین. کنم می تک شما افتخار من به تک"
اینکه محافظ یه بینلینگ بفرسته تا . میانه و براي دنیاي زندگان هست ست، اما معرف تهدیدي بزرگتر براي سرزمینه تهدید

  .جلوي من رو بگیره، مدرکی بر این مدعاست

دونم  می .ن تهدید معطوف کنموحاال دیگه باید توجهم رو به ا. من معتقدم که محفل امپراتوري هم پیمان محافظ هست"
دونم که روزهاي عمر محفل  می .کنید نمی دید و به دشمن هیچ رحمی می ونطور که قسم خوردید، به جنگ ادامهکه شما هم

  ".داره به آخر میرسه
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ناگهان حس کرد که . جراحت رفته بود. انگشتانش را بر روي گزیدگی گذاشت. کند نمی کیالن متوجه شد که گردنش درد
  .ته باشدبیش از یک شکل از دست محافظ گریخبه شاید 

 اگرچه شما بدون هیچ رحمی". راندذکردند از نظر گ می جوانی را که با توجه به او نگاههاي  ورتصجدي، اي  با رفتار و چهره
و  دشمن براي کشتن. کنید می جنگید، اما نباید اجازه بدید که خودتون تبدیل به اون چیزي بشید که دارید باهاش مبارزه می

 تونهمیشه این نکته رو توي دلتون حفظ کنید و مد نظر. جنگید می شما براي زندگی و آزادي .جنگه می به بردگی کشیدن
  .داشته باشید

این . دونم که چقدر راحت ممکنه این اتفاق بیفته می من. اجازه ندید که خودتون به چیزي تبدیل بشید که ازش نفرت دارید"
  ".قضیه تقریباً براي خودم اتفاق افتاد

شما هم به من قول . من قول میدم که هرگز هیچکدوم از شما رو فراموش نکنم". را در هوا بلند کردکیالن یک مشتش 
بدید که وقتی این نبرد تموم شد و تهدید از جانب محفل امپراتوري و تهدید محافظ به پایان رسید، یه روزي همتون به 

  ".ی کنهمیانه بتونه از فداکاري شما قدردان آیدیندریل بیاید، تا سرزمین

  .باال گرفتاي  هلهله. تمام مردان به نشان وعده دادن یک مشتشان را بلند کردند

تونستم خودم با همشون صحبت کنم،  می کاش. سروان رایان، لطفاً حرفاي منو به افراد اردوگاهاي دیگه هم منتقل کنید"
  ".ولی باید بالفاصله راه بیافتم

  .کیالن شمشیر را در دو دستش بلند کرد و جلو گرفت. نجام خواهد پذیرفتسروان به او اطمینان داد که این کار ا

گیر ازش استفاده کرده تا از  مادر اعتراف. محافظت کنه ششاه وایبرن از این شمشیر در جنگ استفاده کرد تا از سرزمین"
  ".میسپرماي  حاال این شمشیر رو به دستان شایسته. میانه دفاع کنه سرزمین

نگه داشت که گویی تاج گالیا را در دست اي  آن را به گونه. رایان با احتیاط شمشیر را از دستان او بلند کردند انگشتان سروان
  .لبخندي وسیع صورتش را از هم شکفت. داشته باشد

وقتی  .بابت تمام چیزایی که بهمون یاد دادید ازتون ممنونیم. گیر گیرم، مادر اعتراف می این شمشیر رو با افتخار به دست"
رو جنگیدن بهتر شما نه تنها . ممنونیم که ما رو تبدیل به مرد کردید. که شما اولین بار ما رو پیدا کردید، ما پسر بچه بودیم

  ".میانه بودن رو یادمون دادید به ما یاد دادید، بلکه مهمتر از اون، سرباز بودن و محافظین سرزمین

  .آن را به آسمان بلند کرد و به مردانش رو کرد شمشیر را در مشتش گرفت و نوكي  سروان قبضه
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  "!گیر سه تا هورا براي مادر اعتراف"

پیش از این  که در تمام عمرش نشنیده بود کهداد، متوجه شد  می همانطور که کیالن به صداي هوراهاي پرنشاط گوش
انگشتانش را بوسیده و دستش را . فی کندرا مخاش  توانست غافلگیري می به سختی. گیر هورا بکشد کسی براي مادر اعتراف

  .آنان تشکر کردي  بلند کرد و از همه

  ".دارم مزالدو تا اسب دیگه هم  خوام نیک رو ببرم، و می سروان رایان،"

  "!وایستا ببینم، چرا اسب الزم داري؟". چاندلن به جلو پرید

تونم سرپا بایستم، چه برسه  می به سختی. تیر مجروح شده چاندلن، من پام با یه". کیالن یک ابرویش را براي او بلند کرد
  ".امیدوارم که به این خاطر فکر نکنی که من ضعیف هستم. اگه قراره به آیدیندریل برسم، باید راه برم. به اینکه راه برم

. دوباره خشمگین شدندچشمانش  ".روي داشت البته که نمیشه از تو انتظار پیاده. خب، نه". ابروهاي مرد در هم گره خوردند
  "ولی چرا دو تا اسب دیگه الزم داري؟"

  ".تو هم باید سوار بشیاگه من بخوام سواره برم، "

  "!من قوي هستم! چاندلن نیازي به سواري نداره"

انتظار ندارم . دونم که مردم لجنزار سوار اسب نمیشن می چاندلن،". کیالن به جلو خم شده و به زبان چاندلن صحبت کرد
مردمت، اونوقت تو یه  وقتی که برگردي پیش. گیري می خیلی زود یاد. خودم بهت یاد میدم. ه تو اسب سواري بلد باشیک

  ".زنا متوجه میشن که تو چقدر شجاعی. گیرن می اونا تحت تأثیر قرار. داري که هیچکدوم از اونا بلد نیستن مهارت جدید

  "پس اسب سوم رو براي چی الزم داریم؟". چاندلن با سوءظن خرناسی کشیده و اخم کرد

  ".بریم می ارسک رو با خودمون"

  "!چی؟"

خواي از من حفاظت  می چطور. تونی کمان رو بکشی نمی تو تا زمانی که کتفت خوب بشه،"باال انداخت اي  کیالن شانه
  ".سالمت نیزه پرتاب کنیتونی با دست  می تونه با دست سالمش از یه تبر استفاده کنه، و تو هم می کنی؟ ارسک

  "گم؟ می قرار نیست بتونم راضیت کنم که این کارو نکنی، درست". چاندلن چشمانش را در حدقه گرداند
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  ".حاال بهتره که وسایلمونو برداریم و راه بیافتیم. نه": کیالن با لبخند کوچکی گفت

. اش، سالمی نظامی به آنها داد تن مشتش بر روي سینهبا گذاش. مردانِ او. کیالن براي آخرین بار مردان را از نظر گذراند
چیزهاي . کیالن چیزهاي زیادي را به همراه این مردان از دست داده بود. تمام سربازان در سکوت این سالم را پاسخ دادند

  ".تکتون مراقب باشید تک. مراقب خودتون باشید". زیادي را به دست آورده بود
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  48فصل 

  

  

"ی قراره مردمتونو ببینیم؟ همونایی که قراره من و خواهر ورنا رو تا قصر راهنمایی کننخوب، ک."  

دو چیلو افسار . موهاي سیاهش را از سر راه کنار زد تا او را بنگردي  اش نگاهی به عقب انداخت و توده دو چیلو از روي شانه
سواري ي  او خسته شده و باالخره هنگامی که دو چیلو از ادامههاي  از غر زدنریچارد . رفت می و پیاده بود اسبش را گرفته

ریچارد تصمیم گرفته . راه رفتن بدهدي  کردن سر باز زده بود، تصمیم گرفته بود تا روي مطلب اصرار نکرده و به زن اجازه
مد و مانند یک جغد، از باالي اسبش دو آ می خواهر ورنا در پشت سرشان سوار بر اسب. بود که خودش نیز مدتی پیاده بیاید

  .چیلو را زیر نظر داشت

  ".خیلی زود". کرد می آرام و خونسرد دو چیلو ریچارد را نگراني  چهره ".به زودي"

از زمانی که سرزمین مجندي را ترك کرده و بیشتر به عمق سرزمین دو چیلو وارد شده بودند، رفتار زن به مرور عوض شده 
داشت و  خواهر ورنا به ندرت نگاهش را از دو چیلو برمی. و پرحرف نبود، بلکه مغرور و سرسنگین شده بود دیگر بشاش. بود

اي بودند که موهایشان سیخ شده و ساکت و  آنها مانند دو گربه. دو چیلو نیز در مقابل تمام حرکات خواهر را زیر نظر داشت
 را به رخ همهایشان  دید که دندان می اگر به زودي ریچارد آنها را. حمله و جهیدن هستندي  اند و آماده بیحرکت ایستاده

  .کرد نمی کشیدند، چندان تعجبی می

توانست به چشم  نمی که اوهایی  ریچارد این حس را داشت که آن دو زن دائماً در حال ارزیابی یکدیگر بودند، اما به شیوه
توانست  می ریچارد از روي تجربه. یابد خوشحال باشد ز آنچه میاکه سید ر نمی از رفتاري که خواهر ورنا داشت، به نظر. ببیند

. توانست برق و لعاب آن را در چشمان زن ببیند می ریچارد. بفهمد که چه زمانی خواهر در حال لمس کردن هان خود است
  .کرد می خواهر در این لحظه داشت آن را لمس

جنگلی عریض منحرف شده و آنها را در مسیر باریکی از ي  گهان از جادهرفت، دو چیلو نا می در هوایی که رو به تاریکی
صورتی و زرد رنگ هاي  آبهایی تیره که انبوهی از نی و گیاهانی پهن برگ، با گل. جنگل عبور دادي  میان حیات درهم تنیده

  .میان درختان را تجسس کرداي ه چشمان ریچارد سایه. و بوقی شکل را در خود داشتند، در دو سمت آنها کمین کرده بودند

دیگران اینجا ". افسار اسبش را به سمت ریچارد بلند کرد. متوقف شد اي با خاك ماسهاي باز و  منطقهي  دو چیلو در حاشیه
  ".همینجا منتظر بمون، مرد جادو. بهمون ملحق میشن
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اسمم . ریچارد". یچارد افسار را گرفتر. را شدیداً برانگیخت ریچارد عنوانی که دو چیلو براي او استفاده کرد، نگرانی
  "یادت میاد؟. من همون کسی هستم که جونتو نجات داد. ریچارده

. قدردان کاري که براي من و مردمم انجام دادي نیستم که لطفاً هرگز فکر نکن". دو چیلو نگاهی متفکرانه به او انداخت
ید که تمرکز خود را از دست دادند و لحنش با حالت ش به نظر رسچشمان ".مونه می مهربونیت همیشه توي قلبم باقی

  ".همینجا منتظر بمون". کمر دو چیلو راست شد ".ولی هنوزم یه مرد جادو هستی". افسوس نرمتر شد

 شد، ریچارد ایستاده و  می همانطور که خواهر ورنا پیاده. محوطه ناپدید شددو چیلو رویش را گردانده و در میان جنگل اطراف
  .ورنا افسار هر سه اسب را گرفت. شدن دو چیلو را تماشا کرد ناپدید

  .گوید که قرار است فردا باران ببارد می گویی به او ".خواد سعی کنه تا تو رو بکشه می االن": خواهر ورنا گفت

  ".من جونشو نجات دادم". ریچارد نگاهی تیره به او انداخت

  ".کشن می اونا مرداي جادو رو. براي این مردم تو یه مرد جادو هستی". درا به سمت درختان حرکت داها  خواهر ورنا اسب

تا از . پس از هانت استفاده کن تا جلوشو بگیري، خواهر". خواست حرف او را باور کند، اما آن را باور کرد نمی ریچارد دلش
  ".ام بدهجدیدش انجي  د درمورد بچهزندگی محافظت کنی، همونطوري که به دو چیلو گفتی که بای

براي همینه که همیشه خواهرا از این . تونه از هان خودش استفاده کنه می اونم". اسبش را نوازش کردي  خواهر ورنا چانه
  .کنیم نمی تونن از هانشون استفاده کنن، ولی به شکلی که ما درك می کردن؛ بعضی از اونا می مردم دوري

که  هایی ریزهسنگفرستم، مثل  طلسمایی که به سمتش می. بزنمش من چیزاي کوچیکی رو روش امتحان کردم تا محک"
کنم چه کاري انجام بدم، و  می دونه من سعی می دو چیلو. و اونم متوجه وجود طلسما میشه. بیفتن توي یه چاه، گم میشن

مبارزه کردم تا از این من قدم به قدم راه رو . قبالً بهت گفته بودم، این آدما خطرناکن. به نوعی قادر هست تا خنثاش کنه
  ".منو به عنوان گمراهی و خطا دیديهاي  تو تالش. رو تاب ندي بهت هشدار دادم که تبر. قضیه پیشگیري کنم

حقیقت را که در میان ي  توانست برآمدگی کلمه می .شمشیر را گرفتي  دست چپش دسته. را بهم ساییدهایش  ریچارد دندان
  .توانست گرماي خشم را حس کند می از میان آنبافته شده بود حس کند و ها  سیم

  ".من اصالً قصد ندارم کسی رو بکشم"

 همین االن که داریم صحبت. کنی می اگه قرار باشه زنده بمونی، بهش نیاز پیدا. خشم شمشیر رو بیرون نگه دار. خوبه"
  ".تونه بهم بگه می کنن؛ هانم اینمقدار رو می کنیم، دارن محاصرمون می
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او دو چیلو را . خواست به کسی آسیب برساند نمی دلش. شوند می ناگهان حس کرد که همه چیز از کنترلش خارجریچارد 
من . کنم که هانت رو فرابخونی، خواهر ورنا می پس بهت پیشنهاد". نجات نداده بود تا مجبور به جنگیدن با مردمش شود

  ".رو برات بکشم قرار نیست که من دشمناي تو. جستجوگر هستم، نه یه آدمکش

 اگه. تونه کمکی بکنه نمی بهت گفتم که، هان من". بودتحت فشار  و صدایش کنترل شده. ورنا چند قدم به سمت او آمد
کنم  می دارم بهت التماس. دو چیلو یه قدرتی در مقابل جادو داره. تونم نمی دادم، ولی می تونستم به این تهدید خاتمه می

  ".ریچارد، از خودت دفاع کن

از اینکه قرارداد بین خواهرا و مجندي رو . خواد کمک کنی نمی شاید قضیه فقط اینه که دلت". چشمان ریچارد تنگ شدند
  ".کنی، تا ببینی من چه واکنشی نشون میدم می ت اینه که فقط تماشا کنی، کاري که همیشه نقشه. بهم زدم عصبانی هستی

کنی ریچارد، که من نصف عمرمو صرف  می واقعاً فکر". دگی به اطراف تکان دادورنا به آرامی سرش را از عصبانیت و درمان
م رسیدم،  دم در خونههاي  کنم، که بعد وقتی به پله می م در پیدا کردن تو و سالم رسوندنت به قصر پیشگوها تلف وظیفه

تم؟ من به نظرت اینقدر سطح پایین گرف نمی تونستم، جلوي اینو می کشته شدنت رو تماشا کنم؟ واقعاً باورت میشه که اگه
  "هستم؟

گفت  چیزي که خواهر می. هاي او فکر کرد ریچارد این بود که با ورنا بحث کند، اما در عوض به حرفي  اولیهي  انگیزه
ها  ریچارد با حالتی معذرت خواهانه سرش را تکان داده و سپس به سرعت نگاهی به میان سایه. رسید می معقول به نظر

  "چند نفر هستن؟". تانداخ

  ".شاید سی نفر"

  "چطور قراره تنهایی در مقابل سی نفر دفاع کنم؟". زداش  با ناکامی و ناامیدي دستانش را به سینه "سی تا؟"

از ماسه و اي  بادي برخواسته و پرده. به میان تاریکی نگاه انداخته و سپس دستانش را به سمت جلو پرتاب کرداي  ورنا لحظه
  ".گیره نمی کنه، ولی جلوشونو می این براي مدتی سرعتشونو کم". بردها  میان تاریکی خاك را به

. ریچارد، من از هانم براي پیدا کردن یه راه چاره استفاده کردم". ایش را به سمت او گرداند ورنا باري دیگر چشمان قهوه
مرگ نامگذاري ي  تو خودتو آورنده. تا زنده بمونی تنها چیزي که هانم بهم میگه اینه که تو باید از پیشگویی استفاده کنی

  .تو هستي  اون پیشگویی درباره. کردي، همونطوري که پیشگویی گفته
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شمشیر قادر ي  اون پیشگویی میگه که دارنده. اگه قرار باشه این تعداد رو شکست بدي، باید از پیشگویی استفاده کنی"
یه طوري، براي زنده موندن این کاري هست که باید . زمان حال فرابخونه رو احضار کنه و گذشته رو بهها  هست تا مرده
  ".فرابخونرو احضار کن، گذشته رو به زمان حال ها  مرده. انجام بدي

شن بریزن روي سرمون، و االنه که سی نفر آدمی که تو میگی قراره منو بک". برداشتاش  ریچارد دستانش را از روي سینه
خواي کمک کنی، پس یه چیزي  می اگه. دونم نمی ی؟ خواهر، قبالً بهت گفتم که معناي اینوکن می طرحمعما  اونوقت برام

  ".بهم بگو که بتونم ازش استفاده کنم

قراره به فردي که توي اون ها  بعضی وقتا پیشگویی. بهت گفتم". برگشتها  ورنا رویش را گردانده و به سمت اسب
به سمت درك رو و یه کلیدي رو به دستش بدن که دري   مان کمک بفرستن،پیشگویی ازش نام برده شده در طول ز

تو هست؛ خودت باید ي  این پیشگویی درباره. کنم که این پیشگویی هم از همین نوعه می من فکر. کنه می مطلبی براش باز
  ".دونم نمی من معناش رو. استفاده ازش رو پیدا کنی

مثل اینکه یادت رفته که من سعی کردم تا خودمونو از چنگ این ". ی به او انداختنگاهاش  ورنا متوقف شده و از روي شانه
به عنوان جستجوگر، باید از این . شاگرد من نیستی، بلکه جستجوگريتو گفتی که توي این قضیه . مردم دور نگه دارم

  ".بیاري تونی بیرونمون می فقط خودت. تو ما رو توي این دردسر انداختی. پیشگویی استفاده کنی

این ي  ریچارد قبالً درباره. کرد، ریچارد از پشت سر به او خیره شده بود می مضطرب را آرامهاي  همانطور که ورنا اسب
گاهی . تواند داشته باشد می پیشگویی فکر کرده بود، و از زمانی که ورنا آن را برایش گفته بود، کنجکاو بود که چه معنایی

 کشف حقیقت است، اما همیشه پیش از آنکه این حس به ثمردهی برسد، آن را از دست کرد که در مرز می اوقات حس
  .داد می

شمشیر در . دانست می خودش را نیزهاي  محدودیت. دانست می آن راهاي  شمشیر استفاده کرده بود، و قابلیت او بارها از
استاد شمشیرزنی نبود؛ در گذشته همیشه به جادوي  او. مقابل یک نفر تقریباً شکست ناپذیر بود، اما او از گوشت و خون بود

 شمشیر در هر زمان. اما او فقط یک نفر بود و آنها بسیار زیاد بودند. شمشیر تکیه کرده بود تا مزیت را برایش ایجاد کند
  .توانست فقط در یک مکان باشد می

  "اونا جنگجوهاي خوبی هستن؟"  :ریچارد پرسید

اونا جنگجوهاي مخصوصی دارن که استاد نبرد هستن و هر روز از طلوع آفتاب تا . تا هستنمردم باکا بان مانا بی هم"
  .جنگیدن براي اونا تقریباً یه آئین مقدسه. کنن می و بعدش توي نور ماه تمرین. کنن می غروب آفتاب تمرین
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تانیمورا شده بود و تقریباً پنجاه تا ي  یه استاد شمشیرزنیِ باکا بان مانا دیدم که وارد سربازخونهوقتی که من جوون بودم، "
. جنگن انگار ارواحِ غیرقابل شکست باشن می اونا یه طوري. سرباز کامالً مسلح رو کشت تا اینکه تونستن از پا دربیارنش
  ".بعضی از مردم معتقدن که اونا واقعاً ارواح شکست ناپذیرن

  ".واقعاً که محشر شد": ریچارد زیرلب گفت

هر کدوم از ما وقتی به یه موضوع . دونم که ما خوب باهم کنار نمیایم می ریچارد،": نکه به او نگاه کند گفتورنا بدون ای
ما از دنیاهاي متفاوتی هستیم و هردومون سرسخت و لجبازیم، و هیچکدوممون . بینه می کنه، چیز متفاوتی می واحد نگاه

  .زیاد از اونیکی خوشش نمیاد

اینی که گفتی این ماجرا به عنوان جستجوگر به تو . کنم دراینمورد سرسختی کنم نمی من سعیخوام بدونی که  می ولی"
کنم، این قضیه به نوعی کامالً به اون  نمی که من دركاي  به شیوه. مربوط میشه و نه به عنوان شاگرد من، حقیقت داره

اگرچه که . وي این ماجرا فقط یه تماشاچی هستممن ت. تو االن سوار یه موج در حوادث دنیا هستی. پیشگویی ارتباط داره
  ".میرم می اگه تو بمیري، منم

االن یه سري آدمایی دارن از اطراف . دونم که چطور کمکت کنم ریچارد نمی". نش را بر روي او باال آوردباالخره ورنا چشما
این قضیه مربوط . کشن می کنم، اونا منودونم که اگه من دخالت  بهمون نزدیک میشن تا ببینن که چه اتفاقی میافته، و می

  .من هیچ نقشی توش ندارم، جز اینکه اگه تو بمیري منم بمیرم. به پیشگویی، تو، و باکا بان مانا هست

دونی، ولی اونو به خاطر بسپر و شاید موقعی که  نمی کنم که تو هم معناشو می چیه، و درك دونم که معناي پیشگویی نمی"
  ".تونی سعی کن تا از هانت استفاده کنی می اگه. استفاده از اون به ذهنت برسهي  ي، شیوهبهش نیاز پیدا کرد

فقط متأسفم که . کنم می خیلی خوب خواهر، سعیمو". ریچارد دستانش را بر روي کمرش گذاشته و همانطور ایستاد
  ".کمکم کنی و اگه کشته شدم، خوب، ممنونم که سعی کردي. معماها ندارمکردن استعدادي توي حل 

تاریکی به مخفی کردن . کردند می نازك ابرهایی که نور ماه را کمرنگي  نگاهی به الیه. ریچارد نگاهی به آسمان انداخت
  .دلیلی وجود نداشت که ریچارد نیز از آن به نفع خودش استفاده نکند. کرد می شدند کمک می آن افرادي که نزدیک

بیشماري را با دیگر هاي  او ساعت. آمد می دومش به حسابي  کیِ جنگل خانهریچارد یک راهنماي جنگل بود و تاری
نیازي نبود که ریچارد . آل آنها آل او نیز بود، نه فقط ایده  این شرایط، ایده. به این شکل کرده بودهایی  راهنماها صرف بازي
دور شده و با هایشان  رد، از خواهر و اسبریچارد دوال شده و از آنجا حرکت ک. آنها انجام دهدي  این بازي را به شیوه

  .نور ماه یکی شدهاي  سایه
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آزاد هایی  که لباساي  حرکت، شمایل تیره ساکت و بی. اولین نفر از آنها را در حالی یافت که به سمت نادرستی خیره شده بود
کوتاهی ي  ش نیزهدر یک مشت. دکر می و راحت پوشیده بود را تماشا کرد که بر روي یک زانو دوال شده و خواهر را تماشا

  .دیگر بر روي زمین قرار داشتندي  دو نیزه. بودها  و انتهاي آن بر روي ماسه محکم گرفته شده

حرکت کرد، . شد، بر روي کنترل کردن تنفسش تمرکز کرد تا صدایی ایجاد نکند می ریچارد همانطور که به آرامی نزدیکتر
چند سانت بیشتر با نیزه فاصله نداشت که سرِ آن فرد . دستش را دراز کرد. نزدیکتر شد ایستاد، دوباره حرکت کرده و بازهم

  .چرخیده و ریچارد در جایش خشک شد

 همانطور که مرد به سمت او. او نیزه را از فرد گرفت. کافی نزدیک بودي  شمایل فرد ناگهان از جا پرید، اما ریچارد به اندازه
مرد پیش از آنکه فرصتی براي فریاد زدن و  .آن محکم به پهلوي سر او کوبیدي  دانده و با دستهچرخید، ریچارد نیزه را گر می

  .اعالم هشدار داشته باشد نقش زمین شد

. ایستاد با خود فکر کرد که، یک نفر از سر راه برداشته شد بدون اینکه مجبور به کشتن او باشد می ریچارد همانطور که
  .را نکشته باشدحداقل امیدوار بود که او 

را گردانده  شریچارد روی. و بعد فردي دیگر. از سمتی دیگر، فردي دیگر آمد. از میان تاریکی، فردي بیرون آمده و پدیدار شد
  .پیش از آنکه بتواند از آنجا دور شود، محاصره شده بود. شوند می و تعداد بیشتري را دید که ظاهر

که در اطراف هایی  پارچه. ه رنگ بودند تا بتوانند در میان جنگل به خوبی استتار کنندآزاد و تیرهاي  افراد، پوشیده در لباس
  .کرد می ، مخفینددرخشید می سیاهشان را که با عزمی راسخهاي  صورتشان پیچیده بود، همه چیز بجز چشم

افراد بیشتري . اهش حرکت کردندافراد به همري  باز شد و حلقهي  ریچارد به آرامی وارد محوطه. جایی براي فرار کردن نبود
  .دهند می ریچارد به دور خود چرخید و آنها را تماشا کرد که دو حلقه در اطرافش تشکیل. کردند می از هر طرف او را محصور

  "رئیس شما کیه؟". توانست این ماجرا را بدون کشتار پایان دهد می شاید هنوز

هرکدام از . شان را بر روي زمین، رو به ریچارد انداختند اضافههاي  خته و نیزهرداپوش سپرهایشان را اندا داخلی افرادي  حلقه
ي  حلقه. کرد نمی نگاهشان هرگز او را ترك. ست خود گرفتندد باقیمانده را مانند چوب دستی، محکم در دوي  آنها، نیزه

شمشیرهایشان گذاشتند، اما ي  روي قبضهرا بر زمین ریخته و دستانشان را بر هایشان  خارجی مبارزین، سپرها و تمام نیزه
  .آنها را بیرون نکشیدند

  .آرام و موزونی آغاز شد و دو حلقه به آرامی شروع به حرکت در جهات مختلف کردندي  زمزمه
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  "!نمایندتون کیه؟". کرد تمام آنها را زیر نظر داشته باشد می کوچک به پشت حرکت کرده و سعیاي  ریچارد در دایره

  .منظمشان ادامه یافتهاي  رام، منطبق با قدمآي  زمزمه

  .بلند شداي  خارجی، فردي که از سر تا پا مانند دیگران پوشیده شده بود، بر روي صخرهي  در آن سوي حلقه

  ".مهست باکا بان ماناي  من نماینده. من دو چیلو هستم"

براي . دو چیلو، من زندگیتو نجات دادم". ادن استتوانست باور کند که این اتفاق واقعاً در حال رخ د می ریچارد به سختی
  "خواي ما رو به قتل برسونی؟ می چی

  ".ما اومدیم تا تو رو بخاطر دزدیدن سرزمین مقدسمون اعدام کنیم. قتل برسونهه باکا بان مانا نیومده اینجا که تو رو ب"

  ".ن هیچ ربطی به من نداشتهاتفاقاتی که افتاد. دو چیلو، من تا حاال حتی سرزمینتون رو هم ندیدم"

تو هم در گناه مرداي . تو یه مرد جادو هستی. اونا قوانین ما رو وضع کردن. مرداي جادو سرزمین ما رو ازمون گرفتن"
تو هم باید همون کاري رو . تو حتی به عنوان مدرك، نشان اونا رو هم روي بدنت داري. جادوي قبل از خودت شریکی

  ".تو باید بمیري. تو باید در مقابل حلقه بایستی. تونستیم بگیریم انجام دادن قبل از ایندویی که بکنی که تمام مرداي جا

  ".دو چیلو، بهت گفتم که کشتار باید متوقف بشه"

  ".وقتی تو کسی هستی که قراره بمیره، خیلی راحته که بگی کشتار باید متوقف بشه"

من جون ! جون خودمو به خطر انداختم تا جلوي کشتارو بگیرم من! کنی چنین چیزي رو به من بگی می چطور جرأت"
  "!خودمو براي تو به خطر انداختم

خواستی، حاضر بودم  می اگه ازم. از اون بابت همیشه بهت احترام میذارم. دونم، ریچارد می": دو چیلو با لحنی مالیم گفت
که کردي، همیشه یادت بین مردمم به عنوان یه قهرمان بخاطر کاري . حاضر بودم جونمو فدات کنم. هاتو بدنیا بیارم بچه
  .زنم تا ارواح تو رو با مالطفت به آغوش خودشون ببرن می یه دعا به لباسم گره. مونه می باقی

قوانین باستانی میگن که ما باید هر روز تمرین کنیم و مهارتمون رو در استفاده از سالح، . ولی تو یه مرد جادو هستی"
به ما گفته شده که باید هر مرد جادویی که به دستمون میرسه بکشیم، و گرنه روح . ي کنیما دیگه انسان بیشتر از هر

  ".بره می تاریکی دنیاي زندگی رو به عمق تاریکی

  "!این کار باید متوقف بشه! ادامه بدیداي  تونید همینطور به کشتن مرداي جادو یا هرکس دیگه نمی"
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  ".تونه پایان پیدا کنه که ارواح با ما برقصن می فقط وقتی. تونه متوقف بشه نمی کشتن با کاري که تو انجام دادي"

  "یعنی چی؟"

  ".کنه می پیونده؛ روح تاریک از زندانش فرار می عوقم، وگرنه اونچه که گفته شده به ویعنی اینکه باید تو رو بکشی"

 خواد هیچکدوم از شما رو بکشم، ولی از خودم دفاع نمی دلمدو چیلو، من ". که در دستش بود اشاره کرداي  ریچارد با نیزه
مجبورم نکن هیچکدوم از شماها رو . دار آسیبی برسه دست نگهاي  لطفاً همین االن قبل از اینکه به کس دیگه. کنم می

  ".کنم می خواهش. بکشم

بمونی، این حق رو بدست  کهت این بود زدیمت، ولی حاال که انتخاب می اگه سعی کرده بودي فرار کنی، با نیزه از پشت سر"
اگه با ما نجنگی، . ردنمیري، همونطور که تمام اونایی که قبالً دستگیر کردیم م می بهرحال. آوردي که با ما رو در رو بشی

  ".اینو بهت قول میدم. کشی خیلی زود تموم میشه و دردي نمی

بیرونیِ مردها، شمشیرهایشان را کشیدند؛ شمشیرهایی ي  حلقه. شدند دوباره آغازها  دو چیلو دستش را در هوا گرداند و زمزمه
وجود داشت و طنابی به آن بسته شده بود که در اطراف اي  هرکدام از آنها حلقهي  سیاه که بر روي قبضههاي  بلند با دسته

شان  سی شکل بوده و تیغهتک شمشیرها، قو تک. شد تا مانع از مفقود شدن شمشیر در مبارزه شود گردن شمشیرزن بسته می
  .شد، عریضتر بود هرچه به نوکش نزدیکتر می

شمشیرها هرگز از . دادند و باز برعکس می مردها شمشیرهایشان را در دست خود چرخانده و از دست راست به دست چپشان
داخلیِ مردان شروع به  ي حلقه. مبارزین دوباره شروع به گردش در جهات مختلف کردندي  دو حلقه. ایستادند نمی چرخش باز
  .به مانند چوب دستی کردندها  گرداندن نیزه

هیچوقت کسی مزاحم راهنمایی که چوب . شناخت که چوب دستی به همراه خود داشتند می ریچارد راهنماهاي جنگلی را
چوبی در هاي  دسته. این افراد بهتر و ماهرتر از هر نگهبان جنگلی بودند که ریچارد تاکنون دیده بود. شد دستی داشت نمی

  .مات از انعکاس نور ایجاد کرده بوداي  فوالدیشان، حلقههاي  ش محو شده بودند و نوكچرخسرعت زیاديِ نور ماه از 

صداي زنگ فوالد بلندتر از صداي صفیر . نیزه را بر روي زانویش شکست و شمشیرش را بیرون کشیدي  ریچارد دسته
  .و شمشیرهاي دیگر، طنین انداختها  نیزه

  "!آسیب برسهاي  همین االن تمومش کن، قبل از اینکه به کس دیگه! این کارو نکن دو چیلو"

  ".ر رو بهت مدیونماقدممن حداقل این. با ما نجنگ، مرد جادو، تا ما یه مرگ سریع رو بهت ببخشیم"
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بیشتر شد و ها  سرعت زمزمه. یش را به هم ساییدها عضالت فکش منقبض شدند و دندانریچارد نفس عمیقی کشید؛ 
  .مردان سریعتر حرکت کردندي  حلقه

من مسئولیت هر اتفاقی که بیفته رو از خودم ". ریچارد نگاهی خشمگین به دو چیلو که بر روي صخره ایستاده بود انداخت
تو اون . ه بیفته مسئولیتش گردن خودتههر اتفاقی ک. کنی می تو هستی که روي این قضیه پافشاري. کنم، دو چیلو می سلب

  "!اتفاقاتو ایجاد کردي

  ".متأسفم ریچارد. تو فقط یه نفري. ما تعدادمون زیاده": دو چیلو با لحنی مالیم و صدایی ماالمال از حسرت گفت

تونید  نمی .د نیستیزي که به نظر میاشرایط اونچ. کنه، دو چیلو می لوح به این شرایط اعتماد بنفس پیدا فقط یه آدم ساده"
شرایط اون طوري که . تونید بهم حمله کنید می به طور همزمان فقط یک یا دو یا نهایتاً سه نفره. د سروقتمیهمتون باهم بیا

  .به این فکر افتاد که این حرف از کجا به ذهنش آمده بوداي  ریچارد بطور مبهم لحظه ".به چشمت میاد نیست

  ".تو رقص مرگ رو بلدي، مرد جادو". دهد می ماه ببیند که سرش را تکان توانست دو چیلو را در نور می

به انتخاب خودم نیست که همراه این خواهر میرم . تیقمن ریچارد هستم، جستجوگرِ حق! لومن یه مرد جادو نیستم، دو چی"
  ".کنم می ودم دفاعولی من از خ. دونی می خودت اینو. من یه زندانی هستم. تا یاد بگیرم که یه مرد جادو بشم

  ".من برات متأسفم، ریچارد جستجوگر، ولی تو باید بمیريدونن که  می ارواح". دو چیلو در نور ماه او را تماشا کرد

  ".براي اون افرادي از خودتون متأسف باش که قراره امشب بدون هیچ علتی بمیرن. براي من متأسف نباش، دو چیلو"

نگرانیتو کنار بذار؛ ما  .چشی فقط تو طعم فوالد رو می. به ما نمیرسهاي  هیچ صدمه. رو ندیدي تو مبارزه کردن باکا بان مانا"
  ".تو هیچ کشتاري انجام نمیدي که بخواي بابتش افسوس بخوري. در امانیم

  .ریچارد جادوي شمشیر را آزاد کرد، خشم را آزاد کرد

طوفان خشمِ شمشیر در وجود . را سریعتر چرخاندندایشان ه دو حلقه چرخیدند و با سرعت بیشتري زمزمه کردند و سالح
تعداد آنها . دانست که این مقدار کافی نخواهد بود می حتی در کشاکش خشم، در شورِ کشتن، ریچارد. جستجوگر جاري شد

  .و او هرگز ندیده بود کسی سالحش را به مانند این مردان کنترل کند. خیلی زیاد بود

تپید و  می ت و بیرحمیِ نفرت در سرشآنقدر کشید تا جاییکه سبعی. بیشتري را به درون خود کشید بدون هیچ پروایی جادوي
  .آن نفرت را به اعماق روح خود کشید. تهوع به او دست دهد تشد حال تقریباً باعث می
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فوالد بر روي پوست داغ . چسبانداش  براقِ شمشیر را به پیشانیي  تیغه. حرکت ایستاد گردان، بیي  ریچارد در مرکز دو حلقه
  .رسید می او و بر روي عرق او، سرد به نظر

  ".شمشیر، امروز حقیقی باش"

دهد، پیراهنش را درآورده و آن را به کناري  می پیش از آنکه حتی متوجه شود چه کاري انجام. را به پیش خواند جادوریچارد 
رسید که این  می انجام چنین کاري به فکرش رسیده بود؟ به نظر اچر. انجام حرکاتش آزاد باشد انداخت تا از هر مزاحمتی در

. شمشیر را مستقیم در مقابلش باال گرفتي  تیغه. دانست که این فکر از کجا آمده بود نمی صحیحی باشد، اما اصالً کارِ
  .عضالتش منقبض شده و محکم شدند و از عرق درخشیدند

  .در میان خشم داغ و ملتهبش به دنبال هان خود گشت. و تمرکز را یافتریچارد مرکز خود را یافت، آن مکانِ آرامش 

  .بذار آزاد بشه. از چیزي که اینجا هست استفاده کن. صدایی از درونش گفت، از چیزي که داري استفاده کن

آن براي  جادوگري زِد ایستاده بود، تا از جادويي  در سکوت ذهنش، ریچارد زمانی را به خاطر آورد که بر روي صخره
جادوگران زیادي پیش از ي  آن صخره بوسیله. که دارکن رال فرستاده بود تا او را ردیابی کنداستفاده کند مخفی کردن ابري 

داد  می خواند و به آن اجازه می هنگامی که ریچارد بر روي آن ایستاده بود و جادو را به پیش. زِد مورد استفاده قرار گرفته بود
به . شود، گوهر و ذات وجوديِ کسانی که پیش از این بر روي صخره ایستاده بودند را حس کرده بود تا در وجودش جاري

این . ه آنها دانسته بودند چه حسی داشتدانستن چیزهایی کیاد آورد که حس کردن چیزهایی که آنها حس کرده بودند، و 
  .ه کرده بودند بیابدباعث شده بود تا درکی عمیق از کسانی که قبالً از آن جادو استفاد

  .دانست که معناي پیشگویی چیست می ناگهان، او

که پیش از این شمشیر را استفاده کرده باشد، بدون اینکه این مطلب را متوجه شود،  استدر این فکر بود که چگونه ممکن 
  .جادوگريي  درست مانند صخره. بدون اینکه ببیند جادوي شمشیر چه چیزي را در خود دارد

از مهارت آنها در مبارزه و از هر اي  ان از جادوي شمشیر حقیقت استفاده کرده بودند، و در این معامله، جادو خاطرهدیگر
مهارت صدها نفر مرد و زنی که این . حرکتی که پیش از این شمشیر در آن استفاده شده بود را در خود نگه داشته بود

هم مهارت افراد نیک و هم مهارت افراد شریر، درون جادو . ستفاده کننده بود، آنجا در اختیار اشمشیر را به کار برده بودند
  .پیوند خورده بود

  .در سکونش، ریچارد اولین فرد را دید که از سمت چپ به پیش آمد
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ر باش، نه  طوفان، معلق باش. صخرهپ سوار بر باد.  

نکرد، بلکه اجازه اي  او حمله. اد که مهاجم از کنارش عبور کندریچارد جادو را آزاد کرده و به همراه حمله چرخید و اجازه د
مورد ي  مهاجم هنگامی که ضربه. کنداش  اجازه داد تا جادوي شمشیر راهنمایی. داد تا همراه با فشار حمله، معلق باشد

  .به زمین خوردتعادلش را از دست داده و انتظارش را نزد، 

وباره در جاي خود چرخید و همانطور که مهاجم از کنارش ریچارد د. را چرخانداش  بالفاصله فرد دیگري به جلو آمد و نیزه
بدون اینکه توقف کند، از . به سمتش پرتاب شداي  نیزه. نیزه را دو تکه کندي  کرد، از شمشیر استفاده کرد تا دسته می عبور

. یگري از پشت سر آمددي  حمله. آن نیزه را از وسط خُرد کردي  کنار آن به نرمی عبور کرد و شمشیر را باال آورد و دسته
  .لگدي به میان سینه، با آن مقابله کرده و مرد را به عقب پرتاب کرد اریچارد ب

تأمل اي  کرد را بدون لحظه نمی شاندرک زهایی که حتیچی. رونش کردریچارد خودش را تسلیم جادوي شمشیر، و آرامش د
  .داد می انجام

او از سطح صاف تیغه استفاده کرد تا به پشت سر یک نفر ضربه بزند، و از . ندکرد تا از کشتن امتناع ک می خشم را کنترل
 آمدند، ریچارد سریعتر واکنش نشان می هرچه سریعتر مهاجمین. اندازدبیپایش استفاده کرد تا مهاجمی دیگر را به زمین 

 را خُردها  توانست نیزه می زمانی که لغزید و هر می به نرمی در میان مهاجمین. کرد می و جادو از نیروي آنها تغذیه داد می
  .کرد و سعی داشت باکا بان مانا را بدون کشتن آنها خلع سالح کند می

  "!قبل از اینکه مجبور بشم بهشون آسیبی بزنم تمومش کن! دو چیلو"

ا از دفاعِ سیالش عبور اجازه داد تاي  این کار به نیزه. این کار حواسش را پرت کرد. فریاد زدن بر سر دو چیلو یک اشتباه بود
توانست مهاجم را بکشد،  می او. هنگامی که خشمِ جادو بالفاصله با آمدن تهدید منفجر شد، ریچارد یک انتخاب داشت. کند

  .یا فقط کاري که براي متوقف کردنش الزم بود انجام دهد

خون و ذرات استخوان . راند قطع کرد می شمشیرش چرخید و نوك آن در میان هوا صفیر کشید و دستی که نیزه را به پیش
ر کرد متعلق به یک زن بود ،فریاد. ندهوا را پ.  

کرد، آنها او  نمی اگر ریچارد از خودش دفاع. اهمیتی نداشت. باکا بان مانا زن بودند ریچارد متوجه شد که بعضی از مهاجمینِ
اولین خون خشم را احضار کرد، نیاز به . یاز دست دادن یک دست بهتر بود تا اینکه سرت را از دست بده. کشتند می را

  .خشمی داغ و تشنه براي خونِ بیشتر. کشتن را احضار کرد و آن را در وجود ریچارد به جوشش درآورد
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به آنهایی که در اطرافش تا خواستند  می چیزهایی که ؛جنگید می نیزجنگید و با چیزهایی که درونش بودند  می او با مهاجمین
اما اگر آنها دست . بردارندکردن خواست آنها دست از حمله  می فقط. ت خودش حمله کندخواس نمی او. بودند حمله کند

  ...داشتند برنمی

ریچارد مانند شبحی . آوردند می داشتند و دوباره به سمتش یورش دیگر برمیهایی  نیزهشکست،  می آنها راي  هنگامی که نیزه
داد تا خودشان را خسته کنند می کرد و به آنها اجازه می خورد، و نیروي خودش را ذخیره می ردر میان آنها س.  

داخلی به چرخش ادامه داده بود، از گردش ایستاد و سپس با شمشیرهایی ي  حلقهي  بیرونی که در مدت حملهي  حلقه
ي  آنهایی که نیزه داشتند، آن تعدادشان که هنوز بر روي پاي خود بودند، از میان حلقه. چرخان شروع به پیشروي کرد

  .آمد عقب نشینی کردند می خارجی که به پیش

هنگامی که . بجاي آنکه منتظر باشد تا آنها به سمتش بیایند، ریچارد به سمت آنها رفت. چرخیدند می شمشیرها در هوا
  .خود را عقب کشیدنداي  بران را خُرد کرد، آنها از شگفتی لحظههاي  شمشیر حقیقت دوتا از تیغه

  "!خوام هیچکدوم از شماها رو بکشم نمی من! کنم می خواهش! دو چیلو"

صحبت کردن، و تالش براي خلع سالح کردنشان . بیش از حد سریع بودند. داران بودند افراد شمشیر بدست سریعتر از نیزه
یر او حتی آمدن شمش. حس کرداش  ریچارد دردي داغ را در گوشت سینه. بدون اینکه آنها را بکشد، کاري بس خطرناك بود

  .ه حرکت کرده بود و بجاي برشی کشنده، تنها برشی سطحی دریافت کرده بودرا ندیده بود، اما از روي غریز

ریخته شدن خون خودش جادوي شمشیر را در دفاع از او احضار کرد و خشم و مهارت کسانی که پیش از او شمشیر را 
 سوزاند، و ریچارد دیگر می جریان یافته و او راوجودش  وجودي آنها دري  گوهره. بدست گرفته بودند، در وجودش جاري شد

ریچارد به آنها تا جایی . این فشار، بر تحمل و مقاومت او فائق آمد. دیگر انتخابی وجود نداشت. پس بزندرا توانست آنها  نمی
  .بدون بازگشت رسیده بوداي  اکنون دیگر به نقطه. که امکان داشت فرصت داده بود

  .مرگي  آورنده

  .با موجی مرگبار یورش آوردند ها یرزنشمش

اکنون که مرزها فرو ریخته بودند، به همراه . تأخیر انداختن به پایان رسیده بود. آزاد کرداش  درجه ریچارد جادو را به منتهاي
  .رقصید می مرگ
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ر شد و غباري از خونِ ا مهشب ناگهان ب کرد؛ او  می حسش را خود شنید و حرکات می ریچارد صداي فریاد خودش را. گرم پ
شور و شهوت کشتن در . غلتیدند می بر روي زمیناي که  افتادند و سرهاي قطع شده می دید که بر زمین می مردان و زنانی را

  .جوشید می وجودش

کرد که گویی هزاران بار پیش از این آن را دیده باشد،  می را چنان دفعاي  ریچارد هر حمله. دیگر هیچ تیغی او را لمس نکرد
هاي  تکه. اي، مرگی یقینی و سریع را براي مهاجم در پی داشت هر حمله. دانسته که باید چکار کند می میشهگویی ه

وحشت تمام اینها . خون غلیظ بر روي زمین به آرامی جریان داشت. شدند می استخوان و خون در میان هواي شب پراکنده
  .دکر می در هم آمیخته شده و تصویري طوالنی از کشتار ایجاد

  .مرگي  آورنده

ریچارد تنها هنگامی فهمید که چاقویش را در دست چپش گرفته و شمشیر را در دست راست، که دو نفر همزمان از دو 
او بازویش را به دور گردن فردي که در سمت چپ بود حلقه کرده و گلویش را برید، و در . سمت مخالف به سمتش آمدند

هر دو فرد بر روي زمین افتادند و ریچارد همانطور نفس . دکر را با شمشیر سوراخهمان حال فردي که در سمت راست بود 
  .نفس زنان ایستاد

هیچ حرکت و جنبشی وجود نداشت، بجز یک نفر که بر روي زانو افتاده بود و با کمک . انداز شد سکوت در اطرافش طنین
بر روي پایش ایستاد و چاقویی را از کمربندش  زن. دست دیگرش قطع شده بود. یک دست خودش را نشسته نگه داشته بود

  .بیرون کشید

 ریچارد به مانند مرگ. زن با فریادي به سمت او دوید. چشمان زن دیدعزم و اراده را در از میان نگاه خشمگینش، ریچارد 
زن چاقو را . تپید می کرد، خشم در وجودش می همانطور که نزدیک شدن زن را نگاه. ایستاد ،سرد از جادواي  در پیله پیچیده
  .باال برد

ي  شمشیر را به سمت پایین کشیده و از روي تیغه بدن بیجانِ او. قلب زن را از هم دریدشمشیر ریچارد به سرعت باال آمد و 
خوردند و زن  می شمشیر را گرفته بودند و در طولِ سرخ آن لیزي  همانطور که انگشتانش تیغه. آن سر خورد و به زمین افتاد

  .خارج شداي  فرستادند، آخرین نفسش با غرغره می غوش مرگرا به میان آ

  .مرگي  آورنده

دو چیلو از صخره پایین آمده و پارچه را از . ریچارد نگاه غضب آلودش را به سمت زنی برد که بر روي صخره ایستاده بود
  .ي یک زانو خم شددراز آویزان بماند، و به حالت تعظیم بر روي  اطراف صورتش باز کرد و اجازه داد پارچه
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  .دو چیلو را بلند کردي  با نوك شمشیر، چانه. بلند به سمت او رفتهاي  سوخت، با قدم می ریچارد که خشمش به تیزي

  ".کاهارین از راه رسیده". چشمان سیاه زن به چشمان او خیره شدند

  "کاهارین کیه؟"

  ".رقصه می ا ارواحهمون کسی که ب". دو چیلو بدون هیچ ترسی به چشمان او نگاه کرد

کسانی که پیش از خودش شمشیر را  او به همراه ارواحِ. فهمید می او ".رقصه می با ارواح": ریچارد با لحنی صاف تکرار کرد
  .ریچارد تقریباً خندید. او مردگان را احضار کرده بود و با ارواحشان رقصیده بود. نگه داشته بودند رقصیده بود

من جون تو رو نجات دادم چون از کشتار نفرت دارم، . ، که منو مجبور کردي این آدما رو بکشمبخشمت دو چیلو نمی هرگز"
  ".و اونوقت تو خون سی نفر رو به گردنم انداختی

شد جلوي  خون سی نفر از باکا بان مانا میي  ولی فقط به واسطه. متأسفم کاهارین، که مجبورید این بار رو به دوش بکشید"
  ".تونیم به ارواح خدمت کنیم می قط از این طریقف. کشتار رو گرفت

  "!چطور قتل و کشتار، خدمت کردن به ارواحه؟"

آموزش رقص با ارواح به ي  اونا وظیفه. وقتی که مردان جادو سرزمین ما رو دزدیدن، ما رو به این منطقه تبعید کردن"
کاهارین مثل . رو تسخیر کنهها  روح تاریک، دنیاي زنده تونه مانع از این بشه که می فقط کاهارین. کاهارین رو به ما سپردن

ما گذاشته شده، تا ي  قسمتی از این وظیفه به عهده. تازه متولد شده به این دنیا اعطا شده و باید آموزش داده بشه یه نوزاد
  "امشب تو یه چیزي رو یاد گرفتی، مگه نه؟. بهش یاد بدیم که با ارواح برقصه

  .جدي سرش را در تأیید تکان داداي  ریچارد با چهره

قدیمی هاي  اگه اون چیزي که گفته. ما این بود که اینو به تو آموزش بدیمي  وظیفه. من محافظ قوانین مردممون هستم"
گرفت و  نمی یاد وگرفتیم، اونوقت کاهارین چیزي که درون خودش بود ر می انجام بدیم رو نادیده بودنداده  بهمون دستور
  .گرفت می برمرگ همه رو در  در نهایت. موند می دفاع هاي مرگ بیدر مقابل نیرو

کنن تا همیشه ما رو به یاد وظیفمون در قبال ارواح بندازن، و براي اینکه بهمون یادآوري  می مردم مجندي ما رو قربانی"
شده باشیم و هیچ راه  کردن تا ما محاصره می زناي افسونگر از طرف دیگه به مجندي کمک. کنن تا با سالح تمرین کنیم

بریم، تا همیشه زیر تهدید زندگی کنیم و هیچوقت نتونیم وظیفمون رو فراموش اي  م و نتونیم جاي دیگهیفراري نداشته باش
  .کنیم
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کنه،  می رقص با ارواح و ریختن خون سی نفر از باکا بان مانا اعالمي  گفته شده که کاهارین فرارسیدن خودش رو بوسیله"
گفته شده که وقتی این اتفاق بیفته، . تونه انجام بده نمی هیچکسی بجز فرد برگزیده و اونهم با کمک ارواح شاهکاري که

شما، هاي  خواسته اسیر. اونیمهاي  خواسته یگه مردم آزادي نیستیم، بلکه اسیرما د. اونوقت ما تحت حکومت اون هستیم
  .کاهارین

پوشه به سرزمین ما بره و دعاهامون رو براي ارواح  می ن فردي که لباس دعا روقدیمی میگن که اگه هر سال اوهاي  گفته"
سرزمین ما رو  خودمون رو انجام بدیم، کاهاریني  فرستن، و اگه ما وظیفه کاهارین رو می ،ببره، اونوقت یک سال ارواح

  ".گردونه بهمون برمی

تو امشب یه چیز خیلی ارزشمند رو از من ". تریچارد گویی در یک رؤیا باشد همانطور ایستاد و با خشم به زن نگریس
  ".گرفتی، دو چیلو

پنج شوهر من، . براي من از فداکاري نگو، کاهارین". دو چیلو بر روي پاهایش ایستاده و با قدي کشیده در مقابل او ایستاد
ه بودم ندیده بودن، هام دوستشون داشتن، کسایی که منو از وقتی دستگیر شد کسایی که دوستشون داشتم، کسایی که بچه

  ".بین این سی نفري بودن که تو همین االن کشتی

دو چیلو، منو به خاطر کاري ". کرد که ممکن است حالت تهوع به او دست دهد می حس. ریچارد بر روي زانوهایش فروافتاد
  ".که امشب کردم ببخش

ث افتخار من بوده که در زمانی زن ارواح باع". ریچارد گذاشتي  دو چیلو با مالطفت یک دستش را بر روي سر خم شده
پوشه و کاهارین رو پیش مردم  می مردممون باشم که کاهارین از راه رسیده، و اینکه اون فردي باشم که لباس دعا رو

قدیمی هاي  خودتو انجام بدي و سرزمینمون رو بهمون برگردونی، همونطور که گفتهي  حاال تو باید وظیفه. خودش میاره
  ".یگنبهمون م

  "قدیمی میگن که چطور باید این وظیفه رو انجام بدم؟هاي  و اونوقت این گفته". ریچارد سرش را بلند کرد

ما در . کنی می فقط اینکه ما باید بهت کمک کنیم، و اینکه تو این کارو". دو چیلو به آرامی سرش را به اطراف تکان داد
  ".اختیار تو هستیم تا بهمون دستور بدي

. پس دستور میدم که کشتار متوقف بشه". به پایین غلطیداش  اریکی، ریچارد قطره اشکی را حس کرد که از گونهدر آن ت
استفاده کنی تا صلح با مردم مجندي رو ایجاد ها  باید از سوت پرنده. همون کاري که قبالً بهت گفته بودم رو انجام میدي

  ".کنی و به یه نفر میگی تا ما رو به قصر پیشگوها راهنمایی کنه یم کنی، طبق قولت عمل می در مدتی که اینکارو. کنی
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اطراف، هاي  ریچارد براي اولین بار متوجه شد که مردم در میان سایه. بشکنی زدبدون اینکه نگاهش را باال آورد،  دو چیلو
به محض اینکه . رده بودندهمه بر روي زانوهایشان به سمت او تعظیم ک. خونین را محاصره کرده بودندو باز ي  آن محوطه

  .دو چیلو بشکن زد، چند نفر از آنها سریعاً جلو آمدند

  ".سنگی بزرگي  راهنماییشون کنید به خونه"

من بهت التماس . دو چیلو، واقعاً متأسفم که شوهراتو کشتم". و به چشمان سیاه او نگاه کرد ریچارد روبروي دو چیلو ایستاد
  ".نی، ولی بازم خیلی متأسفمکردم که اینکارو متوقف ک

که ریچارد در چشمان افرادي دیگر دیده بود؛ در چشمان خواهر ورنا،  ندچشمان دو چیلو همان نگاه عمیقی را در خود داشت
ي  سایه. ددی میدر چشمان آنها  دانست که این موهبت بود که می اکنون ریچارد. چشمان شوتاي افسونگر، و چشمان کیالن

  .تواند در چنین زمانی لبخند بزند می دانست که او چگونه نمی ریچارد. لبخندي به لبان دو چیلو آمد

اونا این افتخار رو داشتن که به کاهارین آموزش . اونا به شدت و قدرت هر باکا بان مانایی که تابحال مبارزه کرده، جنگیدن"
بین مردم ما هایی  و به عنوان افسانهاونا براي خودشون افتخار و شرافت آوردن . اونا جونشون رو براي مردمشون دادن. بدن
  ".مونن می زنده

حاال تو شوهر من ". بر روي اثر دستی که آنجا بود. ریچارد گذاشتي  برهنهي  دو چیلو دستش را دراز کرده و بر سینه
  ".هستی

  "چی؟". چشمان ریچارد گشاد شدند

این یه . تو کاهارین هستی. اح مردممون هستممن زن ارو. پوشم می من لباس دعا رو". دو چیلو با کنجکاوي اخمی کرد
  ".تو شوهر منی. قانون قدیمیه

  "....من خودم یه . نه، نیستم". ریچارد سرش را به نشان نفی تکان داد

او . کیالن او را از خود رانده بود. خواست بگوید که خودش یک عشق و محبوب دارد، اما کلمات در گلویش گیر کردند می او 
  .شتهیچ چیز ندا

. پوشید، پیر و چروکیده بود می نفر قبلی که لباس دعا رو. برات بدتر باشهتونست  میاوضاع ". باال انداختاي  دو چیلو شانه
من امیدوارم که حداقل مقداري خوشی و لذت به چشمات بیارم، و شاید یه روزي قلبت رو شیفته . اون هیچی دندون نداشت

  ".این چیزي نیست که تو، یا من بخوایم درموردش تصمیم بگیریم. مکنم، ولی من متعلق به کاهارین هست
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کرد،  می همانطور که آن را به تن. ریچارد نگاهی به اطراف انداخته و سپس پیراهنش را از زمین برداشت "!چرا، هست"
ریچارد رویش را به . ندک می درون یک جعبه تماشااي  باز دید که او را به مانند حشرهي  محوطهي  خواهر ورنا را در حاشیه

  .سمت دو چیلو کرد

من و خواهر باید به قصر برسیم تا بتونم این . کشتار دیگه تموم شده. بابد انجامش بدي. تو یه وظیفه داري که انجام بدي"
  ".قالده رو دربیارم

  ".شوهربه امید دیدار، ریچارد، جستجوگر، کاهارین، ". او را بوسیدي  دو چیلو به جلو خم شده و گونه
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از هایی دراز و باریک بر روي زمین انداخته بودند،  سایههایشان نشسته و همانطور که  بر روي اسب ریچارد و خواهر ورنا
تک و توك ها  در میان بعضی تپه ،پایین دستیهاي  در قسمت. کردند می باالي علفزار به پایین نگاه قسمت مرتفعِ

شهر وسیعِ پایین دستشان مملو از غباري . پررنگی پوشانده بود سبزِي  را با الیهها  روییده و گاه سطح بعضی تپههایی  درخت
سفالی و حصیريِ دوردست، در هاي  سقف. آورد ها را مات کرده و به صورتی یکنواخت درمی خاکستري بود که رنگ

  .ندزد می یک برکه، سوسو نور بر سطح آبِهاي  حال غروب، مانند نقطه خورشید درهاي  اشعه

در حواشی شهر، . بندي شده قرار گرفته باشند ریچارد هرگز اینهمه ساختمان را ندیده بود که به این حالت منظم و ردیف
کردند، هم از لحاظ اندازه و هم  می رسید که رشد می شدي به نظر می کوچکتر بودند، اما هر چه به مرکز نزدیکها  ساختمان

نسیم مالیم و شور مزه، از آن پاین تا ي  هزار انسان و اسب و گاري، بوسیلهها  ده صداي دوردست. از لحاظ جالل و شکوه
  .شد می باالي تپه، جایی که آنها ایستاده بودند منتقل

قسمتی که در آن . کرد می میقسبخش تعبور کرده و شهر را به دو ها  بیشمار خانهي  پیچان از میان مجموعهاي  رودخانه
ي  رودخانهي  متعددي در دهانههاي  شهر لنگرگاهي  در حاشیه. قسمت دیگر بوداز دو برابر بزرگتر  سوي رودخانه قرار داشت

بسته شده بودند، بلکه در تمام سطح رودخانه ها  مختلف نه تنها به لنگرگاههاي  در اندازههایی  قایق. عظیم قرار داشتند
توانست از این فاصله  می که ریچارد به سختیها  عضی از قایقب. سفیدشان هوا را پر کرده بودهاي  پراکنده بوده و بادبان

  .به این بزرگی وجود داشته باشندهایی  تصور نکرده بود که ممکن است قایق ریچارد هرگز. بیند، سه دکل داشتندب

 مناظري که این شهر و تمام مردم وي  با وجود اینکه برخالف میلش در آنجا بود، ریچارد خود را در حالی یافت که شیفته
روزها و روزها در باید  کرد که احتماالً می تصور. او هرگز چنین جایی را ندیده بود. خود داشته باشد شده است ونباید در می

  .ازهم تمام مناظر آن را ندیده باشیو ب اطراف شهر بگردي

خطی صاف و تیز  یافته و به صورتکه تا افق ادامه اش قرار داشت  هاي طالیی در آن سوي شهر، دریا با درخشش و انعکاس
  .آمد درمی

هاي پرابهت و  دیوار. مستقل خودش قرار گرفته بودي  مسلط بر شهر و در مرکز آن، قصري وسیع بر روي جزیره
و ها  بخشدیوارهاي بیرونی و برج و باروها و . طالیی خورشید بودهاي  اشعه غربی آن غرق دري  بندي شده استحکام
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تودرتو هاي  پیچیده را ترکیب داده بودند که حیاطاي  راحی مجللی داشتند، در کنار هم جمع شده و سازهکه همگی طها  سقف
رسید که قصر، بازوهاي سنگی خود را دراز کرده و حسودانه  می به نظر. و پر از درخت یا چمن یا حوضچه در خود داشتند

  .ر بگیردکه بر روي نشسته است را در باي  کند تا تمام جزیره می سعی

که در مرکز اي  از اطراف جزیرههایی  باریکی که مانند شعاعهاي  شد، با تمام خیابان هنگامی که قصر از این فاصله دیده می
 ،همه طرف آن قرار داشتند، قصربر روي رودخانه در هایی  که به مانند طنابهایی  شدند، و پل می شهر قرار داشت منشعب

  .است انداخت که در وسط تور خود نشسته می یاد عنکبوتی چاق ریچارد را بیش از هرچیز به

  ".قصر پیشگوها": خواهر ورنا گفت

  ".زندان": ریچارد بدون اینکه به او نگاه کند گفت

خود قصر روي . کنه می عبور 1کرني  اسم شهر تانیمورا هست و از وسطش رودخونه". ورنا این حرف را نادیده گرفت
  ".ار گرفتهقر 2هالزبندي  جزیره

  "آمیزه؟ این یه جور شوخیه کنایه". تند و تهاجمی شد لحن ریچارد "هالزبند؟"

  "منظورت چیه؟ مگه هالزبند معناي خاصی داره؟"

کنن تا یه شاهین شکاري رو براي شکار  می هست که ازش استفادهاي  قالده هالزبند". ابرویش را باال برد ریچارد یک
  ".بفرستن

  ".کشی میبیرون تو زیادي از هر چیزي معنا ". باال انداختاي  ی شانهاعتنای ورنا با بی

  ".بینیم می جداً؟ حاال"

داشت، نفس عمیقی کشید و  کرد و آن را به سمت پایین تپه به حرکت وامی می ورنا همانطور که باسنش را از روي اسب بلند
  ".ست ه، ولی هنوزم ظاهرش مثل همیشهذرگ زیادي میهاي  از وقتی که خونه بودم سال". موضوع را عوض کرد

دو باکا بان مانایی که ظرف دو روز گذشته آنها را از میان جنگل باتالقی و بدون جاده راهنمایی کرده بودند، آن روز صبح به 
د که اگرچه ریچارد همیشه متوجه بو. بودند آشنا رسیده بود، آنها را ترك گفتهي  محض آنکه خواهر ورنا باالخره به محدوده

مردم در آنجا جهت حرکت خود را ممکن بود که چگونه  رك کنددتوانست  می به راحتیاما کنند،  می به کدام سمت حرکت

                                                           
١ River Kern 
٢ Halsband 
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شود برایش بیشتر بآشنا بوده و احتمال اینکه در یک ساختمان گم اي  وسیع و بدون سکنههاي  اما او با چنین مکان. گم کنند
  .را گم کند انبوه راهشهاي  بود تا اینکه در جنگل

بودند که ریچارد با آنها هایی  اگرچه آنها شمشیرزنانی به مهارت همان. دو مرد در آن دو روز به ندرت صحبت کرده بودند
آنها آنقدر تعظیم کرده بودند تا اینکه ریچارد مجبور شده بود بر . نگریستند می ریچارد را با حیرت و شگفتیولی جنگیده بود، 

  .زنندن شود که او را کاهارین صدا بتوانست مانع از ای نمی اگرچه هیچ مقدار فریاد زدنی. سرشان فریاد بکشد

اش برود، خواهر ورنا با صدایی آهسته به او گفته بود از بابت اینکه  شبانه بانیِ هیک شب، پیش از اینکه ریچارد براي دید
در کالم او اي  کنایهمعناي ز صداقت و عدم وجود ریچارد که ا. ریچارد مجبور شده بود آن سی نفر را بکشد متأسف است

  .داد، از خواهر بابت درکش تشکر کرده بود می آن شب آزارشي  زده شده بود و هنوز خاطره اندکی شگفت

براي چی این زمینا کشت نمیشه؟ با اینهمه جمعیت، حتماً الزمه که ". حاصلخیز را از نظر گذراندهاي  و درهها  تپهریچارد 
  ".ادي بکارنغذاي زی

. آنسوي شهر اشاره کردهاي  خواهر ورنا در همان حال که افسار را در دستش نگه داشته بود، دستش را بلند کرده و به زمین
"با سرش به عقب اشاره  ".اینطرف رودخونه براي آدما یا حیوونا امن نیست. رودخونه همشون زراعی هستن زمیناي اونطرف

  ".یه تهدید هستن باکا بان مانا همیشه". کرد

  "ترسن؟ می کنن چون از باکا بان مانا نمی پس اینجا کشاورزي"

جنگلی انبوه و ي  همانطور که ریچارد منظره "بینی؟ می اون جنگل تاریک رو". ورنا نگاهی کوتاه به سمت چپش انداخت
ن عظیم، قدیمی، و پیچ در پیچ با درختا. گذراند، خواهر ورنا او را تحت نظر گرفت کناري را از نظر میي  درهم در دره

غم انگیز در میان خود هایی  پوشیده شده و سایهها  و خزهها  تاكي  نزدیک به یکدیگر روییده بودند، و بوسیلهاي  فاصله
به هیچوجه . هست 3این جنگل هاگن. کنه می جنگلی، چندین کیلومتر دیگه به سمت شهر ادامه پیداي  این حاشیه". داشتند

تعداد . میرن می موقع غروب آفتاب توي جنگل هاگن باشن،تا تمام کسانی که به خودشون اجازه میدن . یک نشوبهش نزد
. میرن می زیادي از افرادي که به اونجا پا میذارن، حتی قبل از اینکه فرصتی داشته باشن تا صبر کنن که خورشید غروب کنه

  ".شاونجا محل جادوهاي پلیدي هست

                                                           
٣ Hagen Woods 
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حساس اشتیاقی نسبت ا .انداخت می کردند، ریچارد هر از چندي نگاهی به جنگل هاگن می بر اسب حرکتهمانطور که سوار 
به آنجا تعلق او توانست حال و هواي تاریک و محزون او را کامل کند؛ گویی که  می انگیز داشت، گویی آنجا به آن مکان غم

  .دور کردن نگاهش از آنجا برایش سخت بود. داشت

شهر اغتشاشی از ي  حاشیه. ، نبودندرسید می تانیمورا آن مکان مرتبی که از دوردست به نظرهاي  خیابان ،زدیکني  از فاصله
برنج، یا فرش، یا هیزم، یا چرم، یا حتی زباله بود کشیده یا هاي  را که پر از گونیهایی  مردان ارابه. نظمی بود آلودگی و بی

در دو طرف خیابان انواع و اقسام . آوردند می کردند، و گهگاه راه را بند می بوردادند و از کنار و اطراف همدیگر ع می هل
کوچکی هاي  گوشتی که با سیخهاي  فروختند، از میوه و سبزیجات و باریکه می دستفروشان ردیف شده بودند، و هر چیزي را

ر دود در میان اجاقهاي  بر روي آتش تا گیاهان دارویی گرفته ته شده بودندساز پخ ناموزون و دست سنگیِهاي  کوچک و پ ،
ها  بوي تعفن دباغی ته شده، هر از چندي باعث آسایش انسان ازحداقل بوي غذاهاي پخ. بینی و چکمه و دکمه و طالع
  .شد می

. زدند می قمار، با هیجان فریاد زده و یا ناگهان زیر خندههاي  کثیف در اطراف بازيهاي  از مردان با لباسهایی  گروه
متزلزلی ساخته از حلبی و برزنت قرار هاي  کلبهباریک، مملو از مردم بودند، و در دو طرفشان هاي  فرعی و کوچههاي  خیابان
از گل شلپ شلوپ هایی  کردند، و در گودال می دوام دویده و بازي شل و بیهاي  برهنه در میان پناهگاههاي  بچه. داشتند

 شستند و با می نشسته و لباسها  و تشتها  زنان در اطراف سطل. کردند می را تعقیب رگم به هوا یکدیگرکرده و در بازي گُ
  .کردند می هم گفتگو

ریچارد . آورد نمی خواهر ورنا زیر لب با خودش زمزمه کرد که آلودگی و درهم برهم بودن آنجا و جمعیت بدون مسکن را بیاد
  .رسیدند که سزاوار بود می نها شادتر از آن به نظربا خود فکر کرد که برخالف شرایط نامساعد این مردم، آ

خارج از خانه زندگی کرده و اندکی کثیف و ژولیده بود، اما در مقایسه با این  ،گذشته با وجود اینکه خواهر ورنا چند مدت
کرده و خواهر نیز شد، با احترام به خواهر تعظیم  هر کسی که به آنها نزدیک می. رسید می زاده به نظر مردم، مانند یک اشراف
  .رحمت خالق باشندي  کرد که در سایه می در مقابل براي آنها دعا

خشک و در حال ریختن داشتند، و بعضی نمایشان از هاي  کهنه و قدیمی که بعضی از آنها نمایی از گچهاي  ساختمان
آهنی زنگ هاي  رنگارنگ از نردهي ها رخت. بودندها  تیره شده در طول سالیان دراز بود، نیز به شلوغی خیابانهاي  چوب
. خوردند می گل و یا گیاهان دارویی به چشمهاي  ها، گلدان در تعداد کمی از بالکن. تقریباً هر بالکنی آویزان بودندي  زده

پوشیده از مگس هاي  قصابی، الشهي  یک مغازه. رسید می به گوشها  و غذاخوريها  صحبت، از مهمانخانهي  خنده و همهمه
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دیگر نیز ماهی دودي، یا حبوبات و غالت، هاي  مغازه. خیابان به معرض نمایش گذاشته بودي  اش و حاشیه ر جلوي مغازهرا د
  .فروختند می و یا روغن

شدند،  می تر فرعی پهنهاي  و حتی خیابانشد  می جاده عریضتر شد، می رفتند، شهر تمیزتر می هرچه او و خواهر بیشتر پیش
تر و  بزرگهایی  پنجره ،ها مغازه. خورد نمی تکیه داشتند به چشمها  که به ساختمانهایی  از آنها، کلبه و دیگر در هیچکدام

محلی بافته شده و رنگارنگ را هاي  بسیاري از آنها قالیچه. رسید می رنگ شده داشتند و اجناسشان بهتر به نظرهایی  کرکره
ها  عریض، ردیفی از درختان قرار گرفته بود، ساختماني  ف جادههنگامی که دیگر در دو طر. در دید عموم گذاشته بودند
قرمز در مقابلشان ایستاده هاي  با یونیفرمهایی  رسیدند و دربان می ها، اعیانی به نظر مهمانخانه. مجلل و باشکوه شده بودند

  .بودند

بودند ها  یرچهآویزان بر روي تاي ه کرن قرار داشت، مردانی مشغول روشن کردن چراغي  بر روي پل سنگی که بر رودخانه
هایی  کوچکی که فانوسهاي  درون رودخانه، در زیر پل، ماهیگیران با قایق. کنندروشن  ،تا راه را در آن هواي رو به تاریکی

زي شده و سفید و طالدوهاي  مزین و پیراهنهاي  سربازانی با یونیفرم. زدند می تاریک پاروهاي  در خود داشتند، در میان آب
بر روي ها  همانطور که سم اسب. دادند می را حمل کرده و در هر دو سمت رودخانه نگهبانیهایی  قرمز، تبرزینهاي  جلیقه
  .کرد، خواهر ورنا باالخره صحبت کرد می تق فرش خیابان تقسنگ

چشم به ریچارد ي  کوتاه از گوشه نگاهی ".روزي که یه فرد جدید داراي موهبت از راه میرسه. امروز توي قصر روز بزرگیه"
براي اونا، این . اونا از دیدنت خوشحال میشن، ریچارد، لطفاً این یادت بمونه. نادر و خجسته هستي  این یه واقعه". انداخت
تو  این قضیه داري، ولی اونا از دیدننسبت به اي  اگرچه تو احساس دیگه. مهم در مسیر هدف و وظیفشونهي  یه واقعه
  ".خواد که تو هم احساس خوشحالی و آسایش کنی می اونا دلشون. و خوشحال میشن دلگرم

  ".حرف اصلیتو بگو". کرد می دیگري فکري  ریچارد به گونه

  ".زده میشن اونا از دیدنت ذوق. گفتمهمین االن "

  ".کار از خودم نترسونمشون خواد همون اولِ می به عبارت دیگه، داري میگی که دلت"

باالخره نگاهش را به . با اخمی کوچک، نگاهی کوتاه به سربازانی که محافظ پل بودند انداخت ".من همچین چیزي نگفتم"
  ".کنن می هدف زندگیهمین خوام که درك کنی این زنا فقط به  می من فقط خیلی ساده دارم ازت". روي ریچارد برگرداند

کردند، به جلوي خود خیره  می که از پل محافظت کرد می ریچارد همانطور که از کنار نگهبانان یونیفرم پوش دیگري عبور
نه . تونیم همونی باشیم که هستیم می ما فقطي  یه آدم عاقل، یه نفر که دوستش دارم، یه بار بهم گفت که همه". شده بود
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. ر نظر گرفتکه داشتند را دهایی  نگاهش باالي دیوار روبرو را پیموده و سربازان مستقر در آنجا و سالح ".بیشتر و نه کمتر
  ".ندارم که بخوام براش زندگی کنماي  مرگ هستم، و انگیزهي  من آورنده"

تو یه مرد جوون هستی، و چیزاي زیادي داري که بخواي بابتشون . این حقیقت نداره، ریچارد": ورنا با صداي آرامی گفت
مرگ نامگذاري کرده باشی، ولی ي  و آورندهو اگرچه ممکنه که خودت. وت داريتو یه زندگی طوالنی در پیش ر. زندگی کنی

بعضی وقتا به . من دیدم که هیچ کاري انجام نمیدي جز اینکه نهایت تالشت رو بکنی تا جلوي کشت و کشتار رو بگیري
  ".هست، نه سوء نیت کنی، ولی اینم از روي نادونی می رت حرف گوش نمیدي و کارا رو خراب

  ".دارماي  خواد من وانمود کنم که احساس دیگه نمی ري، خواهر، مطمئنم دلتاز اونجایی که از دروغ گفتن متنف"

بزرگ در میان دیوار ضخیمِ خارجی قصر عبور کردند و صداي اي  از میان دروازه در همان حالورنا نفس عمیقی کشید و 
پراکنده و کوتاه، پیچ  نِدر آن سوي دروازه، جاده در میان درختا. شد در میان تونل بلند و طاقی شکل منعکس میها  سم اسب
که در هر طرف به سمت آسمان برخواسته بودند، با نور ضعیف زردي، به هایی  ساختمانهاي  پنجره. خورد می و تاب

دار، یا راهروهاي محصور و  مسقف، باز و ستونهاي  راهرويي  بوسیلهها  تعداد زیادي از ساختمان. درخشش درآمده بودند
در آن سوي حیاط وسیع، . کلی که درهایی مشبک داشتند، به هم متصل شده بودندقوسی شهاي  بسته با ورودي

زینتی با شمایل افرادي سوار بر اسب بر آن حک شده بود، قرار اي  در کنار دیواري که کتیبه بصورت پراکندههایی  نیمکت
  .داشتند

در آن اي  در میان محوطه. اصطبل شدند رنگ شده به رنگ سفید، واردهایی  قوسی شکل با دروازههایی  از میان ورودي
را بودندهایی  سوي اصطبل، اسب سیاه رنگ که بر روي هایی  تمیز، با جلیقه خدمتکاريِهاي  پسرانی با لباس. مشغول چ

ها  شدند، اسب می پیادههایشان  کرِم رنگ پوشیده بودند، به پییش آمدند تا هنگامی که ریچارد و خواهر از اسبهایی  پیراهن
  .بانی را خاراند و سپس مشغول پیاده کردن وسایلش شد ریچارد اندکی گردنِ. ا ثابت نگه دارندر

اندکی با موهاي . صاف کرد و رداي نازکش را مرتب نمود اش را با دست دارِ سوارکاري دامن شکافهاي  خواهر ورنا چروك
  ".برات میاره یه نفر وسایلتو. الزم نیست این کارو بکنی ریچارد". موجدارش ور رفت

  ".هیچکس حق نداره به وسایلم دست بزنه، جز خودم": ریچارد گفت

. را به داخل بیاورند اوت تا وسایل دار گف ورنا نفس عمیقی کشیده و سرش را به اطراف تکان داد و سپس به پسر اصطبل
جسوپ حرکتی . سار را محکم کشیدپسر اف. براي هدایت، به جسوپ بستپسر در مقابل او تعظیمی کرده و سپس افساري را 

  .نکرد
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  "!تکون بخور، جونور زبون نفهم". پسرك شالقی را بر پشت اسب فرود آورد

  .کشیده و تالش کرد تا سرش را عقب بکشداي  جسوپ شیهه

زکی پسر محکم با دیوار چوبی نا. بعد، ریچارد تنها متوجه این شد که پسرك در حال پرواز در عرض پیاده رو بوداي  لحظه
  .خواهر ورنا با عصبانیت باالي سر او ایستاد. برخورد کرده و روي باسنش به زمین افتاد

پسر که  "د؟گته؟ اگه منم همین کارو باهات بکنم خوشت میااصالً چه مر! به خودت جرأت نده که اون اسبو شالق بزنی"
یه اسبو شالق زدي، اول اون باسن الغرتو  اگه دوباره بشنوم که". هنوز در شوك بود، سرش را به نشان نفی تکان داد

  ".زنم و بعدشم بیکار میشی می شالق

دیگر اي  خواهر ورنا لحظه. پسرك که چشمانش گشاد شده بودند، سریعاً سرش را در تأیید تکان داده و معذرت خواهی کرد
که جسوپ نزدیک شد، ورنا زیر هنگامی . با خشم او را نگاه کرده و سپس رویش را برگرداند و سوت زد تا اسبش بیاید

اصطبل برده و اطمینان حاصل کرد که اسب، هاي  جسوپ را به داخل یکی از دکه. آن را خاراند و اسب را آرام کردي  چانه
  .ریچارد اطمینان حاصل کرد که ورنا لبخند او را نبیند. آب و علوفه داشته باشد

فقط یادت باشه ریچارد، اینجا هیچ خواهر، یا حتی نوآموزي نیست ": کردند، ورنا گفت می همانطور که در میان حیاط حرکت
  ".کشه، نتونه با هانش تو رو همینطوري پرت کنه اونطرف اتاق می زهکه حتی وقتی داره خمیا

اطراف آن پهن شده بودند،  درازِ زرد و آبی رنگ در زیر میزهاي زینتیِهاي  چوبین، که فرشهاي  در داخل یک راهرو با نرده
خواهر ورنا یک سر و گردن از ریچارد . با دیدن خواهر ورنا، هر سه نفرشان شاد و بشاش شدند. سه زن منتظر ایستاده بودند

بلندشان را که به رنگ روشن بود صاف کردند هاي  آنها دامن. رسید نمی تر بود و هیچیک از این سه زن قدشان به ورنا کوتاه
  .دند تا مرتب شودباالي پیراهنشان را کشیهاي  و قسمت

اوه، خواهر ! خواهر ورنا": ها با صداي بلند فریاد زد زنهنگامی که هر سه نفر با عجله به سمت آنها حرکت کردند، یکی از 
  ".بینمت می ورناي عزیز، خیلی خوشحالم که باالخره

رسید نزدیک است  می ربود که به نظاي  لبخندهایشان به گونه. گلگونشان جاري شدهاي  یکی دو قطره اشک از چهره
درشت و هاي  ورنا چشم. رسیدند می تر از خواهر ورنا به نظر هر سه نفر تا حد زیادي جوان. را منفجر کندهایشان  گونه

  .مرطوب آنها را از نظر گذراند



٩ 

 

 

لمس  دست یک نفر دیگر را ".4خواهر فیبی". اشکریزانی که روبرویش بود را نوازش کردي  خواهر ورنا با مالیمت چهره
 ".واقعاً که زمان زیادي گذشته. بینمتون می خیلی خوشحالم که دوباره. 6و خواهر جنت 5و خواهر آملیا"کرد 

ردش نگاهی به اطراف و گي  خواهر فیبی با چهره. هر سه زن با هیجان خندیدند و باالخره احساسات خود را کنترل کردند
  .پشت سر ریچارد انداخت

  "ی همراه خودت نیاوردیش؟پس پسره کجاست؟ براي چ"

  ".خواهر فیبی، آملیا، و جنت. ریچارد، اینا از دوستان من هستن. این همونه". خواهر ورنا دستش را به سمت ریچارد بلند کرد

کردند، چندبار با شگفتی  می سه زن همانطور که اندازه و سن او را ورانداز. زده شدند شگفتهایی  لبخندها تبدیل به چهره
آشکار، لحظاتی به او خیره شدند و باالخره همزمان و در میان حرف یکدیگر گفتند که از دیدن او  با شگفتیِ. ندپلک زد

  .را از او برگرفته و دوباره توجهشان را معطوف به خواهر ورنا کردندهایشان  نهایتاً نگاه. خیلی خوشحال هستند

مروز قراره برسی، از وقتی که خبر رسید ا. آمد بگن ون خوشبیشتر از نصف قصر منتظرن تا به هردوت": خواهر فیبی گفت
  ".زده بودن همه خیلی هیجان

به عقب  رسید می اش را که به سختی به شانه کمرنگش را صاف کرده و انتهاي آناي  خواهر آملیا موهاي لطیف و قهوه
اي  گذشته و هیچکس دیگهها  تمام این سال. آورده نشدهاي  از وقتی که تو دنبال ریچارد رفتی، هیچکس دیگه". فرستاد
این کلمات را در  ".مواجه بشن» بزرگ«فکر کنم که قراره با یه غافلگیري . همه شدیداً مشتاقن تا ریچاردو ببینن. نبوده

به نظر . تر بعضی از خواهراي جوونمخصوصاً ". چشم به ریچارد انداخت و اندکی سرخ شدي  حالی گفت که نگاهی از گوشه
  ".ها اوه، ولی خیلی بزرگه. که غافلگیري خوشایندي براشون هستمن 

ها که  زنمادرش تعدادي از . ه بوداش افتاد، که بخاطر باران شدید در خانه محبوس شد ریچارد به یاد زمانی در کودکی
که  همانطور. را دعوت کرده بود تا در دوختن یک لحاف کمک کنند و اینکه زمان را با حرف زدن بگذرانند ش بودنددوست
 او حرفي  دربارهاي  به گونهها  کرد، آن می نشسته بودند و مشغول دوختن بودند و ریچارد بر روي زمین بازيها  آن زن
کند صحبت کرده بودند و مادرش از این گفته  می اینکه او چقدر رشدي  درباره. زدند که گویی ریچارد در آنجا حضور ندارد می

ی و راحتعدم از  مشابهیس حاکنون نیز ریچارد با . خورد و چه استعداد خوبی در خواندن دارد می بود که ریچارد چقدر غذا
  .اش باالتر کشید اش را بر روي شانه ، کولهآسایش

                                                           
٤ Sister Phoebe 
٥ Sister Amelia 
٦ Sister Janet 
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ببین چطور همش با ". دستش را دراز کرده و بازوي ریچارد را لمس کرد. خواهر فیبی به او رو کرد و فقط لبخندي وسیع زد
به قصر پیشگوها . خوش اومدي ریچارد. جوري دربارت صحبت کنیم که انگار اینجا نیستینباید یه ! زنیم همدیگه حرف می

  ".خوش اومدي

به خواهر  ودخترانه کرد اي  خواهر آملیا خنده. کردند می ریچارد در سکوت سه خواهر را تماشا کرد که از آن پایین او را نگاه
  "اون زیاد حرف نمیزنه، مگه نه؟": ورنا گفت

  ".خالق رو شکر که فعالً ساکته": زیر لب اضافه کرد ".کافی حرف میزنهي  به اندازه": گفتخواهر ورنا 

  "خوب، حاال میاید بریم؟": خواهر فیبی با لحنی بشاش گفت

  ".خواهر فیبی، اون سربازایی که دیدم کی بودن؟ همونایی که یونیفرماي عجیب داشتن". خواهر ورنا اخمی به او کرد

با تکان دستش موضوع  ".اوه، اون سربازا". و سپس ابروهایش باال رفتند با تفکر درهم رفتهاي  بی لحظهخواهر فیابروهاي 
دنیاي قدیم . فکر کنم موقعی این اتفاق افتاد که تو نبودي. یه چند سال پیش حکومت سرنگون شده بود". را به کناري زد

اسم خودشونو ". نگاهی به خواهر جنت انداخت ".، یه امپراتور داریمحاال به جاي اونهمه پادشاه. دوباره یه حکومت جدید داره
  "چی گذاشته بودن؟

. اوه، آره": باالخره با لحنی سنگین گفت. خواهر جنت با پیشانی چروك افتاده از فکر، نگاهش را به سمت سقف بلند کرد
آره، محفل ". سرش را به نشان تأیید تکان داد ".خواهر فیبی؛ اونا یه امپراتور دارن و کامالً درست میگی. ل امپراتوريمحف

  ".امپراتوري که رئیسش یه امپراتوره

 حکومتا میان و میرن، ولی قصر پیشگوها همیشه باقی. اي چه چیزاي احمقانه". خواهر فیبی سرش را با شگفتی تکان داد
  "قات کنیم؟د بریم با دیگران مالیحاال میا. دست خالق ما رو در پناه خودش داره. مونه می

تا جایی که . گرم عبور کردندهاي  ریچارد و خواهر ورنا، به دنبال سه نفر به راه افتاده و از میان راهروهاي تزیین شده با رنگ
شمشیر حقیقت تالش کرده  تا جادويشد  می حس تهدید همیشه باعث. دشمن بودي  شد، او در منطقه می به ریچارد مربوط

ی ورود داده و عصبانیتش را در حد جوششي  از جادو اجازهاي  ریچارد به باریکه. و از او محافظت نمایداو نفوذ کند  و به درون
خواست میزان افزایش خشمِ نگاه او را  می انداخت، گویی می خواهر ورنا هر از چندي نگاهی زیرچشمی به او. نگه داشت آرام

  .بسنجد

مجبور بودند از زیر سقفی کوتاه . عبور کردندشد  می به تاالر وسیعی منتهیباالخره از میان دو دربِ ضخیم از چوب گردو که 
طالیی عبور کنند تا بتوانند به زیر گنبدي بسیار بزرگ وارد شوند که هایی  سفید رنگ با سرستونهایی  میان ستوناز و 
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ند، بر روي آن نقاشی شده بسیار شگرف از مردمی پوشیده در ردا که اطراف تمثال فردي درخشان جمع شده بودهایی  صحنه
مشجر، ایوان باالیی را از هاي  پنجره. شکل قرار داشتاي  سنگی مزین در اطراف تاالر دایرههاي  دو ردیف ایوان، با نرده. بود

چوبی کوچکی به رنگ روشن و تیره تشکیل شده بود که با یک طرح هاي  کف اتاق از مربع. سر روشن کرده بودند پشت
  .شد می صداي بیش از صد نفر در اطراف تاالر منعکسي  همهمه. ه بودندزیگزاگ چیده شد

که در ایوان هایی  در میان زن. به ردیف قرار داشتندها  دسته دسته در اطراف ایستاده بودند و تعداد بیشتري نیز در ایوانها  زن
رسید تمامشان خواهران نور باشند،  می ریچارد زنان، که به نظرِ. خورد می دوم بودند، تعدادي مرد و پسر به چشمي  طبقه
حی بود، از از هر رنگ و طرهایشان  رسید که هیچ الگوي خاصی وجود ندارد؛ لباس می به نظر. فاخر به تن داشتندهایی  لباس
ي ساده از رداهاهایی  پسران و مردان نیز پوشیده در لباس. نما باز و بدنهاي  کارانه و قدیمی گرفته تا مدل محافظههاي  مدل

  .کند میبه تن اي  کرد هر لرد یا شاهزاده می آنچنان آراسته بودند که ریچارد تصورهایی  گرفته تا کت

 در همان حال. کم فروکش کرد کمها  صحبتي  چرخیدند، همهمه می جمعیت به سمت افراد تازه واردي  همانطور که همه
  .وار شد یی غرششد، تشویق و کف زدن آغاز شده و تبدیل به صدا می که تاالر ساکت

به سرعت ها  تشویق. خواهر فیبی چند قدم به سمت مرکز تاالر جلو رفت و دستش را به نشان تقاضاي سکوت بلند کرد
  .فروکش کردند

دوباره  ".آمد بگید خواهران، لطفاً بازگشت خواهر ورنا به خونه رو خوش": لرزید گفت می خواهر فیبی با صدایی که از هیجان
مایلم جدیدترین و ". ند شد و بعد از چند لحظه، دستی که باال رفته بود، باري دیگر آن را ساکت کردصداي تشویق بل

را گردانده و  شفیبی روی ".شاگردمون، جدیدترین فرزند خالق در میانمون و جدیدترین مسئولیتمون رو به شما معرفی کنم
ریچارد سه . خواهد تا جلو بیاید تکان داد می ه از ریچارددستش را به سمت ریچارد دراز کرد و انگشتانش را به نشان اینک

  .قدم به سمت او رفت و خواهر ورنا به همراهش جلو آمد

  "؟ اسم فامیلی هم داري؟...ریچارد": کنان گفت خواهر فیبی به سمت ریچارد خم شده و زمزمه

  ".سایفر". درنگ کرداي  ریچارد لحظه

  ".آمد بگید فاً ورود ریچارد سایفر به قصر پیشگوها رو خوشلط". فیبی دوباره به سمت جمعیت چرخید

. کردند، با نگاهی خشمگین به جمعیت خیره شد می شتماشایها  ریچارد همانطور که تمام چهره. دوباره آغاز شدها  کف زدن
با هر سن و مشخصاتی در  هایی زن. تر شده و بهتر او را ورانداز کنند آوردند تا نزدیک میتر بودند، فشار  که نزدیکهایی  زن

ها  مهربان باشند گرفته، تا بعضیهایی  توانستند مادربزرگ می که آنقدر پیر بودند کههایی  میان جمعیت وجود داشت، از بعضی
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از فربه . خورد می را زن نامید؛ و همه نوع سنی در این میان به چشمها  که بتوان آنشد  می که سنشان حتی به سختی آنقدر
. متنوع بودند، و به هر رنگ؛ از بلوند گرفته تا مشکیهایشان  الغر و استخوانی، و موهایی که به اندازه لباس گرفته تا

  .چشمانشان نیز به هر رنگی بود

آن زن لبخندي بر روي لبان بسیار باریکش داشته و چشمانی . که نزدیک او ایستاده بودشد ریچارد متوجه یکی از زنانی 
کرد که گویی ریچارد یک  می آن زن چنان به او نگاه. بنفش در میانشان داشتهاي  رنگ با نقطهعجیب به رنگ آبی کم

زن مشتاقانه مشغول تشویق  .سال است که او را ندیدههاي  دارد و سال می دوست عزیز و قدیمی باشد که آن زن دوستش
 تا او نیز تشویق کند، تا اینکه باالخره آن زنِ زد می کردن بود و با آرنجش به زنی مغرور که در کنارش ایستاده بود ضربه

  .دیگر نیز مشغول تشویق کردن شد

و مکان ها  ها، گذرگاه ریچارد همانطور که دستانش در کنارش آویزان بودند، آرایش و ترکیب تاالر را بررسی کرد و خروجی
لباس  لباسی دقیقاً به همان رنگ آبیِ شدند، زنی جوان با می ساکتها  در حالی که تشویق. نظر گرفت را مدها  نگهبان

که تا شد  می گرد داشت که با تور سفیدي تزییناي  لباس آبی، یقه. عروسی کیالن، راه خود را از میان جمعیت باز کرد
  .، یکسان بودخورد می به چشمها  بر روي آستین با توري کهقسمت باریکی کمر بر روي لباس ادامه داشت و 

تر  ریچارد بوده و یک سر و گردن کوتاه زسال جوانتر ا 5شاید حدود . ریچارد متوقف شدزن نزدیک شده و درست روبروي 
  .و درشت داشتاي  رسید، و چشمانی قهوه هایش می تا شانه هرنگی داشت کاي  و قهوهپرپشت نرم، موهاي  ،زن. بود

دستش . شدند لباس برجسته میي  بهل بر روي تورِهایش  اش، سینه آهسته با هر تنفسِ. زن با دهانی باز به او خیره شده بود
همانطور که به ریچارد خیره شده و . او را لمس کرده و بر روي ریشش دست کشیدندي  انگشتان ظریفش گونه. باال آمد

  .رسید مبهوت شده باشد می کرد، به نظر می ریش او را نوازش

  ".حقیقتاً خالق دعاهامو شنیده": زن با خود زمزمه کرد

  .اش کامالً سرخ شد چهره. اگهان به یادش آمد در کجا ایستاده و دستش را عقب کشیدبه نظر رسید که ن

دستانش را در هم . اش سیماي یکدست خود را بازیافت خودش مسلط شد و چهره بر کمی "من،....من": لکنت گفتبا 
. هستم، نوآموزِ سطح سوم 7اشا میسمن پ". گرفته و رویش را به سمت خواهر ورنا گرداند، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده باشد

  ".مسئولیت ریچارد رو به من سپردن. من نفرِ بعدي توي صف براي نامگذاري هستم

                                                           
٧ Pasha Maes 
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بینم به سختی مطالعه  می خوشحالم که. کنم تو رو یادم میاد، پاشا فکر". خواهر ورنا لبخندي بسته و کوچک تحویل او داد
هر امیدوارم که خالق . ریچارد از دستاي من خارج شده و تحت اختیار تو هستحاال دیگه . کردي و کارتو خوب انجام دادي

  ".دوي شما رو با مهربونی در دستان خودش حفظ کنه

نگاهش را باال آورده و . نگاهی به سر تا پاي او انداخت. پاشا با غرور لبخندي زد و سپس رویش را به سمت ریچارد برگرداند
  .گرم به ریچارد تحویل دادچندبار سریع پلک زد و لبخندي 

قراره من توي آموزشت کمک . تو به من سپرده شدي. اسم من پاشا هست. خوشحالم که باهات آشنا میشم، مرد جوون"
به نظر میاد پسر باهوشی باشی؛ مطمئنم که خیلی . لعاتت نیاز پیدا کنیمطا که براياي  کنم، و همینطور توي هرچیز دیگه

  ".میایم خوب باهم کنار

خوب، اول از همه، ریچارد، ما به ". دوباره لبخند زده و ادامه داد. لبخندش در زیر نگاه خیره و جدي ریچارد اندکی پژمرد
دستانش را دراز کرده و کف دستانش را رو  ".پسرا اجازه نمیدیم که اینجا توي قصر پیشگوها با خودشون سالح حمل کنن

  ".ی بدي به منتون می شمشیرتو". به باال گرفت

  ".کشم نمی تونی شمشیرمو برداري، البته وقتی که دیگه نفس می". جادو از شمشیر، به جویباري تبدیل شده بودي  باریکه

خواهر، به آرامی و خیلی اندك سرش را به اطراف تکان داده و هشداري . به روي خواهر ورنا رفتاي  نگاه پاشا براي لحظه
  .ریچارد بازگشته و اخمش تبدیل به لبخند شد نگاه پاشا به روي. جدي داد

ولی باید یمقدار ادب و نزاکت یاد بگیري، مرد ". ابروهایش در هم فرو رفتند ".کنیم می خوب، بعداً در اینباره صحبت"
  ".جوون

  "کدوم یکی از این زنا اسقف هست؟". پاشا را پراندي  صداي ریچارد با لحنی بیرون آمد که اندکی از رنگ چهره

  "...تر از این حرفاست که اون سرش خیلی شلوغ. اسقف اینجا نیست". ناخودآگاه کرداي  پاشا خنده

  ".منو ببر پیشش"

 داشته باشن، باهات مالقاتبراي دیدن تو ایشون هر وقتی که دلیلی . اسقف رو ببینی هر وقت که دلت بخوادتونی  نمی"
  "...ما به پسرامون اجازه نمیدیم که  به سختی باورم میشه که خواهر ورنا بهت یاد نداده که. کنن می

 .تر به سمت مرکز تاالر پیش رفتپاشا گذاشته و او را به کناري زد و یک قدم بیشي  ریچارد پشت دستش را بر روي شانه
  .کردند، متمرکز کرد می نگاه سنگینش را بر روي صدها نگاهی که تماشایش
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  ".خوام یه چیزي بگم می"

ریچارد هر . از دو مکان مختلف ذهنش، یک فکر واحد به صورت همزمان به پیش آمده بود. شدندوسیع ساکت  تمام تاالرِ
و منبع . یکی از آنها از کتاب ماجراهاي بانی دي بود؛ کتابی که پدرش به او داده بود. داد می دو منبع را در ذهنش تشخیص

  .رقصیده بود دیگر از جادوي شمشیر بود، از دانش شمشیر، از ارواحی که با آنها

هنگامی که از لحاظ نفرات در موضع ضعف هستی، و شرایط اصالً امیدوار کننده نیست، : خاطره و پیغامِ جادو یکی بودند
  .نداري؛ باید حمله کنیاي  هیچ گزینه

زه داد سکوت اجا. نداشتاي  هیچ گزینه. او اصالً امیدوار کننده نبود شرایط. دانست که قالده براي چه هدفی است می ریچارد
  .، تا جایی که تبدیل به سکوتی ناخوشایند شداال منعکس شوددر ت

من هاي  تا زمانی که این قالده رو روي گردن من نگه دارید، شما زندانبان". بر روي راداهان خود زداي  با انگشتانش ضربه
. تا آنها خاموش شوند و سپس ادامه دادریچارد اجازه داد . در هوا پراکنده شدندهایی  زمزمه ".هستید و من اسیر شما هستم

ما در . از اونجایی که من هیچ عمل تهاجمی بر علیه شما انجام ندادم، این رفتار شما باعث میشه که ما باهم دشمن بشیم"
  .حال جنگیم

. تم، آزاد بشمخواهر ورنا با من عهدي بسته که به من استفاده از موهبت آموخته بشه، و هنگامی که به مقدار الزم یاد گرف"
ولی شرایطی براي این آتش بس وجود . فعالً، تا زمانی که شما هم به این عهد پایدار باشید، ما در حال آتش بس هستیم

  ".داره

در وراي خشم جادو، . آجیل را، تکه چرم قرمز رنگی را که بر روي گردنش آویزان بود، در دست گرفته و بلند کردریچارد 
کسی که اون قالده رو روي من بسته بود، منو به درد . به من قالده بسته شده قبالً". از درد بودآجیل فقط گزگزي مبهم 

  .میاورد تا تنبیهم کنه، تا بهم آموزش بده، و تا منو مطیع و رام کنه

  .بنده می آدم دشمنش رو با قالده. بنده می آدم یه جونور وحشی رو با قالده. تنها هدف از یه قالده همینه"

اون حاضر به اینکار . من بهش التماس کردم که آزادم کنه. کنم می من همون پشنهادي رو به اون کردم که االن به شما"
  .بنابراین مجبور شدم بکشمش. نشد

 اون اینطور رفتار. اونو بلیسیدهاي  تونید امیدوار باشید که هرگز به اون خوبی باشید که حتی چکمه هیچکدوم از شما نمی"
ردم د، چون شکنجه شده بود و روحش شکسته شده بود، و اونقدر دیوانه شده بود که از یه قالده براي آزار دادن مکر می

  .داد می خالف طبیعت خودش انجاماون اینکارو بر. استفاده کنه
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شما به نام . تونهکنید که این کار حق می دید چون فکر می شما اینکارو انجام". کردها  ریچارد نگاهی به تمامی چشم "شما،"
میشناسم و ممکنه کاري تنها موجود از فراي این جهان که . من خالق شما رو نمیشناسم. دید می خالقتون این کارو انجام

تا جایی که به من مربوط میشه، اصالً ممکنه ". جمعیت نفسشان را حبس کردند ".مثل کار شما رو انجام بده، محافظ هست
  .باشید تمام شما مریداي محافظ

ممکنه . اگه شما هم همون کار رو بکنید و از این قالده براي وارد کردن درد به من استفاده کنید، آتش بس تموم میشه"
شید  فکر کنید که افسار این قالده رو شما نگه داشتید، ولی بهتون قول میدم که اگه آتش بس خاتمه پیدا کنه، متوجه می

  ".صاعقه هستي  شتهاونچیزي که توي دستتون دارید یه ر

صداي منحصر به فرد . شمشیر حقیقت را بیرون کشید. ریچارد آستین چپش را باال زد. ر تاالر سایه انداختسکوتی مرگبار ب
ر کردفوالد، سکوت را پ.  

ی که هر کس. اونا موافقت کردن که از حاال به بعد، با تمام مردم در صلح زندگی کنن. مردم باکا بان مانا مردم من هستن"
اگه اینو قبول نکنید، اگه اجازه ندید که باکا بان مانا در صلح و . به یه نفر از اونا آسیبی برسونه، به من جواب پس میده

  ".کنه می آرامش زندگی کنه، آتش بسمون خاتمه پیدا

اون هرکاري . گیدمجن این سفر باهاشهاي  تک قدم من در تک. خواهر ورنا منو اسیر کرد". با شمشیرش به عقب اشاره کرد
بان و دشمن من هست،  اگرچه اونم زندان. م رو بندازه روي یه اسب هکرده تا منو به اینجا برسونه، جز اینکه منو بکشه و جناز

کشم، و آتش  می اون فرد روخاطر من آسیبی به اون برسونه، خودم اگه هر کسی ب. خاصی نسبت بهش دارمهاي  دین ولی
  ".کنه می بس خاتمه پیدا

اش  رنگ پریدهي  دست خواهر، چهره. شدند می توانست چشمان خواهر ورنا را ببیند که بسته می چشمش، ریچاردي  هاز گوش
  .را پوشاند

ریچارد شمشیر را . کشید، جمعیت نفسشان را حبس کردند که ریچارد شمشیرش را بر روي قسمت داخلی بازویش گامینه
  .ه کرد، تا جایی که خون از نوك آن جاري شداش را به خون آغشت گردانده و دو طرف تیغه

  .شمشیر سفید شده بودند، شمشیر را به سمت باال گرفتي  در حالی که بند انگشتانش بر روي قبضه

اگه به باکا بان مانا، خواهر ورنا، و یا من آسیبی برسونید، آتش بس تموم میشه، و بهتون قول ! بندم می با شما پیمان خون"
  "!کنم می اگه باهم وارد جنگ بشیم، من قصر پیشگوها رو با خاك یکسان! وارد جنگ بشیمباهم میدم که 



١٦ 

 

 

خودت ". توانست منبع آن را ببیند، صدایی تمسخرآمیز در میان جمعیت بلند شد نمی از بالکن روبرو، جایی که ریچارد
  "تنهایی؟

من . ندارم که بخوام براش زنده بمونماي  گیزهمن یه زندانی هستم؛ هیچ ان. تونید به ریسک خودتون بهم شک کنید می"
  ".مرگمي  من آورنده. مجسم هستم پیشگوییِ

  .ریچارد شمشیرش را محکم به محل خودش در قالف کوبید. در سکوت، هیچ پاسخی به گوش نرسید

. مرش را راست کردبا لبخندي بر لب، ک. ریچارد دستاتنش را از دو طرف دراز کرده و تعظیمی خوشایند و نمایشی انجام داد
تونید به جشنتون براي اسارت  می کنیم، شما بانوان می کنیم، حاال که آتش بس رو درك می حاال که همه همدیگه رو درك"

  ".من ادامه بدید

لبان پاشا بقدري . خواهر ورنا سرش پایین افتاده و دستش صورتش را پوشانده بود. بهت زده کرد پشتش را به سمت جمعیت
  .دندآم میدر کبودبه رنگ فشرده شده بودند که داشتند  محکم بهم

اش را باال گرفت و آنقدر  زن بینی. جدي، از جلوي ریچارد عبور کرده و مقابل خواهر ورنا ایستاداي  زنی چهارشانه و با چهره
  .در همان حال ماند تا اینکه خواهر ورنا سرش را بلند کرده و کمرش را راست کرد

اصالً قابل توجیه  تشکست. خواهر نور بودن رو نداريتو نه استعداد و نه مهارت الزم براي یه  خیلی واضحه که. خواهر ورنا"
کنی تا زمانی  می تو به عنوان یه نوآموز خدمت. کنی به یه نوآموزِ سطح یک می از این لحظه به بعد، تقلیل درجه پیدا. نیست

  ".که، اگه خالق بخواد، سزاوار عنوان خواهر نور بودن بشی

  " 8.، خواهر مارِنچشم". اش را باال آورد خواهر ورنا چانه

زن یک دستش را  "!من ازت نخواستم صحبت کنی! کنن، مگه اینکه ازشون خواسته بشه نمی نوآموزا با یه خواهر صحبت"
  ".داکرات رو تحویل بده". دراز کرد

را به سمت زن  اش ورنا آن را تاب داده و دسته. شد از میان آستینش ظاهراي  خواهر ورنا دستش را تکانی داد و چاقوي نقره
  .گرفت، و سپس در سکوت ایستاد و نگاهش به جلو دوخته شده بود

نطور ایاونجا مشغول شستن ظرفا میشی تا زمانی که درموردت . کنی می فردا طلوع آفتاب، خودتو به آشپزخونه معرفی"
  "!فهمیدي؟. تالش کنی نبه هوش بیشتري داری که نیاز ایبراي انجام کار تاارزش اینو داري که قضاوت بشه 

                                                           
٨ Sister Maren 
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  ".فهمیدم. بله، خواهر مارن"

جاي بحثی بکنی و به من جواب بدي، به جاي آشپزخونه باید بري اصطبل و  خواي باهام می و حتی اگه به نظر برسه که"
  "!اسبا رو تمیز کنی و کودا رو جابجا کنی

کنم و گوش شما رو از اون چیزي که  می تقیماً خودمو به اصطبل معرفیدر اینصورت، خواهر مارن، به جاي آشپزخونه مس"
  ".کنم می قراره بهتون بگم معاف

  ".پس شد اصطبل. خیلی خوب، نوآموز". خواهر مارن قرمز شدي  چهره

 ".همطمئنم که این کار، آتش بست رو بهم نمیزن". تحویل او داداي  خواهر مارن جلوي ریچارد توقف کرده و لبخند بسته
  .بلند از آنجا رفتهاي  اش را باال گرفته و با گام چانه

اش  پاشا که اخمی بر چهره. ریچارد به خواهر ورنا نگاه کرد، اما ورنا نگاهش را به روبروي خود دوخته بود. تاالر ساکت بود
  .نقش بسته بود، ناگهان خودش را میان آن دو قرار داد

از اونجایی که تو تحت مسئولیت من هستی، خودم بهش . کنه می اره خونریزيدستت د. ورنا دیگه ربطی به تو نداره"
  ".کنم می رسیدگی

یه ضیافت بزرگ براي ". پاشا نفسی عمیق کشید تا خودش را آرام کند و انگشت دستانش را در میان هم فرو برد
ي  د از ضیافت نظر بهتري دربارهشاید بع. که االن توي سالن غذاخوري شروع میشه آمدگویی بهت ترتیب داده شده خوش
آمد  گردن تا شخصاً بهت خوش می همه دنبال یه فرصت. مهمونی باشن همه مشتاقن که توي این. ما پیدا کنیي  همه
  "!و تو هم باید اخالق خوبی از خودت نشون بدي، مرد جوون". یک انگشتش را مقابل ریچارد تکان داد ".بگن

منو به . من گرسنه نیستم". بیشترش، نه تمامش. بیشتر خشم آن را نیز کنار گذاشته بود با کنار گذاشتن شمشیر، ریچارد
  ".سیاهچالم راهنمایی کن، بچه جون

 .خواد می هرجور دلت. خیلی خوب". با نگاهی عصبانی، لحظاتی به او نگاه کرد. اش را محکم در مشت گرفت پاشا دامن آبی
  ".دنبالم بیا". اش چرخید بر روي پاشنه ".تربیت بیلوس و ي  بچهتونی بدون شام بري بخوابی، مثل یه  می
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  .نفسی آرام کشید و سپس در زد. اتاق محافظت شده بود. ي برنجی گذاشت خواهر ورنا دستش را بر روي دستگیره

  ".بیا". صدایی خفه از پشت درهاي سنگین پاسخ داد

در دو سمت دري در آن سوي اتاق، دو زن . در را باز کرده و به داخل قدم گذاشت سمت راستي  ورنا لنگه. حفاظ محو شد
هیچکدام . هر دو نفر مشغول نوشتن در دفترهاي حسابداري بودند. نشسته بودند و هرکدام در پشت میز خود قرار داشتند

  .نگاهشان را باال نیاوردند

  "بله، چه کار داري؟": داد، گفت می ادامه خواهري که در سمت چپ نشسته بود، همانطور که به نوشتن

  ".1سفر رو تحویل بدم، خواهر اولیشیاي  اومدم تا کتابچه"

نباید االن توي ضیافتی باشی که به . خیلی خوب، بذارش روي میز". خواهر اولیشیا انگشتش را خیس کرده و یک صفحه زد
  ".دوستاي قدیمیتو ببینیخواد دوباره  می کردم دلت می افتخار برگشتت گرفته شده؟ فکر

مایلم شخصاً کتابچه . کارایی مهمتر از جشن و مهمونی دارم که بهشون رسیدگی کنم". خواهر ورنا دستانش را در هم گرفت
  ".و مایلم با ایشون صحبت کنم، خواهر اولیشیا. سفر رو به اسقف برگردونم

. وب، اسقف مایل نیستن که با تو صحبت کنن، خواهر ورناخ": خواهر اولیشیا گفت. هر دو خواهر نگاهشان را باال آوردند
  ".اهمیت وقتش رو گرفت نمیشه با کاراي بی .ایه زن پرمشغلهون یشا

  "!اهمیت نیست این کار بی! اهمیت؟ بی"

 قلمش را درون یک جوهردان زد و ".توي این دفتر صداتو بلند نکن، خواهر ورنا": دیگر با لحنی هشدار دهنده گفت خواهرِ
  .دوباره مشغول نوشتنش شد

هواي میان دو میز و مقابل دربِ آنسوي اتاق، ناگهان با حفاظی قدرتمند که صداي هیس . خواهر ورنا یک قدم جلوتر رفت
  .شد، موج برداشت می از آن بلنداي  هیس و تق و توق هشدار دهنده

                                                           
١ Sister Ulicia 
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فرستن  تو موضوع مهمیه، خودشون میاگه ایشون فکر کنن که بازگشت . اسقف سرش شلوغه": خواهر اولیشیا گفت
. سفر رو بزار روي میزمي  فقط کتابچه". یک شمع را جلوتر کشید و دوباره سرش را بر روي دفتر ثبتش خم کرد ".دنبالت

  ".خودم ترتیبی میدم که برسه به دست ایشون

هر دو  ".تقلیل درجه دادن به یه نوآموزمنو ". سایید، صدایش را کنترل کرد می را به همهایش  خواهر ورنا همانطور که دندان
برخالف . و انجام دادمپیدا کردم، چون دستورات اون زن تقلیل درجه به یه نوآموز". خواهر نگاهشان را باال آوردند

تنبیه ! انجام کار خودم، منع کرد، و به همین خاطر قراره تنبیه بشماز م،  ها و خواهشام، اون منو از انجام وظیفه درخواست
  "!حداقل باید دالیل این کارو بشنوم! بشم بخاطر انجام کاري که اسقف بهم دستور داد انجام بدم

، لطفاً یه گزارش براي مدیر 2خواهر فاینال". اش تکیه داده و سپس به زنِ دیگر رو کرد خواهر اولیشیا به پشتی صندلی
ن، بدون هیچ دعوت یا مجوزي به افتر اسقف اومدن، و عالوه وِنتریوبهشون اطالع بدید که نوآموز ورنا سا. نوآموزین بنویسید

یه نوآموز که امیدواره یه روزي تبدیل بشه به یه خواهر نور، ي  بر این، سخنرانی شدید اللحنی انجام دادن که اصال شایسته
  ".نیست

اوه، اوه، نوآموز ورنا، اولین " .خواهر فینال با اوقات تلخی در جاي خود جابجا شد و نگاهی خشمگین به خواهر ورنا انداخت
اگه ". نچ نچی کرد ".توبیخی شديي  روز تالشت براي رسیدن به یه هدف واال هست و به همین زودي مستحق یه نامه
  ".امید داري که یه خواهر نور بشی، واقعاً امیدوارم که درست رفتار کردن رو یاد بگیري

  ".تونی بري می. نوآموز دیگه صحبتی باهات ندارم،": خواهر اولیشیا گفت

به عقب نگاه کرد و خواهر اولیشیا را دید  شا از روي شانه. صداي بشکن زدنی را شنید. چرخیداش  خواهر ورنا بر روي پاشنه
  .زند میزش میي  که با یک انگشت به گوشه

اینطوري  شفتن از حضورري  یه خواهر مرخص بشه، شیوهي  کنم وقتی که یه نوآموز بوسیله نمی و فکر. سفري  کتابچه"
  "درست میگم، نوآموز؟. باشه

  .میز گذاشتي  از پشت کمربندش بیرون کشید و به آرامی آن را بر لبهکوچک را سیاه ي  ورنا کتابچه خواهر

  ".ممنونم، خواهر، که بهم وقت دادید". زانوانش را خم کرده و احترام کرد ".نه خواهر، اینطور نیست"

  .همانجا ایستاد و اندیشیداي  لحظه. در را پشت سرش بستخواهر ورنا با خودش نفس عمیقی کشید و 

                                                           
٢ Sister Finella 



٤ 

 

 

ي  حالی که چشمانش را به زمین دوخته بود، مسیرش را از میان قصر و از میان راهروهاي بزرگ و کوچک، با دیواره در
پیچید، ناگهان به  می می که از یک گوشههنگا. مفروش و کاشی شده عبور کردندهاي  سنگی و چوبی، از روي کفپوش

  .باال آورد که امیدوار بود نبینداي  نگاهش را بر روي چهره .فردي رسید

  "!دنت خوشحالمخیلی از دی! ورنا". مرد، لبخند آشناي خود را زد

از قبل بر روي ایش اندکی بلندتر  دارِ قهوه موهاي موج. رسید می اش، درست مانند قبل به نظر جوان و کشیدهي  چهره
گرفت  می ورنا باید جلوي خودش را. آورد می تر از چیزي بودند که ورنا به یاد عریضهایش  آویزان بودند، و شانههایش  گوش
  .نیفتد او را لمس نکرده و در آغوششي  تا گونه

. رسی می سرحال به نظر". او باال آورداي  نگاهش را بر روي چشمان قهوه ".جدیدیا". سرش را به نشان احترام خم کرد
  ".زمان باهات خوب مدارا کرده. رسی می درست مثل همیشه به نظر

  "....زنم که می حدس... تو به نظر میاد که "

  ".من پیر به نظر میام. گردي پیر هست می که دنبالشاي  کلمه"

مثل اي  خیره کننده تر، زیباییِ اضافه وزنِ یه چند کیلویی... ". نگاهی به سر تا پاي او انداخت "...چندتا چروك و . آه، ورنا"
  ".کنه نمی دار زیبایی تو رو خدشه

بینم که  می و". نگاهی به رداي ساده و کرِمی رنگ او انداخت ".بینم که هنوزم جلوي خانوما زبون چرب و نرمی داري می"
  ".دیدیاکنم، ج می بهت افتخار. مثل همیشه، شاگرد خوبی بودي و تونستی خودتو جلو بکشی

این پسر جدیدي که آوردي ي  درباره". جدیدیا با شانه باال انداختنی این تملق را پاسخ داد و انگشتانش را روي هم گذاشت
  ".برام بگو

که از روي تختت بلند شدم تا برم به این سفر، بیست سالِ طوالنی منو ندیدي، اي  از اون لحظه". چشمان ورنا باریک شدند
خواي بپرسی که بعد از اینهمه مدت  نمی خواي بپرسی این مدت برام چطور گذشته؟ نمی ازم داري اینه؟و حاال سؤالی که 
زنم شوك دیدن  می رو پیدا کرده یا نه؟ خوب، حدساي  خواي بپرسی که آیا قلبم کس دیگه نمی ت چیه؟ احساسم درباره

  ".اینکه چقدر پیر شدم، باعث شده این سؤاال از ذهنت بپرن

مطمئناً باید فهمیده باشی که بعد از گذشت . لوح نیستی ورنا، تو یه دختر ساده". ماندند جدیدیا باقیهاي  موذیانه بر لب لبخند
  "...اینهمه مدت، نمیشه از هیچکدوممون انتظار داشت که
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برگشتم، با یه مقدار ظرافت  فقط امیدوار بودم که وقتی. ما دونفر نداشتمي  م و خیالی دربارههیچ توه! دونم می البته که اینو"
  ".و حساسیت باهام برخورد بشه

 رك بودن خوشششناختم که از  من همیشه تو رو به عنوان زنی می. متأسفم ورنا". باال انداختاي  جدیدیا دوباره شانه
موقع، از زمانی که فکر کنم از اون ". از تمرکز خارج شدنداي  نگاهش لحظه ".به بازي با کلمات نداشتاي  اومد و عالقه می

  ".یاد گرفتم.... زندگی... ي  اونقدر جوون بودم، چیزاي زیادي رو درباره

  ".شب بخیر، جدیدیا". خوش سیماي او برگرفت و شروع به رفتن کردي  را از چهرهاش  ورنا نگاه جدي

  "سر جدیده چه جوریه؟این پ". اندکی آن را نرمتر کرد. صدایش لحن نامطبوعی در خود داشت "پس سؤال من چی شد؟"

بینی،  می اونچیزي که از ظاهر ریچارد. من دیدمت. خودت اونجا بودي". ورنا در جایش متوقف شد، اما رویش را برنگرداند
  ".همون چیزیه که واقعاً هست

بتونم یه کاري شاید . کنم می من دارم یه مقدار نفوذ بین بعضی از خواهرا پیدا. در ضمن دیدم که چه اتفاقی براي تو افتاد"
اگه باهام روراست باشی، و کنجکاوي منو ". مبهمی کردي  با یک دستش اشاره ".انجام بدم تا به این مشکلت کمکی کنه

  ".ناجورت بیرون بیايي  ارضا کنی، شاید بتونم کمکت کنم تا از این مخمصه

  ".شب بخیر، جدیدیا". ورنا دوباره به راه افتاد

  ".روي پیشنهادم فکر کن. ینمت ورناب می گهگاه دور و بر قصر"

ریا و  او جدیدیا را به عنوان فردي بی. گذشته چقدر نادان بوده استهاي  توانست باور کند که در تمام این سال نمی ورنا
  .آسیب دیده بوداش  شاید حافظه. مهربان به یاد داشت

باید . حتماً ظاهرش خیلی آشفته بود. را ابراز کنداش  نیورنا فقط به فکر خودش بوده و به او فرصتی نداده بود تا مهرباشاید 
را اش  و یا حداقل موهاي ژولیده ،پوشید می دید، ابتدا خودش را تمیز و مرتب کرده و لباس زیبایی می پیش از اینکه جدیدیا را

  .اما فرصتی براي این کار بدست نیاورده بود. کرد می درست

رفتن ورنا  در روزِکه هایی  شاید اشک. آورد می ناآشنا را به یادي  کرد، او نیز آن بارقه می جدیدیا را لمسي  شاید اگر گونه
پیش، به محض اینکه از لبانش ها  دانست سال می که ورناهایی  وعده. آورد می که داده بود را به یادهایی  ریخته بود و وعده

  .د شدخارج شدند و حتی قبل از آنکه انعکاسشان محو شود، شکسته خواهن
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فردا . او خسته بود. همانجا ایستاده و نگاهی به ردیف درها کرد. رفت می ورنا به راهرویی رسید که به سمت خوابگاه نوآموزان
او . در عوض ورنا مسیرش را عوض کرد. بود می بسیار خسته کنندهها  از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب کار کردن در اصطبل

  .داد می وابیدن باید انجامیک کار دیگر داشت که پیش از خ

 -------------------  

انجام شده بود تا مانند تاك انگوري به نظر هایی  سنگی که بر روي آن حکاکیي  پاشا در مقابل دري با چهارچوب و حاشیه
نیم  تاك، دري بزرگ از جنس چوب بلوط اندود شده، که قسمت باالي آن به حالت سنگیِهاي  در وسط شاخه. رسد، ایستاد

  .دایره بود، قرار داشت

  ".اینم از سیاهچالت". پاشا یک ابرویش را براي ریچارد باال برد

  "خواي منو اونتو زندانی کنی؟ می چطور. در نیست هیچ قفل و بستی روي قسمت بیرونیِ"

آزادي که هر وقت دلت تو . کنیم نمی ما پسرامونو قفل و بست". زده شده باشد رسید که پاشا از این سؤال شگفت می به نظر
  ".خواست بیاي و بري

  "منظورت اینه که آزادم تا همه جاي این ساختمونو بیام و برم؟". ریچارد اخمی کرد

تونی بري، یا اینکه اگه دلت خواست بري توي  می تقریباً همه جاي قصر رو. خواد بري می تو آزادي که هر جا دلت. نه"
  ".گذرونن قتشونو توي شهر میبیشترِ پسرا، مقدار زیادي از و. شهر

  .سرخ شد، و رویش را از ریچارد برگردانداش  آخر، اندکی چهرهي  با گفتن این جمله

  "زمیناي اطراف شهر چی؟"

 دونم که چه دلیلی نمی .تونی می البته که". را اندکی باالتر کشیداش  لباس آبیهاي  باال انداخت و سپس شانهاي  پاشا شانه
شهر، هیچکدوم از پسراي دیگه اونجا کاري ندارن، ولی هیچ چیزي ي  شی که بخواي بري توي حومهتونی داشته با می

  ".مانعت نیست که بخواي از قصر یا شهر خارج بشی

جنگل ي  درباره. اونجا به شدت خطرناکه. ولی باید از جنگل هاگن دور بمونی". پاشا آمدي  چروکی از روي نگرانی بر چهره
  "اده بودن؟ وقتی که داشتید میومدید به قصر، بهت نشون دادن که جنگل هاگن کجاست؟هاگن بهت هشدار د

  "شهر؟ي  حومهتونم برم توي  اي می تا چه فاصله". ریچارد با تکان سرش تأیید کرد
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ش یه  ودهراداهان مانع از این میشه که خیلی زیاد از شهر دور بشی؛ باالخره ما باید قادر باشیم که پیدات بکنیم، ولی محد"
  ".پیشگوهاست شعاع چندین کیلومتري در اطراف قصرِ

  "چند کیلومتر؟"

  ".کنم تقریباً تا اول سرزمین وحشیا بتونی بري می فکر. بیشتر از اونی که دلت بخواد بري"

  "منظورت باکا بان ماناست؟"

  ".تقریباً تا اونجا بشهفکر کنم ". پاشا با تکان سرش تأیید کرد

  "و نگهبانی؟بدون هیچ محافظ "

بعد از اینکه . کنم می فعالً بیشتر جاهایی که میري، منم همراهیت. تو رو به من سپردن". پاشا دستانش را به کمرش زد
  ".هر وقتی که خواستن خودشون برن اینور و اونور تونن می بیشتري پیدا کردن،ي  پسرامون تجربه

  "برم؟تونم خیلی ساده به همه جا  می هر وقت دلم بخواد،"

من بهت درس میدم، و چند تا از خواهراي . و باید موقع درسات حاضر باشی. کنی می خوب، البته تو اینجا توي قصر زندگی"
کنیم  می دیم که هانت رو لمس کنی، و وقتی که بتونی اینکارو انجام بدي، شروعمی ما بهت یاد. کنن می دیگه هم این کارو

  ".به آموزش اینکه چطور کنترلش کنی

  "چرا خواهراي مختلف؟ چرا فقط یه خواهر درس نده، یا فقط تو درس ندي؟"

بیشتري از من دارن، و دانششون ي  در ضمن خواهرا تجربه. کنه می چون بعضی وقتا هانِ افراد خاصی باهم بهتر کار"
ي متعددي بهت درس میدن، تا تونن کمکت کنن، و بنابراین خواهراب ممکنه یک یا چند نفر از خواهرا باشن که بهتر. بیشتره

  ".کنی می وقتی که کشف کنیم با کدومشون بهتر از همه کار

  "خواهر ورنا هم یکی از این معلماست؟"

حاال اون یه . اون دیگه مستحق این عنوان نیست. ورنا دیگه یه خواهر نیست". پاشا از زیر ابروهایش نگاهی به او انداخت
نوآموزا، به غیر از اون یه نفري که مسئول تو شده، که من باشم، اجازه ندارن . صداش کردنوآموزه و باید فقط به اسم ورنا 

یه ي  وظیفه. نوآموزاي سطح یک، مثل ورنا، اجازه ندارن که هیچ سر و کاري با پسرامون داشته باشن. بهت درس بدن
  ".نوآموز یادگرفتنه، نه یاد دادن
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. نمود می این برایش لفظ عجیبی. ورنا را در ذهنش فقط با نام ورنا تصور کند خواهرکرد که هرگز بتواند  نمی ریچارد فکر
  "کی دوباره یه خواهر میشه؟"

من وقتی که بچه بودم شروع به . نوآموزاي دیگه پیشرفت کنهي  اون باید به عنوان یه نوآموز خدمت کنه و مثل همه"
یه روزي، اگه ورنا هم . کشیده تا این فرصت بهم داده بشه اینهمه مدت براي من طول. سابیدن ظرفا توي آشپرخونه کردم

  ".تا اونموقع، ورنا یه نوآموزه. کنه تا یه خواهر نور بشه می با پشتکار من کار کنه، اونوقت اونم فرصت این رو پیدا

او دوباره یک خواهر تا زمانی که . اینکه خواهر ورنا بخاطر او تنزل درجه بیابد، به شدت عصبانی بودي  ریچارد از اندیشه
  "و براي چیه که ما اجازه داریم آزادانه بگردیم؟". ریچارد موضوع را عوض کرد. باید یک پیرزن شده باشد می میشد،

 کههایی  کم محل د هانتونو کنترل کنید، اونوقت کمیه روزي، وقتی که یاد بگیری. چون شما تهدیدي براي مردم نیستید"
ترسن؛ وقایع تأسف انگیزي در  می تونن قدرتشونو استفاده کنن می مردمِ شهر از پسرایی که .تونید برید محدود میشه می

گذشته اتفاق افتاده؛ و بنابراین وقتی که یه پسر توي استفاده کردن از هانش ماهر میشه، اونوقت به کلی حق ورود به شهر 
ودیتاي بیشتري براشون وضع میشه، تا نزدیک کنن، محد می همونطور که پسرا به سمت جادوگر شدن پیشرفت. رو نداره

  .اون اواخر و زمان آزاد شدنشون که محدود میشن به قسمتاي خاصی از قصر

  ".دونم که کجا هستی می راداهانت همیشهي  من بوسیله. خواد بري می فعالً تو آزادي که تقریباً هرجایی دلت ولی"

  "چیز لعنتی منو پیدا کنه؟ ایني  تونه بوسیله می منظورت اینه که هر خواهري"

تونه، چون قبالً این راداهان رو نگه داشته و قدرتش رو تشخیص میده، و از  می فقط اون کسی که اینو به تو داده. نه"
بفهمم که کجا هستی، بنابراین باید به هانم اجازه بدم که حس منحصر بتونم همیشه اونجایی که من مسئول تو هستم، باید 

  ".رو بشناسه بفرد راداهانت

که در تمام اطراف اتاق قرار هایی  با یک حرکت دستش از راست به چپ، چراغ. پاشا در را باز کرده و وارد اتاق تاریک شد
  .داشتند، ناگهان مشتعل شدند

  ".باید این حقه رو یادم بدي": ریچارد زیر لب گفت

  ".ز بین چیزاي متعددي هست که بهت یاد میدمترین کار ا و این ساده. این فقط هان من هست .این یه حقه نیست"

. پیچیده ترسیم شده بودندهایی  مختلف به شکل طرحهاي  به رنگهایی  سقف اتاق بزرگ، خطهاي  در اطراف گچبري
 ضخیم، موجدار و به رنگ آبیِهایی  بلند با پردههایی  پنجره. مزین شده بودند رنگی گرم و سرخاز هایی  دیوارها با ردیف
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بیشترِ سطح . با یک ستون سفید در هر طرفش، در آنجا قرار داشتاي  شومینه. شدند می گ، به سمت آسمان شب بازپررن
رسیدند، در  می که به نظر خیلی راحتهایی  و مبلها  صندلی. ضخیم پوشیده شده بودهایی  فرشي  چوبی زمین، بوسیله

  .اطراف اتاق، و جلوي شومینه چیده شده بودند

کوله را از روي دوشش پایین آورده و آن را به دیوارِ . دوبار در این اتاق جا خواهد شداش  کرد که تمام خانه می فکرریچارد 
  .تیردان و کمانی که زهش باز شده بود را نیز به حالت ایستاده کنار آن گذاشت. کنارِ شومینه تکیه داد

به رنگ کرِم هایی  درست شده بود و پردهاي  شیشههاي  راست رفت، به سمت یک در دو لنگه که از مربعبه سمت ریچارد 
ل، سنگیِ مملو از گُهاي  گلدان. در آنسوي درها یک بالکن وسیع و مشرف بر شهر قرار داشت. یکدست آن را پوشانده بودند

سمت مرمرین گذاشت و به ي  ریچارد انگشتانش را بر روي نرده. چیده شده بودند اطراف کف سنگیِ یکدست بالکندر 
  .شهر، به جایی که از آن آمده بود نگاه کردي  راستش، در آن سوي نورهاي سوسوزننده

  ".غروب آفتاب از این بالکن خیلی قشنگه": پاشا گفت

که به سمت شهر و هایی  ها، نگهبانان، و پل ها، جاده او حیاط پایین دست، دروازه. داشتبه غروب آفتاب ناي  ریچارد عالقه
  .از تمام آنها در ذهنش درست کنداي  سعی کرد تا نقشه. رفتند را بررسی کرد می وراي آنهاي  تپه

در آنسوي در، اتاق خوابی قرار داشت که . بلند به سمت دیگر اتاق، و دري که آنجا بود رفتهاي  به داخل برگشته و با قدم
 ریچارد تابحال دیده بود، و لحافی به رنگ بنفشِدر آن اتاق، بزرگترین تختی قرار داشت که . تقریباً به بزرگی اتاق اصلی بود

دیگر، به بالکنی دیگر باز میشد، اما این بالکن به سمت جنوب بوده و  ايِ شیشهي  دولنگه یک درِ. پررنگ آن را پوشانده بود
  .از سطح دریا داشتاي  منظره

شغول تماشاي قسمتی از قصر است که در م ریچاردمتوجه شد که او  ".گی داره، یه نماي رومانتیکنماي قشن": پاشا گفت
اونطرف اون حیاط، خوابگاه بعضی از خانوماست، و بیشتر خواهرا همونجا ". پاشا با انگشتش اشاره کرد. زیر بالکن قرار دارد

 :زیر لب اضافه کرد. رویش را گرداند "!باید از اونا دور بمونی، مرد جوون". انگشتش را براي ریچارد تکان داد ".هستن
  ".مگه اینکه یه خواهر تو رو به اتاقش دعوت کنه"

من یه نوآموزم، اگرچه امیدوارم که اگه . نه". دخترانه کرداي  پاشا خنده "تو رو چی صدا کنم؟ خواهر پاشا؟": ریچارد پرسید
  ".تا اونموقع، اسمم فقط پاشاست. تو ارزش خودمو ثابت کنم، تبدیل به یه خواهر بشمي  بوسیله

  "تونی اسممو به خاطر بسپري؟ نمی .اسم من ریچارده". سمت او چرخید و نگاهی جدي به چشمان او انداخت ریچارد به

  "...گوش کن ببینم، تو رو به من سپردن و "
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تبدیل به یه خواهر بشی، چون اگه دائم  در سخته، هیچ شانسی نداري که هیچوقتیه اسم برات اینق اگه به خاطر سپردنِ"
 تترتیبی میدم که به سرعت توي آزمون کنی، منمچیزایی غیر از اسم خودم تحقیر  ا منو با صدا کردن بااي سعی کنی تبخو

متوجه ". او خیره شده بود، از باالي سر به سمت او خم شدي  ریچارد همانطور که به چشمان گشاد شده ".شکست بخوري
  "!شدي، پاشا؟

حق نداري ". را باالتر گرفتاش  اندکی چانه "...براي من بلند کنی، مردتو حق نداري صداتو ". پاشا آب دهانش را قورت داد
  ".صداتو براي من بلند کنی، ریچارد

در حس و حالی نبود که در  ریچارد امیدوار بود که پاشا بحث را در همین حد رها کند؛ او اصالً ".ممنونم. حاال بهتر شد"
  .مقابل نامهربانی، نرمش و مالطفت نشان دهد

این بالکن نماي کمتري از آن چیزهایی داشت که ریچارد به آنها عالقمند بود، و بنابراین به داخل . د رویش را برگرداندریچار
  .اتاق خواب برگشت

  "....گیري، یا اینکه من می تو یا یمقدار ادب و نزاکت یاد. گوش کن ببین چی میگم ریچارد". پاشا پشت سر او آمد

  .و تقریباً با او تصادم کرد هپاشا ناگهان در جاي خود متوقف شد. ریچارد به سمت او چرخید. شد صبرش لبریزي  دیگر کاسه

به نظرم میاد که این اولین ". پاشا حرکتی نکرد "تو قبالً هیچوقت مسئولیت کسی رو به عهده نداشتی، درست میگم؟"
 تجربه هستی، فکر از اونجایی که بی. ب کنیباري هست که یه مسئولیتی رو بهت میسپرن، و تو هم ترسیدي که کارتو خرا

 داري چه کار فهمی که رن و به نظرشون میاد که تو میخو می گولکنی که اگه مثل یه حاکم مستبد رفتار کنی، دیگران  می
  ".کنی می

  "...خوب، من"

  .ریچارد اندکی بیشتر خم شد و صورتش را به او نزدیکتر کرد، و صداي پاشا قطع شد

چیزي که باید ازش بترسی اینه . تجربگیت توي راهنمایی و هدایت دیگران بشم، پاشا ین بترسی که من متوجه بینباید از ا"
  ".که من تو رو بکشم

  ".به خودت جرأت نده که منو تهدید کنی". چشمان پاشا با آزردگی و خشم باریک شدند
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اینکه با افاده و تکبر اینور و . نانوشته رو رعایت کنیش بتونی یه سري قوانین  یه روش که بوسیله. براي تو این یه بازیه"
و تمرینش بدي تا دست و پاتو بلیسه، و به  ششی و با خودت به اینجا و اونجا ببریکوچولوتو بکي  تولهي  اونور بري و قالده

  ".این روش ارتقاء درجه پیدا کنی

موضوع مرگ و . براي من این یه بازي نیست، پاشا". تر کرد را به هم ساییده و صدایش را آهستههایش  ریچارد دندان
من فقط همونقدر . کردن، درست مثل یه جونور وحشی، یا مثل یه برده یه زندانی هستم که با یه قالده حبسممن . زندگیه
این وسیله دونم که قراره به دست شما شکنجه بشم، تا به  می .زندگی خودمو در اختیار دارم که شماها بهم اجازه بدید کنترلِ
  .منو بشکنیدي  اراده

  ".من دارم وعده میدم. کنم نمی من تهدید. کنم می کنی من دارم تهدید می تو در اشتباهی، پاشا، اگر که فکر"

  ".خوام دوستت باشم می من. کنی نیستم، ریچارد می من اون کسی که تو فکر": پاشا با صداي ضعیفی گفت

هیچوقت پشتتو به من ". یک انگشتش را در مقابل صورت پاشا باال گرفت ".من هستی تو زندانبانِ. تو دوستم نیستی"
  ".کشم، درست همونطور که آخرین فردي که منو با یه قالده زندانی کرده بود کشتم می نکن، چون تو رو

خوام  می من. ونطوري نیستیمدونم که قبالً چه اتفاقی برات افتاده، ولی ما ا نمی ریچارد، من". پاشا با حیرت چند بار پلک زد
  ".یه خواهر نور بشم تا به مردم کمک کنم که خوبیِ خالق رو ببینن و درك کنن

او کارهاي . تقال کرد تا آن را تحت کنترل نگه دارد. ریچارد به شکل خطرناکی نزدیک به آن بود که کنترل جادو را آزاد کند
  ".فقط اونچیزي که بهت گفتم رو فراموش نکن. م الهیات شما ندارمبه علاي  من عالقه". دیگري براي انجام دادن داشت

. لطفاً منو ببخش. تکردم از اسم خودت صدات کردم و عصبانی خوام که با اسمی غیر می معذرت. باشه". پاشا لبخندي زد
و داشتم همونطور که کردم باید انجام بدم،  می کردم که فکر می فقط داشتم کاري رو. من تا حاال این کارو انجام ندادم
  ".کردم می تمرین داده شدم، قوانینو رعایت

  ".کمتري داري باش و اونوقت توي زندگیت دردسر فقط خودت. قوانینو فراموش کن"

با انگشتش  ".که من فقط سعی دارم کمکت کنم، پس منم همین کارو انجام میدم یکنه تا باور کن می اگه این بهت کمک"
  ".تختي  ن روي لبهبشی. بیا". اشاره کرد

  "براي چی؟"
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. به حالت نشسته افتاد ،تختي  او از عقب بر روي لبه. اگرچه پاشا حرکتی نکرد، اما ریچارد هل دادنی نرم را احساس کرد
  "...اینکارو "

  .پاشا جلو آمده و میان پاهاي او ایستاد

انم، راداهان تو رو بشناسه، تا همیشه بتونم بفهمم که قبالً بهت گفتم که باید اجازه بدم تا ه. بذار کارمو انجام بدم. هیس"
  ".کجایی

درست جلوي صورت هایش  سینه. پاشا چشمانش را بست. پاشا دستانش را در دو طرف گردن او و بر روي قالده قرار داد
 هش پایین رفتتا نوك انگشتان پای ز نرمی را احساس کرد کهحس گزگریچارد . کردند می حرکت ،ریچارد بوده و با هر نفس

کشید،  می اندکی ناخوشایند بود، اما نامطبوع نبود، و در واقع هرچه بیشتر طول ،این حس. و دوباره از میان بدنش باال آمد
  .بهتر میشد

در حال رسید که دنیا  می به نظر. آور بود نبود آن حس براي ریچارد رنجاي  لحظه ی که پاشا دستانش را برداشت،هنگام
  .ریچارد سرش را تکان داد تا ذهنش صاف شود. نواخت می در گوششاي  و صداي همهمهبوده ر خود به دوچرخیدن 

  "چکار کردي؟"

در حالی که قطره اشکی از . رسید می زده به نظر پاشا اندکی بهت ".فقط به هانم اجازه دادم که راداهان تو رو بشناسه"
  ".و همینطور یمقدار از هان تو، از وجود تو". دادبه پایین سرازیر میشد، آب دهانش را قورت اش  گونه

  .ریچارد ایستاد. پاشا رویش را گرداند

  "م؟ دونی من کجا هستم؟ از روي قالده می حاال دیگه همیشهمعناش اینه که "

. افتصدایش کنترل خود را بازی. پاشا سرش را به ضعیفی تکان داد و تأیید کرد، و به آرامی به سمت دیگر اتاق حرکت کرد
  "بخصوصت چیه؟ نیازهايچه چیزایی رو براي غذا ترجیح میدي؟ "

  ".خورم نمی من گوشت"

  ".این یکی رو تابحال نشنیده بودم". را متوقف کردهایش  پاشا قدم

  ".نم که دیگه پنیر هم دوست ندارمو فکر ک"

  ".خاص تو چیهبه آشپزا میگم که شرایط ". تأمل کرد و سپس به قدم زدن ادامه داداي  پاشا لحظه
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  .باید از دست او خالص میشد. گیري در ذهن ریچارد بود و پاشا در آن نقشی نداشت در حال شکلاي  نقشه

شلوارهایی با بافتی صاف و . فاخر بودهاي  آنجا پر از لباس. پاشا به سمت یک جارختی بلند و ساخته از چوب کاج رفت
هایی با هر  کت دار بودند، و بعضی پلیسهو  آن بود که اکثراً سفید بودهن در ظریف وجود داشتند و حداقل یک دوجین پیراه

  .در آن دیده میشد رنگ

  ".اینا مال تو هستن": پاشا گفت

  "یه مرد بزرگ هستن؟ي  اگه همه غافلگیر شده بودن که من بزرگ شدم، براي چی اینا به اندازه"

 کشید و باال نگه می کرد و بعضی از آنها را بیرون می آنها را لمسکرد و تار و پود  می متفاوتی را بررسیهاي  پاشا لباس
  ".ورنا باید بهشون گفته باشه. دونسته می حتماً یه نفر". داشت تا نگاهی بهتر به آنها بیندازد می

  ".خواهر ورنا"

یک پیراهن  ".متأسفم ریچارد، ولی حاال دیگه فقط ورناي خالی هست". پاشا یک کت مشکی را به جاي خود برگرداند
  "از این خوشت میاد؟". سفید را بیرون کشید

  ".اگه چیزاي تجملی مثل اون بپوشم، احمقانه به نظر میام. نه"

ولی اگه ازش خوشت نمیاد، روي اون میز یه . به نظر من که خیلی هم خوشتیپ میشی". گري لبخندي زد اشا با عشوهپ
  ".تونی هرچی خودت پسندیدي بخري می ونوقترو نشون میدم و اهایی  خودم بهت توي شهر مغازه. مقدار سکه هست

بر روي آن قرار داشت و  اي نقرههاي  ر از سکهپاي  نقرهاي  کاسه. ریچارد نگاهی به میزي انداخت که سطح آن از مرمر بود
کرد،  می اي جنگل کاررا به عنوان راهنماش  اگر ریچارد تمام زندگی. طالیی بودهاي  طالیی پر از سکهاي  در کنارش کاسه

  .توانست حتی نیمی از این مقدار طال را بدست آورد نمی هرگز

  ".اون مال من نیست"

اگه . کنه می تأمینرو تو یکی از مهموناي قصري و قصر هم هر چیزي مهمونامون نیاز داشته باشن . البته که مال توئه"
رشها  تمام اون سکه ها  پاشا، یک کت قرمز رنگ با تزئینات طالیی بر روي شانه ".ننک می رو استفاده کردي، دوباره برات پ
  ".ریچارد، این یکی واقعاً بهت میاد". چشمانش برقی زدند. بیرون کشید یشها و سرآستین

  ".ست یه قالده رو حتی اگه با جواهرات هم بپوشونی، بازم یه قالده"
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جلوي  ".شبیه یه وحشی از توي جنگال شدي. نفرت انگیزهاون لباسی که تنت هست، . این هیچ ربطی به راداهانت نداره"
  ".بیا، اینو امتحان کن". کت قرمز رنگ را باز کرد

بلند، او هایی  بازوي او را محکم گرفت و با قدم. ریچارد کت را محکم از دست پاشا گرفت و آن را بر روي تخت پرتاب کرد
  .جلوي اتاق برد درِ را به سمت

  "!کنی؟ می ري چکاردا! صبر کن! ریچارد"

  ".شب بخیر، پاشا. بودهاي  امروز، روز پر مشغله. من خسته هستم". ریچارد در را باز کرد

. توي این لباس اصالً متمدن به نظر نمیاي. تر بشه کنم تا کمک کنم که ظاهرت مرتب می ریچارد، من فقط دارم سعی"
  ".شبیه یه جونور گنده شدي

  .آبی به رنگ لباس عروسی کیالن، رفتارش آرام شدرنگ انداخت،  می لباس آبی اوریچارد همانطور که نگاهی به 

  "!اصالً بهت نمیاد. اون رنگ بهت نمیاد": ریچارد گفت

  .ریچارد در را محکم بست. ایش به او خیره شده بود پاشا در راهرو ایستاده و با چشمان درشت و قهوه

در کنار شومینه رفت و اش  ریچارد به سمت کوله. هیچ نشانی از پاشا نبود. دصبر کرد و سپس راهرو را چک کراي  چند دقیقه
  .را با خود حمل کنداش  اضافههاي  الزم نبود تمام لباس. او به همه چیز نیاز نداشت. شروع به درآوردن وسائل کرد

ی بر روي فرش حرکت کرده و ریچارد به آرام. کوچکی به در زده شدي  انداخت، تقه می در حالی که داشت زه کمان را جا
ریچارد نیازي نداشت تا پاشا در اطرافش بگردد و به او . رفت می داد، پاشا از آنجا نمی شاید اگر ریچارد آن را پاسخ. گوش داد

  .داد می او کارهاي مهمی داشت که باید انجام. بگوید که چه چیزي بپوشد

  .با حرکتی ناگهانی در را باز کرد. ریچارد چاقویش را بیرون کشید. ودشاید پاشا نب. آرام دوباره به گوش رسیدي  صداي تقه

  ".خواهر ورنا"

یک ابرویش را براي ریچارد باال  ".کنم، ریچارد می ازت تعجب. دوید می همین االن پاشا رو دیدم که با گریه توي راهرو"
ترسیدم که وقتی اونجا منتظرم  می شده بودم ومن یه گوشه قایم . کردم چنین کاري برات اینهمه طول بکشه نمی فکر". برد

حاال مجبور بودي اشکشو ". آویزان بودهاي  موهاي موجدارش را پوشانده و بر روي شانه ،یک شال ".کسی مچمو بگیره
  "دربیاري؟
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"شو درنیاوردمخیلی خوش شانسه که خون."  

 "می تونم بیام تو؟". لبخندي کوچک به لبانش آمد. انداختهایش  ورنا، شال را از روي سرش برداشته و آن را بر روي شانه
و ضمناً اسمم فقط ": ورنا همانطور که از در وارد میشد گفت. ریچارد به نشان دعوت به داخل، دستانش را به اطراف گرفت

  ".من یه خواهر نیستم. ورناست

. صدات بزنماي  بتونم خودمو وادار کنم تا چیز دیگهکنم که  نمی متأسفم، ولی فکر". ریچارد چاقو را دوباره وارد قالفش کرد
  ".براي من، تو خواهر ورنا هستی

. بست، نگاهی به اطراف اتاق انداخت می ا پشت سرشرهمانطور که در  ".درست نیست که منو به عنوان خواهر صدا کنی"
  "وسائل زندگی چطوره؟"

ي  کنی، ولی من واقعاً درباره نمی دونم که حرفمو باور می خواهر ورنا،. یه پادشاه هم از اینا استفاده کنه، شرمنده نمیشهاگه "
  ".قصدم این نبود که مشکالت خودمو به دوش تو بندازم. اون اتفاقی که افتاد متأسفم

ي  یه دردسر دائم بودي، ریچارد، ولی براي اولین بار، این دردسر بوسیلهبراي من تو ". لبخندي وسیع بر صورت ورنا نشست
  ".یه نفر دیگه این بال رو سرم آورده. ایجاد نشدهتو 

ولی اون قسمتی که . من چنین قصدي نداشتم. ل رتبه به یه نوآموز پیدا کنیدونم که باعث شدم تو تنزّ خواهر، من می"
  ".اصطبال بود، اون قسمتش تقصیر خودت بود تويمربوط به فرستاده شدنت براي کار 

. من از ظرف شستن متنفرم". برقی در چشمان ورنا وجود داشت ".ر میان نیستن، ریچارداوضاع همیشه اونطوري که به نظ"
من توي یه آشپزخونه . نفرت داشتماي  وقتی که یه نوآموز بودم، وقتی که جوون بودم، از این کار بیش از هر چیز دیگه

  .خوشحال نیستم، و مخصوصاً وقتایی که دستام توي آب داغ باشن

. از بودن با اسبا خوشم میاد. کنن نمی بحثجر و  با به آدم جواب پس نمیدن، و باهاماس. خوشم میاد یشتراز اسبا خیلی ب"
کار  خواهر مارن فکر کرد که به اصطالح، افسارِ. رو نابود کردي و منم با جسوپ دوست شدمها  مخصوصاً از وقتی دهنه

  ".خواست می داد که من دلم می ه، ولی اون داشت کاري رو انجامدشوخدست 

ولی هنوزم . کنم می بهت افتخار. تو یه زن خیلی بدجنس هستی، خواهر ورنا". ریچارد با یک طرف دهانش لبخندي زد
  ".متأسفم که بخاطر من دوباره شدي یه نوآموز
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دستورات  و اینم تقصیر تو نیست؛. مهم نیست چطوري .من اومدم اینجا که به خالق خدمت کنم". باال انداختاي  ورنا شانه
  ".اسقف چیزیه که باعث شد من به نوآموز تقلیل درجه پیدا کنم

  "منظورت دستوراتیه که توي کتابچه نوشته بود؟ اون بهت دستور داده بود که از قدرتت روي من استفاده نکنی، مگه نه؟"

  "دونی؟ می اینو از کجا"

هیچوقت از قدرتت ، ولی بیرون بزنهخواست از دهنت آتیش  می تو معموالً اونقدر عصبانی بودي که. فکر کردم و فهمیدم"
تا تماشا کنی  داشتی میکنم چنین اتفاقی بیافته، مگه اینکه دستور اکید  فکر نمی. براي متوقف کردن من استفاده نکردي

اشته باشه که از تونه وجود د اي می باالخره اگه راداهان براي کنترل کردن استفاده میشه، چه دلیل دیگه. ولی دخالت نکنی
  "این کنترل استفاده نکنی؟

  "دونستی؟ می چند وقته که اینو. تو خودت هم آدم خیلی بدجنسی هستی، ریچارد". ورنا سرش را براي خودش تکان داد

  "براي چی اومدي اینجا خواهر؟. از وقتی که کتابچه رو توي برج خوندم"

مدت طوالنی همچین فرصتی یه حداقل تا . کنم نمی فرصتی پیدا از فردا دیگه همچین. خواستم ببینم حالت چطوره می"
نوآموزاي سطح یک اجازه ندارن هیچ سر و کاري با . بدستم نمیاد، تا زمانی که دوباره به یه خواهر نور ارتقا پیدا کنم

  ".مجازات همچین کاري خیلی هم شدیده. جادوگراي جوون داشته باشن

اگه بگیرنت، تا آرنجت باید بري  .نباید میومدي اینجا. شکنی می و اونوقت داري قوانین رو اولین روزت به عنوان یه نوآموزه"
  ".توي آب داغ و ظرفاي نشسته

  ".بعضی چیزا مهمتر از قوانین هستن". باال انداختاي  ورنا شانه

  "براي چی نمیشینی؟". ریچارد با دیدن نگاه غیرمتمرکز و دور دست در چشمان ورنا اخمی کرد

و براي اینکه اینو برات ". بیرون کشیدهایش  چیزي را از یکی از جیب ".فقط اومدم که به یه قولی عمل کنم. وقت ندارم"
  ".بیارم

  .ورنا دست او را بلند کرده و چیزي را در آن گذاشت، سپس انگشتان ریچارد را به دور آن بست

  .اً زانوانش قدرت خود را از دست دادندهنگامی که ریچارد انگشتانش را گشود و نگاهی انداخت، تقریب

  .از موي کیالن بود که ریچارد آن را به دور انداخته بوداي  تش، دستهدرون مش
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  ".اولین شب، اولین شبی که باهم بودیم، اینو پیدا کردم". خواهر ورنا دستانش را به هم گرفت

  "پیداش کردي؟منظورت چیه که ": ورد پرسیدبیاریچارد بدون اینکه نگاهش را باال 

بعد از اینکه خوابت برد، بعد از اینکه تصمیم گرفتی منو نکشی، من ". ورنا به عقب خم شده و نگاهش را روي سقف باال برد
  ".رفتم یه قدمی زدم و اینو پیدا کردم

  ".اونو آزاد کردم تونم اینو قبول کنم، من نمی": به سختی خودش را وادار کرد تا بگوید. چشمان ریچارد به آرامی بسته شدند

اینو فراموش کنی که اون  بهش قول دادم که بهت اجازه ندممن . کیالن فداکاري بزرگی کرده تا جون تو رو نجات بده"
  ".دوستت داره

  .دستش رعشه داشت. عضالت پاهایش به لرزه افتاده بودند. قدرت جسمانی ریچارد محو شده بود

  ".من آزادش کردم. دور کرد اون منو از خودش. تونم اینو بگیرم نمی"

من از قوانین تخلف . لطفاً، به عنوان یه لطفی در حق من، اینو بگیر. اون دوستت داره، ریچارد": خواهر ورنا به نرمی گفت
امروز دوباره بهم . به کیالن قول داده بودم تا اطمینان حاصل کنم که تو بدونی که اون دوستت داره. کردم تا اینو برات بیارم

  ".واقعی چه چیز کمیابیه دآوري شد که عشقِیا

  .افتاده باشدهایش  کرد که گویی وزن تمام قصر بر روي شانه می ریچارد حس

اگه آدم کسی رو دوست داشته باشه، . خواد نمی دونم که اون منو می ولی. به عنوان یه لطف در حق تو. خیلی خوب، خواهر"
من دوستش دارم، و . خواست آزاد باشه می اون. کنه نمی ببنده؛ اونو از خودش دورخواد که یه قالده دور گردنش  نمی ازش

  ".بنابراین آزادش کردم

عشق چیز . یه روزي، ریچارد، امیدوارم که درك کنی اون چقدر فداکاري کرده، و واقعی بودن عشقش رو متوجه بشی"
چه حوادثی رو در آستین داره، ولی یه روزي دوباره عشق  دونم که زندگی براي تو من نمی. ارزشمندیه، و نباید فراموش بشه

  .کنی می رو پیدا

  ".من توي پیشنهادم صادق هستم، ریچارد. کنم که االن بیش از هر چیزي به یه دوست احتیاج داشته باشی می ولی فکر"

  "تو حاضري این قالده رو از گردنم باز کنی؟"
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این کار بهت صدمه . تونم، ریچارد نمی". سنگین از افسوس به گوش رسید صدایش با لحنی. ساکت بوداي  ورنا براي لحظه
  ".اون قالده باید سرجاش بمونه. من وظیفه دارم که زندگی تو رو حفظ کنم. رسونه می

دشمن و توي دستاي دشمن ي  من توي منطقه. من هیچ دوستی ندارم". ریچارد سرش را به نشان فهمیدن تکان داد
  ".هستم

پاشا به نظر میاد که خانم . قانعت کنمولی متأسفانه به عنوان یه نوآموز فرصت اینو نخواهم داشت که . نداره این حقیقت"
  ".الزم داري تتو یه دوس. سعی کن باهاش دوست بشی، ریچارد. خوبی باشه جوونِ

  ".دي بود، خواهرتک کلماتی که امروز گفتم ج تک. تونم با کسی که ممکنه مجبور باشم بکشمش دوست بشم نمی من"

بعضی وقتا راحتتره که با افراد همسن خودت . ولی پاشا تقریباً همسن خودته. دونم می .دونم، ریچارد می": ورنا زمزمه کرد
  .کنم اونم دلش بخواد که دوستت باشه می فکر. دوست بشی

بین یه ي  رابطه. وون اهمیت دارهاهمیت داره که براي یه جادوگر جبراي اون به عنوان یه نوآموز، این دوره همونقدر "
 ارتباط و وابستگی که بین اونها ایجاد میشه و رشد. منحصر بفردهي  نوآموز و جادوگري که بهش سپرده شده، یه رابطه

  .مونه می کنه، خیلی خاص هست و در طول عمر هر دو باقی می

حاال، براي اولین بار، اون . تمام زندگیش اون یه شاگرد بوده، یه نوآموز بوده. پاشا هم االن خیلی اضطراب و وحشت داره"
. میشن ر دوشون دارن وارد یه زندگی جدیده. ینن، بلکه دخترا هم تحت تعلم هستنب می پسرا آموزشنه تنها . شده معلم

  ".چیز خاصهاین یه  ،براي هر دوشون

  ".تنها رابطه همینه. و ارباب برده"

سعی کن  .ه باشهرفتپاشا به عهده گي  مثل وظیفهاي  شک دارم که هیچ نوآموزي تابحال وظیفه". ورنا نفس عمیقی کشید
 به سختی ،دونه که خود اسقف هم اگه بود می خالق. تو بر بیادي  تونه از عهده می پاشا به سختی. درکش کنی، ریچارد

  ".تو بربیادي  تونست از عهده می

  "، خواهر؟ل شده کسی رو بکشی که دوستش داشته باشیتابحا". ریچارد به ناکجا خیره شد

  "...خوب، نه"

 جادوم زندانی کرد، همونطور که خواهرا این کاروي  دنا منو بوسیله". ریچارد آجیلی را که بر گردنش آویزان بود بلند کرد
  .کنن می همونطور که خواهرا این کارو اون یه قالده دور گردنم گذاشت،. کنن می
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کنم که اون  می من درك. کافی مجنون شده بود تا همون کارو با من بکنهي  نقدر دنا رو شکنجه داده بودن که به اندازهوا"
حاضر بودم هر کاري که اون میگه انجام بدم تا دست از شکنجه کردنم  تونست این کارو بکنه، چون خودم می چطور
  ".برداره

  .شکافت نبود می آجیل وجودش راي  ریچارد تقریباً متوجه دردي که از ناحیه

 این تنها راهی بود که". یک قطره اشک از صورتش به پایین سرازیر شد ".کردم، و دوستش داشتم می من اونو درك"
شته باشم، تونستم چون من تونستم دوستش دا. کرد می اون، قدرت خشمِ شمشیرو کنترل. تونستم از دستش فرار کنم می
  ".شمشیر حقیقت رو سفید کنمي  تیغه

  "شمشیرو سفید کردي؟ي  خالق عزیز، تو تیغه": خواهر ورنا با چشمانی گشاد شده زمزمه کرد

تونستم  می فقط اونموقع. مجبور بودم عشق اونو وارد قلبم کنم". ریچارد چشمانش را بسته و با تکان سرش تأیید کرد
کرد، تیغه رو توي  می تونستم وقتی که اون داشت با محبت به چشمام نگاه می فقط اونموقع. کنمشمشیرو سفید ي  تیغه

  .تونستم بکشمش و فرار کنم می فقط بخاطر اینکه دوستش داشتم،. بدنش فرو کنم

  ".تونم خودمو ببخشم نمی تا زمانی که زنده هستم، هیچوقت"

  "خالق عزیز، با این فرزندت چه کردي؟": کنان گفت زمزمه. خواهر ورنا او را مدافعانه در آغوش گرفت

 گانه رفتار من دارم بچه". چشمانش را پاك کرد ".برو خواهر، قبل از اینکه توي دردسر بیفتی". ریچارد او را به عقب هل داد
  ".کنم می

  "چرا قبالً اینو بهم نگفتی؟". او را محکم گرفتي  ورنا شانه

و در ضمن تو جزو دشمنا هستی، . این چیزي نیست که بهش افتخار کنم". کشیداش  ریچارد آستینش را بر روي بینی
به خواهراي دیگه هم حقیقتو گفتم؛ امروز من حقیقتو بهت گفتم، ". ریچارد نگاهی به چشمان مرطوب ورنا انداخت ".خواهر

من یه . مرگمي  من آورنده. شمخواهر، من توانایی اینو دارم که هر کسی رو بک. کشم می من هر کسی که الزم باشه رو
  ".خواست ازش دور بشم می براي همین بود که کیالن. هیوال هستم

یه . کرد جونتو نجات بده می اون داشت سعی. اون دوستت داره ریچارد". ورنا موهاي او را از روي صورتش به عقب زد
  "میشه؟ تو حالت خوب. برم دیگه باید. سفممتأ". ورنا نفس عمیقی کشید ".روزي متوجه این قضیه میشی
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به نظرم قراره من آخرش مجبور بشم خواهرا . به نظرم قراره جنگ بوجود بیاد. فکر نکنم، خواهر". بود لبخند ریچارد بیروح
  ".امیدوارم که تو یکی از اونا نباشی. رو بکشم

  ".در نظر گرفته ونم چیزایی رو براي آیندهدونیم که خالق چه  نمی ما هیچوقت". او کشیدي  ورنا انگشتانش را بر روي گونه

کنی به خواهري برگردونده  می کنم که تو خیلی زودتر از اونی که فکرشو می اگه این خالقتون هیچ قدرتی داشته باشه، فکر"
  ".شی، خواهرب

  ".ه باشتایمان داش. موفق باشی ریچارد. د برممن بای"

او باید همین . را به دوش گرفتاش  انداخته و کولهاش  ش را بر روي شانهبه محض اینکه ورنا از آنجا رفت، ریچارد ردای
چک کرد که . ترسیدند، همین اکنون که هنوز در شک و تردید بودند می کرد، همین اکنون که آنها هنوز از او می اکنون عمل

الکن میشد، کمانش را بر روي قالب کرد و همانطور که وارد باش  تیردان را بر روي کوله. شمشیر در قالفش آزاد باشد
  .انداختاش  شانه

نرده ي  گذاشته و سپس از لبههایش  چاقویش را میان دندان. کرد سنگی قالبي  با یک گره روان، طناب را به نردهریچارد 
  .به آن سمت رفت، به میان تاریکی، جایی که به آن تعلق داشت

  

  پنجاه و یکمفصل 

  

  

ها  کوچکی که بر رویشان گوشتهاي  آتش. تانیمورا کاسته باشد هاي اناز تعداد مردمِ درون خیاب رسید که شب به نظر نمی
زدند  می مردانی به سمت ریچارد فریاد. هنوز کسب و کارشان رونق داشتها  شدند، هنوز روشن بوده و دستفروش می کباب

کردند تا او را ترغیب به خریدن هر  می دیدند، تالش می او راي  مردم هنگامی که قالده. بیاندازدکه بیاید و با آنها تاس 
 آنها خندیده و. گفت که پولی ندارد می ریچارد به آنها. چیزي کنند، از غذا گرفته تا گردنبندهاي ساخته از صدف براي بانویش

فرو برده و به راه هایش  ریچارد سرش را در شانه. اخت خواهد کردهر چیزي که او بخواهد را پردي  گفتند که قصر هزینه می
  .داد می رفتن ادامه
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 و سعی هکشید چسبانیدند و در حال خنده و لبخند، دستشان را بر بدن او می نما، خود را به او نازك و بدنهاي  زنانی با لباس
توانست باور  می دادند که او به سختی می به ریچارد یدهایآنها پیشنها. او برسانندهاي  کردند انگشتانشان را به داخل جیب می
  .کرد می این کار را اما نگاه خشمگین ریچارد. کرد نمی ها، آنان را متفرق هل دادن این زن. کند

ز را پشت سر گذاشته بود، اها  و آتشها  ها، شمع ها، چراغ ریچارد از این که شهر را پشت سر گذاشته بود، از اینکه نور مشعل
روشن در زیر نور ماه، در  هنگامی که در میان دشت. اینکه بوها و صداها را پشت سر گذاشته بود، خیالش راحت شده بود

نگاهی به نورهاي سوسو اش  رفت، از روي شانه می باالها  همانطور که از تپه. کشید می تر نفس شهر بود، راحتي  حومه
  .زننده انداخت

 .ر دور شود چه اتفاقی خواهد افتادکرد که اگر بیش از حد از قص می دور گردنش بود، و به این فکربه ي  دائماً متوجه قالده
اگرچه طبق آن چیزي که پاشا به او گفته بود، مرز قالده چندین کیلومتر دورتر از جایی بود که ریچارد قصد رفتن به آن را 

  .اشد و اینکه افسارش ناگهان به آخر رسیده و کشیده شودبا اینحال، نگران بود که مبادا پاشا اشتباه کرده ب. داشت

تر در  کمی آنطرف. بر شهر اشراف داشت را از نظر گذرانداي  مرتفعی که با فاصله علفزارِ. قابل قبول رسیداي  باالخره به نقطه
در . قد علم کرده بودند درختان قدیمی را ببیند که در نور ماهي  توانست شمایل تیره می ،اي باطالقی ت، در منطقهیک سم

  .به سیاهی مرگ کمین کرده بودندهایی  شکاف میان درختان، سایه

به هايِ  براي رفتن به میان الیه ه خیره شده و اشتیاقی محو و پایدارانگیز و تهدید کنند ریچارد براي مدتی به آن نماي غم
. مشتاق این بود که به آنجا برود و جادو را فرا بخواندچیزي در درونش، . ، او را میخکوب کرده بودآنجا شبِي  کمین نشسته

خارج شدن دهد، به جنونِ خشم ي  چیزي در درونش، شدیداً مشتاق آن بود که خشم را احضار کند، و به جنونِ آن اجازه
  .خارج شدن دهدي  خودش اجازه

بودند، عصبانیتش از اینکه یک زندانی بیچاره از اینکه او را اسیر کرده اش  کرد که گویی ناراحتی و ناامیدي می اینگونه حس
دانست در آینده چه اتفاقی برایش خواهد افتاد، و دلتنگی و اندوهش براي کیالن، همگی نیاز به  نمی بود، ترسش از اینکه

ي  دهاي، آن جنگل به او وع به گونه. کوبیب آزاد شدن داشتند، مانند آنکه در هنگام عصبانیت مشتت را بر روي یک دیوار
  .داد می چنین آسایش و عقده واکردنی را

ي  چاقویش، یک کپه از تراشهي  بوسیله. ریچارد باالخره رویش را از جنگل هاگن برگرداند و مشغول جمع کردن هیزم شد
با کوبیدن سنگ چخماق به فوالد، ابتدا . گود کرده بود، گردآوري کردهایش  چکمهي  چوب را در مکانی برهنه که بوسیله

هنگامی که . گذاشت ها را به دود کردن انداخت، و هنگامی که کامالً مشتعل شده بودند، مقداري هیزم بر روي آنها  تراشه
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در مدتی که . حبوبات کردرا بیرون آورد، در آن آب ریخت و شروع به پختن برنج و اي  آتش به خوبی راه افتاده بود، قابلمه
  .نان محلی که هنوز برایش باقی مانده بود را خوردمنتظر بود تا غذا پخته شود، مقداري 

شهر . همانطور نشسته و با دستانش که در اطراف زانوانش حلقه شده بودند، مشغول تماشاي جنگل تاریک، جنگل هاگن شد
تماشا  آسمان را نیز. بودها  آسمان در باالي سرش، سایبانی درخشنده از ستاره. زد می را در دور دست تماشا کرد که سوسو

  .گیرد می از ستارگان رااي  دسته کرده و منتظر بود تا شبهی آشنا را ببیند که جلوي نورِ

هنگامی که دستانِ خزپوش، او را گرفته و بر روي زمین انداختند، به . بعد از مدتی، صداي تاپ آرامی را از پشت سرش شنید
تالش داشتند تا رقیبش را در بر هایش  تان و پاها و بالخندید و دس می گرچ با همان صداي غرغره مانندش. خنده افتاد
کشتی، باالخره در حالی ي  این مسابقه. وار سر داد عمیق و غرشاي  او را قلقلک داد و گرچ خندهي  ریچارد سینه. بگیرند

ریچارد نیز گارِ . دهایش، او را در آغوش گرفته بو ریچارد قرار داشت و با دستان و بالي  پایان یافت که گرچ بر روي سینه
  .کوچک را محکم در آغوش گرفت

  "اااا چااااارق دووووسگرررررچ ر"

  ".منم دوستت دارم، گرچ". تر فشرد ریچارد او را محکم

  .از ته حلق کرداي  ، و خندهندچشمان درخشانِ سبزش به او نگاه کرد. را بر بینی ریچارد گذاشتاش  گرچ بینی چروکیده

تنهایی غذا  تخود". ریچارد نشسته و گار را بر روي پایش نشاند "!دهنت بو میده! گرچ". م کشیدرا درهاش  ریچارد بینی
  .ریچارد دوباره او را در آغوش گرفت. گرچ با اشتیاق سرش را به نشان تأیید تکان داد "شکار کردي؟

گرچ سرش را به یک  "ی گرفتی؟حاال چ. بدون وجود مگساي خون این کارو کردياونم و تازه ! کنم می خیلی بهت افتخار"
  .پشمالویش به سمت جلو چرخیدندهاي  گوش. سمت خم کرد

گرچ با غرشی از  "یه گوزن گرفتی؟". کرده و سرش را به اطراف تکان داداي  گرچ خنده "یه کبوتر گرفتی؟": ریچارد پرسید
به اطراف تکان داد و از این بازي  گرچ باال پریده و سرش را "یه خرگوش گرفتی؟". روي تأسف سرش را پایین انداخت

  .جدید خوشش آمده بود

  "چی براي خوردن گرفته بودي؟. من تسلیمم"

  .پوشانده و از میان آنها به او نگاه کردهایش  پنجهي  گرچ چشمانش را بوسیله

  "یه راکون؟ تو یه راکون گرفتی؟"
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اي  کوبید، سرش را بلند کرده و خنده اش می به سینه گرچ با لبخندي مهیب سرش را در تأیید تکان داده و سپس در حالی که
  .سر داد مانندغرش 

  "!صد آفرین! آفرین به تو". وحشی زد ریچارد به پشت جانورِ

ریچارد خیالش . هم کشتی بگیرند روي زمین بیندازد تا بازبر غرغره مانند کرده و سعی کرد ریچارد را دوباره اي  گرچ خنده
او گرچ را وادار کرد تا یکجا نشسته و آرام بگیرد و . بود غذاي خودش را شکار کند االخره قادرسوده شده بود که گار بآ

  .قابلمه را به سمت گرچ گرفت. خودش نگاهی به برنج و حبوبات انداخت

  "خواي یمقدار از شام منم بخوري؟ می"

قبالً یکبار خودش را سوزانده بود و . ه داغ استدانست که قابلم می گرچ. گرچ به جلو خم شده و با احتیاط قابلمه را بو کشید
. را اندکی درهم کشیداش  بوي برنج و حبوبات، بینی گرچ با استشمامِ. پخت، مراقب بود می اکنون وقتی که ریچارد چیزي را

 گرچ چندان به معناي آن است که دانست که این می ریچارد. را تکانی دادهایش  باغه درآورده و شانهرمانند صداي قو یصدای
  .مشتاق نیست، اما اگر چیز بهتري وجود نداشته باشد، مقداري خواهد خورد

  ".داغه. فوتش کن". حیوان ریختي  ریچارد مقداري از غذا را براي گرچ در کاسه

کرد غذایش را  می در حالی که سعی. غنچه کردچرم مانندش را هاي  حلبی را جلوي صورتش گرفته و لبي  گرچ کاسه
ریچارد همانطور که مشغول تماشاي گار بود که . کرد می فوتبه بیرون نیشش هاي  را از میان دندان د، هوا و تفخنک کن

باالخره گرچ به پشت خوابیده و . خورد میغذا  کاسه بلسید، خودش با یک قاشق لبوبات را از داخحتالش داشت برنج و 
با سه قورت اش  تمام غذاي درون کاسه. را درون دهانش ریخت و پاهایش باال گرفت و محتویات آنها  کاسه را با پنجه

  .تمام شدند

. را به سمت ریچارد گرفتاش  با صداي محزون و نامفهومی، کاسه. اندکی جلوتر آمد. را بهم زدهایش  گرچ نشسته و بال
  .خالی را نشان او دادي  ریچارد قابلمه

ریچارد قالب کرده و اندکی آن را ي  را به کاسههایش  پنجهیکی از . گرچ پژمرده شدندهاي  گوش ".همش تموم شد"
  ".این شام منه. مال منه". را از دست گرچ دور کرده و رویش را برگردانداش  ریچارد کاسه. کشید

هنگامی که ریچارد زانوهایش را باال . گرچ راضی شد تا در سکوت و صبورانه منتظر بماند تا ریچارد غذایش را تا آخر بخورد
یده و دستانش را به دور آنها پیچید و مشغول تماشاي شهر شد، گرچ نیز کنار او چمباتمه زده و سعی کرد حالت ریچارد کش

  .را تقلید کند



٢٤ 

 

 

در میان انگشتانش گردانده و به چرخش آن خیره شده  ،آن را در زیر نور ماه. مو را از جیبش بیرون کشیدي  ریچارد دسته
  .ریچارد با آرنجش آن را پس زد. آورد را جلواش  گرچ یک پنجه. بود

  ".تونی بهش دست بزنی، ولی به شرطی که خیلی مراقب باشی می .نه": ریچارد با صدایی آهسته گفت

نگاه درخشان و سبز رنگش . موها را لمس کردي  دسته ،آن ي را جلو آورده و بوسیلهاش  گرچ با احتیاط و به آرامی یک پنجه
  .را بر روي موهاي ریچارد کشیداش  پنجه. ارد را بررسی کردریچي  باال آمده و چهره

ریچارد فرفري کرده و آب دهانش را قورت . اشکی که سرازیر بود را لمس کردي  قطره. ریچارد را لمس کردي  گرچ گونه
  .مو را دوباره در جیبش گذاشتي  دسته. داد

ریچارد دستش را به . ه و سرش را به سر ریچارد تکیه دادریچارد انداختي  گرچ یک بازوي دراز و الغرش را به دور شانه
  .به تماشاي شب نشستندگرچ انداخت و هر دو براي مدتی ي  روي شانه

پرپشت پیدا کرد که پتویش را بر روي هاي  با علفاي  باالخره ریچارد تصمیم گرفت که بهتر است مقداري بخوابد، و منطقه
  .نزدیک به او خودش را مچاله کرد، و هر دونفر باهم به خواب رفتندنیز در آنجا دراز کشیده و گرچ . آن پهن کند

گرچ نیز . در جاي خود نشسته و کش و قوسی به بدنش داد. هنگامی که ماه تقریباً غروب کرده بود، ریچارد بیدار شد
ریچارد چشمانش . را نیز به این حرکت کششی اضافه کردهایش  رده و حرکت ریچارد را تقلید کرد و بالدستانش را مشت ک

  .دیگر وقتش بود. کرد می آفتاب طلوع ،ظرف یک یا دو ساعت. را مالید

. هت بگمیه چیز مهمی دارم که باید ب. خوام به حرفام گوش کنی، گرچ می". ریچارد ایستاد و گرچ نیز در کنار او بلند شد
  "کنی؟ می گوش

  .ریچارد به سمت شهر اشاره کرد. پر از چروکش حالتی جدي به خود گرفتي  گرچ سرش را به نشان تأیید تکان داد و چهره

ي  ریچارد با دست به سینه ".بینی که اونهمه آتیش و نور داره؟ من قراره براي یه مدت اونجا زندگی کنم می اونجا رو"
. باید از اونجا دور بمونی. خوام بیاي اونجا به دیدنم نمی ولی. من قراره اون پایین باشم". اره کردخودش زده و به شهر اش
. من خودم میام این باال که ببینمت". گرچ صورت ریچارد را تماشا کرد ".به اونجا نزدیک نشو. اونجا براي تو خطرناکه

  .پذیرفتن تکان دادفکر کرده و سپس سرش را به نشان اي  گرچ براي لحظه "باشه؟

دونی رودخونه چیه؛ قبالً بهت آب رو  می بینی؟ خودت می و اون رودخونه که اون پایین هست رو. به شهر نزدیک نشو"
  "فهمیدي؟. اینطرف. اینطرف آب بمون .نشون دادم
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از  چگر. انداخت می به دردسراین کار مطمئناً حیوان را . آنسوي رودخانه شکار کند خواست که گار از احشامِ مزارعِ نمی ریچارد
صدایی از اعماق گلویش بیرون داد تا ابراز کند که فهمیده . ریچارد به شهر نگاه کرده و دوباره به ریچارد خیره شدي  چهره
  .است

آدمایی مثل من، اونا رو ". خودش زده و به سمت شهر اشاره کردي  ریچارد به سینه "و در ضمن گرچ، اگه آدمی دیدي،"
  "فهمیدي؟. هیچکدوم از آدما رو نخور. آدما غذا نیستن". یک انگشتش را جلوي صورت گرچ گرفت ".نخور

گار ي  ریچارد یک دستش را به دور شانه. گرچ با ناامیدي غرشی کرد، و سپس سرش را به نشان قبول کردن تکان داد
  .گذاشت و او را به سمت جنگل هاگن گرداند

  "بینی؟ می بینی؟ اون جنگل و درختا رو می ونجایی که اون پایین هست روا. این خیلی مهمه. حاال گوش کن"

درخشش چشمان . نیشش به عقب کشیده شدندهاي  لبانش از روي دندان. غرشی آرام و تهدید کننده از گلوي گار برخواست
  .سبزش شدیدتر شدند

غرش از  به درختان خیره شده و هنوز صداي گرچ ".نرو اونتو. جدي میگم، گرچ. خوام بري اونتو نمی .اونتو برينباید "
  "نباید بري اونتو، فهمیدي؟". و او را تکان داد هریچارد یک مشت از خزهاي حیوان را گرفت. شد گلویش بلند می

  .گرچ نگاهی به ریچارد انداخته و باالخره سرش را به نشان فهمیدن تکان داد

  ".جانیا اون. و خطرناکهتاونجا براي . يتونی دنبالم بیا نمی من باید برم اونتو، ولی تو"

  .محزون، گرچ یک دستش را به دور ریچارد انداخت و او را یک قدم به عقب کشیداي  با صداي ناله

 ولی تو. کنه می شمشیر ازم دفاع. شمشیرو یادت میاد؟ قبالً شمشیرمو بهت نشون دادم. من جام امنه؛ من شمشیرو دارم"
  ".تونی با من بیاي نمی

شمشیر درست فکر کرده باشد؛ خواهر ورنا به او گفته بود که جنگل هاگن، مکانی براي ي  چارد امیدوار بود که دربارهری
  .رسید می بود که به ذهنشاي  این تنها نقشه. نداشتاي  ولی ریچارد چاره. جادوهاي پلید است

میام این باال تا  من باز دوباره. غذا شکار کنت براي خودبازم برو . پسر خوبی باش". ریچارد گار را محکم در آغوش کشید
  "باشه؟. تو رو ببینم و باهم کشتی بگیریم
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یه کاري دارم که باید انجام . االن نه، گرچ". با امید بازوي ریچارد را کشید. گرچ با شنیدن نام کشتی گرفتن لبخندي زد
  ".گیرم می ولی یه شب دیگه میام و باهات کشتی. بدم

ریچارد وسایلش را جمع . دستان بلندش ریچارد را براي خداحافظی در آغوش گرفتند. دوباره پژمرده شدندگرچ هاي  گوش
گرچ او را تماشا کرد که در میان درختان تیره از . باتالقی رفتي  کرده و براي آخرین بار دستی تکان داد، و به سمت منطقه

  .نظر ناپدید شد

رفت تا اطمینان حاصل کند که  می کافی در عمق جنگل فروي  باید به اندازه می او. ریچارد نزدیک به یک ساعت راه رفت
ه دراز رسیدند ک می به نظرهایی  تاك بودند، مانند دستهاي  و رشتهکه پوشیده از خزه هایی  شاخه. دشو می کارگراش  نقشه

عمیق و صفیرهایی آرام و هایی  تق صداي تق. رسید می صداهایی از میان درختان به گوش. شده بودند تا او را به چنگ آورند
  .کردند می شلپ شلوپ ،او آب راکد، موجوداتی با نزدیک شدنِهاي  در میان پهنه. طوالنی

ي  باز کوچکی رسید که به اندازهي  کشید، به منطقه می در حالی که بدنش از تقالي پیاده روي گرم شده و به تندي نفس
هیچ . به او اعطا نمایدها  کوچکی از ستارهي  نمایی از دستهکافی باز بود تا ي  ه اندازهکافی مرتفع بود تا خشک باشد و ب

به اش  پرپشت را صاف کرده و در کنار کولههاي  از علفاي  در آن فضاي باز نبود، بنابراین ریچارد تودهاي  صخره یا کنده
  .چشمانش را بسته و نفس عمیقی کشید. حالت چهارزانو نشست

به دوستانی که دلش برایشان . شدیداً مشتاق بود که به جنگل خودش بازگردد. خانه و جنگل هارتلند فکر کرد ریچارد به
دانست که  نمی در تمام مدتی که ریچارد در کنار پیرمرد بزرگ شده بود، هرگز. چیس و زدبه بسیار تنگ شده بود فکر کرد؛ 

ي  زد که نکته می حدس. داشتند می و اینکه آن دو یکدیگر را دوست د دوست اوست،دانست که زِ می اما. د پدربزرگش استزِ
شد؟ ریچارد زِد را در حد اعالي خود دوست داشت،  می دانست، چه تفاوتی حاصل میهم  در هر حال اگر. مهم نیز همین بود

  .د بهترین دوست او بودو زِ

بود، اما  مالقات کردههارا  ه او را در کاخ مردم در دياگرچه ک. گذشت می از زمانی که زِد را دیده بود، مدت بسیار زیادي
 آرزو. کرد می نباید به آن زودي آنجا را ترك. فرصت چندانی براي صحبت کردن با او و نقل کردن ماجراهایشان نداشت

  .داشته باشد یک غمخوارتوانست با زِد صحبت کند، تا از او کمک گرفته و  می کرد که اکنون می

رفت؟ کیالن از دست او خالص  می براي چه باید. دانست که آیا کیالن به نزد زِد خواهد رفت یا نه نمی هیچوجهریچارد به 
  .خواست میکیالن  شده بود، و این چیزي بود که

  .کرد که اینگونه نباشد می ریچارد از اعماق دلش آرزو
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کیالن . تماس دستانش تنگ شده بود دلش براي لبخند کیالن، چشمان سبزش، لحن نرم صدایش، هوش و ذکاوتش و
  .ریچارد حاضر بود در آن لحظه جانش را بدهد تا فقط براي پنج دقیقه او را در آغوش بگیرد. کرد می براي او دنیا را زنده

  .دانست که او چه چیزیست، و او را از خود دور کرده بود می اما کیالن

  .و ریچارد او را آزاد کرده بود

  .کیالن را نداشت او لیاقت .اینگونه بهتر بود

، همانگونه که خواهر دهد، مشغول یافتن آرامش درونی، و یافتن هان خود شده بود می پیش از اینکه بفهمد چه کاري انجام
خواهر ورنا بود، تقریباً هر روز تمرین کرده بود، و اگرچه که هیچگاه هانش را حس  در مدتی که همراه. ورنا به او آموخته بود

این کار باعث . به دنبال هانش حسی لذتبخش به او داده بود که این هان بود، اما همیشه جستجوهر آنچه اصالً ه بود، نکرد
به ذهنش اجازه داد تا آن . داد می اینکه اکنون اینکار را انجام دهد، حس خوبی به او. شد آرام شدن و آرامش گرفتنش می
  .جازه داد تا از ذهنش دور شونداهایش  مکانِ آرامش را بیابد و به نگرانی

. داد، شمشیر حقیقت را تصور کرد که در جلوي چشم ذهنش در هوا معلق شده می در زهنش، همانطور که همیشه انجام
  .تک این جزئیات را حس کرد تک جزئیات آن را دید و تک تک

دقیقاً . را از غالف بیرون کشیداش  یدر میان آرامشش، در میان تمرکزش، بدون اینکه چشمانش را باز کند، شمشیر واقع
صداي زنگ منحصر بفرد فوالد در هواي . کرد که این کار صحیح است می فقط حس. مطمئن نبود که چرا این کار را کرده

  .به جنگل هاگن اعالم کردرا شب منتشر شده و آمدن شمشیر 

آمد، او  می اگر چیزي. رقصید می جادو به همراه او در مکانِ آرامش و آسایش .روي زانوانش گذاشت ریچارد شمشیر را بر
  .بود می آماده

  .آمد می مطمئن بود که مدتی طول خواهد کشید، اما او. کرد می اکنون باید صبر

  .آمد می فهمید ریچارد در چه جاییست، حتماً می هنگامی که او

در حالی که ریچارد بر روي . معمول خود بازگشتهاي  به فعالیت اطرافشدا نشسته بود، شب در ص همانطور که آرام و بی
ها، و  غور پیوسته و آرام غورباقهتق حشرات، غور  صداي جیرجیر و تقتصویر شمشیر تمرکز کرده بود، بطور مبهم متوجه 

واز یک خفاش، هر از چندي با پر. و موش خرماها در میان خار و خاشاك خشک کف جنگل بودها  خش حرکت موش خش
  .یک بار، صداي جیغ ناشی از شکار شامِ یک جغد را شنید. خورد می هوا موج برداشته و پیچ و تابی
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کرد، شب در سکوت فرو  می ، همانطور که نشسته بود و شمشیر را تصورقرار داشتو سپس، همانطور که در آن غبار مبهم 
  .رفت

  .را دید ر داشتکه پشت سرش قرااي  در ذهنش، ریچارد شمایل تیره

شمایلِ . کشید می رنوك شمشیر در میان هوا صفی. با یک حرکت نرم و سلیس، ریچارد ایستاده و در حال چرخیدن بود
ریچارد از . نوك شمشیر از مقابلش گذشته بود، دوباره به سمت جلو حمله کردکه چاالك و روان، به عقب پریده و هنگامی 
توانست با ارواح برقصد، و از  می از اینکه مبارزه به این زودي تمام نشده بود، از اینکه اینکه شمشیرش به هدف نخورده بود،

  .توانست خشمش را آزاد کند، احساس هیجان کرد می اینکه

  .کرد، به تاریکی مرگ و دقیقاً به همان سرعت می شمایل، مانند ردایی در باد حرکت

شکافت، و  می درخشید و هوا را می شمشیر در نور محو ماهي  یغهباز جست و خیز کردند و تي  آنها در اطراف محوطه
ریچارد خودش را در جادوي شمشیر، در خشم . ندکرد می تیره، با سرعت از کنار ریچارد عبور مایلِشتیغه مانند هاي  پنجه

شود، و از رقص با خشم و یأس و اندوه خودش را آزاد کرد تا به خشم شمشیر ملحق . ور ساخت آن، در خشم خودش، غوطه
  .برد می مرگ لذت

کرد و  می شمشیر اجتنابي  یکی از آنها از تیغه. چرخیدندهایی درون یک تندباد،  مانند برگ ،بازي  آنها در میان محطوطه
. کردند می ، از درختان به عنوان حفاظ و محلی براي حمله استفادهالیومتهاي  با حمله و عقب کشیدن. ها دیگري از پنجه

ور کرد، تا به خودش اجازه دهد که طبق  جادو غوطه مهارتدر خودش را . ارد اجازه داد تا ارواح شمشیر با او برقصندریچ
کرد، تقریباً گویی که از بدنش جدا باشد، در حالی که ارواح او را به این سمت  می مشورت ارواح حرکت کند، و خودش تماشا

 دادند، به سمت راست جاخالی داده و سپس به سمت چپ می طح زمین حرکتچرخاندند، او را نزدیک به س می و آن سمت
  .کردند می ، و بعد باال پریده و با حرکتی رو به جلو حملهبردند می

  .ریچارد شدیداً مشتاق آن بود که رقص را یاد بگیرد

  .بهم یاد بدید

  .آمد می کامل کننده دراي  لقهبه شکل حاش  ارادهي  دانش، مانند یک خاطره به ذهنش سرازیر شده و بوسیله

  .تیغه، جادو، ارواح، و مبارز باهم یکی بودند. از شمشیر، جادو، و ارواح نبود، بلکه ارباب آنها بودي  او استفاده کننده

  .تیره به سمت جلو پرید شمایلِ
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. درختان نزدیک برخورد کرداز خون به اي  افشانه. شمشیر، شمایل را به دو نیم کردي  با صداي تاق محکمی، تیغه. حاال
  .حرکت بود مرگ، هوا را لرزاند و سپس همه چیز بیي  در لحظهاي  زوزه

  .تقریباً. استنفس زنان ایستاده و تقریباً متأسف بود که این رقابت به پایان رسیده  ریچارد نفس

نه تنها . افته بودایی را که به دنبالش بود، یگش عقدهآن این وسیله،  یده بود، با جادو رقصیده بود و بهمردگان رقص او با ارواحِ
تر از  تر و شوم نیازهایی تیرهي  و ناامید بودنش، بلکه عالوه بر آن، گشودن عقده مقداري از احساس بیچارگیي  گشودن عقده

  .کرد نمی که درکشان ؛ نیازهاییاعماق وجود خودش

 ---------------------------  

خورد و با اوقات  می او از میان گیاهان سکندري. دن خورشید، ریچارد صداي آمدنِ او را شنیدحدود دو ساعت پس از باال آم
آمد،  می همانطور که به سختی از قسمت مرتفع باال. کرد می کردند، اَه و اوه می به لباسش گیر که هایی شاخهدست تلخی از 
با کشیدن دامنش، آن را از چنگال تیغی خالص . ودرا در زیر پاي او بشنها  توانست صداي شکستن تکه چوب می ریچارد

  .باز شدي  کرده و سکندري خوران از روبروي ریچارد وارد منطقه

او نفس نفس زنان در مقابل ریچارد . ریچارد چهارزانو نشسته، و چشمانش بسته بودند و شمشیر بر روي زانوانش قرار داشت
  .متوقف شد

  "!ریچارد"

  "روز قشنگیه، مگه نه؟". را گشود چشمانش ".صبح بخیر، پاشا"

در میان موهایش . پیراهن سفیدش از عرق خیس شده بود. رنگش را اندکی با دستانش باال گرفتاي  پاشا دامن بلند و قهوه
  .ندخورد می خار و خاشاك به چشم

. ن از اینجا بري بیرونباید همین اال". از موها که بر روي صورتش افتاده بودند را فوت کرده و دور کرداي  پاشا دسته
  ".ریچارد، اینجا جنگل هاگنه

  ".جاي جالبیه؛ تا حدي ازش خوشم میاد. خواهر ورنا بهم گفته بود. دونم می"

  "!کنی می اینجا چکار! ریچارد، اینجا خطرناکه". پاشا با حیرت در مقابل او پلک زد

  ".منتظر تو بودم". ریچارد لبخندي براي او زد
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  ".یه چیزي اینجا بوي خیلی بدي میده": زیر لب زمزمه کرد. تاریک انداختهاي  راف، به درختان و سایهپاشا نگاهی به اط

لبخندي که زند، یا  می پاشا در مقابل او چمباتمه زده و لبخندي کوچک بر لبانش آورد؛ لبخندي که یک نفر براي یک بچه
شهر قدم زدي؛ ي   دیگه تفریحتو کردي و قشنگ توي حومهریچارد، حاال". دیوانه است انکه به نظرشزنند  میبراي فردي 

  ".حاال دستتو بده من و بیا از اینجا بریم

  ".تا وقتی که ورنا دوباره به خواهر بودن برگردونده نشه، من از اینجا نمیرم"

  "!چی؟". پاشا به سرعت روي پاهایش ایستاد

خواهر بودن ي  من از اینجا نمیرم، تا اینکه ورنا به درجه". ریچارد شمشیرش را به دست گرفته و در مقابل او برخواست
قصر باید انتخاب کنه که چه چیزي براش مهمتره، جون من، یا اینکه خواهر ورنا یه . برگردونده بشه، درست مثل قبلش

  ".نوآموز باقی بمونه

  "!خواهر مارِن هست تونه مجازات ورنا رو لغو کنه، می ولی تنها کسی که". مانددهان پاشا از تعجب باز 

براي همینه که تو قراره بري و به خواهر مارن بگی که باید بیاد اینجا، ". انگشتش را به نوك بینی پاشا زد ".دونم می خودم"
  ".شخصاً بیاد اینجا، و به من قول رسمی بده که ورنا دوباره یه خواهر شده، و با شرایطم موافقت کنه

  ".کنه نمی کاري روخواهر مارن همچین . جدي نمیگی"

  ".خورم تا اینکه بکنه نمی من از اینجا تکون"

تونی  نمی خواهر مارن اصالً حاضره روي چنین موضوعی چونه بزنه یا نه، ولی تویا باهم برگردیم و ببینیم که ریچارد، ب"
  "!این ارزش نداره که بخاطرش بمیري. اینجا بمونی

  ".براي من داره". او را نگریست حساسا جدي و بیاي  ریچارد با چهره

من مسئول تو . اینجا جاي خطرناکیه. کنی می دونی که داري چکار نمی ریچارد، تو". زبان پاشا لبانش را مرطوب کردند
  !تونم بهت اجازه بدم که اینجا بمونی نمی .هستم

 دونم که تو چنین چیزي رو می بیاي، و اگه همراهم نیاي، اونوقت مجبورم از قالده استفاده کنم و مجبورت کنم که باهام"
  ".خواي نمی
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من با خودم عهد بستم که ورنا رو به . خواهر ورنا بخاطر من داره تنبیه میشه". تر گرفت شمشیر را محکمي  ریچارد دسته
و اگه الزم باشه دم،  می هر کاري که الزم باشه انجام. تونم اجازه بدم که این مجازات باقی بمونه نمی .خواهر بودن برگردونم

  .میرم می همینجا

دونم که چه  نمی .جنگم می اگه از قالده استفاده کنی که منو درد بیاري، یا منو از اینجا به زور ببري، با نهایت توانم باهات"
جنگ بین اگه تو بمیري، اونوقت . میره می یکی از ما دو نفر: کسی پیروز میشه، ولی اگه این اتفاق بیفته، از یه چیز مطمئنم

خواهري، در روز اول خودش با شکست ي  اونوقت آزمون تو براي رسیدن به درجهاگه من بمیرم، . من و خواهرا شروع میشه
اونوقت حداقل من نهایت سعی . مونه، ولی همین االنم این درجه رو داره می خواهر ورنا هنوز یه نوآموز باقی. مواجه میشه

  ".خودم رو انجام دادم

  "کشته بشی؟ بخاطر این؟تو حاضري "

این عادالنه . من اجازه نمیدم که خواهر ورنا بخاطر کاري که من انجام دادم مجازات بشه. براي من اینقدر اهمیت داره. آره"
  ".نبود

شش و بهش بگم که تونم برم پی نمی .من یه نوآموزم. خواهر مارن مسئول نوآموزاست... ولی". ابروهاي پاشا چروکی خوردند
  "!کَنه میزنده زنده پوستمو  ،اون. کنه ولغدستورش رو  باید

اگه تو رو مجازات کنه، همونطوري که کارش با ورنا رو تحمل نکردم، این . نیرسو دلیل این دردسر من هستم؛ تو فقط پیام"
 دلش اگه. خواد جنگ شروع کنه، پس بزار جنگمون شروع بشه می اگه خواهر مارن دلش. کنم نمی کارش رو هم تحمل

  ".من باقی بمونه، اونوقت مجبوره بیاد اینجا پیش من، و با شرایطم موافقت کنه بسِ خواد که آتش می

  ".میري می کنه، تو اینجا باشی، می ریچارد، اگه وقتی که خورشید غروب". پاشا به او خیره شد

  ".کنم که عجله کنی می پس بهت توصیه"

چند ساعت طول . من باید تمام مسیر تا شهرو برگردم... ولی". شهر اشاره کردپاشا رویش را گردانده و با دستش به سمت 
کشه تا برگردم و بعدشم باید خواهر مارن رو پیدا کنم، و بعدش اونو  می چند ساعت دیگه هم طول. کشید که به اینجا برسم

  ".بیاد، بازم باید برگردیم تا اینجا متقاعد کنم که تو واقعاً چنین قصدي داري، و حتی اگه بتونم متقاعدش کنم که باهام

  ".شدي می باید سوار یه اسب"
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دونستم  می !فکر نکردماي  به یه اسب یا هر چیز دیگه! ولی من به محض اینکه فهمیدم تو کجایی، دویدم به سمت اینجا"
  "!که دردسري ایجاد شده و سریع اومدم دنبالت

دادي،  می باید قبل از اینکه کاري انجام. پس در اینصورت اشتباه کردي، پاشا". احساس به او نگاه کرد بیاي  ریچارد با چهره
  ".بعد اول فکر کنیي  شاید دفعه. کردي می اول فکر

  "...ریچارد، به سختی وقت کافی هست که ". گذاشته و مقداري هوا بلعیداش  پاشا یک دستش را بر سینه

  ".کنه، شاگرد جدیدت اینجا توي جنگل هاگن نشسته می پس بهتره عجله کنی، وگرنه موقعی که خورشید غروب"

اینجا . این یه بازي نیست. کنم، تو متوجه نیستی می ریچارد، خواهش". چشمان پاشا از ناامیدي و نگرانی مرطوب شدند
  ".خیلی خطرناکه

  ".چرا، متوجه هستم". ریچارد اندکی گردیده و با شمشیرش اشاره کرد

با احتیاط به سمت چیزي که در کنار . انداخت و نفسش را حبس کردها  چارد، در میان سایهری پاشا نگاهی به پشت سرِ
دانست که چه چیزي آنجاست؛ دو نیمه از یک موجود کابوس مانند، که  می او. ریچارد دنبال او نرفت. درختان افتاده بود رفت

  .بر روي زمین ریخته بوداش  دل و روده

مجسم بود؛  ، یا به یک مارمولک، پلیديِاشدمانند انسانی که تا نیمه به یک مار تبدیل شده بسرِ کشیده و انعطاف پذیرش، 
هایی  سرش با پوستی براق و کشیده و سیاه پوشیده شده بود که تا انتهاي گردن کلفتش ادامه یافته و از آنجا به فلس

آن جانور، براي سرعت ي  رسید که تمام جثه می به نظر. بیشتر شبیه یک انسان بوداش  بدن کشیده. منعطف تبدیل شده بود
  .آور طراحی شده باشد باال و روان بودن، و حرکاتی موزون و مرگ

دار بر تن  آن جانور لباسی از جنس چرمی که موهایی کوتاه و سیاه بر آن بود، پوشیده و یک رداي تمام قد، سیاه و کاله
بودند که هر کدامشان در اي  ، بلکه چاقوهاي سه تیغهبود، پنجه نبود ن پنجه فرض کردهآنچیزي که ریچارد به عنوا. داشت

در باالي دسته، . شد صلیب مانند داشتند که در مشت جانور گرفته میهایی  دستهو قرار گرفته  جانور دارِ پره یکی از دستانِ
ها  گاهی براي تیغه ضربه زدن، تکیه گرفتند تا در هنگام می دو دست قرار فوالدي قرار داشتند که بر روي مچِهایی  دنباله
  .باشند

هر آنچه که این چیز . آن موجود نگاه کردي  ریچارد باالخره رفت تا در کنار او بایستد، و به دو نیمه. پاشا مبهوت ایستاده بود
زیر آفتاب داغ  احشاء ماهی که دربوي داد، مانند  می و به شدت بو. بود، آن نیز مانند هر جانور دیگري در بدنش خون داشت

  .بگندد



٣٣ 

 

 

خالق عزیز، این یه ": کنان گفت زمزمه. لرزید می کرد، به خود می پاشا همانطور ایستاده و در حالی که آن چیز را نگاه
  "چه اتفاقی براش افتاده؟". یک قدم به عقب برداشت ".مریسویته

  "یت دیگه چه جور جونوریه؟مریسو. این اتفاقیه که براش افتاده. چه اتفاقی براش افتاده؟ من کشتمش"

منظورت چیه که اونو کشتی؟ نمیشه یه مریسویت رو ". رنگ پاشا بر روي نگاه او باال آمدنداي  چشمان درشت و قهوه
  ".هیچکس تابحال یه مریسویتو نکشته. کشت

  .پاشا، نمادي از بهت و آشفتگی بودي  چهره

  ".خوب، حاال یه نفر یکی رو کشته"

  "مگه نه؟ اونو توي شب کشتی،"

  "دونی؟ می از کجا". ریچارد اخمی کرد ".آره"

گزارشِ . مریسویتا به ندرت خارج از جنگل هاگن دیده میشن، ولی ظرف چند هزار سال گذشته، چند مورد گزارش شده"
به رنگ  مریسویتا همیشه. کافی زنده بمونن تا چیزي که دیده بودن رو تعریف کنني  آدمایی که به نوعی تونستن به اندازه

یه . و به رنگ گل بوده بود بلند شده رودخونهتوي یه گزارش، یکیشون از توي زمیناي آبگیرِ کنار . محیط اطرافشون درمیان
غروب آفتاب، مریسویت  گفت که توي نور طالییِ می یه گزارش. دیده شده و به رنگ ماسه بودهاي  ماسههاي  بار توي تپه

کنن، هیچوقت دیده نمیشن، چون درست مثل شب تاریک  می قتل و کشتاروقتی که اونا توي شب . به رنگ طالیی بوده
. کنیم که اونا این توانایی رو دارن، شاید این جادو رو دارن، که رنگ محیط اطراف رو به خودشون بگیرن می ما فکر. هستن

  ".زنم که توش شب کشتیش می اهه، حدساز اونجایی که این یکی سی

ر میخکوب شده رسید که پاشا با دیدن آن جانو می به نظر. ریچارد بازوي پاشا را گرفته و به آرامی او را از الشه دور کرد
  .توانست لرزش بدن او را در زیر دستانش حس کند می ریچارد. باشد

  "پاشا، اونا چی هستن؟"

شنیدم که میگن توي جنگی که دنیاي . دونم که اونا چی هستن نمی من. کنن می گیچیزایی که توي جنگل هاگن زند"
بعضی از مردم معتقدن که مریسویتا . رو ساختنها  جدید رو از دنیاي قدیم جدا کرد، جادوگرا چندین ارتش از مریسویت

  .اسمشو نبر فرستاده میشني  بوسیله
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بخاطر همیناست که هیچکس اینطرف رودخونه . موجودات دیگه یه سريي  و خونه. اوناستي  ولی جنگل هاگن خونه"
خورن،  نمی اونا هیچوقت کسی که کشتن رو. کنن می بعضی وقتا اونا از جنگل بیرون میان و مردم رو شکار. کنه نمی زندگی

بعضی از  .کنن می مریسویتا همیشه شکم قربانیاشون رو پاره. کشن می خاطر کشتن، آدم و فقط به نظر میاد که محضِ
هم به  یی سرشون اومده؛ اون مقدار اطالعاتی که ما داریممونن تا تعریف کنن که چه بال می کافی زندهي  به اندازه قربانیا

  ".این شکل به دستمون رسیده

  "چه مدته که جنگل هاگن و این جونورا اینجا بودن؟"

  ".اشته، یعنی نزدیک سه هزار سال پیشدونم، حداقل از زمانی که قصر پیشگوها وجود د می تا جایی که من"

. توي تمام این مدت، هیچکس، حتی یه بار هم نشده که یه مریسویت رو بکشه". پاشا پیراهن او را در مشت خود گرفت
بعضی از این قربانیا، خواهرا و . ، اصالً اونو ندیده بودنکه مریسویت شکمشونو پاره بکنهتمام قربانیا گفتن که تا قبل از این

تونستن اومدن مریسویتا رو احساس کنن،  نمی اونا گفتن که. ادوگرا بودن، و حتی هانشون هم بهشون هشدار نداده بودهج
  "چطوریه که تو تونستی یه مریسویتو بکشی؟. انگار که اصالً بدون موهبت بدنیا اومده باشن

شاید فقط خوش شانس ". دست پاشا را از پیراهنش جدا کرد. ریچارد به یاد آورد که آمدن آن موجود را در ذهنش دیده بود
  ".شاید اصالً این یکی کم عقل بوده. کشت می یکی از این جونورا روباید باالخره دیر یا زود یه نفر . بودم

تونه تو رو به کشتن  می این کار. کل کردن با قصر نیست بی براي کلاین راه مناس. کنم، همراه من بیا می ریچارد، خواهش"
  ".بده

تقصیر منه که خواهر ورنا تنزل درجه . گیرم می کنم، بلکه دارم مسئولیت کارام رو به عهده نمی کل من با هیچکسی کل"
هیچی اونوقت ین کارو نکنم، اگه ا. کنم می من دارم بخاطر حق، ایستادگی و مقاومت. پیدا کرده؛ خودم باید درستش کنم

  ".نیستم

  "...ریچارد، اگه وقتی که توي جنگل هاگن هستی خورشید غروب کنه"

  ".کنی، پاشا می داري لحظات ارزشمندي رو تلف"
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كه  رسيد، و صداي پاشا به گوشش ميفقط صداي يك اسب  .حوالي بعدازظهر بود كه ريچارد صداي آمدن آنها را شنيد
  .باز شدندي  باالخره وارد منطقه. داد مسير را نشان مي

  "حالت چطوره دختر؟. "اندكي گردن اسب را خاراند!" باني. "ريچارد شمشيرش را غالف كرد

كرد، ريچارد انگشتانش را در اطراف  مي همانطور كه خواهر مارن با اخم به او نگاه.ريچارد ماليدي  را به سينهاش  باني پوزه
  .آن را لمس كردي  دهان اسب كشيد و دهنه

  ."كني، خواهر مي لوالدار استفادهي  بينم از يه دهنه مي خوشحالم كه"

بدگماني نگاهي به ريچارد  باخواهر مارن ." رو پيدا كنن محورهاي دو تونن دهنه نمي پسراي مسئول اصطبل گفتن كه"
  ."مرموز زيربه ط .به نظر مياد كه همشون غيب شدن. "انداخت

  ."تونم بگم كه متأسفم نمي. "باال انداختاي  ريچارد شانه" جدي؟"

. در حال نفس نفس زدن بودپيش بيايد،  اسبپاشا بخاطر تقاليي كه كرده بود تا بتواند پا به پاي خواهري كه سوار بر اسب 
حتماً خواهر مارن پاشا را مجبور كرده . رفت مي با نااميدي به موهاي درهم و برهمش ور. پيراهن سفيدش خيس عرق بود

تا زير گردنش بسته هايش  رنگش كه دكمهاي  قهوهي  خواهر مارن، در آن لباس ساده. بود تا به عنوان مجازات پياده بيايد
  .رسيد مي ي اسب به نظر آرام و راحتشده بودند، بر رو

 حاال چي. خوب، ريچارد، من اومدم اينجا، همونطوري كه خواسته بودي: "شد گفت مي خواهر مارن همانطور كه پياده
  "خواي؟ مي

را مجدداً با لحني مؤدبانه اش  خواهد، اما ريچارد تصميم گرفت كه خواسته مي دانست كه او چه مي خواهر مارن خيلي خوب
و در ضمن بايد . بالفاصله. خواهر ورنا بايد دوباره به خواهر بودن برگردونده بشه. ست م خيلي ساده خواسته. "تكرار كند

  ."دداكراش رو هم بهش برگردوني
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كردم كه تو ممكنه يه چيز  مي اونوقت من فكر. "خواهر مارن دستش را به نشان كم اهميت بودن اين خواسته تكان داد
  ."كنه نمي براي من فرقي. ورنا برگشت به خواهر بودن. قبوله. ست اين كه ساده. ايغيرمعقول بخو

فقط بهش بگو كه . من بهش چيزي بگيي  اين قضيهي  خوام درباره نمي و وقتي كه ورنا پرسيد براي چي بازگردونده شده،"
توني بهش بگي  مي اگه دلت خواست. يها، و تصميم گرفتي كه اونو برگردون تجديد نظر كردي، يا يه چيزي توي اين مايه

  ."كه دعا كردي تا خالقت راهنماييت كنه، و به ذهنت رسيد كه ورنا بايد يه خواهر باقي بمونه

حاال . منم با اين توضيح مشكلي ندارم. "خواهر مارن مقداري از موهاي لطيف و خاكي رنگش را از جلوي صورتش عقب زد
  "؟راضي شدي؟ همه چيز مطابق ميلت هست

  ."بسمون هم باقي موند مشكل حل شد و آتش"

پاشا با يه حرف مزخرف . خرس رو بهم نشون بدهي  حاال كه مسائل كم اهميت از ميون برداشته شدن، اين جنازه. خوبه"
آميز به سمت  در حالي كه خواهر مارن اخمي سرزنش." اينكه تو يه مريسويتو كشتي، نصف قصر رو به غوغا كشيدهي  درباره

عقل هيچوقت با اون كفشاي راحتيش  كمي  اين بچه.  "انداخت، پاشا با عصبانيت نگاهش را به زمين دوخته بود مي اشاپ
تنها مواقعي كه از قصر بيرون ميره، براي . پاشو روي هيچ چيزي نذاشته كه جارو و پارو نشده باشه و برقش ننداخته باشن

تونه يه خرگوش رو از يه گاو تشخيص بده، و  حتي نمي اون. ا آوردن رو ببينهاينه كه آخرين مدل تور لباسي كه به تانيمور
  "اين بوي گند از چيه؟.... تونه يه  نمي قطعاً

  ."خرسي  دل و روده: "ريچارد گفت

 خواهر مارن لباسش را صاف و. پاشا با احترام يك قدم به كنار رفت. ريچارد دستش را دراز كرده و مسير را به او نشان داد
پاشا اندكي سرش را باال آورده و نگاهي به ريچارد انداخت و . شمرده به سمت درختان رفتهاي  مرتب كرده و با قدم

  .هنگامي كه صداي حبس شدن نفس خواهر مارن را شنيدند، سرش كامالً باال آمده و لبخند زد

پاشا دوباره نگاهش را به . تخت بودهاي  ي كه خواهر مارن عقب عقب به سمت آنها آمد، صورتش به سفيدي مالفهوقت
  .زمين دوخت

  ."نومنو ببخش، بچه ج. تو درست گفته بودی: "كنان گفت زمزمهاو . پاشا را بلند كردندي  انگشتان لرزان خواهر مارن چانه

  ."كنيدممنونم كه وقت گذاشتيد تا گزارش منو بررسي . البته، خواهر مارن. "پاشا زانوانش را خم كرده و احترامي كرد
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اين جونور چطوري . "او به ريچارد رو كرد. خواهر مارن محو شده و به جاي آن نگرانيِ واقعي پديد آمده بودي  رفتارِ مغرورانه
پس اون چيزي كه . "ريچارد شمشير را به قدر يك وجب از قالفش بيرون كشيده و سپس آن را به جاي خود سراند" مرد؟

  "كشتي؟ پاشا گفته حقيقت داره؟ تو اونو

  ."دونستم كه اين يه خرگوش نيست مي .گذرونم من بيشتر وقتمو بيرون از خونه مي. "باال انداختاي  ريچارد شانه

  ."ست سابقه اين يه فرصت بي. ش كنم بايد مطالعه. "كرد مي خواهر مارن به سمت جانور برگشته و با خودش زمزمه

را ها  كشيد، و سوراخ گوش مي آمد مي لبي كه دهان جانور به حساب هنگامي كه خواهر انگشتانش را بر روي شكاف بدون
را اش  كشيد، پاشا نگاهي به ريچارد انداخته و با انزجار بيني مي كرد، و كف دستش را بر روي پوست سياه براق آن مي لمس

  .كرد مي چرمي را به اين سمت و آن سمت كشيده و آنها را بررسيهاي  خواهر مارن لباس. درهم كشيد

  .باالخره رويش را به سمت ريچارد برگرداند. انداختها  او بر روي پاهايش ايستاد و نگاهي به دل و روده

  ."رداش كجاست؟ پاشا گفت كه اين جونور يه ردا داشت"

از شده ب ،حركت هنگامي كه مريسويت ناگهان به جلو حمله كرده و ريچارد آن را به دو نيم كرده بود، رداي آن بر اثر سرعت
خواهر برگردد، بطور اتفاقي ياد گرفته بود كه آن  ي كه ريچارد منتظر بود تا پاشا به همراهدر مدت. و بنابراين آسيبي نديده بود
آويزان كرده بود ها  شسته و بر روي شاخهها  پس از آن، ريچارد آن را از خون. تواند انجام دهد مي ردا چه كار شگفت انگيزي

  .او به هيچ وجه قصد نداشت كه آن ردا را به فردي ديگر بدهد. گذاشته بوداش  سپس آن را درون كولهتا خشك شود، و 

  ."دارم مي خودم نگهش. به عنوان غنيمت جنگي. اون مال منه"

مگه مردا چيزايي مثل اين چاقوها رو به عنوان غنيمت جنگي به ... ولي، چاقوها. "رسيد مي خواهر مارن سرگشته به نظر
  "خواي؟ مي ب نميارن؟ براي چي به جاي چاقوها يه ردا روحسا

براي چي بايد چاقوهايي رو بخوام كه نشون دادن در . من شمشير خودمو دارم. "شمشيرش زدي  به دستهاي  ريچارد تقه
ه، وبيخخيلي  يبلند داشته باشم، و اين ردا خواست كه يه رداي مشكيِ مي هميشه دلممقابل شمشير خودم ضعيفتر هستن؟ 

  ."دارم مي بنابراين نگهش

  "بست هست؟ اينم يه شرط ديگه براي آتش. "اخمِ خواهر دوباره به صورتش برگشتندهاي  چروك

  ."اگه الزم باشه، آره"
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خود موجود هست كه مهمه، نه . فكر كنم چندان اهميتي هم نداره. "خواهر مارن نفس عميقي كشيد. از بين رفتندها  كوچر
  ."بايد اينو مطالعه كنم. "متعفن رو كردي  به سمت الشهدوباره ." رداش

را به قسمت جلوي زين آويزان اش  شد، ريچارد كمان و تيردان و كوله مي هنگامي كه خواهر دوباره بر روي مريسويت خم
  .پايش را درون ركاب گذاشته و بر روي باني پريد. كرد

  ."مارن كنه اينجا نمون، خواهر مي تا موقعي كه آفتاب غروب"

  ."توني اسب منو ببري نمي .اسبم. "انداختاش  خواهر نگاهي از روي شانه

مطمئنم كه . جنگيدم، قوزك پام پيچ خورد مي كه داشتم با مريسويت یموقع. "معذرت خواهانه لبخند زداي  ريچارد با چهره
  ."نه؟ ممكنه يوقت بيفتم و سرم بشكنه خواد جديدترين شاگرِ قصر، تمام راه تا خونه رو لنگون لنگون بره، مگه نمي دلت

  ..."ولي"

او را به باال كشيده و پشت سر خودش بر ناگهان هنگامي كه ريچارد . ريچارد دستش را دراز كرده و بازوي پاشا را گرفت
يدم كه شن. لطفاً تا بعد از غروب آفتاب اينجا نمون، خواهر. "روي باني نشاند، پاشا از روي غافلگيري نفسش را حبس كرد

  ."ميگن بعد از تاريك شدن هوا جنگل هاگن خيلي خطرناكه

  .حس كندتوانستخنده ی آرام او در پشت سرش را  مي پاشا صورتش را از خواهر مخفي كرده و ريچارد

. شما دو نفر برگرديد. باشه، باشه، خيلي خوب: "خواهر مارن در حالي كه دوباره نگاهش به مريسويت برگشته بود، گفت
  ."ش كنم من بايد قبل از اينكه حيووناي ديگه بيان سر وقت اين الشه، مطالعه. كارتون خوب بود، كار هر دوتون خوب بود

دارِ او  فرممحکم و هاي  حس كردن سينه. توانست نفس بكشد مي پاشا به قدري ريچارد را محكم گرفته بود، كه او به سختي
كردند جاي دست  مي او را گرفته و سعيي  انگشتان پاشا سينه. كرد مي رتكه به پشتش فشرده شده بودند، حواسش را پ

  .ترسيد كه هر آن ممكن است بيفتد مي بهتري پيدا كنند، گويي پاشا

پاشا را از خود جدا هاي  باز شدند، ريچارد حركت باني را آهسته كرده و دستهاي  هنگامي كه از جنگل خارج شده و وارد تپه
  .كرد

  !"ممكنه بيفتم! ريچارد. "او قالب كرد آنها را به دورِ پاشا بالفاصه
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فقط آروم پهلومو بگير و به بدنت اجازه بده كه همراه حركت اسب . نميفتي. "ريچارد دوباره دستان او را از خود جدا كرد
  ."از تعادل بدن خودت استفاده كن؛ الزم نيست اينقدر محكم به كسي بچسبي. تكون بخوره

  ."كنم مي خوب، سعيمو. "و را گرفتپاشا پهلوهاي ا

همانطور كه باني از . رفتند مي شكل به سمت شهر پاييناي  دايرههاي  آسمان در حال سرخ و طاليي شدن بود و آنان از تپه
داد و به مريسويت و  مي بدنش را تاب ،بانيهاي  كرد، ريچارد به همراه قدم مي كوچك عبورهاي  و شكافها  روي صخره

ي  هوسِ اينكه دوباره به داخل جنگل هاگن برگردد، هنوز در گوشه. كرد مي دروني خودش به مبارزه با آن فكراشتياق 
  .ذهنش مشتعل بود

  "قوزك پات واقعاً پيچ نخورده، مگه نه؟: "پاشا بعد از مدتي طوالني كه در سكوت سواري كرده بودند، پرسيد

  ."نه"

  ."خالق از دروغ متنفره. د ياد بگيري كه دروغ گفتن كار اشتباهيهريچارد، باي. تو به يه خواهر دروغ گفتي"

  ."خواهر ورنا هم اينو بهم گفته"

خواهد در حالي كه پاشا او را نگه داشته سواري كند، بنابراين پياده شده و افسار باني را  نمي ريچارد تصميم گرفت كه ديگر
  .تپاشا به سرعت جلوتر آمده و روي زين نشس. به دست گرفت

  "دوني كه كار غلطيه، براي چي اين كارو كردي؟ مي پس اگه"

چيزي كه تقصير تو نبود، مجبورت كرد  اون به عنوان مجازات. خواستم خواهر مارن رو مجبور كنم كه پياده برگرده مي چون"
  ."كه تمام مسير تا اينجا رو دوباره پياده بياي

انگشتانش را از ميان موهايش عبور داده و سعي كرد . چارد مشغول راه رفتن شدپاشا از باني به پايين سر خورده و در كنار ري
  .آنها را مطابق ميلش نظم دهد

  ."شيمفكر كنم كه باهم دوستاي خوبي ب. ديرکخيلي لطف . "يك دستش را بر روي بازوي ريچارد گذاشت

هد به اطراف نگاه كند، تا دست پاشا از روي او خوا مي رفت، وانمود كرد كه رويش را گردانده و مي ريچارد همانطور كه راه
  "توني اين قالده رو از گردنم باز كني؟ مي. "بيفتد

  ."من بلد نيستم چطوري. تونه يه راداهانو دربياره مي كامل فقط يه خواهرِ. راداهان رو؟ خوب، نه"
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  ."خوري نمي تو بدردم. پس قرار نيست باهم دوست بشيم"

تو . هانجام ميدآدم فقط براي دوستاش چنين كارايي رو. حتماً اون دوستته. سك خيلي بزرگي كرديتو بخاطر خواهر ورنا ري"
حتماً اميدوار بودي كه بتونيم در آينده باهم دوست . كه من موقع برگشتن يه اسب داشته باشممخصوصاً کاری كردي 

  ."بشيم

ن كارا رو فقط به اين اي .خواهر ورنا دوست من نيست. "دكر مي مقابلش نگاههاي  رفت، به دشت مي ريچارد همانطور كه راه
  .تنها دليلش همين بود. اتفاقي كه براي اون افتاده بود، تقصير من بود و عادالنه نبود خاطر انجام دادم که

 خواهر ورنا صراحتاً گفته. وقتي كه تصميم بگيرم اين قالده رو دربيارم، فقط كسايي كه بهم كمك كنن دوست من ميشن"
وقتي كه زمانش برسه، اگه اونم . اون قصد داره كه اين قالده روي گردنم بمونه. كنه تا اين قالده رو دربيارم نمي كه كمكم

درست همونطوري كه اگه تو سر . كشمش مي كه سعي كنه جلومو بگيره،اي  سر راه من بايسته، درست مثل هر خواهر ديگه
  ."كشمت مي راهم بايستي

براي يه . قدرتات الف بزنيي  ريچارد، تو فقط يه شاگرد معمولي هستي؛ نبايد اينقدر درباره: "تحقيرآميز گفتپاشا با لحني 
 من كه فكر. "دوباره بازوي ريچارد را گرفت." چنين چيزايي شوخي كنيي  نبايد حتي درباره. مرد جوون اصالً خوبيت نداره

  ..."كنم تو هيچوقت به يه زن آسيبي برسوني نمي

  ."كني مي س اشتباه فكرپ"

ما باهم . كني مي بيشتر مرداي جوون اولش براشون سخته كه با شرايط تطبيق پيدا كنن، ولي به زودي بهم اعتماد پيدا"
  ."شيم، از اين بابت مطمئنم مي دوست

م بگيرم كه من تصمي وقتي. اين يه بازي نيست، پاشا". ريچارد بازويش را به زور از دست او كشيد و به سمتش چرخيد
  ."برم مي زمانش فرا رسيده، اگه سر راهم قرار بگيري، اون گلوي كوچولوي خوشگلت رو

  "كني كه گردن خوشگلي دارم؟ مي واقعاً فكر. "پاشا با لبخندي خجالتي به او خيره شد

  ."اصطالحي بودي  اين يه جمله"  :ريچارد با لحني غرش مانند گفت

براي مدتي  پاشا. تندتر كرد تا دنبال او بيايد راهايش  پاشا قدم. اني را به همراه خود كشيدريچارد به حركتش ادامه داده و ب
  .خاشاك از موهايش مشغول كردي  بيرون كشيدن خردهبا در سكوت راه رفته و خودش را 
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رده بود، اما كشتن مريسويت برايش حسي عجيب از ارضا را آو. اين را نداشت كه خوش مشرب باشدي  ريچارد اصالً حوصله
از شرايطي كه در آن قرار داشت، در حال بازگشت بود، اش  آن حس اكنون در حال محو شدن بود، و ناراحتي و سرشكستگي

  .آورد مي و اين ناراحتي به همراه خود خشم را نيز

  .آيند به لبانش آورد لبخندي خوش. پاشا شاد شدي  چهره

  "خودت برام بگي؟ي  وره دربارهچط. دونم، ريچارد نمي توي  من هيچي درباره

  "خواي بدوني؟ مي چي رو"

  "دادي؟ مهارت خاصي داشتي؟ يه حرفه و پيشه؟ مي چه كاري انجام... خوب، قبل از اينكه بياي به قصر"

  ."من يه راهنماي جنگل بودم. "كشيدها  را در ميان خاكهايش  ريچارد اندكي چكمه

  "كجا؟"

  ."هارتلند، توي وِستلندهمونجايي كه بزرگ شدم، توي "

. دونم اينجايي كه ميگي كجاست نمي متأسفانه. "جدا كرده و سعي كرد آن را خشك كنداش  پاشا پيراهن سفيدش را از سينه
يه روزي، وقتي كه يه خواهر شدم، شايد ازم خواسته بشه كه برم اونجا و به يه . دونم نمي دنياي جديد چيزيي  من درباره

  ."پسر بچه كمك كنم

حتماً كار خيلي ترسناكي بوده، اينكه . خوب، پس يه راهنماي جنگل بودي. "ريچارد چيزي نگفت، بنابراين پاشا ادامه داد
  ."ترسيدم مي ترسيدي؟ اگه من بودم از حيوونا نمي از حيوونا. هميشه توي جنگال باشي

  ."ت با هانت تبديلش كني به خاكسترتوني خيلي راح مي بپره بيرون،ها  اگه يه خرگوش از بين بوتهبراي چي؟ "

رفتند، پاشا مقداري  مي همانطور كه راه." من از شهر بيشتر خوشم مياد. ترسيدم مي با اينحال بازم. "دخترانه كرداي  پاشا خنده
را درهم اش  جالبي بينيي  پاشا عادت داشت به شيوه. از موهايش را از جلوي صورتش به عقب كشيده و به او نگاه كرد

هم ها  دوني ديگه، يه دختري كه دنبالش باشي، يا يه معشوقه يا چيزي توي اين مايه مي خوب، خودت... اونوقت يه . "بكشد
  "داشتي؟

او قصد نداشت . دهانش را بست. از آن بيرون نيامداي  دهانش باز شد، اما كلمه. ريچارد از اين سؤال غافلگير شده بود
  .دكيالن با پاشا صحبت كني  درباره
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  ."دارم من يه زن"

 دار کنايهبا لحني نسبتاً . تأمل كرداي  براي لحظه!" يه زن؟. "با سرعت بيشتري آمد تا دوباره به او برسد. پاشا يك قدم جا ماند
  "اسمش چيه؟: "گفت

  ."اسمش دو چيلو هست. "رفت، نگاهش را به سمت مقابل نگه داشت مي ريچارد همانطور كه راه

  "ش چطوريه؟ خوشگله؟ قيافه. "موهايش را بر روي انگشتش پيچاندپاشا يك دسته از 

بدنشم خوش ي  جذابي داره و بقيههاي  سينه. بلندتره وموهاي پرپشت مشكي داره كه يكم از موهاي ت. آره، خوشگله"
  ."هيكله

مويش اندكي ور ي  دستهپاشا با انتهاي . چشمش ببيند كه صورت پاشا كامالً سرخ شده استي  توانست از گوشه مي ريچارد
چه مدته كه باهاش آشنا : "تفاوت به نظر برسد، با صدايي آهسته و سرد گفت برخالف تالشش براي اينكه لحنش بي. رفت

  "شدي؟

  ."چند روز"

  ."منظورت چيه كه چند روز؟ چطور ممكنه كه فقط چند روز پيش باهاش آشنا شده باشي. "دست پاشا از موهايش پايين افتاد

 .اونا دو چيلو رو به زنجير كشيده بودن  كه چند روز پيش، من و خواهر ورنا رفتيم به سرزمين مردم مجندي، وقتي"
خواهر ورنا بهم گفت كه . خواستن كه من براشون اين كارو انجام بدم مي خواستن اونو براي ارواحشون قرباني كنن، و مي

  .زمينشون عبور كنيممجنديا عمل كنم، تا بتونيم از سري  بايد طبق خواسته

. مادرشون، و بازوش رو به يه تير چوبي ميخ كردمي  در عوض من به دستور خواهر ورنا گوش نكردم و يه تير زدم به ملكه"
ي  ملكهي  بهشون گفتم كه اگه اجازه ندن دو چيلو بره و با مردم باكا بان مانا صلح نكنن، تير بعدي رو ميفرستم وسط كله

  ."كمال خردمندي با شرايطم موافقت كردن اونا هم با. مادر

  "زنت يكي از وحشياست؟"

  ."اون يه وحشي نيست. عاقل يه زن. اون از مردم باكا بان ماناست"

  "اينكه تو قهرمانش بودي باهات ازدواج كرد؟ براي اينكه نجاتش داده بودي؟ و اونم بخاطر"



١٠ 

 

 

وقتي كه اونجا بوديم، من پنج تا . رد بشيم تا به اينجا برسيم من و خواهر ورنا مجبور بوديم كه از سرزمين دو چيلو. نه"
  ."شوهر دو چيلو رو كشتم

  "تاشونو بكشي؟ تو تونستي پنج! اد شمشيرزني هستناونا است. "پاشا بازوي ريچارد را محكم گرفت

شوهر اونم جزو اين سي تا  پنج. "پاشا نفسش را حبس كرد." تمتاشونو كش نه، من سي. "ره شروع به حركت كردريچارد دوبا
گفت از اونجايي كه اون خودش زن ارواح . دو چيلو زن ارواح اوناست و گفت كه حاال من رئيس مردمش هستم. نفر بودن

  ."مردمشونه و منم رئيسشون هستم، كاهارينشون هستم، حاال شوهر اون حساب ميام

يكم از ... شون شته يكم از مزخرفات وحشيانهاون فقط دا .پس واقعاً شوهرش نيستي. "لبخند پاشا دوباره به آرامي بازگشت
  ."گفته مي داستاناي مزخرف ارواحِ باكا بان مانا رو

بدنش چه ي  و بقيهها  دوني كه سينه مي پس از كجا. "اخمش دوباره برگشت. لبخند پاشا محو شد. ريچارد چيزي نگفت
  ."فكر كنم بخاطر دالوريات بهت جايزه داده. "باال كشيدرا اش  نگاهش را به سمت ديگر انداخته و بيني" شكليه؟

اونو برهنه . دونم كه وقتي منو فرستادن تا اونو بكشم، يه قالده دور گردنش بود و به ديوار زنجير شده بود مي بخاطر اين"
انش را قورت داده پاشا آب ده." بتونن هر وقت كه دلشون خواست بهش تجاوز كنن ون قالده نگه داشته بودن تا مرداتوي ا

فكر كنم بخاطر اينكه . يكي از همون مردا حامله شدهي  االن دو چيلو بوسيله. "و دوباره نگاهش را به سمتي ديگر گرداند
فكر نيفتادن كه اين ماجرا رو متوقف اين كنن، خواهرا هيچوقت به  مي آدمايي كه قراره قرباني بشن رو با يه قالده زنداني

  ."ادد كه خواهرا چندان اهميت بدن كه چه باليي سر كسايي كه توي قالده هستن ميبه نظرم نميا. كنن

  ."اهميت ميدن اخواهر: "پاشا با صدايي آرام گفت

هايش  رسيد كه پاشا سردش شده و دستانش را زير سينه مي به نظر. در سكوت به راه رفتنش ادامه داد. ريچارد بحث نكرد
  .آمد، اما سرد نميشد؛ هوا هنوز گرم بود مي رنگ بنفش پررنگ درآسمان داشت به . روي هم جمع كرد

  .نگاهي به ريچارد انداخت و لبخندش دوباره برگشته بود. پاشا اندكي از شور و نشاط خود را بازيافت ،بعد از مدتي

  "؟پدرت هم موهبت رو داشت؟ از اونجا بود كه موهبت بهت منتقل شد. داري تخوب، حاال خودت چي؟ تو موهب"

  ."آره، پدرم موهبت رو داشت. "د، پايين آمده و خراب شدنريچارد مانند سنگي كه به درون چاهي سقوط كي  روحيه

  "ست؟ هنوزم زنده. "پاشا اميدوارانه نگاهي به او انداخت"
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  ."يه مدت پيش كشته شد. نه"

  ."متأسفم ريچارد. اوه. "پاشا جلوي دامنش را صاف كرد

  ."خودم اونو كشتم. من متأسف نيستم. "تر شد افسار محكممشت ريچارد بر روي 

  "تو پدرتو كشتي؟ پدر خودتو؟. "پاشا در جايش خشك شد

اون دستور داده بود كه منو دستگير كنن و يه قالده بزارن دور گردنم و بعد . "نگاه خشمگين ريچارد بر چشمان پاشا قفل شد
  ."ارِ اون قالده رو نگه داشته بود كشتم و بعدشم پدرمو كشتممن اون زن جوون و خوشگلي كه افس. م كنن شكنجه

  .پاشا هيچ مشكلي در تشخيص تهديد موجود در لحن ريچارد، در كلماتش و در نگاهش نداشت

هايش  در حالي كه دامنش را با مشت. لب پايين پاشا شروع به لرزيدن كرد، و سپس زير گريه زده و رويش را گرداند و دويد
  .كه از زمين بيرون زده بودند را دور زده و از آن سوي تپه به سمت پايين دويدهايي  صخرهبود،  باال گرفته

  .گردن باني را نوازشي كرد. ريچارد نفسي عميق را بيرون داد و افسار اسب را به تكه سنگ بزرگي بست

  ."همينجا منتظرم بمون. دختر خوبي باش"

ريچارد او . درك مي و گريهبود پاشا را در حالي يافت كه بر روي يك صخره نشسته و بازوانش را به دور زانوهايش جمع كرده 
، گريست مي هق هق ،منقطعهايي  همانطور كه پاشا با نفس. را دور زده و در مقابلش ايستاد، اما پاشا رويش را برگرداند

  .لرزيدند مي شهاي شانه

  "ريز كني؟نكنه اومدي كه منم ريز يا ! برو گمشو: "بلند گفتاي  بر روي زانوانش گذاشته و با نالهرا اش  پيشاني

  ..."پاشا"

  !"تنها چيزي كه براي تو مهمه، آدم كشتنه"

  ."خوام اينه كه كشت و كشتار تموم بشه مي چيزي كه بيش از همه. اين حقيقت نداره"

  !"زني نمي حرفاي  هيچ چيز ديگهي  كه درباره براي همينه. "اندكي گريه كرد." اوه، آره"

  ..."اين فقط براي اينه كه "
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خواهرا . خواستم اين بود كه يه خواهر نور بشم مي تنها چيزي كه هميشه! كردم مي من تمام عمرمو براي چنين روزي دعا"
حاال ديگه هيچوقت يه خواهر ". هاش شد دوباره تسليم اشك!" خواستم يكي از اونا باشم مي منم. كنن مي به مردم كمك

  ."نميشم

  ."معلومه كه ميشي"

از همون ! از روي اونچيزي كه تو همش داري بهمون ميگي، قصد داري كه هممونو بكشي! طبق حرفاي تو نميشم"
  !"اول، تنها كاري كه انجام دادي اين بوده كه ما رو تهديد كنيي  لحظه

  ."كني نمي پاشا، تو درك"

آمد بگيم، ضيافتي كه  كنم؟ ما يه ضيافت بزرگ گرفته بوديم تا به تو خوش نمي درك. "پاشا باال آمد خيس از اشكي  چهره
ي  همه. من مجبور شدم بدون تو برم و به همه بگم كه تو مريض بودي. حتي از جشن برداشت محصوالت هم بزرگتر بود

دوستام قبالً پيش من اومدن و . خوان ياد بگيرن مي گيرشون مياد كههايي  نوآموزاي ديگه پسر بچه! اونا بهم خيره شدن
  !تو براي من يه مريسويت مياري. نهاشون توي جيباشون براي اونا يه غورباقه يا حشره آورد شكايت كردن كه پسر بچه

 چنين حرفي رو. اون خيلي به ندرت همچين چيزي رو ميگه. امروز خواهر مارن گفت كه ما كارمونو خوب انجام داديم"
  .مگه اينكه واقعاً از ته دلش بگه زنه، نمي

اون جدي و سختگير . از وقتي كه من اومدم اينجا، اون مسئول نوآموزا بوده. تو با خواهر مارن هم با بدجنسي رفتار كردي"
  ."اون هميشه هواي ما رو داره. بخاطر اينه كه به ماها اهميت ميده هست، ولي اين کارشم

وقتي كه من كوچيك بودم، اولين روزي كه اومده بودم به قصر، خيلي . "آمده بود را فرو برد هقي كه به گلويش پاشا هق
بهم گفت كه اون . خواهر مارن برام يه نقاشي كوچيك كشيد. تا اونموقع هيچوقت از خونه دور نشده بودم. ترسيده بودم
  ."شب مراقبمه تا جام امن باشهاون نقاشي رو گذاشت روي بالشم و گفت كه خالق در تمام طول . عكس خالقه

خواست وقتي كه يه  مي دلم. من هميشه اون نقاشي رو نگه داشتم. "را بگيرد، اما نتوانستهايش  پاشا سعي كرد جلوي اشك
وقتي كه تو رو ديدم، . ديروز اون نقاشي همراهم بود. پسر بچه رو بهم سپردن، شب اولش اون نقاشي رو بهش بدم تا نترسه

  .ت كنم خواست خجالت زده نمي دلم. تونم اونو بدم بهت نمي بزرگ شدي، فهميدم كه ديدم كه تو

گيرن، يه پسر بچه  مي نوآموزاي ديگهي  و موقعي كه ديدمت با خودم فكر كردم كه، خوب، پاشا، اون مثل پسري كه همه"
ودم كه قشنگترين لباسمو پوشيده خيلي خوشحال ب. ترين مردي رو داده كه تابحال ديدم نيست، ولي خالق به من خوشتيپ
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و اونوقت تو بهم گفتي كه زشت . "دبه سختي نفسي كشي." ه داشته بودمبراي اون روز نگها  بودم، همون لباسي كه از مدت
  !"شدم

  ."تأسفمپاشا، م. "چشمان ريچارد به آرامي بسته شدند

ما يكي از . ما همه چيزو برات آماده كرده بوديم! ورتو هيچي نيستي جز يه گردن كلفت بيشع. "كمي گريه كرد!" نه، نيستي"
ما برات پولِ هر چيزي كه ممكنه بخواي يا نياز داشته باشي رو . تو اصالً اهميتي ندادي. بهترين اتاقاي قصر رو بهت داديم

ديم، و اونوقت تو برات لباساي خوب و جديد گرفته بو. انگار بهت توهين كرديمفراهم كرديم، و تو يه جوري رفتار كردي كه 
  !"دماغتو باال گرفتي

كنم  مي من خودم اولين كسي هستم كه اعتراف. "آن شدند بيشتري جايگزينِهاي  را پاك كرد، اما اشكهايش  پاشا اشك
 بعضي از خواهرا وجود دارن كه خيلي به خودشون مغرورن، ولي بيشترشون اينقدر مهربونن كه حتي روي يه حشره هم پا

  !"بندي كه اونا رو بكشي مي گيري و عهد مي اونوقت تو يه شمشير خوني رو جلوي اونا باال و. ذارن نمي

كرد و  مي از دامنش را در دو مشتش گرفته و آنها را باال آورد تا صورتش را بپوشاند و سپس همانطور گريههايي  پاشا قسمت
  .اما پاشا دست او را دور كرد او گذاشت،ي  ريچارد يك دستش را بر شانه. لرزيد مي هق بدنش از هق

  ..."دونم كه به نظر مياد من مي .خوام مي پاشا، معذرت. "دانست كه با دستانش چه كند نمي ريچارد

منم همينه، ي  خواد كه اين راداهان دربياد، ولي وظيفه مي دلتفقط تو ! تو اصالً متأسف نيستي! يخوا عذرت نمینه، تو م"
بدون اون ! دي نمي ولي تو بهم اجازه. اونوقت بتوني قالده رو دربياري هبتت استفاده بكني، تادم تا از مواينكه بهت ياد ب

  .قالده، االن مرده بودي

خودشون  اون دوستا توي خلوت. اونا هيچوقت پيش دوستاشون برنميگردن. دو تا خواهر جونشونو بخاطر تو از دست دادن"
در مقابل تالششون براي كمك به تو، تالششون براي نجات . آمد بگن گريه كردن و جلوي تو لبخند زدن تا بهت خوش

  !"ما رو بكشيي  كني كه همه مي دادن زندگيت، تو تهديد

  ..."پاشا. "ريچارد با ماليمت دستش را بر سر او گذاشت

شمشيركش ي  ونهيه ديو خواد ياد بگيره، مي بجاي اينكه يه پسري گيرم بياد كه دلش. من ديگه هيچوقت يه خواهر نميشم"
در آينده به دختراي جوون ميگن كه درست رفتار كنن، وگرنه . همهي  خندهي  من تا ابد توي قصر ميشم مايه. گيرم اومده

  ."رؤياهام نابود شدني  همه. عاقبت كارشون ميشه مثل پاشا ميس و مثل پاشا از قصر اخراج ميشن
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در ابتدا . پاشا را بلند كرده و در آغوش گرفت. آورد مي ، ريچارد را به دردكند مي ديدن پاشا كه با چنين درد و اندوهي گريه
خود ي  پاشا تقال كرده و سعي كرد او را دور كند، اما هنگامي كه ريچارد او را به خود چسبانده و سرش را بر روي شانه

 و گريه هو همانطور كه اولرزيد ريچارد او را محكم در آغوش گرفته. گذاشت، پاشا شل شده و با شدت بيشتري گريه كرد
  .او را به آرامي در ميان بازوانش تاب داد. ماليد مي كرد، پشتش را مي

  ."خواستم بهت ياد بدم مي فقط. خواستم بهت كمك كنم، ريچارد مي من فقط: "پاشا با گريه گفت

  ."همه چيز درست ميشه. دونم مي .دونم مي. "ريچارد او را آرام كرد

  ."نه، درست نميشه. "او به اطراف تكان دادي  بر روي شانهپاشا سرش را 

  ."بيني مي حاال. چرا، ميشه"

ريچارد سعي نكرد تا جلوي . كرد، پيراهن ريچارد را در مشت گرفتند مي باالخره دستان پاشا باال آمده و همانطور كه گريه
  .ه او آرامش دهدكرد ب مي او را بگيرد، بلكه فقط او را در آغوش گرفته و سعيهاي  اشك

  "توني استفاده از موهبت رو بهم ياد بدي، و اونوقت خواهرا قالده رو درميارن؟ مي كني كه مي واقعاً فكر"

خالق و  یخواست كه زيباي مي خيلي دلم. ديدم همينه مي چيزي كه داشتم براش تمرين. كار من همينه. "پاشا فرفري كرد
  ."خواستم همين بود مي تنها چيزي كه. موهبتش به تو رو نشونت بدم

. او را به خود جذب كند كرد ياري و كمك مي به ريچارد چسبيد، كه گويي سعياي  به گونه. دستان پاشا او را در بر گرفتند
  .ريچارد موهاي او را نوازش كرد

راداهانت رو لمس كردم و يمقدار از هانت رو احساس كردم، يمقدار از  ريچارد، وقتي كه ديروز لمست كردم، اونموقعي كه"
ناک دردبرام  همون يمقدار از درد تو حس كردن. كشي مي دونم كه از درون خيلي رنج و درد مي .احساساتت رو حس كردم

  ."بود

كه بتونن  ي زيادي رو نميشناسممن چيزا. "دست پاشا تا كنار گردن ريچارد باال آمد، گويي كه بخواهد به او دلداري دهد
  ."خوام جاي اون زن رو بگيرم نمي ريچارد، من. بوجود بيارن اينمقدار رنج و عذاب

پاشا انگشتانش را به ميان . دردش را دوباره فرو برد. پاشا پايين آمدي  چشمان ريچارد بسته شده و سرش بر روي شانه
  .داشتنگه اش  موهاي او كشيد و سر او را بر روي شانه
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  ."شايد چندان ضرري نداشته باشه كه هر از چندي يكي از اون لباسا رو بپوشم. "بعد از مدتي، ريچارد توانست صحبت كند

شايد بتوني فقط براي رفتن به سالن غذاخوري، . "به او نگاه كردهايش  پاشا اندكي خود را از او فاصله داده و از ميان اشك
  "خوبه؟. موقع شام با خواهرا بپوشيشون

تو خودت يكي رو كه دوست داري من . خوبي از اون لباسا باشهي  فكر كنم اينطوري استفاده. "باال انداختاي  ريچارد شانه
آخه من فقط . "به سختي لبخندي كوچك بر لبانش آورد." دونم نمي اشرافيلباساي ي  من چيزي درباره. بپوشم انتخاب كن
  ."يه راهنماي جنگلم

  ."توي اون كت قرمزه خيلي خوشتيپ ميشي. "هم گشوده شد پاشا ازي  چهره

  "اون قرمزه؟ حاال حتماً بايد اون قرمزه باشه؟. "اختيار تكاني خورد ريچارد بي

فقط به نظرم رسيد كه . نه، الزم نيست حتماً اون باشه. "پاشا انگشتش را بر روي آجيلي كه از گردن ريچارد آويزان بود كشيد
  ."كه داري، اون لباس خيلي بهت ميادپهني هاي  با شونه

  ."پس بذار همون قرمزه باشه. كنم مي من توي هر كدوم از اون لباسا احساس حماقت. "ريچارد نفس عميقي كشيد

جلوت عشوه  بازنا ي  همه. بيني مي حاال. "پاشا لبخندي وسيع زد." تو احمقانه به نظر نميرسي؛ خيلي هم خوشتيپ ميشي"
  "ريچارد، اين چيه؟. "ل را بلند كردآجي." زنن پلک می

هر چي زودتر . ؟ فكر كنم كه بايد شروع كني به آموزش دادن منمحاضري كه برگردي. فقط يه جور طلسم خوش شانسي"
اونوقت هر دومون خوشحال و راضي ميشيم؛ تو يه خواهر ميشي و منم . تونم اين قالده رو دربيارم مي شروع كني، من زودتر

  ."آزاد ميشم

  .گذاشته و پاشا بازويش را به دور كمر او گرفت، و هر دو به سمت باني برگشتند واي  چارد بازويش را در اطراف شانهري
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 و پسرانِ ها از پسربچهاي  دستهنور یک چراغ،  روشناییِي  حلقهرفت، در زیر  می ي هالزبند بر روي پلی که به سمت جزیره
فاخر پوشیده و تعدادي نیز ردا پوشیده بودند و هرکدام در اطراف هاي  زیادي از آنها لباستعداد . اطراف آنها را گرفتند ،جوان
خواستند بدانند که آیا حقیقت  می پرسیدند و می صورت همزمان سؤاله همگی با هیجان و ب .یک راداهان داشتند انگردنش

را به ریچارد هایشان  خواستند نام می آنها .دارد که ریچارد یک مریسویت را کشته است، و اینکه آن جانور چه شکلی بوده
را اي  که چگونه آن هیوالي افسانه دهد نشانبه آنها خواستند تا شمشیرش را کشیده و  می بگویند، و با شور و غوغا از او

  .مغلوب کرده است

حقیقت داره که ریچارد یه مریسویت  ،1آره، کیپ": گفت ،تر بوده و کنار او ایستاده بود که از همه سمجاي  پاشا رو به پسربچه
 من یول. اون جونور توضیح میدني  کنن، و اگه صالح بدونن، براي شما درباره می دارن اونو مطالعهاالن خواهر مارن . کشته
  ".تقریباً موقع شام هستش. حاال همتون برید پی کارتون. جونور وحشتناکه تونم با اطمینان بهتون بگم که مریسویت یه می

هیجان زده  به دستشان رسیده بودبه دستشان نخواهد رسید، از آنچه که  یدي پسران از اینکه اطالعات بیشتريبرخالف ناام
  .دیگران نیز بگویند همگی باهم به سرعت از آنجا رفتند تا به .شده بودند

وسیع عبور هاي  سالنو از میان  راه رفته اهروهابه همراه پاشا در میان ر ، ریچاردپس از آنکه بانی را تحویل اصطبل دادند
پاشا سالن غذاخوري پسران، و سالن غذاخوري که خواهران و . را در ذهنش ثبت کند محیطي  نقشه د و تالش داشتکر

، ریچارد را از عالوه بر اینپاشا . دادنشان ریچارد  بهخوردند را  می غذادر آن  بود، بیشتر شانکه سن یتعدادي از مردانِ جوان
  .مجاور منتشر شده بودهاي  در فضاي سالن پز و کنار آشپزخانه عبور داد، جایی که بوي مطبوع پخت

پرپشت درختان قرار هاي  یی که در زیر شاخهبا پوششی مشبک، به دیوار سنگی زیبا طاقی شکلي  یک پنجرهپاشا از میان 
بزرگ سفید رنگی در میان سبزي باغ هاي  گُل. تاك پوشانده بودندهاي  یی از دیوار را شاخهها قسمت. گرفته بود اشاره کرد

  .کردند می خودنمایی

  ".اونجا دفتر و محل اقامت اسقفه": پاشا گفت

                                                           
١ Kipp 
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  "اونم امشب موقع شام هست؟"

  ".اسقف فرصت اینو نداره که همراه ما شام بخوره. نه، معلومه که نیست". ودي کردنخاي  پاشا خنده

  .کرد می در میان دیوارِ بزرگ حرکتاي  هزکه به سمت دروارفت راهرویی  ریچارد از تاالر خارج شده و به سمت

  "کنی؟ کجا داري میري؟ می داري چکار! ریچارد"

  ".خوام اسقفو ببینم می"

  "!تونی همینطوري بري باهاش مالقات کنی نمی"

  "براي چی؟"

بهت اجازه نمیدن که باهاش . نمیشه مزاحمش شد. ایه خوب، اون زن پرمشغله". پاشا با سرعت خود را به کنار او رساند
  ".نگهبانا بهمون حتی اجازه نمیدن که از دروازه رد بشیم. مالقات کنی

رام انتخاب کنی و اونوقت تونی یه لباس ب می حاال پرسیدنش که ضرري نداره، داره؟ بعدش". باال انداختاي  ریچارد شانه
  "باشه؟. باهم میریم که همراه خواهرا شام بخوریم

ن گفت که به م نبا م. تا لباسی را برایش انتخاب کند، باعث شد پاشا مکث کند به او اجازه دهدریچارد پیشنهاد اینکه 
به سمت نگهبانان  بلند ریچاردهاي  کرد تا پا به پاي قدم می نظرش اینکه فقط سوال کنند ضرري ندارد، و همزمان تالش

اي و پاهایش را جد آهنین ایستادي  جلوي دروازه نگهبانرفت،  می یچارد مستقیم به سمت دروازههمانطور که ر. حرکت کند
 .قالب کرد 2اش سقهوفانشصتش را بر روي انگشتان از هم قرار داد و 

میشه منو ببخشی؟ تو رو توي دردسر . لطفاً منو ببخش. لی خیلی متأسفمخی". مرد گذاشتي  ریچارد یک دستش را بر شانه
  ".کرده باشهنبیداد و امیدوارم که هنوز نیومده باشه بیرون و سرت داد . که ننداختم، ها؟ امیدوارم که اینطوري نباشه

  "اسمت چی بود؟.... ببین". ر به سمت او خم شدمرد از سردرگمی اخمی کرد و ریچارد بیشت

  ".3کوین اَندلمر. شمشیرزن اَندلمر"

                                                           
  .كنند مي ها را بر روي آن آويزان كمربندي كه سالح ٢

٣ Kevin Andellmere 
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احتماالً . رو میفرسته دنبالم غربیي  خودش نگهبان دروازهاگه حتی یه دقیقه هم دیر بکنم، ببین کوین، اون گفت که "
  ".امیدوارم که از دستم عصبانی نشده باشی. که حرفی از تو نیارمقول میدم . تقصیر تو نیست. یادش رفته که تو رو بفرسته

با چشمانش به شکل  ".کنی دیگه می خودت درك". ریچارد پشتش را به پاشا کرده و بیشتر به سمت نگهبان خم شد
به  کوین نگاهی به پاشا انداخت که مشغول ور رفتن. معناداري به سمت پاشا اشاره کرد و سپس براي مرد چشمکی زد

ببین کوین، قول بده که بهم اجازه میدي برات یه آبجو . کنی می ها؟ مطمئنم که خودت درك". نامنظم موهایش بودي  توده
باشه؟ بهتره که تا تو رو توي دردسر ننداختم، برم اونتو، ولی قبل از اینکه برم، بهم قول بده که میذاري یه آبجو برات . بخرم

  "باشم، باشه؟ بخرم تا اشتباهمو جبران کرده

  "...تونم بهت اجازه بدم که برام یه آبجو بخري می خوب، فکر کنم"

  ".ایول، مرد خوبی هستی". کوین کوبیدي  شانه ربچند بار دستش را ریچارد 

ریچارد . آمد می پاشا درست پشت سرِ اوشد،  می هنگامی که ریچارد با سرعت از کنار نگهبان عبور کرده و از دروازه رد
  .را گردانده و براي کوین دستی تکان داد و لبخندي زد رویش

  ".رد بشه نگهباناي اسقف ازتونه  نمی چطوري این کارو کردي؟ هیچکس". پاشا به جلو خم شد

ون تونست درست به همش فقط بهش کلی مطلب دادم که نمی". ریچارد درب ورودي ساختمان را براي پاشا باز نگه داشت
  ".ترسید حقیقت داشته باشه می فکر کنه، و یه نگرانی براش ایجاد کردم که

  .و دو خواهر شدند ز، وارد اتاقی با نور کم و دو میندپاشا پاسخ شنید هنگامی که بعد از در زدنِ

خواست بدونه  می اون. من نوآموز پاشا میس هستم، و اینم جدیدترین شاگردمون، ریچارد سایفره. خواهرا". پاشا احترامی کرد
  ".تونه با اسقف مالقات کنه، یا نه می آیا هک

  ".مرخصی، نوآموز. اسقف سرشون شلوغه": خواهري که در سمت راست بود گفت. هر دو خواهر با اخم به او نگاه کردند

  ".بابت وقتی که گذاشتید ممنونم، خواهرا". ندکی رنگش پریده بود، دوباره احترامی کردپاشا که ا

  ".برسونید اسقف ترین درودهاي منو بهلطفاً به. آره، ممنونیم، خواهرا". ریچارد تعظیم کوچکی کرد

  ".کنه نمی بهت گفته بودم که با ما مالقات": پاشا در راه خروج گفت
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ممنونم که خواستمو تحمل . خوب، حداقل نهایت تالشمونو کردیم". ي دوشش باالتر کشیدرا بر رواش  ریچارد کوله
  ".کردي

آنچه که آمده  اکنوندانست که اسقف با آنها مالقات نخواهد کرد، اما  می گوید، می دانست که پاشا درست می ریچارد از قبل
  .را براي نیازهاي بعدي در ذهنش رسم کندهایش  آن ساختمان و حیاطي  خواست نقشه می او فقط. را دیده بود بود تا ببیند

دیگر ي  زندانی بودنش عوض نکرده بود، اما تصمیم گرفته بود تا براي مدتی از یک شیوهي  ریچارد ذهنیتش را درباره
هیچ چیز بیش از این برایش . توانند به او بیاموزند می چه چیزيآنها دید که  می نشست و می او در انتظار. استفاده نماید

  .کسی، از قالده آزاد شود آیند نبود که بدون نیاز به آسیب رساندن به خوش

پیشگو نامگذاري که طبق اطالعات ریچارد به نام یک  4ه اتاق ریچارد در آن قرار داشت، در سالنِ گیالومتمانی کخسا وندر
. عریضِ مرمرین بیرون آمد کانِ پایین، و در مقابل پلهي  طبقههاي  شده بود، مردي جوان با شک و احتیاط از میان سایه

 .ش فرو رفته بودندبنفش رنگ رداي مقابلِهاي  دستانش در آستین. بودندو موجدارش در دو طرف کوتاه شده  وهاي روشنم
ستاده بود، قدش کوچکتر کرده ای به حالت قوز بخاطر اینکه. ردایش قرار داشتندي  رنگ در اطراف مچ و یقهاي  زئیناتی نقرهت

  .رسید می بود به نظر از آنچه

گشت که نگاه به آن  می ن زناز بداي  کرد و همزمان نگاهش به دنبال نقطهن احترام خم شاسرش را در مقابل پاشا به ن
امیدوارم که . امشب خیلی زیبا شدید .، پاشاسالم و احترام به شما": نرم گفت لحنیپسر جوان با . باشددبانه ؤمحترمانه و م

  ".حالتون خوب باشه

سرِ مرد جوان به نشان تأیید تکانی خورده و  "بودي، درسته؟ نوارِ". اندیشیده و چشمانش را با فکر تنگ کرداي  پاشا لحظه
اینم ریچارد . ممنون که حالمو پرسیدي. من خوبم، وارن". رسید می دانست، شگفت زده به نظر می از اینکه پاشا نام او را

  ".سایفره

  ".آره، دیروز جلوي خواهرا دیدمت". وارن لبخندي خجالتی به ریچارد زد

  "مریسویت بدونی، آره؟ي  خواي درباره می فکر کنم تو هم": فس عمیقی گفتپاشا با ن

  "مریسویت؟"

  "این نبود؟ي  الت دربارهؤسمگه . ریچارد یه مریسویت کشته"

                                                           
٤ Gillaume 
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خواستم ازت بپرسم که آیا مایلی یه موقعی به   می". به سمت ریچارد گرداندرویش را  دوباره "...واقعاً؟ یه مریسویت؟ نه"
  "سرداب سر بزنی و همراه من یه نگاهی به پیشگوییا بندازي؟

از پیشنهادت مفتخر شدم، ". نداشتها  به پیشگوییاي  خواست این مرد جوان را شرمنده کند، اما او هیچ عالقه نمی ریچارد
  ".براي حل معماها ندارم چندانی استعدادوارن، ولی متأسفانه 

. به کتابا داشته باشناي  داد زیادي نیستن که عالقهتع. کنم می درك. البته". سمت زمین منحرف کرد وارن نگاهش را به
ص اشاره بخصو به اون پیشگوییِفقط به فکرم رسید که شاید، خوب، فقط این فکرو کردم که شاید از اونجایی که دیروز 

متأسفم که مزاحمت . کنم می ولی درك. بفردیه اون پیشگوییِ خیلی منحصر. کردي، شاید بخواي دربارش حرف بزنی
  ".شدم

  "؟شگویییکدوم پ". ریچارد اخمی کرد

. مرگ هستیي  رندهآو". وارن آب دهانش را قورت داد "اینکه تو،ي  درباره. همونی که آخر صحبتت بهش اشاره کردي"
نگریسته او به با حیرت  ".کنم که تابحال کسی که توي پیشگوییا دربارش صحبت شده باشه رو دیده باشم نمی راستش فکر
. صدایش به آرامی قطع شد "...از اونجایی که توي پیشگوییا هستی، فکر کردم که، خوب، فکر کردم که شاید". و پلک زد

  "...متأسفم که . کنم می ولی درك". ع به برگشتن کردنگاهش را بر زمین انداخته و شرو

همونطوري که گفتم، من خیلی استعدادي ". ریچارد با مالیمت بازوي وارن را گرفته و دوباره او را به سمت خود برگرداند
من . م سواد نباشمپیشگوییا بهم یاد بدي، تا اینقدر جاهل و کي  ولی شاید تو بتونی یه چیزایی درباره. توي حل معماها ندارم

  ".دوست دارم که یاد بگیرم

هنگامی که کمرش را راست گرفته و . شده تمام بدنش از شادي باد کرده بارسید ک می به نظر. وارن از هم شکفتي  چهره
  .بود بلندقد ریچارد ي  ایستاد، تقریباً به اندازه می درست

. این قضیه، یه معماي بغرنجه. وییا باهات صحبت کنمشگیپي  واقعاً خوشحال میشم که درباره. خیلی هم خوشحال میشم"
  "...شاید با کمک تو. قطعی نرسیدهي  بحث سر این مسئله به نتیجه ،تا همین امروز هم

از رداي وارن را گرفته و او که راداهانی به گردن داشت، به آرامی به کنار آنها آمد، یک مشت  یی سادهمردي چهارشانه با ردا
  .لبخندي نرم تحویل پاشا داد. در تمام این مدت چشمانش بر روي پاشا قفل شده بودند. را به کناري هل داد
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نگاهش در طول پاشا پایین رفته و سپس باال  ".تصمیم گرفتم که خودم ببرمت. به زودي وقت شام میشه .، پاشاشب بخیر"
بهتره زودتر . ت خیلی افتضاح شده قیافه .و یه کاري هم براي اون موهات بکنی. تمیز کنیو  اگه بتونی خودتو مرتب". آمد

  ".بري خودتو مرتب کنی

  .پاشا بازویش را در بازوي ریچارد قالب کرد. گرداند مرد داشت رویش را برمی

  ".دیگه دارم، جدیدیاي  متأسفانه من یه برنامه"

شایدم خواین دو نفري برین هیزم بشکنین، یا  می چی؟ این بچه دهاتی؟". جدیدیا نگاهی سرسري به ریچارد انداخت
  "؟، هاخرگوش پوست بکنید

خودت «تو همون کسی هستی که دیروز از توي بالکن با صداي بلند گفت، . یادم میاد وصدات. تو بودي": ریچارد گفت
  "»تنهایی؟

  "سؤال خیلی مناسبی بود، مگه نه؟". گرفت می جدیدیا به راحتی بر لبانش شکلي  لبخند مغرورانهرسید که  می به نظر

  ".ه مریسویت کشتهریچارد ی". را باال گرفتاش  پاشا چانه

  ".بچه دهاتیمون حسابی شجاعت به خرج دادهپس خوب، ". ابروهاي جدیدیا با حیرتی تمسخرآمیز باال رفتند

  ".تو هیچوقت یه مریسویت نکشتی": وارن گفت

سطح  باالياینجا ". را عقب کشیدوارن خود . جدیدیا به آرامی رویش را به سمت وارن گردانده و نگاهی خشمگین به او کرد
و تو خودت دیدي که این پسر اون مریسویتو کشته ". رویش را به سمت پاشا برگرداند "کنی، موش کور؟ می زمین چکار

خودش از  کهاحتماالً یه مریسویتو پیدا کرده . تنها بوده ،کنه مریسویتو کشته می باشه؟ حاضرم شرط ببندم اونموقعی که ادعا
لبخندي  ".اون فرو کرده و بعدش پیش تو الف زده تا تو رو تحت تأثیر قرار بدهي  مرده بوده، شمشیرشو توي جنازه پیري

  "مگه قضایا اینطوري نبوده، بچه دهاتی؟". تمسخرآمیز به سمت ریچارد انداخت

  ".درست فهمیديقضیه رو . مچمو گرفتی". د لبخندي زدریچار

، تا یکم جادوي واقعی نشونت بچه جون بعداً بیا پیش خودم". به پاشا زدلبخندي کوچک  ".کردم می همونطور که فکر"
  ".جادوي یه مرد. بدم

  .را بر کمرش گذاشت پاشا مشتانش. جدیدیا با حالتی متکبرانه قدم برداشته و از آنجا دور شد
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  "!چرا اجازه دادي اینطوري فکر کنه؟! چرا همچین چیزي گفتی؟"

خواي تا دیگه دردسر درست نکنم و یه آدم باتربیت  می فکر کردم که تو ازم. این کارو بخاطر تو کردم": ریچارد گفت
  ".باشم

  ".خوام می خوب، همینم". پاشا با بدخلقی دستانش را به سینه زد

اگه به هر شکلی تو رو ". رو کرد پله عقب نشینی کرده بود راهمرکزي مرمرینِ که هنوز در کنار ستون  سمت وارن ریچارد به
ش رو سر تو خالی کرد، بیا  اگه عقده. منم که یه خار توي چشمش هستم. خوام که بیاي بهم بگی می ، ازتناذیت کرد، وار

  ".بهم بگو

و هر موقع که . کنم که اون کاري به کار من داشته باشه نمی ولی فکر. ونم، ریچاردواقعاً؟ ممن". از هم شکفتوارن ي  چهره
خیلی خوشحالم که . شب خوش، پاشا". لبخندي خجالتی به سمت پاشا زد ".بینمت می وقت کردي، اون پایین توي سرداب

  ".شب بخیر. امشب خیلی خوشگل شدي. دوباره دیدمت

ون عجب جو". رفتپاشا وارن را تماشا کرد که با عجله به سمت انتهاي سالن  ".، وارنشب بخیر". پاشا لبخندي زد
اون تقریباً هیچوقت از سردابِ زیر قصر . زنن موش کور می همه صداش. نزدیک بود اصالً اسم واقعیش یادم نیاد. عجیبی

  ".بیرون نمیاد

تونه هیچ کمکی  نمی پیدا کردي که خوب، امشب براي خودت یه دوست". تاز پهلوي چشمانش نگاهی به ریچارد انداخ
اون یه جادوگر . کاري به کار جدیدیا نداشته باش. تونه بهت صدمه برسونه می که، و یه دشمن پیدا کردي بهت بکنه
تونه بهت آسیب  یم هانت از خودت دفاع کنی، اوني  تا وقتی که یاد بگیري بوسیله. ست و نزدیکه که آزاد بشه باتجربه
  ".رو بکشه تونه تو می اون. برسونه

  ".بزرگ و شاد هستیمي  ما یه خانوادهي  کردم که همه می فکر"

جادوگرایی که بیشترین قدرت رو دارن، براي تسلط و استیال بر دیگران باهم . یه سلسله مراتبی بین جادوگرا وجود داره"
و اصالً خوشش نمیاد که یه نفر سر سبد این قصره،  جدیدیا گلِ. بعضی وقتا این رقابت خیلی خطرناك میشه. کنن می رقابت

  ".دیگه برتري اونو زیر سؤال ببره

  ".تونم قدرت یه جادوگر رو زیر سؤال ببرم می من به سختی"

  ".دونن می جدیدیا هیچوقت یه مریسویت نکشته و همه اینو". پاشا یک ابرویش را باال برد



٩ 

 

 

کرد، سعی کرد تا از  می خاب کرده بود احساس ناراحتیریچارد در حالی که قطعاً در آن کت قرمز رنگی که پاشا برایش انت
پاشا یک لباس خیره کننده به رنگ سبز یشمی پوشیده بود که بیشتر از . سوپ عدسی که برایش آماده کرده بودند لذت ببرد

 آشکارپاشا را هاي  لباس بیش از آنمقدار از سینهاین  ،ریچاردبه نظر . گذاشت می را بپوشاند، آن را به نمایشاش  آنکه جثه
خواهران و یا نوآموزهایشان در آنجا بودند، کمتر غذا  نی که به عنوان مهمانِمردان جوا. بود کرد که مناسب و مرسوم می

  .تک آنها، تمام حرکات پاشا را زیر نظر داشتند تک. خورده و بیشتر مشغول تماشاي پاشا بودند

خواهند  می و گفتند کهتعداد زیادي از مردان جوانی که قالده به گردن داشتند، جلو آمده و خود را به ریچارد معرفی کردند 
نیدن پاشا با شي  چهره. آن را به او نشان دهند آنها وعده دادند که شهر و بعضی از مناظر زیبايِ. شنا شوندیچارد آبیشتر با ر
  .آخر سرخ شدي  این جمله

روند، و آنها قول دادند که هر زمان ریچارد  می براي خریدن آبجو به کجاها  دانند که نگهبان می ریچارد از آنها پرسید که آیا
  .خواست، او را به آنجا ببرند

کردند که گویی وقایع شب  می رفتاراي  تمام آنها به گونه. آمدند تا به او سالم بگویند خواهرانی با هر سن و شکل و اندازه
کنند  می گفت که تمام خواهران درك پاشا علت این امر را پرسید، او هنگامی که ریچارد از. گذشته اصالً اتفاق نیفتاده باشد

او گفت که خواهران به چنین  .به قصر سخت است انتقال زندگیشانانطباق یافتن با عادت کردن و  ،مردان جوانبراي که 
ریچارد این فکر را نزد خود نگه داشت که اینبار . گیرند نمی ی تندي عادت دارند و چنین مسائلی را جديحساسا هايِ واکنش

  .خواهران باید قضایا را جدي بگیرند

ي نیز اخم ند تا این فرصت بدستشان بیاید که با ریچارد کار کنند، و تعدادگفتند که امیدوار می بعضی از خواهران لبخند زده و
دادند که هیچ چیزي کمتر از نهایت تالش ریچارد را  می دادند که به زودي ریچارد را خواهند دید، و وعده می کرده و وعده

در . ا نخواهد گذاشتر آنهگفت که چیزي کمتر از اوج تالشش را در اختیا می ریچارد نیز لبخند زده و. نخواهند پذیرفت
  .دهد می ا وعدهکه چه چیزي ر ذهنش کنجکاو بود

به رنگ زرد پوشیده و فرد دیگر،  رنگ صورتی اطلسیِي  از پارچهدر اواخر غذا، دو زنِ جذاب و جوان که یکی از آنها لباسی 
 کنان چیزهایی را به زنان جوان دیگر زمزمه و هایستاد متفاوتیمیزهاي  پوشیده بود، با عجله وارد سالن شدند و در کنار

  .رسیدند که ریچارد و پاشا در آن نشسته بودنداي  باالخره به گوشه. گفتند می

جدیدیا از یه ". خالی از هیجان به آنها خیره شداي  پاشا با چهره "شنیدي؟قضیه رو ". یکی از آنها به سمت پاشا خم شد
خواست  می با هیجان و لذت نقل چیزي که. تعریف کردن اخبار برقی زدند چشمان دختر از شورِ ".پایین افتادهها  پلهردیف 
  ".شکسته پاش". بگوید بیشتر به جلو خم شد اکنون
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  ".ی؟ ما همین االن دیده بودیمشک! نه". پاشا نفسش را حبس کرد

افتاده، همین چند دقیقه همین االن اتفاق . آره، حقیقت داره". تکان دادندبه نشان تأکید سرشان را کردند و اي  دو زن خنده
  ".الزم نیست نگران باشی؛ تا صبح دوباره روبراه میشه. االن درمانگرا باالي سرش هستن. پیش

  "چطور شد که افتاد؟"

انقدر ". صدایش را پایین آورد ".فرش گیر کرد و افتاد پاییني  پاش به لبه. وددست و پا چلفتی ب". باال انداختاي  زن شانه
  ".خاکستر کردتبدیل به د که اون فرشو وعصبانی شده ب

  "...اونم توي قصر؟ همچین جرم بزرگی! آتیش جادوگري؟": پاشا با لحنی ناباورانه زمزمه کرد

. فقط آتیش معمولی بوده. تی جدیدیا هم اونقدر گستاخ نیستح. احمقي  بود، دخترهآتیش جادوگري ن معلومه که نه، نه،"
اونا . اصالً راضی نیستنروز داده خواهرا از اینکه اینطوري خشمشو ب. ن فرشاي قصر بودهتری ولی اون فرش، یکی از قدیمی

  ".رمان نشهدستور دادن که به عنوان تنبیه، استخون جدیدیا و دردش تا صبح د

پاشا آن دو نفر . نگاه و لبخندهایشان متوجه ریچارد شدپایان یافته بود،  جوان زنِدو ی که باالخره سخن چینی کردن هنگام
دو نوآموزي که خودشان پسران جوانی را تحت آموزش داشتند. 5لیا و دولسیرا به عنوان دوتا از دوستانش معرفی کرد، س. 

  .لبخند آن دو زن وسیعتر شد. زیباي موهایشان تعریف کردهاي  ، و موجزیبا هاي مؤدب بوده و از لباس اریچارد در مقابل آنه

  .گرفته و از او تشکر کرد کردند، پاشا دست او را می هنگامی که باالخره آنجا را ترك

  "؟چی بتاب"

این اولین باریه که تابحال . غذا بخورم ، یا نوآموزایی که شاگرداي جوون دارنمن تا حاال اجازه نداشتم که همراه خواهرا"
کردم که تو  می تو خیلی خوش برخورد بودي و با همه مؤدبانه رفتار کردي؛ خیلی افتخار. م براي شاممثل یه خواهر اومد

  ".و توي این لباسا هم خیلی خوشتیپ شدي. همراهم هستی

از من داره رو به  يبهتر تونستی یه نفر که اصل و نسب می کنم که خیلی راحت می با این لباسی که خودت پوشیدي، فکر"
تابحال پیرهنی که اینقدر ". تر کرد شل آن را پیراهن فاخر را کشیده و اندکیي  یقهریچارد  ".دا کنیپی شام عنوان همراهیِ

فکر کنم احمقانه به نظر . کتی به این قرمزي هم نپوشیده بودم. تزئینات داشته باشه یا اینقدر سفید باشه نپوشیده بودم
  ".میام

                                                           
٥ Celia And Dulcy 
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که تو احمقانه به  کردن نمی بهت قول بدم که سلیا و دولسی اصالً فکرتونم  می". لبخندي از خودراضی بر لبان پاشا نشست
همونجا  کردم که شاید تصمیم بگیرن می فکر. میزدن قذوکنم که متوجه نشدي اونا چطور داشتن  می تعجب. نظر میاي

  ".بشینن توي بغلت

توانند آن را بردارند، اما این فکر را  می ،است ریچارد با خود فکر کرد که اگر سلیا و دولسی اینقدر از کت قرمز خوششان آمده
  "پوشه؟ نمی چرا یه جادوگر مهمی مثل جدیدیا لباساي خوب". به زبان نیاورد

توي . اجازه دارن که توي شهر برن پوشن، و می فقط جادوگرایی که تازه شروع به آموزش و تمرین کردن همچین لباسایی"
کنه،  می هرچی یه جادوگر پیشرفت. پوشن می خاصی در مراحل پیشرفت یه جادوگر، لباساي مخصوصی روهاي  موقعیت

چون اون تقریباً به انتهاي . پوشه می رنگاي  قهوهي  براي همینه که جدیدیا رداي ساده. تر میشه لباسش ساده و متواضعانه
  ".آموزشش رسیده

  "هدف از چنین قانون عجیبی چیه؟"

اونایی که قشنگترین لباسا رو دارن، بیشترین آزادي رو دارن، و پول نامحدودي در اختیار . براي اینکه تواضع رو یاد بدیم"
این کار قراره به . ذاره نمی امهیچکس به اونا بخاطر این چیزا احتر. ستن که کمترین قدرت رو دارندارن، اون کسانی ه

  ".گیره، نه از تجمالت ظاهري می مرداي جوون یاد بده که آقایی و سروري از درون فرد نشأت

  ".من خودم لباساي ساده و متواضعانه پوشیده بودم. پس پوشیدن این چیزا براي من یه تنزل درجه هست"

ر اگ .تونی هر از چندي لباساي خودتو بپوشی می اگه دلت خواست،. نوز این صالحیت رو نداري که رداي ساده بپوشیه تو"
  .ساده بود، اونم اجازه نداشتی ردايیه لباساي خودت چه که اگه 

پوشه  می هیچ جادوگري که رداي ساده. یه جادوگر رو از روي لباساش میشناسنهاي  قدرت و تواناییمردمِ توي شهر، "
، بهت اجازه میدن که رداي یه کافی پیشرفت کرديي  یه روز، وقتی که به اندازه". لبخندي زد ".داخل شهر بره اجازه نداره

  ".جادوگر رو بپوشی

  ".پوشیدم رو دوست دارم می همون لباسایی که خودم. من از ردا خوشم نمیاد"

البته بیشتر جادوگرا به ردایی که . تونی هرچی دلت خواست بپوشی می ت رو دربیارن و قصر رو ترك کنی، وقتی که قالده"
  ".پوشن می همونو ،باقی عمرشون ذارن و شون هست احترام می نشون حرفه

  ".بهم بگو که چطور برم اون پایین. خوام برم وارن رو ببینم می من". ریچارد موضوع را عوض کرد
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"االن؟ همین امشب؟ ریچارد، امروز یه روز طوالنی بوده و منم هنوز باید امشب بهت اولین دت رو بدمرس."  

  "این موقع شب اونجا هست؟ وارن تا. فقط بهم بگو که چطور برم اون پایین"

امروز از اینکه . خوابه می روي همون کتابا به نظرم. غیر از اونجا رو دیده باشهاي  کنم که اصالً وارن جاي دیگه نمی فکر"
  ".خود این قضیه که وارن اومده باال، تا چند هفته نقل مجالس میشه. شده بودمزده  گفتشاین باال توي قصر دیدمش 

  ".فقط بهم بگو که چطوري برم اون پایین. خواد وارن فکر کنه که فراموشش کردم نمی دلم"

پیشگوها  توي قصرِهر جایی که تو  ارهمن قر. که بریم، باهم میریماگه اصرار داري ". پاشا نفس عمیقی کشید "خوب،"
  ".الاقل فعالً .همراهت بیام میري
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  54فصل 

  

  

طبقات باالتر بسیار مجلل هاي  پله راه. ها به سمت پایین و به سمت سرداب حرکت کردند در مرکز قصر پیشگویان، از پله
. و گرد شده بود ي آنها بر اثر فرسایش ساییده همهي  معمولی بودند که لبههایی  از سنگها  اما در اعماق بیشتر، پله. بودند

  .شد ارد در طبقات باالتر دیده بود، مشاهده نمیکه ریچهایی  اثري از کلفت

در بعضی جاها ریچارد مجبور بود سرش را خم کند تا از زیر . برهنه دادندهاي  دیوارهاي روکش شده جاي خود را به سنگ
اد از زیهاي  که با فاصلههایی  دیگر چراغی بر روي دیوارها قرار نداشت، اما درعوض مشعل. عظیم رد شود افقیِهاي  ستون

ها پیش قطع شده بود و سکوتی  در قصر، مدت زندگیجریان سر و صداي . کردند می هم قرار گرفته بودند، راه را روشن
  .کرد، خیس بودند می بعضی از راهروها بخاطر آبی که به داخل نشت .گشته بود آن سنگین جایگزینِ

  "توي این سرداب چی هست؟": ریچارد پرسید

  ".باي تاریخ و ثبت وقایع قصر هم همینجا نگه داشته میشنکتا. کتاباي پیشگویی"

  ".براي چی اینهمه بردنشون پایین"

تمام نوآموزا بعضی از کتاباي پیشگویی رو . که تمرین ندیدن، خطرناك هستنهایی  پیشگوییا براي ذهن. براي امنیت"
جادوگراي . رو بخونن و باهاشون کار کننکنن، ولی فقط خواهراي معدودي هستن که اجازه دارن تمام اونا  می مطالعه

  .بینن می همین خواهرا آموزشي  جوونی که نشون میدن موهبتشون به اونا یه استعداد خاصی براي پیشگویی داده، بوسیله

کنن، ولی وارن براي این سرداب، مثل  می تعداد خیلی کمی از جادوگراي جوون هستن که توي سرداب مطالعه و کار"
کنیم تا کشف کنیم که استعداد  می ما با تو کار. هر جادوگري یه تخصص داره. جادوي  براي اقسام دیگهجدیدیا هست 
  ".تا وقتی که بتونیم اینو متوجه بشیم، سخته که تمریناتت رو زیاد پیش ببریم. درونیت چیه

  "من چیه؟ کنی استعداد می خوب، حاال فکر. بهم گفته بودها  خواهر ورنا یه چیزي توي همین مایه"

بعضیا دوست دارن که با دستاشون کار بکنن و عاقب هم . تونیم از طریق شخصیت اون پسر تشخیص بدیم می معموالً"
بعضیا دوست دارن که به مریضا و مجروحا کمک کنن و تبدیل به درمانگر . تخصصشون این میشه که اشیاء جادویی بسازن

  ".تشخیص بدیم تونیم می معموالً. یه چیزایی مثل این. میشن
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  "خوب، حاال من چی؟"

ي  چهره ".دونیم نمی هنوز هیچی. هیچ کدوم از ما تابحال کسی شبیه تو رو ندیده". پاشا نگاهی کوتاه به سمت او انداخت
  ".فهمیم می ولی مطمئن باش". پاشا از هم شکفت

در آنسوي درب، . کی به حالت باز قرار داشتقد ریچارد، در میان تاریي  یک دربِ عظیم الجثه و گرد، با ضخامتی به اندازه
ها  چراغ. که پایه و بستر قصر بودند، تشکیل یافته بودهایی  و صخرهها  خوردند که از حفر کردن سنگ می فضاهایی به چشم

که کرد، تعدادي میزهاي بلند و قدیمی  می در هر طرف تا جایی که چشم کار. توانستند آن مکان را روشن کنند می به سختی
دو زن در کنار میزها نشسته و . شد منظم، دیده میهاي  در ردیفهایی  و کاغذهایی بر رویشان پراکنده بود، و قفسهها  کتاب

  .داشتند کردند، مطالبی را یادداشت برمی می که نزدیکشان قرار داده شده بود مطالعههایی  همانطور که در نور شمع

  "کنی، بچه جون؟ می این پایین چکار": اب به پاشا گفتیکی از آنها نگاهش را باال آورده و خط

  ".اومدیم تا وارن رو ببینیم، خواهر". پاشا احترامی کرد

  "وارن؟ براي چی؟"

. 1مشکلی نیست، خواهر بِکی". بیرون آمدها  دوید، از میان تاریکی می درست در همان زمان، وارن در حالی که با دستپاچگی
  ".من ازشون خواستم که بیان

  ".بعد از قبل به یه نفر خبر بدهي  خوب، لطفاً دفعه"

  ".چشم، خواهر، حتماً"

هنگامی که متوجه شد بازوي پاشا را گرفته . بردها  وارن خود را میان آن دو قرار داده و بازویشان را گرفت و به سمت قفسه
  .است، دستش را سریعاً عقب کشیده و صورتش سرخ شد

  ".پاشاخیره کننده شدي، ... خیلی"

 .منظور بدي نداشتم.... متأسفم، وارن". وارن گذاشتي  دستش را بر شانه. پاشا نیز سرخ شد ".اوه، ممنونم، موش کور"
  ".خواستم وارن صدات کنم می

                                                           
١ Sister Becky 
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یه کنن که این  می اونا فکر. کنن می دونم که دیگران منو موش کور صدا می خودم. مشکلی نیست، پاشا". وارن لبخندي زد
تونه راه  می دونی، یه موش کور می آخه. ست، ولی من اونو به عنوان یه تعریف از خودم حساب میارم حقیر کنندهي ت کلمه

م خیلی شبیه همینه؛ من جایی کاري که من انجام مید. کور میشن خودشو توي تاریکی پیدا کنه، جایی که همه از تاریکی
  ".کنم می تونن هیچ چیزي رو ببینن، راه رو پیدا نمی که دیگران

  "موش کور، شنیدي که جدیدیا از یه ردیف پله افتاده و پاش شکسته؟. خوشحالم، وارن". پاشا با آسودگی خیال نفسی کشید

کرده بهش یاد بده که وقتی دماغتو اینقدر توي  می شاید خالق داشته سعی". وارن با دقت به چشمان پاشا خیره شد "واقعاً؟"
  ".جلوي پاتو ببینی تونی دیگه نمی گیري، می هوا

شنیدم که میگن اینقدر عصبانی شده بوده که . کنم که جدیدیا هیچ توجهی به درسِ خالق کرده باشه نمی فکر": پاشا گفت
  ".کنه می یه فرشِ قیمتی رو کامالً خاکستر

. ي بدي بهت زداون حرفا. تو کسی هستی که باید عصبانی باشه، نه جدیدیا". کرد می وارن هنوز به چشمان پاشا نگاه
  ".هیچکس نباید حرفاي بد به تو بزنه

  ".شده بود و خراب م خیلی افتضاح کنم، قیافه می اون معموالً باهام مهربونه، ولی خودمم اعتراف"

خراب و افتضاح میان، ولی چیزي که داخلشون هست اهمیت داره، نه اون بعضی از این کتابا در ظاهر به چشم مردم "
  ".شون نشستهغباري که روي جلد

  ".موش کور....اوه، ازت ممنونم ". پاشا اندکی سرخ شد

خیلی . بیشترِ افراد میگن که میان، ولی هیچوقت نمیان. دونستم که واقعاً میاي یا نه نمی". وارن به ریچارد نگاه کرد
  ".پاشا، متأسفانه تو باید همینجا منتظر بمونی. از اینطرف بیاید. خوشحالم که اومدي

از لباسش هایش  پاشا به جلو خم شده و ریچارد با خود فکر کرد که اگر او زودتر راست نایستد، ممکن است سینه "!چی؟"
  ".منم میام". بیرون بپرند

  ".نوآموزا اجازه ندارن. تو یه نوآموزي. ولی باید ریچاردو ببرم توي یکی از اتاقاي عقبی". چشمان وارن درشت شدند

موش کور، اگه یه نوآموز اجازه نداره، چطور یه دانش آموز ". کرد، لبخند گرمی زد می دش را راستپاشا همانطور که دوباره ق
  "تونه اجازه داشته باشه؟ می جدید
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اون بنویسن، خیلی ي  اگه پیشگوها اینطور صالح دیدن که درباره. اون توي پیشگوییا هستش". چشمان وارن باریک شدند
  ".ینا رو بخونهبعیده که نخواسته باشن ریچارد ا

رسید که وارن در این پایین که به مکان و شرایط تسلط داشت، به مراتب اعتماد بنفس بیشتري نسبت به  می به نظر
پاشا اندکی . او با اعتماد به نفس روي حرف خود پافشاري کرد. هنگامی داشت که به سطح زمین و داخل قصر آمده بود

  .ست انداختوارن نگاهی به د. او را مالیدي  شانه

. من مسئول ریچارد هستم؛ منم راه رو به اون نشون میدم. وارن، تو موش کور هستی؛ تو به دیگران راه رو نشون میدي"
تونی اینبار رو براي من  می مطمئنم که. اگه به این زودي اجازه بدم که بدون من بره یه جایی، از وظایفم کوتاهی کردم

براي کمک به ریچارده، براي کمک به اینه که پیشگویی رو درك کنیم و بفهمیم  این کار مگه نه، وارن؟. استثنا قائل بشی
  "مگه چیزي که اهمیت داره همین نیست؟. که ریچارد چطور قراره به خالق کمک کنه

رام با آنها او به نزد دو خواهر رفت و با صدایی آ. وارن باالخره نگاهش را از پاشا برگرفت و به آنها گفت تا منتظر بمانند
  .نهایتاً با لبخندي به چهره بازگشت. صحبت کرد

اگه یه وقتی . یی باستانی رو متوجه میشیهارا ديمن بهش گفتم که تو یه ذره . خواهر بکی گفتن که اجازه داده میشه"
  ".پرسید، بگو که بلدي

  "!خواي من به یه خواهر دروغ بگم؟ می یی باستانی دیگه چیه؟ وارن،هارا دي"

  ".من به جاي تو دروغ گفتم، پاشا، تا تو مجبور نباشی دروغ بگی". وارن رویش را گرداند ".کنه نمی مئنم که ازت سؤالمط"

دونی که چه  می همچین چیزایی دروغ میگی، خودتي  وارن، اگه بفهمن که درباره". پاشا اندکی به سمت وارن خم شد
  ".کنن می کاري باهات

  ".دونم می". به پاشا زد وارن لبخندي کوچک و وحشتزده

  "کنن؟ می چه کار": ریچارد که ناگهان مشکوك شده بود پرسید

  ".همراهم بیاید. ولش کن". صبري دستش را تکان داد وارن با بی

آنها از . کرد، آن دو مجبور بودند با عجله دنبالش حرکت کنند می همانطور که وارن با سرعتی زیاد در میان تاریکی حرکت
وارن . که تنگاتنگ هم قرار گرفته بودند عبور کرده و باالخره به دیواري یکپارچه از سنگ رسیدندها  از قفسههایی  کنار ردیف

و دهلیزي دیگر را در آنسوي خود آشکار  هگرد فلزي گذاشت و قسمتی از دیوار به کنار رفتي  دستش را بر روي یک لوحه
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شدند که فضاي داخل  می چهار چراغ باعث. قرار داشتها  یف از قفسهدر داخل اتاق کوچک، یک میز و حدود ده رد. نمود
  .نسبتاً روشن به نظر برسد

لمس کرد و آن قسمت از دیوار دوباره سر خورده و بسته شد و آنها را در میان  دیگر راي  در داخل اتاق، وارن یک لوحه
. و به ریچارد گفت که در سمت راست پاشا بنشیندوارن یک صندلی براي پاشا بیرون کشید . سنگ و سکوت مدفون ساخت

  .بیرون آورده و با احتیاط آن را جلوي ریچارد گذاشتها  باالخره یک کتاب با جلدي چرمی از میان قفسه

بذار من . ازش استفاده شده حد معمولاین اواخر بیشتر از . لطفاً بهش دست نزنید، آخه خیلی قدیمی و سسته": وارن گفت
  ".مورق بزن

  "کرده؟ می کی داشته ازش استفاده": ریچارد پرسید

ش اول میان و  دهگن ايهر وقت قرار باشه اسقف بیاد این پایین، دو تا نگهبان". لبخندي بر لبان وارن نقش بست ".اسقف"
 ه چیزي مطالعهکنن تا اسقف بتونه اینجا آزاد باشه و کسی نفهمه که اون چ می اونا سرداب رو خالی. کنن می همه رو بیرون

  ".کنه می

  "؟ منظورت دوتا خواهریه که توي دفتر بیرونی اسقف هستن؟ش نگهباناي گنده": پاشا پرسید

  ".فاینالخواهر اولیشیا و خواهر . آره": وارن گفت

  ".به نظرم چندان گنده هم نمیومدن. امروز دیدیمشون": ریچارد گفت

اونوقته . اگه یه وقتی از دستورشون تخطی کنی، نظرت عوض میشه". وارن لحن صدایش را به حالت معناداري آهسته کرد
  ".که واقعاً گنده به نظر میان

دونی که اسقف داشته این  می کنن، تو از کجا می اگه کل این منطقه رو تخلیه". وارن مکثی کردي  ریچارد با دیدن چهره
  "خونده؟ می کتابو

اسقف این اواخر بیشتر مطالعاتش رو توي این اتاق . دونم می من". میز کردرویش را به سمت کتابِ بر روي  ".دونم می من"
گرد که توي اي  این لکه. زنه، متوجه میشم می وقتی که یه نفر بهشون دست. کنم می من با این کتابا زندگی. داده می انجام

  ".مال اسقفه. بینی؟ این جاي انگشت من نیست می و غبارا هست رو

ریچارد هیچ . نمود، صفحات زرد را ورق زد می د کتاب را گشوده و در حالی که از هر دو دستش استفادهوارن با احتیاط جل
که وارن از هایی  بر روي یکی از صفحه. داد، و حتی بعضی حروف آن نیز برایش ناآشنا بودند نمی یک از کلمات را تشخیص
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عمیق را به ي  آن نقاشی یک خاطره. ک نقاشی رای: ه استفکر کرد که چیزي را تشخیص داداي  آن رد شد، ریچارد لحظه
ریچارد خم شده و با انگشتش ي  بر روي شانه. دیگر جلو رفت و باالخره توقف نمودي  وارن چند صفحه. آورد می خاطرش
  .اشاره کرد

این ". وارن دور میز چرخیده و به سمت راست آن رفت ".ش صحبت کردي ن همون پیشگویی هست که تو دربارهای"
یی باستانی متوجه هارا ديتو . تعداد کمی تابحال اینو دیدن. اصلی پیشگویی هست، با دستخط خود پیشگوي  سخهن

  "میشی؟

گفته ". نامفهوم انداختهاي  ریچارد نگاهی به سرتاسر نوشته ".به نظر من فقط خرچنگ قورباغه میادها  این نوشته. نه"
  ".هست بودي که سر معناي این پیشگویی بحث و اختالف

د به قدمت این قصر و شایدم دونی، این یه پیشگویی خیلی قدیمیه، شای می .آره". چشمان وارن برقی خاص در خود داشتند
تعداد خیلی . این اتاقي  دیگههاي  یی باستانی هست، درست مثل تمام نوشتههارا ديبه زبون . این پیشگویی اصلیه. تر قدیمی

  ".ستانی رو متوجه میشنیی باهارا دي ،خیلی کمی از افراد

دالیلی وجود داره تا ما رو متقاعد کنه که این اینو خوندن، و هاي  پس همه فقط ترجمه". ریچارد با تکان سرش تأیید کرد
  ".شاید دقیق نباشنها  ترجمه

معموالً . ديآره، آره، مشکلو درست فهمی". تر شدند تر و بانشاط حرکاتش چابک ".تو متوجه میشی": تکنان گف وارن زمزمه
اونا . کنن که یه چیز توي یه زبون، باید معناي معینی توي یه زبون دیگه داشته باشه می معموالً فکر. کنن نمی اینو درك

کنن که با دیدگاه خودشون از معنا جور درمیاد، ولی با اینکارشون یه  می براي اینکه ترجمه رو کامل کنن، تعبیري رو استفاده
  ".کنن که ممکنه معناي واقعی پیشگویی اون نباشه می درستاجمال توي پیشگویی 

کنن، فقط  می گیره، بنابراین وقتی که پیشگویی رو ترجمه نمی بر ن کار، تمام معناهاي محتمل رو درولی ای": ریچارد گفت
  ".تونن اون رو به صورت چند پهلو ترجمه کنن نمی .یه نسخه به اون پیشگویی میدن

هم  تونن متوجه بشن و در نتیجه با نمی براي همینه که! کامالً درست گرفتی! آره". ا جلو انداختوارن با هیجان خودش ر
ولی این زبونِ . غلط وجود داشته باشهي  درست و یه ترجمهي  کنن، انگار که یه ترجمه می مختلف بحثهاي  سر ترجمه

  "....یی باستانیههارا دي
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. کشیدند می خطوط بر روي آن داشتند او را به سمت خود. صفحه خیره شده بودریچارد به . کلمات وارن به آرامی قطع شدند
آنها با اي  ریچارد هرگز پیش از این چنین کلماتی ندیده بود، ولی به گونه. کردند می تقریباً انگار که کلمات برایش زمزمه

  .شدند می چیزي در اعماق وجودش همنوا

  .انگشتش بر روي آن کلمه نشست. ز کلمات کشیده شددستش به آرامی دراز شده و به سمت یکی ا

حروف به نظر رسید که از روي صفحه بلند هاي  خط. گویی که در یک خلسه باشد ".این یکی": ریچارد به آرامی گفت
 نسی صمیمانه انگشتش را نوازش کرده و در آغوشخطوط سیاه با اُ. شدند، گویی که زنده باشند، و به دور انگشتش پیچیدند

  .در مقابل چشمانش نیز تصویر شمشیر حقیقت معلق بود. گرفتند یم

راکا": با صدایی آهسته گفت. وارن از روي کتاب باال آمدي  رنگ پریدهي  چهره ست  که مرکز بحث و مجادلهاي  کلمه. 2د
ر گریسا اُست دراکا؛ آورنده. همینه مرگي  فوئ."  

ترجمه اي  تونن به شکل دیگه می منظورت اینه که این کلماتخوب حاال بحث سر چی هست؟ ". پاشا به جلو خم شد
  "بشن؟

روي معناشون هست که . تحت اللفظی کلمات همینهي  ترجمه. خوب، هم آره و هم نه". مبهم کردي  وارن با دستش اشاره
  ".مجادله میشه

  ".ی مختلفی دارهمرگ معان. مرگ". تصویر شمشیر را از جلوي چشمانش دور کرد. ریچارد دستش را عقب کشید

  "!درست فهمیدي! آره". وارن به قدري روي میز خم شد که عمالً روي آن دراز کشیده بود

  ".مرگ که معناش مثل روز روشنه": پاشا گفت

اون سالحی که . یی باستانی روشن نیستهارا ديتوي . نه، پاشا". وارن خودش را راست کرده و دستانش را به هم مالید
دراکا به معناي مرگ هست، منتها به معناي . شون دارن، همون داکرا، اسمش از این کلمه مشتق میشهخواهرا همراه خود

دراکا عالوه . هم دارهاي  ولی معانی دیگه. مرده. دراکا» .مریسویتی که ریچارد کشته، االن مرده«مرده، مثالً اگه بخوام بگم، 
  ".بیانگر ارواح مردگانههست که اي  بر این، کلمه

  "؟»ارواحي  آورنده«تونه باعث بشه که ترجمه کلمات بشه،  می بنابراین داري میگی که دراکا". با اخمی به جلو خم شد پاشا

  ".اشباحي  آورنده. اشباح". به آرامی دومین معناي آن کلمه را زمزمه کرد ".نه": ریچارد گفت
                                                           
٢ Drauka 
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  ".دوم همینهي  ترجمه. آره": وارن با صدایی آهسته گفت

  "چندتا از این معناهاي مختلف براي دراکا وجود داره؟" :پاشا پرسید

  .ریچارد با خود فکر کرد، سه تا

  ".سه تا": وارن گفت

. دنیاي زیرین": دراکا بر روي صفحه خیره شده بود، زمزمه کردي  همانطور که به کلمه. دانست می سوم راي  ریچارد ترجمه
  ".معناي سوم دراکا اینه. مکان مردگان

ریچارد به  "یی باستانی بلد نیستی، مگه نه؟هارا ديولی تو که ". ه سفیدي اشباح شده بود، به سمت او خم شدوارن که ب
زبان وارن از دهانش بیرون آمد تا . امی سرش را تکان داد که بلد نیست، و چشمانش هنوز بر روي صفحه قفل شده بودآر

  ".یی نداريهارا ديلطفاً بهم بگو که یه رگ ". لبانش را خیس کند

نطور قبل از اون کرد، و همی می حکمرانی هارا دياون جادوگري بود که به . پدرم دارکن رال بود": ریچارد به نرمی گفت
  ".پدربزرگم، پنیس

  ".خالق عزیز": کنان گفت وارن زمزمه

تونه معناي دنیاي  می دنیاي زیرین؟ چطور". پاشا یک دستش را بر بازوي ریچارد گذاشته و به سمت هر دوي آنان خم شد
  "زیرین رو بده؟

  ".چون دنیاي زیرین، دنیاي مردگانه": وارن گفت

؟ چطور میشه دنیاي زیرین رو »دنیاي زیریني  آورنده«تونه معناش بشه،  می ولی چطور". خوردندابروهاي پاشا در هم گره 
  "آورد؟

پاشا از یک . سکوت در اطراف اتاق سنگی منعکس شد ".با پاره کردن حجاب". خالی به روبرو خیره شداي  ریچارد با چهره
ی به من یاد دادن که به ازاي یک کلمه توي یه پیشگویی ول". باالخره سکوت را شکست. دیگر نگاه کرداي  چهره به چهره

باید خیلی ساده باشه که ببینی چطور . که به زبون خارجی هست و چند معنا داره، فقط باید اونو با توجه به متن ترجمه کنی
  ".توي جمله استفاده شده تا معناش رو درك کنی
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 چیزایی صحبتي  دونی، توي این پیشگویی درباره می آخه. همینه ي بحث و جدل هم درباره". وارن یک ابرویش را باال برد
بسته به اینکه کدوم معنا مورد نظرِ . دراکا تناسب داشته باشهي  کلمه تونه با هر کدوم از سه معناي محتملِ می کنه که می

ثل اینه که یه سگ م. براي همینه که نمیشه با قاطعیت اونو ترجمه کرد. پیشگو بوده، معناي کل پیشگویی عوض میشه
  .هرچی بیشتر تالش بکنی، بیشتر دور خودت چرخیدي و به هیچ جا نرسیدي. بخواد دم خودشو بگیره

اگه بتونم اینو بفهمم، اونوقت ممکنه . دراکا رو بفهممي  از کلمه نظر دروبراي همینه که من اینقدر مشتاقم تا معناي م"
من اولین نفري میشم که بعد از سه هزار سال این . دقیق ترجمه کنمبتونم براي اولین بار، باقی پیشگویی رو به طور 

  ".کنه می پیشگویی رو درك

 ".خوب، همونطوري که گفتم من خیلی استعدادي توي معماها ندارم". را هل داده و از کنار میز بلند شداش  ریچارد صندلی
  ".دم که روش فکر کنم می ولی قول". لبخندي زورکی زد

  ".جداً؟ خیلی خیلی ممنون میشم اگه بتونی کمکم کنی". ز هم شکفتوارن اي  چهره

  ".بهت قول میدم". وارن را فشردي  ریچارد شانه

  ".داره دیر میشه. خوب، فکر کنم دیگه بهتره که به درس ریچارد برسیم". پاشا بلند شد

  ".مالقاتی دارممن به ندرت . از هردوتون ممنونم که اومدید"

  .هر سه نفر به سمت در رفتند پاشا جلو افتاده و

  .هنگامی که پاشا از درگاه عبور کرد، ریچارد کف دستش را به لوح فلزي بر روي دیوار کوبید

از آنجایی که شکاف میانِ در باریکتر از آن شده بود که پاشا بتواند برگردد، مشتش را بر روي . در با صداي غرشی بسته شد
هنگامی که سنگ به طور کامل بسته شده و کلمات پاشا قطع شدند، . که در را باز کنند با فریاد به آن دو گفت. سنگ کوبید

  .ریچارد و وارن در سکوت باقی ماندند

هنوز تا مدت خیلی زیادي نباید . کاري ط یه جادوگر تازهو کردي؟ تو فقچطوري این کار". وارن به لوح فلزي خیره شده بود
  ".ريبتونی با هانت روي یه حفاظ تأثیر بذا

 دونی خواهرا باهات چکار می بگو منظورت از اینکه". ریچارد پاسخی براي این سؤال نداشت، بنابراین آن را نادیده گرفت
  ".گی، چی بود می کنن اگه بفهمن همچین دروغایی می
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  ".خوب، اونا دردم میارن". رفتاش  دست وارن به روي قالده

  "کنن تا بهت درد وارد کنن؟ می منظورت اینه که از جادوي قالده استفاده"

  .گرفت، با تکان سرش تأیید کرد می وارن همانطور که یک مشت از ردایش را در مشتش

  "این کارو زیاد انجام میدن؟ اینکه با قالده بهمون درد وارد کنن؟"

اید از آزمون درد عبور ولی براي اینکه یه جادوگر بشی، ب. نه، زیاد انجام نمیدن". وارن ردایی که در مشتش بود را پیچاند
کافی یاد گرفتی تا توي آزمون درد ي  کنن تا ببینن که به اندازه می اونا هر از چندي میان و با راداهان بهت درد وارد. کنی
  ".بشی، یا نه قبول

  "بشی؟ بولقو اونوقت چطور باید توي آزمون "

و به التماس نیفتی که دست نگه دارن، اونوقت  رسه که هر وقت بتونی درد رو تحمل کنی می فقط این به ذهنمخوب، "
من هیچوقت ". رنگ پریده شده بوداش  چهره ".اونا هیچوقت بهم نمیگن که باید چکار کنم تا قبول بشم. قبول شدي

گیري که اونمقدار دردي که وارد کردن رو  می تا یاد. نتونستم جلوي خودمو بگیرم که ازشون التماس نکنم تا دست بردارن
  ".کنن می ل کنی، درد رو بیشترتحم

وارن، من به ". ریچارد دستی به ریشش کشید ".ممنونم که بهم گفتی. باشهها  کردم که یه چیزي توي همین مایه می فکر"
  ".کمکت احتیاج دارم

  "تونم بکنم؟ می چه کمکی". وارن آستین ردایش را بلند کرده و آن را بر چشمان مرطوبش کشید

و . تونی پیدا بکنی رو مطالعه کنی میمن ي  درباره کهخوام هرچیزي  می .من هستي  دربارههایی  شگوییتو گفتی که یه پی"
 ".حجاب اطالعات بدست بیارمي  تونم درباره می در ضمن باید تا جایی که. گمشدگاني  درهي  فنا، دربارههاي  برجي  درباره

عکس یه چیز . ند صفحه قبل از این که به این پیشگویی برسی بودیه نقاشی چ". به کتاب بر روي میز کرداي  ریچارد اشاره
  "دونی اون چیه؟ می .قطره مانند بود

  "این؟". وارن به سراغ کتاب رفته و صفحات را به عقب برگرداند

ي  ریچارد به یاد آورد که آن را دور گردن راشل دیده بود، در آن توهمی که از راشل و چیس در دره ".همینه. آره"
چی . این شبیه همون چیزیه که من دیدم". قلبش سریعتر تپید. تصویري از زِد به ذهن ریچارد آمد. شدگان دیده بودگم

  "هستش؟
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  "منظورت چیه که دیدیش؟. ها سنگ اشک". وارن نگاهی متحیر به او انداخت

  "چیه؟ها  سنگ اشک"

، مخصوصاً اگه دراکا یه ربطی به حجاب داشته باشه کنم که می ش مطالعه کنم، ولی فکر باید درباره. خوب، مطمئن نیستم"
  "منظورت چیه که دیدیش؟. رو بشه طوري معنا کرد که یه ربطی به دنیاي زیرین پیدا کنه

هم اطالعات بدست بیارم، و هرچیزي ها  سنگ اشکي  وارن، باید درباره". ریچارد براي بار دوم این سؤال را نادیده گرفت
معنی اسمشون میشه، . مردم باکا بان مانا. کردن می گمشدگان زندگیي  ردمی که قبالً توي درهمي  تونی درباره می که
  ".و درباره  کسی که اونا بهش میگن کاهارین» .افراد بدون ارباب«

  ".زیادیهخیلی کار اینا همش ". گنگ به او خیره شداي  وارن با چهره

  "کنی، وارن؟ می کمکم"

نه اینکه دوست . من هیچوقت از اینجا بیرون نمیرم. به یه شرط". و با ردایش ور رفتوارن نگاهش را به پایین انداخته 
من . ندارماي  به چیز دیگهاي  کنن که من هیچ عالقه می فهمی، ولی دیگران فکر می نداشته باشم که با پیشگوییا کار کنم،

  ".ها و تپهها  دوست دارم که محیط اطراف قصرو ببینم، جنگل

مونم  می که این پاییناي  دلیل دیگه. آسمون خیلی بزرگه. ترسم می من از جاهاي باز و بزرگ". ر هم پیچیدانگشتانش را د
خواد سعی کنم و  می دلم. ولی از اینکه مثل یه موش کور زندگی کنم خسته شدم. کنم می همینه، چون اینجا احساس امنیت

یط اطراف رو نشونم بدي؟ به چشم من تو شبیه کسایی هستی که میشه تو، خوب، مح. برم به فضاي بیرون و اونجا رو ببینم
  ".فکر کنم که اگه تو باهام باشی، احساس امنیت کنم. با محیطاي آزاد آشنایی دارن

این ماجراها براي من شروع بشه، یه راهنماي ي  قبل از اینکه همه. پیش آدم درستی اومدي، وارن". ریچارد لبخند گرمی زد
برم از  می تواقعاً لذ. شناسم، ولی مطمئناً قصد دارم که بشناسم اطراف قصر رو نمیهاي  نوز تمام محوطهمن ه. جنگل بودم

  ".میشه درست مثل قدیما. اینکه اطراف رو به تو هم نشون بدم

ویی منم توي زندگیم نیاز به یکم ماجراج. منتظر دیدن فضاهاي باز هستم. ممنونم، ریچارد". وارن از هم گشوده شدي  چهره
کنم، ولی خواهرا بهم کار میدن، بنابراین باید مواقعی که  می همین االن کار روي چیزایی که گفته بودي رو شروع. دارم

هزاران نسخه اینجا . بره می باید باهات روراست باشم؛ این کار مدت زمان زیاديو متأسفانه . وقتم آزاده روشون کار کنم
  ".قط یه شروع خوب کرده باشمکشه تا ف می چند ماه طول. هستکتاب 
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 اگه از خوندن هر چیزي که اسقف مطالعه. کنی می وارن، این شاید مهمترین چیزي باشه که در طول عمرت مطالعه"
  ".جویی کنی کرده شروع کنی، ممکنه بتونی در وقت صرفه می

 تا حاال اینطوري فکر. اد نداريفکر کردم که تو میگی زیاد توي معماها استعد". لبخندي موذیانه بر لبان وارن نشست
  "خواي این چیزا رو بدونی؟ می براي چی". لبخندش تبدیل به اخمی حاکی از نگرانی شد ".کردم می

دونم  می وارن، من. من فوئر گریسا اُست دراکا هستم". ریچارد براي مدتی طوالنی چشمان آبی فرد مقابلش را بررسی کرد
  ".که معناش چیه

انگشتانش به لرزه  "دونی که کدوم ترجمه درسته؟ می دونی؟ می تو". کت قرمز رنگ ریچارد را گرفتوارن محکم آستین 
  "میشه به منم بگی؟". افتادند

هیچکس ": ریچارد ادامه داد. وارن مشتاقانه سرش را تکان داد ".نگیاي  به شرط اینکه قول بدي تا فعالً به کس دیگه"
کنن یه ترجمه رو تأیید کنن، کل  می هست، چون وقتی سعی درستي  ترجمه ،نتونسته بفهمه که کدوم یکی از این سه تا

  ".هر سه معنا درست هستن، وارن". ریچارد به سمت او خم شد. وارن اخمی کرد ".کنن می پیشگویی رو خراب

  "چی؟ چطور ممکنه؟": وار گفت وارن زمزمه

  .ین معناي دراکا هستاین اول. مرگ هستمي  بنابراین من آورنده. من با این شمشیرم آدمایی رو کشتم"

کنم تا  می براي اینکه بتونم بر شرایط ظاهراً محالی غلبه پیدا کنم، مثل شکست دادن مریسویت، از جادوي شمشیر استفاده"
رو احضار کردم و گذشته رو به زمان ها  من مرده. قبل از من از این شمشیر استفاده کردن رو احضار کنماشباح کسایی که 

  .این دومین معناي دراکا هست. اشباح هستمي  ن شکل، من آورندهبه ای. حال آوردم

این . کنم ممکنه یه جوري حجاب رو پاره کرده باشم می مورد سومین معنا، آوردن دنیاي زیرین، دالیلی دارم که فکر در"
  ".سومین معناي دراکا هست

  .وارن نفسش را حبس کرد

  ".فکر نکنم که زمان زیادي داشته باشم. رام پیدا کنیخیلی مهمه که اون اطالعاتی که ازت خواستم رو ب"

  ".کنی می کنم که زیادي به توانایی من اعتماد می ولی فکر. کنم می سعیمو". وارن سرش را در تأیید تکان داد

  ".تونه پاي جدیدیا رو بشکنه می کنم که می من دارم به توانایی مردي اعتماد". ریچارد یک ابرویش را باال برد
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کنم در مقابل یکی از قدرتاي اون  نمی من هیچوقت جرأت. جدیدیا یه جادوگر قدرتمنده. هیچ کاري با جدیدیا نکردممن "
  ".وایستم

  ".ردات هستي  خاکستر اون فرش سوخته روي شونه. بابا کوتاه بیا، وارن"

  ".مبین نمی من هیچ خاکستري. هیچ خاکستري اینجا نیست". را تکانداش  وارن با عجله شانه

  "تکونی؟ می پس براي چی داري رداتو". ریچارد منتظر ماند تا نگاه وارن باال بیاید

  "....فقط ....من داشتم...خوب، من "

 فکر. من به عدالت اعتقاد دارم. مشکلی نیست، وارن". ریچارد دستش را براي اطمینان بخشی بر پشت وارن گذاشت
  ".این قضایا بگیي  و تو هم نباید به هیچکس چیزي درباره. گم نمی من به کسی. کنم جدیدیا حقش بود می

. هستی مرگي  خواهرا گفتی که تو آورندهي  باید بهت هشدار بدم ریچارد، دیروز کار خیلی خطرناکی کردي که به همه"
 آدمخواهرایی هستن که معتقدن معناي پیشگویی اینه که تو کسی هستی که . هست یجنجال این یه پیشگویی معروف و

 رو احضارها  کنن معناش اینه که تو مرده می دیگرانی هستن که فکر. کنن تا به تو آرامش بدن می اونا سعی. کشه می
ي  عده". اندکی به جلوتر خم شد ".خواد که تو رو مورد مطالعه قرار بدن می اونا دلشون. زنی می کنی و اشباح رو صدا می
ما رو ي  ینه که تو قراره حجاب رو پاره کنی و اسمشو نبر رو بیاري تا همهکنن معناش ا می هم هستن که فکراي  دیگه
  ".اونا ممکنه سعی کنن تا تو رو بکشن. ببلعه

  ".دونم، وارن می"

  "پس براي چی گذاشتی اونا بفهمن که تو همون کسی هستی که توي پیشگویی اومده؟"

کشم تا این قالده رو  می هر کسی رو که الزم باشه وقتی که زمانش برسه،. چون من فوئر گریسا اُست دراکا هستم"
  ".دادم می دادم، بهشون فرصت زنده موندن رو می باید اول بهشون هشدار منصفانه. دربیارم

  ".پاشا نه. رسونی نمی ولی به پاشا که آسیبی". وارن انگشتانش را بر روي لب پایینش گذاشت

کنی و بهم میدي، الزم نباشه به  می شاید با اطالعاتی که تو کمک. من امیدوارم که به هیچکس آسیبی نزنم، وارن"
  ".من از اینکه فوئر گریسا اُست دراکا باشم متنفرم، ولی این کسیه که من هستم. هیچکس آسیبی بزنم

  ".زنی نمی کنم، تو به پاشا آسیبی می خواهش". چشمان وارن به اشک نشستند
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من فقط براي حفاظت از . م که اون از درون آدم خوبیه، همونطوري که تو گفتیکن می فکر. وارن، من از اون خوشم میاد"
به دستم بده، ولی باید درك کنی که اگه من اي  کنم که پاشا انگیزه نمی فکر. کشم می جون خودم و جون آدماي بیگناه آدم

جون من یا تو یا . معرض خطرهدرست فکر کرده باشم و حجاب پاره شده باشه، اونوقت خیلی بیشتر از جون یه نفر در 
  ".پاشا

  ".گردم می دنبال چیزایی که خواستی. کنم می درك. من پیشگوییا رو خوندم". وارن با تکان سرش تأیید کرد

من جستجوگرم؛ نهایت تالشم . همه چی درست میشه وارن". ریچارد سعی کرد با لبخندي گرم به او اطمینان و آرامش دهد
  ".خواد به کسی آسیب برسونم نمی من دلم. کنم می رو

  "جستجوگر؟ جستجوگر دیگه چیه؟"

  ".ش برات میگم بعداً درباره". فلزي کوبیدي  ریچارد دستش را به لوحه

  "تونی این کارو بکنی؟ می چطوري". شد، وارن نگاهش را بر روي لوحه پایین آورد می همانطور که در باز

  .کرد می تالش خوبی در نشان ندادن خشمشش ا چهره. پاشا به آرامی ایستاده و منتظر بود

  "و حاال تمام این کارا براي چی بود؟"

  ".حرفاي پسرونه". ریچارد از درگاه عبور کرد

  "منظورت چیه از حرفاي پسرونه؟" .بازوي ریچارد، او را متوقف کرد پاشا با گذاشتن یک دستش بر

ي  پیچوندم تا مجبورش کنم که بهم درباره می تم بازوي وارن روداش". رنگ او نگاه کرداي  ریچارد به چشمان گرم و قهوه
یا شایدم قصد داشتی که صبر . ش بپرسم بهش نکرده بودي، بنابراین مجبور بودم از اون دربارهاي  اشاره وت. آزمون درد بگه

  "ش بهم بگی، ها؟ خواستی بیاي این کارو انجام بدي، و اونوقت درباره کنی تا اون موقعی که می

. من فقط یه نوآموزم. کنم، ریچارد نمی من این کارو". را مالید، گویی که بخواهد آنها را گرم کنداش  اشا بازوان برهنهپ
  ".خواهراي کامل باید این کارو بکنن

  "چرا درموردش بهم نگفتی؟"
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چیزي ي  و رو دربارهخواستم ت نمی .من دوست ندارم که شکنجه شدن آدما رو نگاه کنم". اشک در چشمان پاشا جمع شدند
خواستم که  نمی من. تونه بدتر از خود واقعه باشه می بعضی وقتا انتظار. زده کنم که ممکنه تا مدت خیلی زیادي نیاد وحشت

  ".تو با ترس در انتظار بمونی

ت بد فکر  ربارهخوام پاشا، که د می معذرت. خوب، به نظرم این دلیل خوبیه". ریچارد نفسش را به آرامی بیرون داد ".اوه"
  ".کردم

  "میاي بریم درست رو شروع کنیم؟". پاشا لبخندي زورکی زد

و چند ساختمان گذشتند تا اینکه باالخره به سالن گیالوم ها  هنگامی که دوباره بر روي سطح زمین بودند، از میان سالن
لباس پاشا صداي ي  رفتند، پارچه می عریض باالي  همانطور که از راه پله. رسیدند، جایی که اتاق ریچارد قرار داشت

  .با اندکی تنوع در غلظت رنگ بودنداي  به رنگ قهوه یهمگی از مرمرهایها  دیوارها و ستون. کرد می فش فش

پیش از آنکه ریچارد آن . رسید نمی هارا ديمجلل بود، اما به جالل و زیبایی قصر مردم در هایی  آنجا مکانی زیبا با اتاق
آن و موقعیتش نسبت ي  اما اکنون تنها نقشه. شد را دیده باشد، از دیدن تجمالت این مکان حیرت زده میعمارت باشکوه 

کردند، ریچارد چند مرد  می باال، هنگامی که در راهرویی عریض و مفروش حرکتي  در طبقه. سپرد می به هر چیز را به ذهن
  .رسیدند ق ریچارداتا باالخره به. جوان دیگر را دید که راداهان به گردن داشتند

پاشا با سرگشتگی نگاهش را باال . در دراز کرد، ریچارد مچ دست او را گرفتي  هنگامی که پاشا دستش را به سمت دستگیره
  .آورد

  ".یه نفر این توئه": ریچارد گفت
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  55فصل 

  

  

  ".ي منه که از تو مراقبت کنم وظیفه": پاشا گفت

پاشا از هان خود استفاده کرد و گویی با دستی نامرئی، دست ریچارد را از مچ دست خود جدا کرده و او را به کناري انداخت، 
را کشید و با سرعت  روي زمین غلطید و سریعاً بر روي پاهایش باال آمد، شمشیرش ریچارد. سپس از درگاه عبور کردو 

هر دو نفر در . کردند می تاریک نوري ایجاد کوچک آتشدان بودند که در آن اتاقِهاي  تنها شعله. پشت سر پاشا وارد شد
  .تاریکیِ نسبتاً مطلقِ اتاق متوقف شدند

  "انتظار داشتی که یه مریسویت باشه، ریچارد؟". از یک صندلی در کنار آتش صدایی به گوش رسید

  "کنی؟ می اینجا چکار". ریچارد شمشیرش را به داخل غالفش سراند "!ر ورناخواه"

 ".دونستم که شنیدي یا نه نمی". آن را مشتعل کردي  ورنا برخواسته و دستش را به سمت یک چراغ حرکت داد و فتیله
  ".من دوباره یه خواهر نور شدم". قابل خواندن نبوداش  چهره

  ".خیلی خوبیه واقعاً؟ این خبر": ریچارد گفت

خواستم بیام و یه دقیقه به  می از اونجایی که دوباره یه خواهر شدم،". خواهر ورنا دستانش را به حالتی آسوده در هم گرفت
  ".یه موضوع ناتموم بین من و ریچاردي  درباره". نگاهی به پاشا انداخت ".صورت خصوصی باهات صحبت کنم

. خوب، فکر کنم که این لباسم، خوب، براي درس دادن اونقدرا هم راحت نیست". ختپاشا نگاهی میان خواهر و ریچارد اندا
 خیلی براتون خوشحالم؛ شما باید یه خواهر. شب بخیر، خواهر". احترامی به خواهر ورنا کرد ".بهتره برم عوضش کنم

  ".و عوض کردم برمیگردممبعد از اینکه لباس. تربیت بودي، ممنونم که امشب انقدر آقا و باو ریچارد. بودید می

  .پس از آنکه ریچارد در را پشت سرِ پاشا بست، همانطور رو به در ایستاد

خواستم ازت تشکر کنم که به خواهر  می در ضمن. خیلی خوشحالم که اینو میشنوم، ریچارد. آقا و با ادب": خواهر ورنا گفت
  ".تادهخواهر مارن بهم گفت که چه اتفاقی اف. بودن برگردونده شدم
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ولی هنوز باید . ر من بودي، خواهردور و ب تو بیش از حد". گرداند، خندید ریچارد همانطور که رویش را به سمت ورنا برمی
  ".تونی خیلی متقاعد کننده دروغ بگی نمی بیشتر از اینا توي دروغ گفتن تمرین کنی؛ هنوز

اهر مارن بهم گفت که دعا کرده تا هدایتش کنن و خوب، خو". ورنا نتوانست مانع از آمدن لبخندي کوچک به لبانش شود
یک  ".تونم به خالق خدمت کنم می که من دارم، اگه یه خواهر باشم بهتراي  بعدش تصمیم گرفته که با توجه به تجربه

  ".ت کردهسرای میاد که دروغ گفتن به دیگرانمبه نظر  ،بیچاره خواهر مارن؛ از وقتی که تو اومدي اینجا". ابرویش را باال برد

  ".این قضایا راضیهي  به نظرم خالق شما از نتیجه. خواهر مارن کاري رو انجام داد که درسته". باال انداختاي  ریچارد شانه

  ".خبر این قضیه مثل آتیشی که توي علفاي خشک افتاده باشه داره پخش میشه. شتیشنیدم که یه مریسویت کُ"

. خیره شدها  سیاه گرانیتیِ باالي شومینه تکیه کرده و به میان شعلهي  ي طاقچهبر رو. ریچارد به سمت آتشدان قدم برداشت
  ".نداشتماي  دیگهي  خوب، چاره"

  "حالت خوبه، ریچارد؟ اوضاعت چطوره؟". خواهر ورنا با مالطفت یک دستش را بر روي موهاي ریچارد کشید

کت قرمز رنگ را بر روي یکی . گذاشت یر را به کنارریچارد حمایل شمشیر را از روي سرش عبور داده و شمش ".من خوبم"
ولی به نظرم این بهاي . شدم می اگه مجبور نبودم این لباساي احمقانه رو بپوشم، خیلی بهترم". انداختها  از صندلی

  "خواستی باهام صحبت کنی، خواهر؟ می چیي  درباره. الاقل فعالً. کوچیکی براي آرامش داشتنه

حاال معناي این قضیه . تو چکار کردي، چطور منو برگردوندي به خواهر بودن، ولی ازت ممنونم ریچارددونم که  نمی من"
  "خواي ما با هم دوست باشیم؟ می اینه که

یه روزي، خواهر، باید ". ورنا نگاهش را از چشمان ریچارد برگرداند ".فقط در صورتی که این قالده رو از گردنم باز کنی"
بعد از تمام قضایایی که . رسه، انتخابت این باشه که طرف من باشیمی امیدوارم وقتی که زمانش فرا. بدي انتخابت رو انجام

 خودت. دونی که من توانایی چه کارایی رو دارم می با هم گذروندیم، متنفرم از اینکه مجبور بشم بکشمت، ولی خودت
  ".اومده بودي اینجااي  گه؛ مطمئناً براي دلیل دینستی که جواب من چی هستشدو می

  "کنی، یادت میاد؟ می داري چکار خودت بفهمی کنی، بدون اینکه می قبالً بهت گفته بودم که چطور داري از هانت استفاده"

  ".کنم که از هانم استفاده کرده باشم نمی فکر یآره، ول"

دونم، این کار توي سه هزار سال گذشته  می نتا جایی که م. ریچارد، تو یه مریسویت کشتی". ورنا یک ابرویش را باال برد
  ".کردي تا بتونی این کارو انجام بدي می تو باید از هانت استفاده. انجام نشده
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  ".نه خواهر، من از جادوي شمشیر استفاده کردم تا اونو بکشم"

اینکه هیچوقت کسی نتونسته یه دلیل . یاد گرفتم تو و شمشیرت یه چیزاییي  ریچارد، من تو رو تحت نظر داشتم و درباره"
 حتی هانِ خواهرا و جادوگرا. دونستن که مریسویت داره نزدیک میشه نمی مریسویت رو بکشه، این بوده که اونا هیچوقت

شاید شمشیر تو اون مریسویت رو کشته باشه، ولی هانت بوده که بهت  .مریسویت رو حس کنه تونسته نزدیک شدنِ نمی
  ".کنی، ولی بدون هیچ کنترلی می تو داري از موهبتت استفاده. رو بفهمی اجازه داده تا اومدنش

  .بحث کردن را نداشت، بنابراین بحث نکردي  حوصله. ریچارد خسته بود

. آن را دیده بود به یاد آورد که چگونه مریسویت را در ذهنش دیده بود، آمدنِ. خودش را بر روي یک صندلی راحتی انداخت
  ".مریسویت اومد و منم از خودم محافظت کردم. ه چه کاري انجام دادم، خواهرکنم ک نمی من درك"

تو یه جونور وحشی رو کشتی که از . اینطوري به قضیه نگاه کن، ریچارد". ورنا بر روي یک صندلی در مقابل ریچارد نشست
، و قدرتی که در مقایسه با قدرت تو اي مرگبارترین موجودات روي زمینه، با اینحال اون دختر کوچولو با چشماي درشت قهوه

امیدوارم . شک در مقابل یه شاهین هست، همین االن از هانش استفاده کرد تا تو رو پرت کنه اونطرف راهرویمثل یه گنج
  ".تو باید بتونی کنترلش کنی. که به سختی مطالعه کنی تا بتونی یاد بگیري که هانت رو کنترل کنی

براي چی بعد از اینکه بهت گفته بودم جنگل هاگن خطرناکه، بازم رفتی اونتو؟ دلیل ". ره شدورنا با نگاهی جدي به او خی
  ".لطفاً حقیقتو بهم بگو، ریچارد. دلیلی که در اعماق وجودت هستنه توجیهاتی که داري، بلکه . واقعیش رو بگو

. باالخره با تکان سرش اعالم موافقت کرد. ریچارد کمرش را به پشتی صندلی تکیه داده و نگاهش را بر روي سقف باال برد
انگار الزم داشتم که مشتم رو به یه دیوار بکوبم، و . یه اشتیاق. یه نیاز بود. کشید اونتو می شبیه این بود که یه چیزي منو"

  ".تونستم این کارو بکنم می به این وسیله

لحن ورنا . کرد، اما ورنا این کار را نکرد دن او خواهکرد که ورنا بالفاصله شروع به سخنرانی و نصیحت کرد می ریچارد فکر
  .دلسوزانه بود

دونیم، و مخصوصاً جادوي  نمی جادوي قصري  هیچکدوم از ما چیزي درباره. چندتا از دوستام صحبت کردم ریچارد، من با"
اونجا قرار داده شده براي جادوگراي خاصی مخصوصاً جنگل هاگن، ولی دالیلی وجود داره که معتقد باشیم جنگل هاگن 

  ".باشه

عنی خواهر، ی". صورتش را بررسی کرد و صداقت را در چشمان او دیدهاي  آرام ورنا نگاه کرد، چروكي  ریچارد به چهره
  "مشتم رو به دیوار بکوبم، شاید باید این کارو انجام بدم؟ داري میگی که اگه الزم بود
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  ".ما گرسنگی داده تا ما غذا بخوریم، چون غذا خوردن برامون ضروریه خالق به". ورنا اندکی ابرویش را باال برد

  "مثل مال من چیه؟اي  هدف از گرسنگی"

. براي دومین بار ظرف این یکی دو روز، اسقف مالقات با من رو رد کرده. دونم نمی من". ورنا سرش را به اطراف تکان داد
کنم، لطفاً فقط نذار که وقتی توي جنگل هاگن  می دت که من تحقیقدر این م. کنم که یه جوابایی پیدا کنم می ولی سعی

  ".هستی خورشید غروب کنه

  "اومدي بودي که اینو بهم بگی، خواهر؟"

. د باشدل و مردددورسید که  می به نظر. را با دو انگشت مالیداش  ورنا نگاهش را گردانده و اندکی مکث کرد و پیشانی
ین قضایا به تو کنم، و ا نمی افته که من درك می ریچارد، یه قضایایی داره اتفاق". ریچارد هرگز او را اینچنین ندیده بود

  ".شون صحبت کنم تونم االن درباره نمی". ورنا نگاه کنجکاو او را دید ".اونطوري که باید پیش نمیرن ثمربوط میشه؛ حواد

  ".خواد که به هیچکدوم از خواهرا اعتماد کنی نمی ریچارد، دلم". صاف کرد ورنا گلویش را

  ".خواهر، من به هیچکدوم از شما اعتماد ندارم". ریچارد یک ابرویش را باال برد

. خواستم بهت بگم همین بود می چیزي که. فعالً بهتره که همینطوري باشه". ورنا آوردي  این حرف لبخندي کوتاه به چهره
کنم تا جواب این قضایا رو پیدا کنم، ولی فعالً، خوب، بهتره فقط بگیم که مطمئنم خودت هر کاري الزم باشه  می عیمن س

  ".انجام میدي تا جات امن باشه

بیش از هر . چیزهایی که وارن به او گفته بودي  بعد از آنکه خواهر ورنا رفت، ریچارد به آنچه او گفته بود فکر کرد، و درباره
  .فکر کردها  به سنگ اشکچیز، 

حال در عمرش ندیده بود، و ه ب گمشدگان براي او توهمی از چیزي ایجاد کند که تاي  برایش گیج کننده بود که جادوي دره
شاید . وابسته بودند هاي ریچارد و ترسها  رسید که به هوس می دیگر به نظرهاي  توهم. آن را به دور گردن راشل بیندازد

باید همراه  می راشل. ي از راشل را نیز دیده بوددن دوستش چیس تنگ شده بود، تصویربراي دیبخاطر اینکه ریچارد دلش 
باید این توهم به دور گردن راشل چیزي بیندازد که ریچارد هرگز ندیده بود، آنهم چیزي که  می ولی براي چه. بود می چیس

  بعداً معلوم شود شبیه یک نقاشی در یک کتاب است؟

توانند یک چیز بوده باشند، ولی احساسی ناآرام در  نمی به خودش گفت که این دو چیز. یکی نبودند شاید این دو چیز
  .گفت که اینگونه نیست می وجودش به او
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که بود سنگی  ،به خود جلب کرده بودآنچه توجه ریچارد را با وجود اینکه شدیداً دلش براي چیس و راشل تنگ شده بود، اما 
آورد، و زِد آنجا در کنار ریچارد بود  می شل داشت آن سنگ را از طرف زِد براي ریچاردگویی را. بودافتاده به دور گردن راشل 

  .کرد تا آن سنگ را بردارد می و او را تشویق

مایل به خاکستري پوشیده بود که  ايِ پاشا لباسی ساده و به رنگ قهوه. پاشا به در او را از افکارش بیرون آوردي  ضربه
اگرچه این . رفتند می در جلوي آن قرار داشتند و تا روي گردنش باالصورتی رنگ و  اي پارچهکوچک هاي  ردیفی از دکمه

دوخته شده بود که تقریباً تمام اي  داد، اما به گونه نمی لباس به مانند لباس سبز رنگ، مقدار زیادي از بدن پاشا را نشان
پوشاند، تنها باعث میشد تا آنچه را که مخفی  می مه چیز رااین واقعیت که این لباس ه. کرد می جزئیات اندام او را نمایان

رنگ پاشا بیشتر به اي  موهاي قهوه باعث میشد تا نرمیِاي  رنگ این لباس به گونه. به مراتب بیشتر جلب توجه کند ،کرده
  .چشم بیاید

با احتیاط لباسش را بر . شستپاشا به حالت چهارزانو بر روي زمین، بر روي فرش آبی و زردي که در مقابل شومینه بود، ن
  ".مثل من جلوم بشین. بیا". روي زانوهایش کشیده و سپس نگاهش را باال آورد

پاشا به او اشاره کرد تا جلوتر بیاید، تا جایی که . ریچارد بر روي زمین نشسته و پاهایش را به حالت چهارزانو جمع کرد
داد، آنها را به  می ه و همانطور که دستانشان را بر روي زانوانشان قرارپاشا دستان ریچارد را گرفت. زانوهایشان به هم رسید

  .نرمی نگه داشت

  ".کرد نمی کردیم، این کارا رو می وقتی که با خواهر ورنا تمرین"

تا االن . رسیده تا بتونیم به این شکل تمرین کنیم می نفوذ جادوي قصري  بخاطر این بوده که راداهان باید توي محدوده"
از حاال به بعد، بیشتر وقتا من یا یه خواهر از هانمون . کردي تا هانت رو لمس کنی، تنها بودي می ر وقت که تو تمرینه

  ".کنه که سریعتر پیشرفت کنی، ریچارد می این کار کمک". پاشا لبخندي زد ".کنیم تا بهت کمک کنیم می استفاده

  "خواي چکار کنم؟ می حاال. خیلی خوب"

بهت گفته که چطور تالش کنی تا به هانت برسی؟ چطور تمرکز کنی روي پیدا کردن اون مکانِ درون  خواهر ورنا"
 در مدتی که دنبال اون مکان. خوام انجام بدي می این همون کاریه که ازت". ریچارد با تکان سرش تأیید کرد "خودت؟

  ".ی کنم و راهنماییت کنمراداهان سعي  کنم تا با واسطه می گردي، من از هان خودم استفاده می

پاشا یک دست خود را عقب کشیده و صورتش را . ریچارد اندکی در جاي خود تکان خورد، و حالت نشستنش را راحتتر کرد
باالي لباسش را باز کرده و ي  پاشا پنج دکمه ".بعد از اینکه اون لباسو پوشیدم، این لباس خیلی گرم به نظر میاد". باد زد
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را به خاطر بسپارد، تا هنگامی که ها  ریچارد نگاهی به آتش انداخت تا حالت هیزم. ریچارد را گرفت سپس دوباره دست
گردد،  می رسید که هر زمان به دنبال هانش می به نظر. کند، بفهمد که چه مدت گذشته است می دوباره چشمانش را باز

رسید، ول  می این کار فقط چند دقیقه به نظرهمیشه . را به درستی بفهمد است تواند مدت زمانی که گذشته نمی هرگز
  .معموالً حداقل یک ساعت گذشته بود

همانطور که سکوت بر او حکمفرما . ساده تصور کرداي  تصویر شمشیر حقیقت را بر روي زمینه. ریچارد چشمانش را بست
ق کشید و سپس به خود اجازه نفسی عمی. گشت، تنفسش آرام شد میاش  میشد، همانطور که به دنبال مکان آرامشِ درونی

  .داد تا به میان آن مرکز آرامش فرو برود

ریچارد متوجه دستان پاشا که دستان او را گرفته بودند، متوجه زانوهاي او که به زانوهاي خودش چسبیده بودند، و تنفس 
اینبار به مانند . داد می خوبی به اواینکه پاشا دستانش را نگه داشته بود حس . یافت، بود می آرام پاشا که با تنفس او تطبیق

دانست که آیا واقعاً پاشا در حال استفاده از جادوي قالده براي  نمی .کرد نمی تمام دفعات گذشته احساس منزوي و تنها بودن
  .رود می ق وجودش فرواعماکرد که بیش از دفعات گذشته به  می همراهی با او بود یا نه، اما حس

هانِ او هر آنچه که بود، ریچارد . بدون هیچ تالش یا نگرانی، در آن مکانِ بدون زمان شناور شد ریچارد بدون هیچ فکر،
تر از دفعات  تر و راحت کرد آرام می بجز اینکه حس. کرد که قبالً ندیده باشد و حس نکرده باشد نمی دید یا حس نمی چیزي را

به طور مبهم . وجود نداشتبا دفعات قبل فاوتی احساس آرامش بخشِ وجود پاشا در کنارش، هیچ ت بجز پیش است، و
فوالد سرد شمشیر به . کرد می کند، و گرماي آتش را حس می متوجه این بود که بدنش به مرور احساس کوفتگی و گرفتگی

  .از سرما در میان این گرما باشداي  رسید که هسته می نظر

به ها  کنده. ریچارد نگاهی کوتاه به آتش انداخت. پاشا نیز چشمانش را به همراه او باز کرد. باالخره چشمانش را باز کرد
  .ریچارد تخمین زد که دو ساعت گذشته باشد. تبدیل شده بودند درخشانهایی  لذغا

  ".اوه، چقدر امشب گرمه". از عرق بر روي گردن پاشا جاري شداي  قطره

ر از بدنش که در لباس سبز قابل مشاهده بود، بیش از آن مقدا. ها تعداد زیادي از دکمه. را باز کردها  پاشا تعدادي از دکمه
پاشا لبخندي کوچک و حاکی از . ریچارد خود را وادار کرد تا دوباره به چشمانِ مهربان پاشا نگاه کند. شد اکنون دیده می

  .اعتماد به نفس تحویل او داد

  ".رو حس کنمدونم قراره چی  نمی اگرچه که. من هیچی حس نکردم، هانم رو حس نکردم": ریچارد گفت
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. متحیر، براي خودش نفس عمیقی کشیداي  پاشا با چهره ".عجیبه. کردم می منم چیزي حس نکردم، و باید یه چیزي حس"
  "هان منو حس کردي؟ هان من هیچ کمکی بود؟. ولی این کار تمرین الزم داره". بشاش شداش  چهره

  ".هیچی حس نکردم. نه": ریچارد اعتراف کرد

ریچارد با تکان سرش به اطراف  "هیچی از طرف من حس نکردي؟". کرده و دهانش را اندکی پیچ داد پاشا اندکی اخم
  ".خوب، چشماتو ببند و دوباره سعی کن". پاسخ داد

اما تصمیم گرفت که طبق . خواست بیش از این تمرین کند؛ این کار خسته کننده بود نمی دیر وقت بود و ریچارد دلش
  .بر روي برگرداندن تصویر شمشیر تمرکز کرد .چشمانش را بست. دپاشا عمل کني  خواسته

فشرد، چشمان ریچارد گشوده  می او همانطور که پاشا خود را به .خود حس کردهاي  درشت پاشا را بر روي لبناگهان لبان 
  .پاشا با دو دستش صورت ریچارد را گرفت. چین خورده بوداش  ه و پیشانیچشمان پاشا بسته بود .شدند

  .خود را لیسیدهاي  پاشا چشمانش را گشود و لب. او را گرفته و به عقب هل دادهاي  ریچارد شانه

  "اینو حس کردي؟". پاشا لبخندي خجالتی زد

  ".آره، حس کردم"

  ".کافی حس نکرديي  ظاهراً به اندازه". پاشا یک دستش را به دور گردن ریچارد انداخت

 ریچارد دلش. قرار داد اوخم شود، ریچارد با مالیمت یک دستش را مانعی بر راه هنگامی که پاشا سعی کرد به سمت او 
  ".پاشا، نکن". آیند باشد خواست او را شرمنده کند، بنابراین سعی کرد تا لحن صدایش خوش نمی

شه که بیشتر اگه باعث می. هیچکس این دور و بر نیست. دیگه دیر وقته". آزادش را بر روي شکم ریچارد مالید پاشا دست
  ".الزم نیست نگران باشی. ذارم می احساس آرامش کنی، روي در حفاظ

  ".خواد نمی دلم... فقط . من نگران نیستم"

  "م؟کافی خوشگل نیستي  ن به اندازهکنی که م می فکر". رسید می پاشا اندکی رنجیده به نظر

  .نمایدب نیز قخواست او را تشوی نمی در عین حال اما. خواست او را عصبانی نماید نمی خواست به او توهین کند، و مین ریچارد

  "...فقط قضیه اینه که . تو خیلی هم جذابی. موضوع این نیست، پاشا"
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ریچارد . شودبکارش ي  نع از ادامهریچارد دستش را دراز کرده و دست او را گرفت تا ما. دیگر را باز کردي  پاشا یک دکمه
 کرد، اوضاع می اگر ریچارد او را عصبانی یا تحقیر. پاشا معلم او بود. متوجه شد که موقعیت در حال خطرناك شدن است

توانست پاشا را با خودش  نمی داد و می ریچارد کارهایی داشت که باید انجام .دوشبه شکل خطرناکی پیچیده  توانست می
  .نددشمن ک

: وار گفت زمزمهبا صدایی . پاشا لباسش را بر روي پاهایش باالتر کشیده و دست ریچارد را بر روي ران خود گذاشت
  "بیشتر خوشت میاد؟ اینطوري"

چیزي که خواهر ورنا گفته بود را به یاد آورد، اینکه او نیز به . انگیز او خشکش زد ریچارد با حس کردن بدنِ محکم و شهوت
 این پاها مطمئناً زیبا بودند، و پاشا نیز جاي زیادي براي تخیل باقی. کند می زودي یک جفت پاي زیبا براي خودش پیدا

  "....کنم که تو یه زن جوونِ خوشگل هستی می من فکر. پاشا، متوجه نیستی". ریچارد دستش را عقب کشید. گذاشت نمی

کنم که تو  می منم فکر". ریچارد را نوازش کردندهاي  چشمان پاشا بر صورت ریچارد متمرکز شده و انگشتانش ریش
  ".ترین مردي هستی که تابحال دیدم خوشتیپ

  "...نه، اینطور نیست"

  ".به نظر من یه جادوگر باید ریش داشته باشه. هیچوقت اصالحش نکن .از ریشت خیلی خوشم میاد"

ی را به خاطر آورد که زِد از جادوي افزایشی براي درآوردن ریش استفاده کرده بود تا به او درسی را بیاموزد، و ریچارد زمان
تواند با جادو آن را محو کند، زیرا این کار نیاز به جادوي کاهشی  نمی سپس آن را با تیغ اصالح کرده و توضیح داده بود که

  .دوي کاهشی متعلق به دنیاي زیرین بودجا. دارد و جادوگران جادوي کاهشی ندارند

معنایش این بود . براي ریچارد، ریشش نشانی از اسارتش بود. دست او را از صورت خود دور کردپاشا را گرفته و  ریچارد مچِ
کرد که  نمی اما ریچارد فکر. ه او به خواهر ورنا گفته بودکردند، این چیزي بود ک نمی اصالحها  زندانی. که او یه زندانی است

  .اکنون زمان مناسبی براي توضیح این مطلب به پاشا باشد

توانست  می لبان پاشا بسیار نرم بودند و ریچارد. او شود ریچارد قادر نبود تا مانع کارِاي  به گونه. پاشا گردن او را بوسید
کرد که گویی این بوسه در تمام وجودش جاري شده و تا نوك  می حس. بشنود سریع پاشا را در کنار گوش خودهاي  نفس

 ،پاشا دستانش را بر روي راداهان او گذاشته بود در هنگامی کهریچارد حسی که همان رود، چیزي شبیه  می انگشتان پایش
ي  ب شدن بوسیلهمقاومتش در حال ذو. کرداي  در ذهنش ناله. ذهنش را کرخت کرد ،آن حس گزگز مانند .تجربه کرده بود

  ...پاشا بودهاي  بوسه
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ست او توان نمی حتی مرگ نیز. دنا در یک قالده زندانی شده بود، هیچ اختیار و انتخابی نداشتي  هنگامی که ریچارد بوسیله
اما با اینحال ریچارد از بابت کاري که در آن زمان کرده بود احساس . ، نجات دهدانجام شودتا  خواست می آنچه دنا را از

  .کرد می شرمندگی

دانست که این بار  می ریچارد دوباره درون یک قالده بود، و پاشا در حال استفاده از نوعی جادو بر روي او بود، اما ریچارد
به آرامی پاشا را به . او را از خود دور کندهاي  به سمت پاشا خم کرده و لبد تا سرش را خودش را وادار کر. حق انتخابی دارد
  .عقب هل داد

  "...کنم می پاشا، خواهش"

  "اسمش چیه؟ اسم این دختري که دوستش داري؟". پاشا اندکی خود را راست کرد

 يها این افراد زندانبان. خصوصی بود این یک چیز. این جزئی از زندگی او بود. خواست نام کیالن را به او بگوید نمی ریچارد
  ".ستمشکل از اون نی. اون مهم نیست". او بودند، نه دوستانش

  "تره؟ اون دختره چی داره که من ندارم؟ از من خوشگل"

تو یه شمع با خود فکر کرد که، . توانست این را بگوید نمی اما. ریچارد با خود فکر کرد که، تو یه دختري و اون یه زنه
  .توانست بگوید نمی اما این را نیز. کیالن طلوع خورشیدهخوشگلی و 

باید بدون اینکه باعث میشد پاشا احساس ترد شدن یا عصبانیت . ه زودي با جنگ مواجه میشدراند، ب می اگر پاشا را از خود
  .کرد می پیدا کند، از این مخمصه فرار

ما تازه با همدیگه آشنا . میگم، ولی تو فقط یه روزه که منو شناختیمن تحت تأثیر قرار گرفتم، جدي مفتخرم،  پاشا، من"
  ".شدیم

کنیم بهمون لذت میده، تا ما بتونیم زیبایی اونو  می داده و وقتی طبق اونا عملهایی  و هوسها  ریچارد، خالق به ما خواسته"
  ".این یه چیز زیبا و خوبه. این کار هیچ اشکالی نداره. از طریق خلقتش بشناسیم

  ".تا تصمیم بگیریم که چه کاري درسته و چه کاري غلطه عقل هم داده ر این بهمونخالق عالوه ب"

داد که از  نمی درست و غلط؟ اگه اون دختر تو رو دوست داشت، االن پیش تو بود؛ اجازه". پاشا اندکی باالتر رفتي  چانه
خواسته که از دستت خالص بشه؛  می حتماً دلش. و لیاقت اونو نداريکنه که ت می فکراون . این چیزیه که غلطه. پیشش بري
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من . من اینجا هستم و تو براي من اهمیت داري. اون دیگه رفته. داشت می اگه تو براش مهم بودي، تو رو پیش خودش نگه
  "جنگید؟اون دختره هیچی . حاضرم بجنگم تا تو رو پیش خودم نگه دارم

ي  براي ادامهاش  کرد که گویی اراده می حس. از میان درد و اندوهش بیرون نیامداي  دهان ریچارد باز شد، اما هیچ کلمه
  .خالی و مرده باقی نگذاشتهي  زندگی از وجودش به بیرون کشیده شده و هیچ چیزي به جز یک پوسته

من . بینی که من بهت اهمیت میدم ریچارد میخودت به زودي ". دریچارد را لمس کري  پاشا دستش را دراز کرده و گونه
عالقه داشته اینکه یه نفر به اندازه من به فردي اهمیت بده و بهش . بینی می حاال. بیشتر از اون دختر بهت اهمیت میدم

مشکل اینه؟ تو زناي زیادي . اینکه به نظرت من جذاب نباشم گهم". با نگرانی چروك خورداش  پیشانی ".باشه، چیز درستیه
  "کنی که من زشتم؟ می دیدي و در مقایسه با اونا فکر

ریچارد  ".مشکل از اینجا نیست. تو خیلی جذاب و دلربایی... پاشا". یک طرف صورت پاشا گذاشتدستش را بر  ریچارد
تونی فقط یکم به من زمان بدي؟ االن  می پاشا،". کلماتش صادقانه به نظر برسندبرده و سعی کرد  خشکی دهانش را فرو

 تونی به مردي عالقه داشته باشی که احساساتش رو اینقدر راحت فراموش می تونی درك کنی؟ واقعاً تو می .فقط خیلی زوده
  "کنه؟ میشه فقط یمقدار بهم فرصت بدي؟ می

 بغل کردي،محبت منو اونقدر با وقتی که دیروز". ریچارد گذاشتي  ر روي سینهپاشا او را در آغوش گرفته و سرش را ب
دونستم که دیگه  می همون موقع. دیگه هست از اینکه خالق تو رو پیش من فرستاده ي دونستم که این یه نشونه می

. تقریباً هیچی نداریم جز زمان. تونم صبر کنم می د مال تو باشم،حاال که قراره تا اب. خواد نمی رواي  هیچوقت دلم کس دیگه
هر وقت آماده بودي فقط کافیه . بینی که من سرنوشت تو هستم می خودت. هر چقدر که دلت بخواد زمان در اختیار داریم

  ".بهم بگی و من مال تو میشم

 --------------------------------  

او از . پشتش را به در تکیه داده و در فکر فرو رفت. بست، نفس عمیقی کشید می اشاریچارد در حالی که در را پشت سر پ
آمد، از اینکه به او اجازه دهد تا فکر کند که ریچارد بعد از مدتی احساس متفاوتی نسبت به او پیدا  نمی فریفتن پاشا خوشش
فکر کند  توانست سطحی باشد که میها  انسان آخر چقدر درك پاشا از. کرد می آمد، اما باید کاري نمی خواهد کرد خوشش

  .در دیگري، عشق او را بدست آورد تواند با تحریک شهوت می یک نفر

چیزهایی که پاشا . آن را در میان انگشتانش چرخاندکرد،  می یشتماشا ر کها بیرون آورده و همانطوموي کیالن ري  دسته
توانست تالش و  نمی پاشا هرگز. کرد می کیالن براي نگه داشتن او گفته بود، ریچارد را عصبانی مبارزه نکردنِي  درباره

با هم هایی که که مجبور بودند تحمل کنند، زجرهایی  گذرانده بودند را درك کند؛ سختیاز سر نبردي که او و کیالن باهم 
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انست زنی با تو نمی پاشا احتماالً. که با هم متحمل شده بودند، نبردهایی که با هم در آن جنگیده بودندهایی  اندوه وکشیده 
  .هوش، استقامت و شجاعت کیالن را در خیال خود جاي دهد

ریچارد در خطر  واهی، جانش را برايخهیچ خودکیالن بیش از یک بار، بدون . براي او جنگیده بودکیالن به راستی که 
مقابله کرده و پیروز شده بود؟ پاشا آنقدر شرافت نداشت هایی  با چه ترسشجاعانه دانست که کیالن  می پاشا چه .انداخته بود

  .که براي کیالن چاي حاضر کند

توانست  نمی .یالن را به زور از ذهنش بیرون کردکي  افکارش درباره. موها را دوباره به داخل جیبش برگرداندي  ریچارد دسته
  .داد می کارهاي دیگري داشت که باید انجام. این درد را تحمل کند

. آورد اتاقي  را از گوشهاش  سپس کولهو  ،وب خاکستري رنگ را جابجا کردارچقدي با چهي  آینه به داخل اتاق خواب رفت،
انداخت و روبروي آینه ایستاد تا تصویر خود را هایش  آن را روي شانه. ریچارد رداي سیاه رنگ مریسویت را بیرون کشید

  .بررسی کند

و  رمفُ. رسد می رسید که خیلی هم خوش فرم به نظر می در واقع به نظر ریچارد. این ردا نیز شبیه یک رداي معمولی بود
ردا به رنگ سیاه غلیظ بود، تقریباً تار و پود سنگینِ . ریچارد بودي  حدود اندازه در حد و مریسویتآن آن مناسب بود؛ ي  اندازه

تقریباً به  .ردناُهاي  ند، تقریباً به سیاهی جعبهکه آدي به او داده بود تا با کمکش از گذرگاه عبور کشبی  به سیاهی سنگ
  .سیاهی مرگ ابدي

  .اما فُرم زیباي ردا چیزي نبود که ریچارد را جذب کرده بود

و قسمت جلوي کاله ردا را روي سرش باال کشید . کمرنگی که پشت سرش بود حرکت کرداي  چارد به سمت دیوار قهوهری
کرد، بر روي دیواري که پشت سرش بود  می همانطور که تصویر خودش را درون آینه تماشا. ردا را به هم آورده و بست

ردا به رنگ دیواري که ریچارد در کنارش ایستاده بود، درآمده بود، تا حدي . ویر او محو شدظرف یک لحظه، تص. تمرکز کرد
توانست خودش را که در کنار دیوار ایستاده  می کرد، می ردا دقتهاي  که فقط اگر ریچارد با دقت خیره شده و بر روي لبه

اگرچه صورتش کامالً . تر میشد ها کمی آسانکرد، دیدن شمایل او در کنار دیوار تن می اگر حرکت. است تشخیص دهد
و آن را  پوشاندند می از نظرنیز جادوي ردا، و یا شاید جادوي ردا به همراه جادوي خودش، آن را اي  پوشیده نبود، اما به گونه
  .آوردند محیط درمیي  نیز به رنگ استتار شده

  .اند شده مختلفی دیدههاي  به رنگها  داد که چرا مریسویت می این توضیح
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او در مقابل یک دیوار و تا حدودي در مقابل یک . کند داد تا تأثیر آنها را بررسی می ریچارد اشیائی را پشت سر خودش قرار
از رنگ قرمز ایجاد کرد که تا حد زیادي رنگ و شمایل اي  ردا تکه. صندلی که کت قرمزش بر روي آن افتاده بود ایستاد

عیب و نقص  ایستاد بی می هنگامی که جلوي یک دیوار سادهي  اگرچه که این تصویر به اندازه. کرد می پشت سرش را تقلید
  .ایستاد، هنوز خیلی راحت ممکن بود دیده نشود می حرکت نبود، اما اگر ریچارد بی

تا با شرایط داد  می پیچیده اندکی خمیده و بدشکل شوند، چرا که ردا رنگ خود را تغییر حرکت کردن باعث میشد تا تصاویرِ
ایستاد،  می حرکت جدید تطبیق یابد، اگر چه بازهم باعث میشد تا چشمِ ناظران دچار خطا شده و متوجه او نشوند، اما اگر بی

هنگامی که . آور باشد توانست سرگیجه می تأثیر ردا در بعضی مواقعتماشاي . تقریباً در مقابل هر چیزي که بود، نامرئی میشد
  .گشت ، ردایش به رنگ سیاه بازمیداشترکز کردن بریچارد دست از تمر

ردا کرد که با ردایی ساده و مشکی ایستاده بود، با خودش فکر کرد که این  می همانطور که ریچارد به خودش در آینه نگاه
  .خورد میخیلی به درد نده در آی
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  ٥٦فصل 

  

  

  .گذشتند، ريچارد دائماً مشغول بود مي ها همانطور كه هفته

جاي هيچ . در سرزمين ميانه باقي نمانده يداراي موهبت او گفته بودند كه هيچ جادوگرِ آورد كه كيالن و زِد به مي او به ياد
بچه و مرد جوان در قصر حضور بيش از صد پسر . رسيد كه تمام آنها در قصر پيشگويان بودند مي تعجبي نبود؛ به نظر

تا جايي كه ريچارد توانسته بود كشف كند، حداقل تعداد زيادي از مردان جوان از سرزمين ميانه بودند، و حتي . داشتند
  .هارا بودند تعدادي از دي

آنها، كيپ و دو نفر از . كشتن يك مريسويت براي ريچارد در ميان پسران جوانتر، شهرت و موقعيتي ويژه ايجاد كرده بود
  .بيش از ديگران مشتاق بودند ١هرش

گاهي . تعريف كندهايش برايشان  از ماجراجوييهايي  كردند تا داستان مي افتادند و او را التماس مي آن دو به دنبال ريچارد راه
ها، به  ند تمام پسر بچهدر مواقعي ديگر، مان. گذاشتند مي اوقات آنها بلوغ ذهني و تقريباً خردمنديِ يك پيرمرد را به نمايش

  .به شيطنت و بازيگوشي داشته باشندي  رسيد كه فقط عالقه مي نظر

جديد هايي  رسيد كه پسرها هيچوقت از فكر كردن به حقه مي به نظر. يكي از خواهران بود معموالًها  موضوع اين شيطنت
 رسيد كه شامل آب، گل، و يا موجودات خزنده يم به نظرها  بيشتر اين شوخي. شدند نمي خسته براي اجرا بر روي خواهرها

دادند، و حتي  مي خشم خود را بروزافتادند، به ندرت  مي پسراني  مسخرههاي  شوخي هنگامي كه خواهران در دامِ. شدند مي
ش از توانست بفهمد، پسرها هيچوقت تنبيهي بي مي تا جايي كه ريچارد. بخشيدند مي در آن مواقع نيز خيلي زود پسرها را
  .آوردند نمي يك سخنراني شديد اللحن بدست

ريچارد كارهايي داشت كه بايد . خود قرار دهندهاي  در ابتدا، پسران جوان به اين فكر بودند كه ريچارد را نيز در ميان هدف
ها  ردن بچههنگامي كه پسرها فهميدند كه ريچارد در تربيت ك. را نداشت ها ي اين شوخي داد، و فرصت يا حوصله مي انجام

  .آبشان رفتندهاي  نه كمرو است و نه كند و ناتوان، خيلي زود به دنبال اهدافي ديگر براي سطل

                                                           
١ Kipp and Hersh 
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. باعث ميشد تا كيپ و هرش حتي بيش از پيش او را دوست بدارند ،گذاشت مي اين واقعيت كه ريچارد براي پسرها مرزهايي
هايي  ريچارد نيز پاداش آنها را با داستان. مرد بزرگتر از خود بودندرفاقت و همراهي با يك ي  رسيد كه آنها تشنه مي به نظر

رفت و حضور كيپ و هرش مانع از پيشرفت  مي داد، و يا در بعضي مواقع كه از جايي به جاي ديگر ها مي از ماجراجويي
  .داد مي جنگل، رديابي كردن و حيوانات به آنها آموزشي  كارش نميشد، درباره

خواست تنها باشد و يا نياز به  مي تاق اين بودند كه رضايت ريچارد را جلب كنند، بنابراين هر وقت كه اومش پسرها شديداً
ريچارد در مواقعي كه همراه . رفتند مي داد، پسرها سريعاً از آنجا مي تنهايي داشت، و با تكان انگشت يا سرش به آنها عالمت

توانست كارهاي مهمترش را  ها نمي ر اطرافشان باشند، چون بهرحال در آن زمانداد تا د مي به پسرها اجازه پاشا بود، معموالً
توانست با ريچارد تنها باشد ناراحت و رنجيده بود، هنگامي كه به دستور  نمي پاشا كه از اين مطلب كه ظاهراً. انجام دهد

يبايش زهاي  او از اينكه لباس. رسيد مي تر و تسكين يافته به نظر ريچارد از ليست اهداف پسرها حذف شد، تا حدي آرام
  .خيس نشده و يا اينكه ديگر نيازي به نگراني از يافتن يك مار در شالش نداشته باشد، خوشحال بود

ريچارد براي . خواست تا برايش كارهايي كوتاه انجام دهند، تا آنها را بيازمايد مي ريچارد هر از چندي از كيپ و هرش
  .داشتايي ه استعدادهاي آن دو نقشه

كه ٢دو نفر از آنها، پري و آيزاك. خواست تا به ريچارد شهر را نشان دهند مي ديگري كه قالده داشتند، دلشان مردان جوان ،
نوشيدند را به او  مي كه بيشتر نگهبانان در آناي  كردند، او را به شهر برده و ميخانه مي به همراه او در تاالر گيالوم زندگي

  .پس از آن، براي شمشيرزن كوين اَندلمر، آبجويي كه قول داده بود را خريد بالفاصلهچارد نيز نشان داده و ري

اشرافيِ متعددي در هاي  را در خارج از قصر گذرانده و در مهمانخانههايشان  ريچارد كشف كرد كه بيشتر مردان جوان شب
اي اين پسرهاي جوان پول كافي بر. را بفهمد مدت زيادي براي ريچارد طول نكشيد تا علت آن. مانند مي اطراف شهر
آنها براي . زيادي در خرج كردن آن داشتندي  شده بود، درست مثل خود ريچارد، و اين پسران تمرين و تجربه تدارك ديده
  .گزيدند يرا برمها  اتاقشان، بهترين  شبانههاي  پوشيدند، و در اقامت مي لباسها  فاخر خريده و مانند شاهزادههاي  خود لباس

  .زناني كه به شكل حيرت انگيزي زيبا بودند. حضور يابند نبودها  خواستند در اين اتاق مي هيچ كمبودي در تعداد زناني كه

ريچارد . شدند مي چهره محاصره زناني جذاب و خوشي  هنگامي كه پري و آيزاك او را به شهر بردند، هميشه سريعاً بوسيله
چند زن را انتخاب كرده و يك زن و گاهي  ،هر شب، هر يك از دو مرد جوان. نديده بود شرمي هرگز زناني به اين بي

 حركتهايشان  مصرف، و سپس به سمت اتاق خريدند، شايد يك لباس و يا يك چيز قشنگ و بي مي هدايايي نابرايش
  .كردند مي

                                                           
٢ Perry and Isaac 
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تواند به سادگي به يكي از  مي هدايا تلف كند،خواهد وقتش را براي خريدن  نمي آن دو به ريچارد گفته بودند كه اگر ريچارد
شدند،  مي ها به جواني و زيبايي زناني كه در خيابان به آنها نزديك برود، اما به او اطمينان داده بودند كه آن زنها  خانه فاحشه
يك همخوابگيِ  آن را نداشتند كه برايي  اگرچه كه آن دو اعتراف كردند كه بعضي وقتها در مواقعي كه حوصله. ندنيست

  .رفتند ها مي تلف كنند، به سراغ فاحشه مشرب و اجتماعي بودن خوشساده، وقتشان را براي 

. كرد مي پري و آيزاك زنان را به گرد خود جذبي  ، ريچارد نيز به همان اندازهشدند مي ي او قالده هنگامي كه مردم متوجه
او به زودي يك جفت ديگر از پاهاي زيبا را  ،واهر ورنا كه گفته بودكم داشت نگاهي جديد به مفهوم حرف خ ريچارد كم

گاهي اوقات . كند مي كردند ريچارد ديوانه است كه تمام پيشنهادها را رد مي دو مرد ديگر فكر. كرد مي خواهد يافت، پيدا
  .حق داشته باشند يد آن دوكرد كه شا مي ريچارد با خود فكر

 آن دو خنديده و. آنان را بشكندي  جمجمهها  ترسند كه پدر يكي از اين زن نمي آيزاك پرسيد كه آياريچارد از پري و 
ريچارد دستانش را به هوا انداخته و از آنها پرسيده . آوردند مي گفتند كه گاهي اوقات خود پدرها دخترانشان را به نزد آنها مي
براي «آنها توضيح داده بودند كه اگر يك زن . شناختند، نيستند نمي كه حتي او را د كه آيا نگران حامله كردن يك زنبو

  .كند مي را تأمين مالياش  و حتي تمام خانواده ، آن زن و فرزندشحامله شود، قصر» خودش

هنگامي كه ريچارد از پاشا پرسيده بود كه علت چنين قانون عجيبي چيست، پاشا دستانش را به سينه زده و پشتش را به 
حواس آنان را از ها  قابل كنترلي دارند، و اين ميلغيرهاي  كرده بود و توضيح داده بود كه مردان نيازها و ميل ريچارد
براي . كردند تا نيازهايشان را ارضا كنند مي كند، بنابراين خواهران مردها را تشويق مي استفاده از هانشان پرت يادگيري

  .دخالت كند »نيازهاي او«اشا قانوناً حق نداشت كه در پ. آمد نمي شهر به همراه ريچارد بهها  همين بود كه پاشا شب

به ريچارد رو كرده و التماسش كرده بود كه براي نيازهايش به سراغ او بيايد، و گفته بود كه ترتيبي  پاشا بعد از اين حرف
رود، حداقل  مي كه اگر ريچارد به شهرديگر نداشته باشد، يا اينهاي  خواهد داد تا ريچارد ديگر هيچ اشتياقي به رفتن نزد زن
تواند بهتر از هر زن ديگري او  مي پاشا به او گفته بود كه. خوابد مي به پاشا اجازه دهد تا يكي از زناني باشد كه ريچارد با آنها
  .را ارضا كند و پيشنهاد داده بود تا اين ادعايش را ثابت كند

او به پاشا گفته بود كه فقط براي ديدن . ود، چه رسد به چنين رفتارهاييده بمبهوت مانهايي  ريچارد از شنيدن چنين حرف
 به. از آنجايي كه او در جنگل بزرگ شده بود، هرگز پيش از اين در شهرها گشت و گذار نكرده بود. رود مي مناظر به شهر

  .يستاصالً درست نها  آمد، چنين رفتاري با زن مي از آن پاشا گفته بود، آنجايي كه او

پاشا از شنيدن اين . نيازهايش شود، پيش از هر كسي به نزد پاشا خواهد آمد ل داده بود كه اگر هر زماني مقهورِريچارد قو
پاشا . حرف آنقدر خوشحال شده بود كه وقتي ريچارد به او يادآوري كرده بود كه هنوز آماده نيست، اصالً ناراحت نشده بود



٥ 

 

 

پاشا بدون . وسوسه ميشد تا تسليم او شود ه شديداًكرد ك مي چارد آنقدر احساس تنهاييدانست كه بعضي مواقع ري نمي هيچ
  .خود را با او حفظ نمايدي  هيچ شك و ترديدي دلربا بود، و بعضي وقتها براي ريچارد دشوار بود كه فاصله

از هايي  از پاشا خواسته بود تا قسمت. ان دهدتواند در داخل قصر به او نش مي ريچارد از پاشا خواسته بود تا هر آنچيزي را كه
پاشا گفته بود . بزرگ را ببيندهاي  ببرد تا ريچارد بتواند قايقها  زني به اسكله شهر را نيز به او نشان دهد، و او را براي گشت

بزرگي را نديده بود كه  ريچارد هرگز چيزي به اين. ندكن مي ند، چون آنها به ميان دريا سفريوگ مي ها، كشتي كه به اين قايق
هايي  پاشا به او گفته بود كه اين كشتي ها، اموال تجاري را از شهرهايي در دنياي قديم كه با فاصله. روي آب شناور بماندبر 

  .آورد مي زياد از آنجا در كنار ساحل قرار داشتند،

ته و امواج را تماشا كرده، و يا استخرهاي جر و همانجا نشسها  آمد و آن دو براي ساعت مي پاشا به همراه ريچارد به كنار دريا
رود مبهوت شده  مي بخود و متناوب، باال و پاييندن اين مطلب كه دريا به صورت خودريچارد از فهمي. كردند مي مد را نظاره

ارد از ديدن ريچ. افتد مي پاشا به او اطمينان داده بود كه اين بخاطر جادوي قصر نبوده و در همه جا چنين اتفاقي. بود
 وانست زمان زيادي را بهت نمي اما ريچارد. پاشا از اينكه به سادگي در كنار او بنشيند راضي بود. اقيانوس مسحور شده بود

  .او كارهايي براي انجام دادن داشت. تماشا كردن بگذراند نشستن و

مجبور بود ريچارد . ريچارد بخواهد به نزد زني برودبه همراه او به داخل شهر بيايد، مبادا كه ها  پاشا اجازه نداشت كه شب
از آنجايي كه اين مطلب حقيقت داشت كه او با . به شهر اين نيستاش  دهد كه دليل سفرهاي شبانهدائماً به او اطمينان 

اگرچه كه او . دخوابيد، برايش اصالً سخت نبود كه صادقانه اين را به پاشا بگويد و او را متقاعد كن ها نمي هيچكدام از زن
  .گفت نمي داد، واقعيت را به پاشا مي اينكه واقعاً چه كاري انجامي  درباره

د تا نابودي خودشان را تأمين ده به آنها اجازه كند، مالي تأمين را او هدخوا مي تا زماني كه قصره كريچارد تصميم گرفت 
ها  دائميِ ميخانههاي  او تبديل به يكي از مشتري. كرد مي آمد خرج مي ريچارد پول قصر را هر جايي كه به كارش. مالي كنند

هر زماني كه ريچارد در آنجا بود، نگهبانان . شده بود كه نگهبانان قصر معموالً به آنها رفت و آمد داشتندهايي  و مهمانخانه
  .پرداختند نمي هيچ پولي براي نوشيدنيشان

ها، نام هر نگهبان جديدي كه آن روز مالقات كرده بود، و هر  شب. ا را ياد بگيردريچارد تالشي مضاعف كرد تا نام تمام آنه
ريچارد بيشترين توجه را به . نوشت مي آن نگهبان يا هر كدام از نگهبانان ديگر بفهمد راي  چيزي كه توانسته بود درباره

 فهميد حق رفتن به آن را ندارد، معطوف مي نگهباناني كه مسئول محافظت از اقامتگاه اسقف، و هر مكان ديگري كه ريچارد
زندگي آنها، ي  آنها توقف كرده و به صورت اتفاقي درباره در قصر بود، در كنار پست نگهبانيِريچاد هر وقت كه . داشت مي

  .كرد مي دوست دخترهايشان، همسرانشان، والدينشان، فرزندانشان، غذايشان و مشكالتشان، پرس و جو
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خريد كه دوست دخترش آنها را دوست داشت، اما كوين با  مي گران قيمتي مخصوصِهاي  كالتريچارد براي كوين ش
باعث ميشد تا كوين نزد دوست دخترش محبوبيت پيدا ها  اين شكالت. را تهيه كند توانست آن مي دستمزد خودش به سختي

ويژه خسته  سيد از دريافت اينهمه توجهر مي كه به نظرهايي  كوين هميشه با ديدن ريچارد بشاش ميشد، حتي زمان. كند
  .شده باشد

. هرگز بازگردانده نخواهند شدها  دانست كه اين پول مي داد، و مي كرد، پول قرض مي ريچارد به هر نگهباني كه درخواست
 يل آنها راآوردند كه چرا پول كافي براي بازپس دادن قرضشان ندارند، ريچارد دالهايي  هنگامي كه تعدادي از آنها بهانه

چنين مسائلي به خودشان نگراني ي  كند و اگر آنها بخواهند درباره مي گفت كه شرايطشان را درك مي و به آنها هشنيدن
  .ناراحت خواهد شداو بدهند، 

 ممنوعه در قسمت غربي قصر را به عهده داشتند، به او اجازهاي  كه نگهبان محدودهها  ترين نگهبان دو نفر از گردن كلفت
ريچارد اين كار را به عنوان يك چالش در نظر گرفت و عزمش را . گرفتند نمي دادند تا برايشان آبجو بخرد، اما با او گرم يم

باالخره اين فكر به ذهنش رسيد كه براي آن دو نگهبان، چهار فاحشه اجير كند، دو زن براي هر نفر، تا توجه آنها . جزم نمود
ريچارد به آنها گفت كه قصر براي او بدون . دهد مي د بدانند كه چرا ريچارد اين كار را انجامخواستن مي آن دو. را جلب نمايد

ريچارد به آنها گفت، از . از اين پول لذت ببرد به تنهايي خودش ديد كه نمي كند و او دليلي مي هيچ محدوديتي پول تأمين
د، به نظرش منصفانه بود كه قصر پول آن را تأمين آنجايي كه آنها مجبور بودند تمام روز را براي محافظت از قصر بايستن

  .خواستند دراز بكشند، زني در زيرشان باشد مي نمايد كه وقتي آنها

 خيلي زود، مواقعي كه ريچارد از كنار آن دو عبور. اين پيشنهاد بزرگتر از آن بود كه آنها بتوانند در مقابلش مقاومت كنند
داد هنگامي كه آنها نيز در مقابل پيشنهادهاي او رام و نرم شدند، ريچارد ترتيبي  .زدند مي كرد، مخفيانه برايش چشمك مي

  .كه آنها داليلي داشته باشند تا در موارد بيشتري به او چشمك بزنند

هنگامي كه بعضي از . تفريحاتشان كردندي  همانطور كه ريچارد انتظارش را داشت، آن دو نگهبان شروع به الف زدن درباره
ديگر فهميدند كه ريچارد حاضر بوده براي آن دو نگهبان، زن اجير كند، نزد ريچارد به اين نكته اشاره كردند كه  مردان

. پذيرد مي كند و مي ريچارد پذيرفته بود كه منطقِ كالمشان را درك. منصفانه نيست كه ديگران از اين امتياز محروم شوند
متعدد را ندارد، بنابراين فكري به ذهنش زده هاي  براي كنترل درخواست خيلي زود ريچارد كشف كرده بود كه زمان كافي

  .بود
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 ريچارد كلّ. ادي تجاري رضايت دهدبود را يافته بود كه حاضر بود به پيشنهها  خانه كه مسئول يكي از فاحشه ريچارد زني
 ريچارد حساب كرده بود كه به اين روش. قرار داده بود» دوستانش«خانه را اجاره كرده و آن را فقط مخصوص به  آن فاحشه

  .دكر مي جويي قصر صرفه شت در پولِ، در واقع دادر مقايسه با روش خرده خرده

خواست تا مردان بدانند كه قدردانيشان را به چه كسي بدهكار هستند، بنابراين خواسته بود تا نگهبانان پيش از  مي ريچارد
هيچ محدوديت . خانه بگويند را به مسئول فاحشه» يكي از دوستان ريچارد سايفر« آنكه در آن مكان پذيرفته شوند، رمز عبورِ

خانه نزد ريچارد شكايت كرده بود كه كار و بار كسادتر از آن است كه او  هنگامي كه مسئول فاحشه. ديگري وجود نداشت
  .بودآنجا را به حد قابل توجهي باالتر برده ي  انتظار داشته، ريچارد نيز اجاره

نمود كه  مي كرد كه به خود يادآوري مي داد، اينگونه آرام مي غيراخالقي بودن كاري كه انجامي  ريچارد وجدان خود را درباره
رسيد، او  مي ممكن بود هنگامي كه زمانش فرا شخواهند انجام دهند را تغيير دهد، و اين كار مي تواند كاري كه مردم نمي او

  .رسيد مي با اين استدالل، كارش معقول به نظر. ان را بكشد نجات دهدرا از اينكه مجبور باشد نگهبان

ريچارد به او گفت، . يك روز هنگامي كه پاشا به همراهش بود و يكي از مردان برايش چشمك زد، پاشا از علت آن جويا شد
  .زد يم پاشا تا يك ساعت پس از آن لبخند. ترين زن قصر است دليلش اين است كه او به همراه جذاب

مواقعي كه به همراه پاشا بود، هر از چندي آن كت . نگهبانان را عادت داد كه او را در آن شنل سياه مريسويت ببينندريچارد 
 ديگر راهاي  گاهي نيز لباس. پوشيد تا او را خوشحال نگه دارد مي داشت را مي قرمز رنگي كه پاشا بيش از همه دوست

پاشا بيش از همه دوست داشت كه او را به شهر ببرد، اما به . اي، يا سبز ررنگ، قهوهمشكي، آبي پهاي  پوشيد؛ لباس مي
  .ريچارد باشدي  آمد تا تالش كرده و جزئي از موضوعات مورد عالقه مي همراه ريچارد به مناطق اطراف شهر نيز

محفل . ژه به قصر اعزام شده بودنداز سربازان محفل امپراتوري بودند كه به عنوان يگاني ويها  ريچارد فهميد كه نگهبان
رسيد كه سياست عدم دخالت در امور قصر پيشگويان را در  مي كرد، اما به نظر مي امپراتوري بر تمام دنياي قديم حكومت

  .آنها هيچوقت كاري به يك خواهر يا مردي كه راداهان به گردن داشت، نداشتند. پيش گرفته بود

هر روز، . آمدند را تأمين كنند مي هالزبندي  دند تا نظم و ترتيب تمام مردمي كه به جزيرهدر قصر گماشته شده بوها  نگهبان
بعضي از مردم . كردند مي را بررسياي  خواهرها همه نوع نياز و شكواييه. شدند مي به سمت قصر سرازيرها  مردم از پل

خواستند تا در  مي ازعات را داشتند، و بعضيدرخواست صدقه و اعانه داشتند، بعضي تقاضاي پادرمياني قصر در برخي من
محصوري كه در سرتاسر جزيره پراكنده بود، هاي  آمدند تا در محوطه مي تعدادي ديگر. خردمندي خالق هدايت شوندي  سايه

  .ديدند مي كردند را مكاني مقدس مي آنها مكاني كه خواهران نور در آن زندگي. دعا و مناجات كنند
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امپراتوري ي  هر تانيمورا با تمام وسعتش، تنها يك شهر مرزيِ كوچك از دنياي قديم است و در حاشيهريچارد فهميد كه ش
. ظاهراً امپراتورِ محفل امپراتوري با قصر قراردادي داشت كه براي آنها نگهبان تأمين كند، اما قانوني با خود نياورد. قرار دارد

حكومت در آن داده ي  از حكومتش بودند كه به او اجازهاي  ور در منطقهها، چشمان امپرات ريچارد مظنون بود كه نگهبان
  .كند مي ريچارد كنجكاو بود كه امپراتور در مقابل چنين قراردادي، چه چيزي دريافت. نشده بود

داشتند كه هيچوقت » مهمان ويژه«قصر، خواهران يك ي  ريچارد در ضمن متوجه شد كه حداقل در يكي از مناطق ممنوعه
  .آمد، اما نتوانست اطالعاتي بيش از اين بدست آورد نمي يرونب

او به كوين گفت كه . ضرر ساده و بيهايي  ريچارد شروع كرد به آزمودن وفاداري نگهبانان به خودش، آنهم با درخواست
مداً پاشا را در ريچارد پس از آن ع. رويد مي اقامتگاه اسقفي  خواهد كه فقط در محوطه مي براي پاشا يك گل رز مخصوص

  .كوين با غرور و افتخار لبخند زد. كه آن گل رز زرد رنگ را به لباسش زده بود، از جلوي كوين عبور داد يحال

خواهد دريا را از روي ديوار خاصي  مي گفت كه مي كرد، يا مي گل استفادهي  ديگر، ريچارد از بهانهي  در مناطق ممنوعه
و احساس  هدماند، تا به آنها اطمينان خاطر داباقي بها  كرد تا در تمام مدت در ديد نگهبان مي او اطمينان حاصل. تماشا كند

  .شان را تسكين بخشد احتياط و هوشاري

بعد از مدتي، تقريباً به . را به تجاوزات خودش به مناطق ممنوعه عادت داده بودها  مدت زيادي نگذشت كه تمام نگهبان
  .ريچارد دوست آنها بود، يك دوست مورد اعتماد و ارزشمند. كرد مي آمدخواست رفت و  مي هرجايي كه دلش

. كرد مي كرد، آنها را براي منافعي ديگر استفاده مي آوري كمياب از مناطق ممنوعه جمعهاي  از آنجايي كه او تعداد زيادي گل
از هايي  ر بودند كه چرا ريچارد به آنها گلآن خواهرها متحي. كردند مي كرد كه با او تمرين مي او گلها را به خواهراني تقديم

 دادند ويژه بودند، و بنابراين مي داد كه به نظرش خواهراني كه او را تمرين مي ريچارد توضيح. دهد مي مناطق ممنوعه
را بدهد كه ويژه بوده و با ظرافت و دقت هايي  خواست گل مي خواست كه يك گل معمولي به آنها داده باشد، بلكه نمي
اين توضيح، عالوه بر اينكه باعث ميشد خواهرها صورتشان سرخ شود، شكي بديهي نسبت به اينكه آيا . ست آمده بودندبد

  .كرد مي كند را خنثي مي ريچارد دائماً به مناطق ممنوعه رفت و آمد

  .كردند مي او كارتوانست كشف كند، حدود دويست خواهر وجود داشت، اما فقط شش نفر با  مي جايي كه ريچارد اگرچه، تا

تُوي هميشه مقداري كلوچه يا يك . پيرهاي  تر بودند، و درست به همان مهربانيِ مادربزرگ كهنسال ٣خواهر تُوي و سيسيليا
سيسيليا اصرار داشت كه هر بار پيش از رفتن، با انگشتانش موهاي ريچارد را از . آورد مي خوراكي ديگر به جلسات تمرينشان

                                                           
٣ Tovi and Cecilia 
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كمياب را داد، هر دو زن به هاي  هنگامي كه ريچارد به آنها گل. عقب شانه كرده و پيشانيِ او را ببوسد بهاش  روي پيشاني
  .نوان دشمناني بالقوه تصور كندتوانست هر يك از آن دو را به ع مي ريچارد به سختي. شدت سرخ شدند

موهاي مشكي خواهر . اً زبان خود را قورت دادبه جلوي درب اتاقِ او آمد، ريچارد تقريب ٤كه خواهر مريسااي  اولين دفعه
. گرفت، باعث ميشد تا ريچارد مانند يك احمق به تته پته بيفتد مي كه بدنش در آن لباس قرمز رنگ فرماي  مريسا و نحوه
اهر هنگامي كه خو. پوشيد، همين تأثير را بر روي ريچارد داشت نمي ، كه هيچگاه لباسي به غير از رنگ مشكي٥خواهر نيكي

  .توانست به ياد بياورد كه چگونه نفس بكشد مي كرد، ريچارد به سختي مي نيكي چشمان آبي رنگش را بر روي ريچارد قفل

آنها با اعتماد به . خواهر مريسيا و نيكي اندكي از پاشا بزرگتر بودند، شايد همسن ريچارد يا نهايتاً دو سه سال بزرگتر از او
رسيد كه  مي به نظراما اگرچه كه مريسا موهايي تيره، و نيكي موهايي بلوند داشت، . داشتند نفس و خرامشي آرام، قدم برمي

  .هر دوي آنها از يك جنسِ ناب باشند

ريچارد گاهي . درخشند مي قدرت هان هر يك از آن دو از وجودشان متصاعد ميشد و باعث ميشد كه تقريباً به نظر برسد كه
 بلكه هر دو. رفتند نمي هيچكدام از آن دو راه. داي ترق و تروق هوا را در اطراف آنها بشنودتواند ص مي كرد كه تقريباً مي فكر
تواند سنگ آهن را با  مي حال ريچارد مطمئن بود كه هر يك از آن دو با اين. خراميدند، مانند دو قو، متين و با آرامش مي

ش ذوب كندنگاه آرام.  

و آنهم . داشتند مي آنها فقط لبخندهايي محدود و كوچك به ديگران ارزاني. دزدن نمي هيچيك از آن دو هرگز لبخند وسيع
توانست سريعتر  مي كردند، ريچارد مي وقتي كه آنها اين كار را. كردند مي كه مستقيم به چشمان او نگاههايي  فقط در زمان

  .شدن ضربان قلبش را بشنود

توضيحش . ناطق ممنوعه چيده بود را به خواهر نيكي هديه دادكميابي كه از يكي از مهاي  يكبار، ريچارد يكي از گل
خواهر نيكي گلِ رز سفيد . دهد، به كلي از ذهنش پريد مي اينكه اين گل از كجا آمده و اينكه چرا آن را به او هديهي  درباره

در همان حال كه  گرفت، گويي كه ممكن است دستش را آلوده كند، واش  رنگ را با احتياط ميان انگشت شصت و اشاره
 تفاوتي نگاهش بر روي چشمان ريچارد قفل شده بود، يكي از آن لبخندهاي كوچكش را به ريچارد تحويل داده و با بي

به ريچارد گفته ند، دآور مي براي خواهرها قورباغه يي كهها پسر بچهي  كه پاشا درباره مطلبي." م ريچارداوه، ممنون«: گفت
رسيد كه هرچيزي  مي به نظر. ريچارد هرگز پس از آن به خواهر نيكي يا مريسا يك گل نداد. شدتداعي  شدر ذهنبود، 
  .تر از جواهرات بسيار گرانبها، يك توهين به آنهاست پايين
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در واقع حتي تصور . كردند كه براي جلسات تمرينشان بر روي زمين بنشينند نمي هيچ يك از اين دو خواهر، هرگز پيشنهاد
خواهران مسنتر، خواهر توي و . رسيد مي واهر مريسا يا نيكي بر روي زمين بنشينند، براي ريچارد مضحك به نظراينكه خ

خواهر مريسا و نيكي بر . رسيد مي نشستند، و اين كارشان كامالً طبيعي به نظر مي سيسيليا، درست مانند پاشا بر روي زمين
رسيد  مي به نظراي  اين حالت، به گونه. گرفتند مي ، دست ريچارد رايك ميز كوچك نشستند و از آن سمت مي روي صندلي
  .ريچارد عرق بريزدتا اين كار باعث ميشد  .شهواني باشدي  كه يك تجربه

اگرچه كه هيچكدام . داد مي كردند كه جوي اصيل و اشرافي به رفتار آنها مي هر دو خواهر با لحني يكنواخت و آرام صحبت
را از ذهن ريچارد اي  نهاد روشن و واضحي ندادند، اما به نحوي توانستند هرگونه شك و شبههاز آن دو، هيچوقت پيش

به خصوصي كه آنها گفته ي  توانست روي كلمه نمي ريچارد هرگز. حاضرند شب را با او سپري كنندها  برطرف كنند كه آن
كلمات دو پهلوي آنها باعث ميشد تا براي  .كند، اما هيچ شكي نداشت مي بودند دست بگذارد كه چنين تصوري را تأييد

دادند تا آنچه  نمي ريچارد جاي اين باقي بماند كه وانمود كند مقصودشان را نفهميده، و هيچكدام هيچوقت به خود اجازه
  .مقصودشان بود را به وضوح بگويند

دانست  مي كردند، ريچارد مي اين كار را تر نكنند، چون اگر كرد كه آنها هيچوقت پيشنهادشان را از اين واضح مي ريچارد دعا
هاي  ميلي  هر دو خواهر آن حرفي كه پاشا درباره. كه بايد زبانش را گاز بگيرد تا مانع از آن شود كه پاسخ مثبت دهد

اند ريچارد هرگز پيش از اين، دور و بر كسي نبود كه بتو. كردند مي مردان به او گفته بود را در ذهنش تداعي غيرقابل كنترلِ
مانند اين دو خواهر سبب شود كه او به لكنت افتاده و به دنبال كلمات بگردد، و بطور كلي باعث شود تا او خودش را يك 

  .خواهر مريسا و نيكي تجسمِ شهوت خالص و يكدست بودند. احمق جلوه دهد

بود و گفت  هرا باال انداختاش  دكي شانهريچارد هستند، انهاي  هنگامي كه پاشا فهميد كه خواهر مريسا و نيكي، دو تا از معلم
اما بر . كنند تا به هان خود برسد مي كه آنها خواهراني بسيار با استعداد هستند و او مطمئن است كه آن دو به ريچارد كمك

  .نده بودسرخ پديد آمدهايي  لكههايش  روي گونه

آنها گفتند كه . آيزاك موضوع خواهر مريسا و نيكي را متوجه شدند، هر دو نفرشان تقريباً سكته زدندهنگامي كه پِري و 
آنها گفتند كه اگر . شهر را براي هميشه رها كنند، تا فقط يك شب را با يكي از اين دو خواهر بگذرانندهاي  حاضرند تمام زن

ريچارد . فاده كند و بعداً تمام جزئيات آن را براي آن دو تعريف نمايدبه ريچارد چنين فرصتي پيشنهاد شد، او بايد از آن است
  .به يك راهنماي جنگل مانند او نخواهند داشتاي  به آنها اطمينان داد كه زناني به مانند اين دو خواهر، هرگز عالقه

  .او جرأت نكرد با صداي بلند بگويد كه چنين پيشنهادي قبالً داده شده
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هنگامي كه ريچارد در تمرين با . نمود مي ، زني ميانسان كه نسبتاً خوش اخالق بود، اما بسيار جدي٦ميناپنجمين خواهر، آر
 با خواهران ديگر نداشت، خواهر آرمينا به او گفته بود كه رسيدن به هان زمانهايش  اين خواهر نيز شانسي بيش از تمرين

بعد از مدتي، . د نياز داشته باشد تا در اين زمينه تالش بيشتري كندبرد، و اينكه احساس نااميدي نكند، اما شايد ريچار مي
زده و  ويژه، بسيار شگفتهاي  خواهر آرمينا از دريافت گل. زد مي خواهر آرمينا اندكي با او گرم گرفت و بيشتر از قبل لبخند

او ي  پرده ز شخصيت رك و بيريچارد ا. اينكه صورتش سرخ شده بود، حتي بيشتر سرخ ميشد او از خجالت. خوشحال بود
  .آمد مي خوشش

، بخاطر ساده و الغرشي  بخش بود، چهره آاليشش آرامش لبخند بي. ريچارد بودي  ، معلمِ مورد عالقه٧آخرين خواهر، ليليانا
. دكر مي او با ريچارد مانند يك محرم اسرار رفتار. رسيد مي اش، تا حدي جذاب و دلكش به نظر طبيعت بشاش و دوستانه

گذراند و تا پاسي از شب با او  مي ريچارد به همراه او احساس آسودگي كرده و گاهي بيش از زماني كه در اختيار داشت با او
اگرچه كه او هيچ دوستي درميان زندانبانانش نداشت، . ردب مي كرد، آنهم فقط بخاطر اينكه از همراهي با او لذت مي صحبت

  .ديگري نزديكتر به اين بود كه دوست او باشداما خواهر ليليانا از هر خواهر 

ايش را به پشت يك گوشش انداخته و به جلو  هنگامي كه ريچارد گل ويژه را به او داد، خواهر ليليانا مقداري از موهاي قهوه
كنار  خواستند بدانند كه چگونه ريچارد توانسته بود از مي چشمانش با شيطنت و هيجان درشت شده بودند و. خم شده بود

اينكه مخفيانه از كنار نگهبانان  ي دربارهداستاني هنگامي كه ريچارد داستاني كه همانجا ابداع كرده بود، . نگهبانان عبور كند
رز را با افتخار در هاي  خواهر ليليانا هر يك از گل. كرد آميز شيطنتاي  عبور كرده است را براي او تعريف كرد، ليليانا خنده

شدند و يا ريچارد يك گل  مي داشت تا اينكه پژمرده مي ده و آنقدر آنها را نگهلباسش قرار داي  دكمههاي  يكي از سوراخ
  .داد مي ديگر به او

. رسيد كه اين كار كامالً طبيعيست مي به نظراي  كرد، به گونه مي هنگامي كه خواهر ليليانا به حالتي دوستانه او را لمس
هايي  به آسودگي دستش را بر روي بازوي او گذاشته و داستانريچارد خود را در حالي يافت كه خودش نيز به همان شكل، 

 خنديدند و از شدت خنده دلشان را مي آن دو با هم قاه قاه. كند مي دار از زماني كه راهنماي جنگل بود را برايش تعريف خنده
  .آمد مي گرفتند و اشك به چشمانشان مي

ده است و مراتع و مناطق بيرون از شهر را دوست دارد، براي او درباره اينكه چگونه در يك مزرعه بزرگ ش ليانايخواهر ل
ليليانا در مناطق اطراف شهر . اطراف شهر دعوت كردهاي  چندين بار ريچارد او را براي پيك نيك به تپه. كرد مي صحبت
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ز خواهر كه هريك ا تصور كند توانست نمي ريچارد. اصالً نگران اين نبود كه لباسش كثيف شود. خيلي راحت و خوشحال بود
  .نشست مي مريسا يا نيكي پايشان را بر روي خاك بگذارند، اما خواهر ليليانا خيلي راحت به همراه ريچارد بر روي زمين

تر  خود اين مسئله باعث ميشد تا ريچارد در اطراف او آسوده. خواهر ليليانا هرگز تالشي براي همخوابگي با ريچارد نكرد
 گذراند لذت مي رسيد كه واقعاً از زماني كه با او مي رسيد كه وانمود به چيزي كند؛ به نظر ينم ليليانا هرگز به نظر. باشد
كرد كه هيچ هاني را  مي كرد و اعتراف مي تمرين با او، چشمانش را بازي  هنگامي كه ريچارد پس از يك جلسه. برد مي

بعد براي كمك به ريچارد ي  اشكالي ندارد و اينكه دفعهگفت كه هيچ  مي فشرد و به او مي احساس نكرده، ليليانا دستان او را
  .تالش بيشتري خواهد كرد

هنگامي كه . گفت نمي كه به هيچيك از خواهران ديگر گويد مي ريچارد خودش را در حالي يافت كه به ليليانا چيزهايي را
ليانا يك دستش را بر بازوي او گذاشته و خواهد راداهان از گردنش باز شود، لي مي اين راز را به ليليانا گفت كه چقدر دلش

برسد، اينكه هر وقت زمانش فرابرسد، خود او اش  دهد تا ريچارد به خواسته مي چشمكي به او زده بود و گفته بود كه ترتيبي
تا ايمان تواند احساسات ريچارد را درك كند و از او خواسته بود  مي ليليانا گفته بود كه. حاضر است اين كار را انجام دهد

  .داشته باشد

مل كند، ليليانا قول داده بود كه اگر يك روز ريچارد به انتهاي صبر و طاقتش برسد، و واقعاً ديگر نتواند وجود راداهان را تح
 هخواست تا ريچارد بداند كه او به ريچارد اعتماد داشت مي اما. دنموكرد و قالده را باز خواهد  خودش به ريچارد كمك خواهد

نگرفت، آنگاه به فكر چنين اي  و خواسته بود تا نهايت تالشش را براي يادگيري كنترل هانش انجام دهد و اگر نتيجهو از ا
  .راه حلي بيفتد

شان را  كردند با همخوابگي با هر زني كه حاضر به اين عمل باشد، قالده مي ليليانا به او گفته بود كه مردان جوان ديگر سعي
جوانان را درك كند، اما اميدوار بود كه اگر ريچارد خواست تا با هاي  تواند ميل مي يچارد گفته بود كهاو به ر. فراموش كنند

او به . زني بخوابد، اين كار بخاطر آن باشد كه ريچارد آن زن را دوست دارد، و نه فقط براي تالش در فراموش كردن قالده
  .آلوده هستند و ممكن است ريچارد از آنها مريضي بگيرد نرود، چون آنهاها  ريچارد گفته بود كه به نزد فاحشه

ليليانا لبخندي وسيع زده و به پشت . وفايي كند خواهد نسبت به آن فرد بي نمي ريچارد به او گفته بود كه عاشق فرديست و
 نده است، اما دلشريچارد به او نگفت كه كيالن او را از خودش را. كند مي ريچارد زده بود و گفته بود كه به او افتخار

تواند آن را به ليليانا بگويد و  مي را تحمل كند، درداين دانست كه يك روز، اگر ديگر نتواند  مي .خواست اين را نيز بگويد مي
  .و او را درك خواهد كرد هداد او گوشهاي  ليليانا نيز به حرف
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كرد كه اگر يك نفر بتواند در پيدا كردن  مي اينگونه حس از آنجايي كه ريچارد اينقدر در اطراف ليليانا راحت و آسوده بود،
 ريچارد تنها يك برادر داشت و. اميدوار بود كه آن فرد ليليانا باشد. هانش به او كمك كند، آن فرد ليليانا خواهد بود

شبيه اخالقي بايد  ميداشت، آن زن  مي كرد كه اگر يك خواهر مي دانست كه داشتن يك خواهر چگونه است، اما تصور نمي
رسيد كه ليليانا  مي به نظر. براي ريچارد معنايي غير از معناي متعارف آن داشت» خواهر ليليانا«ي  كلمه. ه باشدداشت ليليانا

  .همزاد او باشد

. او بودند، نه دوستانشهاي  خواهرها زندانبان. توانست به خودش اجازه دهد تا كامالً با او گرم بگيرد نمي حال، ريچارد با اين
  .دانست كه وقتي زمان آن برسد، ليليانا در جانب او خواهد بود مي اما ريچارد. فعالً دشمنش بودند آنها

تا جايي كه به ريچارد مربوط بود، دو ساعتي . كشيد مي ريچارد با شش خواهر، نهايتاً دو ساعت در هر روز طولهاي  درس
ورنا از او خواسته بود تا تالش كرده و به هانش برسد، اصالً به ريچارد نسبت به اولين باري كه خواهر . كه در روز تلف ميشد

  .اين هدف نزديكتر نشده بود

 كرد، و مرزهاي زنجير نامرئي خود را كشف مي اطراف قصر را اكتشافهاي  توانست تنها باشد، زمين مي هنگامي كه ريچارد
كرد كه گويي سعي در عبور  مي داد، حس مي رفتني  ازهرسيد كه قالده به او اج اي مي هنگامي كه به دورترين نقطه. كرد مي

اينكه . از ميان يك ديوار با ضخامت سه متر از جنس گل دارد كه بر روي ديواري از جنس سنگ سخت كشيده شده است
ده و حال نتواني به راه رفتن ادامه دهي، بسيار ناراحت كنن بتواني جلوتر از خود را بدون هيچ مانعي ببيني اما با اين

  .آور بود عصبانيت

اين . آمد مي ثابت از هر سمت از قصر پيشي  توانست تشخيص دهد، اين اتفاق تقريباً با يك فاصله مي تا جايي كه ريچارد
  .رسيد مي فاصله چندين كيلومتر بود، اما هنگامي كه ريچارد مرزِ خود را يافت، دنيايش واقعاً به نظرش كوچك

  .و يك مريسويت كشت هن رفتكشف كرد، مرزِ زندانش را كشف كرد، به جنگل هاگ روزي كه ريچارد مرز خود را

 او با دوست خزپوش خود كشتي گرفته و غذا. گذراند مي را با آن گارها  ريچارد بيشتر شب. گرچ بوداش  تنها آرامش واقعي
گرفت تا خودش به تنهايي  مي اشت يادكم د كرد، اما گار كم مي ريچارد براي گرچ غذا شكار. خوابيد مي خورد و در آخر مي

گرچ . ريچارد از فهميدن اين مطلب خيالش راحت شده بود؛ او فرصت نداشت كه هر شب را در كنار گرچ باشد. شكار كند
  .نمود مي آمد، چه گرسنه بود يا نه، پريشان حال نمي هميشه بعد از يك شب كه ريچارد به ديدنش

رود، اما خيلي تصادفي، يكي از كارهاي  مي از طريق قالده بفهمد كه او هميشه به كجاريچارد نگران بود كه مبادا پاشا 
 هنگامي كه او ردا را. كرد مي اين ردا محل ريچارد را از پاشا مخفي. داد را كشف كرد مي ديگري كه رداي مريسويت انجام

  .بدهانش بياي  راداهان و بوسيلهي  توانست او را بوسيله نمي پوشيد، پاشا مي
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رسيد كه چندان نگران باشد، و  نمي پاشا از اينكه گاهي محل ريچارد از احساسِ او خارج ميشد گيج و متحير بود، اما به نظر
رسيد كه پاشا  مي به نظر. داد كه شايد اين اتفاق توضيحي داشته باشد كه باالخره پاشا روزي آن را كشف كند مي احتمال
  .ريچارد هيچوقت راه حل اين مشكل را براي او فاش نكرد. از جانب خودش استكرد اين امر بخاطر نقصي  مي فكر

فهميدند كه يك مريسويت در حال نزديك  نمي ريچارد فهميد كه براي همين بوده كه هيچيك از افراد داراي موهبت، هرگز
ايد دليل آن همان چيزي بوده ش. ريچارد كنجكاو بود كه چرا خودش توانسته بود آمدن جانور را در ذهنش ببيند. شدن است

دانستند كه چگونه از  مي اما خواهرها و جادوگرها. كرد مي كه خواهر ورنا گفته بود، اينكه ريچارد از موهبتش استفاده
  .توانستند حضور مريسويت را حس كنند نمي حال موهبتشان استفاده كنند و با اين

خواهد برود و پاشا نيز مكان او را نخواهد فهميد، شرايط برايش  يم تواند هر جايي دلش مي دانست مي ريچارد هنگامي كه
ريچارد نگران بود كه مبادا پاشا دليل اين امر را . ديگر نيازي به بهانه تراشي و توجيه درست كردن نبود. تر شده بود ساده

  .دتشخيص دهد و رداي او را نابود كند، بنابراين يك رداي ديگر را براي چنين فرضي مخفي كر

اولين ماه حضور ريچارد در قصر، گار  در پايان. آمد كه او بزرگتر شده است مي ديد، به نظر مي هر دفعه كه ريچارد گرچ را
گرفتند، گرچ ياد گرفته بود تا  مي هنگامي كه كشتي. يك سر و گردن از ريچارد بلندتر بود و به حد قابل توجهي قويتر

  .نرسانداي  محتاط باشد كه به او صدمه

به ها  در ابتدا، وارن را شب. داد مي گذراند، و او را به رفتن به خارج از قصر عادت مي ريچارد مقداري از زمانش را نيز با وارن
ترساند، بنابراين ريچارد با خود اينگونه  مي او راها  آسمان و دشتي  وارن به او گفته بود كه اندازه. برد مي قصرهاي  حياط

  .شود مي قل در شروع كار، در شب ميزان كمتري از وسعت دشت و آسمان ديدهاستدالل كرد كه حدا

كرد به وجود سقف و ديوار در اطرافش  مي وارن گفته بود كه خواهرها آنقدر او را در سرداب نگه داشته بودند كه او فكر
او واقعاً از . است به او كمك كندخو مي كرد و مي ريچارد براي او احساس تأسف. عادت كرده، اما از اين وضع خسته شده بود

رسيد  نمي به نظر. ترين افرادي بود كه ريچارد در عمرش مالقات كرده بود وارن يكي از باهوش. آمد مي وارن خوشش
  .آن نداندي  موضوعي وجود داشته باشد كه وارن حداقل مقداري درباره

رسيد، اما از حضور ريچارد، و اينكه ريچارد  مي به نظر وارن از اينكه از امنيت فضاي قصر دور شده بود، نگران و مضطرب
كرد و هيچوقت او را به  مي وارن راي  ريچارد هميشه مالحظه. گرفت مي كرد، قوت قلب نمي هرگز وحشت او را مسخره

مجروح گفت كه شرايطش درست مانند كسيست كه  مي ريچارد به او. كرد كه احساس ناآرامي كند نمي از قصر دوراي  اندازه
تضعيف شده را احيا هاي  كشد تا دوباره ماهيچه مي اينكه مدتي طول: شده بوده و مدتي را به حالت خوابيده گذرانده است

  .كني
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فقط او را بر روي ديوارها  ابتدا. شان، ريچارد شروع به بيرون بردن وارن در روز كرد شبانههاي  پس از چند هفته از گردش
ايستاد، تا از  مي گشت كان كه به داخل قصر بازمي وارن هميشه نزديك به يك پله. نوس را ببيندبرد تا وسعت آسمان و اقيا

چند بار وارن به داخل . وجود يك راه فرار در صورتي كه حس كند بايد به داخل برگردد، اطمينان خاطر و قوت قلب بگيرد
كرد تا ذهن او را از احساسات  مي ت ديگر صحبتموضوعاي  رفت و درباره مي برگشت، و ريچارد نيز هميشه به همراه او

مطالعه ي  ريچارد از وارن خواست تا يك كتاب را به همراه خود به بيرون از قصر بياورد، تا بوسيله. ناخوشايند دور كند
  .آسمان را فراموش كند، مؤثر و كمك كننده بودي  اينكه به وارن اجازه داده بود تا اندازه. حواسش پرت شود

روشن و آفتابي، پس از آنكه وارن به محيط خارج از قصر عادت كرده بود، ريچارد تصميم گرفت تا سعي كرده و  ك روزِدر ي
بر روي يك صخره ها  وارن در ابتدا اندكي متزلزل بود، اما هنگامي كه در باالي تپه. اطراف شهر ببردهاي  او را به تپه

او گفت كه هنوز . كند بر ترسش مسلط شده است مي ، وارن گفت كه حسنشسته و به مناظر اطراف و شهر نگاه انداختند
  .كرد كه ترسش تحت كنترل درآمده مي احساس ناآرامي دارد، اما حس

كه براي مدتي طوالني بخاطر هايي  وارن با ديدن مناظر وسيعي كه در مقابلش گسترده شده بود لبخند زده و از ديدن منظره
ريچارد به او گفت كه خوشحال است كه فردي بوده كه توانسته او را به . برد ميبود،  لذت از آن محروم شده هايش  ترس

  .وارن با صداي بلند خنديد. موش كورش هدايت كند خارج از سوراخِ

  .شدابهايش  رسيد كه اين آغاز ماجراجويي مي وارن گفت كه در زندگيش نياز به ماجراجويي دارد، و به نظر

در را از منابع  يمعدود تعدادتا اينجا، فقط . ي دست يابد، او توانسته بود به اطالعات بسيار كمتحقيقات وارني  در زمينه
، اما آنچه يافته بود بسيار جذاب ندكرد مي گمشدگان و باكا بان مانا صحبتي  درهي  قديمي يافته بود كه دربارههاي  كتاب
باكا بان مانا به آنها داده هاي  ان در مقابل گرفتن زمينداشت به قدرتي كه جادوگرهايي  اشارهها  اطالعات اين كتاب. بود

قدرتي كه در ي  كامل كنندهي  گفتند، هنگامي كه حلقه ها مي اين كتاب. بودند، تا آنها بتوانند يك روز سرزمين خود را بازيابند
  .سقوط خواهند كردها  زن ارواح آنها به وديعه گذاشته شده بود متصل شود، برج

اين خودش نوعي . زن و شوهر بودند ،دوخواند فكر كرد، و اينكه اكنون آن  مي اينكه دو چيلو او را كاهاريني  هريچارد دربار
كرد كه شايد پس از گذشت اين زمان طوالني، معناي اتصال به معناي ازدواج تغيير يافته، و از  مي با خود فكر. اتصال بود

  .جدا افتاده باشداش  مقصود اصلي

و تاريخ ها  اسقف توي اين مدت داشته پيشگويي: "كردند، وارن گفت مي ها نشسته و مناظر وسيع را تماشاهمانطور كه آن
  ."كرده مي كنه رو مطالعه مي صحبت» داخل آبگيري  سنگريزه«ي  كه دربارههايي  نگاري
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خوانده بود، كه به ها  گاسكريليني  آورد كه كيالن برايش آوازي را درباره مي او به ياد. ريچارد تيز شدندهاي  گوش
را مطالعه نكرده بود، و هنوز نتوانسته بود اهميت آنها را ها  وارن قبالً اين پيشگويي. كرد مي اشاره» داخل آبگيراي  سنگريزه«

  .كشف كند

  "دوني كه قانون دوم جادوگري چيه؟ مي تو: "ريچارد پرسيد

  "ل چيه؟قانون دوم؟ جادوگرا براي خودشون قانون دارن؟ قانون او"

اون شبي كه جديديا پاش شكست، و من بهت گفتم كه خاكستر فرش روي لباسته رو يادت مياد؟ . "ريچارد به او نگاه كرد
خودت . "وارن اخمي كرد." كردم مي اينكه سعي كردي اون خاكسترا رو پاك كني؟ من داشتم از قانون اول جادوگري استفاده

توي اين مدت، اهميت داره كه جستجوت براي اطالعاتي كه ازت . بهم بگو روش فكر كن، وارن، و اگه چيزي فهميدي
  ."تر كني خواسته بودم رو سريع

خواهر بكي . تر ميشه خوب، حاال كه خواهر بكي هر روز صبح حالت تهوع داره و همش مراقبم نيست، يمقدار كارا راحت"
  .آخر را در پاسخ به اخم پرسشگر ريچارد گفتي  جمله." ست حامله

  "تعداد زيادي از خواهرا بچه دارن؟"

خواهرا درمورد نيازاي . تونن به شهر برن نمي جادوگراي جووني كه ديگهي  مخصوصاً با توجه به همه. آره: "وارن گفت
  ."كنن تا اونا بتونن به مطالعاتشون برسن مي جادوگرا بهشون كمك

  "مال توئه؟كي خواهر بِي  بچه. "ريچارد نگاهي شكاكانه به وارن انداخت

  ."من منتظر اون كسي هستم كه دوستش دارم. "نگاهش را بر روي شهر نگه داشت." نه. "وارن شديداً سرخ شدي  چهره

  ."پاشا: "ريچارد گفت

  .نيازها. ريچارد نگاهي به قصر پيشگوها و شهري كه اطراف آن را احاطه كرده بود انداخت. وارن با تكان سرش تأييد كرد

  "برن؟ مي مردايي كه موهبت دارن، موهبت رو به ارثهاي  هبچ تماموارن، "

گفته ميشه كه چندين هزار سال پيش، قبل از اينكه دنياي جديد و قديم از هم جدا بشن، تعداد زيادي داراي موهبت . اوه نه"
 موهبت داشتن روجووني كه هاي  اما به مرور زمان، اون كسايي كه قدرت دستشون بود، با نظم و قاعده تمام بچه. بودن
 ضروري رو در اختيار كسيهاي  در ضمن اونا آموزش. كشتن، تا كسي وجود نداشته باشه كه حكومت اونا رو تهديد كنه مي
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دادن، اما همينطور كه تعداد كمتر و كمتري با موهبت به  مي رسم بر اين بود كه پدرها به پسرهاشون آموزش. ذاشتن نمي
ر و بيشتري دچار جاافتادگي ميشدن، اون كسايي كه دانش الزم رو داشتن، از دانششون بيشتهاي  دنيا ميومدن، و نسل

دليل اينكه قصر پيشگوها ساخته شد هم همين بود؛ تا به افراد داراي . دادن نمي كردن و در اختيار كسي قرارش مي محافظت
  .وهبتي كه هيچ معلمي ندارن كمك كنهم

توني يه ويژگي و صفت رو توي نسالي بعدي يه  مي بشر حذف شد، همونطوري كه در طول زمان، موهبت به مرور از نسل"
اين قضيه باعث ميشد تا جادوگرايي كه قدرت رو در اختيار داشتن، دشمنان كمتر و كمتري داشته . حيوون اصالح كني

  .باشن

شايد از بين . ه دنيا بياد به شدت نادرهكه با موهبت باي  حاال كه ديگه اين ويژگي تا اين حد از نسل بشر حذف شده، يه بچه"
  ."ما يه نسلِ در حال انقراضيم. كه پدرشون يه جادوگر بوده، فقط يكي با موهبت به دنيا بياداي  هزار تا بچه

  .ريچارد دوباره به شهر نگاه كرد، و سپس به قصر نگريست

ما رو » نيازهاي«اونا : "زير لب زمزمه كرد. خواستردر حالي كه نگاه ريچارد بر روي قصر قفل شده بود، به آرامي از جاي ب
  ."كنن مي استفاده ٨اونا دارن از ما به عنوان فحل. كنن نمي برآورده

  "چي؟. "چين خورداش  پيشاني. وارن در جاي خود ايستاد

  ."كنن تا جادوگر بدنيا بيارن مي اونا از قصر و مرداي جووني كه توي قصر هستن استفاده"

  "براي چي؟. "تر شدند ني وارن عميقپيشاهاي  چروك

  ."دونم، ولي قصد دارم بفهمم نمي االن. "ريچارد منقبض شدندي  چانههاي  ماهيچه

  ."خوبه، چون منم به يه ماجراجويي احتياج دارم: "وارن با لبخندي گفت

  "دوني كه ماجراجويي چيه، وارن؟ مي تو. "ريچارد نگاهي سرد به او انداخت

  ."هيجان انگيزي  يه تجربه. "بوداش  تأييد كرد، و لبخندش هنوز بر چهره وارن با تكان سرش

مونن  مي ميري، يا كسايي كه دوستشون داري زنده مي موني يا مي ماجراجويي اينه كه تا حد مرگ بترسي، و ندوني كه زنده"
  ."يدوني چطوري ازش بيرون بيا نمي ماجراجويي اينه كه توي دردسري بيفتي كه. ميرن مي يا

                                                           
  .شود مي حيواني نر كه از آن براي نسل كشي و توليد فرزند در ميان حيوانات ماده استفاده  ٨
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  ."هيچوقت اينطوري بهش فكر نكرده بودم. "آستين ردايش ور رفتي  لبههاي  وارن با قيطان

  ."چون قراره به زودي يه ماجراجويي رو شروع كنم. خوب، پس روش فكر كن: "ريچارد گفت

  "خواي چكار كني؟ مي"

رو پيدا دارم ون اطالعاتي كه من الزم تو فقط ا. هرچي كمتر بدوني، كمتر الزم ميشه كه درمورد ماجراجويي نگران باشي"
  ."اگه حجاب پاره شده باشه، هممون يه ماجراجويي بدون پايان خواهيم داشت. كن

  ."خوره مي خوب، پس حداقل يه چيز پيدا كردم كه به درد: "وارن در حالي كه برقي در چشمانش بود گفت

  "ها؟ سنگ اشكي  درباره"

ها  سنگ اشك. فهميدم كه به هيچوجه امكان نداره كه اونو ديده باشي. "ان دادسرش را به نشان تأييد تك وارن با لبخندي
  ."قسمتي از حجابهها  به نوعي ميشه گفت كه سنگ اشك. پشت حجاب محبوس شده

  "كامالً مطمئني؟ مطمئني كه امكان نداره من ديده باشمش؟"

 اون. داره مي توي زندان مرگش، توي دنياي زيرين، نگههست كه اسمشو نيار رو قفلي اون ها  سنگ اشك. كامالً مطمئنم"
اونو همونجا ها  سنگ اشك. تونه به اين دنيا بياد نمي تونه اونجا بر ارواح مردگاني كه همراهش هستن حكومت كنه، ولي مي

  ."كنه مي محبوس

با ماليمت رداي وارن را گرفته ." دكارت عالي بو. خبر خيلي خوبيه وارن. خوبه: "ريچارد با نفسي از روي آسودگي خيال گفت
  "بتونه به اين دنيا اومده باشه؟ها  از اين حرفت مطمئني ديگه؟ هيچ راهي نداره كه سنگ اشك. "تر كشيد و او را نزديك

ها  تنها راهي كه سنگ اشك. اين كار غير ممكنه. هيچ راهي نيست. "وارن با اطمينان به نفس سرش را به اطراف تكان داد
  ."توي اين دنيا باشه اينه كه از طريق دروازه اومده باشهبتونه 

  "دروازه؟ دروازه ديگه چيه؟. "افتد مي ريچارد حس كرد كه بدنش به مور مور

. و دنياي مردگانها  توي اين مورد، يه گذرگاه بين دنياي زنده. يه گذرگاه. خوب، دروازه همون چيزيه كه از اسمش برمياد"
دروازه فقط با استفاده از هر دو جادوي افزايشي . و دنياست، يه گذرگاه كه از طريق جادو ساخته شدهجادويي از هر د ،دروازه

. تونه دروازه رو باز كنه نمي اسمشونيار فقط جادوي كاهشي داره، چون توي دنياي زيرينه، بنابراين. و كاهشي قابل باز شدنه
  ."نه دروازه رو باز كنه، چون ما فقط جادوي افزايشي داريمتو نمي به همين شكل، يه نفر كه توي اين دنيا باشه هم
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 ولي يه نفر از اين دنيا، يه نفر كه هر دو نوعِ جادو رو داشته باشه، اون. "موهاي بدن ريچارد در حال راست شدن بودند
  "تونه دروازه رو باز كنه؟ مي

ولي بيش از سه هزار سال هست كه دروازه گم . تونن مي اگه اونا دروازه رو داشته باشن،. خوب، آره: "وارن با لكنت گفت
  ."ما در امانيم. "لبخندي اطمينان بخش به ريچارد زد." ديگه نيست. شده

وارن، بهم بگو كه اسم اين دروازه، . "او با دو دستش رداي وارن را گرفته و صورت او را جلوتر كشيد. زد نمي ريچارد لبخند
  ."اُردن نيستني  ن دروازه، سه تا جعبهبهم بگو كه اي. جادوي اُردن نيست

راب زمزمه با لحني سرشار از ناآرامي و اضط. طال، درشت شدندهاي  سكهي  چشمان وارن به آرامي گشاد شده و به اندازه
و براي دروازه شنيدي؟ توي قصر، من و اسقف و دوتا خواهر ديگه، تنها كسايي هستيم كه حق داريم از كجا اين اسم: "كرد
  ."برن مي ابايي رو بخونيم كه دروازه رو با اسم باستانيش نامكت

  "افته؟ مي باز بشه چه اتفاقيها  اگه يكي از جعبه. "را به هم ساييدهايش  ريچارد دندان

 بهت كه گفتم، اين كار نياز به هر دو نوع جادو داره، افزايشي. نميشه بازشون كرد. اونا رو نميشه باز كرد: "وارن مصرانه گفت
  ."و كاهشي، تا بتونيم يه جعبه رو باز كنيم

  !"چه اتفاقي ميافته؟. "ريچارد او را محكم تكان داد

حجاب . يشهبين دو دنيا باز مي  اونوقت دروازه. "وارن در حالي كه هنوز چشمانش درشت بودند، آب دهانش را قورت داد
  ".از روي اسمشو نيار برداشته ميشه قفل. شكافته ميشه

گرفت، سري تكان داده و  مي وارن در حالي كه ريچارد ردايش را محكمتر" وارد اين دنيا ميشه؟ها  اونوقت سنگ اشكو "
  "كنه؟ مي بنده؟ شكاف رو مسدود مي و اگه اون جعبه بسته بشه، اين كار دروازه رو. "تأييد كرد

بستن دروازه نياز به قدرت جادو . تونه بسته بشه يم يه نفر كه داراي موهبت هستي  خوب، آره، ولي دروازه فقط بوسيله. نه"
بره، چون  مي ولي اگه يه نفر كه داراي موهبت هست جعبه رو ببنده، دروازه رو ببنده، اونوقت اين كار تعادل رو از بين. داره

به تعبير دقيقتر، . هكن مي اون فردي كه جعبه رو بسته فقط جادوي افزايشي داره، و اونوقت اسمشو نيار از دنياي زيرين فرار
  ."بلعيده ميشهها  دنياي مردهي  اين دنيا بوسيله

  !"پس چطور ميشه جعبه رو بست تا دو دنيا از هم جدا بمونن؟"

  ."با هر دو جادوي افزايشي و كاهشي. همونطوري كه دروازه باز شده"
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  "چي؟ها  و اونوقت سنگ اشك"

  ."ش مطالعه كنم بايد درباره. دونم نمي"

  ."ه سريعتر مطالعه كنيپس بهتر"

رو پيدا ها  دوني، ها؟ تو كه جعبه مي روها  اين نيست كه جاي جعبه كنم، منظورت مي خواهش: "آميز گفت وارن با لحني ناله
  "نكردي، مگه نه؟

اي كشيد توي دني مي رو ديدم، يكيشون باز بود و داشت پدر حروم زادموها  پيداشون كرده باشم؟ آخرين باري كه جعبه"
  ."زيرين

  .وارن غش كرد
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  ٥٧فصل 

  

  

بود كه سطح وسيعِ ي يخهاي  هاي ضعيف خورشيد عصرگاهي، پيرزني مشغول پاشيدن خاكسترِ چوب بر روي اليه زير اشعه
كيالن از كنار او عبور كرده و خيالش راحت شد كه پيرزن نگاهش را باال نياورد تا ببيند اين فردي . را پوشانده بودندها  پله

است كه به  گير اعترافكند، مادر  مي از خزِ سفيد پوشيده و يك كوله و كمان با خود حملاي  هضخيم و جبهاي  كه لباس
  .آيديندريل بازگشته

ساعتي پيش، قبل از آنكه به منزلش . شديداً خسته بود. آن را نداشت كه امشب يك جشن برگزار كندي  كيالن اصالً حوصله
در ها  حفاظ. اال رفته بود، اما دژ به سردي سنگ و به تاريكي مرگ بودجادوگران ب كوه را تا دژِي  در قصر بازگردد، دامنه

  .توانست به آنجا وارد شود، اما هيچكس درون آن نبود گير مي اعترافجاي خود قرار داشتند، اگرچه يك 

  .زِد آنجا نبود

آيديندريل را ترك گفته بود تا دژ هنوز به مانند آخرين باري بود كه كيالن آن را در چندين ماه پيش ديده بود، زماني كه 
كيالن او را يافته بود و كمك كرده بود تا تهديد داركن رال را از ميان بردارند، اما اكنون  .بزرگ را بيابدي  جادوگرِ گمشده

  .دوباره به جادوگر بزرگ نياز داشت

گاهي اوقات براي چند روز . ل و زِد برسداز حدود يك ماه پيش كه ارتش گاليا را ترك كرده بود، در تالش بود تا به آيديندري
قابل عبور شده و آنها را مجبور ايط جوي نامساعد و برف زياد غير شري  بوسيلهها  گذرگاه. كوالك با شدت زياد وزيده بود

ه روحش را آنچ سفرشان بسيار كالفه كننده و خسته كننده بود، اما. آمده را برگشته و گذرگاهي ديگر بيابند كرده بود تا مسيرِ
  .بود يأس و نوميديِ رسيدن به مقصد و نيافتنِ زِد پژمرده بود،

قصرهاي موجود در رديف . اجتناب كرده بود ١شاهان هاي فرعي انتخاب كرده و از رديف كيالن راه خود را از ميان خيابان
هنگامي . يديندريل حضور داشتندبود كه در شوراي آهايي  شاهان، محل سكونت افراد عالي مقام، خدمه و نگهبانان سرزمين

 آمدند تا در حضور شورا صحبت كنند، در قصر خودشان سكونت مي به آنجاها  و حاكمان اين سرزمينها  كه شاهان و ملكه
تكشان باشكوه بودند، اگرچه هيچكدام قابل مقايسه با قصر  افتخار هر سرزميني بوده و تكي  اين قصرها مايه. كردند مي

  .نبود هاگير اعتراف

                                                           
١ Kings Row 
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 خواست كه اكنون شناخته شود؛ او فقط نمي شد، و چرا كه در آنجا شناخته مي ،كيالن از رديف شاهان دور مانده بود
بنابراين به سمت قسمت با شورا صحبت كند، مي خواست تا خواست زِد را بيابد و در صورت شكست در اين مأموريت  مي

  .كت كردحرها  خدمه در كنار قصر و نزديك به آشپزخانه

شد  مي شهر و كثرت مردم باعثي  خواست وارد آيديندريل شود؛ اندازه نمي او. چاندلن خارج از شهر و درون جنگل بود
. خوابد مي تر ن است كه خارج از شهر راحتكرد كه فقط دليلش آ مي و ادعا هشد احساس بيقراري كند، اگرچه اين را منكر

س از اينكه مدت زيادي را به تنهايي در كوهستان گذرانده بود، او نيز از ورود به توانست او را سرزنش كند؛ پ نمي كيالن
به با عظمتش را هاي  و ساختمانها  كرد، حتي با وجود اينكه در اين مكان بزرگ شده بود و خيابان مي شهر احساس ناآرامي

مردمي كه همه جا در اطرافش بودند . ختشنا مي مردم لجنزار راي  شناخت كه چاندلن مراتع اطراف دهكده مي همان خوبي
  .تا كيالن احساس محبوس بودني كند كه قبالً تجربه نكرده بودشد  مي باعث

 كيالن. خواست اكنون كه كيالن صحيح و سالمت به آيديندريل رسيده بود، به خانه و نزد مردمش بازگردد مي چاندلن
  .و صبح با او خداحافظي نمايد از او خواست تا شب را استراحت كردهتوانست ميل او به بازگشت و رفتن را درك كند، اما  مي

حضور اُرسك خسته كننده بود؛ آن يك چشمش كه همه جا به . كيالن به اُرسك گفته بود تا شب را در كنار چاندلن بماند
ه آماده و حاضر ايستاده پريد، اينكه هميش مي ودنبال او بود، اينكه هر لحظه براي كمك به كيالن در انجام كارهايش به جل

. ر كنارت باشدمانند اين بود كه سگي داشته باشي كه دائماً د .كيالن دستورات او را انجام دهدي  بود تا با كوچكترين اشاره
دانست با  نمي كيالن. كند مي رسيد كه درك مي چاندلن نيز به نظر. يك شب از اين شرايط دور باشد نياز داشت تا كيالن

  .داُرسك چه كن

با شنيدن صداي در، . هنگامي كه از ورودي آشپزخانه وارد شد، موجي از هواي گرم و خفه كننده به صورتش برخورد كرد
  .زني الغر با پيشبندي سفيد و براق به سمت او چرخيد

  !"برو بيرون، گشنه گدا! اينجا اومدي چكار؟"

پيرزن . كرد، كيالن كاله ردايش را به عقب انداخت مي دبه حالتي تهديد كننده بلناش را  همانطور كه پيرزن قاشق چوبي
  .كيالن لبخند زد. نفسش را حبس كرد

  ."بينمت مي خيلي خوشحالم كه دوباره. ٢بانو ساندرهولت"

                                                           
٢ Mistress Sanderholt 
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شما رو ! ، منو ببخشيدگير اعترافاوه، مادر . "پيرزن بر روي زانوانش افتاده و دستانش را بهم گرفت!" گير اعترافمادر "
  "اوه، ارواح خوب رو شكر، واقعاً خودتونيد؟. نشناختم

 بغلم. "كيالن بازوانش را از هم باز كرد." خيلي دلم براتون تنگ شده بود، بانو ساندرهولت. "كيالن زن الغر را بلند كرد
  "كنيد؟ مي

ر كه اشك از همانطو!" بينمت مي اوه، بچه جون، خيلي خوشحالم كه. "بانو ساندرهولت خود را در آغوش كيالن انداخت
كردم كه  مي فكر. خيلي نگران بوديم. اومده دونستيم كه چه باليي سرت نمي. "صورتش جاري بود خود را از كيالن جدا كرد

  ."بينمت نمي ديگه هيچوقت

  ."صورتت خوشحالمي  دوباره تونم بهت بگم كه چقدر از ديدن نمي .دوران خيلي طوالني و سختي بود"

. يه كاسه سوپ الزم داري. بيا. "كشاندآشپزخانه ي  الن را به سمت يكي از ميزهاي موجود در حاشيهبانو ساندرهولت كي
همين االن سوپ داره آماده ميشه، البته اگه اين سبك مغزايي كه به سختي ميشه به كارشون گفت آشپزي، بهش زياد فلفل 

  ."نزده باشن و خرابش كرده باشن

صحبت را شنيده و سرشان را پايين نگه داشتند و توجهشان را به وظايف خودشان آشپزها و كمك آشپزها اين ي  دسته
. شدند مي را بلند كرده و با عجله از آنجا دورهايي  مردها گوني. بيشتر شدها  به ديگها  صداي برخورد قاشق. معطوف كردند

كرد و ناگهان نان درون  مي داغ جلز و ولزاي ه روغن حيواني در تابه. شدند مي كشيدهها  با شدت بيشتري بر قابلمهها  اسكاج
  .نياز به چك كردن داشتندها  فرها و گوشت بر روي سيخ

  ."االن وقت ندارم، بانو ساندرهولت"

  ."چيزاي مهم. بگم يزايي هست كه بايد بهتونولي يه چ"

كنم  مي مدت زياديه كه دارم سفر. فوريه كارم. ولي االن بايد با شورا مالقات كنم. منم چيزايي دارم كه بهتون بگم. دونم مي"
  ."كنيم مي فردا باهم صحبت. و خيلي خسته هستم، ولي بايد قبل از اينكه استراحت كنم، شورا رو ببينم

فردا . خوب استراحت كن. البته فرزندم. "و يك بار ديگر او را در آغوش گرفت درهولت نتوانست خود را كنترل كندبانو سان
  ."يمزن مي باهم حرف

عبور شد  مي مهم استفادههاي  وسيعي كه براي مراسمات و جشن داالنكيالن كوتاهترين مسير را انتخاب كرده و از ميان 
بزرگ و باشكوهي كه در هاي  ، آتشِ درون شومينهگذشت ميهمانطور كه كيالن از روي كفپوشِ سنگي سبز آنجا . كرد
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 متحرك از او را در اطرافش ايجادهايي  مارپيچ قرار داده شده بودند، سايهبا شيارهاي هايي  و ميان ستون داالناطراف 
سقف طاق مانند با  در باالي سرش از روي داد تا مي اجازههايش  در اين ساعت خالي بود و به صداي قدم داالن .كردند مي

پدرش در تمام سطح اين . ، منعكس شودهايي پيچيده و درهم با طرح چوبيهاي  موجي شكل و عريض از سازههايي  رديف
  .جنگي را به او بياموزدهاي  سربازها بودند، تا تاكتيكي  چيد كه نشان دهنده مي هزاران گردو و بلوط را الندا

ها، گير اعترافر گالري خصوصي د. رفت مي به سمت راهرويي پيچيد كه به طرف محل تشكيل شورا در انتهاي داالن
در انتهاي . تندداش مي گنبدي شكل چند رنگي را نگههاي  قاز چهار ستون مرمرينِ سياه براق در هر طرف، طاهايي  دسته

: گرد و با ارتفاع دو طبقه وجود داشت كه به يادگار از شيرزنان ساخته شده بودراهرو، پيش از رسيدن به محل شورا، معبدي 
ستون بسيار بزرگي كه  ميان هفتهاي  آبرنگ بر روي گچهاي  تمثال آنها كه با نقاشي. گذار هاي بنيانگير اعترافيعني مادر 
  .طبيعي خود بودي  اندازه ترسيم شده بود، دو برابرِ اي بر روي سقف ادامه يافته بودندتا نورگيره

نگريستند، احساس يك متظاهر و مدعي دروغين را  مي جدي كه از باال به اوي  كيالن هميشه در حضور اين هفت چهره
 گير اعترافتوني مادر  مي ي باشي كيالن آمنل، كه با خودت فكر كرديتو ك«گويند،  مي كرد كه آنها مي حس. داشت
  .تا بيش از پيش احساس نااليق بودن كندشد  مي آن شيرزنان تنها باعثي  آگاهي از تاريخچه» باشي؟

  .بلند وارد سالن شورا شدهاي  بلند چوبي را باز كرد و با قدمهاي  دربدر را گرفته و ي  هر دو دستگيره

در آن سوي سالن، در زير گنبد اصلي، نقاشي مزين و زيبايي كه . داد مي سيار بزرگ، سقف آن سالن وسيع را تشكيلگنبدي ب
انگشتانش در حال  .سقف بودي  كشيد، زينت دهنده مي را به تصوير گير اعتراف، اولين مادر ٣شكوه و افتخار مگدا سياروس

اكنون آن دو . را وقف محافظت از او كرده بوداش  كسي كه زندگي بودند؛ همان ٤لمس كردن پشت دست جادوگرش، مريت
 به روي كار آمده و بر صندلي رياست پس از آن هايي كهگير اعترافتا ابد در كنار هم در اين تمثال رنگارنگ، بر مادر 

  .نشستند، و بر جادوگرانشان، نظارت داشتند مي

. قرار داشتندها  بالكني  در حاشيهاي  پيچان چوبي صيقل دادههاي  نردهبزرگ طاليي در اطراف سالن، هاي  در ميان سرستون
از يكديگر در اطراف سالن هايي  طاق مانندي كه با فاصلههاي  ورودي. شرف بودندكه بر تاالر باشكوه شورا مهايي  بالكن

در . حماسي تزيين شده بودندهاي  از صحنههايي  رفتند، با گچ كاري مي باالها  به سمت اين بالكنهايي  تعبيه شده و با راه پله
گرد نيز در هايي  پنجره .گذاشتند مي اطراف قصر را به نمايشهاي  قرار داشت كه نمايي از حياطهايي  پنجره ،ها آنسوي بالكن

محل  در آن سوي تاالر، سكوي نيم دايره شكلي كه. داد مي ورود به تاالر درخشان راي  قسمت پاييني گنبد، به نور اجازه

                                                           
٣ Magda Searus 
٤ Merritt 
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صندليِ زيبا و پر زرق و . جلوس افراد بلند مرتبه بود، قرار گرفته و اعضاي شورا در پشت ميزي منحني و مزين نشسته بودند
  .برق رياست كه در مركز نيم دايره جاي گرفته بود، بلندترين صندلي بود

تخمين زد كه حدود نيمي از شورا حضور  كيالن از تعداد آنها .طراف صندلي رياست جمع شده بودنداز مردان در ااي  توده
كم  كرد، كم مي بلند آفتاب بر روي كفپوش مرمرين و طرحدار عبورهاي  همانطور كه كيالن از ميان باريكه. داشته باشند

  .به سمت او برگشتندها  نگاه

، اما نشستن در صندلي اگرچه در گذشته اين قانون مورد اعمال قرار نگرفته بود. يك نفر در صندلي رياست نشسته بود
شورش و انقالب با اعالم مرگ بود؛ چرا كه اين كار  داراي مجازاترياست براي يكي از اعضاي شورا، جرمي نابخشودني و 

  .آرام شدندها  شد، صحبت همانطور كه كيالن نزديك مي. برابري مي كرد

كه نزديك شدن  حالي ردو  بود انداخته پاهايش را بر روي ميز. شاهزاده فايرن از كلتون بود كه در آن صندلي نشسته بود
نگاه شاهزاده فايرن بر روي كيالن بود اما مشغول گوش دادن به مردي با . كرد، آنها را پايين نيانداخت مي كيالن را تماشا
. كرد مي لَخت و ريشي با اندكي رنگ خاكستري در ميان آن بود كه به سمت فايرن خم شده و به آرامي نجوا موهاي مشكيِ

، اينكه يك مشاور به اين شكل و د انديشيدكيالن با خو. رفته بودندقرار گاش  مخالف رداي سادههاي  ستان مرد در آستيند
  .مانند يك جادوگر لباس بپوشد عجيب است

را جال دارش هاي  عمدي در حركاتش، چكمه با كنديِ!" گير اعترافمادر . "شاهزاده فايرن ابروهايش را با خوشحالي باال برد
از ديدنتون . "دستانش را بر روي ميز گذاشته و به جلو خم شد و از باال به كيالن نگاه انداخت. از روي ميز برداشته و ايستاد

  !"خيلي خوشحالم

توانست خود را  نمي .هيچ محافظتي نداشت. پيش از اين، هميشه كيالن يك جادوگر داشت؛ اكنون هيچ جادوگري نداشت
  .پذير بنماياند بضعيف و ترسو و يا آسي

  ."كشمت مي نشستي، خودم گير اعترافاگه يه بار ديگه ببينم كه روي صندلي مادر . "با خشم به شاهزاده فايرن نگاه كرد

  "؟دروي يه عضو شورا استفاده كني وناز قدرتت دخواي مي. "آميز خود را راست كردفايرن با لبخندي استهزاء

  ."برم مي اگه الزم باشه با چاقوم گلوتو"

  .رنگ از رخ اعضاي ديگر شورا پريد. كرد مي مردي كه رداي ساده به تن داشت، با چشماني تيره و ثابت او را تماشا
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. گير اعترافقصد جسارتي نداشتم، مادر . "شاهزاده فايرن كت آبي خود را باز كرده و يك دستش را بر روي كمرش گذاشت
توي چند وقت اخير، داخل قصر هم هيچ . كرديم كه شما مرديد مي فكرهممون . شما مدت زيادي بود كه حضور نداشتيد

در حالي كه  "م پنج شيش ماه ميشه، درست ميگم؟فكر كن. "نگاهي به تعدادي از مردان ديگر انداخت." ي نبودهگير اعتراف
و البته كه . گير ترافاعقصد جسارتي نداشتم، مادر . "دست ديگرش را دراز كرده و تعظيمي كرددستش هنوز بر كمرش بود، 

  ."صندلي شما بهتون برگردونده ميشه

تمام اعضا بايد . گيره مي صبح اول وقت، شورا با تمام اعضاش جلسه. االن دير وقته. "كيالن نگاهي به مردان ديگر انداخت
  ."ميانه وارد جنگ شده سرزمين. حاضر باشن

مهمي مشورت ي  همچين مسئلهي  ت چه كسي؟ ما دربارهجنگ؟ به مسئولي. "شاهزاده فايرن يك ابرويش را باال برد
  ."نكرديم

كيالن نگاهش را بر روي اعضاي شورا به آرامي حركت داده و نهايتاً اجازه داد تا چشمانش بر روي شاهزاده فايرن قفل 
يرن هرگز نگاهش را از شاهزاده فا. برپا شدها  در ميان مردان زمزمه." گير اعترافطبق مسئوليت خودم به عنوان مادر . "شوند

. خاموش شدندها  كردند انداخت، زمزمه مي هنگامي كه كيالن نگاهي خشم آلود به مرداني كه زمزمه. چشمان او جدا نكرد
  ."كنم، آقايون مي فعالً ختم جلسه رو اعالم. اعضاي شورا اينجا باشن تك تك ،خوام صبحِ اول وقت مي"

  .استوار از آنجا خارج شدهاي  مپايش چرخيده و با قدي  كيالن بر پاشنه

رفت تا بتواند آنها را  نمي شناخت، اما از طرفي انتظار هم نمي را ديد مي مختلف قصرهاي  كه در قسمت هيچ يك از نگهباناني
دلش . كشته شده بودند هارا ديسقوط آيديندريل در مقابل هنگام زِد به او گفته بود كه چگونه بيشتر گارد ميهن در . بشناسد
  .آشنا و قديمي تنگ شده بودهاي  آن چهره براي

بسيار بزرگ و شگرف قرار گرفته بود كه  ٥ي هشت شعبهي  مركز قصر پيشگويان در آيديندريل، تحت تسلط يك راه پله
هاي  قسمت. شد مي تابيد، تأمين اي مي از ميان سقفي شيشهباالتر ي  كه از چهار طبقه طبيعي نوري از طريقاش  روشنايي
هايي  طاق مانندشان با ستونهاي  راهرو و دهليزهاي طاقي شكلي كه وروديي  بسيار بزرگ، به وسيلهي  ين راه پلهميانيِ ا

كه بر هايي  ستون. ، محصور شده بوداز پاگردهاي راه پله جدا ميشد ،صيقل يافته از مرمرهاي رنگارنگ طاليي و سبز
هاي  و نشان يكي از حاكمان يكي از سرزمينبا مدال ها  مربع شكلي قرار گرفته و هر كدام از اين پاسنگهاي  پاسنگ
به كار گرفته شده بودند، از ها  ي كه در نردهبراق و خمره مانند اران ستون كوچك وهز. ميانه، مزين گشته بودند سرزمين

                                                           
  .رود باال مي هاي متفاوت ي مختلف به سمت قسمت اي كه از پاگرد مركزيِ آن، هشت راه پله راه پله ٥
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يت كه از گران ٦هايي پايه نرده. ش داردرسيد از درون خود درخش مي تراشيده شده بودند كه به نظرماليم زرد سنگي با رنگ 
بر . طاليي قرار داده شده بودهايي  تيره ساخته شده بودند، تقريباً به بلندي كيالن بوده و بر فراز هركدامشان چراغياي  قهوه

از نقوش گل و گياه بر روي سطوح سنگي هايي  برجسته، حكاكيهاي  پيچيده از كنگرههايي  ها، در زير رديف روي سرستون
كيالن قصرهاي كوچكي را . را در خود جاي داده بود گير اعترافهشت مادر ي  اه پله، مجسمهپاگرد مركزيِ ر. نقش بسته بود

  .شدند مي ديده بود كه به طور كامل در فضاي به كار گرفته شده براي اين راه پله جا

و تمامي  ميدهآور و داالني كه آن را در خود جاي داده بود، چهل سال به طول انجا تاريخي و شگفتي  ساخت اين راه پله
هاي  قسمتي از مجازات مقاومت آنان در برابر الحاق سرزمين تقبل شده بود، آنهم به عنوان كلتوني  آن بوسيلههاي  هزينه

عالوه بر اين، رسماً دستور داده شده بود كه هيچ حاكمي از . ميانه، و جنگي كه اين مقاومت در پي داشت موجود در سرزمين
ميانه  ن راه پله به افتخار مردم سرزميناي. تجليل شودها  مدال يا نشان در پاي يكي از اين ستون ي تواند بوسيله نمي كلتون

اكنون . ساخته شده بود و براي افتخار دادن به آنان بود، نه افتخار دادن به كساني كه به عنوان مجازات آن را ساخته بودند
كيالن توبيخ كردن مردم بخاطر ي  ي شايسته داشت، و به عقيدهكلتون يك سرزمين مقتدر در سرزمين ميانه بوده و جايگاه

  .كاري كه نياكانشان در صدها سال پيش انجام داده بودند، احمقانه بود

بهم فشرده از خدمتكاران را اي  به سمت اتاقش باال رفت، دستهها  هنگامي كه به پاگرد مركزي رسيده و از رديف دوم پله
 به نظر كيالن. هنگامي كه نگاه كيالن به آنها افتاد، همگي باهم تعظيم كردند. اند ظر ايستادهمنتها  ديد كه در باالي پله

تميز و اتو شده، هاي  با يونيفرم از افراد آراسته و مرتبمضحك است، اينكه نزديك به سي نفر اي  آمد كه اين صحنه مي
خوب، . كنند مي كند، تعظيم مي و كمان را حمل سنگيني  همگي در برابر زني كثيف با لباسي از پوست گرگ، كه يك كوله

احتماالً حتي . در تمام قصر پخش شده بودمين زودي اينكه خبر رسيدن او به ه: توانست يك معنا داشته باشد مي اين فقط
  .مانده باشدخبر  به خانه بي گير اعترافقصر نيز نمانده بود كه تا اكنون از بازگشت مادر هاي  يك باغبان در دورترين گلخانه

  .خدمتكاران به كنار رفتند تا راه او را باز كنند." بلند شيد، فرزندانم: "گفت ،رسيدها  كيالن هنگامي كه به باالي پله

ميل دارن ماساژ داده  گير اعترافميل دارن كه حمام كنن، مادر  گير اعترافآيا مادر . و سپس دردسر هميشگي شروع شد
ميل دارن ناخوناشون جال  گير اعترافارن كه موهاشون شسته بشه و برس كشيده بشه، مادر ميل د گير اعترافبشن، مادر 

ميل دارن تا يكي از مشاورانشون  گير اعترافبه حضور پذيرفتن مراجعين رو دارن، مادر ي  حوصله گير اعترافداده بشه، مادر 
خوان، نياز دارن، يا دستورِ  مي ميل دارن، گير اعترافمادر براشون نوشته بشه، اي  خوان تا نامه گير مي اعترافرو ببينن، مادر 

  !دهند؟ مي ليستي طوالني از چيزهاي مختلف را

                                                           
  .نرده هاي معمولي بوده و در ابتدا يا انتهاي رديف نرده ها قرار مي گيردكه بزرگتر و  نيم ستوني ٦
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فقط يه . الزم نيستاي  هيچ چيز ديگه. خوام حمام بكنم مي ، من فقط٧برنادت. "كيالن به سرپرست خدمتكاران رو كرد
  ."حمام

  .دهنددو زن با عجله از آنجا رفتند تا ترتيب حمام را ب

ميل دارن كه  گير اعترافمادر . "را بررسي كردپايين آمده و وضعيت لباس كيالن اي  نگاه بانو برنادت ناخواسته براي لحظه
  "؟ن تعمير يا تميز بشههيچكدوم از لباساشو

ديگرش هاي  به تمام لباس ."فكر كنم كه چندتا چيز براي شستن داشته باشم. "فكر كرداش  كيالن به آن لباسِ آبي در كوله
  ."فكر كنم كه چيزاي زيادي براي شستن داشته باشم. "كه اكثراً از نبردهاي مختلف غرق به خون بودند فكر كرد

  "و ميل داريد كه لباس سفيدتون رو براي امشب آماده كنم؟. گير اعترافالبته، مادر "

  "امشب؟"

خوان تا بازگشت مادر  مي همه. گير اعترافه شدن، مادر چند تا پادو به رديف شاهان فرستاد. "بانو برنادت سرخ شدي  چهره
  ."رو به خونه خوش آمد بگن گير اعتراف

فقط به زنان بگويد چه موهاي مزين و  را به حضور خود بپذيرد تا ت افرادخواس نمي .او شديداً خسته بود. كيالن ناليد
گوش هايي  يا اينكه با صبر و حوصله به شكواييه. است چقدر خوبهايشان  كت دارند و يا به مردان بگويد كه طرحاي  آراسته

شكواييه ي  بودند و در تمام موارد سعي داشتند ثابت كنند كه فرد عرضه دهندهها  دهد كه هميشه در موضوع تقسيم بودجه
 دام افتاده صدد سودجويي و فرصت طلبي نيست، بلكه فقط خواستار رهايي از شرايط نابرابريست كه در آن بهبه هيچوجه در

  .است

: داد، گويي بخواهد بگويد مي كيالن انجام بانو برنادت به مانند يك مربي به او نگاه كرد، همانگونه كه در زمان كودكيِ
  ».مورد دردسري درست كني اين خواد در نمي اصالً دلممنم مسئوليتايي داري و يه گوش كن ببينم دختر جان، تو «

اينكه شما  ديدن. بودن گير اعترافخطرِ مادر  همه نگران بازگشت بي. "د اين بودبانو برنادت به زبان آوركه اگرچه آنچه را 
  ."صحيح و سالم هستيد، براي آرامش روحيشون خوبه

                                                           
٧ Bernadett 
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خواست بگويد اين بود كه براي كيالن خوب بود تا به  مي در واقع چيزي كه بانو برنادت. كيالن در اين مورد ترديد داشت
. البته برنادت. "كيالن نفس عميقي كشيد. هنوز زنده است و قدرت را در دست دارد گير رافاعتمردم يادآوري كند كه مادر 

  ."ممنونم كه بهم يادآوري كردي كه مردم به من محبت دارن و برام نگران بودن

از آنجا هنگامي كه باقي خدمتكاران ." گير اعترافبله، مادر . "بانو برنادت لبخندي زده و سرش را به نشان تعظيم خم كرد
چيزي رو بهم يادآوري كني، يه شد  مي يادم مياد يه زماني بود كه اگه الزم. "رفتند، كيالن به سمت بانو برنادت خم شد

  ."زدي مي ضربه هم براي تنبيه به پشتم

 تر از اون شده باشيد كه نيازي به اون قضيه باشه، مادر باهوشكنم االن ديگه  مي فكر" .لبخند بانو برنادت بازگشت
هيچكدوم از ... گير اعترافمادر . "قسمتي از پشت دست خود را ماليده و نگاهش را از نگاه كيالن دزديد." گير اعتراف
  "گردن؟ د؟ هيچكدومشون به اين زوديا برمياي ديگه رو همراه خودتون به خونه نياورديگير اعتراف

متأسفم برنادت، فكر كردم . "ه مادرش به او آموخته بوددرآمد، همانگونه كاش  يگير ي اعتراف كيالن به حالت چهرهي  چهره
  ."زنده هستم گير اعترافمن آخرين . ا كشته شدنگير ي اعتراف همه. دونستيد مي كه

  ."اميدوارم كه ارواح خوب هميشه ياورشون باشن. "چشمان بانو برنادت پر از اشك شده و زير لب دعايي زمزمه كرد

چي بايد االن شروع به كمك كنن؟ اون روزي كه گروه چهارتايي دني رو گرفتن، ارواح به  براي: "كيالن بطور مختصر گفت
  ."خودشون زحمت ندادن كه ياورش باشن

در تمام روزهايي كه در اينجا  دانست كه مياو  ور بودند، و اتاقش شعلههاي  همانطور كه انتظارش را داشت، تمامي شومينه
اتاق مادر هاي  شد تا در زمستان آتش هيچگاه اجازه داده نمي .اند مانده روشنها  آتشمتوالي هاي  نبوده نيز، طي ماه

اي  با قرصي از نان تازه و يك فنجان چاي و كاسهاي  نقره يك سينيِ. خاموش شوند، مبادا كه او به آنجا بازگردد گير اعتراف
  .اوستي  ي مورد عالقهدانست كه سوپِ ادويه غذا مي بانو ساندرهولت. از سوپِ داغِ ادويه بر روي ميز بود

اين سوپ را براي ريچارد درست  خودشآمد كه  يادش مي به .سوپ ادويه كيالن را به ياد ريچارد مي انداختاكنون  اما
  .كرد ميو ريچارد براي او درست  كرد مي

. مخملين باشكوه عبور كرده و به اتاق كناري رفتهاي  پس از آنكه كيالن كوله و كمانش را بر زمين گذاشت، از روي فرش
كشيد و به  مي پاين تختشي  بزرگ و صيقل دادههاي  همانطور ايستاده و بدون توجه انگشتانش را بر روي يكي از ستون

قرار بود روزي كه آن دو به . آورد كه قرار بود همراه با ريچارد در اينجا باشد مي را به ياد تخت خيره شده بود و اين
  .اين تخت بزرگ را به او داده بودي  كيالن وعده. رسيدند، باهم زن و شوهر شده باشند مي آيديندريل
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يندريل به عنوان زن و شوهر ازدواج كردن و آمدن به آيدي  را در روزي كه درباره كيالن لذت و شادي درون وجودش
نفسي عميق كشيد تا درد سوزاني . به پايين غلتيداش  قطره اشكي را حس كرد كه از گونه. صحبت كرده بودند، به ياد آورد

  .اشك را پاك كردي  بود تسكين يابد، و با نوك انگشتانش قطرهاش  كه درون سينه

هاي  انگشتان لرزانش را بر روي نرده. بالكنِ بسيار بزرگ گشود رفته و آنها را به سمتاي  كيالن به سمت درهاي شيشه
سنگيِ ي  ديوارهاي تيره. به دژ جادوگران نگاه كردها  كوهي  عريض و بسيار سرد گذاشته و در هواي سرد ايستاد و در دامنه

  .آمدند مي غروب آفتاب به چشمهاي  آن در زير آخرين اشعه

  ."احتياج دارمكجايي زِد؟ بهت : "كنان گفت زمزمه

 --------------------------  

پيرزني با . با سرعت پلك زده و در جاي خود نشست. هنگامي كه ليز خورده و سرش با جايي برخورد كرد، ناگهان بيدار شد
هر دو . رسيد، در مقابلش نشسته و به حالت ترس در يك گوشه كز كرده بود مياش  كه تا چانه صاف وهاي سياه و سفيدم

با . زن به سمت او خيره شده بود. كالسكه ناگهان پيچيده و او را به سمت ديگر سر داد .نفرشان در داخل يك كالسكه بودند
  .چشمان زن كامالً سفيد بودند. شگفتي به زن نگاه كرد

  "تو كي هستي؟: "پرسيد

  "تو كي هستي؟: "در مقابل پرسيد زن نيز

  ."من اول پرسيدم"

  "تو كي هستي؟. دونم كي هستم نمي. "ردايش را به دور لباس سبزِ فاخرش كشيدزن ..." من"

. دونم كي هستم نمي متأسفانه منم. "نفسش را به آرامي بيرون داد..." من... من. "مرد يك انگشتش را به سمت آسمان گرفت
  "بشناسي؟ شبيه كسي نيستم كه تو

  ."تونم ببينم كه چه شكلي هستي نمي .من كورم. دونم نمي. "زن اندكي ردايش را محكمتر به دور خود كشيد

  ."كور؟ اوه، خوب متأسفم"
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فاخر هاي  نگاهش را پايين آورده و ديد كه خودش نيز لباس. كالسكه خورده بود را ماليدي  سرش كه به ديواره آنطرف
با خودش . دوخته شده بودندبه دورش اي  مشكي كه سه رديف تزئينات نقرههاي  ي با آستينپوشيده؛ ردايي شاه بلوط

  .انديشيد كه، خوب، حداقل بايد ثروتمند باشم

چرخيده و آن را به سقف كوبيد، به . ظريف آن انداختهاي  عصايي سياه را از كف كالسكه برداشته و نگاهي به نقره كاري
  .پيرزن با ترس از جايش پريد. باالي آن نشسته باشدبايد در  مي جايي كه راننده

  "صداي چي بود؟"

  ."كردم راننده رو خبر كنم مي داشتم سعي. اوه، ببخشيد"

ي وقت. آن پايين آمد، تكاني خورد كالسكه متوقف شده و سپس هنگامي كه فردي از روي. ظاهراً راننده صداي ضربه را شنيد
را ديد، عصايش را محكم در دست گرفته و اش  سرمازدهي  د، با كت زمستاني و چهرهدرشت مري  او جثهباز شده و كه در 

  .خود را عقب كشيد

  "تو كي هستي؟: "عصا را مانند شمشيري در جلوي خود گرفته و پرسيد

عميقي داشت، هاي  كه چروكاش  چهره." كله پوكم من؟ من فقط يه احمقِ: "مرد درشت هيكل با صدايي غرش مانند گفت
  ."اسمم ايهرن. "لبخندي كوچك نرمتر شد با

  "خوب ايهرن، داري چه باليي سر ما مياري؟ ما رو دزديدي؟ ما رو گروگان گرفتي تا بابت آزاد كردنمون پول بگيري؟"

  ."بنظرم بيشتر ميشه گفت كه قضيه برعكسه. "كرداي  ايهرن خنده

  "منظورت چيه؟ چند وقته كه ما خواب بوديم؟ و ما كي هستيم؟"

نفسش را با صداي بلندي " فتم؟اارواح عزيز، چطوريه كه من همش توي اين دردسرا مي. "ايهرن نگاهي به آسمان انداخت
  ."روبِن ريبنيك. اسم تو روبِن هست. ديشب و تمام امروز رو خوابيديد. هر دوي شما از اواخر ديروز خواب بوديد. "بيرون داد

  ."خوبيه خوب، اسم. روبِن؟ روبن: "با ترديد گفت

  "و من كي هستم؟: "زن پرسيد

  ."تو الدا ريبنيك هستي"
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  "فاميل اونم ريبنيكه؟ ما با هم فاميليم؟: "روبن پرسيد

  ."شما دو نفر يه جورايي زن و شوهريد. هم آره و هم نه. "مكث كرداي  ايهرن لحظه

  ."فكر كنم بايد بيشتر توضيح بدي. "روبن به سمت مرد درشت هيكل خم شد

ولي اين اسماي . اسم تو روبن هست و اسم اونم الدا. "نفسي عميق كشيده و سرش را به نشان پذيرش تكان داد ايهرن
  ."شما بهم گفتيد كه فعالً بهتره تا اسماي واقعيتونو بهم نگيد. واقعيتون نيست

  !"محكم كوبيدي به سرمون و ما رو كش رفتي! تو ما رو دزديدي"

  ."آروم باش تا توضيح بدم"

  ."س قبل از اينكه با عصام بزنمت توضيح بدهپ"

. خودش پاسخ خودش را داد" چطور شد كه توي اين مخمصه افتادم؟. ارزششو نداشت: "لند كرد كهوايهرن با خودش غر
  ."بخاطر طال بود"

  .داخل نيايد باريد به مي در را بست تا برفي كه در بيرون. ايهرن هيكل عظيمش را وارد كالسكه كرده و كنار روبن نشست

  ."خوب، قشنگ خودتو دعوت كن داخل؛ اصالً خجالت نكش: "روبن گفت

منو اجير . هر دوي شما مريض بوديد. خيلي خوب، حاال شما دو تا گوش كنيد ببينيد چي ميگم. "ايهرن گلويش را صاف كرد
  ."رهسه تا ساح. "به سمت روبن خم شده و اخمي كرد." كرديد تا ببرمتون به ديدن سه تا زن

تو ما رو بردي پيش افسونگرا و بهشون گفتي ! دونيم كي هستيم نمي پس جاي تعجبي نداره كه! ساحره؟: "روبن فرياد كشيد
  !"ما رو طلسم كنن

روبن با دهاني باز به ايهرن ." تو يه جادوگري. ساكت باش و گوش كن. "گذاشتاش  ايهرن براي آرام كردن او دستي بر شانه
  ."اي و تو هم يه ساحره. "ه الدا رو كردايهرن ب. خيره شد

نه نيستم، وگرنه تو االن تبديل شده : "باالخره با لحني تند گفت. روبن به حالتي نمايشي دستانش را به اطراف تكان داد
  ."بودي به يه وزغ

  ."قدرت شما از بين رفته: "ايهرن سرش را تكان داده و با صداي غرش مانندش گفت
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  "خوب، حاال يه جادوگر با استعداد بودم يا نه؟: "كرد پرسيد مي مرش را صافروبن در حالي كه ك

پوك من و توي ذهنم فرو كني كه ي  كافي خوب بودي كه بتوني اون انگشتاي ملعونت رو بذاري كنار كلهي  به اندازه"
. شه رو به انجام برسونننجام بگفتي كه بعضي وقتا جادوگرا مجبورن از مردم استفاده كنن تا كاري كه بايد ا. كمكتون كنم

دادم،  مي گفتي كه كمك كردن به تو چيزي بوده كه من خودم در هر حال انجام. اسمشو گذاشته بودي مسئوليت يه جادوگر
بهرحال، اين قضيه و اونقدر طال كه توي عمرم اونهمه . و بگيرمممنو تحريك كردي تا زودتر تصميم» خوبي«اينكه تو فقط 
مطمئناً . كردم نمي كشيد و خودمو توش وارد مي ده بودم، منو متقاعد كرد تا يه كاري رو انجام بدم كه بايد عقلمرو يه جا ندي

  ."من خوشم نمياد تا هيچ سر و كاري با جادو و جادوگرا داشته باشم

  "كور؟ي  و منم يه ساحره هستم؟ يه ساحره: "الدا پرسيد

تونستي بهتر از اوني كه من با  مي نستي از موهبتت براي ديدن استفاده كني؛تو مي تو كور بودي، ولي. خوب، نه خانوم"
  ."بينم، ببيني مي چشمام

  "پس چرا االن كورم؟"

اون سه تا ساحره قبول كردن كه كمكتون كنن، ولي . يه جور مريضي از يه نوع جادوي پليد. هر دوي شما مريض بوديد"
جادوتون، كالً شد  مي وب، مجبور بودن تا به هردوتون يه چيزي بدن كه باعثخ... براي درمان كردنتون، مجبور بودن تا 

فقط اون . دونم كه اونا چكار كردن نمي شما به من گفتيد كه بيرون اون خونه بمونم، براي همين. موهبتتون، بره پي كارش
  ."نتون كنن، بهم گفتيددونم كه خودتون قبل از اينكه براي آخرين بار بريد توي اونجا تا درما مي چيزايي رو

  ."داري اينا رو از خودت درمياري. "روبن به سمت او خم شد

 من. كرد مي داشت از جادوي خوبتون تغذيهاون مريضي كه شما دو نفر داشتيد، . "ايهرن حرف او را ناديده گرفته و ادامه داد
دونم كه شما بهم گفتيد،  مي ونم؛ فقط چيزايي روخوامم چيزي بد نمي دونن كه مي كنه، و ارواح مي دونم جادو چطور كار نمي

شما گفتيد كه براي درمان . همونطوري كه وقتي اومديد بيرون و متقاعدم كرديد تا كمكتون كنم، برام توضيح داديد
. يددرمان بششد  مي فقط به اين شيوه. دادن كه جادوتون رو از بين ببره مي كردنتون، اون سه تا ساحره بايد يه چيزي بهتون

رفت، و  نمي تونست بهش آويزون بشه و ازش تغذيه كنه و از بين مي تا زماني كه جادوي خوبتون وجود داشت، جادوي پليد
  ."شد در نتيجه زخماي شما خوب نمي

  "پس بنابراين حاال ما هيچ جادويي نداريم؟"
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تونيد واقعاً از دست جادوتون  نمي ادونم كه اين قضايا چي به چيه، ولي اونطوري كه بهم فهمونديد، شم نمي خوب، من"
خودتون فراموش ي  ن شما همه چيزو دربارهدشن كردن اين بود كه يه جوري باعث كاري كه اون سه تا ز. شيدبخالص 

براي همينه كه . كنيد، تا اونوقت ندونيد كه هيچ جادويي داريد، تا جادوي پليد هم ندونه كه جادويي توي وجود شما هست
  ."براي همينه كه الدا كوره. دونه كي هست يا اينكه چطور از جادوش استفاده كنه ينم هيچكدومتون

  "قبول كنن كه به ما كمك كنن؟ها  براي چي بايد اون ساحره. "روبن چشمانش را باريك كرد

كاري كه الدا وقتي ي  يه چيزايي درباره. ست نيكوبريسه يه افسانههاي  اونا گفتن كه الدا بين ساحره. بيشتر بخاطر الدا بود"
  ."كرده انجام داده بوده مي جوونتر بوده و اونجا زندگي

تونه  نمي هيچكس. بايد حرفاش راست باشه. "به الدا رو كرد." بايد حرفاش راست باشه. "روبن به مرد درشت هيكل خيره شد
  "نظر تو چيه؟. چنين داستان مزخرفي رو اختراع كنه

  ."نظرم داره بهمون راستشو ميگه به. كنم مي منم مثل تو فكر"

  ."حاال رسيديم به اون قسمتي از داستان كه ازش خوشتون نمياد. خوبه: "ايهرن گفت

  "گرده؟ كي دوباره يادمون مياد كه كي هستيم؟ حاال جادومون چي ميشه؟ كي جادومون برمي"

اون . ن قسمتيه كه ازش خوشتون نمياداين همو. "ايهرن انگشتان درشتش را به ميان موهاي درهم و خاكستريش فرو برد
ممكنه . ممكنه هيچوت يادتون نياد. سه تا زن گفتن كه شك دارن شما دو نفر هرگز بتونيد حافظتونو به دست بياريد

  ."هيچوقت جادوتون برنگرده

  "براي چي ما با همچين چيزي موافقت كرديم؟: "باالخره روبن گفت. سكوت در كالسكه حكمفرما شد

حسابي مريض بوديد، . هر دوتون مريض بوديد. نداشتيداي  چون هيچ انتخاب ديگه. "دكي با انگشتانش ور رفتايهرن ان
هيچ انتخابي . مردي مي مونديد، الدا تا حاال مرده بود و تو هم نهايتاً تا يكي دو روز ديگه مي اگه همونطور. مخصوصاً الدا

  ."اين تنها راه بود. نداشتيد

اگه هيچوقت گذشته رو . خوب، اگه اينطوريه، پس حتماً مجبور بوديم. "عصايش گذاشتاي  نقرهي  بر دستهروبن دستانش را 
  ."كنيم مي گيريم كه روبن و الدا باشيم و زندگيمونو از نو شروع مي به ياد نياريم، پس ياد

باالخره ون سه تا زن گفتن كه اگه شما بهم گفتيد كه ا. اين كار يه مشكلي داره. "ايهرن سرش را به نشان نفي تكان داد
بهم گفتيد كه شديداً مهم و ضروريه . جادوي پليد از وجودتون رفت، اونوقت ممكنه بتونيد حافظه و جادوتونو بدست بياريد
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گفتيد كه دردسر خيلي بزرگي توي دنيا ايجاد شده كه شما بايد توي اون قضيه كمك . تونو بدست بياريد كه شما حافظه
  ."گفتيد يه كاري داريد كه بايد انجام بديد. زنده اهميت دارههاي  انساني  يد يه موضوعيه كه براي همهتگف. كنيد

  "بايد انجام بدم؟من چه مشكلي؟ چه كاريه كه "

  ."كنم نمي گفتيد كه من درك. به من نگفتيد"

 اون سه تا زن. ممكنه برنگرده" .ايهرن نگاهي به هر دوي آنها انداخت" و برگردونيم؟خوب، چطور بايد حافظه و جادومون"
  ."يه شوك روحي خيلي بزرگ.  گرده يباشه برگرده، فقط با يه شوك برمگرده يا نه، ولي اگه قرار  دونستن كه اصالً برمي نمي

  "يه شوك روحي؟ مثل چي؟"

  ."كافي عصباني بشي، برگردهي  شايد اگه به اندازه. مثالً شبيه خشم"

  " كه چي؟ قراره بهم سيلي بزني تا عصبانيم كني؟حاال... خوب. "روبن اخمي كرد

گفتي كه نياز به يه شوك . ت رو برگردوني، ولي يه چيزي مثل اين فايده نداره دوني چطور حافظه نمي تو گفتي كه. نه"
در ضمن گفتي . تونه باشه، يا اينكه چطور ايجادش كنيم مي دونستي كه اين شوك چه چيزي نمي روحي قوي هست، ولي

گفتي . شه خشونت بار و وحشتناك ميبخاطر جادو، خشمت اگه يه وقت چيزي عصبانيتت رو به حد كافي تحريك كنه،  كه
  ."ميري مي نداري، چون اگه اين كارو نكني،اي  كه ولي هيچ چاره

بري؟  مي كجا خوب، حاال ما رو". كرد، به فكر فرو رفتند مي روبن و الدا در سكوت نشسته و در حالي كه ايهرن تماشايشان
  "چرا ما توي اين كالسكه هستيم؟

  ."آيديندريل"

  "كجا هست؟ چقدر فاصله داره؟. آيديندريل؟ تا حاال اسمشو نشنيدم"

تا اونجا راه زيادي داريم، حدود سه هفته، . است و درست اونطرف كوهستان رنگ شاداستگير ي اعتراف آينديندريل خونه"
  ."رسيم مي ترين شب سال، به اونجا نيحوالي شب يلدا، طوال. شايدم يك ماه

  "براي چي ازت خواسته بودم كه ما رو ببري اونجا؟. به نظر راه زيادي مياد: "روبن گفت

گفتيد كه وارد شدن به اونجا نياز به جادو داره، ولي شما االن هيچ جادويي نداريد، . گفتيد كه شما بايد بريد به دژ جادوگرا"
شيطون بودي و يه راه سري ي  تو وقتي كوچيك بودي، يه بچه ظاهراً. ه چطور شما رو ببرم اونتوك بنابراين به من ياد دادي
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صافش ي  روبن انگشت اشاره و شصتش را بر روي چانه." كرده نمي براي ورود و خروج به دژ داشتي كه جادوها رو فعال
  "و داري ميگي من بهت گفته بودم كه اين قضيه ضروري و مهمه؟. "كشيد

  .جدي سرش را براي تأييد تكان داداي  يهرن يا چهرها

  ."پس بهتره كه راه بيافتيم"

 ---------------------------  

بلند مجلسي به رنگ ي  درست همانطور كه كيالن در تمام طول شب مشغول لبخند زدن به مردم بود، در مقابل زني با جامه
 گير اعترافزن در حال گفتن اين بود كه چقدر همه نگران مادر . خند زدآبي يشمي كه اكنون در مقابلش ايستاده بود نيز لب

كيالن تمام عمرش را در گوش . دورويي تمام افراد ديگر واضح و آشكار بودي  عدم صدق گفتارش درست به اندازه. اند بوده
ع دوستانه و رفاقت آميز، مخفي كردند تا طمع و حرص خود را با جمالتي نو مي كردن به افراد دغلبازي گذرانده بود كه سعي

  .زدند مي حالش را بهمها  اين. كنند

كرد، صداقت كافي داشته و اعتراف كنند كه  مي كرد كه فقط يكبار، يكي از اين مردمي كه او با آنها زندگي مي كيالن آرزو
ميانه و  ع خودشان به سرزميند تا براي منافده نمي ند كه كيالن به آنها اجازههستچقدر عصباني اينكه چقدر از او متنفرند و 

  .اينگونه نيستندها نالن خودش را سرزنش كرد كه تمام آكي. مردمش تجاوز و تعدي كنند

داد، به اين فكر افتاد كه اين همسرِ واالمقام يك سفير چه  مي گوشها  به حرف كاره كيالن همانطور كه به صورت نيمه
در لباس درخشان سفيدش و گردنبندي سنگين و خفه كننده از  يرگ اعتراففكري خواهد كرد اگر كه به جاي ديدن مادر 

و بدنش را به رنگ جواهرات كه به ارزش نيمي از حكومت آن زن بود، او را در حالي ببيند كه برهنه سوار بر يك اسب است 
كيالن با . دهد مي سفيد درآورده و غرق در خون است و با يك شمشير، صورت مرداني كه سعي در كشتن او را دارند، شكاف

  .نتيجه رسيد كه احتماالً اين زن غش خواهد كردخود به اين 

ديگر داشت . تشكر كرده و از كنار او رفتاش  باالخره زن مكث كرد تا نفسي بكشد، كيالن از او بابت نگرانيهنگامي كه 
 عبوراي  گامي كه داشت از كنار آينههن .مالقاتي در صبح زود با شورا داشتي  او وعده. و كيالن خسته بودشد  مي دير وقت

اينگونه حس كرد كه گويي براي مدتي بسيار طوالني در خواب بوده، و اكنون در حالي بيدار شده خودش را ديد و  ،كرد مي
  .ها در آيديندريلگير اعترافاش، در قصر  يگير اعترافدر لباس سفيد  گير اعترافكه همه چيز مانند قبل است؛ مادر 
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كرد صد سال پيرتر  مي حس. آن كيالني نبود كه آخرين دفعه در اين قصر حضور داشت. ان فردي نبود كه قبالً بوداما او هم
آمد كه حمامي اينچنين تجمالتي در جايي ديگر  نمي يادش .با خود لبخندي زد؛ حداقل حمام بسيار فوق العاده بود. شده

  .ه حسي داردتقريباً فراموش كرده بود كه تميز بودن چ. كرده باشد

موي . ترين نشاني از اخم به ابروهاي كيالن آمد كوچك. فاخر به او نزديك شدهاي  نزديك به در، يك زن ديگر با لباس
هايش  اما لباس. رسيد تناسب نداشت هايشان مي آمد و با موي زنان ديگر كه به شانه مي روشنِ زن به نظر بيش از حد كوتاه

را به  زنو گردنبند زمرد براق ها  يك لباس شبِ مشكي و با ظاهري گران قيمت كه شانه. تقطعاً با ديگران تناسب داش
  .گذاشتند مي نمايش

با عجله تعظيمي در مقابل كيالن كرده و هنگامي كه . درست قبل از اينكه كيالن از در عبور كند، آن زن راه او را سد كرد
  .پاييدند مي اطراف رابا سرعت آورد، چشمان آبي رنگش  مي سرش را باال

  ."خيلي فوريه. ، بايد باهاتون صحبت كنمگير اعترافمادر "

  ."متأسفم، ولي متأسفانه شما رو به خاطر نميارم"

ما . شما منو نميشناسيد. "چشمان آبي زن هرگز نگاهشان را باال نياوردند؛ نگاهش دائماً در حال چك كردن مردم ديگر بود
  ...."يه دوست مشترك داريم

كرد، پشتش را به سمت آن زن  مي عبوس افتاد كه به سمت آنها نگاهاي  تر با چهره هنگامي كه زن چشمش به زني مسن
  .كرد

  "، شما تنها به آيديندريل اومديد يا اينكه كسي رو با خودتون آورديد؟گير اعترافمادر "

  "چطور مگه؟. جنگالي جنوب شهر ساكن شدهمن يه دوست دارم به اسم چاندلن كه همراهم اومده، ولي اون امشب توي "

  ..."شما بايد. "نگاهش را بر روي چشمان كيالن باال آورد." اين اون اسمي نيست كه اميدوار بودم بشنوم"

ايستاده بود كه گويي به سنگ تبديل شده اي  به گونه. به مرور گشادتر شدنداش  چشمان آبي و جدي. كلماتش قطع شدند
  .است

  "چي شده؟": كيالن پرسيد

  ...."شما... شما. "رسيد كه آن زن در حال ديدن اشباح است مي به نظر
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در كنار تار و هايش  سفيديِ ناگهانيِ شانه. سكندري خوران يك قدم به عقب رفت. با سرعت زيادي رنگ از رخسار زن پريد
داد تا  مي الشي ناموفق انجامهمانطور كه ت. مانند روحي درون يك لباس به نظر رسدتا شد  مي پود سياه لباسش باعث

  .نقابي از ترس و وحشت بوداش  چهره. لرزيد مياش  كلماتي را به زبان آورد، چانه

زن در جاي خود . كيالن خيلي دير دستانش را به سمت او دراز كرد. درون حدقه كامالً به باال چرخيدنداش  چشمان آبي
  .نقش زمين شد

مردان و زنان در اطرافشان . ديگر در كنار زن خم شداي  كيالن به همراه عده. كردندمردمِ نزديك به آنها نفسشان را حبس 
  .كردند مي افراط در مشروب زمزمهي  اجتماع كرده و درباره

  !"حدس زدم كه جبرا باشه! برا؟جِ. "عبوس داشت، با زور راه خود را باز كرده و نزديك شداي  زني كه چهره

  "ن زنو ميشناسي؟ و خود تو كي هستي؟اي. "كيالن نگاهش را باال آورد

من بانو . "اچگي تعظيم كردلبخندي ناگهاني بر لب آورد و با دستپ. كند مي ناگهان زن متوجه شد كه با چه كسي صحبت
 بود كهها  مدت. كنم مي خيلي خوشحالم كه باالخره باهاتون مالقات. گير اعترافهستم، مادر  دويچندتيت دو داككُ اُرديت
  ..."ستم باهاتون صحبت كنم و خوا مي

  "اين زن كيه؟ اونو ميشناسي؟. "كيالن حرف او را قطع كرد

خودم دستور ميدم تا اين . ر هستوينويِاسمش جِبرا بِ. اون خدمتكارِ شخصي منه. "عبوسش بازگشتي  چهره" بشناسمش؟"
  !"تنبل رو تنبيه كنني  هرزه

تونم بهتون اطمينان بدم كه اون يه بانو  مي راه بانو جبرا شام خوردم ومن هم. دونم مي خدمتكارِ شخصي؟ بعيد: "مردي گفت
  ."هست

  ."اون يه متقلبه. "بيرون داداش  بانو اُرديت هوا را با عصبانيت از بيني

كنن و  مي اقامتها  پس حتماً خيلي حقوق خوبي بهش ميدي، چون ايشون توي بهترين مهمونخونه: "مرد با تمسخر گفت
  ."پردازن مي طالهاي  هم با سكهرو ها  هزينه

اين هرزه رو ببر به محل اقامت ! تو. "را گرفت ها انداخته و بازوي يكي از نگهبان ديگري به مردي  بانو ارديت نگاه مغرورانه
  ."خودم ته و توي اين قضيه رو درميارم. من توي قصر كلتون ساكن هستم. من
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مگه اينكه . كني نمي تو همچين كاري. "ناك به بانو ارديت انداختجدي و خشمكيالن بر روي پايش ايستاده و نگاهي 
  ."بهش دستور بدي كه چه كاري انجام بده گير اعترافبخواي توي قصر خود مادر 

با انگشتانش در كيالن همانگونه كه نگاهش را بر روي بانو ارديت نگه داشته بود، . بانو ارديت با تته پته معذرت خواهي كرد
  .نگهبانان با عجله به جلو آمدند. ي زدنكشپهلوي خود ب

به يه خدمتكار بگيد تا براش مقداري . ببريدها  ميهمانهاي  بانو جبرا رو به يكي از اتاق. "كيالن به سمت نگهبانان چرخيد
احم خوام هيچكسي مز نمي .كه الزم داشته باشهاي  سرد بيارن و هرچيز ديگهي  چاي زنجبيلي بياره و براي سردردش حوله

خواد هيچكس مزاحم  نمي من ديگه براي خواب از اينجا ميرم و دلم. ايشون بشه، و اين دستور شامل بانو ارديت هم ميشه
  ."خوام بانو جبرا رو بياريد پيشم مي بعد از مالقاتم با شورا،. صبح زود با شورا جلسه دارم. بشه منم

  .را خم شدندبه سمت بانو جبرا به سينه كوبيده و شان يها نگهبانان مشت

هنگامي كه كيالن به اتاقش رسيد، با ديدن دو نگهبان كلتوني از قصر كلتون كه در كنار درهاي اتاقش ايستاده بودند، از 
به در اي  تقهاش  او را ديدند، يكي از آنان با خونسردي با انتهاي نيزهها  هنگامي كه نگهبان. خود بيرون آمدمغشوش افكار 
  .بلند از در عبور كردهاي  كيالن نگاهي خشمگين به نگهبانان غول پيكر انداخته و با قدم. ديك نفر در اتاق او بو. كوبيد

شاهزاده . او را ديد، در جاي خود خشكش زدكيالن هنگامي كه . با عجله وارد اتاق خواب شد. كسي در اتاق بيروني نبود
  .پشت به كيالن بر روي تخت او ايستاده بودفايرن 

  .آميز به او زدلبخندي تمسخرهايش  كرد، از روي شانه مي اب كيالن ادرارهمانطور كه در وسط تخت خو

  .به سمت او چرخيدبست،  مي شلوارش راهاي  كه دكمه ن كارش تمام شد، در حاليزاده فايرهنگامي كه شاه

  "كني؟ مي تو رو به ارواح فكر كردي كه داري چه كار: "كنان گفت كيالن زمزمه

نشون  گير اعتراففقط داريم به مادر . "كرد، يك ابرويش را باال برد مي ه خرامان از كنار او عبورشاهزاده فايرن همانگونه ك
ي پيراهن سفيدش را جلوهاي  چروك. جلوي كتش باز بود ."ميديم كه چقدر هممون از بازگشت ايشون به خونه خوشحاليم

  ".گير اعترافخوب بخوابيد، مادر . "كنار در توقف كردصاف كرده و 

كرد، شش كلفت نفس نفس زنان به  مي همانطور كه داشت با عجله در راهرو حركت. كيالن شش بار طناب زنگ را كشيد
  .او رسيدند

  "؟گير اعترافخواستيد، مادر  مي چيزي"



٢١ 

 

 

  ."تشك و لحافاي منو ببريد بيرون توي حياط و آتيششون بزنيد. "را بهم فشردهايش  كيالن دندان

  "؟گير اعترافچي فرموديد مادر . "رت چند بار پلك زدحي ها بايكي از دختر

كيالن ." اون تشك رو با همه لحافا از روي تخت من بكشيد و ببريد بيرون توي حياط زيرِ بالكن من و همشونو آتيش بزنيد"
  "كدوم قسمتش رو نفهميديد؟. "مشتانش را فشرد

لرزان و چشماني گشاد شده در هاي  با بدن." گير اعترافر بله، ماد. "عقب كشيدندقدمي خود را آن شش مستخدم ترسيده و 
  "؟گير اعترافهمين االن، مادر . "جاي خود ايستادند

  !"كردم مي خواستم فردا اين كار انجام بشه، فردا خبرتون مي اگه"

شدن به مردي باالي وروديِ بزرگ قصر رسيد كه بتواند شاهزاده فايرن را در حال ملحق هاي  كيالن درست موقعي به پله
تالقي  رد براي لحظاتي طوالني با نگاه كيالنچشمان سياه م .كه رداهاي ساده داشت و آنجا منتظر فايرن ايستاده بود، ببيند

  .كردند

. مردان يونيفرم پوش دويده و سرهايشان را به سمت كيالن باال گرفتند!" نگهبانا: "كيالن از همان باال به سمت در فرياد زد
فردا صبح، توي ي  اگه اون خوك كلتوني يا هركدوم از نگهباناي شخصيش رو قبل از جلسه! تيك تعليق ميشهحقوق ديپلما"

  !"كنم مي كشم و بعدش پوست شما رو زنده زنده مي اين قصر ببينم، خودم شخصاً اول اونو

ديد كه مشغول تماشا كردن رفت  مي كيالن بانو ارديت را در راهرويي كه به سمت وروديِ قصر. ندآنها تعظيم نظامي كرد
  .بود كه اكنون اتفاق افتاده بودند تمام چيزهايي

كنم شما گفتيد كه يكي از  مي فكر. "بانو ارديت از لحظاتي قبل نگاهش را به سمت كيالن باال آورده بود." بانو ارديت"
  ."پس از قصر من بريد بيرون. مهموناي قصر كلتون هستيد

در ميان راه تعدادي . كه كيالن رويش را برگردانده و به سمت اتاقش بازگشت كرد مي خداحافظي بانو ارديت داشت با لكنت
  .را با خود همراه كردها  از نگهبان

اگر كسي امشب بياد توي اتاق من، بهتره كه از . "ندايستبجلوي درش به رديف ها  در خارج از اتاقش، منتظر شد تا نگهبان
  "فهميديد؟. ه باشهشما رد شدي  روي جنازه



٢٢ 

 

 

اش  سفيدش را بر روي شانهي  هدرون اتاق، كيالن جب .اند آنها مشت به سينه كوبيدند تا نشان دهند كه فهميدهي  همه
كه در حياط اي  ايستاده و به صحنهها  با كمري راست در كنار نرده. شب به بالكن رفتي  انداخته و در ميان سرماي گزنده

  .ود نگاه كردپايين دستش ايجاد شده ب

داد كه تمام مادران  مي او بايد كاري را انجام. بود گير اعترافاو مادر . توانست نمي خواست از اينجا فرار كند، اما مي دلش
اون تنها بود و هيچكس را نداشت تا در اين وظيفه كمكش . ميانه پيش از او انجام داده بودند؛ حفاظت از سرزمين گير اعتراف
  .كند

را به ريچارد داده بود، اش  تختي كه وعدههمان كرد،  مي را تماشاكشيدند  زبانه مياز تختش  آتش كههاي  ه شعلههمانطور ك
  .سرازير شدندهايش  از گونهها  اشك
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انعكاس داشت،  شد گام برمي مي همانطور كه كيالن در طول داالن موزه، كه ورودي شخصي او به سالن شورا محسوب
كيالن يك ساعت . چرخيد مي صيقلي و براقِ مشكي رنگهاي  لباس سفيدش، در اطراف ستون با  گير اعترافتصوير مادر 

 .تك اعضاي شورا تماشا كند در صندلي رياست نشسته و ورود تك اين بود كهاش  برنامه. زودتر از موعد آمده بود
  .پچ و زمزمه كنند خواست پيش از حضور او، اعضا در بين خود پچ نمي

ها  بالكن. شورا اشغال شده بودندهاي  تمام صندلي. سالن كامالً پر بود. هنگامي كه درها را باز كرد، در جاي خود خشك شد
داران،  كشاورزان، مغازه: زادگان، بلكه حتي مردم عادي خدمه و نجيب ،اعضاي رسمي، مشاورين مملو از مردم بود، نه تنها
در ي  همانطور كه كيالن در آستانه. مردان و زناني از هر نوع و قسم. ها و عملهها  وران، گاريچي بازرگانان، آشپزها، پيشه
  .بر روي او بودندها  ايستاده بود، تمام نگاه

يك نفر در . از هيچكس صدايي خارج نشد. خود نشسته بودندهاي  اعضاي شورا در صندليوسيع، تمام در آن سوي سالن 
  .دانست كه او كيست مي توانست ببيند كه چه كسي آنجا نشسته، اما نمي از اين فاصله كيالن. صندلي رياست نشسته بود

ده و به درگاه ارواح خوب دعا كرد تا از او محافظت كيالن نوك انگشتانش را به گردنبند استخواني كه در گردنش بود چسبان
هاي  بلند از ميان رديفهاي  از روي مرمرهاي كف منعكس شده و با گامهايش  صداي چكمه. كرده و به او استقامت دهند

  .تشخيص دهدماهيت آن را توانست  نمي در مقابل سكويِ شورا، بر روي زمين چيزي افتاده بود، اما كيالن. آفتاب عبور كرد

. هنگامي كه به ميزِ منحنيِ شورا رسيد، مردي كه بر روي صندلي رياست نشسته بود، آن كسي نبود كه او انتظارش را داشت
دستانش به . پوستش چسبناك شده بود. شاهزاده فايرن دراز كشيده بودي  بر روي يك برانكادر در مقابلِ سكوي شورا، جنازه

گلوي . شمشيرش بر روي بدنش قرار داشت. ق به خون پيراهنش قرار گرفته بودندغرهاي  حالت جمع شده بر روي چروك
  .شاهزاده فايرن تقريباً تا ستون فقراتش شكافته شده بود

مردي كه پشتش را به پشتي صندلي رياست . نگريستند باال آورد مي كيالن نگاهش را بر روي چشمان سياه و جدي كه او را
نگاهي كوتاه به اطراف سالن، چيزي كه كيالن پيش از . شده و دستانش را بر روي ميز گذاشتتكيه داده بود، به جلو خم 

  .از نگهبانان در اطراف سالناي  حلقه: اين متوجهش نشده بود را آشكار كرد
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از صندلي من برو بيرون، وگرنه خودم . "مشكي داشت نگريستهايي  كيالن با نگاهي خشمگين به مردي كه مو و ريش
  ."كشمت مي شخصاً

بدون اينكه نگاهش را از چشمان كيالن برگيرد، مرد . طنين انداخت ،در تمام سالن صداي كشيده شدن شمشيرها از غالف
  .بازگشتندهايشان  تمام شمشيرها با شك و ترديد به غالف. كرداي  با تكان دستش اشاره

  ."بود تشاهزاده فايرن آخرين قرباني.  گير اعترافمادر  ،براي تو به سر رسيده كشتنآدم ديگه زمان : "مرد با صدايي آرام گفت

  "تو كي هستي؟. "كيالن اخمي كرد

از آتش در  اي گلوله. به سمت باال گرفت دستانش راهنوز چشمانش نگاه كيالن را رها نكردند و همزمان ." نِويل رنسون"
  ."جادوگر نويل رنسون. "باالي دستش مشتعل شد

گوي آتش مطيعانه به سمت باالي گند . آتش را به سمت باال پرتاب كردي  رنگرفت و گلولهبازهم نگاهش را از كيالن ب
  .زده اتاق را پر كرد شگفت صداي مردمِ. يددو به هزاران جرقه بدل گر آنجا با صداي پاقي منفجر شد و در هحركت كرد

دوست داري .  گير اعترافيه تو داريم، مادر ما اتهامات زيادي بر عل. "جادوگر رنسون به عقب تكيه داده و يك طومار را گشود
  "از كجا شروع كنيم؟

هيچ شانسي براي . توانست ببيند، از نظر گذراند مي آن مقدار از اتاق را كه شسرش را بچرخاند، چشمانكيالن بدون اينكه 
  .حتي اگر مردي كه در مقابلش نشسته بود يك جادوگر نبود. شانسي هيچ. فرار وجود نداشت

چطوره اين مسخره بازيا رو فاكتور بگيريم و . تمام اتهامات ساختگي هستن، پس فكر كنم فرقي نداشته باشه از اونجايي كه"
  ."يه راست بريم سراغ اعدام

  .ابروهايش باال رفتند. جادوگر رنسون لبخند نزد. سالن در سكوت باقي ماند

ما اينجا جمع شديم كه واقعيت رو درمورد  .كامالً جدي هستن، بلكه اتهامات  گير اعترافاوه، اصالً مسخره بازي نيست، مادر "
ما ي  قبل از اينكه امروز جلسه. ا، من حاضر نيستم يه آدم بيگناه رو اعدام كنم گير اعترافبرخالف . اين اتهامات بدست بياريم

حكومت  خوام تا مردم عمق ظلم و ستمِ مي من. فهمن مي خيانت توي  واقعيت رو درباره ،افراد حاضري  به پايان برسه، همه
  ."مستبد تو رو متوجه بشن

تمام مردم اندكي به جلو خم . را به چهره زداش  ي گير اعترافنقاب . كيالن دستانش را به هم گرفته و با قدي كشيده ايستاد
  .شدند
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مار نگاهي به طو." از اونجايي كه ليست اتهامات خيلي طوالنيه، پس بهتره كه از مهمترين اتهام شروع كنيم: "رنسون گفت
  ."خيانت. "انداخت

  "ميانه، خيانت به حساب مياد؟ و از كي تا حاال دفاع از مردمِ سرزمين"

در تمام عمرم چنين مزخرفي ! ميانه؟ دفاع از مردم سرزمين. "جادوگر رنسون مشتش را بر روي ميز كوبيده و با سرعت ايستاد
اين به اصطالح . "شكمش صاف كرده و دوباره نشسترا بر روي اش  رداي خاكستري!" رو از زبون يه زن نشنيده بودم

تو هزاران نفر رو محكوم به مرگ كردي تا ترس و . ميانه اين بود كه اونا رو وارد جنگ كني سرزمين تو از مردمِ» دفاع«
فق و بهتره اضافه كنم كه حكومتي با رأي مت. نگرانيت از اينكه يه نفر ديگه غير از خودت حكومت كنه رو از بين ببري

  ."القول تمام شورا

  ."مخالفت كنه، ديگه رأي متفق القول به حساب نمياد  گير اعترافاگه مادر "

  ."خودشهي  خودخواهانههاي  مخالفتش بخاطر انگيزه"

  "چه كسي به سرزمين ميانه حكومت كنه؟ كلتون؟ خود تو؟ خوايد مي و اونوقت شما"

  ."محفل امپراتوري. ناجي تمام مردم"

 روي اوكرد كه گويي تمام گنبد باالي سرش در حال سقوط بر  مي كيالن حس. از پاهاي كيالن به باال آمدندحس گزگزي 
را وادار اش  معده. كرد كه همين لحظه و همينجا در مقابل همه حالش بهم خواهد خورد مي فكر. سرش به دوران افتاد. بود

  .به آرامش كرد

 اونا هر كسي كه در مقابلشون بايسته رو سركوب! بينيسيا رو قتل عام كردردم امحفل امپراتوري تمام م! محفل امپراتوري؟"
  !"كنن تا حكومت رو براي خودشون به دست بيارن مي

خوان اهداف جنايت آميز تو رو خاتمه  مي اونا فقط. محفل امپراتوري خودش رو وقف يه حكومت خيرخواهانه كرده. دروغه"
  ."بدن

  !"كشتنم ابينيسيا تجاوز كردن و همشونو اونا به مرد! خيرخواهانه؟"

رويش را به سمت ." محفل امپراتوري هيچكسي رو به قتل نرسونده.  گير اعترافاوه، كوتاه بيا، مادر . "كرداي  رنسون خنده
  "ه؟يدداي  آسيب و صدمه از جانت كسي،جنابِ ثورستَن، نماينده گاليا، آيا پاييتخت شما . "شناخت نمي مردي كرد كه كيالن
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من همين دو روز پيش از شهرِ زيباي ابينيسيا به اينجا رسيدم و مردم اونجا از . "زده به خود گرفت شگفتاي  چهره ،مرد فربه
  ."قتل عام خودشون خبري نداشتن

  .رنسون با كج خلقي به كيالن لبخند زد. جمعيت حضار به همراه او خنديدند

مضحك شما نداشته باشيم؟ اين فقط يه هاي  هيچ شاهدي براي فاش كردن داستان، انتظار داشتيد كه ما  گير اعترافمادر "
  ."داستان ساختگيه تا ترس مردم رو تحريك كنه و اونا رو به سمت جنگ بكشونه

رنسون با مهرباني به او گفت كه نترسد و . شلخته و ژنده وارد شده و در كناري ايستادهاي  زني با لباس. رنسون بشكني زد
زن تعريف كرد كه چگونه كودكانش مجبور بودند با شكم گرسنه به رختخواب بروند، چون او هيچ . خود را بگويد داستان

دانست كه اين يك دروغ  مي كيالن. مجبور به فاحشگي شده استش هاي گفت كه براي سير كردن شكم بچه. پولي نداشته
  .كمك به نيازمندان واقعي باشند ي و افراد خيري نبود كه آمادهها  گروهتعداد هيچ كمبودي در . است

از ديگري به داخل آورده شده و هركدامشان داستاني از فقر و تنگدستي تعريف كرده  سطي يك ساعت بعد، شاهدها يكي پ
. كشند مي داد و برايش مهم نبود كه كودكان آنها گرسنگي نمي گفتند كه قصر به آنها پولي براي تأمين غذا و لباس مي و

دادند و بعضي از آنان به همراه شاهدان  مي تأسف برانگيز گوشهاي  با نهايت توجه به اين داستانها  ضر در بالكنمردمِ حا
  .كردند مي گريه

آمد كه بانو ساندرهولت در گذشته به آنها  مي يادش. كيالن تعدادي از افرادي كه براي شهادت دادن آمده بودند را شناخت
او به كيالن گفته بود كه وقتي اين افراد به آشپزخانه آمده بودند، كارهايي كه به . داده بودپيشنهاد كار در آشپزخانه را 

جبور بانو ساندرهولت نهايتاً م. شان گذاشته شده بود را تحقير و تمسخر كرده و در انجام آنها تنبلي و كاهلي كرده بودند عهده
  .خودش شخصاً انجام دهد شده بود تا خيلي از كارها را

داستان پر از اشك و آه خود را تعريف كرد، جادوگر رنسون از جاي برخواسته و به دو سمت خود  ،از اينكه آخرين شاهد پس
خيلي عظيمي داره و قصد داره ازش براي تأمين ي  خزانه  گير اعترافمادر . "رو كرد و حاضرين را مورد خطاب قرار داد

اول غذا رو از شما و . خوان از حكومت اون آزاد بشن استفاده كنه مي انه كهمي جنگ با اون دسته از مردم سرزمينهاي  هزينه
كنه و  مي اختراعيه دشمن از خودش تون فكر نكنيد،  هگرسنهاي  كنه، و بعدش براي اينكه شما به شكم مي هاتون دريغ بچه

  .ميندازه با پولي كه شما براش عرق ريختيد و اون براي دوستاي پولدار خودش دزديده، جنگ به راه

! رهخَ مي در حالي كه شما به لباس احتياج داريد، اون سالح! خوره مي در حالي كه شما مردم گرسنه مونديد، اون غذاي خوب"
عدالتي  شما با بيي  وقتي كه اعضاي خانواده! در حالي كه پسران شما توي جنگ كشته ميشن، اون با خيال راحت لم ميده
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كنه كه انجام ندادن، تا به هايي  كنه تا اونا رو وادار به اعتراف به جرم مي از جادوش استفادهميشن، اون هايي  محكوم به جرم
  !"اين وسيله اعتراض اونا رو به حكومت مستبد خودش ساكت كنه

تر لحظه به لحظه، تعداد بيش. ندناليد مي با شنيدن آخرين جمالت، تعدادي از مردم ضجه زده و با اندوه. كردند مي مردم گريه
احتماالً اين جمعيت . او را اعدام كنند كرد كه اصالً مي كم شك كيالن كم. كردند مي و بيشتري تقاضاي اجراي عدالت

  .كردند مياش  تكه خشمگين پيش از آنكه پاي او به سكوي اعدام برسد، تكه

طرف محفل امپراتوري، من به عنوان يك نماينده از . "رنسون دستانش را در مقابل مردمي كه جمع شده بودند باز كرد
ما . گيره مي آيديندريل به بهترين نحو مورد استفاده قراري  خزانه. خوان برسن مي دستور ميدم تا مردم به اون چيزي كه واقعاً

طال مواجب ي  ماهانه يك سكهها  من دستور ميدم تا تمام خانواده. گردونيم سركوب شده برمي دوباره اون اموال رو به مردمِ
تحت حكومت محفل امپراتوري، اجازه داده نميشه تا كسي گرسنه . هاشون لباس و غذا دريافت كنن ، و براي بچهبگيرن
  ."بمونه

بدون هيچ كنترلي تا حدود پنج دقيقه ادامه ها  صداي تشويق و احسنت گفتن. در سالن وسيع صداي تشويق به هوا رفت
در تمام اين . بر روي هم گذاشت و به صداي شادي مردم گوش دادرنسون در جاي خود نشسته و نوك انگشتانش را . داشت

  .مدت نگاهش را از روي كيالن برنداشت و كيالن نيز نگاهش را برنگرفت

در  تواند مي ظاهريهاي  دانست كه محبت مي .ديستنزندگي به اين راحتي قابل حل شدن نهاي  دانست كه سختي مي كيالن
در اين فكر . كرد خواهدمين زد كه اين مواجب، نهايتاً ظرف شش ماه تمام خزانه را خالي با خودش تخ. واقع ظلم و جفا باشد

زراعت براي تأمين مالي خود دست برداشته  و و مردم از كار كردن مي كه طالها به پايان رسيدهبود كه ماه هفتم، هنگا
  .آمد مي اس بخشش و سخاوت به سراغشاندر آن هنگام قطعاً فقر و گرسنگي در لب. افتاد مي بودند، چه اتفاقي

  .رنسون به جلو خم شد. باالخره صداها آرام گرفت

هيچ راهي نيست تا بفهميم كه چه تعدادي از مردم به دستور تو گرسنه موندن، يا از گرسنگي مردن، يا توي جنگ كشته "
بينم تا مدارك رو بيش  نمي من ديگه دليلي. ميانه خيانت كردي خيلي واضحه كه تو به مردم سرزمين.  گير اعترافشدن، مادر 

خود، هاي  تمام اعضاي ديگر شورا با بله." تونستيم تا چندين هفته پشت سر هم مدرك بياريم مي از اين طوالني كنم، اگرچه
  ."خيانت: پس اولين اتهام ثابت شد. "رنسون دستش را به ميز كوبيد. اعالم موافقت كردند

رنسون شروع به خواندن . ايستاداش  ي گير اعترافي  كيالن با قدي راست و چهره. يق كردندمردم دوباره هياهو و تشو
شاهدان . بگيرد بخوانداش  تواند آنها را بدون اينكه خنده ميتوانست باور كند كسي  مي اتهاماتي كرد كه كيالن به سختي
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به آن  عقل داشته باشدد هركس اندكي كر مي دادند كه كيالن فكر مي هادتش اي وحشيانه اعمال چنان حاضر شده و بر
  .هيچكس نخنديد. بخندد

ي  مخفيانه كردند كه اطالعاتي محرمانه و خصوصي از اعمال مي حال نديده بود، اعترافه ب مردمي كه كيالن تا
مردم . كنند، بغض گلويش را گرفت مي چه فكرهايياش  شنيد مردم درباره مي كيالن همانگونه كه. ها دارند گير اعتراف
  گير اعترافخصوص مادر ه ها و ب گير اعترافجنايات فجيعي كه به دست ي  و انواع و اقسام شايعات را درباره مهملهاي  ترس

  .كردند مي انجام شده بود، تكرار

تا از اين مردم حمايت كند، و در تمام اين  همه چيز را فدا كرده بود هاي ديگر، گير اعتراف، مانند تمام كيالن در تمام عمرش
گفت  مي هنگامي كه كيالن شهادت يك نفر را شنيد كه. داشتند پليد اعتقادهاي  تي تشكر، به اين شرارمدت آنها به جا

ها براي حفظ قدرت جادوييشان مجبورند دائماً از گوشت انسان بخورند، با خود فكر كرد كه حتماً مردم به اين  گير اعتراف
كيالن . حبس كرده بودند راهايشان  و نفس و خم شدندبا چشماني درشت شده به جلدر عوض مردم . اتهام خواهند خنديد

ن اتهاماتي، بلكه گريه از مجبور بود داخل دهانش را گاز بگيرد تا در حضور همه به زير گريه نزند، البته نه گريه بخاطر چني
  .كردند مي او باوري  نكه مردم واقعاً اين چيزها را دربارهبراي آ

خواند، شاهدان را  مي همانطور كه رنسون اتهامات را يكي پس از ديگري. برداشتباالخره كيالن دست از گوش كردن 
سعي كرد تمام لحظاتي كه با . به ريچارد فكر كرد كيالنداد،  مي مقصر تشخيص او را در تمام موارد كرد، و شورا مي احضار

. مواردي كه ريچارد او را لمس كرده بود كه ريچارد لبخند زده بود، تمامهايي  را به خاطر آورد، تمام زمان بود ريچارد گذرانده
  .را به ياد آوردها  سعي كرد تا تمام بوسه

  !"دار مياد خندهجالب و به نظرت اين چيزا : "رنسون با فرياد گفت

  "چي؟. "متوجه شد كه در حال لبخند زدن بوده. كيالن نگاهش را باال آورد

كيالن با گيجي به او نگاه كرده و سپس نگاهش را بر . ريخت مي يستاده بود و درون دستمالي اشكااي  زن در گوشه يك
  .روي رنسون باال آورد

  ."رو از دست دادم م نمايشي كه اين زن بازي كردببخشيد، فكر كن"

  .درنسون با انزجار سرش را به اطراف تكان داده و به عقب تكيه دا. جمعيت با عصبانيت غريدند

  ."ها يتون بر روي بچه گير اعترافتمرين كردن با جادوي  در اتهاممقصر "
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  "ها؟ چي؟ ديونه شدي؟ بچه"

ش  اين شاهد همين االن شهادت داده كه بچه. "رنسون يك دستش را به سمت زن دراز كرده و زن با صداي بلند گريه كرد
ربوده ميشن تا ها  دونه كه بچه مي ه، و اينكه هر كسيهاشون مفقود شد هم بچهاي  ديگههاي  گفت كه چطور زنگم شده و 
" .يق كنمتونم صحت اين ادعا رو تصد مي دوگرمنم به عنوان يه جا. ا بتونن جادوشون رو روي اونا تمرين كنن گير اعتراف

  .جمعيت با خشم غريدند

  ."كني كه از دستش راحت بشم نمي چرا زودتر سرمو قطع. كنه مي دردسرم واقعاً . "كيالن با شگفتي به رنسون خيره شد

حاكم روي  در كه مردم فرصتي بدست آوردن تا رو كني مي ؟ احساس ناراحتي گير اعتراف، مادر كني مي احساس ناراحتي"
  "وحشتناك اونو بشنون؟هاي  مستبدشون بايستن و عمق جنايت

من فقط از اين بابت متأسفم كه تمام زندگيم رو . "جاري نشوندهايش  اشت تا اشكرا نگه داش  ي گير اعترافي  كيالن چهره
به  كه براشون كردمهايي  بعد از اون فداكاري دونستم كه اونا اينقدر ناسپاس هستن، و مي اگه. ميانه كردم وقف مردم سرزمين

تا به چنگال يه حكومت  مكرد مي م و اونا رو رهاكرد مي تر رفتار كنن، خودخواهانه مي مزخرفاتي رو باورجاي قدرداني، چنين 
  ".مستبد واقعي بيفتن

. جمعيت دوباره نفسشان را حبس كردند." ت براي محافظ كار كرديتمام زندگيدر تو . "رنسون از آن باال به او اخم كرد
  ."كني مي دنياي مردگان تقديم تو ارواح مردم خودت رو به اربابت، به محافظ. اون هدفه اكار تو ب. ارباب تو اونه"

ي  جمعيتي كه در طبقه. فريادهاي خشم و انتقام در فضاي گنبد منعكس شد. از ترس ضجه كشيدندها  بالكن درحاضر مردم 
از گرفته و شان را به حالت بياه را در هوا تكان داده و خود را به جلو هل دادند، اما نگهبانان دستهايشان  پايين بودند، مشت

  .و مردم را به آرامش و سكوت دعوت كرد هرنسون دستانش را بلند كرد. آنها را عقب نگه داشتند

من شما رو تحويل محفل : "با صدايي بلند فرياد زد. كيالن نگاهش را بر روي مردمي كه در هر طرف بودند حركت داد
ها  شما بخاطر اينكه بدون هيچ فكر و تأملي حاضر شديد اين دروغ. كنم تالشي براي نجات شما نمي ديگه. امپراتوري ميدم

به . شيد مي مياره مجازاتتون به سرتون خودي  خودخواهانههاي  چيزي كه خواستهي  بوسيله. شيد مي رو باور كنيد، مجازات
خوشحالم كه من به . خودتون، خودتون رو به رنج و مصيبت انداختيدي  خوريد كه چرا با خواست و اراده مي زودي افسوس

شما هاي  خورم كه چرا براي رنج و محنت مي فقط از اين افسوس. ه وسوسه نميشم كه كمكتون كنمميرم و ديگ مي زودي
  !"همتون بريد به آغوش محافظ. حتي يه قطره اشك ريخته بودم
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سرمو قطع ! زود باش كارو تموم كن" .لب داشت نداخت كه لبخندي تمسخرآميز بركيالن با خشم به جادوگر رنسون نگاه ا
منو بكش تا از اين زندگي . تو و محفل امپراتوريت برنده شديد! خوره مي شما از حقايق حالم بهمي  از اين تقليد مسخره! كن

من به همه چيز . كسي زجر بكشمخالص بشم و برم به دنياي ارواح، جايي كه ديگه مجبور نيستم براي كمك كردن به 
به جز كشتن اين . "كه جلوي پايش افتاده بود انداختاي  نگاهي به جنازه." درمورد تمام اين اتهامات مقصرم. كنم مي اعتراف

  ."تونم افتخارش رو براي خودم ادعا كنم نمي كنم كه اونو كشته بودم، ولي متأسفانه مي االن آرزو. خوك كلتوني

توني حتي  نمي ؟گير اعتراف، مادر داري تا آخرين لحظه هم دست از دروغ گفتن برنمي. "رنسون يك ابرويش را باال برد
  "اين قتل اعتراف كني؟ي  حقيقت رو درباره

پيش شنيده بود كه كيالن شاهزاده فايرن را تهديد كرده  بانو ارديت با غرور و تكبر وارد شد و شهادت داد كه همين شبِ
  .اند تمام اعضاي شورا با صداي بلند گفتند كه آنها نيز تهديد كيالن مبني بر بريدن گلوي او را شنيده. است

  "مدركتون همينه؟: "كيالن پرسيد

 يكي از دوستان سابقت. دونيم مي ، ما حقيقت رو گير اعترافبيني، مادر  مي .شاهد رو بياريد". مت اشاره كردسبه يك رنسون 
ارفي داشته باشيم ي نامتعخواست در مخفي كردن حقيقت كارهاي تو كمك كنه، و ما هم مجبور بوديم باهاش رفتارها مي

  ."تا به همكاري كردن وادارش كنيم، اما در نهايت باهامون همكاري كرد

خميده و الغرش، نگهباناني ي  در هر دو سمت جثه. لرزيد به سالن آورده شد مي بانو ساندرهولت در حالي كه از ضعف
خوابي  خستگي و بيناشي از  كبوديِچشمان سرخش در زير رنگ پريده بود و  تبانو ساندرهولي  چهره. اده بودندايست

رسيد كه به سختي قادر  مي خورد و به نظر مي در جاي خود اندكي تاب. از بين رفته بوداش  نشاط هميشگي .شد مي مشاهده
  .به ايستادن است

ي  بوسيلههايش  تمام ناخن. دست بزنند، آنها را جلوي خود گرفته بوداش  پارهبانو ساندرهولت از ترس اينكه به دستان پاره 
  .باال آمددر گلوي كيالن زرداب . انبر كشيده شده بودند

  ."دوني مي اين قتل چيي  بهمون بگو كه درباره. "جدي به پيرزن نگاه كرداي  نويل رنسون با چهره

واضح بود . چشمانش پر از اشك شدند. دلب پاييني خود را گزي. خيره شد بانو ساندرهولت بدون اينكه پلكي بزند به رنسون
  .خواست حرفي بزند نمي كه او

  !"تهام معاونت در قتل مقصر ميشمريموگرنه تو رو به ا! نحرف بز. "رنسون مشت خود را بر روي ميز كوبيد
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دونم  مي بانو ساندرهولت، من حقيقت رو. "كيالن آمدند چشمان زن به سمت." ساندرهولتبانو : "كيالن با صداي نرمي گفت
خودشون عمل كنن، چه تو كمكشون ي  رن كه طبق نقشهاين آدما قصد دا. دوني؛ چيزي كه اهميت داره همينه مي و تو هم

  ."خواد بشنون رو بهشون بگو مي لطفاً اون چيزي كه دلشون. آسيبي ببينيخواد كه تو بخاطر من  نمي دلم. بكني و چه نكني

  ..."ولي. "پيرزن سرازير شدندي  از گونهها  اشك

  ."بهت دستور ميدم كه بر عليه من شهادت بدي  گير اعترافرهولت، به عنوان مادر بانو ساند. "كيالن كمر خود را راست كرد

مخفيانه از پشت سر   گير اعترافمن ديدم كه مادر . "نگاهش را به سمت شورا باال برد. بانو ساندرهولت لبخندي نيمه به او زد
هيچ . گلوي اونو بريد  گير اعترافبشه، مادر قبل از اينكه شاهزاده فايرن متوجه حضور اون . به شاهزاده فايرن نزديك شد

  ."فرصتي به شاهزاده براي دفاع از خودش نداد

و تو هم دوست اون بودي، ولي حاضر شدي كه اينجا . ممنونم بانو ساندرهولت. "كردنسون لبخندي زده و با سرش تأييد ر
  "شورا و مردم از حقيقت باخبر بشن، درست ميگم؟خواستي كه  مي بياي و شهادت بدي، چون

هاي  شيوهي  اگرچه كه اونو دوست داشتم، ولي بايد به مردم درباره. آره. "پيرزن جاري شدندي  بيشتري از گونههاي  اشك
  ."گفتم مي اوني  وحشيانه

كيالن را مقصر تشخيص داد، رنسون پس از آنكه بانو ساندرهولت را به بيرون از سالن اسكورت كردند و شورا با اتفاق آرا 
  .ايستاده و دستش را براي ساكت كردن مردم باال برد و سپس آنها را مخاطب قرار داد

زدند  مي آنها فرياد. همه با سوت و فرياد، رضايت خود را اعالم كردند!" مقصر شناخته شدهامات تدر تمام ا  گير اعترافمادر "
با عصبانيت دستانش را در مقابل اعتراضات مردم ." امروزنه اعدام ميشه، ولي   گير اعترافر ماد. "كه مجرم را فوراً اعدام كنيد

بايد به همه فرصت داده بشه تا بشنون كه . اون بر عليه تمام مردم مرتكب جرائمي شده. "جمعيت ساكت شدند. باال گرفت
اين مراسم طي چند روز . عدام حضور پيدا كننبايد به همشون فرصت داده بشه تا در مراسم ا. عدالت در حال اجرا شدنه

ه باشن تا براي ديدن اين مجرم مورد آسيب واقع شدن، فرصتي داشتي  ، وقتي كه تمام افرادي كه از ناحيهاجرا ميشه آينده
  ".اعدامش بيان

با صدايي . در مقابل كيالن ايستاده و به چشمان او نگاه كرد. كو پايين آمده و به سمت كيالن حركت كرديل رنسون از سنو
  .آرام كه كيالن بشنود و ديگران متوجه نشوند صحبت كرد

  "؟ گير اعترافكني كه از قدرتت روي من استفاده كني، مادر  مي داري فكر"
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دانست در راه اين  مي كرد، اينكه از قدرت خود استفاده كند، اگرچه كه مي ه آن فكراين دقيقاً همان چيزي بود كه كيالن ب
  .نگفت اما هيچ چيز. تالش كشته خواهد شد

اول، قدرتت و نماد . گيرم مي من سه چيز رو ازت. همچين فرصتي رو بدست نمياري. "لبخند رنسون، سرد و نامهربان بود
  ."سوم، زندگيت. دوم، شرافت و وقارت. ن قدرتاي

كرد كه فقط  مي را تماشارنسون در جاي خود ايستاده و دستانش را به هم گرفته بود و او . كيالن خود را به سمت او انداخت
كيالن  .داشت مي نگه كه او را سفت گير افتادمحكم و ضخيم  ست حركت كند و سپس در ميان هواييتوانچند سانتي متر 

  .بدون هيچ موفقيتي در مقابل نيروي شگرفي كه او را نگه داشته بود تقال كرد

ي كه شوكي سرد را در بدنش احساس كرد، با صداي بلند فرياد امهنگ. كيالن درخششي را ديد. جادوگر دستانش را بلند كرد
شدت سرما اشك به چشمانش . لرزيد مي به شدت. كرد كه گويي با بدن برهنه درون آب يخ افتاده باشد مي حس. كشيد
گويي امكان نداشت از اين بدتر شود، امكان نداشت از اين دردناكتر گردد، اما سپس بدتر بود كه اي  درد سرد به گونه. آوردند
  .شد

كيالن كه از . از درد فرياد كشيد. بوداش  حس كرد كه گويي درونش پاره شده و گويي قلبش درحال جدا شدن از سينه
نسون دستانش را در باالي سر او گرفته ر. حس شده بود، متوجه شد كه بر روي زانوانش افتاده است گيج و بي ،شوك درد

  .بود

  .اضطرابي كنترل ناپذير را حس كردهنگامي كه درد از ميان رفت، كيالن 

  .قدرتش از بين رفته بود

مواقع متوجه وجودش نبود، اكنون يك فضاي تهي  كرد، حسي كه حتي بيشترِ مي پيش از اين آن را حس ،جايي كه هميشه
  .قرار داشت و متروك حس

نشده بود كه بدون وجود هرگز متوجه  تش خالص شود، اماآرزوي اين را كرده بود كه از شر قدريادي زبسيار مواقع 
سرازير هايش  از گونهها  با اين حس پريشاني و خأل در وجودش، اشك. ياد كشيددوباره فر. تجادويش چه حسي خواهد داش

  .كرد مي در مقابل جمعيت مردم احساس برهنگي. شدند

 نه؛ او اجازه. را تماشا كنند  گير اعترافا اين مردم گريه كردن مادر داد ت نمي اجازه. را متوقف كندها  خود را وادار كرد تا اشك
  .داد تا اين مردم گريه كردن كيالن آمنل را ببينند نمي
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موهاي كيالن را در مشت خود گرفته و . به پشت سر كيالن رفت. رنسون شمشير شاهزاده فايرن را از قالفش بيرون كشيد
  .زده بود، آنها را كشيدسرد زانو  همانطور كه كيالن بر زمينِ

گرفته شدن ي  بريدن موها براي كيالن تقريباً به اندازه. گردنش جدا كرد، از نزديك به با شمشير، موهاي كيالن را از انتها
  .را فروخوردهايش  اشك. داشت مي اينقدر دوست كه ريچارد موهايي. قدرتش شوك برانگيز بود

كيالن همانطور زانو زده و در حالي كه . او را در مقابل تشويق جمعيت باال گرفتي  موهاي بريده شدهي  نويل رنسون دسته
گرفته و هايش  ا از زير شانهرنسون بازوي او ر. بستند، با كرختي به روبرو خيره شده بود مي را از پشتهايش  سربازان دست

  .كيالن را سر پا ايستاند

حاال در . همونطور كه قولش رو بهت داده بود. قدرتت و نمادش از تو گرفته شد.  گير اعترافانجام شد، مادر  پس اولين مورد"
  ."مورد بقيه موارد

ود، چرا كه چيزي براي گفتن وجود نداشت، و رنسون و يك دسته از نگهباناني كه لبخند به لب داشتند، او را كيالن ساكت ب
او در حال فكر كردن به ريچارد بوده و . بردند نكرد مي كيالن هيچ توجهي به جايي كه او را. در ميان قصر هدايت كردند

اجازه داد تا دنياي اطرافش . كيالن خود را در ميان خاطرات ريچارد گم كرد. چارد عشق او را فراموش نكنداميدوار بود كه ري
  .ارواح خوب او را به حال خود گذاشته بودند. داد تا دنياي زندگي نيز از اطرافش محو شود مي به زودي اجازه. محو شود

كند احساس  باعث ميشد تا ن قدرتش،حس خالي بودن ناشي از نداشت. افتادند، كرخت بود مي در مقابل اتفاقاتي كه برايش
دانست كه قدرتش چقدر برايش اهميت داشت، چقدر اين جادو جزئي از وجودش  نمي هرگز. است كه همين اكنون نيمه جان

كرد كه آيا اين سرماي مبهم، همان حسي بود كه مردمِ فاقد قدرت در  مي با خود فكر. آن را از دست داده بودبود، تا زمانيكه 
  .بدون جادو را تصور كند  توانست زندگي نمي كردند؟ مي ن حستمام طول عمرشا

حتي . تنها ريچارد بود كه او را با قدرتش پذيرفته بود. مرده بودن پايان يابد اكنون آرزوي مرگ داشت، تا اين احساسِ
بيش از آنكه براي از دست . اكنون ديگر خيلي دير بود. نپذيرفته بود، اما ريچارد اينكار را كرده بودكامالً آن را خودش هرگز 
موجودات جادويي، دانست كه ديگر  مي اكنون. غمگين و متأثر باشد، در اندوه فقدان قدرتش سوگوار بوداش  دادن زندگي

  .براي آنان نيز سوگوار بود. دادند، چه حسي داشتند مي دستهنگامي كه جادوي خود را از 

يكي . دمتوقف كراريك در مقابل دري آهني درون يك راهروي تكيالن را ناگهان نسون كه بازوي او را گرفته بود، دست ر
ي  گير اعترافاو در اين پايين . كيالن اين در را تشخيص داد. از نگهبان با يك قفل زنگ زده بر روي درب آهني ور رفت

  .كرده بود
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شرافت و وقارت ازت ،  گير اعترافو حاال براي دومين قولي كه بهت داده بودم، مادر : "رنسون با لبخندي استهزاءآميز گفت
  ."گرفته ميشه

همانطور . موهاي او را گرفته و سرش را به عقب كشيد، كيالن نفسش را حبس كردي  هنگامي كه مشت رنسون باقي مانده
در آن حالت مانده بود، رنسون اي  كه دستانش از پشت بسته بود و موهايش در مشت رنسون قرار داشت و بدون هيچ چاره

  .گلوي او را بوسيد

  .ركن رال گلويش را بوسيده بوددرست همانجايي كه دا

از انزجار و نفرت، و . داركن رال به ذهنش سرازير شده بودند، اكنون دوباره تكرار شدي  بوسهكه در هنگام هايي  همان ترس
بار  ديد، با اين تفاوت كه ايندرون ذهنش زنان جواني كه در ابينيسيا بودند را . بدنش به لرزه افتادها  صحنه از ترس آن

  .خودش نيز يكي از آنان بود

  ."زنه مي حاضر بودم خودم بهت تجاوز كنم، ولي احساس شرافت و غرورت حالمو بهم. "رنسون در گوش او زمزمه كرد

  .درب با صداي جيرجيري باز شده و بدون هيچ كالم ديگري، رنسون او را از ميان درگاه به داخل سياهچال پرتاب كرد
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  ٥٩فصل 

  

 .شود سال توصیه نمی 18این فصل حاوي مطالب غیر اخالقی بوده و خواندن آن براي افراد زیر  !هشدار

ي آن داشته باشد كه پس از  با احساس سقوط آزاد، كيالن نفسش را حبس كرد، اما پيش از آنكه فرصتي براي تفكر درباره
سرد هاي  او را پايين آورده و بر روي سنگها  دست .برخوردش با زمين چه اتفاقي خواهد افتاد، دستاني خشن او را گرفتند

در نور . با صداي دنگي بسته شد سياهچال بِو در هكيالن نورِ درگاه را در باالي سرش ديد كه محو شد. زمين فشردند
  .آيند مي زد، در همه طرف مرداني لبخند به لب را ديد كه به سمتش مي ديواري سوسوي  مشعلي كه بر روي يك چنگه

. احساس ترس و بيچارگي، به تقالهاي نوميدانه بدل شد. دستانش را از پشت بسته بودند، پوستش را خراشيدطنابي كه 
مناسبي براي آسيب رساندن به ي  از آنجايي كه كيالن بر روي زمين افتاده بود، زاويه. لگدي به ميان پاهاي يك مرد زد

. مرد با فريادي به عقب افتاد. كه باالي سرش خم شده بود كوبيدپايش را به صورت مردي ديگر ي  پاشنه. ديگران داشت
  .زد مي كيالن با تمام توان به سمت افراد ديگر لگد

كيالن با تمام توان لگد زد، اما مردان محكم پايش را نگه داشته . دستاني كه دراز شده بودند، قوزك پاهايش را گرفتند
. كشانداي  ند، و سپس با عجله خود را به گوشهيش جدا شواز پاها  د دستكيالن به پهلوي خود چرخيد و باعث ش. بودند
  .مردان پاهاي او را كه قصد لگد زدن داشتند، دوباره گرفتند. بيشتر دوام نداشت اي لحظهاش  آزادي

اي  هانديشي  بارقه. بينديشداي  كرد تا به راه چاره مي كرد، در اعماق ذهنش نوميدانه تالش مي همانگونه كه مبارزه و تقال
  .توانست به وضوح بيانديشد نمي زِد، اماي  چيزي درباره. سعي كرد توجه او را به خود جلب كند

هايش را  دستاني ران. مرداني كه تالش داشتند او را كنترل كنند، لباس سفيدش را از روي پاهايش به باال هل دادند
نگ آورده و آن را از روي پاهايش پايين كشيده و انگشتاني درشت و گوشتالو لباس زيرش را به چ. كردند مي دستمالي
اضطراب غيرقابل كنترل  هم با با مردان وهم  .كرد مي كيالن دستان خشن و هواي سرد را بر روي بدنش حس. درآوردند
  .جنگيد ميبه طور همزمان  خودش

 هلخون از صورت بر روي زمين افتاده بودند؛ يكي ميان پاهايش را گرفته بود و فرد ديگر از پشت نقش زمين شده و  دو مرد
همزمان خودشان را  داشتند بودند كه همگي سعيباقي مانده ده نفر ديگر . رد شده بوددماغش كامالً خُ. جاري بوداش  شده

كردند خودشان را به زور بر روي او قرار دهند و هر كس زورش بيشتر  مي يكديگر را به عقب انداخته و سعي. به او برسانند
  .توانست حتي نفس بكشد نمي نكيال. بود موفقيت بيشتري داشت
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تواند قدرت  مي د پرسيده بود كه آيا زِديادش آمد كه قبالً از زِ. فكر در ذهنش روشن شدي  با تالشي مضطربانه، آن بارقه
. خواست از دست قدرتش خالص شود تا بتواند با ريچارد باشد مي در آن زمان دلش. را برداشته و از بين ببرد او يگير اعتراف
و تا  استرا از قدرتش خالص كرد، اينكه كيالن با اين قدرت به دنيا آمده  گير افاعتريك او گفته بود كه امكان ندارد  زِد به

  .آن را از او جدا كرد توان د، نمياشزماني كه زنده ب

ر از يك جادوگر چگونه رنسون توانسته بود او را عاري از قدرتش كند؟ زِد يك جادوگر تراز اول بود؛ هيچ جادوگري قدرتمندت
اما گفته . زند مي چرا رنسون نخواسته بود تا اول خودش به او تجاوز كند؟ او گفته بود كه كيالن حالش را بهم. تراز اول نبود

  چرا نخواسته بود اين كار را بكند؟. خواهد وقار و حيثيت كيالن را از او بگيرد مي بود كه

  .مگر اينكه از اين كار بترسد

  چه چيز را متوجه شود؟. ا كيالن متوجه شودبترسد كه مباد

  .قانون اول جادوگران. پاسخ به ذهنش آمد

. يا اينكه از راست بودن آن وحشت داشته باشند. كه بخواهند آن را باور كنند صورتي كنند، در مي مردم هرچيزي را باور
ن از جادو استفاده كرده بود تا او را به درد شايد رنسو. ترسيد كه مبادا حقيقتاً رنسون قدرتش را از او گرفته باشد مي كيالن

در احساس كردن جادوي خودش را مخفي كند، تا به اين وسيله كيالن را فريب داده و چيزي را به او اش  آورده و توانايي
  .ديترس مي بقبوالند كه كيالن از آن

. تالش سعي در پيدا كردن قدرتش داشت همانطور كه مردها با دستشان سعي در پيدا كردن بدن او داشتند، كيالن با تمام
كرد، خأل  مي تنها چيزي كه حس. سعي كرد تا آن آرامش را بيابد، مكان جادويش را بيابد، اما آن مكان ديگر وجود نداشت

  .كرد مي كرد، اكنون فقط يك خأل بيحس و توخالي احساس مي جايي كه هميشه پيش از اين تراكم جادو را حس. بود

توانست به خودش اجازه دهد تا  نمي بر رو و ميان پاهايش گريه كند، اما اهدستان مردكردن احساس خواست از  ميدلش 
توانست آن را احضار  نمي توانست جادو را بيابد، نمي كرد، مي هرچه سعي .كنترلش بر خود و آخرين شانسش را از دست بدهد

  .آزاد باشندخواست كه دستانش  مي شديداً دلش. جادويش خيلي ساده رفته بود. كند

  !"صبر كنيد: "با جيغ بلندي گفت

زد تا  مي كيالن نفس نفس. هايشان را عقب كشيدند و به او نگاه كردند دست نگه داشته و صورتاي  تمام مردان براي لحظه
  .هايش جبران نمايد كمبود هوا را در سينه
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  !"ديد مي د همه چي رو اشتباه انجامداري. "به خودش دستور داد كه تا فرصتي براي صحبت كردن دارد، حرف بزند

  ."فكر كنم خودمون بتونيم يه جوري انجامش بديم: "يكي از آنان گفت. مردان خنديدند

 خواستند كار خودشان را انجام دهند و او مي اين مردان. كيالن با تمام توان تالش كرد تا ترسش را كنترل كرده و فكر كند
نداشت، جز اينكه اضطراب و وحشت خودش را اي  ين شكل جنگيدن با آنها هيچ نتيجهبه ا. توانست جلويشان را بگيرد نمي

اين مردان تأخير ايجاد كرده و به  بايد در كارِ. او فقط يك شانس داشت و آنهم اين بود كه از عقلش بهره ببرد. بيشتر كند
  .داد مي خودش فرصتي براي فكر كردن

  ."اعث ميشه كه خودتون نتونيد درست ازش لذت ببريداگه اينطوري بخوايد انجامش بديد، فقط ب"

  "منظورت چيه؟. "مردان اخم كردند

اگه من باهاتون . تونيد واقعاً از من به عنوان يه زن لذت ببريد نمي اگه همتون باهم بجنگيد و با منم بجنگيد، ديگه"
  "تر نميشه؟ همكاري كنم، خيلي لذتبخش

ملكه هم بعد از اينكه شل و ول شد ديگه چندان . حرفش درسته: "از كنار جمعيت گفتيك نفر . همه به يكديگر نگاه كردند
  ."خوب نبود

  ."به دستتون نرسيدهاي  هيچ ملكه. زنيد مي ملكه؟ كدوم ملكه؟ شما مردا داريد برام الف: "كيالن پرسيد

همش مثل يه . سرش پريداول زير دست و پامون غش كرد، بعدشم كالً عقل از همون . ملكه سيريال: "مردي ديگر گفت
  ..."اگرچه كه . ولي بهرحال ما ترتيبشو داديم، ترتيب يه ملكه رو داديم. ماهي مرده دراز كشيده بود

خواست از گلويش خارج شود جنگيد، مبارزه كرد تا مانع از آن شود كه آنچه اكنون فهميده بود، او را  مي كيالن با فريادي كه
  .سيريال بر سرش آيد شد كه همان عاقبت كار فقط باعث مي اين. لگدپراني كندوادار كند تا دوباره شروع به 

آن اي  او به فرصت احتياج داشت تا به دنبال جادويش بگردد، و اگر به گونه. تنها شانسش اين بود كه از ذهنش استفاده كند
بايد با . كردند مي ديگر بر آن يك نفر غلبه نفرِ هدر غير اينصورت نُ. كرد، نياز داشت تا مردان را از هم جدا كند مي را پيدا

  .باشد قويترين مردشود،  آن فردي كه لمس مي و نياز داشت تا. كرد مي فرض اينكه جادويش كار كند، ابتدا اوضاع را منظم

اين كار  ترسيد جرأت انجام مي اينكه ،براي يك لحظه اين فكر را رها كرد و ترسيد كه اين نقشه او را نجات ندهد و يا بدتر
اين مردان قصد داشتند . رداما سپس با غم و اندوه متوجه شد كه حتي اگر اين نقشه ثمر ندهد، اهميتي ندا. را نداشته باشد
  .چيزي براي از دست دادن نداشت. اين بود كه تالش كند تنها شانسش. تجاوز كنندل به او كه در هر حا
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به هر كدومتون . اتون همكاري كنم؟ من قراره چند روزي اين پايين باشمديد كه من باه نمي ترجيح. منظور منم همينه"
خوايد رو  مي تونيد اون چيزي كه مي ديد كه من كمك كنم؟ اينطوري همتون نمي ترجيح. رسه مي فرصت خيلي زيادي

  .با خود فكر كرد كه ممكن است باال بياورد." بدست بياريد

  ."حرفتو بزن: "فتترين مرد با صدايي خراشيده گ درشت هيكل

مردان با شنيدن اين خوش اقبالي سوت زده و شادي ي  همه." با يه مرد نبودم.... من تا حاال. "را جزم كرداش  كيالن اراده
با ديدن نگاه درون آن چشمان، . مردها دوباره به سمت او متوجه شدي  كيالن صبر كرد تا آنكه لبخندهاي هرزه. كردند

دونم كه شما مردا  مي .يه مرد نبودم همونطور كه گفتم، تا حاال با. "ردشد، اما با آن مقابله ك جاد مياياش  فريادي در سينه
ازش .... حال اين كار انجام بشه، ترجيح ميدم كه  هراگه قراره كه به . نم جلوتونو بگيرمتو نمي قراره ترتيب منو بديد و منم

  ."لذت ببرم

  "كني از چي بيشتر از همه لذت ببري، خانوم كوچولو؟ مي ره؟ خوب، حاال فكرآ. "مردان، وسيعتر شدي  لبخندهاي گرسنه

اينطوري براي خودتونم بهتر نيست؟ اگه باهم نجنگيد، اگه منتظر نوبت خودتون . اينكه يكي يكي كارتونو انجام بديد"
  ."ه تمركز كنيدذار مي تونيد روي لذت بردن از چيزايي كه يه زن واقعي در اختيارتون مي بمونيد، اونوقت

خودشان ي  خواهند را به شيوه مي با كج خلقي گفتند كه آنچهآنها . تعدادي از مردان پاهاي او را گرفته و از هم باز كردند
ترين مرد، مردي كه صدايي خراشيده داشت، آنها را عقب كشيد و يكي را به سمت ديوار پرتاب  درشت. بدست خواهند آورد

  .بلندي به ديوار خوردمرد با صداي تاپ ي  كله. كرد

  ."پيشنهادتو بگو. "را به سمت كيالن برگردانداش  چشمان وحشي!" حرفاش با عقل جور درمياد! بذاريد حرفشو بزنه"

. زده شده است هيجانباشد كه گويي از اين فكر اي  كيالن سعي كرد تا سرعت حرف زدنش را آرامتر كند و لحنش به گونه
  .كرد با اعتماد به نفس صحبت كند باال انداخته و سعياي  شانه

كنم كه از هر چي دوست  مي كاري. خواد كارتونو انجام بديد، هر لذتي كه بخوايد بهتون ميدم مي اگه اونطوري كه من دلم"
  ."داريد لذت ببريد

ت ما از كجا براي چي؟ و اونوق. "داد كه بدگمان و مظنون است مي چشمان مرد درشت هيكل نشان. بعضي از مردها خنديدند
  "بدونيم كه داري اينا رو جدي ميگي؟
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دستاي منو باز كنيد تا بهتون نشون بدم كه جدي . "كيالن ترسش را فروخورد." تونم لذت ببرم مي چون اينطوري منم"
  ."ميگم

. ور رفت اوهاي  مردي ديگر از فرصت استفاده كرده و با سينه. كيالن به جلو خم شده و مرد درشت هيكل دستانش را گشود
مچ دستانش را كه درد گرفته بودند ماليده و سپس انگشتانش را بر . باالخره دستانش گشوده شدند. كيالن حركتي نكرد

  .مرد درشت هيكل كشيد و به او لبخند زدي  گونه

  ."بهتره بهمون نشون بدي كه حرفات جدي بوده. وقتت داره تموم ميشه. "مرد به پشت دست كيالن زد

لباسش را تا باالي كمرش باال كشيد، زانوانش را خم كرده . را محكم كرده و به ديوارِ پشت سرش تكيه داداش  هكيالن اراد
  ."بهم دست بزن. "نگاهي به مرد درشت هيكل انداخت. و پاهايش را از هم گشود

هنگامي كه چشمان مرد !" يكيگفتم يكي . "كيالن به پشت دست آنان زد. سه نفر از مردان ديگر نيز دستشان را دراز كردند
اسمت : "كيالن پرسيد. اين مرد يك سر و گردن بلندتر از ديگران بود. درشت هيكل باال آمدند، كيالن به آنها نگريست

  "چيه؟

  ."تايلر"

  ."بهم دست بزن. اول تو تايلر. يكي يكي"

كيالن تمام . كرده و او را نوازش كرد تايلر دستش را دراز. كردند مي سنگين را منعكسهاي  ديوارهاي سنگي صداي نفس
كرد كه تايلر لرزيدن او را  مي دعا. خودش را وادار به نفس كشيدن كرد. نگه داردباز از هم توانش را صرف كرد تا زانوانش را 

  .نبيند

خجالتي دست كيالن با حالتي . كرد، لبخندي بر صورت درشتش نقش بست مي همانطور كه دست خشن تايلر او را دستمالي
  .او را دور كرده و زانوانش را جمع كرد

كنه و مثل يه ماهي مرده  مي ديدي؟ اينطوري بهتر از يه زن ضعيف و حساس نيست كه با اولين تماس دست شما غش"
  "روي زمين ميفته؟

  .تايلر با بدگماني به او نگاه كرد. مردان ديگر تأييد كردند كه مطمئناً اينگونه بهتر است

  ."اييگير اعترافيه يكي از اين تو شب"
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احساس اينكه چقدر موهايش . يك دسته از موهاي كوتاهش را به دست گرفت!" ؟گير اعتراف. "ناگهاني كرداي  كيالن خنده
  "باشم؟ گير اعترافبه اين مياد كه من يه . "شد كه با اندوه و غصه زير گريه بزند كوتاه بودند تقريباً باعث مي

  ..."اسولي اون لب... نه"

  ."كرد، براي همين ازش قرض گرفتم نمي خوب، صاحب لباس ازش استفاده: "كيالن گفت

  "چكار كردي كه انداختنت اينجا پيش ما؟. كن نمي دونم، كسي رو بخاطر دزديدن يه لباس اعدام مي تا جايي كه من"

  ."من بيگناهم. من هيچ كاري نكردم. "را باال گرفتاش  كيالن چانه

. او نگاهي خطرناك در چشمانش داشت. خنديد نمي تايلر به همراه آنها. آنها گفتند كه آنان نيز بيگناهند. ندمردان خنديد
  .دانست كه بايد كاري انجام دهد، و خيلي هم فوري مي كيالن

آن را  تايلر را با دو دست خودش گرفته وبيرون بجهد، دست اش  ترسيد از سينه مي تپيد كه مي در حالي كه قلبش آنچنان
  .هايش را به آن فشرد دوباره به ميان پاهايش گذاشت و ران

  "خواي چكار كنيم؟ مي خوب، حاال: "تايلر پرسيد. زدوداش  تايلر، احتياط و بدگماني را از چهرهي  لبخند شهوت پرستانه

اينجوري باعث ميشه كه . اونطرف ذارم و تا وقتي كه نوبت اين يه نفره، بقيه بايد برن مي من خودمو اينجا در اختيار يه نفر"
شما هم  كه كاري كنم كافي آرامش داشته باشم تاي  احساس امنيت كنم و بتونم لذت ببرم، و به اندازهي كافي  به اندازه
اول . و يه شرط ديگه هم دارم. "دوباره نگاهش را بر روي تايلر آورده و همانطور كه لبخند ميزد، لبانش را ليسيد." لذت ببريد

  ."هميشه دوست داشتم با يه مرد خيلي گنده باشم .خوام مي از همه تو رو

. كرد مي است؛ بايد همچنان از عقلش استفاده گير اعترافبه خودش گفت كه او مادر . با ديدن نگاه درون چشمان مرد لرزيد
  .دوباره لبانش را ليسيده و خودش را در مقابل دستان تايلر جنباند

 يه جوري رفتار رافادهشما زناي باكالس و پ. "يگر با اضطراب همراه او خنديدندتمام مردان د. تايلر ناگهان زير خنده زد
  ."ايد، درست مثل بقيه شما هم فقط يه مشت فاحشهرسيد،  مي كنيد كه انگار از همه بهتريد، ولي وقتي كه پاي كار مي

كه يه جوري باهام اي  هآخرين هرز. "ايستاداي  كه قلب كيالن براي لحظه ، آنچنانلبخند مرد به نحوي ناگهاني محو شد
اون جادوگر بهمون گفت كه . رفتار كرد كه انگار از من بهتره و تصميم گرفت وسط كار دست بكشه، خودم گردنشو شكستم

نتونيم باليي سرت بياريم كه از  ،كنه، ولي معناش اين نيست كه اگه زير قولت بزني مي اگه تو رو بكشيم چه كاري باهامون
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بيا كارو شروع : "تايلر گفت. يالن تنها توانست لبخندي زده و با تكان سرش اعالم موافقت كندك." كارت پشيمون بشي
  ."كنيم

تايلر با يك حركت دستش همه را به سمت ديگرِ سياهچال فرستاد، و در اين مدت كيالن داشت با تمام تالش به دنبال 
. ميان خود تصميم بگيرند كه نفر بعدي چه كسي باشدتوانند در  مي تايلر به مردان گفت كه. گشت مي احساس جادوي خود

  .او شروع به باز كردن كمربندش نمود. و سپس به سمت كيالن رو كرد

او به زمان نياز داشت تا راهي براي يافتن . كيالن به سرعت در ذهنش به دنبال چيزي براي ايجاد تأخير در كارها كرد
  "چطوره اول يه بار بوسم كني؟. "جادويش بيابد

  ."خوشم اومدحالت از اون . پاهاتو مثل قبل باز كن. من احتياج به بوس ندارم: "تايلر با صداي خشنش گفت

  ."اونو ارضا كنهآماده بشه كه خوب، آخه يه بوس از يه مرد خوشتيپ و گنده، باعث ميشه يه زن حسابي شهوتي بشه و "

گذاشته و او را در كنار خودش بر زمين كيالن ي  مكث كرده و سپس بازوي راستش را بر روي شانهاي  تايلر براي لحظه
  ."بهتره كه خيلي زود، قبل از اينكه صبرم تموم بشه، شهوتي بشي. "كوبيد

  ."فقط اول يكم منو ببوس. قول ميدم"

. هنگامي كه دست ديگرِ مرد ناگهان از ميان پاهاي او باال رفت، نفسش را حبس نمود. او فشردهاي  تايلر لبانش را بر لب
تايلر فكر كرد كه اين حبس . ماليم نبود وقبل تماسي آرام ي  ستان تايلر با فشار و زور حركت كرده و مانند دفعهاين بار د

كيالن بازوانش را در اطراف  .هايش را محكمتر بر دهان او فشرد كردن نفس، اعالم رضايتي از طرف كيالن بوده و لب
  .ردشد حالش بهم بخو بوي مرد تقريباً باعث مي. گردن تايلر پيچيد

 .داد مي يافتن آن آرامش تمركز كند، همان كاري كه هميشه پيش از استفاده از جادويش انجام يكيالن سعي كرد تا بر رو
  .گشت، اما چيزي نيافت مي جادو ي تودهنوميدانه به دنبال . توانست آن مكان را بيابد نمي

داد  مي هايش را فشار آنقدر محكم لب. شدند مي تايلر داشتند سنگينهاي  نفس .شكست باعث شد تا اشك به چشمانش بيايد
  .برد مي كيالن وانمود كرد كه از اين حالت لذت. گرفتند مي هايش فشرده شده و درد كيالن بر روي دندانهاي  كه لب

ت كيالن جرأدادند، تمركز كردن تقريباً ناممكن بود، اما  مي با وجود ترس از كاري كه دست تايلر در ميان پاهايش انجام
كرد تا پاهايش را براي تايلر باز نگه  مي وحشت در گلويش بغضي ايجاد كرد و در همان حال سعي. نكرد تا جلوي او را بگيرد

  .لرزيدند ميها  هايش محكمتر به زمين فشرده شده و پاهايش درون چكمه پاشنه. دارد
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دوباره تالش كرد، . اري از قدرتش استفاده كرده بودشم دفعات بي او. بود گير اعترافاو مادر . كيالن خودش را سرزنش كرد
  .شد از زنان جوان در ابينيسيا مانع از تمركز كردنش مياش  خاطره. اما اتفاقي نيفتاد

 مجدد فرصتي براي ديدن تاخواست  مي اگر. بودن در كنار ريچارد تقريباً ناله كرد از اشتياقِ. و سپس به ريچارد فكر كرد
  .داد مي بايد اين كار را براي ريچارد انجام. بود مي بايد مستحكم. كرد مي جادويش استفاده بايد از ريچارد بيابد،

  .را به عنوان شهوت فرض كردها  تايلر اين ناله. متوجه شد كه در حال ناله كردن در زير دهان تايلر است. هيچ اتفاقي نيافتاد

 كن تا اينا همشون بتونن ببينن كه يه زن باكالس چقدر دلشپاهاتو بيشتر باز . "را چند سانت عقب كشيداش  تايلر چهره
  ."خواد با تايلر باشه مي

. تمام مردان سوت و فرياد كشيدند. پايش را به خود نزديكتر كرده و زانوانش را بيشتر از هم گشودهاي  كيالن مطيعانه پاشنه
گرفتن غرور و ي  ادش آمد كه رنسون دربارهي. هايش از شدت خجالت سرخ شده بودند توانست حس كند كه گوش مي كيالن

  .چشمانش به بيرون تراويدندي  از گوشهها  اشك. هايش را دوباره بر لبان او فشرد تايلر لب. وقار او چه گفته بود

كيالن هيچ انتخابي . توانست جادويش را بيابد، اصالً اگر هنوز جادويي وجود داشت نمي او. نداشتاي  اين نقشه فايده
كرد، تنها باعث  نمي عملاش  اگر اكنون به وعده. اكنون مجبور بود به آنچه كه به مردها وعده داده بود عمل كند. نداشت
  .هيچ راه فراري نبود. عالوه بر تمام تجاوزها، يك كتك مفصل نيز بخورد تاشد  مي

در ذهنش، . نبوداي  هيچ چاره. بيايد رشآن سرنوشت، همان چيزي بود كه قرار بود بر س. ابينيسيا فكر كردي  به زنان بيچاره
  .خودش را تسليم آنچه قرار بود اتفاق بيفتد كرد. تسليم شد

تا . اگه هر زماني تسليم بشي، كيالن، ديگه از دست رفتي«چيزي كه پدرش قبالً به او گفته بود، ناگهان به ذهنش آمد؛ 
پيروزي رو با . هيچوقت. جنگ، ولي هيچوقت تسليم نشواگه الزم شد با همون نفس آخرت هم ب. آخرين نفست مبارزه كن
او داشت تسليم . داد نمي كيالن اين كار را انجام ».با هر چيزي كه داري، تا آخرين نفس مبارزه كن. دست خودت به اونا نده

  .شد مي

  ."ديگه آماده شدي. ديگه بوسيدن بسه. "تايلر نشست

كرد كه او  مي ريچارد درك. يچارد بابت اين قضيه از او متنفر خواهد شد؟ نهبا خود فكر كرد كه آيا ر. تمام شده بود فرصتش
 .شد كه كيالن بخاطر قرباني بودن در يك جنايت، احساس شرم كند ريچارد تنها در صورتي نااميد مي. نداشتهاي  هيچ چاره

ريچارد . نجام داده بودبا او ا خواست را مي تحمل كرده بود و آنوقت دنا هر كاريبه دست دنا ريچار دردي غيرقابل تصور را 
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ريچارد . كرد نمي كيالن او را بخاطر چيزهايي كه بر او تحميل شده بود مالمت. كرد كه بيچاره بودن چه حسي دارد مي درك
  .داد مي ريچارد او را دلداري. كرد نمي نيز او را مالمت

او با هر مرد به تالشش . رسيد مي به نتيجهداد، شايد با فرد بعدي  نمياي  به خودش گفت كه اگر تالشش با اين مرد نتيجه
  .كرد تا به همراه هر فرد، قدرتش را بيابد مي او سعي. شد او تسليم نمي. داد مي ادامه

كيالن متوجه شد كه ." دار پاهاتو باز نگه: "كرد، با صدايي غرش مانند گفت مي تايلر در همان حال كه كمربند شلوارش را باز
 صورتش به پايينهاي  از گوشههمانطور ها  مطيعانه آنها را دوباره باز كرد و اشك. هم چسبانده بود ناخواسته زانوانش را به

  .غلطيدند مي

  .ارواح عزيز، كمك كنيد. در دل دعا كرد

راه آنها، و برخالف تمام  كيالن در ادامه دادنهاي  برخالف تالش. ارواح خوب هرگز پيش از اين كمكش نكرده بودند. نه
  .آمدند نمي اكنون نيز. ش، ارواح خوب هرگز به كمكش نيامده بودندهاي سالتما

  .با اين ارواح خوبِ بدردنخور ١به محافظ

  .اگه الزم شد با آخرين نفست. باهاشون بجنگ. خودش گفت، گريه نكن دختربه 

  "؟بكني ديگه كنم، ميشه فقط يه بوس مي خواهش: "كيالن گفت

  ."ديگه االن نوبت منه. ت عمل كني كه به وعدهوقتشه . كافي بوست كردمي  به اندازه"

همانطور كه تايلر لبخندي  توانست آنها را از هم گشود و مي هايش را به خود نزديك كرده و تا جايي كه كيالن پاشنه
 فقط يكي. بوس تو بهترين بوسي بوده كه تا حاال تجربه كردم. كنم مي خواهش. "ميزد، باسنش را تكان تكان داد شهوتناك

بعدش يه جوري . "رفت مي سنگين باال و پايينهاي  تايلر انداخت كه با نفسي  نگاهي به سينه." كنم مي خواهش. ديگه
  ".ديگه فقط يه بوس. ا به حال نكرده باشهكنم كه هيچ زني ت مي ارضات

فقط يكي ديگه، و . "وديرون ركيالن بهاي  هوا از ريهتا وزن بدنش باعث شد . تايلر خود را در ميان پاهاي او پايين انداخت
  ."بعدش بايد به قولت عمل كني

                                                           
١ To The Keeper : كه به جاي لفظ جهنم، از محافظ استفاده كرده است» به جهنم«اصطالحي جديد از نويسنده، شبيه.  
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هايش  لب. ترل خودش را از دست داده بودتايلر تا حدي كن. پرپشتش به صورت كيالن فشردهاي  صورتش را با آن سبيل
دردناكي به بدن كيالن سعي كرد تا گرماي زياد بدن او را كه به شكل . بريدند مي هايش شتند لبان كيالن را بر روي دنداندا

  .خودش فشرده شده بود، ناديده بگيرد

. اين آخرين فرصتش بود. سوختند مي هايش از كمبود هوا ريه. رف گردن عضالني او گذاشتبه دو ط كيالن دستانش را
  .بجنگ. به خودش گفت، با همين نفس بجنگ. آخرين نفسش

  .بخاطر ريچارد

تش را در برابر قدرت برداشت، اگرچه كه هيچ قدرتي را در پشت اين مقاومت همانطور كه به مراتب انجام داده بود، مقاوم
  .كرد نمي احساس

  .پايان پريده باشي تاريك و بياي  ن چالهمانند اين بود كه به درو

  .رعدي بدون صدا ايجاد شد

  .سنگ را فروريخت شديدي كه در هوا ايجاد شد، باراني از غبارِي  تكانه

  .يك بودن بيش از حد به كيالن در زماني كه قدرتش آزاد شده بود، فرياد كشيدندتمام مردها از درد نزد

جادويش بخاطر اينكه تازه . احساس كنداش  توانست جادو را در ميان سينه مي دوباره. كيالن تقريباً از خوشي فرياد كشيد
رنسون از . اصالً از اول نرفته بود. رگشته بودجادويش ب. كند توانست دوباره آن را حس مياو  استفاده شده بود ضعيف بود، اما

  .پذيرش يك دروغ كندجادو استفاده كرده بود تا كيالن را وادار به 

بهم دستور ! بانو: "وار گفت زمزمه. و به چشمان كيالن خيره شده بود آويزان ماندهعقب كشيده و فكش تايلر صورت خود را 
  ."بديد

  .آمدند مي سمتشانكم به  مردان ديگر داشتند كم

  !"ازم محافظت كن"

. تايلر بازوي يكي از مردان را شكست. پاشيدندها  از خون را بر روي سنگهايي  ديوارها شكستند و افشانه سرها در برخورد با
شديد برقرار شد، تا اينكه كيالن توانست اي  براي چند دقيقه، مبارزه. صداي فريادها در اطراف داالن كوچك منعكس شد

  .خواست هدايت كند، يعني يك آتش بس مي را در مسير محقق كردن آنچهتايلر 
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. توانستند بر او غالب شوند، آنوقت كار كيالن تمام بود مي مردان بجنگد؛ اگر آنهاي  خواست كه تايلر با همه نمي كيالن
اين . دمحافظت كنخود را حفظ كرده و تايلر از او ي  مردها فاصله خواست مي خواست تا آنها از هم جدا شوند، مي كيالن

  .يكه بتواند دوباره قدرتش را به دست آوردش در زنده ماندن بود، تا زمانبهترين شانس

مبارزه بودند، يك مرد خشمگين بر  ي پا باقي مانده، و آمادهنفر سرشش . داد مي دستوراتي را به مردان و تايلر ،كيالن با فرياد
زد، و استخواني شكسته از ساعدش بيرون زده بود، و چهار نفرِ ديگر، كه يكي  مي پيچيد و فرياد مي روي زمين از درد به خود

  .خوردند نمي از آنان همان فردي بود كه كيالن به صورتش لگد زده بود، تكاني

مردها با . خودشان باقي بمانند، تايلر را عقب نگه داردي  كيالن به مردان گفت كه حاضر است تا زماني كه آنها در گوشه
 شد تا مردان فريادهاي از درد باعث مي. راه به سمت ديگر رفته و آنهايي كه روي زمين افتاده بودند را با خود كشيدنداك

كيالن با . سالم متقاعد شوند كه بهتر است فعالً در مبارزه با مرد درشت هيكلي كه چشماني وحشي داشت، عجله نكنند
كرد تا لباس زيرش را برايش پرتاب كنندفرستادن تايلر به سمت آنها، مجبورشان  تهديد.  

 خيز نشسته بود و بر روي پاهايش ورجه ورجه تايلر در مقابلش به حالت نيم. كيالن در همان گوشه، پشت به ديوار نشست
 كيالن. كردند مي مردان ديگر در كنار ديوار مقابل استراحت كرده و تماشا. كرد، و دستانش را باز كرده و آماده بود مي
آنوقت مردها . رفت مي دير يا زود، انرژي تايلر تحليل. چند روز ادامه پيدا كندتوانست  نمي بسِ ناآرام، دانست كه اين آتش مي

  .دانستند مي مردها نيز اين را. آمدند مي آنوقت به سراغ او. آمدند مي به سراغ تايلر
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  ٦٠فصل 

  

  

ناآرام  توانست در آن جو مي كيالن هر از چندي. داد مي كردند و تايلر نگهباني مي گذشت و مردها در سكوت تماشا شب مي
بل از ق زد كه چيزي ما بين نيمه شب و مي كه در چه ساعتي از شب هستند، اما حدسدانست  نمي اصالً. اندكي بخوابد
  .سحرگاه باشد

دانست كه دير يا زود به سراغش خواهند آمد تا او را براي اعدام ببرند، اما از بازگشت  مي اگرچه كه كيالن ترسيده بود و
ارواح خوب به او كمكي نكرده . كرد مي شكست دهد، احساس خوشحالي و اينكه توانسته بود به همين ميزان آنها راقدرتش 

  .او تسليم نشده بود. كرد مي از موفقيتي كه بدست آورده بود، احساس رضايت. بودند، خودش به خودش كمك كرده بود

 كيالن شديداً از دست ارواح خوب. ندكرد ميكاري كه هميشه  همانتنها گذاشته بودند، با مشكالتش و ارواح خوب نيز او را 
بار نيز كمكش نكرده  صرف كرده بود، اما آنها حتي يك ناآنهاي  اگرچه كه تمام عمرش را در راه حفظ آرمان. غضبناك بود

  .بودند

تالشي براي كمك به مردم قدرنشناس ديگر كاري با ارواح خوب نداشت، همانطور كه ديگر  .ودنباي  خوب، ديگر مسئله
متوجه شده بود كه اين  ده بودند؟ كيالن در سالن شورابرايش به بار آوراي  چه ثمرهها  مگر اين تالش. كرد نمي ميانه سرزمين
برايشان جنگيده  همان مردمي كه. ابدي مردمش بودنفرت  تنها ارمغانش،. چه ثمري برايش به ارمغان آورده بودندها  تالش

 آمد، و به داليل مختلفي از آنان نمي ها خوششانگير اعترافمردم از . رساند مي به كودكان آسيبكردند كه او  مي بود، فكر
  .زده شده بود او اعتقاد داشتند، شگفتي  ترسيدند، اما كيالن از ديدن چيزهايي كه مردم واقعاً درباره مي

توانست تمام آنها را  مي محافظ. بود، و باقي مردم نيز به محافظ مي از حاال به بعد، ديگر فقط نگران خود، دوستانش و ريچارد
  .نداشت كيالن ديگر كاري به كارشان. براي خود بردارد

  .او كيالن بود. نبود گير اعترافاو ديگر مادر 

  .مشعل با پت پتي خاموش شده و سياهچال را در تاريكي مطلق فروبرد

همتون به . "صدايش در اطراف سياهچال منعكس شد!" بازم ازتون ممنونم، ارواح خوب: "كيالن با تمام قدرتش فرياد زد
  !"محافظ
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توانست صداي فريادها  مي .دانست كه چه اتفاقي در حال رخ دادن بود نمي كيالن. بر سر تايلر ريختند در آن تاريكي، مردان
  .را بشنودها  از درد و تاپ كردنهاي  و خرناس

را شنيد كه او اي  و سپس صداي خفه. توانست بفهمد كه صدا از چيست نمي .شد را شنيد مي ق بلندي كه منعكساصداي ت
  .آمد مي اين صداي آشنا از سمت باال. زند مي اش صدا با عنوان رسميرا 

  !"درو باز كن! من اين پايينم! چاندلن! چاندلن"

  "!چطوري درو باز كنم؟! گير اعترافمادر . "سوي در به گوش رسيد صداي چاندلن از آن

 ،چاندلن با شنيدن جيغ او. زك پايش را گرفته و او را بر زمين انداخت، كيالن فرياد بلندي سر دادقو ،هنگامي كه يك دست
ها  تايلر انگشتاني كه دور قوزك كيالن بودند را گرفته و به عقب تا كرد تا جاييكه انگشت. با صداي بلند صدايش كرد

  .مرد در تاريكي فرياد كشيد. شكستند

  !"از كليد استفاده كن! ته باشيبايد يه كليد داش! چاندلن"

  !"كليد؟ كليد چيه ديگه؟"

ي  يادت مياد وقتي كه توي اون شهرِ پر از جنازه! چاندلن. "سري را كه بر روي شكمش افتاده بود، به عقب راند!" چاندلن"
ردم؟ چاندلن، يكي از آدما بوديم؟ يادت مياد اتاق ملكه قفل بود؟ يادت مياد بهت يه كليد نشون دادم كه باهاش درو باز ك

  !"زودباش! ست كليد روي اون حلقه! روي كمربندش داره حلقهنگهباناي اون باال يه 

ضربات استخوان  صداي توانست مي .كيالن صداي خرناس تايلر را كه به ديواري كوبيده شده بود، در تاريكي تشخيص داد
  .را از باالي سرش بشنود توانست صداي تلق و تلوقي مي .بشنوداو را هاي  شكنِ مشت

  !"چرخه نمي اين كليد! گير اعترافمادر "

  !"يكي ديگه رو امتحان كن! پس اون كليد درست نيست"

مرد . به چشمان او چنگ انداختهايش  كيالن با پنجه. يك نفر با شدت به او برخورد كرده و كيالن را بر زمين انداخت
  .مشتي به شكم كيالن كوبيد

. تايلر مردي كه بر روي كيالن افتاده بود را ديده و او را به كناري انداخت. ناگهان ستوني از نور در سياهچال ظاهر شد
  .ين انداخته شدنردباني به پاي
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  !"اونا رو از نردبون دور نگه دار! تايلر"

كيالن . مردان همگي بر سر تايلر ريختند. كيالن خودش را به سمت نردبان پرتاب كرده و با دستپاچگي از آن باال رفت
زد،  به پشت ساق پايشاي  هنگامي كه يك مشت، ضربه. گردنش راتايلر را شنيد و سپس صداي شكستن ي  صداي ناله

كيالن لگدي به . دستاني تالش در گرفتن قوزك پايش داشتند. لغزيده و به ميان نردبان رفتها  پايش بر روي يكي از پله
. مرد از عقب افتاده و افراد ديگر را نيز با خود پايين انداخت. صورت مردي كه درست پشت سرش بود زده و سپس باال رفت

  .مردان با سرعت دوباره برگشتند

ان درگاه به باال چاندلن مچ دست او را گرفته و از مي. ن دستش را به سمت دستي كه به پايين دراز شده بود دراز كردكيال
 همانطور كه مرد به پايين سقوط. باال آمده بود فرو كردرا در بدن مردي كه درست پشت سر كيالن  چاقويش چاندلن. كشيد
  .كيالن نفس نفس زنان در ميان دستان چاندلن افتاد. كرد، چاندلن در را محكم بست مي

  ."بايد از اينجا بريم بيرون. گير اعترافبيا مادر "

تروگاي چاندلن كشته شده ي  سر بوسيله خوردند كه همگي در سكوت و از پشت مي به چشماي  همه جا نگهبانان مرده
كيالن در . دويدند مي به سمت باالها  پله راهچاندلن دست او را گرفته و با هم از ميان راهروهاي مرطوب و تاريك و . بودند

بايد راه را به او نشان داده  مي يك نفر. اين فكر بود كه چاندلن چگونه توانسته بود راه خود را به سمت سياهچال پيدا كند
  .باشد

. تنها يك مرد سرپا باقي مانده بود. افتاده بودندهايي  همه جا جنازه. نبردي خونين رسيدندي  در پشت يك پيچ، به صحنه
او را ديد، از خوشحالي ارسك ه هنگامي ك. چكيد مي بسته بود و از آن خونهاي  دلمهتبر جنگي بزرگش بر روي . اُرسك

  .دارِ او خوشحال بود زخمي  كيالن تقريباً از ديدن چهره. تقريباً از پوست خود بيرون جهيد

 بهش. من مجبورش كردم منتظر بمونه: "كرد، توضيح داد كه مي خونين ردهاي  جنازهرا از ميان  چاندلن همانطور كه كيالن
  ."گفتم كه اگه اينجا منتظر بمونه و از راهرو محافظت كنه، تو رو ميارم پيشش

كه از موهايش باقي مانده بود، خيره آنچه بهتر بگوييم، ي او، يا به موها كيالن متوجه شد كه چاندلن. او اخم كردچاندلن به 
ناآشنا و عجيب بود كه وزن بسيار برايش . اگرچه كه چاندلن چيزي نگفت و كيالن نيز از اين بابت خوشحال بود. ستشده ا

  .بود، ريچارد نيز همينطورعاشق موهايش  كيالن. شكست مي دلش رااين حس موهايش را احساس نكند؛ 

از آنجايي كه هنوز نيرويش بازنگشته بود، . نگهبانان مرده برداشت يكي ازي  كيالن خم شده و تبري جنگي را از كنار جنازه
  .كرد مي با وجود يك سالح در دستانش احساس امنيت بيشتري
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نمود،  مي كشيد، و به همراه ارسك كه آنها را از عقب محافظت مي چاندلن در حالي كه دست كيالن را گرفته و به دنبال خود
. نگهبانان يك زن را به ديوار چسبانده بودي  سوي در، درست روبرويشان، فرمانده آندر . با سرعت از دري عبور كردند

اس زن دستان فرمانده در حال باال رفتن از لب. بازوهاي زن به دور گردن مرد پيچيده شده و در حال بوسيدن فرمانده بود
  .بودند

زده نگاهش را باال آورد، چاندلن چاقوي بلندش را  شگفتي  كردند و فرمانده مي ار فرمانده عبوراز كنبا سرعت  كه هنگامي
  .مرد كوبيدي  سينهي  به درون قفسه

  !"آورديمش! بيا: "چاندلن به زن گفت

سرگشتگي نگاهي به پشت سرش  كيالن با. رفتند مي هم از ميان پيچ و تاب قصر باال زن نيز با آنها همراه شده و همگي با
  .دار به تن داشت، همان زني بود كه غش كرده بود؛ جبرا بونوير زني كه اكنون ردايي باشلق. انداخت

  "چه اتفاقي داره ميافته؟: "كيالن از جبرا پرسيد

نقدر ترسناك بود كه ا. شديد مي من يه غيبگويي از شما ديدم كه داشتيد اعدام. كه غش كردم گير اعترافمنو ببخشيد، مادر "
شما بهم گفته بوديد كه توي جنگالي اطراف يه  .محقق نشهگويي بدونستم كه بايد كمك كنم تا اون غي مي .غش كردم
  ."منم رفتم و پيداش كردم. دوست داريد

هنگامي . ور كندنگهبانان از ميان اتاق مجاور عب ه و منتظر شدند تا يك تيم كشيكديواري چسباندي  همگي خود را به سينه
  .كه انعكاس صداي پاهاي نگهبانان محو شد، چاندلن با نگاهي خشمگين به سمت جبرا برگشت

  "كردي؟ مي چكار با اون مردداشتي "

من . كرد مي داشت با يه يگان كامل از نيروها، گشت زني. نگهبانا بودي  اون فرمانده. "جبرا با شگفتي چند بار پلك زد
رسيد تا بتونم پنجاه تا مرد رو  مي تنها راهي كه به نظرم. ا رو بفرسته دنبال كارشوني يه مدت نگهبانمتقاعدش كردم كه برا

  ".ين محبوس نكنن، انجام دادماز اونجا دور نگه دارم كه شما رو اون پاي

دادند، كيالن به جبرا گفت كه  مي همانطور كه به حركتشان ادامه. لند گفت كه شايد كار جبرا معقول بودهچاندلن با غرو
 جبرا با اعتراض گفت كه. طلبد مي د كه انجام چنين كاري چقدر جرأتكر مي كارش شجاعانه بوده، و اينكه خودش نيز درك

  .كه يك قهرمان باشد خواهد نمي يك قهرمان نيست و دلش هم
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. سر داده و زن را در آغوش گرفت كيالن فريادي. در تقاطع راهرو با يك داالن طاقدار، بانو ساندرهولت منتظر ايستاده بود
  .نگه داشته بود از خود را با فاصلهاش  بانو ساندرهولت دستان بانداژ شده

  ."اين مسير آزاده. شما بايد فرار كنيد. گير اعترافاالن وقتش نيست، مادر "

ي  همه. نشان داده بود، كيالن به سمت ديگر حركت كرد هنگامي كه ديگران به سمتي حركت كردند كه بانو ساندرهولت
ديگر برگشته و به دنبال او دويدند افراد.  

  !"بايد فرار كنيم! كني؟ مي داري چكار: "چاندلن با فرياد گفت

  ."ايد يه چيزي رو از اتاقم بردارمب"

  !"تره؟ از فرار مهم چي هست كه"

  ."چاقوي پدربزرگ: "دويد گفت مي كيالن همانطور كه

 ميان توانند نظر كيالن را عوض كنند، همگي به دنبالش آمدند و كيالن آنها را از نمي هنگامي كه ديگران فهميدند كه
به دنبال ها  هنگامي كه نگهبان. چندين بار با نگهباناني مواجه شدند. تر عبور داد راهروهاي كوچكتر و كم نگهبانهزارتوي 
  .كرد مي آمدند، ارسك با عصبانيت آنها را تكه تكه مي كيالن

، كيالن با تمام توان .زده به سمتش چرخيد يك نگهبان شگفتاز پيچي عبور كرد،  پله راهمي كه كيالن در باالي يك هنگا
  .ر خوردنگهبان از پشت به زمين افتاده و شمشيرش بر روي زمين س. او مدفون كردي  تبرش را در وسط سينه

زد، كيالن يك پايش را بر روي شكم او گذاشته و سعي كرد تبر را بيرون  مي همانطور كه نگهبان بر روي زمين دست و پا
اما خود تبر به سختي در استخوان جناق چسبيده بود، بنابراين  از هوا و خون از شكاف تبر بيرون زدند،هايي  حباب. بكشد

پيش از آنكه به اتاق كيالن . چاندلن يك ابرويش را باال برد. نگهبان را از زمين برداشت كيالن در عوض شمشير كلتونيِ
  .، پيش آمدبا همان تأثير مرگبارو برسند، موقعيتي براي استفاده از شمشير، 

. زدند، و در اين مدت كيالن با عجله وارد اتاق خوابش شد مي ونيِ كيالن منتظر مانده و نفس نفسديگران در اتاق بير
اين چيزي بود كه . آن را برداشته و به سينه چسباند. خود خشك شدر جاي رنگش را ديد، دآبي عروسي هنگامي كه لباس 
كيالن قطره . بازگرددبه اين مكان هرگز ديگر قرار نبود . رها كندآن را از دست داده و خواست  نمي دلش. بخاطرش آمده بود

  .گذاشتاش  اشكي بر روي پيراهن ريخت، سپس آن را پيچيده و درون كوله
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كيالن ابتدا چاقوي . بودند نيز تميز شده و در كناري براي كيالن پهن شده بودنداش  ديگري كه در كولههاي  تمام لباس
با عجله . انداختاش  جبه را بر روي شانه. را درون كوله گذاشتها  ه دور بازوي چپش بسته و سپس تمام لباساستخواني را ب

  .زِه را به كمانش متصل كرد

هر آنچه كه الزم داشت را برداشته . در اتاق بيروني، با كوله و تيردان بر پشت و كمان بر روي شانه، چرخي زده و نگاه كرد
استخوان گرد بر  ،مكث كرده و همانطور كه بدون توجهاي  براي لحظه. رايش ارزش و اهميتي داشتهر آنچيزي كه ب. بود

چرخاند، براي آخرين بار به اتاقش نگاه كرد، و سپس ديگران را از يك درِ پشتي خارج كرده و به  مي روي گردنبندش را
  .سمت يك درب خروجي هدايت نمود

درشت هيكل  هنگامي كه يك نگهبان. چاقويش كشته بود، از دست كيالن در رفته بودشمار مرداني كه چاندلن با تروگا يا 
آن . او را به سيخ كشيد شناگهان از يك راهروي انحرافي بيرون پريده و سعي كرد آنها را به زمين بزند، كيالن با شمشير

خطر با شدت در برج نگهبانان  اعالمهاي  زنگ. كردند مي چهار نفر مانند مرگ مجسمي بودند كه در ميان قصر حركت
  .ندشد نواخته مي

پايين غلتيده و رديفي از خون را ها  بدن نگهبان از پله. نگهباني را قطع كردي  بزرگ، ارسك كلهي  پله راه در ابتداي وروديِ
گدا سياروس، مي  بدون سر در كنار مجسمهي  جنازه. كرد مي ريخت، گويي فرشي قرمز را در مقابل آنها پهن مي بر زمين

  .متوقف شد گير اعترافاولين مادر 

، پله راهنزديك به پايين . شد مي منعكس پله راهدر فضاي وسيع هايشان  سنگي به پايين دويده و صداي قدمهاي  آنها از پله
اد ران فريديگ. آخر به زمين بخوردي  سوزشي ناگهاني از درد باعث شد كيالن كنترل پاهايش را از دست داده و از چند پله

كيالن به آنها گفت كه فقط پايش ليز . خواستند بدانند كه چه آسيبي به او وارد شده ميو  زده و با عجله به كنارش آمدند
  .خورده

  .پايش ليز نخورده بود

انتهاي اونجا . همتون از اون راهرو بريد. از اون راهرو بريد. "برداشته و با آن اشاره كرداش  كيالن كمانش را از روي شانه
  ."بريد. رسونم مي من خودمو بهتون. بپيچيد به راست

  !"ذاريم نمي ما تنهات: "چاندلن مصرانه گفت

اگه . رسونم مي من خودمو. ارسك، مجبورشون كن برن، همين االن. "كيالن با وجود درد سوزان پاهايش ايستاد!" گفتم بريد"
  ."نتوني از اينجا ببريشون بيرون، خيلي ازت ناراحت ميشم
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 ن را التماسراهرو حركت كرده و كيالبه سمت عقب عقب دو نفر ديگر . ارسك تبرش را باال برده و غرشي تهديدوار كرد
  .گذارند نمي اند، و اكنون او را تنها انداختهخطر ه گفتند كه زندگيشان را براي نجات او ب مي آنها معترضانه. كردند مي

  !"از اينجا ببرشون بيرون! ارسك"

  "!آخه چرا؟: "چاندلن و جبرا با هم فرياد زدند

سايه مانند اي  طبقات باالتر، جثهاي ه يكي از گذرگاهسوي سالن وسيع، در  در آن. كيالن با كمانش به سمتي اشاره كرد
  ."كشه مي چون در غير اينصورت اون شما رو. "ايستاده بود

  !"كشه مي اون تو رو هم! بايد هممون فرار كنيم"

  ".كشه مي كنه و هممونو مي اگه اون زنده بمونه، با جادو ما رو پيدا"

به پايين ريخته و تقريباً آن ورودي كه چاندلن و ها  سنگ. ع به اين سمت آمدسوي فضاي وسي زرد رنگ، از آناي  صاعقه
  .جبرا در كنارش ايستاده بودند را پوشاند

  .شِ چاندلن را از تيردانش بيرون كشيدكيالن يكي از تيرهاي سر پهنِ انسان كُ

رو هدف  از اين فاصلهتونم  نمي دممن خو! از اين فاصله به هدف بزنيتوني  نمي !گير اعترافمادر : "چاندلن با فرياد گفت
  !"بايد فرار كني !بزنم

فرار دويده و توانست  نمي او ، و اينكهكرد جاري مي ا در وجودشرهايي از درد  شعله شتاكيالن به آنها نگفت كه جادوگر د
من ! ن االنهمي! ببرشون بيرون! ارسك. "توانست با استفاده از تمام توانش انجام دهد، ايستادن بود مي تنها كاري كه .كند

  !"بعداً ميام

در حالي كه ارسك به پيش در همه جا به پرواز درآمده و آن سه نفر ها  باعث شد تا خرده سنگديگر ي  يك صاعقه
  .به سمت راهرو فرار كنندراندشان،  مي

زه را تا كنار  .گذاشت، يك زانويش را بر زمين گذارد تا بدنش را ثابت كند مي كيالن در حالي كه تير را بر روي كمان
توانست رنسون را ببيند،  مي او به سختي. فته بودحالت افقي قرار گرتير در مسير ديد كيالن، به ي  تيغه. كشيداش  گونه

  .كرد مي بسيار دور ايستاده بود، و درد داشت ديدش را ماتاي  جادوگر در فاصله
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صدايش شبيه . رحم از جادو به وجود او بود را بشنود هايي بي شعلهاو را كه مشغول فرستادن ي  توانست صداي خنده مي اما
اش  خواست از گلويش خارج شود، داخل گونه مي براي مقابله با فريادي كهراي تحمل درد، كيالن ب. داركن رال بودي  خنده

  .را بگيرداش  بريده بريدههاي  توانست جلوي ناله نمي .را گاز گرفت

يالن بودند، كه در اطراف كهايي  بر روي سنگاش  خنده" ؟گير اعتراف، مادر هستييه تيراندازم : "دور گفتي  رنسون از فاصله
چون قراره مدت زيادي رو توي . اميدوارم كه قدرش رو دونسته باشي. گير اعترافآزاديت خيلي كوتاه بود، مادر . "منعكس شد

  ."سياهچال بگذروني و به اين آزادي فكر كني

. ريچارد اين كار را كرده بود. كيالن هيچگاه تيري را از اين فاصله به سمت هدف نيانداخته بود. دور بود رنسون بيش از حد
بهم نشون بده كه چطور انجامش . كنم ريچارد، كمكم كن مي خواهش. دهد مي كيالن ديده بود كه ريچارد اين كار را انجام

  .كمكم كن. روز بهم نشون دادي بدم، همونطوري كه اون

خود جدا شده و خود را به دور كمر و شكم او  چوبيِي  حكاكي شده بر سنگي كه نزديك به كيالن بودند، از صفحههاي  كتا
  .فريادي سر دهدكيالن درد بران باعث شد تا . پيچيدند و فشار دادند

 به سختي. يدندلرز مي بازوانش. به خودش گفت كه اگر الزم باشد با آخرين نفسش خواهد جنگيد. دوباره كمانش را باال آورد
 خواست هم مي حتي اگر. او را گرفته بودندمحكم ها  تاك. خيلي زياد بود رنسوني  فاصله. انست جادوگر را ببيندتو مي
  .فرار كندتوانست  نمي

  .كمكم كن، ريچارد

جاري هايش  از گونه نسوزاهاي  اشك. د، از پاهايش باال رفته و درونش را به آتش كشيدندديگري از دري  موج وحشيانه
  .توانست كمان را باال نگه دارد نمي .كشيد مي بريدههاي  لرزيد و نفس ميبدنش  بوده و

. دندش مي از هر طرف پرتابها  رده سنگخ. صداي رعد، كر كننده بود. بزرگ به پرواز درآمد له كانصاعقه در اطراف پ
  .به هوا برخواستندابرهايي از غبار هنگامي كه يك ستون با صداي بلندي سقوط كرد، 

هيچ . تو هستي و هدف، فقط همين. يراندازي كنيبايد بتوني تحت هر شرايطي ت: كيالن كلمات ريچارد را در ذهنش شنيد
توني به اين فكر كني كه چقدر ترسيدي،  نمي .رو از ذهنت خارج كنياي  بايد بتوني هر چيز ديگه. اهميت ندارهاي  چيز ديگه

  .كني تير رو پرتاببايد بتوني تحت فشار هم . يا اينكه اگه به هدف نزني چه اتفاقي ميافته

وار به او گفته بود تا هدف را به سمت خود  زمزمهاينكه گونه ريچارد در گوشش زمزمه كرده بود، كيالن به يادآورد كه چ
  .بخواند
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توانست درخشش نورِ  مي كيالن. دكه جادوگر درست مقابلش ايستاده باشناگهاني، هدف به نزدش آمد، گويي اي  با تكانه
  .جهيدند را ببيند مي مذابي كه از انگشتان جادوگر باال

اجازه  .ببيند ترف مي او باال و پاييني  توانست برآمدگي گلوي جادوگر را كه با خنده مي هدفش را ببيند،توانست  مي كيالن
  .تير، مسير خود را در ميان هوا يافت. داد تا نفسش كامالً تخليه شود، همانطور كه ريچارد به او آموخته بود

  .نفس يك نوزاد، تير از كمان رها شد به نرميِ

ه دور تاك سنگي ب. زه را ديد كه به مچ دستش برخورد كرد. كيالن پرهاي تير را ديد كه از كنار قوس كمان گذشتند
 آن را تماشا كرد، كيالن پرهاي دمِ مي همانطور كه تير پرواز. كيالن نگاهش را بر روي هدف نگه داشت. گلويش پيچيد

  .دريد نيز اوج گرفت مي ، دردي كه درونش راجادوگري   به همراه باالتر رفتن صداي خنده. كرد مي

هنگامي كه . كرده بود، شنيدبرخورده  الن صداي تاپ تيغه را كه با گلوي جادوگركي. شد جادوگر ناگهان قطعي  خنده
چكيدند و منتظر  مي از صورتشها  كيالن چهار دست و پا به زمين افتاده و اشكسنگي ناگهان به زمين افتادند، هاي  تاك

  .نده، درد از بين رفتبا سرعتي فرخ. بود تا درد از بين برود

  !"هم به محافظ، جادوگر نويل رنسونتو . "كيالن سكندري خوران بر روي پاهايش ايستاد

صداي تق گوشخراشي ايجاد شد، مانند آنكه صاعقه فرود آمده باشد، اما به جاي درخششي از نور، موجي از تاريكي مطلق در 
  .دوباره سوسو زده و روشن شدندها  چراغ. شدندبر بدن كيالن راست  هامو. سالن ايجاد شد

  .خود برده بود عاً جادوگر نويل رنسون را باقدانست؛ محافظ وا مي كيالن

به ها  كيالن صداي خرناس مانندي را شنيده و درست به موقع چرخيد تا يك نگهبان را ببيند كه در حال پريدن از روي پله
خود نگهبان  سرعت و وزناز . ، از زير او را هل دادآمد مي كيالن خم شده و هنگامي كه نگهبان داشت فرود. سمت او بود

  .پله كان بيندازدي  و درون چالهها  ردها به آن سوي نر واستفاده كرد تا ا

. نگهبان در حالي كه در هوا معلق بود، سعي كرد با دستش او را بگيرد، اما انگشتانش فقط به گردنبند كيالن گير كردند
خم شده و نگهبان را تماشا كرد كه با كفپوش ها  كيالن بر روي نرده. ردنبندش پاره شده و به همراه نگهبان پايين رفتگ

ديد كه پس از برخورد نگهبان با زمين، گردنبند از دستش رها شده و بر روي . تر برخورد كرد پاييني  سنگي در سه طبقه
  .زمين سر خورد

  ."ه ارواح خوبلعنت ب: "كيالن با خود غريد
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بر روي سنگ، ناگهان ها  اش، را بردارد، اما با شنيدن صداي چكمه بند استخوانيحركت كرد تا گردنها  كيالن به سمت پله
مردد مانده و به پايين نگاه اي  كيالن براي لحظه. بيشتري در حال آمدن بودندهاي  نگهبان. متوقف شده و به باال نگاه كرد

خورد؟  مي ارواح به او كمكي نكرده بودند؛ يك گردنبند به چه دردي. ه سمت راهروي خروجي دويدكرد، و سپس در عوض ب
  .را نداشتاش  ارزش به خطر انداختن زندگي

ن و شنيد آنها همگي با ديدن او. به آنها رسيدكيالن رسيدند،  مي هنگامي كه چاندلن و ديگران داشتند به درب خروجي
كيالن آنها را هدايت كرده و همگي از قصر خارج . نفسي از آسودگي خيال كشيدند اينكه جادوگر به دنبالشان نخواهد آمد،

اعالم خطر در پشت هاي  ورودي پايين رفته و صداي تيزِ زنگهاي  هر چهار نفر از محيط پله. شده و وارد تاريكي شب شدند
  .جنگلسمت مسير به  ترينككيالن به سمت جنوب پيچيد، به سمت نزدي. رسيد مي سرشان هنوز به گوش

  ...!"گير اعترافمادر . "متوقف كردرا را گرفته و او  زد بازوي كيالن مي جبرا كه نفس نفس

  ."من كيالنم. ستمني گير اعترافدر من ديگه ما"

  ."تونيد فرار كنيد نمي شما. ولي بايد به حرفام گوش كنيد. پس كيالن"

  ."من ديگه كاري با اين قصر ندارم: "گذشت رو كرده و گفت مي كيالن دوباره به سمت مسيري كه از ميان حياط قصر

  ."داره رو الزمشما  زِد"

  "دو ميشناسي؟ االن كجاست؟زِد؟ تو زِ. "كيالن رويش را برگرداند

اون گفت كه بايد بره يه زني به اسم . رفتيد هارا ديهمون روزي كه شما از . زِد منو فرستاد به آيديندريل. "جبرا هوا را بلعيد
ر رد كمك كنم، و بهتون بگم كه منتظاون منو فرستاد اينجا تا به شما و ريچا. آدي رو برداره و بعدش مياد به دژ جادوگران

  ."زِد شما رو الزم داره. بمونيد

  ."خيلي زياد بهش احتياج دارم. منم به زِد احتياج دارم. "جبرا را محكم گرفتي  كيالن شانه

 فرار كنيد و تمام مناطق اطراف شهر رو همه انتظار دارن كه شما. نبايد از اينجا بريد. پس بايد بزاريد من كمكتون كنم"
  ."بمونيدآيديندريل  ظار ندارن كه تويانت. گردن مي

  "بمونيم؟ توي آينديندريل بمونيم؟"
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به غير . موهاي بلندش شناخته شده بود. نه، دقيقاً نه. شناخته شده بودفردي او در آينديندريل . انديشيداي  كيالن براي لحظه
ديدند، و وقتي هم  مي را از نزديك گير اعترافاز اعضاي شورا، سفيران، كاركنان رسمي و اشراف زادگان، مردم به ندرت مادر 

  .كيالن ديگر آن موها را نداشت. شدند مي به موهاي بلندش خيره ديدند، معموالً مي كه

دانست كه چقدر  نمي ،هددب آنها را از دست پيش از آنكهتا . از دست دادن آنها، باعث شد دلش پيچ و تابي بخورد به يادآوريِ
  .و قدرتش برايش اهميت داشتندموهاي بلند 

  "تونيم قايم بشيم؟ مي ولي كجا. ت عملي باشه، جبرا ممكنه نقشه"

كنم،  مي كنم و شما رو مخفي مي من چندتا اتاق اجاره. هيچكس از دخالت من در فرار شما خبر نداره. زِد به من طال داده"
  ."همه تونو

يه بانويي مثل تو بايد . تونيم خدمتكاراي تو باشيم مي ما. "لبخند زد روي اين مطلب فكر كرده و سپساي  كيالن براي لحظه
  ."چندتا خدمتكار داشته باشه

زِد مجبورم كرد تا . فقط يه خدمتكارممن خودم . بكنم رو يين كارتونم همچ نمي ،گير اعترافمادر . "ا عقب كشيدجبرا خود ر
  ."شما يه بانوي واقعي هستيد. وانمود كنم تونم چنين چيزي رو نمي ولي ديگه. وانمود كنم كه يه بانو هستم

تونيم اون كسي باشيم كه هستيم، نه  مي ما فقطي  همه. اينكه يه خدمتكار باشي، باعث نميشه كه ارزشت كمتر از من باشه"
آرام، هايي  خانه آيديندريل كه مهمانهاي  كيالن دوباره همه را به راه انداخته و به سمت يكي از قسمت." و نه كمتر بيشتر

تونه  مي اضطرار، چه كارايي مواقعزده ميشه كه در  در ضمن، آدم خودش هم شگفت. "دنج و منزوي داشت، هدايت كرد
صدا كني، هممونو به  رگي اعترافولي اگه بخواي همينطوري منو مادر . ديم مي ما هر كاري كه الزم باشه انجام. انجام بده

  ."كشتن ميدي

جبرا ." دونم اينه كه بايد صبر كنيم تا وقتي كه زِد به آيديندريل برگرده مي تنها چيزي كه. كيالن... كنم مي نهايت تالشمو"
تر شد صدايش با ناآرامي آهسته!" مسئله خيلي حياتيه !، ريچارد كجاست؟گير اعترافمادر . "كيالن را كشيدآستين  انهمصر .

زِد ريچاردو الزم . قصد جسارت كردن ندارم، و اميدوارم كه شما هم چيزي به دل نگيريد، ولي ريچارد كسيه كه اهميت داره"
  ."داره

  ."منم براي همين زِد رو الزم دارم: "كيالن گفت
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  ."بهتون كه گفتم، من بايد اول برم. يواشتر: "با صدايي آهسته گفت. بازوي هر دو پسر را گرفت ريچارد

سوي پيچ انداخته و آنجا را چك كرد،  ريچارد نگاهي دزدكي به راهروي آن. صبري نفس عميقي كشيدند كيپ و هرش با بي
  .زدند مي ن جيب پسرها لگدها درو قورباغه. و سپس دو پسر را به ديوار چسباند

حاال بايد همون كاري كه گفتم رو انجام . دونم كه از همه بهتريد مي من شما دو نفرو انتخاب كردم، چون. اين قضيه جديه"
تا وقتي كه به پنجاه نرسيديد، . همينجا كنار همين ديوار بمونيد و تا پنجاه بشمريد. كه ريختيماي  بديد، طبق همون نقشه

  ."كنم كه كارتونو درست انجام بديد مي من دارم بهتون اعتماد. كنيد نمي گاه كوچولو هم به داخل راهروحتي يه ن

  ."كنيم مي اونا رو از اونجا بيرون. ما آدماي تو هستيم: "كيپ گفت. زدند يوسيع پسرها لبخند

فقط يه بازي . اين قضيه جديه". ريچارد جلوي آنها چمباتمه زده و انگشتش را به نوبت جلوي صورت هر دو نفر گرفت
  "خوايد اين كارو انجام بديد؟ مي مطمئنيد كه. اين دفعه ممكنه توي دردسر واقعي بيفتيد. نيست

تونيم اين كارو انجام  مي ما. پيش آدم درستي اومدي. "را لمس كردها  گذاشته و قورباغههايش  كيپ دستانش را در جيب
  ."انجام بديم، ريچاردخوايم كه اين كارو  مي خودمون. بديم

تخصص آنها، اين ي  در حيطه. عبور كنندها  حال نتوانسته بودند از سد نگهبانه ب هيجان زده بودند كه تا علت اين پسرها به
كنند، و از اينكه  نمي دانست كه آنها خطرِ موجود در اين كار را به درستي درك مي ريچارد. جديد بودي  يك تجربه و محدوده

  .رسيد مي ي بود كه به ذهنشكند متنفر بود، ولي اين تنها راه د به اين شكل از آنها استفادهمجبور بو

  ."خيلي خوب، پس شروع كنيد به شمردن"

. آمد، از آن كنج پيچيده و وارد راهرو شد ريچارد در حالي كه شنل مريسويتش باز بوده و در پشت سرش به اهتزاز درمي
دولنگه ايستاده و كاله شنلش را باال هاي  مقابل مرمر سفيد رنگ ديوارِ روبروي دربهنگامي كه به درب صحيح رسيد، 

  .جلوي ردا را بسته و بر روي ديوارِ پشت سرش تمركز كرد. كشيد
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پسرها با سرعت از پيچ راهرو وارد شده و با نهايت توانشان جيغ و فرياد كردند و در طول راهرو . بدون هيچ حركتي ايستاد
پسرها او را كه در پشت سرشان ايستاده . نها در مقابل درب دو لنگه توقف كرده و به دو سمت راهرو نگاه كردندآ. دويدند

  .دانست كه آنها در اين فكر هستند كه او كجا مخفي شده مي بود نديدند و ريچارد

را از ها  باز كرده و قورباغه راها  خنديدند، درب مي همانطور كه به آن دو دستور داده شده بود، در حالي كه با هيجان
. دو خواهر فقط براي يك لحظه از شگفتي خشكشان زده بود. بيرون كشيدند و آنها را درون اتاق انداختندهايشان  جيب

چوبي را همراه خود ي  ريچارد آن دو خواهر را تماشا كرد كه با عجله از پشت ميزهايشان بلند شدند و يكي از آنها يك تركه
 ،را نيز با فريادي درون اتاق رها كرده و هر كدام به يك سمت گريختند و با فريادهايشان  رها آخرين قورباغهپس. برداشت

  !"تونيد ما رو بگيريد نمي !نمي تونيد ما رو بگيريد"انداختند كه  مي خواهرها را دست

تقريباً نزديك بود كه . توقف كردند لغزيده و بيرون دري  بر روي كف مرمرينِ صيقل داده شده ينالاخواهر اوليشيا و ف
  .ريچارد نفسش را نگه داشت. مستقيم با ريچارد برخورد كنند و تنها چند سانت با او فاصله داشتند

هر دو خواهر دستانشان را به سمت جلو . خواهرها ديدند كه دو پسر در دو سمت راهرو در حال پيچيدن و فرار كردن هستند
در انتهاي راهرو از ديوارها بر زمين افتادند، اما هايي  نورِ درخشان به دو سمت راهرو رفته و عكس ازهايي  شعله. پرتاب كردند

  .خواهرها با خشم غريده و از هم جدا شدند و هر كدام به دنبال يك پسر رفتند. به پسرها نخورد

گرفته و تمركزش را رها كرد و اجازه داد  ريچارد منتظر ماند تا زماني كه آنها از پيچ راهرو گذشتند، و سپس از ديوار فاصله
كرد كه اگر يك نفر اين اتفاق را ببيند، اينكه يك انسان در هوا  مي با خودش فكر. كه شنلش دوباره به رنگ مشكي درآيد

  .شود، چه فكري خواهد كرد مي ظاهر

. كند مي رسيد كه جرقه زده و وزوز مي ظردر مقابل دربي كه ميان دو ميز قرار داشت، هوا به ن. اتاق بيرونيِ دفتر خالي بود
رسيد كه هوا غليظ باشد، اما ظاهراً هيچ اثر زيانبخشي  مي به نظر. ريچارد به صورت آزمايشي دستش را درون آن قرار داد

  .وارد شدعبور داده و از درب ها  ريچارد خودش را با فشار از ميان جرقه. نداشت

هاي  نور بوده و ديوارهايش با چوب شد، كم تاق بيروني محل اقامت خودش نيز نمياتاق داخلي كه وسعتش حتي به بزرگي ا
و كاغذهايي زياد، و سه ها  يك ميز سنگين از چوب گردو قرار گرفته و كتاب ،در مركز اتاق. تيره رنگي پوشيده شده بودند

د كه ارتفاعشان تا سقف رسيده و مملو كتابي وجود داشتنهاي  در طول اتاق، در هر دو سمت، قفسه. شمع بر روي آن بودند
  .آشفته و چند شيء عجيب ديگر بودندهاي  از كتاب
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هاي  تيره و ضمختي، بر روي يك چهارپايه ايستاده بود و يكي از قفسه ، با لباس كارِ خاكستريِيك پيرزن از زنان خدمتكار
پييرزن نگاهي به در . با شگفتي به سمت او چرخيدهنگامي كه ريچارد داخل اتاق ايستاد، پيرزن . كرد مي كتاب را گردگيري

  .انداخته و دوباره به او نگاه كرد

  ..."چطوري تونستي"

  "اسقف همين طرفاست؟. فقط اومدم تا اسقف رو ببينم. خواستم بترسونمتون نمي .خوام خانوم مي معذرت"

. يچارد دست او را گرفته و كمكش كردر. پيرزن بر روي چهارپايه نشسته و يك پايش در جستجوي كف زمين پايين آمد
بيشتر موهايش در پشت سرش . را از صورتش كنار زداش  پيرزن لبخندي تشكرآميز زده و يك دسته از موهاي خاكستري

. رسيد مي هنگامي كه بر روي زمين قرار گرفته بود، باالي سرش فقط تا زير استخوان جناق ريچارد. گره زده شده بودند
ك غول دستش را بر روي سر او گذاشته و كه در گذشته قدبلند بوده است و ي رشانه و عريض داشت، گوييپيرزن بدني چها

  .سانت او را له كرده باشد لسي چهي  به اندازه

خواهر اوليشيا و فاينال بهت اجازه دادن كه بياي . "پيرزن نگاهش را بر روي ريچارد باال آورده و اخمي كنجكاوانه كرد
  "داخل؟

  ."اونا از دفتر رفتن بيرون. نه: "انداخت، گفت مي د همانطور كه نگاهي به اتاق نيمه آشفته و خودمانيريچار

  ..."ذاشتن تا  مي ولي اونا حتماً يه حفاظ باقي"

اسقف اينجا . "د كه باز هستنددر آن سوي اتاق، ريچارد درهاي منتهي به حياط را دي." خانوم، من بايد با اسقف صحبت كنم"
  "؟هستش

  "باهاش قرار مالقات داري؟: "پيرزن با صدايي آرام و مهربان پرسيد

 اون دوتا خواهر باهام همكاري. كردم يه قرار مالقات بگيرم مي نه، چندين روز بود كه سعي: "ريچارد اعتراف كرد كه
  ."كردن، بنابراين خودم يه قرار مالقات درست كردم نمي

قانون اينطوري . ولي حتماً بايد قرار مالقات داشته باشي. كه اينطور. "ش گذاشتپيرزن يك انگشتش را بر روي لب پايين
  ."متأسفم. ميگه
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 شد، اما صدايش را آرام نگه داشت، چرا كه ديگر داشت صبرش تمام مي. ريچارد به سمت درهاي باز حركت كرد
 گرنه هممون يه قرار مالقات باخود محافظ پيداببين خانوم، من بايد اسقف رو ببينم، و. "خواست خدمتكار پير را بترساند نمي
  ."كنيم مي

  ."اوه، اوه، اوه. خود محافظ. "نچ نچي كرد!" وااااااااقعاً؟. "ابروهاي پيرزن با شگفتي باال رفتند

  .چرخيداش  بر روي پاشنه. كرداي  را درهم كشيده و نالهاش  اندكي چهره. ريچارد ناگهان ايستاد

  "نه؟تو خودت اسقفي، مگه "

  ."بله، ريچارد، فكر كنم خودمم. "پيرزن آمده و چشمانش برقي زدندي  لبخندي موذيانه به چهره

  "تو منو ميشناسي؟"

  ."شناسم مي اوه، بله،. "تودهني كرداي  اسقف خنده

  "كنه؟ مي پس تو كسي هستي كه اينجا رو اداره. "ريچارد نفس عميقي كشيد

هنوز يه ماهم نيست كه اينجا . كني مي ش جديداً تو داري ادارهدم، به نظر مياد كه اونطوري كه شني. "اسقف بلندتر خنديد
افتادم كه يه قرار  مي كم داشتم به اين فكر ديگه كم. خودت درآورديي  تحت كنترل و ارادهرسيدي و اونوقت نصف قصرو 

  ."مالقات ازت بگيرم

  ."كردم مي ي، من حتماً موافقتكرد مي اگه درخواست. "ريچارد اخمي دوستانه تحويل او داد

توني هر وقت كه خواستي بياي و منو  مي از حاال به بعد. "با مهرباني دستش را به بازوي ريچارد زد." مشتاق ديدارت بودم"
  ."ببيني

  "دادي كه بيام تو؟ نمي پس چرا تا حاال اجازه"

واقعاً . "لبخندي به ريچارد زد." يه امتحان. د، پسرميه امتحان بو. "بزرگش به سينه زدهاي  اسقف دستانش را در زير پستان
  ."انتظار داشتم كه دست كم هنوز شيش تا هشت ماه ديگه طول بكشه تا اين آزمونو رد كني. تحت تأثير قرار گرفتم

ار از پشت با ديو به عقب كشيده شد و به شدتاش  قالدهي  ريچارد از روي زمين كنده شده و بوسيله. در با شدت باز شد
دو خواهرِ خشمگين، درست داخل درگاه . بيرون رفته بودندهايش  محكم به ديوار چسبيده بود و هوا از ريه. برخورد كرد

  .ايستاده و دستانشان را به كمر زده بودند
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  ."پسره رو بذاريد زمين. خوب، خوب، شما دوتا اين كارا رو بس كنيد: "اسقف گفت

من بودم كه اون دوتا پسر رو تشويق كردم تا اون كارو . "خشمگين به دو خواهر انداخت ريچارد تاپ بر زمين افتاده و نگاهي
اگه به اونا آسيبي برسونيد، . اگه قراره انتقام بگيريد، بهتره كه از من بگيريد، نه اونا. كاري كه اونا كردن تقصير منه. بكنن

  ."بايد به من جواب پس بديد

ايندفعه براي يكبارم كه شده، يه درس حسابي . دستور تنبيه اونا صادر شده. "ارد آمديكي از خواهرها يك قدم به سمت ريچ
  ."تو بايد نگران تنبيه خودت باشي. "محكم را به سمت ريچارد گرفتاي  با عصبانيت تركه." گيرن مي

ي از خود راضي به ريچارد خواهر اوليشيا لبخند." كنم كه بايد تنبيه صورت بگيره مي فكر. بله، خواهر اوليشيا: "اسقف گفت
  ."تنبيه شما دوتا: "اسقف گفت. زد

  "؟١، اسقف آناليناچي. "خواهر اوليشيا با دهان باز خيره ماند

  "ورود به اينجا داده بشه؟ي  مگه من به شما دستور اكيد نداده بودم كه نبايد به ريچارد اجازه"

  ."چرا، اسقف آنالينا. "تر ايستادند دو خواهر كمي راست

  ."توي دفتر من وايستاده. و حاال اون اينجاست"

  ..."تونست نمي اون! ما يه حفاظ گذاشته بوديم... ولي . "خواهر اوليشيا به سمت در اشاره كرد

بينمش كه  مي ظاهراً كه من دارم. "اسقف، دست خواهر اوليشيا فرو افتادي  هم رفتهبا ديدن ابروي در" تونست؟ نمي جدي؟"
  "مگه نه، خواهرا؟. اينجا وايستاده

  ."بله، اسقف آنالينا: "دو خواهر با هم گفتند

"نيافتاده، و  خودتون رو با برگشتن به جايگاه قبليتون پاداش بديد، انگار كه هيچ اتفاقي و حاال نظر شما اينه كه شكست
براي اون پسرا دستور داديد رو  ون تنبيهي كهشما دو نفر بايد هم. "ف نچ نچي كرداسق" بديد؟ جوابتنبيه  موفقيت اينا رو با

  ."تحمل كنيد

تونيد اجازه بديد كه چنين كاري رو با يه  نمي ...ولي اسقف: "كنان گفت خواهر دوم زمزمه. رنگ از رخسار دو خواهر پريد
  ."خواهر انجام بدن

                                                           
١ Prelate Annalina 
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  "واقعاً، خواهر فاينال؟ مگه چه دستوري براي پسرا داديد؟"

  ."اونم جلوي همه... به باسنشون شالق بزنناينكه فردا صبح بعد از صبحانه، "

  ."گيريد مي شما دوتا جاي اونا رو. به نظر منصفانه مياد"

  ."اين باعث تحقير ما ميشه. ولي اسقف، ما خواهراي نور هستيم. "خواهر اوليشيا با شگفتي زمزمه كرد

شما بخاطر . ل خالق حقير هستيمما در مقابي  همه. ياد گرفتن فروتني و تواضع هيچوقت ضرري به كسي نرسونده"
  ."شيد شكستتون، به جاي اونا شالق زده مي

  "و اگه اين رو نپذيريم چي، اسقف آنالينا؟. "خواهر اوليشيا اندكي منقبض شد

كه ديگه استحقاق مورد اعتماد قرار گرفتن رو نداريد، و عالوه بر اين، در اون صورت داريد به من ميگيد . "اسقف لبخندي زد
  ."خوايد يه خواهر نور باشيد نمي ديگه

  .هنگامي كه درب پشت سر آنها بسته شد، ريچارد يك ابرويش را براي اسقف باال برد. هر دو خواهر تعظيمي كردند

  ."اميدوارم كه هيچوقت با تو درنيفتم، اسقف آنالينا"

  ."زنن مي اسم صدا دوستاي قديميم منو به اين. صدا كن» ٢آن«لطفا منو . "تودهني كرداي  اسقف خنده

  ."باعث افتخارمه كه شما رو آن صدا بزنم، اسقف، ولي من يكي از دوستاي قديميتون نيستم"

 .در هر حال منو آن صدا كن. خوب، ايرادي نداره. واقعاً كه چه پسر دانايي. "اسقف لبخندي زد" كني نيستي؟ مي فكر"
اونا اهميت اين مطلب . تو مسئوليت كاراي خودت رو به عهده گرفتي دوني براي چي اون دوتا رو تنبيه كردم؟ براي اينكه مي

  ."گيري كه يه جادوگر خوب باشي تو داري ياد مي. رو درك نكردن

  "منظورت چيه؟"

با اين حال از اون پسرا . "ريچارد با تكان سرش تأييد كرد" اون دوتا خطرناكه، مگه نه؟ درافتادن بادونستي كه  مي تو خودت"
  ."كردي، با علم به اينكه امكان داره اونا آسيب ببينناستفاده 

  ."رسيد مي قضيه اينقدر اهميت داره، و اين تنها راهي بود كه به ذهنم. آره، ولي مجبور بودم اين كارو بكنم"

                                                           
٢ Ann 
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 كنه كه خودش مي يه جادوگر خردمند درك. استفاده از مردم. اين اسم كاريه كه تو كردي. بارِ مسئوليت يك جادوگر"
كافي مهم باشه، بايد از ديگران استفاده كنه تا ي  كارها رو انجام بده، و اينكه اگه قضيه به اندازهي  تنهايي همه تونه نمي

اين يه توانايي . حتي اگه شرايط طوري باشه كه استفاده از ديگران، به قيمت جون اونا تموم بشه. كارها رو به انجام برسونه
  ."شايد حتي براي يه اسقف بودن هم الزم هست. خوب بشي، ضروري و الزم هست جادوگرِ، و براي اينكه يه نادر هست

  ."بايد باهات صحبت كنم. آن، قضيه فوريه"

  ."فوري صحبت كنيمي  اين قضيهي  من قدم بزنيم و دربارهي  فوريه، آره؟ خوب پس، چطوره كه بريم توي باغچه"

در خارج از اتاق، در نور ماه، حياطي . دبرا از درهاي باز به سمت حياط او را در بازوي ريچارد فرو كرده و اسقف بازويش ر
دوست  ي بركهوحشي و طبيعي، و يك هاي  گل، محيطهاي  روي، باغچه ها، مسيرهاي پياده مجلل و بسيار بزرگ با درخت

ه بود، به سختي توانسته بود از زماني كه با وارن صحبت كرد. زيباييِ حياط در ذهن ريچارد ثبت نشد. داشتني قرار داشت
  .داد مي ريچارد بايد كاري انجام. آورد، از جمله كيالن مي كرد، همه را چنگ مي اگر محافظ فرار. بخورد يا بخوابدچيزي 

  ."بايد اين قالده از گردنم باز بشه تا بتونم برم كمك كنم. به كمكت نياز دارم. آن، يه مشكل جدي توي دنيا وجود داره"

  "حاال مشكل چي هست؟. اينكه كمك كنم. اي همين اينجا هستم، ريچاردمنم بر"

  ..."محافظ"

  ."اسمشو نيار: "آن حرف او را اصالح كرد

  "كنه؟ مي مگه چه فرقي"

  ."اينكه اسمش رو صدا كنيم، باعث ميشه كه توجهش به ما جلب بشه"

كني كه وقتي محافظ رو به شكل  مي فكر. حروف معناي كلمه هست كه اهميت داره، نه تركيب. ست آن، اين فقط يه كلمه"
زدي؟ اينكه فكر كني  نمي اون حرفي  كنه كه درباره مي خوره و فكر مي بري، ديگه محافظ گول مي اسم» اسمشو نيار«

  ."دشمنانت نادونن و خودت باهوشي، يه اشتباهه

  ."تا يه نفر همين قضيه رو متوجه بشهمدت خيلي زياديه كه منتظر بودم . "مسرورانه از ته دل كرداي  اسقف خنده

  "چيه؟» بركهسنگ درون «معناي : "توقف كرد و ريچارد پرسيد بركهي  اسقف به همراه ريچارد در حاشيه

  ."تو يكي از اين سنگا هستي، ريچارد. "اسقف به سطح آب خيره شد
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  "منظورت اينه كه بيش از يكي وجود داره؟"

  .ه و در دست اسقف نشستسنگي كوچك در هوا به پرواز درآمد

بعضيا هم ديگران رو . كنن تا كارهاي خوب انجام بدن مي بعضيا ديگران رو تشويق. هر كسي يه تأثيري روي ديگران داره"
هرچي . افرادي كه موهبت دارن، بيش از ديگران روي اطرافيانشون تأثير دارن. كشن مي همراه خودشون به جرم و جنايت

  ."ثيرشون هم قويترهموهبت قويتر باشه، تأ

  "داره؟ بركهاين چه ربطي به من داره؟ چه ربطي به سنگ داخل "

باشن، و ها  ديگه باشن، افراد دنياي زندههاي  بيني؟ فرض كنيم كه اينا انسان مي كه سطح آب رو پوشوندنهايي  اين خزه"
تو ايجاد ي  افته؟ امواجي كه بوسيله مي اقيبيني چه اتف مي. "انداخت بركهاسقف سنگ را به داخل ." اين سنگ هم تو هستي

  ."بدون وجود تو، اون امواج بوجود نميومدن. ذاره مي شدن، روي همه اثر

  ."ولي خود سنگ غرق ميشه. پس مردم همراه امواج باال و پايين ميرن"

  ."هيچوقت اينو فراموش نكن. "اسقف لبخندي جدي به او زد

 مني  تو هيچي درباره. كني مي به نظرم داري بيش از حد منو مهم فرض. "نداين پاسخ باعث شد تا ريچارد مكثي ك
  ."دوني نمي

  "محافظ هست كه تو رو نگران كرده؟ي  و حاال چه چيزي درباره. كني، پسرم مي ي بدونم كه تو فكرشايد بيشتر از اون"

توي اين ها  سنگ اشك. شده، دروازه باز شدهاوردن باز هاي  يكي از جعبه. كنه مي محافظ داره فرار. بايد يه كاري بكنيم"
  ."من بايد يه كاري بكنم. دنياست

 معمولي كوبيده شد به هان يه خواهرِي  پس تو، كسي كه همين االن بوسيله. "اسقف لبخند زده و به آرامي متوقف شد." آها"
  "خواي بري و با خود محافظ نبرد كني؟ مي ديوار،

  ."ايد يه كاري انجام بشهب. ولي وقايعي اتفاق افتاده"

بعضي وقتا به هدايت و راهنمايي نياز . اگرچه كه هنوز جوونه. وارن جوون خيلي باهوشيه. بينم كه با وارن صحبت كردي مي"
تك  كنم كه تك مي فكر. كنه، و عاشق اون كتاباست مي اون خيلي مطالعه. "را به سمت خود كشيداي  شاخه اسقف ."داره
  ."كتابا رو بشناسهروي اون هاي  لكه
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د، با خودش كر مينظاره  را نطور كه ريچارد در زير نور ماه اسقفهما. اسقف مشغول تماشاي يك گل بر روي آن شاخه بود
  .وارن نيز همينطور. تصميم گرفت كه احتماالً خودش را بيش از حد باهوش فرض كرده بود

  "توي اين دنيا هست كه چي؟ها  گفتي، كه چي؟ حاال سنگ اشكمحافظ ي  خوب، حاال اينايي كه درباره": اسقف ادامه داد

توي ها  ريچارد، اگه دروازه باز هست و سنگ اشك. "اسقف دوباره بازويش را در بازوي ريچارد حلقه كرده و او را حركت داد
  "اين دنياست، چرا محافظ هنوز ما رو به چنگ نياورده؟ هان؟

  ."ما رو ببلعهي  شايد هر لحظه همه"

تش ركني كه شايد اون االن مشغول خوردن شامش هست و وقتي كه كارش تموم شد، و دست و صو مي پس تو فكر. هاآ"
كه ي با عجله بري و قبل از اينخوا مي رو ببلعه، براي همينم توها  رو پاك كرد، باالخره به خودش زحمت ميده تا دنياي زنده

كني دنياهايي كه فراي دنياي ما هستن  مي وازه رو ببندي؟ فكردستمال پيش بندش رو از روي پاهاش برداره، در محافظ
  "كنن؟ درست مثل شرايط همين دنيا؟ مي اينطوري كار

كنن،  مي دونم كه اين قضايا چطوري كار نمي اصالً. دونم نمي من. "ترس انگشتانش را درون موهايش فرو كردريچارد با اس
  ..."ولي وارن گفت كه 

داره، ولي هنوز بايد خيلي چيزا رو ياد ها  اون استعدادي براي درك پيشگويي. اون فقط يه شاگرده. دونه نمي ووارن همه چيز"
داريم و افرادي كه حق خوندن اونها رو دارن  مي رو اون پايين توي سرداب نگهها  دوني كه چرا ما پيشگويي مي اصالً. بگيره

براي ها  چون پيشگويي. كنيم مي ا االن داريم اين بحث روكنيم؟ دقيقاً به خاطر همون دليلي كه م مي محدود و معين
 تر از چيزيه كه تو قضيه خيلي پيچيده. هم شده آموختههاي  نشده خطرناكن، و حتي گاهي براي ذهن آموختههاي  ذهن
  ."ما رو به چنگ آورده بودي  بيني، وگرنه محافظ تا االن همه مي

  "داري ميگي كه ما در خطر نيستيم؟"

تا زماني كه چيزي به اسم دنياي زندگان وجود داشته باشه، خطر . ما هميشه در خطريم ريچارد. "ي موذيانه زداسقف لبخند
  ."فناپذيرنها  تمام زندگي. هم هست

تو يه فرد مهم هستي، فردي كه توي پيشگوييا ازش نام برده شده، ولي اگه با جهل . "دوباره با مهرباني به بازوي ريچارد زد
توي اين دنيا باشه، به ها  اينكه سنگ اشك. ايي رو انجام بدي، بيشتر خسارت به بار مياري تا خير و خوبيو حماقت كار
  ."سنگ يه وسيله براي رسيدن به اين هدفه. تونه به محافظ اجازه بده كه از طريق دروازه فرار كنه نمي خوديِ خود
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  ."تو باشه اميدوارم كه حق با: "رفتند، ريچارد گفت مي همانطور كه راه

  "حال مادرت چطوره؟. "اسقف نگاهش را باال آورد

  ."توي يه آتيش سوزي. وقتي كه من بچه بودم، اون مرد. "ريچارد به تاريكي شب خيره شد

  "و پدرت چي؟. متأسفم ريچارد"

  "كدومشون؟: "ريچارد زمزمه كرد

  ."ت، جورج پدر خونده"

پدر . "چشمش نگاهي به اسقف انداختي  از گوشه." رال كشته شداون به دست داركن . "ريچارد گلويش را صاف كرد
  "منو از كجا ميشناسي؟ي  خونده

ي، شوتا، درا به او انداخت كه ريچارد قبالً از ديگران ديده بود؛ ديگراني مانند آ انتها و ژرف بيهاي  اسقف يكي از آن نگاه
  ."جورج سايفر مرد خوبي بود. م كه پدرت مردهدونست نمي .متأسفم ريچارد. "خواهر ورنا، دو چيلو، و كيالن

." از طريق تو بود كه پدرم اون كتابو بدست آورد. تو: "كنان گفت زمزمه. ريچارد ناگهان متوقف شده و بدنش به گزگز افتاد
  .كافي مبهم گذاشت تا اسقف براي تأييد مضمونش، مجبور به تكميل آن شودي  را به اندازهاش  جمله

شمرده شده، اين كتابيه كه داري هاي  ترسي كه اسمشو با صداي بلند بگي؟ كتاب سايه مي. "د اسقف بازگشتاندكي از لبخن
  ."بشين ريچارد، قبل از اينكه بيفتي. "اسقف به سمت نيمكتي سنگي اشاره كرد." كني مي ش صحبت درباره

تو؟ تو اون . "ود، ريچارد نگاهش را باال آوردهمانطور كه اسقف در مقابلش ايستاده ب. ريچارد خود را روي نيمكت انداخت
  "كتابو به پدرم دادي؟

بيني ريچارد، همونطوري كه بهت گفته بودم، من و تو آشناهاي قديمي  مي .راستش، من كمكش كردم تا اونو بدست بياره"
  ."بود فقط چند ماهت. كردي مي البته آخرين باري كه تو رو ديدم، داشتي توي بغل مامانت گريه. هستيم

اونموقع از شاديِ داشتن تو داشت منفجر . تونست االن تو رو ببينه مي كاش مادرت. "لبخندي دوردست به لبان اسقف آمد
بيني ريچارد،  مي .كني مي تولدت رو تعديل و خنثيي  گفت كه تو يه موهبتي هستي كه نفرين و پليديِ نحوه مي .ميشد

  ."من خيلي روي تو حساب باز كردم. تعادل هستيي  تو خودت زاده. هاست زندهتعادل چيزيه كه محور همه چيز در دنياي 

  "چرا؟. "كرد كه زبانش به سقف دهانش چسبيده مي ريچارد حس
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بيش از سه هزار سال . "خيره شدندها  به نظر رسيد كه چشمان اسقف به دور دست." هستي بركهچون تو يه سنگ داخل "
ما در طول اين زمان اميدوار . از اونموقع به بعد، كسي با اين موهبت به دنيا نيومده. پيش، جادوگرا جادوي كاهشي داشتن

چند نفري بودن كه توانايي استفاده از اون رو بدست آوردن، ولي . بوديم، ولي هيچكس، تا قبل از تو، به اين دنيا نيومده
  ."تو موهبت هر دو جادوي افزايشي و كاهشي رو داري. كدوم موهبتش رو نداشتنهيچ

  !"ديوونه شدي؟! چي؟. "ريچارد به سرعت ايستاد

  ."بشين، ريچارد"

به دليلي، ناگهان . ابهتش ريچارد را وادار به نشستن بر نيمكت كرداسقف، نگاه نافذش و حضور پر قدرت موجود در لحن آرامِ
اسقف يك سر و رسيد كه گويي  مي به همان ميزان سابق بود، ولي به نظراش  اندازه. رسيد مي سيار بزرگاسقف به نظرش ب

  .لحن صدايش نيز با ابهت شده بود. گردن باالتر از او ايستاده است

ارهاي تو مثل يه گاوميش هستي كه دائماً حص. كني مي تو داري دردسراي زيادي رو براي من ايجاد. حاال به من گوش كن"
ريسك قضيه باالتر از اونه كه بتونيم به تو اجازه بديم تا . كنه مي شكنه و محصوالت كشاورزي رو لگدمال مزرعه رو مي

كني كه داري كار درست رو انجام ميدي، ولي اون  مي دونم كه خودت فكر مي .خواد بكني مي بدون آگاهي، هر كاري دلت
  .من قصد دارم كه تو رو آموزش بدم. كمبود دانش هستمشكل تو . كنه مي گاوميش هم همين فكر رو

كني، ولي بهتره كه به زودي اونا رو بپذيري، وگرنه مدت  نمي خوام بهت بزنم رو باور مي اگرچه كه بعضي از حرفايي كه"
  ."نيستموني، چون تا زماني كه حقايق رو نپذيري، اين قالده قابل باز شدن  مي خيلي زيادي رو توي اين قالده باقي

  ."تونن قالده رو دربيارن مي بهم گفته بودن كه خواهرا"

توانست جايش را با آن  مي داشت، يا اينكه مي نگاه چشمان اسقف باعث شد تا ريچارد آرزو كند كه زبانش را در دهانش نگه
  .دو خواهري كه قرار بود در معرض عموم شالق بخورند، عوض كند

. ني، توانايي خودت رو قبول كني، قدرت واقعي خودت رو قبول كني، اين قالده باز ميشهفقط وقتي كه تو خودت رو قبول ك"
اينو نداريم كه  قدرت خودت به ما كمك كني، ما تواناييكه بتوني با تا قبل از اين. ردنت بستياهان رو دور گتو خودت راد
  .ببيني و اينكه خودت رو بپذيريتنها راهي كه بتوني به اين شكل به ما كمك كني اينه كه آموزش . اونو دربياريم

مشكل تو، مشكلي كه بيشتر . درستي پيدا كني ا دركمحافظ و خالق و طبيعت اين دنيي  حاال، اول از همه، بايد درباره"
  .كنيد دنياهاي ديگه رو به حسب همين دنيا درك كنيد مي مردم دارن، مشكلي كه وارن داره، اينه كه شما سعي
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اگرچه كه هر كدومشون از . هستن كه بين دو نيروي متضاد تقسيم شدنهايي  محافظ، هرج و مرج خوبي و پليدي، خالق و"
اونا همديگه رو . اشته باشهديگري وجود د امكان نداره كه يكيشون بدون ديگري متنفره، ولي متكي به همديگه هستن، و

  ."كنه مي نيا، اين تعادل رو حفظدر اين دها  ما انساني  اونا، مقابلهي  مقابله. كنن مي تعريف و تعيين

  .شوداش  اگرچه كه ريچارد دهانش را بسته نگه داشته بود، اما نتوانست مانع از آمدن اخمي به چهره

بدون وجود . اين روح در اين دنيا به شكوفايي ميرسه. گيره، روح زندگي ايجاد ميشه مي خالق، حيات منشأي  از ناحيه"
  .شد بدون وجود مرگ، زندگي بي پايان مي. وجود نخواهد داشت اي ندگيمحافظ، بدون وجود مرگ، هيچ ز

 متولد شده زنده ميره؟ جايي كه تمام كودكان نمي توني حتي توي خيال خودت دنيايي رو تصور كني كه هيچكس توش مي"
 تا ابد زندهها  رسن؟ جايي كه تمام درخت مي زنن، به رشد و رونق مونن؟ تا ابد؟ جايي كه تمام گياهايي كه شكوفه مي مي
  زنن و تبديل به يه درخت ميشن؟ مي جوونهها  مون و تمام دونه مي

اگه نتونيم هيچ حيووني رو بكشيم يا گياهي رو برداشت كنيم، اگه همشون تا ابد زنده بمونن و  افته؟ مي اونوقت چه اتفاقي"
ها  از گرسنگي شديد و زجرآور؟ دنياي زنده ابدي كنيم؟ يه زندگيِمرگي نداشته باشن، ما چطور غذا براي خودمون تأمين 
  .بره مي غرق در آشوب ميشه و خودش رو براي هميشه از بين

توي ابديت، زمان هيچ . كنيد مي شما با توجه به شرايط اين دنيا به اونجا فكر. دنياي زيرين، ابديهها  مرگ، يا به تعبير بعضي"
  .ي محافظ، يه ثانيه يا يه سال معنايي ندارهبرا. ندارهاي  ه، هيچ بعد و اندازهرمعنايي ندا

خادمين ي  عجله .زمان رو درك كنه تونه بعد مي كنن هست كه اون مي از طريق افرادي در اين دنيا كه به محافظ خدمت"
اون براي پيروزي و . كنن مي بره، چون اين خادمين، زمان رو درك مي اون رو پيشي  به محافظ هست كه تالش و مبارزه

هم مشتاق ها  ست، و اين انسان كنن فريبنده مي محافظ به كساني كه كمكشهاي  وعده. نياز دارهها  قيتش به زندهموف
  ."رسيدن به پيروزي محافظ هستن

  "چه نقشي توي اين ماجرا دارن؟ها  خوب پس زنده"

نور و : داريم مي داي از هم نگهرو جها  كنيم و اون مي نظم و اصول، هرج و مرج و آشوب رو تفكيك و تعريفي  ما بوسيله"
  .ما تعادل هستيم. تاريكي؛ عشق و نفرت؛ خوبي و پليدي

هواي باالي سرمون خالق هست، اعماق پايين دستمون . شناور بودن بركههستيم كه روي سطح هايي  ما مثل همون خزه"
ميرن، اين  ها مي ميشه و وقتي كه انسان خالق به پايين اومده، در اين محل شكوفاي  كه از ناحيهها  روح زنده. محافظ هست

  .پايين ميرهها  روح به سمت دنياي مرده



١٤ 

 

 

محافظ مثل همون لجني . كنيم مي ش پليد بودن قضاوتي هست كه ما درباره. ولي معناش اين نيست كه مرگ يه چيز پليده"
ت، نزديك به محافظ گرفته تا ارواح مردگان همه جا ساكن ميشن، از اعماق آشوب و نفر. جمع ميشه بركهه هست كه تَ

  .به اينه كه ابديتشون رو در گرماي اون نور سپري كننها  زنده اميد. ها، نزديك به نور خالق نزديك به خالق، نزديك به زنده

جادو، عنصري . كنيم مي مختلف زندگي هستن رو از هم جدا و تفكيك مراحلهستيم كه دنياهايي كه مربوط به ها  ما زنده"
  .تعادلهي  جادو، همون نقطه. كه به اين دنيا قدرت مورد نياز براي اين كار رو ميدههست 

ولي همزمان براي . براي اين كار نياز داره تا جادو رو نابود كنه. رو ببلعه و پيروز بشهها  خواد تا دنياي زنده مي محافظ دلش"
  ."نهك تعادل رو يك طرفهفاده كنه تا اين پيروزيش، بايد از جادو است

و اونوقت جادوگرا قدرت اينو . "هاي سرگشتگي و حيرت نگه دارد آبي  كرد تا سرش را باالتر از سطح تيره مي تالشريچارد 
  "دارن كه روي اين تعادل تأثير بذارن؟

لي لبخندش به شك." تو هر دو طرف جادو رو داري. آره. "يك انگشتش را باال گرفت. اسقف هنوز باالي سر او ايستاده بود
  .اين باعث ميشه كه تو يه فرد شديداً خطرناك باشي، ريچارد. "كردكه نفس ريچارد را قطع اي  به گونهناگهاني محو شد 

افراد خوبي وجود دارن كه اگه از . تو هر دو طرف موهبت رو داري؛ تو قدرت ترميم كردن، يا نابود كردن حجاب رو داري"
 تو رو چشم بهم زدنرو نابود كني، حاال چه عمداً يا اشتباهاً، ظرف يه  ماي  قدرت تو خبر داشتن، از ترس اينكه تو همه

  ."كشتن مي

  "تو چي؟ تو هم يكي از اونايي؟"

وجود و دخالت تو باعث شد . شمرده شده رو بدست بيارههاي  كردم كه كتاب سايه نمي اگه منم از اونا بودم، به پدرت كمك"
جادوي مورد نياز براي دروازه رو تأمين كرد و  ،در ضمن همين كار تا خطري كه خيلي به ما نزديك بود برطرف بشه، ولي

پذيرفتم، چون عواقب انجام ندادن چنين  مي اين يه ريسكي بود كه من بايد. احتمال خطري بزرگتر در آينده رو به وجود آورد
  ."ري به وجود ميادبزرگتي  ولي اگه اون مشكلي كه ايجاد شده اصالح نشه، در نهايت فاجعه. كاري، يه فاجعه بود

  "حجاب چيه؟ جاش كجاست؟"

ما . حجاب داخل اون عده از كسانيه كه داراي جادو هستن. "به پيشاني ريچارد زداي  اسقف دستش را دراز كرده و تقه
وقتي كه حجاب پاره . براي همينه كه تعادل براي كسايي كه داراي موهبت هستن اينقدر مهمه. اون هستيمهاي  نگهبان
  .هرچي بيشتر تعادل بهم بخوره، حجاب بيشتر پاره ميشه. اين تعادل بهم خوردهميشه، 
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زندگي ي  محافظ نياز به خالق داره تا اون رو بوسيله. كنه و محافظ بر قلمرو خودش مي خالق بر قلمرو خودش حكومت"
  ."كنه مي ادل رو حفظحجاب اين تع. تجديد بدهي  تغذيه كنه، خالق هم به محافظ نياز داره تا به زندگي اجازه

اونا محافظ رو فقط به عنوان . اين ديدگاه، در نگاه بسياري از افراد كفرگويي به حساب مياد. "اسقف شديداً جدي بودي  چهره
ي  چون همه معكوس رو به بار مياره،ي  نتيجه ولي انجام چنين كاري نهايتاً. بينن كه بايد نابود بشه مي يه وجود پليد

  ."نو از بين مير ماسه در مقابل سيل، شسته ميشني  يه كپهمثل ها  زندگي

  "خوره؟ مي حاال فرض كنيم كه من هر دو طرف جادو رو داشته باشم، اونوقت كه چي؟ قدرت من به چه دردي"

سازن،  بعضيا درمانگر هستن، بعضيا اشياء جادويي مي. بيشتر جادوگرا يه استعدادي دارن كه به سمت خاصي متمايل ميشه"
طي سه هزار سال گذشته حتي يه جادوگر  .نادرترين نوع جادوگر، جادوگراي جنگ هستن. پيشگوها هستن ،ادرتر از اونن

  ."تا اينكه تو به دنيا اومدي. جنگ هم متولد نشده بوده

  ."از اسمش خوشم نمياد. "ريچارد كف دستش را كه عرق كرده بود به شلوارش ماليد

اولين معنا اينه كه جادوگراي . چيز توي جادو كنن، درست مثل همه مي ديگه رو تعديلجادوگر جنگ دو معنا داره كه هم"
دومين معنا اينه كه اونا . تونن حجاب رو پاره كنن، خرابي و مرگ به بار بيارن، و در يك كالم، جنگ ايجاد كنن مي جنگ

جنگ باشي معناش اين نيست كه پليد  گرِاينكه يه جادو. محافظ رو دارنهاي  جادوي مورد نياز براي جنگيدن با قدرت
معناش اينه كه تو توانايي . كنن مي دفاع اين كارو محافظت از افراد بيجنگن، براي  مي بسياري از افرادي كه. باشي، ريچارد

  ."و قابليت اون رو داري كه زندگي اونقدر برات مهم باشه كه براش بجنگي و از بيگناها دفاع كني

گذاري  و آن فرد نشانه. بتواند براي پيوند زندگي بجنگد ،ستت اد حقيقوولتا مبادا آنكه م«: "ار كردريچارد با خودش تكر
  "».است بركهشده؛ او سنگي در 

ارزشي قائل نيست، به نظر مياد كه بعضي ها  كنه براي پيشگويي مي به عنوان كسي كه ادعا. "اسقف يك ابرويش را باال برد
گذاري  زنم كه تو نشانه مي خرفت نكرده باشه، حدسمنو كامالً  اگه پيري. رو بلديها  يترين قسمتاي پيشگوي از اساسي

  ."يشد

من از  يعني ميگي كه زندگيِ. "را حس كنداش  توانست زخمِ بر روي سينه مي زمان ريچارد با تكان سرش تأييد كرده و هم
  "ريزي شده؟ ، همونطوري كه از پيش برنامهزندگيم رو طي كنم قبل تعيين شده؟ اينكه فقط قراره من اين مسيرِ
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رسونن كه تو ظرفيت و امكان انجام يه  مي فقط اين معنا روها  پيشگويي. ريزي نشده زندگي از پيش برنامه. نه ريچارد"
و براي همينه كه يادگيري اينقدر براي ت. تو خودت توانايي اين رو داري كه بر روي وقايع تأثير بذاري. كارهايي رو داري

  .مهمه

 ترين بخش از وجود خودت آسيب اگه اين كارو نكني، به حياتي. مهمترين چيز اينه كه ياد بگيري تا خودت رو قبول كني"
توني خودت رو به هرج و مرج و  مي اگه بخواي بدون درك كارها، اونا رو انجام بدي، .آزادتي  يعني به اراده: رسوني مي

  .آشوب بكشوني

به درون تو اميد . رو داشتيها  اومدي، من به تو اجازه دادم زنده بموني، چون تو قابليت انجام خوبي وقتي كه تو به دنيا"
  ."يه تهديد حساب مياياي  ولي تا زماني كه هر دو سمت جادوت رو نپذيري، براي هر موجود زنده. زندگي وجود داره

  "چيه؟ها  سنگ اشك. "كند مي كه تمام دنيا او را لهكرد  مي حس. خواست تا موضوع بحث را عوض كند مي ريچارد شديداً

توي اين دنيا، به شكل . توي دنياي مردگان، به عنوان يه نيرو هستها  سنگ اشك. "را اندكي باال انداختاش  اسقف شانه
  .يه شيء كه داراي قدرت هست وجود داره، و معرف و نمايانگر اون نيرو هست

داره، جايي كه باعث ميشه نفوذ  مي ه محافظ رو در اعماق بيكران دنياي خودش نگههست كاي  مثل يه وزنهها  سنگ اشك"
  ."اون در اين دنيا، تا حد تعادل كاهش پيدا كنه

  ."پس اگه سنگ اينجا هست و اين وزنه از روش برداشته شده، اون از زندانش آزاد شده"

چيزي ف يك ابرويش را پرسشگرانه باال برد، اما ريچارد اسق" مگه نه؟. ما مرده بوديمي  اگه اين قضيه حقيقت داشت، همه"
هستن اي  ديگههاي  قفل. كنه مي هست كه محافظ رو در وراي اين دنيا محبوسهايي  يكي از قفلها  سنگ اشك. "نگفت

  .كنه تا اون در جاي خودش بمونه مي فعالً جادو كمك. كه هنوز پابرجا موندن

افرادي مثل تو، به شكل ناصحيحي استفاده بشه، ي  داره كه اگر توي اين دنيا بوسيلهاين قدرت رو ها  اگرچه كه سنگ اشك"
دوني، اين سنگ قدرت اينو داره كه هر روحي رو به  مي آخه. تعادل رو از بين ببره، و حجاب رو پاره و محافظ رو آزاد كنه

از روي نفرت ازش استفاده بشه، بخاطر ه بشه، ولي اگه به اين شكل از سنگ استفاد. اعماق بيكران دنياي زيرين تبعيد كنه
  .بره مي كنه و حجاب رو از بين مي قدرت تزريقها  پليديي  خودخواهي ازش استفاده بشه، به ناحيه

بايد برگردونده بشه به ها  سنگ اشك. هر دو طرف جادو رو داشته باشه ترميم ميشه كسي كه موهبتي  حجاب فقط بوسيله"
  .ارهجايي كه بهش تعلق د
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، زماني كه هنوز فرصت باقيه بتونه تا ديگه رو سالم نگه داريم، تا روزي كه يه نفر مثل توهاي  ما بايد تالش كنيم كه قفل"
هاي  كنن تا قفل مي خادمينش سعي. در اين مدت، محافظ در اين دنيا نفوذ و قدرتش بيشتر ميشه .اين قفل رو ترميم كنه

  ."راي رها كردن محافظ وجود دارهباي  ديگههاي  راه. ديگه رو بشكنن

  ..."من مطمئني؟ شايدي  تو درباره... آن"

ما از جادوي افزايشي ساخته هاي  حفاظ. تو خودت همين امشب اين قضيه رو با عبور كردن از اون حفاظ دم در ثابت كردي"
  ."اده كنها نفوذ كني اينه كه هانت از جادوي كاهشي استفتنها راهي كه تو بتوني به اون. نشد

  ."شايد هان من، جادوي افزايشي من، فقط قويتر بوده"

  "گم؟ مي درست. به سمت هر دو برج. كشيده شده باشيها  بايد به سمت برج مي گمشدگان عبور كردي،ي  وقتي كه از دره"

  ."ممكنه كه فقط اتفاقي با اونا برخورد كرده باشم"

داخل . رو داشتن قدرت جادوگرايي ساخته شدن كه هر دو نوعِي  بوسيلهها  اون برج. "اسقف نفسي از روي خستگي بيرون داد
  ."برداشته باشيها  چيزي از اون ماسه ،شك دارم كه تو. جادوگريي  ماسه. سفيد وجود دارهي  برج سفيد، ماسه

  "جادوگري چي هست؟ي  و اصالً ماسه. كنه نمي اين چيزي رو ثابت"

ها  فقط به صورت اتفاقي در هنگام عبور از كنار برج. گذاري نيست و تقريباً قابل قيمتجادوگري به شدت ارزشمنده، ي  ماسه"
بخشيدن، و اون ها  جادوگري، استخون جادوگرايي بوده كه نيروي زندگيشون رو به اون برجي  ماسه. هست كه بدست مياد

كه باهاش رسم هايي  ماسه به طلسماين . اين ماسه يه نوع جادوي خالص شده هست. به شكل بلور دراومدهها  استخون
تونه  مي سفيد ترسيم بشه، جادوگريِي  طلسمي كه به درستي با ماسه. خوب و چه بدهاي  بشن، قدرت ميده، چه طلسم

  .كمك يا حمايت محافظ رو در اين دنيا ايجاد كنه

  "سياه برداشتي، مگه نه؟ي  در عوض تو يمقدار از ماسه"

  ."خواستم، همين مي من فقط يه ذره. خوب، آره"

ي  نتونسته هيچ ماسهها  ريچارد، هيچ جادوگري از زمان ساخته شدن برج. فقط يه ذره. "اسقف سرش را در تأييد تكان داد
مثل . تونه اون رو از يه برج سياه برداره نمي هيچكس جز فردي كه جادوي كاهشي داره،. جادوگري سياهي رو بدست بياره

  ."اون ماسه ارزشمندتر از اون چيزيه كه بتوني تصورش رو بكني. افظت كنسياه محي  جونت از اون ماسه
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  "كنه؟ مي چرا؟ مگه چه كاري"

 ريزش،ي  سياه، حتي يه دونهي  ماسه. كنن مي اونا همديگه رو خنثي. سفيدهي  جادوگري سياه، نيروي مقابل ماسهي  ماسه"
سياه، كل طلسم ي  اون يه دونه از ماسه. فاسد و آلوده كنهتونه يه طلسمي كه براي جلب حمايت محافظ ترسيم شده رو  مي

  ."چندين مملكت ارزش دارهي  سياه، سالحي هست كه به اندازهي  يه قاشق ماسه. كنه مي رو نابود

  ..."تونسته  مي هنوزم اين قضيه: "ريچارد گفت

پيشگوهاي . ت قصر پيشگوها به كار بردنآخرين جادوگرايي كه با هر دو موهبت به دنيا اومده بودن، جادوشون رو در ساخ"
دونستن كه دوباره يه نفر با هر دو طرف جادو به دنيا مياد، يه جادوگر جنگ به دنيا مياد، و بنابراين جنگل  مي اون زمان

كسي كه با جادوي كاهشي متولد شده باشه، به سمت اون مكان . رو ايجاد كردنها  هاگن رو هم ايجاد كردن و مريسويت
  .شه تا در اونجا نبرد كنه كشيده مي. شه ده ميكشي

"قدرتت ايجادي  جنگل هاگن يه مجراي خروجي براي طرف ديگه. افزايشي تو رو بكشه قالده مانع از اين ميشه كه موهبت 
  ."تونن برات تأمين كنن نمي اين چيزيه كه خواهرا. كنه مي

 خودش مانند ناله و التماسي در ميان يك بوران به نظر لحن صدايش به گوش." ولي من از شمشير حقيقت استفاده كردم"
  ."اين كارِ شمشير بود. "رسيد مي

فقط كسي كه به همون شكل . هر دو نوع جادو رو داشتن ساخته شده جادوگرايي كه موهبتي  شمشير حقيقت هم بوسيله"
و تو . شمشير با تمام ظرفيتش استفاده كني توني از مي فقط تو. تونه تمام ظرفيت اون رو به كار بگيره مي متولد شده باشه

  .هنوز اين كارو نكردي

موهبت . نيازي به اون نداريا كمكي براي تو هست، ولي حتي با اين وجود، براي كشتن مريسويت اين شمشير يه ابزارِ"
توني مريسويتا رو  مي مباز. اگه حرفمو باور نداري، شمشير رو بذار و فقط با چاقوي خودت برو به جنگل هاگن. خودت كافيه

  ."بكشي

اونا حتي موهبت رو هم نداشتن، چه برسه به اينكه جادوي كاهشي داشته . از اين شمشير استفاده كردناي  افراد ديگه"
  ."باشن

كمكي هست، درست ي  اين يه وسيله. اين شمشير براي تو ساخته شده بوده. كردن نمي اونا واقعاً از جادوي شمشير استفاده"
كمكي هست، كه همگي در طول ي  كمكي هست، همونطور كه مريسويت يه وسيلهي  طور كه پيشگويي يه وسيلههمون

  ."زمان براي تو فرستاده شدن
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  ."فكر نكنم كه من بتونم يكي از اين جادوگراي جنگ باشم"

  "خوري؟ مي تو گوشت"

  "اين ديگه چه ربطي داره؟"

. عديل كننت دن و قدرتشون رو مي رو تعديل كنن، كارهايي كه انجام جادوگرا بايد خودشون. تو فرزند تعادل هستي"
  ."پرهيز اونا از گوشت، تعادلي در مقابل كشتاري هست كه گاهي بايد انجام بدن. خورن مي جادوگراي جنگ به ندرت گوشت

  ."تونم باور كنم كه جادوي كاهشي داشته باشم نمي متأسفم آن، ولي اصالً"

گيره كه چطور از تو  مي هر زماني كه تو با جادو مواجه ميشي، هانت بيشتر ياد. اك هستيبراي همينه كه تو اينقدر خطرن"
كنه تا رشد كنه،  مي راداهان به هانت كمك. به تو خدمت كنه، ولي تو از اين يادگيري باخبر نيستي چطور دفاع كنه، اينكه

  .اگرچه كه تو از اين سير و پيشرفت آگاه نيستي

 جادوگريِي  ليل بعضي كارها رو درك كني، اونا رو انجام ميدي، مثل وقتي كه به سمت ماسهتو بدون اينكه اهميت يا د"
  ."استخون گرد اسكرين رو از آدي گرفتيسياه كشيده شدي و اونو برداشتي، يا وقتي كه 

  "تو آدي رو هم ميشناسي؟. "هم رفتندابروهاي ريچارد در

  ."شمرده شده رو به دست بياريمهاي  عبور كنيم، تا بتونيم كتاب سايهآره، اون به من و پدرت كمك كرد كه از گذرگاه "

  "كني؟ مي گرد صحبت كدوم سنگي  حاال درباره"

  .ريچارد نشاني بسيار كوچك از نگراني را در چشمان اسقف ديد

. يادهاون يه شيء با قدرت خيلي ز. آدي يه استخون گرد داشت كه همه طرفش عكس يه حيوون وحشي حكاكي شده بود"
  ."كشوند مي جادوي كاهشيِ تو بايد تو رو به سمت اون سنگ

من همچين چيزي رو توي . "بودريچارد يادش آمد كه چنين استخوان گردي را بر روي يكي از طبقات باال دست ديده 
ناش اينه كه من شايد مع. ديگران برنمي دارمي  چيزي كه مال من نباشه رو از خونه. اون ديدم، ولي اونو برنداشتمي  خونه

  ."واقعاً جادوي كاهشي ندارم
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اينكه اونو برنداشتي، معناش اينه كه چون در اون زمان هنوز . نه، تو متوجه اون استخون شدي. "اسقف كمرش را صاف كرد
سياه ي  كافي رشد نكرده بود تا تو رو به همون شكلي كه به سمت ماسهي  به اندازه ن رو به گردنت نداشتي، قدرتتراداها

  ."كشيد، به سمت استخون اسكرين بكشونه

  "شه؟ حاال كه اين استخونو برنداشتم، مشكلي ايجاد مي. "مكث كرداي  ريچارد لحظه

 خودش. كنه مي آدي با جونش از اون استخون محافظت. نه. "عي و زوركي بودبه نظر ريچارد، لبخندش تصنّ. آن لبخند زد
  ."ازش بگيري وني اونتو مي در آينده. همهمچقدر اون استخون  دونه كه مي

  "كنه؟ مي حاال اين استخون چكار"

كسي مثل تو، با هر دو نوع قدرت استفاده ي  وقتي كه از اون استخون بوسيله. كنه تا از حجاب محافظت بشه مي اون كمك"
توني  مي .نه تا دو دنيا از هم جدا بموننك مي اسكرين يه نوع نيرو هست كه كمك. كنه مي بشه، قدرت اسكرين رو احضار

  ."محافظينِ مرزِ ميان دو دنيا هستنها  بگي كه اسكرين

  "خواد به محافظ كمك كنه؟ مي اگه اون استخون به دست افراد نادرستي بيفته چي؟ يه نفر كه دلش"

من ديگه كارايي دارم كه بايد بهشون  .زياد از حد نگراني ريچارد. "اسقف پيراهن او را كشيده و ريچارد را به حركت واداشت
بگير كه هانت رو  ياد. نهايت تالشت رو بكن، فرزندم، و مطالعه كن. حاال ديگه بايد منو تنها بذاري كه به كارام برسم. برسم

  ."بگيري اگه قرار باشه كمكي به خالق بكني، بايد اول ياد. لمس كني، و بتوني اونو كنترل كني

  .خيره شده بودها  آن به دوردست. اسقف برگرداند ريچارد رويش را به سمت

  "رو به دست بياره؟ چه نفعي براش داره؟ هدفش چيه؟ها  خواد دنياي زنده مي آن، چرا محافظ"

. رو در خود ببلعهها  محافظ وجود داره تا زنده. در تقابل با زندگيهمرگ . "پاسخ اسقف با صدايي نرم و دور به گوش رسيد
  ."نفرتش همون اندازه ابدي هست كه زندانش در مرگ ابديه. هيچ حد و مرزي ندارهنفرتش از زندگي 
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رفت. چندین روز بود که خود را در اتاقش حبس کرده و  می و به سمت پل سنگی هبود ریچارد غرق در افکار و اوهام خود
 اکنون .داد می آمدند تا با او تمرین کنند، فقط تالشی نصفه و نیمه انجام می مشغول فکر کردن بود. هنگامی که خواهرها

  خود را لمس کند.ترسید که مبادا بتواند هان  می

 وارن، روز و شب در سرداب مشغول بود و چیزهایی که ریچارد به او گفته بود را بررسی کرده و به دنبال اطالعات بیشتر
توانست، چرا هنوز از  می بود، در غیر این صورت اگر محافظ می هاي اسقف درست باید قسمتی از حرف می گشت. حداقل می

  دروازه استفاده نکرده بود؟

براي مدتی  خواست تا می کرد که سرش نزدیک است منفجر شود. فقط دلش می ریچارد نیاز داشت تا کمی قدم بزند. حس
  از قصر دور باشد.

  "گشتم. می داشتم دنبالت"ناگهان پاشا در کنارش ظاهر شد و گفت: 

  "براي چی؟"رفت به جلوي خود خیره ماند.  می ریچارد همانطور که راه

  "باشم. تاست پیشخو می فقط دلم"

  "خوب، من دارم میرم اطراف شهر قدم بزنم."

  "تونم همراهت بیام؟ می روي بدم نمیاد. منم از یه پیاده"ي باال انداخت. ا پاشا شانه

بود. هواي آن روز  Vاش به حالت  اش را پوشیده بود، همان که یقه پاشا لباس نازك شاه بلوطیریچارد نگاهی به او کرد. 
هاي طالیی حلقوي بزرگی  ظاهراً به درد بخور بود. گوشوارهبود. حداقل پاشا ردایی بنفش رنگ بر تن داشت که  نسبتا سرد

را بر روي خود داشت. در این لباس بسیار ها  اش ست بوده و همان طرح د. کمربندش نیز با گردنبند طالییبه گوش کرده بو
  مناسبِ گردش در خارج از شهر نبودند.هایش چندان  رسید، اما لباس می دلکش به نظر

  "اون کفشاي راحتی به دردنخور رو پوشیدي؟"
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اینا رو سفارش دادم برام بسازن، فقط "اش را به او نشان دهد.  چرمیِ تزئین شدههاي  پاشا یک پایش را جلو گرفت تا چکمه
  "روي. براي اینکه بتونم همراه تو بیام پیاده

آن  که به پاشا گفته بود یکه در آن زمان آورداند. ریچارد به یاد  که، سفارشی ساخته شده ریچارد با خودش غر و لند کرد
دن او از خود، احساساتش را خواست اکنون نیز با دور کر نمی آید، چقدر پاشا ناراحت شده بود. دلش نمی لباس آبی به تنش

بشاش و شاد در ي  وجود یک چهرهکر کرد که شاید دار کند. پاشا فقط سعی داشت او را خوشحال کند. با خودش ف جریحه
  کنارش، برایش مفید باشد.

  "تونی همرام بیاي، البته در صورتی که فکر نکنی قراره همش باهات صحبت کنم. می خوب، باشه. فکر کنم"

  "کنه. می همین که باهات راه بیام خوشحالم"پاشا لبخندي وسیع زده و بازوي او را گرفت. 

نیایند. آنهایی  به سمتشها  شد تا بیشتر زن کردند، وجود پاشا در کنار او حداقل باعث می می داخل شهر عبور هنگامی که از
شدند. آنهایی که حتی در مقابل نگاه  می شدند، مستحق نگاهی خشمگینانه از جانب پاشا می که با کمال پررویی به او نزدیک

از بابت نیشگون ها  شدند: تماسی کوچک از هانِ پاشا. زن می ريگکردند، مستحق چیز دی می خشمگین او نیز مقاومت
  کردند. می کردند، فریادي کشیده و خودشان را گم و گور می نامرئی که احساس

خواستند یک جادوگر با جادوي افزایشی  می کرد که چرا قصر در پی متولد کردن جادوگران بود. آنها می ریچارد اکنون درك
  د.و کاهشی بدست آورن

  و اکنون یک نفر با این ویژگی داشتند.

عصرگاهی روشن شده بود، باال رفتند. ریچارد در فضاي باز و کوهستانیِ  که در نور طالیی خورشیدهایی  در سکوت از تپه
کرد. ناگهان آرزو کرد  می کرد. اگرچه که این فقط یک توهم بود، اما احساس آزادي می باالي شهر احساس بهتريهاي  تپه

به شدت آشفته و نگران بود. چندین روز بود که براي مالقات با گرچ بیرون نیامده بود. احتماالً گرچ  نمی که پاشا همراهش
  شده بود.

 که اسقف زده بود حقیقت دارد یا نه، وهایی  دانست آیا تمام حرف نمی دانست که باید چه کاري انجام دهد. نمی ریچارد دیگر
  د، یا راست.شاسقف دروغ باهاي  بیشتر وحشت داشت، اینکه حرف دانست که از چه چیز نمی

د. رون کشیده و وادارش کرد تا توقف کنقش بیمحکم شد که ریچارد را از افکار عمیاي  دست پاشا بر روي بازویش به گونه
کشید، بفهمد  می نفس تنفس پاشا که داشت با دهانشي  توانست از نحوه می کرد. ریچارد می پاشا مضطربانه به اطراف نگاه

  که او ترسیده است.
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  "چی شده؟"کنان گفت:  ریچارد زمزمه

  "کنم بیا برگردیم. می ریچارد، یه چیزي اینجا هست. خواهش"کرد.  می اطراف را جستجوهاي  نگاه پاشا صخره

ر کرد. ریچارد هیچمنحصر بفرد آن هواي ساکن بعداز ریچارد شمشیر را کشید. صداي زنگ کرد،  نمی چیزي را حس ظهر را پ
  د که او را ترسانده بود.کن می کرد، اما واضح بود که هانِ پاشا چیزي را احساس نمی هیچ احساس خطري

  پاشا فریاد کوتاهی سر داد. ریچارد در جاي خود چرخید. سرِ گرچ از پشت یک صخره بیرون آمده بود. پاشا عقب عقب رفت.

  "زنه. نمی چیزي نیست، اون آسیبی بهت"

  نیش خود را به نمایش گذاشت.هاي  ایستاد، به حالت آزمایشی لبخندي زده و دندان می گرچ همانطور که با تمام قد بلندش

  "بکشش! این یه جونور وحشیه! بکشش!"پاشا با فریاد گفت: 

  "پاشا، آروم باش. اون کاري باهات نداره."

دانست چه کاري انجام دهد. ریچارد  نمی کرد و می ریچارد به پاشا نگاهپاشا بازهم عقبتر رفت. گرچ همانطور ایستاده و از 
  متوجه شد که ممکن است پاشا از قدرتش براي آسیب زدن به گار استفاده کند، بنابراین خودش را میان آن دو قرار داد.

  "ریچارد! برو کنار! باید بکشیمش! این یه جونور وحشیه!"

  "سمش. پاشا...اون کاري باهات نداره. من میشنا"

کرده و اي  و پا به فرار گذاشت. رداي بنفش رنگش در پشت سرش به اهتزاز درآمده بود. ریچارد ناله هپاشا پشت به آنها کرد
  رفت. ریچارد اخمی به گرچ کرد. می پرید و از تپه به پایین می دیگري  به صخرهاي  او را تماشا کرد که از صخره

  "ش؟! چرا خودتو به آدما نشون میدي؟!چت شده؟! مجبور بودي بترسونی"

به لرزه افتادند، هایش  آویزان شده و جانور شروع به ناله کرد. هنگامی که بالهایش  گرچ پژمرده شدند. شانههاي  گوش
  ریچارد به سمت او رفت.

  "الی نداره.بیا، اشک"گرچ نگاهش را بر زمین انداخت.  "خوب، حاال دیگه کار از کار گذشته. حاال بیا تو بغلم."
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دستانش را به دور  وها  ریچارد بازوانش را به دور جانور بزرگ و خزپوش قرار داد. باالخره گرچ نیز واکنش نشان داد. بال
اي، ریچارد را از روي صخره پایین کشیده و بر روي زمین با او  با خوشحالی غرغر کرد. پس از لحظهو  ریچارد گذاشته

  خندید. می اش را قلقلک داد تا اینکه گرچ از شادي و سینه گرفتا گرچ کشتی کشتی گرفت. ریچارد آنقدر ب

 موي کیالن را نگهي  را در جیب ریچارد گذاشت، جایی که او دستههایش  پس از آنکه آرام گرفتند، گرچ نوك یکی از پنجه
نگاهی به ریچارد انداخت. باالخره تبر بودند، ي  دستهي  و بزرگش که به اندازه داشت. جانور از زیر ابروهاي پرپشت می

  ریچارد متوجه شد که منظور گرچ چیست.

  "نه. نه، این همون زن نبود. این یه نفر دیگه بود."

 آن را نداشت تا توضیح بدهد که دسته مویی که همیشه به آن نگاهي  شد. ریچارد حوصله گرچ اخمی کرد. او متوجه نمی
  ا دیدن اشتیاق گرچ، با دوست پشمالویش کشتی گرفت.د، متعلق به پاشا نیست. در عوض بکن می

یح دهد که گرچ دوست توض خواست پاشا را بیابد و براي او می بود. روشنتاریک و هنگامی که ریچارد به قصر رسید، هوا 
  کرد. زیادي را طی کرده باشد، خواهر ورنا او را پیداي  جانور خطرناك نیست. درعوض، پیش از اینکه فاصله اوست و یک

تو به اون بچه گاري که توي سرزمین وحشی بود و بهت گفته بودم بکشی، غذا دادي؟ به اون جونور اجازه دادي که "
  "دنبالمون بیاد؟!

تونستم چیزي رو بکشم که هیچ ضرري براي من  نمی اون یه موجود بیچاره بود، خواهر. من"ریچارد به او خیره ماند. 
  "نداشت. ما با هم دوست شدیم.

با وجود اینکه به شدت مهمل و مزخرف به نظر میاد، "کرد، دستش را به صورتش کشید.  می ورنا همانگونه که با خود زمزمه
  "خواستی من دوستت باشم. نمی ولی فکر کنم که قابل درك باشه؛ تو به یه دوست احتیاج داشتی و مطمئناً

  "خواهر ورنا...."

  "ببینه؟!ولی حاال چرا اجازه دادي پاشا اونو "

  "دونستم که اونم اونجاست. قبل از اینکه بفهمم، پاشا اونو دید. نمی سرشو آورد باال.اي  من اجازه ندادم. اون گار یه دفعه"

کشن. پاشا با جیغ و داد  می ترسن؛ اونا رو می مردمِ این اطراف از جونوراي وحشی"ورنا با اوقات تلخی نفسش را بیرون داد. 
  "هست.ها  ه یه جونور وحشی توي تپهرفته پیش خواهرا ک
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  "کنم که متوجه بشن... می من خودم براشون توضیح میدم. کاري"

قصر معتقده که "ریچارد یک قدم به عقب رفته و منتظر ماند تا ورنا به حرفش ادامه دهد.  "ریچارد! به من گوش کن!"
تقدن که وجود این حیوونا باعث میشه که معاونا مانع در مسیر آموزش استفاده از هان هستن. یه » حیووناي دست آموز«

ایه، ولی االن این  ه. به نظر من که این حرف احمقانهبه سمت اون جونور منحرف بش ،تون احساسات شما از قصر و وظیفه
  "مهم نیست.

  "من اونو ببینم؟ کنن تا دیگه نذارن می پس چی مهمه؟ منظورت اینه که سعی"

یه دفعه به کنن که این یه جونور پلیده که ممکنه  می نه، ریچارد. اونا فکر"وي او گذاشت. صبري دستش را بر باز ورنا با بی
کنیم، خواهرا دارن یه گروه تجسس  می کنن که تو در خطري. همین االن که ما داریم صحبت می خود تو حمله کنه. فکر

  "اونو بکشن.تشکیل میدن. قصدشون اینه که اونو پیدا کنن و براي صالح خودتم که شده، 

نگران ورنا خیره ماند، و سپس در حال دویدن بود. با سرعت از روي پل عبور کرده ي  ریچارد فقط براي یک لحظه به چهره
شدند. ریچارد از  می کرد، آنها با دهان باز به او خیره می و دوباره وارد شهر شد. همانگونه که او با سرعت از کنار مردم عبور

یک هاي  پرید. یک میز را که محل فروش طلسم می رفتند نمی سرعت کافی از سر راهش کنار که با یهای روي گاري
  داد. می کشیدند، اما ریچارد به دویدن ادامه می چپ کرد. مردم بر سر او فریاددستفروش بود 

ها  یا صخرهها  چاله شنید. چندبار بر روي می دوید، تپش قلبش را در گوشش می به باالها  در حالی که با سرعت از تپه
ي  به صخرهاي  دوید. در تاریکی از صخره می سکندي خورد، اما نفس نفس زنان بر روي پاهایش ایستاده و دوباره با سرعت

  گذاشت. می را پشت سرها  دیگر پریده و پستی و بلندي

ش را در یاه فریاد زد. مشتایش ه گرد که آخرین بار آنجا همراه با گرچ بود، در میان نفس نفس زدني  بر باالي یک تپه
مجاور منعکس شد. هنگامی هاي  کنارش نگه داشته و سرش را به عقب خم کرد و نام گرچ را فریاد زد. صدایش از روي تپه

  محو شدند، فقط سکوت پاسخش را داد.ها  که انعکاس

سیدند. آنها از هانشان براي یافتن گار ر می ریچارد که از خستگی دیگر تاب نداشت، بر روي زانوانش افتاد. به زودي خواهرها
 کرد، جادوي آنها می خود را حفظي  دانست که آنها چه قصدي دارند. حتی اگر گرچ فاصله نمی کردند. گرچ می استفاده
آتش توانستند او را از آسمان سقوط داده و یا به  می رسیده و او را بکشد. آنها نسبتاً دور نیز به گاراي  توانست از فاصله می

  بکشند.

  "!چ ـَـَـَـَـَـَـَگرَ! چ ـَـَـَـَـَـَـَگرَ"
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د. هایش را جمع نمو در آسمان را تاریک کرد. گار با صداي تاپ بر زمین نشسته و بالها  شمایلی تیره، قسمتی از نور ستاره
  گرچ سرش را خم کرده و صدایی مانند قل قل آب از خود درآورد.

  هاي گرچ را در مشتانش گرفت.ریچارد خز

تونی اینجا بمونی. دارن میان که تو رو بکشن. باید از اینجا  نمی . تو باید از اینجا بري. دیگهمگرچ! گوش کن چی میگ"
  "بري.

به سمت جلو خم شدند. سعی کرد تا هایش  تصاعدي داشت. گوش سشگرانه از خود بیرون داد که لحنیپراي  گرچ ناله
  ریچارد را بغل کند.

خوام از اینجا بري! اونا  می فهمی! برو! می دونم که حرفمو می فهمی، می و! حرفموبر"ریچارد او را با فشار از خود دور کرد. 
  "کنن تو رو بکشن! برو و دیگه برنگرد! می سعی

گار کوبید. با انگشتش به ي  گرچ پژمرده شده و سرش را به سمت دیگر خم کرد. ریچارد یک مشتش را به سینههاي  گوش
  سمت شمال اشاره کرد.

  "خوام از اینجا بري و هیچوقت برنگردي! می"دستانش به آن سمت اشاره کرد. دوباره با  "!از اینجا برو"

گرچ بر روي سرش کامالً آویزان هاي  گرچ دوباره سعی کرد تا ریچارد را بغل کند. ریچارد دوباره دستان او را پس زد. گوش
  شدند.

  "گررررررچ راااا چااااارق دووووس."

 خواست تا دوستش را در آغوش گرفته و به او بگوید که او نیز دوستش دارد. اما می دلشریچارد بیش از هرچیزي 
  کرد. می توانست. براي نجات جان گرچ، باید او را وادار به رفتن نمی

  "خوب من دوست ندارم! برو و دیگه برنگرد!"

کم  شمان سبز رنگش کمارد نگاه کرد. چریچ نگاه انداخت که پاشا از آن به پایین دویده بود. دوباره بهاي  گرچ به سمت تپه
  شدند. دستانش را به سمت ریچارد دراز کرد. می پر از اشک
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خزپوش  ریچارد او را از خود دور کرد. گرچ با دستان دراز شده ایستاده بود. ریچارد اولین باري را به خاطر آورد که این جانورِ
بود. اکنون بسیار بزرگ شده بود. اما همانطور که گرچ رشد کرده بود،  را در آغوش گرفته بود. در آن زمان گرچ بسیار کوچک

  دوستی و محبتش نیز رشد کرده بود.

توانست او را نجات دهد. اگر ریچارد واقعاً او را دوست داشت، باید این کار را  می او تنها دوست ریچارد بود، و تنها ریچارد
  داد. می انجام

خوام برگردي! تو فقط یه گونیِ خزپوش گنده و زبون نفهمی! از  نمی دور و برم باشی! دیگهخوام  نمی از اینجا برو! دیگه"
  "اینجا برو! اگه واقعاً منو دوست داشته باشی، اون کاري که بهت میگمو انجام میدي و از اینجا میري!

تر رفت.  را گرفت. ریچارد عقبخواست بازهم فریاد بکشد، اما بغضی که در گلویش برخواسته بود، جلوي کلمات  می ریچارد
باري دوباره به جلو  تمحزون و رقّي  شد. دستانش با ناله رسید که گرچ در آن هواي خنک شبانگاهی پژمرده می می به نظر

  انگیز و مویه مانند از خود درآورد. دراز شدند. صدایی غم

ه سنگی برداشته و به سمت گار پرتاب کرد. ریچارد یک قدم دیگر به عقب رفت. گرچ یک قدم به سمت او آمد. ریچارد تک
  بزرگ جانور برخورد کرده و به زمین افتاد.ي  سنگ با سینه

 خواد نمی خوام اینجا باشی! برو پی کارت! دیگه دلم نمی دیگه"یک سنگ دیگر انداخت.  "برو گمشو!"ریچارد با فریاد گفت: 
  "تو رو ببینم!

  "گرررررچ رااااا چااااارق دوووووس."اش جاري بود.  گونههاي  چروك اشک از چشمان درخشانِ سبز رنگ، و از روي

  "اگه واقعاً منو دوست داشته باشی این کارو انجام میدي! برو!"

را گشود. براي آخرین بار هایش  که پاشا از آن به پایین دویده بود نگاه کرده و رویش را برگرداند و بالاي  گار دوباره به تپه
  اش انداخته و به هوا پرید و در تاریکی شب پرواز کرد. هنگاهی از روي شان

را بشنود، نقش زمین ها  ببیند، و یا صداي پر زدنها  توانست شمایل تیره را در مقابل نور ستاره نمی هنگامی که ریچارد دیگر
  شد. تنها دوستش نیز رفته بود.

  "منم دوست دارم گرچ."

ارواح عزیز، چرا این بال رو سرم آوردید؟ اون تنها کسی بود که داشتم. ازتون "گریست.  می ناپذیري ریچارد به حالت تسلی
  "تون. متنفرم. از همه
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 -------------------------------  

در نیمه راه بازگشت بود که ناگهان به ذهنش رسید. در جاي خود خشک شده و دهانش باز مانده بود. در سکوت شب، 
  فتند.انگشتانِ لرزانش به سمت جیبش ر

و صداي شهر  سرها،  در حاشیه تپهدرخشیدند.  می در زیر نور ماهها  زدند. سقف خانه می نورهاي شهر در همان نزدیکی سوسو
  رسید. می از دور به گوش

  موي کیالن را بیرون کشید.ي  دسته

ود که ریچارد به گرچ گفته بود. کیالن گفته بود، اگه واقعاً منو دوست داشته باشی، این کارو انجام میدي. این همان چیزي ب
  در برقی از فهم و ادراك، همه چیز به ذهنش آمد. شوك این ادراك، نفسش را بند آورد.

. کیالن همان کاري را براي او انجام است او را از خود دور کند، بلکه سعی در نجات جان او داشته تا خواست نمی کیالن
  بود. داده بود، که ریچارد لحظاتی پیش براي گرچ کرده

ین کار دل کیالن را شکسته بود. چگونه ریچارد درد ناشی از تردید به کیالن، ریچارد را بر روي زانوانش انداخت. حتماً ا
  توانسته بود به او شک کند؟

 قالده. ریچارد آنقدر از قالده وحشت داشت که نسبت به همه چیز کور شده بود. کیالن او را دوست داشت. او دلش
  خواست زندگی او را نجات دهد. می آزاد شود، بلکه فقط ه از دست ریچاردخواست ک نمی

  کیالن او را دوست داشت.

  ریچارد دستانش را از هم باز کرده و رویش را به سمت آسمان گرداند.

  "اون منو دوست داره!"

داده بود. ریچارد در تمام ریچارد همانطور زانو زده و به دسته مویی خیره شده بود که کیالن براي یادآوري عشقش به او 
  عمرش اینقدر احساس آسودگی خیال نکرده بود. دنیا دوباره برایش زنده شده بود.

کرد که گرچ را از خود دور کرده بود،  می خورد. احساس دلشکستگی می ذهن ریچارد در آشفته بازاري از احساسات غوطه
کیالن ي  در همان حال شادي وصف ناپذیري را از عشق و عالقه خواهد، اما نمی کرد ریچارد دیگر او را می اینکه گرچ فکر

  کرد. می حس
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در نهایت، شادي غلبه پیدا کرد. با خودش تصمیم گرفت که شاید روزي گرچ نیز مانند او درك کند که این کار ضروري 
 نمود. و حتی اگر می جبرانش را نسبت به گرچ کارکرد و  می آورد و گرچ را پیدا اش را درمی بوده. یک روز ریچارد قالده

کرد و به دنبال همنوعان  می کرد، اینکه شکار می توانست این کار را بکند، همان بهتر که گار به عنوان یک گار زندگی نمی
  یافت، همانطور که ریچارد یافته بود. می گشت. گرچ نیز باالخره شادي و آرامش خود را در جایی می خود

خواست تا کیالن را در آغوش گرفته و محکم بفشارد و به او بگوید که چقدر او را  می لشاگرچه که بیش از هر چیزي د
 آموخت و قالده را از گردنش باز می کرد و می توانست. او هنوز زندانی خواهرها بود، اما او مطالعه نمی دوست دارد، اما

ست. کیالن ا شدانست که کیالن منتظر می شکی گشت. بدون هیچ کرد و به نزد کیالن برمی می نمود. او قالده را باز می
  گفته بود که همیشه او را دوست خواهد داشت.

 -----------------------------  

شهر تانیمورا با گروه جستجوي خواهرها مالقات کرد، به آنها گفت که نیازي نیست به خودشان ي  هنگامی که در حاشیه
 رفتند. ریچارد اهمیتیها  است. آنها حرف ریچارد را باور نکرده و به سمت تپه آن جانور وحشی رفتهزحمتی بدهند، و اینکه 

  داد. گرچ رفته بود. دوستش در امان بود. نمی

دانست که آیا گردنبند از طالي واقعیست یا نه، اما برایش  نمی ریچارد یک گردنبند طالیی از یک دستفروش خیابانی خرید.
  تر و جست و خیز کنان رفت. سریعهاي  بود. باقی راه تا قصر را با قدم اهمیتی نداشت، چون گردنبند قشنگی

  پاشا مشغول قدم زدن در راهروي بیرون ِ اتاق ریچارد بود.

ولی به مرور خودت متوجه میشی  دونم که االن از دستم عصبانی هستی، می ریچارد! ریچارد، خیلی نگران شده بودم."
  "..که.

  "ن عصبانی نیستم، پاشا. اصالً برات یه هدیه خریدم تا ازت تشکر کنم.م"ریچارد لبخندي وسیع زد. 

  "براي من؟ چرا؟"داد، پاشا با حالتی خجالتی و غافلگیر شده آن را گرفت.  می همانطور که ریچارد گردنبند را به او

تو کمکم کردي که اینو بخاطر تو من فهمیدم که اون دوستم داره و همیشه دوستم داشته. من فقط یه ابله کور بودم. "
  "ببینم.

کنی. حاال  می ولی االن دیگه تو اینجا هستی، ریچارد. به مرور زمان اون زنو فراموش"پاشا با نگاهی سرد به او خیره شد. 
  "شی که من توي سرنوشت تو هستم. می خودت متوجه
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ا تو ندارم. تو یه زن جوون و خوشگل پاشا، واقعاً متأسفم. هیچ مشکل شخصی ب"ریچارد با خوشحالی به او لبخند زد. 
تونی هر مردي رو که خواستی انتخاب کنی. همه تو  می کنی. تو تقریباً می هستی. به موقعش تو هم مرد سرنوشتت رو پیدا

  "رسیدیم، ولی کمتر از اون... می کردم به هم می رو دوست دارن. ولی من براي تو نیستم. شاید اگه صد سال عمر

  "کنم. می پس من صبر"پاشا برگشت. ي  لبخند موذیانه

زده است بتواند بخوابد،  کرد در حالی که اینقدر هیجان نمی ریچارد باالي سر پاشا را بوسیده و از درب اتاقش عبور کرد. فکر
طه با کیالن او را خسته کرده بودند. پیش از اینکه در خواب فرو برود، آخرین افکارش در رابها  و دویدنها  روي اما تمام پیاده
کرد که گویی کیالن در آنجا با او بود: لبخند مخصوصش را، چشمانِ ژرف و  می در ذهن خود ترسیماي  به گونه بودند. او را

  بود. خوابی رفت که طی چند ماه پیش رفتهسبز رنگش را، و موهاي براق و بلندش را. ریچارد به بهترین 

شدند. همه از نشاط و وجدي که در او بود،  نمی روي زمین بندبر یی پاهایش کرد که گو می در روزهاي متوالی، ریچارد حس
شدند. هنگامی که ریچارد به  می نگریستند، ولی باالخره آنها نیز با شادي او همراه می مبهوت بودند. در ابتدا همه با اخم او را

  کردند. می نخودي و دخترانههایی  خندهآنها گفت که به زیبایی یک روز آفتابی هستند،  می بعضی از خواهرها

کرد تا بیشتر تالش کرده و به او کمک کنند تا به هان خود  می آمدند را تشویق می ریچارد خواهرانی که براي تمرین با او
وي و سیسیلیا نیز شدیداً اشتیاق نشان می دست یابد. آنها را وادار دادند،  می کرد تا بیشتر از زمان معمول با او بمانند. خواهر تُ

رسید و لیلیانا  می زدند، آرمینا تا حدي راضی و خشنود به نظر می ماریسا و نیکی لبخندهاي کوچکی از روي رضایت به او
آنها را ي  توانست خواسته نمی خواست تا قالده از گردنش باز شود، و تا زمانی که می شدیداً خوشحال و محذوذ بود. ریچارد

  الده در جاي خود خواهد ماند.دانست که ق می انجام دهد،

از آنجایی که براي مدتی وارن را ندیده بود، باالخره به سرداب رفت تا ببیند که جستجوي وارن در چه حالیست. خواهر بکی 
ق بزند، و هنگامی که ریچارد به خواهر دیگر چشمکی زد، آن خواهر خندید. بخاطر حالت تهوع رفته بود تا ع  

نمود. براي گفتن  می غافلگیر و شاد شده و درباره بعضی چیزایی که یافته بود، با نشاط و خوشحالاز دیدن ریچارد وارن 
پشتی بسته شد، وارن شروع به باز هاي  کرد. هنگامی که درب سنگی یکی از اتاق می به ریچارد لحظه شماريهایش  یافته

  مختلف بر روي میز کرد.هاي  کردن کتاب

توانست  نمی وارن به کلماتی اشاره کرد که ریچارد "ک خیلی بزرگی بود. اینجا رو نگاه کن.اون چیزي که بهم گفتی، کم"
در این دنیا، لزوماً محافظ رو ها  درست همون طوري که تو بهم گفته بودي. اینجا داره میگه که وجود سنگ اشک"بفهمد. 
  "کنه. نمی آزاد
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  "پس وجود سنگ توي این دنیا چه معنایی داره؟"

اهراً اینطوریه که چندتا قفل روي زندان محافظ وجود داره و بودن سنگ در این دنیا، کلید رو توي یکی از اون خوب، ظ"
کنه. البته چند راه براي کمک به آزاد شدن اون وجود داره، چند شیء جادویی هست که  نمی پیچونه، ولی اونو آزاد ها می قفل

یه نفر از این دنیا استفاده بشه، یه نفر که موهبت هر دو جادوي ي  بوسیلهباید ها  کنه. ولی خود سنگ اشک می کمکش
تونن  می افزایشی و کاهشی رو داره، تا بشه باهاش محافظ رو آزاد کرد. اونایی که فقط موهبت جادوي افزایشی رو دارن

  "تونن اونو آزاد کنن. نمی تونن حجاب رو بیشتر پاره کنن، ولی می صدماتی وارد کنن،

کنم که تا زمانی که محتاط باشیم، حتی با وجود اون سنگ سیاه توي این دنیا هم جامون امن  می فکر"رن چشمکی زد. وا
  "باشه.

  "ش رو برات توصیف کردم. سیاه نیست. من هیچوقت بهت نگفتم که اون سیاهه. فقط شکل و اندازه ،اون سنگ"

  "؟ پس چه رنگیه؟سیاه نیست"خود چسباند.  نوارن یک انگشتش را به لب پایی

  "کهربایی."

خورد،  نمی با حالتی که چندان به او "خالق رو شکر."از آسودگی خیال کشید. اي  نالهاش گذاشته و  نهوارن دستانش را به سی
ها  این بهترین خبري بود که در تمام طول امسال شنیدم! رنگ کهربایی یعنی اینکه سنگ اشک"فریادي از شادي سر داد. 

درست مثل  محافظبراي ها  جادوگر تماس داشته. این باعث میشه که محافظ از اون سنگ دفع بشه. سنگ اشکبا اشک یه 
  "زنن! نمی . مأموراي اون دیگه به سنگ دستشه می گوشت فاسد و متعفن براي ما

را از سمت سنگ بایست زِد این کار را کرده باشد. براي همین بود که ریچارد وجود زِد  می تر شد. حتماً لبخند ریچارد وسیع
توانست وجد و  نمی اش را به اوج رساند. کیالن، دیگر شاديي  کرد. این مطلب، عالوه بر کشف خودش درباره می احساس

  "هم دارم. من عاشق یه نفرم. قراره باهاش ازدواج کنم.اي  وارن، من خبراي خوبِ دیگه"نگه دارد.  شعفش را درون خود

 اون زن پاشا که نیست، ها؟ اگه اونه، مشکلی نداره، من درك"اما سپس لبخندش پژمرد.  وارن فریاد شادي دیگري سر داد،
  "کنم. شما دو نفر زوج خیلی خوبی... می

کنم. اون مادر  می ش برات تعریف نه، پاشا نیست. بعداً درباره"وارن گذاشت. ي  ریچارد به آرامی دستش را بر شانه
  "مطالب دیگه چی فهمیدي؟ي  بپرم. حاال دربارهخواستم وسط حرفت  نمی گیره. اعتراف
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توي کتابا تعداد خیلی کمی اشاره به اون استخون "وارن کتاب دیگري را از آن سوي میز به سمت خود کشید.  "خوب."
دو شعبه هست که  توي یه پیشگوییِها  اسکرین. یکی از این اشارهي  دربارههمینطور ش گفتی شده، و  گردي که تو درباره

پیچیده و محل تالقی هاي  رسیم. این پیشگویی، توي یکی از تقاطع می لدایی داره که چند هفته دیگه بهشربط به شب ی
انشعاب  اون زن و مردمش، متعلق به یهي  چند خط از پیشگوییاست. ما همین اواخر بود که فهمیدیم اون پیشگویی درباره

  "صحیح و درسته....

ماند. تنها چیزي را  می کم از فهم مباحث عقب کرد، ریچارد کم می خه و تقاطعشاي  هر زمان وارن شروع به صحبت درباره
  که از این بحث خوب فهمید، شب یلدا بود.

  "شب یلدا چه ربطی به این قضایا داره؟"

  "ترین شب. فهمیدي منظورم چیه؟ ترین روز و طوالنی ترین روز سال. کوتاه شب یلدا. کوتاه"وارن نگاهش را باال آورد. 

  ". این چه ربطی به اسکرین داره؟نه"

خاصی براي محافظ هست که هاي  دونی، زمان می ترین شب، مساویه با بیشترین تاریکی. ترین شب سال. طوالنی طوالنی"
ترین تاریکی هستیم،  نفوذ بیشتر یا کمتري توي این دنیا داره. دنیاي اون، دنیاي تاریکیه، و وقتی که ما توي دورانِ طوالنی

تونه بیشترین ویرانی رو توي این دنیا  می موقع هست که محافظ رسه. اون می ترین حالت طبیعی خودش ه ضعیفحجاب ب
  "به بار بیاره.

  "دیگه که شب یلدا بشه، ما توي خطر میافتیم.ي  پس طی چند هفته"

پیشگویی که هنوز بهش نرسیدیم و آره. ولی تو به من اطالعات کافی رو دادي تا یه "ابروهاي وارن با شادي باال رفتند. 
دونی، در مورد شب یلداي امسال، یه پیشگویی  می درست هست، رو حل کنم. آخهي  دونیم شاخه می کهاي  توي شاخه

  کنه. می صحبتها  هست که از یه خطر براي دنیاي زنده

قرار بگیره، عواملی درست ي  ثابت کرده باشه تا این پیشگویی توي شاخهدر جاي خودشون البته محافظ باید چند عامل رو "
  وارن با اشتیاق به جلو خم شد. "باز، ولی اون به یه مأمور توي این دنیا هم نیاز داره.ي  مثل یه دروازه

 ش بهم گفتی رو داشته باشه، نیاز به اسکرین داره. اگه اون مأمور، این استخون اسکرینی که تو درباره هم و اون مأمور"
تونه از دروازه عبور  می عد نابودشون کنه. اگه محافظان نابود بشن، محافظرو احضار کنه و ب مرز دو دنیا تونه محافظان می

  "کنه.
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  "وارن، این پیشگویی خیلی به نظرم ترسناك میرسه."

نه، نه. خیلی پیشگوییا هستن که مهیب و شوم به نظر میان، مثل همین "وارن دستش را به حالت عدم اعتنا تکان داد. 
ناصحیح از آب ي  عوامل در جاي خودشون ثابت باشن، بنابراین این پیشگوییا جزو شاخه یکی. ولی به ندرت میشه که تمام

  "ناصحیح، چون...هاي  تا حاال بودن. کتابا پر هستن از شاخهها  درمیان، همونطوري که بیشتر این نوع پیشگویی

  "وارن، برو سر اصل مطلب."

کنه. و محافظ هم به  می رو احضارها  تخونی رو داره که اسکریندونی، تو بهم گفتی که دوستت اون اس می اوه، آره. خوب،"
دونیم باید  می کهاي  اون شاخه و با وجود پیشگوییِیه مأمور نیاز داره، ولی مأموري نداره. بدون وجود استخون اسکرین، 

ه، بنابراین در امن ناصحیح دیگي  کنیم درست هم دربیاد، این پیشگویی فقط میشه یه شاخه می درست باشه و فکري  شاخه
  "و امانیم!

کرد، اما اعتماد به نفس باالي وارن این حسش را سرکوب نمود. ریچارد نیز از شور  می ریچارد احساس گزگز دوري از ادراك
  و اشتیاق وارن تأثیر پذیرفته بود. دستش را به پشت مرد جوان کوبید.

  "فاده از هانم تمرکز کنم.تونم روي یادگرفتنِ است می کارِت خوب بود وارن. حاال"

 ممنونم ریچارد. منم خیلی خوشحالم که تو تونستی بهم کمک کنی. توي این مدت، خیلی بیشتر از اون"وارن لبخندي زد. 
  "زدم. می چیزي پیشرفت کردم که تا قبل از آشنایی با تو حدسش رو

حال هیچ کسی رو ندیده بودم که با ه من تا ب وارن،"ریچارد که هنوز لبخندي بر لب داشت، سرش را با شگفتی تکان داد. 
  "وجود این سن کم، اینقدر باهوش باشه.

  دارترین حرفیست که تا به حال شنیده است. خندید که گویی این حرف، خندهاي  وارن به گونه

  "کجاش اینقدر خنده داشت؟"

  "جوکی که گفتی."کرد گفت:  می را از چشمانش پاكها  وارن در حالی که اشک

  "کدوم جوك؟"

دار  همینکه میگی من اینقدر جوونم. حرفت خنده"تو دهنی همراه با اخم شد. اي  وارن آرامتر شده و تبدیل به خندهي  خنده
  "بود.
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  "داره؟ وارن، براي چی این حرف خنده"اش را بر لبانش حفظ کرد.  ریچارد لبخند مودبانه

  "چون من صد و پنجاه و هفت سالمه."وارن کامالً قطع شده و به لبخندي بدل شد. ي  خنده

  "حاال تو داري جوك میگی. این یه جوکه. این یه جوکه، وارن، مگه نه؟"بدن ریچارد به مورمور افتاد. 

دونی، مگه نه؟ باید بهت گفته باشن. مطمئن بودم  می ریچارد.... تو که"الً از بین رفت. با تعجب پلک زد. امشادي وارن ک
  ".که تا حاال بهت گفتن..

تونی همچین حرفی  نمی چی رو بهم گفتن؟ وارن،"اش را جلوتر کشید.  را به کناري زدند. صندلیها  بازوي ریچارد کتاب
  "بزنی و بعد یه دفعه ساکت بشی. تو دوست منی، باید بهم بگی.

کردم  می سفم. فکرریچارد، متأ"وارن گلویش را صاف کرده و سپس لبانش را با زبانش مرطوب کرد. اندکی به جلو خم شد. 
  "گفتم. می گفتم. حتماً بهت می دونی، وگرنه خیلی وقت پیش خودم بهت می که تو

  "گفتی؟! می چی رو بهم"

جادو. جادوي قصرِ پیشگوها. جادوي این قصر، هم عنصر افزایشی و هم کاهشی توي خودش داره که به دنیاي ي  درباره"
  "اینجا متفاوت حرکت کنه. دیگه گره خوردن. این کار باعث میشه که زمان

ذاره؟ تمام اون کسایی که قالده  می ما تأثیري  وارن، منظورت اینه که این جادو روي همه"ریچارد با گلویی خشکیده گفت: 
  "دارن؟

نه.... هر کسی که توي قصر باشه. خواهرا هم همینطور. این قصر طلسم شده. تا زمانی که خواهرا توي قصر زندگی کنن، "
تر عمر کنیم؛ باعث میشه که زمان براي ما متفاوت  کنن. این طلسم باعث میشه که ما آهسته می مثل ما عمردرست 
  "بگذره.

  "چیه؟» متفاوت«منظورت از "

شیم، کسانی که خارج از قصر  پیر شدن ما آهسته بشه. به ازاي هر یه سالی که ما پیر می رونداین طلسم باعث میشه که "
  "ه سال پیر میشن.هستن بین ده تا پونزد

ریچارد با تمام توان به دنبال مدرکی  "تونه حقیقت داشته باشه. امکان نداره. نمی وارن، این"سرِ ریچارد به دوران افتاده بود. 
  "تونه... می پاشا. سن پاشا فقط"گشت.  می براي حرفش



16 

 

 

  "ریچارد، من بیش از صد ساله که پاشا رو میشناسم."

این با عقل جور درنمیاد. حتماً باید یه "اش را به عقب هل داده و ایستاد. انگشتانش را در موهایش فرو برد.  ریچارد صندلی
  "کنه؟ب يکار همچینجور.... اصالً براي چی باید جادو 

م و نگران، مانند کسی تر کرد. با صدایی آرا وارن بازوي ریچارد را گرفته و او را نشاند. صندلی خودش را به ریچارد نزدیک
  بار را به کسی بدهد با ریچارد صحبت کرد. خواهد خبري فاجعه می که

خارج از اینجا، قبل از اینکه من حتی بتونم هانم رو لمس کنم، بره تا بشه یه جادوگر رو تعلیم داد.  می خیلی زیادي زمانِ"
کنم، کمتر از دو سال به سنم اضافه  می اینجا زندگی بیش از بیست سال گذشته بود. ولی چون مندنیا، ي  توي جاهاي دیگه

 شده بود. البته اینجا هم بیست سال گذشته بود، ولی من فقط دو سال پیر شده بودم. اگه قصر سرعت پیر شدن ما رو آهسته
  کرد، قبل از اینکه بتونیم حتی یه چراغ رو با هانمون روشن کنیم، هممون از کهولت مرده بودیم. نمی

کشه، و  می ال نشنیدم که آموزش یه جادوگر کمتر از دویست سال طول بکشه. معموالً نزدیک به سیصد سال طولتا حا"
  چهارصد سال. بعضی وقتا حتی تا مرز

دونستن و براي همین جادوي اینجا رو به دنیاي ماورا گره زدن، به جایی  می جادوگرایی که اینجا رو ساختن، این مطلب رو"
  "کنه. می دونم که کار می کنه، فقط می دونم که این جادو چطور کار نمی داره. منکه زمان معنایی ن

تونم اونهمه صبر کنم.  نمی ولی... من باید این قالده رو دربیارم. باید خودمو به کیالن برسونم."لرزیدند.  می دستان ریچارد
  "تونم اونقدر صبر کنم. نمی وارن، کمکم کن.

دونم که چطور  نمی ت رو باز کرد، و دونم که چطور میشه قالده نمی متأسفم ریچارد. من"خت. وارن نگاهش را پایین اندا
دونم چه حسی داري. این حس باعث شد تا من خودمو  می میشه از اون مرزي که ما رو اینجا نگه میداره رد شد. اگرچه که

این قضیه فقط یگن که اهمیتی نمیدن و م براي پنجاه سال گذشته توي سرداب حبس کنم. بعضی از پسراي دیگه ظاهراً
  "فرصت بیشتري براي گذروندن با زنا داشته باشن. باعث میشه تا

  "باورم نمیشه."ریچارد به آرامی از جاي خود برخواست. 

شدم که اینطوري  می ریچارد، لطفاً منو ببخش که اینو بهت گفتم. متأسفم که من باید کسی"وارن نگاهش را باال آورد. 
  "احتت کنم. تو همیشه با من ....نار



17 

 

 

 "تقصیر تو نیست وارن. تو این کارو نکردي. تو فقط حقایقو به من گفتی."وارن گذاشت. ي  ریچارد یک دستش را بر شانه
  "ممنونم که حقیقتو بهم گفتی، دوست من."رسد.  می کرد که صدایش از اعماق یک چاه به گوش می حس

تمام توانست به آن فکر کند این بود که  می بردند، تنها چیزي که می را به سمت درهمانطور که پاهایش به آرامی او 
  رفت. می توانست این قالده را دربیاورد، همه چیز از دست نمی رویاهایش در حال مردن بودند. اگر

 ------------------------------  

ایستادند. آنها از سر راه او کنار رفتند، درست با نگرانی  هنگامی که ریچارد از در وارد شد، خواهر اولیشیا و فاینال هر دو
ریچارد کنار رفته بودند. حفاظی جرقه زننده در مقابل درب اتاق اسقف ي  پس از دیدن نگاه بر چهرهها  همانطور که نگهبان

چارد باز درب به شدت براي ری ،باال رفت. ریچارد بدون اینکه سرعتش را کم کند از میان آن عبور کرد. در آن سوي حفاظ
اصالً به ذهن ریچارد نرسید که از اي  در خُرد شد. به گونه شد، بدون اینکه به آن دستی زده باشد، و قسمتی از چهارچوبِ

  در استفاده کند.ي  دستگیره

اسقف در پشت میز سنگینِ چوب گردو نشسته و دستانش را بر روي میز رویهم گذاشته بود. چشمانِ جديِ اسقف آمدن او را 
  کردند. ریچارد خود را به میز چسبانده و باالي سر اسقف خم شد. می اتماش

  "باید اعتراف کنم، ریچارد، که اصالً اشتیاقی به فرا رسیدن این مالقاتمون نداشتم."انگیز گفت:  اسقف با لحنی غم

  "چرا خواهر ورنا بهم نگفت؟"صداي ریچارد که به سختی کنترل شده بود، شکست. 

  "ادم که نگه.من بهش دستور د"

  "و چرا تو بهم نگفتی؟"

خودت یاد بگیري، تا بهتر بتونی اهمیت خودت رو تشخیص بدي. بارِ ي  خواستم اول تو چند چیز مهم رو درباره می چون"
  "مسئولیت یه جادوگر، و یه اسقف.

کمکم کن. باید این قالده  کنم، می آن، خواهش"کنان گفت:  ریچارد در مقابل میز اسقف بر روي زانوانش فرود آمد. زمزمه
کنم،  می . مدت زیادیه که ازشون دور بودم. خواهشن نیاز دارم. باید برگردم پیششرو دربیارم. من کیالنو دوست دارم. به او

  "آن، کمکم کن. این قالده رو باز کن.

  فسوس بودند.طوالنی چشمانش را بست. هنگامی که چشمانش باز شدند، ماالمال از ااي  اسقف براي دقیقه
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تونیم راداهان رو باز کنیم.  نمی نگیري تا بهمون کمک کنی، کافی یادي  من حقیقت رو گفتم ریچارد. تا زمانی که به اندازه"
  "بره. می یاد گرفتنِ این مقدار، زمانو 

  "وجود نداره؟اي  کنم، آن، کمکم کن. هیچ راه دیگه می خواهش"

نه ریچارد. "باقی مانده بودند، اسقف به آرامی سرش را به اطراف تکان داد. در حالی که چشمانش بر روي چشمان ریچارد 
تره، چون اونا وقتی  پسرا باهاش کنار میان. براي دیگران این قضیه سادهي   به مرور زمان با این مطلب کنار میاي. همه
لب میشن. ما هیچوقت مجبور نبودیم کنن و بعداً در طول زمان متوجه مط نمی پسربچه هستن میان اینجا، و هنوز اینو درك

  "کنه، اینو بگیم. می به یه نفر که مثل تو بزرگ شده، کسی که اهمیت قضیه رو درك

دارد.  کرد که درون یک رویاي تاریک قدم برمی می توانست خودش را وادار کند تا به وضوح فکر کند. حس نمی ریچارد
  "دیم. کیالن پیر میشه. هر کسی که من میشناسم پیر میشه. از دست میخیلی زیادي از باهم بودن رو  ولی اینطوري زمانِ"

ریچارد، تا اون زمانی که تو تمرین ببینی و اینجا رو ترك کنی، "موهاي خود را صاف کرده و نگاهش را از او برگرداند.  ،آن
 زیر خاكد سال هر کسی که االن میشناسی هم از کهولت سن مردن و براي بیش از صهاي  بچه بچه بچه بچه بچه

  "ن شدن.ودفم

در ها  که در این میان وجود داشتند را بشمارد، اما تمام این حسابهایی  ریچارد با سرگشتگی پلک زده و سعی کرد نسل
در زمان. این همان اي  تلهي  ذهنش مخلوط و درهم شد. ناگهان به یاد هشداري افتاد که شوتا به او داده بود، هشدار درباره

  تله بود.

داشت از دست رفته بودند. دیگر  می این افراد همه چیزش را از دست داده بود. تمام چیزهایی که دوستي  چارد بوسیلهری
 گرفت. هرگز نمی دید. دیگر هرگز کیالن را در آغوش نمی شناخت می هرگز زِد، یا چیس یا هر فرد دیگري را که

  فداکاري کیالن براي خودش را درك کرده است.اینکه و توانست به او بگوید که او را دوست دارد،  نمی
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  63فصل 

  

  

صداي در زدن را نشنیده . ریچارد از همانجایی که بر روي زمین نشسته بود، نگاهش را باال آورده و وارن را درون درگاه دید
  .چمباتمه زد به داخل آمده و در کنارش هنگامی که ریچارد چیزي نگفت، وارن با عجله. بود

  ".گیر ازدواج کنی تو گفتی که قراره با مادر اعتراف. انداختگوش کن ریچارد، یه چیزي که بهم گفته بودي منو به فکر "

گیره، مگه نه؟  ي مادر اعتراف اون پیشگویی درباره". ذهن ریچارد از خمودگی و اوهام بیرون آمده و نگاهش ناگهان باال آمد
  ".گفتی امسال توي کوتاهترین روز سال محقق میشه همون پیشگویی که می

گیرا اطالعات  ي اعتراف دونم، درباره ي اون نمی ي کافی درباره ولی من به اندازه. ي اون باشه رهفکر کنم که ممکنه دربا"
  "پوشه؟ گیر لباس سفید می مادر اعتراف. کافی ندارم که مطمئن بشم

  ".گیره اون آخرین اعتراف. گیرا با هدف پیدا کردن حقایق به دنیا میان اعتراف. آره"

سال به شادي و  گیر قراره توي کوتاهترین روز کنم که مادر اعتراف فکر می. بر خوبی باشهریچارد، فکر کنم که این خ"
  ".و براي مردمش به ارمغان بیارهخوشی برسه و اون

کلماتی که کیالن . وحشت آنچه شاهدش شده بود را به یاد آورد. اي که در برج فنا دیده بود را به یاد آورد ریچارد منظره
  .آن کلمات را براي وارن بازگو کرد. اش حک شده بودند هگفته بود، در حافظ

ها، از تمام آنانی که بودند، تنها یک نفر که از جادوي احضارِ حقیقت متولد شده بود، زنده  با برطرف شدن خطر سایه"
رد سفیدپوش باید براي آنکه فرصتی براي پیوند زندگی باشد، این ف. ترِ مردگان خواهد آمد از اینرو تاریکی عظیم. ماند می

  ".تقدیم مردمش شود تا هلهله و شادمانی آنها را فراهم آورد

نظرم معناش به . و هم به معناي شب یلدا باشههم به معناي محافظ » تر تاریکی عظیم«کنم که  من فکر می! همینه! آره"
  "ریچارد، تو از کجا این پیشگویی رو خوندي؟... این میشه که 

  ".گیر برام آورده شد ي تصویري از مادر اعتراف ن پیشگویی بوسیلهای. من اینو نخوندم"

  "تو یه تصویر از پیشگویی دیدي؟". چشمان وارن گشاد شدند، درست مانند مواقعی که وارن مبهوت میشد
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  ".آره، اون برام این کلمات رو آورد، و در ضمن تصویري از معناي این کلمات رو هم آورد"

  "معناش چی هست؟"

تونم تصاویر  تونم کلمات رو به زبون بیارم، ولی نمی اون گفت که می. تونم بهت بگم نمی". ي شلوارش را تکاند پاچه ریچارد
تونم اینقدر  ولی می. دار تخلف کنمشکنم که بدون دونستن عواقب کار، از اون ه جرأت نمی امامتأسفم وارن، . تعریف کنم ور

  ".آور نیست، یا براي من گیر شادي شگویی براي مادر اعترافي محقق شدن این پی رو بهت بگم که نتیجه

ي  ریچارد، یه چیزي درباره". ي چشمش نگاهی انداخت وارن از گوشه ".حق با توئه. آره". اي فکر کرد وارن براي لحظه
ي واقعی اون دونه، ولی کلمات پیشگویی همیشه معنا تقریباً هیچکس اینو نمی. پیشگویی هست که به نظرم باید بهت بگم

  ".کنن پیشگویی رو منعکس نمی

  "منظورت چیه؟"

اون تصویرا به واقعیت پیوستن و کلمات . ها رو خوندم، یه تصویر برام ایجاد شده خوب، چند بار شده که وقتی پیشگویی"
کنم که  من فکر می. کردي محقق میشه پیشگویی هم محقق شدن، ولی نه به اون شکلی که با خوندن اون کلمات فکر می

  ".ي واقعی فهم پیشگویی، از طریق موهبت و از طریق تصاویر هستش شیوه

  "دونن؟ خواهرا این قضیه رو می"

ریچارد، اگه تو یه تصویر از پیشگویی داشتی و کلماتش رو هم شنیدي . کنم که معناي پیشگو بودن همین باشه می فکر. نه"
  ".که تو یه پیشگوییاین باشه ي  و معناي واقعیش رو دیدي، شاید نشونه

اگه اون درست گفته باشه، اونوقت دیدن تصاویرِ پیشگویی ممکنه فقط یه . طبق حرفاي اسقف، من یه استعداد دیگه دارم"
  ".الزم براي اون چیزي که من واقعاً هستم باشههاي  قسمت از توانایی

  "که اون چیز چی باشه؟"

  ".اسقف گفت که من یه جادوگر جنگم"

هیچ کسی که موهبت جادوي . ریچارد، جادوگراي جنگ موهبت هر دو نوع جادو رو دارن". دوباره گشاد شدندچشمان وارن 
  ".شاید اسقف اشتباه کرده. هزاران سال گذشته به دنیا نیومده... کاهشی رو هم داشته باشه، توي 
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اون چیزي که یکی از دوستام بهم گفته،  طبق. میدهرو توضیح  رده باشه، ولی این قضیه بعضی قضایاامیدوارم که اشتباه ک"
جادوي افزایشی استفاده کردن از چیزهاي موجود براي اضافه کردن به اون چیز و چند برابر کردن یا تغییر دادنش هست؛ 

  .جادوي کاهشی دقیقاً برعکسشه، محو و نابود کردن چیزها. یعنی ایجاد چیزها

 حتی افرادي که داراي موهبت هستن. ونا فقط جادوي افزایشی دارنا. خواهرها ایجاد شدني  بوسیلهها  تمام حفاظ"
قدرت در برابر . عبور کنن یا اونا رو بشکنن، چون اونا هم فقط جادوي افزایشی دارنها  تونن به این راحتی از حفاظ نمی
بدون اینکه حتی تالش  این دور و بر عبور کنم،هاي  ولی من یه جوري این توانایی رو دارم که از بین تمام حفاظ. قدرت

  .خاصی کرده باشم

 کنه و اونا رو خنثی می مقابلهها  جادوي کاهشی با جادوي افزایشیِ حفاظ. تونه این قضیه رو توضیح بده می جادوي کاهشی"
  ".کنه می

. حفاظهاونم یه . داره عبور کنی می قصر نگهي  ولی تو خودت گفتی که سعی کردي از اون مانعی که ما رو توي محدوده"
  "پس اگه واقعاً جادوي کاهشی داري، چرا نتونستی از اون حفاظ رد بشی؟

  "رو ایجاد کرده؟ها  وارن، چه کسی اون حفاظ". ریچارد یک ابرویش را باال برده و به سمت او خم شد

  "...باستانیجادوهاي قصر رو ایجاد کردن، یعنی جادوگراي ي  خوب، همون کسایی که بقیه"

اون تنها حفاظیه که . اونا ایجاد شدهي  اون حفاظ تنها حفاظیه که بوسیله. ه تو گفتی جادوي کاهشی دارنهمون کسایی ک"
 اون تنها حفاظیه که جادوي کاهشی من، اگر که واقعاً کاهشی رو داشته باشم، باهاش مقابله. تونم ازش عبور کنم نمی من
  "دیدي چی میگم؟. کنه نمی

. خوب، این با عقل جور در میاد". اش را مالید کرد، چانه می همانطور که فکر"... آره". ستاش عقب نش وارن بر روي پاشنه
ت هست هم تناسب داره، اگر که تو واقعاً یه جادوگر جنگ باشی و همون کسی  این قضیه با بعضی پیشگوییایی که درباره
  ".باشی که حقیقتاً و براي حقیقت متولد شده

  "گن که من پیروز میشم؟و اونوقت این پیشگوییا می"

اگه بگم ". نگاهی کوتاه به شمشیر حقیقت که همان نزدیکی بر روي زمین افتاده بود انداخت. مکث کرداي  وارن لحظه
  "معناي خاصی برات داره؟» سفیدي  تیغه«

  ".و سفید کنمیرمي شمش تیغه ،تونم از طریق جادو می من". ریچارد با به یادآوردن آن خاطره، نفس سنگینی را بیرون داد
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یه پیشگویی وجود داره . کنم که ممکنه توي دردسر افتاده باشیم می در این صورت فکر". وارن دستش را بر صورتش کشید
تر از طریق آنچه شکافته شده است بر جهان خواهد  شهوتی تیرهي  اگر نیروهاي شکست و تاوان آزاد شوند، سایه«که میگه، 

  "».سفید فردیست که حقیقتاً و براي حقیقت متولد شدهي  ه رستگاري به باریکی تیغهصورت، امید ب در آن. افتاد

  ".باز شدهي  دروازههمون . از طریق آنچه شکافته شده": فتریچارد گ

  ".هم میشه محافظ» تر شهوت تیره«بنابراین "

تو هیچ . قضیه خیلی مهمه. وش هستزن سفیدپي  همونی که درباره. اون پیشگویی بکنمي  وارن، من باید یه کاري درباره"
  "رسه؟ فکري به ذهنت نمی

 دونم که کمکی نمی .یه چیزي به ذهنم میاد". گرفت می شا کرد که گویی داشت با خود تصمیمیاو را تمااي  وارن به گونه
جا توي قصر یه پیشگو این". وارن مقداري از وزنش را بر روي دستانش وارد کرده و آنها را به پاي خود مالید ".کنه یا نه می
میگن که تا وقتی بیشتر یاد نگرفته باشم، برام . خواد ببینمش، ولی بهم اجازه نمیدن می دلم. من هیچوقت ندیدمش. دارن

باهاش حرف که بگیرم، بهم اجازه میدن  کافی یادي  قول دادن که وقتی به اندازه. خیلی خطرناکه که باهاش مالقات کنم
  ".بزنم

  "ر؟ کجا؟اینجا توي قص"

حتماً باید توي یکی از قسمتاي . دونم نمی". وارن مقداري از ردایش را که در زیر زانویش مچاله شده بود بیرون کشید
  ".تونیم بفهمیم می دونم که چطوري نمی دونم کدوم یکی، و نمی ممنوعه باشه، ولی

  ".دونم می من". ریچارد ایستاد

 -------------------------  

ندلمر با شنیدن نام پیشگو به مانند یک روح سفید شد، ریچارد دانست که نزد نگهبان درست آمده هنگامی که ش مشیرزن اَ
اندلمر در ابتدا از حرف زدن در این موضوع اکراه داشته و خود را به نادانی میزد، اما هنگامی که ریچارد با مالیمت . است

  .نان گفتک زمزمه یشگو ران پرا به او یادآوري کرد، کوین مکاهایش  تمام لطف

ر نگهبان در چه ها  دانست که تمام نگهبان می ریچارد. بودها  ترین ساختمان ساختمانی که کوین فاش کرده بود، یکی از پ
ز سفید چیده بود و بر روي دیوارها رفته بود تا به اصطالح دریا را تماشا هاي  اند، چون در آن منطقه گل جاهایی مستقر شده ر

  .بودند که ریچارد فراهم آورده بودهایی  آنها مشتریان دائمیِ فاحشه. شناخت می راها  ر ضمن تمام نگهباند. کند
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به او زدند، ها  بیرونیِ ساختمان سرعتش را کم نکرد، بلکه فقط در مقابل چشمکی که نگهباني  ریچارد با رسیدن به دروازه
تر بوده و با تته پته کردن  تر و محتاط بر روي بارو تا حدي کم حرفمستقر هاي  نگهبان. سرش را به نشان سالم تکان داد

در دست گرفته و با نگهبان ریچارد دستی که دراز شده بود را . یک دستشان را جلو آورده بودند تا ریچارد را متوقف کنند
باالخره نفس عمیقی ا ه نگهبان. کرده است دست نگهبان به همین مقصود دراز شده می دست داد و وانمود کرد که فکر

ست خود  ،در پشت سرش به اهتزاز درآمده بود شرداي مریسویت ه وداد کشیده و در حالی که ریچارد به راهش ادامه به پ
  .بازگشتند

مارپیچ بود که به  یهای در دو طرف قرار داشت و در انتهاي آن راهرو، پلهها  در انتهاي باروها یک راهرو با ردیفی از ستون
خواست از آن عبور کند،  می که در کنار دري ایستاده بودند که ریچاردهایی  نگهبان. رفت می سمت اقامتگاه پیشگو پایین

همان دو نگهبانی بودند که در ابتدا ریچارد نتوانسته بود اعتمادشان را جلب کند، و اولین نفراتی که مزیت استفاده از 
  .هنگامی که دو نگهبان ریچارد را دیدند، اندکی مضطرب شدند. د دریافت کرده بودنداز ریچاراي  را به عنوان هدیهها  فاحشه

  "حالتون چطوره؟، 1نالش، بولسداو". حالتی عادي به سمت دري که میان دو نگهبان قرار داشت رفت ریچارد با

الي ر می ریچارد، این پایین چکار". را مقابل در گرفتندهایشان  دو نگهبان تبرزین   ".ز اون باال درمیادکنی؟ گُ

  ".ببین والش، من باید برم پیشگو رو ببینم"

خواهرا زنده زنده . ورود بدیمي  تونیم بهت اجازه نمی دونی که می خودت. ریچارد، ما رو توي همچین موقعیتی نذار"
  ".کنن می پوستمونو

اگرم کسی . میگم که خودم گولتون زدم. تومن بهشون نمیگم که شما بهم اجازه دادید برم ". باال انداختاي  ریچارد شانه
افته، فقط بهشون بگید که من یواشکی رد شدم و شما هم خبر  نمی متوجه شد که من رفتم تو، که همچین اتفاقی هم

  ".کنم می منم داستانتونو تأیید. نداشتید تا اینکه دیدید من دارم میام بیرون

  "....ریچارد، تو واقعاً"

شما مردا کاري کردم؟ من ي  جام بدم که براتون دردسر درست کنه؟ تا حاال جز کمک کردن به همهتا حاال شده کاري ان"
مجانی به دخترا دسترسی داشته  ازه میدم کهون قرض میدم، اجخرم، وقتی پول الزم داشته باشید بهت می براتون نوشیدنی

  "حاال شده چیزي در عوض کارام بخوام؟تا . باشید، و هیچوقت هم الزم نیست حتی یه سکه مسی خرج کنید

  .از آن در عبور کنددر هر حال او قصد داشت تا . شمشیرش گذاشته بودي  ریچارد دستش را بر روي قبضه
                                                             
1  Walsh - Bollesdun 
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را عقب هایشان  با نفسی عمیق، ابتدا یکی و سپس نگهبان دیگري تبرزین. اش تکه سنگی را جابجا کرد والش با نوك چکمه
  ".من دارم میرم دستشویی. ایت رو انجام بده گشت دورهبولسدان، برو ". کشیدند

  ".واقعاً ممنونم. ممنونم والش". نگهبان گذاشتي  ریچارد دستش را از روي شمشیرش برداشته و آن را به آرامی بر شانه

که در بیرون ایی ه را احساس کرد، درست مانند همانها  از مقاومت، از حفاظهایی  راه تاالر ورودي، ریچارد الیهي  در میانه
اتاقی که داخل آنجا بود، به اندازه اتاق خودش وسعت . نیز فقط اندکی سرعتش را کم کردندها  اتاق اسقف بودند، اما این الیه

منقوش بزرگی قرار داشت و دیواري هاي  بر روي یک دیوار، پرده. داشت، اما شاید با ظرافت و شکوه بیشتري چیده شده بود
و ها  در اطراف اتاق، بر روي صندلیها  رسید بیشتر کتاب می اگرچه که به نظر. یعی از کتاب داشتوسهاي  دیگر قفسه

  .ها، پراکنده شده و سرتاسر کفپوش آبی و زرد رنگ اتاق را پوشانده بودند مبل

  .سرد نشسته بودي  توانست پشت مردي را ببیند که در صندلی کنارِ شومینه می ریچارد

من خیلی مشتاقم که طرز انجامشو . کنی می باید بهم بگی که چطور اون کارو": داري گفت ند و طنینمرد با صداي قدرتم
  ".یاد بگیرم

  "کدوم کار؟": ریچارد پرسید

اگه من سعی کنم ازشون رد بشم، گوشت . اینکه از توي حفاظا راحت رد میشی، انگار نه انگار که اونا رو اونجا گذاشتن"
  ".کنه می تنمو خاکستر

 اگه سرت شلوغ نیست. اسم من ریچارده. اگه یه روزي خودم فهمیدم که چطوري میشه این کارو کرد، بهت خبر میدم"
  ".خوام باهات صحبت کنم می

او ي  هنگامی که مرد ایستاد، ریچارد اندکی از بزرگی جثه. عمیقش لرزیدندهاي  مرد همراه با خندههاي  شانه "!شلوغ؟"
او پیر بود، اما اصالً . ریچارد فکر کند که این مرد، پیر و فرتوت استتا و سفید او باعث میشد  موهاي بلند. غافلگیر شد
او نیز مانند . بود کنندهآمیز و هم تهدید هم محبت ،لبخندش. رسید می او تندرست و بسیار بانشاط به نظر. فرتوت نبود

  .ریچارد، راداهانی بر روي گردنش داشت

  ".انتظار نداشتم که بتونی خودت تنهایی بیاي اینجا. خیلی مشتاق دیدارت بودم. اسم من ناتان هست، ریچارد"

  ".خواستم تنها بیام که بتونیم راحت با هم صحبت کنیم می"

  "دونی که من یه پیشگو هستم؟ می و تو"
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  ".منم نیومدم اینجا که طرز طبخ نون رو یاد بگیرم"

کننده به خود  صدایش لحنی تهدید. یک شاهین در هم رفتندي  نند چهرهابروهایش ما. لبخند ناتان وسیعتر شد، اما نخندید
  "مرگت بهت بگم، ریچارد؟ اینکه قراره چطوري بمیري؟ي  خواد درباره می دلت". گرفت

آمیزي مانند ناتان تهدید شاهین مانند و لبخند نگاه. روي میزي گذاشت ریچارد خود را بر روي مبل انداخته و پاهایش را بر
و بعدش هم وقتی حرفات تموم شد، بهت میگم که تو چطور . ش بشنوم خیلی دوست دارم درباره. آره". اده او تحویل درا ب

  ".قراره بمیري

  "تو یه پیشگو هستی؟ مگه". یش را باال بردیک ابروناتان 

  ".کافی پیشگو هستم که بهت بگم چطور قراره بمیريي  به اندازه"

  ".پس بهم بگو. جداً". ی از روي کنجکاوي شداخم ناتان تبدیل به اخم

. شلوارش جال داد و یک گاز به آن زدي  که بر روي میز بود برداشت و آن را بر روي پاچهاي  از کاسهرا ریچارد یک گالبی 
ي تو قراره همینجا توي این اقامتگاه بمیري، اونم بخاطر شدت پیري و بدون اینکه هرگز دنیا": جوید گفت می همانطور که

  ".بیرون رو دوباره دیده باشی

  ".به نظر میرسه که تو یه پیشگو هستی، پسرم". تر شدند صورتش عمیقهاي  ناتان شل شده و چروكي  چهره

  ".شاید اگه کمکم کنی، بتونم دوباره برگردم اینجا و بهت کمک کنم که تو هم از اینجا بیاي بیرون. مگر اینکه کمکم کنی"

  "اري؟و حاال چه کمکی الزم د"

  ".می خوام این قالده از گردنم دربیاد"

  ".ظاهراً باهم عالیق مشترکی داریم، ریچارد". ناتان نقش بستي  لبخندي موذیانه بر چهره

  ".میرم ولی خواهرا میگن که من بدون این قالده می"

فتن حقایق رو به خودشون اونا به همه دستور میدن که راستگو باشن، ولی به ندرت دردسر گ". لبخند موذیانه وسیعتر شد
  ".بیش از یه راه براي عبور از جنگل وجود داره. و دارن، ریچاردخودشونهاي  خواهرا اهداف و برنامه. میدن
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ولی به نظر نمیاد که چندان کمکی براي . خواهرا میگن که براي درآوردن قالده، من باید یاد بگیرم تا از هانم استفاده کنم"
  ".این آموزش بهم بکنن

درخت یاد بدي تا آواز بخونه راحتتر از اینه که یه خواهر ساده بتونه به تو روش استفاده از هانت ي  بخواي به یه کنده اگه"
  ".تونن کمکت کنن نمی اونا. تو جادوي کاهشی داري. رو یاد بده

  "تونی کمکم کنی، ناتان؟ می تو"

بهم بگو ببینم، ریچارد، تا حاال کتاب ماجراهاي بانی ". ه جلو خم شداش نشسته و با اشتیاق ب ناتان بر روي صندلی ".شاید"
  "دي رو خوندي؟

سابیدن و پاك ها  اینقدر خوندمش که تقریباً چشمام کلمات رو از روي صفحه. خونده باشمش؟ اون کتاب مورد عالقمه"
هش بگم که چقدر از کتابش خوشم خیلی دوست دارم یه روزي با اون کسی که این کتابو نوشته مالقات کنم و ب. کردن
  ".اومده

  ".همین االن مالقات کردي. همین االن مالقات کردي، پسرم". صورت ناتان نشست گانه به آرامی بر لبخندي وسیع و بچه

  "تو ماجراهاي بانی دي رو نوشتی؟! تو". مبل نشستي  ریچارد جلوتر آمده و بر لبه

من اون کتابو به پدرت دادم تا وقتی که تو ". د تا اطالعات دقیقش از آن را ثابت کندر خوانناتان چند عبارت از کتاب را از ب
  ".موقع تو تازه به دنیا اومده بودياون. ندن بزرگ شدي، اونو بده بهتبه اندازه کافی براي خو

  ".تو هم اونجا همراه اسقف بودي؟ اسقف اینو بهم نگفته بود"

دونی، آن قدرت الزم براي وارد شدن به دژ جادوگران در  می آخه. حقایقو بهت بگه شک دارم که به ذهنش رسیده باشه تا"
اونا کتاباي . شمرده شده رو بردارههاي  من به جورج کمک کردم تا بره اونتو، تا بتونه کتاب سایه. آیدیندریل رو نداره

  ".پیشگویی خیلی جالبی اونجا دارن

  ".به نظر میاد که آشناهاي قدیمی هستیمپس ". ریچارد با حیرت به او خیره شده بود

  ".اسم من ناتان رال هست". ناتان نگاهی معنادار به او انداخت ".چیزي بیش از آشنا هستیم، ریچارد رال"

  "پدرِ پدرِ پدرِ یکی از فک و فامیالي من؟... تو میشی ". ریچارد فکش افتاد
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مدت خیلی ". یک انگشتش را در هوا تکان داد ".زار سالمه، پسرممن تقریباً ه. بیش از اونه که بشه شمرد» پدرها«تعداد "
  .تو توي پیشگوییا هستی. زیادیه که به تو توجه و عالقه داشتم

. این یه جور کتاب پیشگوییه. داشتن نوشتم هاي خاصی اي بعضی از کسایی که ظرفیتبرمن کتاب ماجراهاي بانی دي رو "
این کتاب به تو کمک کرده، مگه . ید بتونی درکش کنی تا بتونه کمکت کنهیه مبادي اولیه از پیشگویی، کتابی که تو با

  "نه؟

  ".بیش از یک بار": توانست فکش را از آویزان بودن حفظ کند گفت می ریچارد در حالی که هنوز به سختی

نفري از اونا تنها  تو. منحصر به فرد دادیمهاي  ما این کتاب رو به تعداد کمی از، بچه. پس از نتیجه راضی هستم. خوبه"
ردن» غیرقابل توضیحی«اوناي دیگه توي حوادث . ست هستی که هنوز زنده م."  

 قطعاً از قسمتی که مربوط به جادوي کاهشی بود خوشش. کرد، گالبی را تا آخر خورد می ریچارد در همان حالی که فکر
  "تونی درمورد استفاده از قدرتم بهم کمک کنی؟ می خوب حاال". آمد نمی

  "خواهرا با این قالده به تو درد وارد نکردن، مگه نه؟. فکر کن ریچارد"

  ".کنن می ولی باالخره این کارو. نه"

کردن چی گفت؟ گفت  می که از باتالق محافظت 2بانی دي به نیروهاي وارویک. داري جنگ آخر رو انجام میدي ریچارد"
اینکه اونا داشتن نیروي خودشون رو با حماقت براي جنگیدنِ . یاداومده بوده دوباره نم که دشمن از همون جایی که قبالً

فقط . به نظر میاد که تو درسِ این قسمت رو متوجه نشدي". ناتان یک ابرویش را باال برد ".کنن می آخرین جنگ تلف
  ".کن ریچارد، نه به پشت سربه جلو فکر . بخاطر اینکه قبالً یه اتفاقی برات افتاده، دلیل نمیشه که دوباره همون اتفاق بیافته

یه تصویر از اینکه خواهر ورنا از قالده استفاده کرد تا . یه توهم داشتمها  توي یکی از برج... من". ریچارد اندکی مکث کرد
  ".منو درد بیاره

  ".و این کار باعث شد که خشمت برانگیخته بشه"

  ".و اونو کشتممن جادو رو احضار کردم ". ریچارد سرش را در تأیید تکان داد

اون تصویر، تالش ذهن خودت بوده تا یه چیزي رو بهت بگه، ". ناتان به آرامی و با نومیدي سرش را به اطراف تکان داد
تونی اونا رو  می تونی از خودت دفاع کنی، اینکه می خواسته بهت نشون بده که اگه خواهرا اون کارو بکنن، تو می اینکه

                                                             
2 Warwick 
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تو سرت به این گرم بوده . کردن به تو کمک کنن می شترك موهبت و ذهنت بوده که سعیاین تصویر، کار م. شکست بدي
  ".که آخرین جنگ رو انجام بدي، و به این پیغام توجهی نکردي

او آنقدر نگران این بوده که خواهرها به او درد وارد کنند که به هیچ چیز دیگري . ریچارد که آزرده خاطر شده بود، حرفی نزد
 او معناي واقعی کاري که کیالن انجام داده بود را نادیده گرفته بود، چرا که شدیداً از تکرار شدن گذشته. ه بودتوجه نکرد

ریچارد بخاطر گذشته، نسبت به آینده . به راه حل فکر کن، نه به مشکل؛ این چیزي بود که زِد به او آموخته بود. ترسید می
  .کور شده بود

حاال منظورت چیه که میگی خواهرا با قالده منو به درد . توجه شدم که چی میگی، ناتانم": کنان گفت ریچارد اعتراف
  "نمیارن؟

من نزدیک به پونصد سال . اینو بهش گفته بودم بیايبه دنیا اینکه دونه که تو یه جادوگر جنگی، من خودم قبل از  می آن"
به درد آوردن یه جادوگر جنگ، درست . زم رو داده بودهاون حتماً به خواهرا دستورات ال. پیش این قضیه رو بهش گفته بودم

  ".زنبوراي وحشیهي  مثل چوب کردن توي لونه

  "راز کار کردن قدرت منه؟ به نوعیمنظورت اینه که درد "

تو از شمشیر به همین نحوه ". او به شمشیري که به کمر ریچارد بسته شده بود اشاره کرد ".خشم. دردي  بلکه نتیجه. نه"
کنی، جادو باعث خشمت میشه، و به این وسیله  می در واقع تو جادو رو احضار. کنه می خشم، جادو رو احضار. کنی می ادهاستف

  "خوات بهت نشون بدم که چطوري هانت رو لمس کنی؟ می دلت. کنه می جادو کار

باید بتونم از این . م، ولی آرهکردم که همچین چیزي رو بگ نمی هیچوقت فکر. آره". ریچارد به سرعت خود را جلوتر کشید
  ".قصر خارج بشم

حاال، به عمق ". اقتدار و مدیریت به خود گرفت اي از رسید که ناتان حاله می به نظر ".خوبه. کف دستتو به طرف باال بگیر"
  ".چشماي من خیره شو

 ریچارد حس. کشید یم آن نگاه او را به درون خود. ریچارد به آن چشمان ژرف، تهدیدآمیز، و الجوردي رنگ خیره شد
آمد، آنهم  می نفسش به شماره افتاده و به سختی بیرون. کرد که گویی در حال سقوط به میان آسمان صاف و آبی است می

  .کرد می دستور آمیز ناتان را بشنود، آنها را حس بیش از آنکه کلمات. نه با اختیار خودش

ریچارد آن را حس کرد، درست مانند  ".عصبانیت رو احضار کننفرت و . غضب رو احضار کن. ریچارد احضار کن،خشم رو "
 بیروننیز کرد خشمش را  می کشند، حس می کرد بجاي او نفس می کشید؛ در همان حالی که حس می زمانی که شمشیر را
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حاال اون احساسات رو متمرکز کن . خوبه. هاش رو حس کن شعله. حاال گرماي سوزان اون خشم رو حس کن". کشند می
  ".کف دستتتوي 

از شدت قدرت هایش  دندان. خشم جادو را به دستش منتقل کرد، جریان آن را هدایت کرد، نیروي آن را حس کردریچارد 
  .شدند می آن به هم ساییده

  ".کنی می ببین داري چه چیزي رو حس. ببینش. توي دستتو نگاه کن ریچارد"

 آبی و زرد به آرامی در باالي کف دستش معلق گویی از آتشِ. چشمان ریچارد به آرامی بر روي دستش پایین آمدند
شدت جریان خشم را بیشتر . حس کند رفت می شده و به داخل آتش توانست انرژي را که از او جاري می ریچارد. خورد می

  .تر شد کرد، و گوي خشمگینِ آتشین درشت

  ".رو، نفرتت رو، عصبانیتت رو، آتیش رو به سمت شومینه بنداز حاال خشمت"

نگاهی به شومینه کرده و خشم . زد همراه دستش ماند می گوي آتشی که به آرامی معلق. ریچارد دستش را به سمت جلو برد
  .و آن را به جلو پرتاب کرد هرا به سمت خارج از خودش متمرکز کرد

  .ت به داخل شومینه رفت و آنجا با صداي تق بلندي، مانند یک صاعقه منفجر شدزوزه کشیده و با سرع ،مذابي  شعله

شک دارم که خواهرا بتونن همین کار رو ظرف صد سال به تو یاد . اینطوري انجامش میدن، پسرم". ناتان با غرور لبخند زد
  ".نگیتو یه جادوگر ج. ش نیست هیچ شکی درباره. تو توي این کار استعداد ذاتی داري. بدن

تنها چیزي که حس کردم خشم بود، مثل وقتی که از . هیچ چیز متفاوتی حس نکردم. ولی ناتان، من هانم رو حس نکردم"
  ".اصالً مثل وقتی که انگشتم الي در بمونه. کنم می شمشیر استفاده

دیگران فقط یه طرف از . جنگی تو یه جادوگر. کنی نمی معلومه که حس". ناتان با حالتی عالمانه سرش را در تأیید تکان داد
  .کنن؛ از هوا، گرما، آتیش، آب، هر چیزي که الزم داشته باشن می اونا از اشیاء اطرافشون استفاده. موهبت رو دارن

تو . کنن می خودشون هست استفادهقدرت که درون ي  اونا به جاي این کار، از هسته. جادوگراي جنگ مثل دیگران نیستن"
 يبرا. شهیانجام م يهر کار» چطور«دن که یاد میخواهرا به تو . یکن می تی، بلکه احساساتتو هدایکن نمی تیهانتو هدا
 رونی، چون تو قدرت رو از درون خودت بهکاري  جهیت داره نتیکه اهم يزیتو تنها چ يبرا. ربطه یه بین قضیقدرت تو ا

  ".تونن به تو آموزش بدن نمی نه که خواهرایهم يبرا. یکش می

  "تونن بهم آموزش بدن؟ نمی ن اونایهم يه که برایمنظورت چ"
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خوان که تمام نگاهت به  می ش، از اونتو سوزن برداره؟ خواهرا از تویدن جاسوزنیاط، بدون دیه زن خیکه  يدیتا حاال د"
 جنگ نگاه ياجادوگر. کنن می ن شکل از جادوشون استفادهیگه به اید يجادوگرا. باشه یدستت، به سوزن و به جاسوزن

  ".کنه می عمل يزیاونها به طور غر هانِ. دنیکنن، اونا فقط کارشون رو انجام م نمی

  "بود؟ يش جادوگریآت.... هین یحاال ا"

  ".ن بودیش خشمگیه گاومیمزاحم در برابر ي  پشهه یمثل  يش جادوگریسه با آتین در مقایا". ر لب کردیزاي  ناتان خنده

ن خشم، همان یرون بکشد، اما ایر را بیتوانست خشم شمش می او. آمد نمی خشم. آمد نمی اما آتشچارد دوباره تالش کرد، یر
  .ده بودیرون کشینبود که به همراه ناتان از درون خودش ب ینوع

  "تونم دوباره انجامش بدم؟ نمی چرا. کنه نمی کار"

 یتون نمی تو هنوز. يطور انجامش بددادم که چ می کردم، با قدرت خودم بهت نشون می چون من داشتم بهت کمک"
  ".ین کارو بکنیا ییخودت تنها

  "چرا؟"

نکه ی، اید خودتو قبول کنیتو هنوز با. ادینتو بید از ایچون جادو با". چارد زدیر یشانیبه پاي  قهناتان دستش را دراز کرده و ت
، تا یکه خودتو قبول نکن یتا وقت. یکن می همبارز یهست ینکه چه کسیهنوز با ا. يتو باور ندار. يریرو بپذ یهست یچه کس
  ".دی، مگر در مواقع خشم شدیهان و قدرتت رو احضار کن یتون نمی ،یکه باور نکن یوقت

  ".کشن می ن که بدون وجود قالده، اون سردردا منوگی؟ خواهرا میرن چیگ یکه از موهبتم منشأ م ییسردردا"

فقط در . وسط گوشت باشه که غضروفیه تیقت یزنن، انگار که حق می قتیف حقبه اطرا یکیکوچ يخواهرا فقط گازها"
  .ارنین خودشون دربییم تا بتونن ما رو به آیباش یخوان ما زندان می اونا. خورن می گشنه باشن اونو یلیکه خ یصورت

سردردها خطرناك هستن، . ادمه که من االن انجام دین با تو انجام بدن، همون کاریکنن موقع تمر می که اونا تالش يکار"
اونا رو متوقف  یتونست می ،یکه تو سردرد داشت یوقت. جوون با قدرتش تنها گذاشته بشه ه جادوگرِیکه  یفقط در صورت یول
  "؟یکن

 یا وقتیداد،  یوجود خطر رو م از درون بهم هشدارِ يزیه چینکه یا ایکردم،  می تمرکز يراندازیت يوقتا که رو یبعض. آره"
  ".شد یسردرد متوقف م یمدت يکردم، اونوقت برا می ر استفادهیشمش يبودم و از جادو یبانکه عص
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که الزمه تا مانع از  يزیتنها چ. يداد می وندیموهبت رو با ذهن خودت وفق و پ ین بود که تو داشتیه بخاطر این قضیا"
  .که من االن کردم ين کاریهست، درست مثل هم ییه ذره راهنمایب رسوندن موهبت به تو بشه، یآس

ست، چون  ه کار سادهیه جادوگر، وفق دادن ذهن تو با موهبتت ی يبرا. ه جادوگر باشهید کار یآموزش دادن به جادوگرا با"
، يادیز یلیمدت خ يه تا برایکه من االن با تو کردم کاف ين کاریهم. دهیموهبت مردونه داره به موهبت مردونه آموزش م

  .شهبب رسوندن موهبت به تو یانع از آسبدون وجود راداهان، م

که به  یکنه، تا زمان می رسونه و ازت محافظتیم يه جادوگر، تو رو به مرحله و قدم بعدیهمراه شدن با  ،نده همیدر آ"
خواهرا صد سال . یکمک در دسترس داشته باش يه نفر برایاز به کمک، یفقط مهمه که در زمان ن. یبرس يسطح بعد

  .ادت بدنیکه من االن بهت نشون دادم رو  يزین چین تا همفرصت الزم دار

هاي  شهیاونا افکار و اند. کنن یمقاصد خودشون زندان يکنن تا ما رو برا می استفادهاي  اونا از قالده به عنوان بهونه"
  ".نه که جادوگرا رو کنترل کننیاونا اي  شهیاند. آموزش دادن جادوگرا دارني  خودشون رو درباره

  "ا؟چر"

 ين قدرت رو توینکه اگه ایهستن که به نسل بشر وارد شده، و اهایی  يدیکنن که جادوگرا مسئول تمام پل می اونا فکر"
ي  شهیت اندیتونن نور هدا می اد بدن،یخودشون رو بهش  یو حزب یمذهبهاي  شهیاندقالده بندازن، اونو کنترل کنن، و 

سعادت دن به یرس حِیراه صح عتقدن فقط خودشونستن که مه یا افراد متعصباون. خودشون رو به مردم منتقل کنن یمذهب
ن هدف استفاده یدن به ایرس يبرااي  لهیحق دارن از هر راه و وسکه کنن  می اونا احساس. دونن می در نور خالق رو يابد
  ".کنن

موهبت بشه، اونم ي  از کشته شدنم بوسیله منظورت اینه که همین چیزي که االن با قدرتم بهم نشون دادي، کافیه تا مانع"
  "بدون قالده؟

الزمه تا بهت یاد بده که یه اي  زیاد دیگههاي  موهبت کافیه، ولی درسي  این براي جلوگیري از کشته شدنت بوسیله"
رت نکنه سرکش رو نگه داشتم تا تو رو از پشتش پ اسبِي  تنها کاري که من کردم این بوده که دهنه. جادوگر واقعی باشی

  ".بره تا بهت یاد بده که به زیبایی و نرمی اسب سواري کنی می تالش و کار زیادي. پایین

اگه این حقیقت داشته باشه، پس اونا دارن چوب ". شدند می صورتش منقبضهاي  توانست حس کند که ماهیچه می ریچارد
داره از ناتان، دردسر بزرگی ". را به یکدیگر مالیدریچارد انگشتانش  ".ممنونم که کمکم کردي. کنن می زنبوري  توي لونه
  "دونی؟ می تو قانون دوم جادوگرا رو. من باید چند تا چیز رو بدونم. هرس می راه ازخیلی زود هم . رسه راه می
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  ".اما قبل از اینکه دومی رو یاد بگیري، باید قانون اول رو یاد بگیري. البته"

هر دروغی ي  این قانون میگه که میشه مردم رو درباره. اول کشتم دارکن رال رو با قانون. دونم می خودم قانون اول رو"
  ".ترسن حقیقت داشته باشه می خواد اون دروغ حقیقت داشته باشه، یا اینکه می متقاعد کرد، حاال یا بخاطر اینکه دلشون

  "مقابله در برابر این قانون؟ي  و شیوه"

خودش هم در برابر این مطلب  آدم باید همیشه هوشیار باشه و بدونه که .وجود ندارهاي  مقابلهي  راز کار اینه که هیچ شیوه"
قربانی باید همیشه هوشیار باشم که ممکنه منم . پذیره و هیچ وقت مغرور نشه که فکر کنه دیگه مقاوم و مصون شده آسیب

  ".این قانون بشم

  ".خیلی خوبه"

  "و حاال قانون دوم چیه؟"

  ".قانون دوم ربط به نتایج ناخواسته داره". اش سایه انداختند جورديابروهاي سفید ناتان بر چشمان ال

  "خوب حاال چیه؟"

به نظر میاد که این حرف تناقض داشته . تونه ناشی از بهترین قصدها باشه می قانون دوم اینه که بیشترین صدمه و آسیب"
تونه  می بعضی وقتا انجام کار درست. اشهتونه مسیر مرگباري به سمت ویرانی ب می باشه، اما مهربونی و قصدهاي خوب
و درك کردن  نگري خردمندي، هوش، آینده ،مقابله در برابر این قانوني  تنها شیوه. نادرست باشه و خسارت به بار بیاره

  ".حتی اینها هم همیشه کافی نیستن. قانون اوله

  "ننده باشه؟ مثل چی؟زتونه آسیب  می قصد خوب یا انجام کار درست"

. آمیزه، چون اونا شکالت دوست دارن کوچیک شکالت بدي محبتي  ظاهراً اینکه به یه بچه". باال انداختاي  تان شانهنا
نگري به ما میگه که اگه ما به این به اصطالح محبت خودمون ادامه بدیم و بچه از غذا خوردن  خردمندي، هوش و آینده

  ".شیم بیفته، باعث مریض شدن بچه می

  ".دونه می هر کسی اینو. اینکه واضحه"

بعد از یه مدت که بهتر خواد خوب بشه، تو براش غذا میاري، اما  می فرض کن که یه نفر پاش مجروح میشه و در مدتی که"
بنابراین تو به مهربونیت ادامه میدي و . خواد از جاش بلند شه، چون اولش بلند شدن یمقدار دردناکه نمی شد، هنوزم دلش
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به مرور زمان، پاهاي اون فرد ضعیف و نحیف میشه و بلند شدن حتی از قبل هم دردناکتر میشه، بعد . میاريبازم براش غذا 
تونه راه بره،  نمی گیر میشه و دیگه هیچوقت در نهایت اون فرد کامالً زمین. کنی و بازم براش غذا میاري می تو مهربونی

  ".ب شدهقصد خوب تو باعث ایجاد آسی. چون تو بهش مهربونی کردي

  ".کنم این قضیه اونقدر اتفاق بیفته که بخواد مشکلی باشه نمی فکر"

تر مقایسه کنی  واضح برات بزنم، ریچارد، تا بهتر بتونی این قانون رو روي مشکالت جديهاي  کنم مثال می من دارم سعی"
  .وجود داره یه قانون و اصل مشتركو درك کنی که 

بده تا تنبل  سالم انگیزههاي  تنبل رو تشویق به تنبلی کنه، و به عقل تونه فرد یم قصدهاي خوب، اینکه مهربون باشی،"
تا زمانی که مهربونیت نامحدود باشه، اونا . کنی، اونا هم به کمک بیشتري محتاج میشن می هر چی بیشتر کمکشون. بشن

  .کنه می سانیت اونا رو تضعیفان ،مهربونیِ تو. هیچوقت نظم و وقار و اعتماد به نفس خودشون رو بدست نمیارن

ش گشنه هستن و تو هم بهش یه سکه بدي، و بعد اونم از سکه براي خریدن مشروب  اگه یه گدا بهت بگه که خانواده"
خود اون فرد قتل رو انجام داده، ولی اگه تو در عوض بهش غذا داده . استفاده کنه و بعد یه نفر رو بکشه، آیا تقصیر توئه؟ نه

ي  این یه قصد خوب بوده که نتیجه. افتاد نمی ش غذا داده بودي، اون قتل اتفاق اینکه رفته بودي و به خانوادهبودي، یا 
  .خسارت باري داشته

تونه باعث هر  می تخلف از این قانون. تونه از بهترین قصدها منشأ بگیره ها می بزرگترین آسیب: قانون دوم جادوگري"
  .رفته تا فاجعه و تا مرگچیزي بشه، از مقداري ناراحتی گ

ظاهر این . میگن که حتی دفاع از خودمون هم درست نیستو کنن،  می صلح سخنرانی و توصیهي  ا دربارهه بعضی حاکم"
این کار باعث یه قتل عام  اما در نهایت معموالً. حرف که هر نوع خشونتی رو نفی کنی، بهترین قصدها رو نشون میده

چنین  وجود داشت، تونستن در دفاع از خود نشون بدن می همون تهدید خشونتی که اینها ز اولاگه امیشه، در صورتی که 
اونا قصد خوب خودشون رو فراتر از حقایق . که هیچ خشونتی ایجاد نشه شد میش این  و نتیجه اومد پیش نمیاي  حمله

مانع از جنگ و خونریزي اونا سربازها رو متهم به خونخوار بودن کردن، در حالی که سربازا در واقع . زندگی قرار دادن
  ".میشن

  "کنی بهم بگی که من نباید از اینکه یه جادوگر جنگ هستم شرمنده باشم؟ می داري سعی"

  ".دارناي  مزایاي غذاهاي گیاهی صحبت کنه، وقتی که گرگا نظر دیگهي  براي گوسفند نداره که بیاد دربارهاي  هیچ فایده"

  ".ولی نمیشه که مهربونی کردن همیشه بد باشه". کردن با زِد استکرد که گویی در حال صحبت  می ریچارد حس
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بینی  کافی خردمند باشی که عواقب کارهات رو پیشي  باید به اندازه. اینجاست که پاي خردمندي میاد وسط. البته که نه"
  .کنی

اینکه فقط داري کار  کنی یا می تونی همیشه با قاطعیت بگی که داري ازش تخلف نمی ولی مشکل قانون دوم اینه که"
 وقتی که جادو رو به قصدهاي خوب اضافه کنی، تخلف از قانون دوم. بدتر این که جادو خطرناکه. درست رو انجام میدي

  .تونه منجر به فاجعه بشه می

 دههر زمانی که از جادو استفا. اینکه بدونی چه زمانی از جادو استفاده کنی قسمت سختشه. ست استفاده از جادو ساده"
  .رو پیش بیارياي  ناخواستههاي  تونی ویرانی می کنی، می

ریزه و باعث ایجاد بهمن میشه؟  می دونستی ریچارد، که اضافه شدن وزن یه پولک از برف هست که توازن رو بهم می"
ز اضافه کردن وزن قبل اکنی، باید  می وقتی که از جادو استفاده. افتاد نمی بدون وجود اون یه دونه پولک، این فاجعه اتفاق

کردي که وزن  می بهمنی که ایجاد میشه، به هیچوجه تناسبی با اونچه فکر. ی که کدوم پولک دیگه زیادیهبدونذرات جادو، 
  ".تونه باعث بشه، نداره می این پولک

انون دوم کنم که ممکنه من بخاطر تخلف از ق می ناتان، فکر". شمشیرش مالیدي  ریچارد انگشت شصتش را بر روي دسته
  ".جادوگري، حجاب رو پاره کرده باشم

  ".این کارو کردي"

  "چه کار کردم؟"

رو، همون ها  با این کار، جادوي مورد نیاز جعبه. تو از طریق قانون اول جادوگري، از جادوت استفاده کردي تا پیروز بشی"
ي  دونستی که نتایج ناخواسته نمی .کارو کرديتو بخاطر جهل و نادونی این . دروازه رو، تأمین کردي و حجاب رو پاره کردي

جادو . واقعاً که یه پولک کوچیک. بشهها  تونه منجر به نابود شدن تمام زندگی می اومد، می یاون کاري که به نظر کار درست
  ".خطرناکه

  "تونم درستش کنم؟ می چطور"

باید برگردونده ها  سنگ اشک. رگردونده بشهاون قفل و حفاظ باید ب. باید به روي محافظ برگردونده بشهها  سنگ اشک"
انجام این کار نیاز به . بشه به محل اصلیش، توي دنیاي زیرین، جایی که باعث میشه تا قدرت محافظ در این دنیا مهار بشه

  .هر دو قدرت داره
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هم نیاز به هر دو جادو  این کار. بشه توي قفل چرخوند تا بسته رو دوباره اونوقت باید با بستن دروازه، به اصطالح کلید"
تونه حجاب رو پاره کنه، بنابراین جادوگري که فقط موهبت  می انجام هرکدوم از این کارا با فقط یک طرف جادو. داره

  .تونه این کارو انجام بده می فقط یه نفر مثل تو. جادوي افزایشی رو داره، کسی مثل خود من، هیچ کمکی ازش برنمیاد

اگه تو به اشتباه عمل کنی، اگه از سنگ براي مقاصد . ما توي خطر بزرگی هستیمي  ر انجام بشه، همهتا زمانی که این کا"
ما رو به یه ي  خودت استفاده کنی، قدرت این رو خواهی داشت تا تعادل رو از بین ببري و حجاب رو تا آخر پاره کنی و همه

  ".انتها بفرستی شب بی

  "چه کسیه؟» مأمور«دونی که یه  می تو". میز خیره شده بودکرد، به  می ریچارد در حالی که فکر

با محافظ داد و مأمور کسیه که . کنی می مشکلی که توي شب یلداي امسال پیش میاد صحبتي  حتماً داري درباره. آه"
رو بدست کنه، و در عوض دانش استفاده از جادوي کاهشی  می رو بهش تقدیمها  بیگناه بچههاي  کنه، مثالً روح می ستد
  ".میاره

ولی این نباید مشکلی باشه، چون تو دارکن رال رو فرستادي به دنیاي زیرین، جایی ". ناتان نگاهی تیره به ریچارد انداخت
  "دارکن رال توي دنیاي زیرینه، مگه نه؟. که از اونجا هیچ قدرتی در این دنیا نداره

تخلف از ي  او نه تنها حجاب را پاره کرده بود، بلکه بوسیله. کشد می کرد که دردي در اعماق شکمش تیر می ریچارد حس
قانون دوم جادوگري، از طریق تالش در کمک کردن با ایجاد یک گردهمایی، یک مأمور را، دارکن رال را، دوباره به این 

اینها تقصیر ریچارد ي  همه. توانست کارهایی براي پاره کردن حجاب انجام دهد می دنیا برگردانده بود، جایی که دارکن رال
  .کرد که در هر لحظه ممکن است حالش بهم بخورد می حس. کرد می احساس تب و سردرد. بود

  ".ناتان، من باید این قالده رو دربیارم"

  ".تونم کمکی بکنم نمی توي این زمینه". باال انداختاي  ناتان شانه

گلویش را . هتر است تالش کرده و پاسخ سؤالش را بیابدتصمیم گرفت که ب. ریچارد براي دلیل خاصی به اینجا آمده بود
  .صاف کرد

اون ي  یه پیشگویی درباره. اون توي خطره و من باید کمک کنم. ناتان، یه نفر هست که براي من خیلی اهمیت داره"
  ".ن به صورت یه تصویر براي من ایجاد شدهقبالً نوشته شده، ولی عالوه بر ایهست که 

  "کدوم پیشگویی؟"
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ها، از تمام آنانی که بودند، تنها یک نفر که از جادوي احضارِ حقیقت متولد شده بود، زنده  با برطرف شدن خطر سایه"
  "...ماند می

براي آنکه . ترِ مردگان خواهد آمد از اینرو تاریکی عظیم ". پیشگویی را خواندي  ناتان با صداي سنگین و قدرتمندش، ادامه
  ".باشد، این فرد سفید پوش باید تقدیم مردمش شود تا هلهله و شادمانی آنها را فراهم آوردفرصتی براي پیوند زندگی 

بهم گفتن که تصویر رو نقل نکنم، ولی تا جایی که . ناتان، من معناي این پیشگویی رو دیدم. پس تو هم ازش خبر داري"
  ".شادي ازش به دست نمیادي  این پیشگویی به من مربوط میشه، هیچ نتیجه

  ".این معناي واقعی اون پیشگوییه. زنن می اونو گردن": ناتان با لحن آرامی گفت

دوباره . این همان چیزي بود که او در تصویر دیده بود. خورد گذاشت می ریچارد بازوانش را بر روي شکمش که پیچ و تاب
  .دنیا در اطرافش به دوران افتاد

  ".جلوي این اتفاق رو بگیرمباید . ناتان، من باید از اینجا برم بیرون"

ریچارد، من ". شودهایش  ریچارد نگاهش را باال آورده و به سختی توانست مانع از آمدن اشک ".ریچارد به من نگاه کن"
میشه انتهاي . میریم می ماي  همه. اگه این پیشگویی محقق نشه، هیچ چیزي بعد از اون وجود نداره. باید حقیقتو بهت بگم

  .محافظ ما رو بدست میاره. ها تمام زندگی

کنی و به محافظ اجازه میدي که  می استفاده کنی، حجاب رو کامالً پاره ز قدرتت براي محقق نشدن این پیشگوییاگه تو ا"
  ".رو ببلعهها  دنیاي زنده

مشتش در  "!درنمیاد با عقل جور! رو نجات بده؟ها  چرا باید اون بمیره تا زنده! چرا؟". ریچارد با عجله بر روي پاهایش ایستاد
اجازه نمیدم که اون بخاطر یه ! این فقط یه معماي احمقانه ست! من باید جلوشو بگیرم". شمشیر محکم شدي  اطراف دسته

  "!معما کشته بشه

االن مدت خیلی زیادیه که من امیدوار بودم که وقتی این زمان فرا . ریچارد، زمانی فرا میرسه که تو باید انتخاب کنی"
اگه انتخابت اشتباه باشه، قدرت اینو داري که . کافی عاقل شده باشی تا انتخاب درست رو انجام بديي  تو به اندازه برسه،
  ".ما رو نابود کنیي  همه

من باید . ارواح خوب هیچ کاري براي کمک انجام ندادن. تو بهم بگی که باید اجازه بدم اون بمیره تامن اینجا واینمیستم "
  ".کنم می مکمن ک. کمک کنم
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. شدند می بر روي دیوارها ایجادهایی  داشت، ترك همانطور که در طول راهرو قدم برمی. ریچارد با عجله از اتاق بیرون رفت
شد،  ریچارد به شکلی مبهم متوجه این اتفاق می. ریختند می در پشت سرش به زمیناز گچ هایی  رفت، تکه می همانطور که

ي دیوارهاي عبور کرد، رنگ بر روها  هنگامی که از میان حفاظ. گردید م و عصبانیتش میاما این واقعه باعث رضایت خش
  .پیچ خورده و از دیوار جدا شدند اطراف، سوخته شده و

دانست آن تصویري که دیده بود به زودي محقق  می اکنون. رفت می افکار ریچارد بدون هیچ کنترلی، همزمان به هر سویی
شاید . پیوست می توانست از این قصر خارج شود، این اتفاق به واقعیت نمی اگر. وي آن را بگیردخواهد شد، مگر آنکه جل

توانست کمکی بکند و کیالن به این خاطر کشته  نمی ماند و می معناي پیشگویی همین بود، اینکه ریچارد در اینجا زندانی
  .شد می

نزدیکتر شد، یکی از  هنگامی که .دویدند می هر سمتی به آنجا نگهبانان از. را دیداي  در حیاط پایین دست، ریچارد همهمه
نگران در اطراف او حلقه زده بودند و هایی  نزدیک به یکصد نگهبان با چهره. استادهاي شمشیرزنی باکا بان مانا را دید

ستاده بود، اصالً نگران به گشاد و راحتی داشت و در مرکز حلقه ایهاي  مردي که لباس. خود را حفظ کرده بودندي  فاصله
  .رسید نمی نظر

  "چه خبر شده؟". نگهبانان باز کردي  ریچارد راه خود را از میان حلقه

  ".میارب و منو فرستادن تا پیغامی رو براتونهمسرتون دوچیل. هستم 3من جیان. کاهارین". مرد در برابر ریچارد تعظیم کرد

  "پیغامش چیه؟". ز مخالفتی نکندابرا» همسر«ریچارد تصمیم گرفت که با قسمت 

دیگه با اونها یا . ما مردم مجندي رو با خودمون صلح دادیم. باید بهتون بگم که همسرتون دستورات شوهرش رو اجرا کرده"
  ".جنگیم نمی مردم اینجا

  ".کنم می بهش بگو که منم به اون و مردمش افتخار. این خبر خیلی خوبیه، جیان"

. همسرتون خواستن شما بدونید که ایشون تصمیم گرفتن تا بچه رو به دنیا بیارن. مردم شما": کرد جیان حرف او را تصحیح
خواستن بدونن که چه زمانی میاید  می ایشون. برگشتن به سرزمین خودمون هستیمي  و در ضمن پیغام فرستادن که ما آماده

  "تا ما رو ببرید به اونجا؟

                                                             
3 Jiaan 
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ریچارد تعدادي از . نه تنها نگهبانان جمع شده بودند، بلکه خواهرها نیز گردآمده بودند. ریچارد نگاهی به مردم اطراف انداخت
ي  در انتهاي حاشیه. پاشا آن نزدیکی ایستاده بود. وي، نیکی، و آرمیناخواهر تُ: معلمانش را در میان تماشاگران تشخیص داد

  .اسقف را دیدي  خمیدهي  ي دیوارها، جثهدر یک بالکن در جایی دورتر، در آنسو. جمعیت، خواهر ورنا را دید

  ".بهش بگو که آماده باشه، اینکه به زودي میام". ریچارد به سمت جیان برگشت

  ".ایم ما آماده. ممنونم، کاهارین". کردجیان تعظیمی 

آزادش بزارید که باید . صلح و بدون قصد جنگ اومده این مرد با": حلقه زده بودند گفت ریچارد به نگهبانانی که اطراف آنها
  ".با صلح بره

به ها  نگهباني  جیان بدون هیچ نگرانی قدم برداشته و از آنجا دور شد، گویی که به تنهایی در حال قدم زدن باشد، اما حلقه
شهر خارج شده ي  دانست که همراه او خواهند بود تا زمانی که جیان کامالً از محدوده می همراهش حرکت کردند، و ریچارد

  .جمعیت شروع به پراکنده شدن کردند. باشد

ارواح از دنیاي زیرین ي  ا دومین تخلفش از قانون دوم جادوگري، پدرش را در خانهب او. کرد می دیداً دردش سرش ریچارد
وارن به او گفته بود که  .بازگردانده بود؛ قصدش آن بود تا کار صحیح را انجام دهد و در عوض مصیبت به بار آورده بود

  .ظ براي فرار کردن نیاز به یک مأمور دارد، و ریچارد نیز یک نفر را تأمین کرده بودمحاف

رسید، اما  می شاد و خوب به نظرش رهو زندگی دوباتازه فهمیده بود که کیالن او را دوست دارد . ذهنش به دوران افتاده بود
یفتد، و اینکه اگر نتواند از اینجا بگریزد، کیالن در بالفاصله متوجه شده بود که قرار است صدها سال در این مکان به دام ب

  .پیچیدند می پیچیدند و می افکارش در کالفی سردرگم. شب یلدا خواهد مرد

کمک به او تصمیم گرفت تا به دنبال تنها کسی برود که ممکن بود بتواند . زمان در حال تمام شدن بود. کرد می باید کاري
  .کند
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اصالً اشتیاقی به این دیدار نداشت، . زد حدس میهمان کسی باشد که این صداهایی را از دفتر بیرونی شنید و امیدوار بود که 
اکنون راهی براي دیدن ناتان یافته بود، و ناتان نیز قسمت مربوط به ریچارد مطمئناً ت. اما دیگر زمانش رو به اتمام بود

  .اکنون زمان آن بود که او نیز قسمت مربوط به خودش را انجام دهد. خودش را انجام داده بود

شکست در او عواقب . داد می نچه ضروري بود را انجاممورد ناتان حتماً آ توانست کامالً به ناتان اعتماد کند، ولی در این نمی
ن وزن همان اضافه کرد یعنی. خورد نمی ناتان، کاري بود که آن به او حسرتي  وظیفه. دانست می م مسئولیت خود راانجا

  .برف یک پولک

ریچارد با هان . کنند تعمیرداد تا نجارها چهارچوب در را  می باید دستور. با تکان کوچکی از انگشتش، در چرخیده و باز شد
و این ماجرا مربوط به قبل از آن بود که حتی . خود آن را خُرد کرده بود، بدون اینکه حتی متوجه شود چه کاري انجام داده

  .فته باشدره دیدن ناتان ب

که در دفتر بیرونی جریان داشت، با بازشدن در متوقف شده و سه چهره به داخل نگاه کردند و منتظر اي  مؤدبانهي  مکالمه
  .دستورات ماندند

باهاش من . تون و به کاراي اداري خودتون برسیدنفر برید به دفتر خواهر اولیشیا، فاینال، دیگه دیر وقته؛ چطوره که شما دو"
  ".خواهر ورنا، لطفاً بیا داخل. کنم می مالقات

از کاري که قرار بود به ناچار با او انجام دهد نفرت . او ورنا را دوست داشت. و خواهر ورنا وارد اتاق شد ه بودآن ایستاد
 سال فرصت براي آماده شدن داشت، و اکنون زمان و حوادث داشتند از دستشصدها . داشت، اما دیگر زمانش تمام شده بود

  .گریختند می

  .پرتگاه قرار گرفته بودي  دنیا در لبه

  ".اسقف آنالینا". ورنا تعظیم کرد

  ".مدت خیلی زیادیه که ندیدمت. لطفاً بشین ورنا"
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همانطور . انش را بر روي پاهایش گذاشتبا کمري راست نشست و دست. ورنا یک صندلی را به سمت دیگر میز کشاند
  ".ت با من گذاشتیدبراي مالقا ووقت ارزشمندتون چقدر لطف کردید که": مؤدبانه گفت

شه کار من چه که باعث نمیخالق عزیز، ممنونم که اونو با حالت عصبانی پیش من فرستادي؛ اگر. تقریباً. آن تقریباً لبخند زد
  .کنه می باشه، ولی حتماً کارم رو آسونتر کمتر سنگین و آزاردهنده

  ".مبود اممشغول کار"

  ".ظرف بیست سالِ طوالنی گذشته. منم همینطور": ورنا با لحنی تند گفت

تی داریم، کسی که تو باید حتی به نظر میاد که با یه پسري که تو آوردي مشکال. مشغول نبوديکافی ي  ظاهراً به اندازه"
  ".شکردی می قبل از رسیدنش به اینجا، سر به راه

 هام منع نکرده بودید، این کارو انجام منع نکرده بودید، از انجام مهارتم  اگه منو از انجام وظیفه". سرخ شدورنا ي  چهره
  ".دادم می

جزئی کارت رو انجام بدي؟ ي ها تونستی با وجود محدودیت نمی ی، ورنا، کههست تکاراب کمتدبیر و  بیعنی تو اینقدر جدي؟ ی"
 کارهایی  م تحت همون محدودیتاونباشه در حالیکه پاشا که فقط یه نوآموزه، به نظر میاد که نتایج بهتري به دست آورده 

  ".کنه که تو داشتی می

  "شده؟و رام کنید که ریچارد سر به راه  می کنید؟ فکر می اینطور فکر"

  ".سئولیتش رو به عهده گرفته، ریچارد کسی رو نکشتهاز زمانی که پاشا م"

کنم که اسقف بیشتر توي اعتماد به  می توصیه. تا حدي ریچارد رو میشناسم کنم که می من فکر". ورنا اندکی منقبض شد
  ".نفسشون احتیاط به خرج بدن

ه در بر روي میز پایین آورده و کاغذهایی را جابجا کرد، گویی که توجهش را معطوف به کلماتی کرده کآن نگاهش را 
  ".ممنونم که اومدي، ورنا. ت رو مد نظر قرار میدم توصیه". جلوي چشمانش نیستند

  "!هنوز حرفامو شروع هم نکردم! حرفام تموم نشده"

  ".ات رو براي من بلند کنی، کارت با من تموم میشه، ورناصداگه دوباره ". نگاه اسقف به آرامی باال آمد

  ".ببخشید، ولی مطالب بسیار مهمی هستن که حتماً باید باهاتون درمیون بزارماسقف آنالینا، لطفاً لحن صحبت منو "
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کاراي زیادي . خیلی خوب، خیلی خوب، پس لطفاً زودتر حرفتو بزن". حوصلگی کرد نفس عمیق کشید و وانمود به بیآن 
  ".زودباش دیگه". س به ورنا انداختدستانش را بر روي میز گذاشته و نگاهی خالی از احسا ".دارم که انجام بدم

  "...ریچارد همراه پدربزرگش زندگی کرده و بزرگ شده"

  ".خوش به حالش"

. از اولیه جادوگر تر. پدربزرگش یه جادوگره". مکث کرداي  ورنا که بخاطر قطع شدن حرفش آزرده شده بود، لحظه
  ".خواسته به اون آموزش بده می پدربزرگش

  "تمام حرفات همین بود؟. دیم می خوب، حاال ما ترتیب آموزشش رو"

ن به اسقف یادآوري کنم که گرفتن یه پسر از جادوگري که حاضره به اون آموزش الزم نیست م". چشمان ورنا باریک شدند
به من گفته شده بود که هیچ جادوگري در دنیاي جدید باقی نمونده تا به . هستبس  آتشقرارداد یه تخلف آشکار از  بده،

تو باعث شدي که . دزدیدیم می روها  ما داشتیم پسر بچه .استفاده شده از من سوء. به من دروغ گفته شده. پسرا آموزش بده
  ".منم قسمتی از این کار باشم

حاال با . خواهر، ما در خدمت خالق هستیم تا همه بتونن یاد بگیرن که در نور اون زندگی کنن". آمیز زد آن لبخندي مسامحه
  "؟جادوگراي کافر چه ارزشی دارهبس با  آتشقرارداد ما نسبت به خالق، یه ي  توجه به وظیفه

  .ورنا آنچنان مبهوت شده بود که زبانش بند آمد

 اضافه کرده را ناتان وزن پولک خودش. م بشکنمشلطفاً بهم قدرت بده تا بتون. خالق عزیز، این زن رو خیلی دوست دارم
  .کرد می اضافهد وزن پولک خود را یبود، او نیز با

دو تا همراهیانم کشته شدن، منو فریب دادن،  .تادن، بدون اینکه دلیلش رو بدونممنو به یه تعقیب و گریز بیست ساله فرس"
  "...م ممنوع شدم قدرتم براي انجام وظیفهي  از استفادهیکیشون به دست خود من کشته شده، 

ورنا؟ خیلی کنه،  می که ناراحتت هچیزیاین خودي استفاده از قدرتت رو برات ممنوع کردم؟ کنی که همینطور بی می فکر"
  ".هخوب پس، اگه حتماً اصرار داري که دلیلش رو بدونی، این کار براي نجات دادن جون خودت بود

اگه درسام رو توي سرداب درست به یاد بیارم، فقط یه دلیل وجود داره که همچین ". ورنا با حالتی محتاطانه منقبض شد
  ".محدودیتی بتونه جون منو نجات بده
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ریچارد جادوي کاهشی . رستهبله د". خواست تا این حرف با صداي بلند گفته شود می ورنا. آن در درون با خود لبخند زد
  ".داره

دونستی؟ تو دستور دادي که یه نفر با جادوي کاهشی رو با قالده ببندن؟ حاضر بودي همچین ریسکی رو  می تو اینو"
  "براي چی؟". دستان ورنا از هم باز شده و اندکی به جلو خم شد "بکنی؟ دستور دادي که اونو بیارن اینجا توي قصر؟

  ".چون توي قصر خواهراي تاریکی حضور دارن". قابلش خیره شدآن به نگاه فرد م

منو . نا، واقعاً که تو باهوشیخالق حفظت کنه ور. حداقل مظنون شده بود. دانست می او. نخوردغافلگیري  ورنا تکانی از روي
  .بخاطر کاري که مجبورم انجام بدم ببخش

  "این اتاق حفاظ داره؟": ورنا با لحنی یکنواخت گفت

  .کردند نمی او در برابر چنین خواهرانی مقاومتهاي  آن این را ناگفته گذاشت که حفاظ ".البته که داره"

  "تو مدرکی براي چنین اتهامی داري، اسقف؟"

مگه اینکه قصد . نداري در اینباره صحبتی بکنیتو حق . فعالً من نیازي به مدرك ندارم، چون این مکالمه کامالً محصوره"
گم که یه خواهر ناراضی و کنم و می می گه اتهامی رو وارد کنی، واضحه که من انکارشا. داشته باشی اتهامی رو وارد کنی

و اونوقت مجبور میشیم که تو رو . عصبانی سعی داشته تا بخاطر مقاصد شخصی خودش، اسقف رو به کفرگویی متهم کنه
  "خواد، مگه نه؟ نمی ین چیزي رونچچکدوم از ما هی. اعدام کنیم

  "ولی این مطلب چه ربطی به آوردن ریچارد به اینجا داره؟. نه، اسقف". حرکت نشسته بود ورنا با کمري راست و بی

  ".ربه بیارهاینه که یه گتونه بکنه  می آدم پر از موش بشه، تنها کاري کهي  وقتی که خونه"

بگه که ممکنه یه نفر . شایدم دلیل خوبی براي این دیدگاهش داشته باشه. بینه می ما رو به عنوان موشي  این گربه همه"
 اصالً دلم. ریچارد آدم خوبیه. ات نیاوردي، بلکه یه طعمه براي بیرون کشیدن اونا آورديتو یه گربه براي شکار موش

  ".شه خواد فکر کنم که داره به عنوان یه قربانی استفاده می نمی

  "دونی که چرا تو انتخاب شدي تا دنبال ریچارد بري؟ می"

  ".اعتماد شما به من بودهي  ونهکردم که این انتخاب، نش می فکر"
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اگرچه که من مطمئن نیستم که خواهران تاریکی توي . به یه تعبیر میشه اینطور حسابش کرد". باال انداختاي  آن شانه
گرفتم  می باید این فرض رو در نظر ولی دونم که چه کسانی هستن، نمی قصر وجود داشته باشن، و اگر هم واقعاً باشن، اصالً
بودن، حتماً باید از  اعزام زابت در صدر لیستالی نجایی که خواهر گریس وکه اگر این قضیه حقیقت داشته باشه، پس از او

دونستم که ریچارد  می ،بود من از روي یه پیشگویی که فقط چشماي خودم اونو خونده و دیده. بودن می خواهراي تاریکی
  .دونستم که دو خواهر اول کشته میشن می .کنه می جادوي کاهشی داره و اینکه عالوه بر این، دو پیشنهاد اول رو رد احتماالً

خواستن تا سومین اسمِ داخل لیست هم یه نفر از  می دونستن، حتماً می اگه مریداي اسمشو نیار چیزي از این قضیه"
  ".خودم به عنوان اسقف استفاده کردم تا خواهر سوم رو انتخاب کنمي  من از حق ویژه. خودشون باشه

  "ن اعتماد داشتید که من یه نفر از اونا نیستم؟پس شما منو انتخاب کردید، چو"

تو،  من ذهن تیزِ. شناختم، ورنا خواست بگوید این بود که، من تو رو از وقتی که یه بچه بودي می می چیزي که آن دلش
تو از بین تمام خواهرها تنها کسی بودي که اونقدر بهت اعتماد داشتم که حاضر بودم . شناسم قلب تو، و روح تو رو می

  .دونستم که ریچارد توي دستاي تو در امانه می .سرنوشت دنیا رو به دستت بسپرم

  .را بگویدها  توانست این حرف نمی اما

چندان قابل توجه در مجموع تو ترین مکانِ لیست قرار داشتی، و چون  ورنا، چون تو در پایینمن تو رو انتخاب کردم، "
  ".نیستی

  ".که اینطور". ورنا آب دهانش را قورت داد. براي مدتی طوالنی، سکوت در اتاق حکمفرما شد

  .شکست می اما در درون، قلبش. طرفانه و عاري از احساسات کرد آن وانمود به قضاوتی بی

مطمئنم که گریس و الیزابت به این خاطر به . تو چندان فرد قابل توجهی نیستی. باشی و یکی از اونامن شک داشتم که ت"
. دونسته می دي قابل خرج کردنکنه، اونا رو افرا می صدر لیست رسیده بودن که اون فردي که خواهراي تاریکی رو مدیریت

  .تو رو به همین خاطر انتخاب کردم منم. کنم می واهراي نور رو مدیریتمن خ

اري به خطر تونستم یکی از اونا رو توي همچین ک نمی خواهرانی هستن که براي اهداف ما ارزشمند به حساب میان؛ من"
ممکنه که . که توي قصر هست اهمیت ندارهاي  امور دیگهي  ممکنه که این پسر براي ما مفید باشه، ولی به اندازه. بندازم

  .این ماجرا فقط یه فرصت بود که من به نظرم رسید تا ازش استفاده کنم. اون بتونه کمکی بهمون بکنه
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تونی درك کنی که یه ژنرال  می گشتید، خوب، مطمئنم که به قصر برنمیاگه دردسري به وجود میومد و هیچکدوم از شما "
  ".بهترین افرادش رو توي یه مأموریت کم اهمیت از دست بدهخواد  نمی دلش

  ".البته، اسقف آنالینا". شد لحن صدایش که قطعاً به زور کنترل می. دیکش می رسید که ورنا به سختی نفس می به نظر

هم هست، اي  مطلب دیگه. من کاراي مهمی دارم که باید بهشون رسیدگی کنم". ایش را جابجا کردصبري کاغذه آن با بی
  "خواهر؟

  ".نه، اسقف"

  .بر روي کاغذهایش چکیدندها  اشک. هنگامی که در بسته شد، آن صورتش را در میان دستان لرزانش پایین آورد

 ---------------------------  

دانست که آیا او قبول خواهد کرد یا نه، ولی مجبور  نمی ریچارد. ریچارد خیره شده و اندیشید به چشماناي  او براي دقیقه
 مورد در اینریچارد . درخواستش کند شده بود بیشتر چیزهایی که فهمیده بود را به او بگوید تا فقط او را متقاعد به شنیدنِ

  .کرد می به یک نفر اعتمادباید  .تاو نیاز به کمک داش. توانست شکست بخورد نمی

  ".اگه نصف چیزایی که میگی حقیقت داشته باشه، باید کمکت کنم. کنم می من کمکت. خیلی خوب، ریچارد"

. کنم نمی هیچوقت این کارتو فراموش. ممنونم، لیلیانا". عمیقی کشیده و با آسودگی خیال چشمانش را بست ریچارد نفس
  ".تونیم همین االن انجامش بدیم؟ زمان خیلی حیاتیه می .هستی که به حرف عقل گوش میدهتو تنها کسی ر این دور و ب

 ،که جادوي کاهشی دارياین ،خودت میگیي  االن؟ اینجا؟ ریچارد، اگه این چیزي که درباره": لیلیانا با لحنی تند زمزمه کرد
جادویی رو بدست بیارم که خواهرا ازش ي  باید یه وسیله من. نخواهد بوداي  درآوردن راداهانت کار سادهحقیقت داشته باشه، 

شاید از طریق اون و . کنن می یه جور شیء کمکیه که ازش براي تقویت کردن قدرت استفاده این وسیله. کنن می محافظت
  .یط براي درآوردن قالده کافی باشهبا کمک خود تو، شرا

ممکنه در حال هایی  یا هانها  ضیه، بلکه اگه پاي اسمشو نیار هم وسط باشه، اصالً نمیشه گفت که چه گوشنه فقط این ق"
  ".فضولی کردن باشن

"خوب، فکر ". لیلیانا انگشتانش را بر روي چشمانش کشیده و اندکی فکر کرد ".ی؟ کجا؟ باید خیلی زود انجام بشهپس، ک
اینجا ولی کجا؟ نمیشه . حان کنیمتونیم هین امشب امت می ت بیارم، بنابراینامشب بدسقبل از کنم که بتونم اون شیء رو تا 

  ".این کار خیلی خطرناکه. قصر انجامش داد توي
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  ".کنن می همه از جنگل هاگن اجتناب. گننگل هاج": ریچارد گفت

  ".گی؟ اونجا خطرناکه نمی ریچارد، تو که جدي". لیلیانا نگاهش را باال آورد

کافی جامون امن ي  به اندازه. رو حس کنم امریسویت تونم اومدن می ت گفتم که چطوريقبالً به .براي من خطرناك نیست"
ي  کنیم این قالده می هست، و الزم هم نیست نگران این باشیم که یکی از خواهرا یا پاشا در طول مدتی که داریم سعی

  ".لعنتی رو از گردنم باز کنیم، پیداش بشه

. خیلی خوب". خند زدریچارد گذاشته و آن را فشرد و لبي  باالخره یک دستش را بر شانه. لیلیانا با ناراحتی نفسی بیرون داد
  ".پس جنگل هاگن

 ،با انجام این کار". یک دست با خود نگه داشتي  او را محکم گرفته و ریچارد را در فاصلهاي  با نگاهی جدي، لیلیانا شانه
دونم که این کار مهمه و کار درستیه، ولی اگه قبل از اینکه  می .کنم می قوانین تخلفکامل از ي  من دارم از یه مجموعه

کافی بهت نزدیک بشم که بتونیم این کارو ي  کنن که دیگه نتونم به اندازه می بتونیم انجامش بدیم ما رو بگیرن، کاري
  ".امتحان کنیم

  ".ام، بیا بریم من همین االن آماده"

 و همین". سرش را به یک سمت خم کرده و اخم کرد ".ل سعی کنم که اون شیء کمکی رو بدست بیارمومن باید ا. نه"
. اونا همش دارن بهت میگن که نذاري موقعی که توي جنگل هستی خورشید غروب کنه. االن یه چیز دیگه به ذهنم رسید

  "براي چی؟

  ".بخاطر اینکه خطرناکه". باال انداختاي  ریچارد شانه

 یچارد، شاید اوناکنی؟ ر می کنی؟ بهشون اعتماد می و حاال بعد از تمام این چیزایی که فهمیدیم، بازم حرفشونو باور"
ي  تو گفتی که جنگل هاگن بوسیله. بگیري خوان تو موقع غروب آفتاب اونجا باشی، چون ممکنه یه چیز بدرد بخور یاد نمی
خوان که  نمی شاید خواهرا. گراي باستانی که جادوي کاهشی داشتن اونجا گذاشته شده، تا به افرادي مثل تو کمک کنهجادو

  ".قضیه رو کشف نکنی وقت اینه تا یکنن تا تو رو بترسونن  می شاید فقط دارن تالش. باشی تو همچین کمکی رو داشته

. حق با تو باشهممکنه " دادند؟ آیا ریچارد یک دروغ را باور کرده بود؟ می آیا آنها داشتند او را فریب. قانون اول جادوگري
  ".پس قبل از غروب آفتاب میریم
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درازِ دو تیکه ي  اون صخرهتو . کمکی رو بدزدمي  بره تا اون وسیله می براي من یه مقدار وقت و. نباید با هم دیده بشیم. نه"
  "رو میشناسی؟هاگن هست، جنوب غربی جنگل ي  توي ناحیهقرار گرفته و که وسط جویبار 

  ".اونجا رو میشناسم"

برو توي جنگل و . برو اونجا؛ تو کسی هستی که جادوي جنگل برات ساخته شدهقبل از اینکه آفتاب غروب کنه، تو . خوبه"
دنبالت بیام و  بتونممنم ببند تا درختا ي  شاخه بهاي  پارچهي  چندتا رشتهتوي راهت . دوتیکه بموني  نزدیک همون صخره

و در ضمن ریچارد، به . بینمت می اونجا توي جنگل باال بیاد،دو دست توي آسمون ي  وقتی که ماه به اندازه. پیدات کنم
این قضیه به هیچکس چیزي بگی، وگرنه نه تنها جون من و خودت رو به خطر انداختی، بلکه ي  خودت جرأت نده که درباره

  ".جون کیالن رو هم در خطر قرار دادي

  ".پس تا امشب. قول میدم". ریچارد با لبخندي تشکرآمیز سرش را در تأیید تکان داد

شدیداً مشتاق بود تا زودتر این کار را به انجام برساند و به راه . زد می آنکه لیلیانا رفت، ریچارد در طول اتاقش قدمپس از 
ز زمانش تمام داشت، همین اکنون نی می اگر دارکن رال استخوان اسکرین را. دیگر زمانش در حال پایان پذیرفتن بود. بیافتد
شاید حرف وارن . توانست آن را بدست آورد؟ او یک روح بود می چگونه دارکن رال. اما این مطلب احمقانه بود. ده بودش

  .گرفتند می در مکان خود قرارعناصر پیشگویی به ندرت ي  همهدرست بود که 

  .کرد می باید به او کمک. ریچارد نگران کیالن بود

نگامی که در را باز کرد، دوباره برگشته باشد، اما هلیانا یفکر کرد که شاید ل. به در، او را از افکارش بیرون کشیداي  بهضر
  .حالتی آشفته و ناراحت وارد اتاقش شدبا  پِري

اونا منو ارتقاء ! اینو نگاه کن". مقداري از ردایی که به تن کرده بود را در مشت گرفت ".به کمکت احتیاج دارم! ردیچار"
  "!درجه دادن

  ".خیلی عالیه، پري. تبریک میگم". گ ساده انداخترناي  ریچارد نگاهی به سر تا پاي رداي قهوه

  "!ریچارد به کمکت احتیاج دارم! ست این یه فاجعه"

  "ست؟ یه فاجعه براي چی". ارد اخمی کردریچ

با این ! تونم برم به شهر نمی چون دیگه". باید براي همه واضح باشد می پري دستانش را به هوا انداخت، گویی این مطلب
  "!رد بشم اجازه ندارم که از پل! مشدمحصور توي قصر رداها، 
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  ".برمیاد نم چه کمکی از تأسفم پري، ولی متوجه نمیشم کهخوب، م"

این اواخر دائماً ... یه زن توي شهر هست" .ریستبا نگاهی ملتمسانه به او نگ. پري نفس عمیقی کشید تا خودش را آرام کند
تا بتونم توضیح بدم،  اگه سر قرار پیدام نشه. ب ببینمشقراره امش. میادریچارد، من واقعاً ازش خوشم . باهاش مالقات داشتم

  ".کنه که هیچ اهمیتی بهش نمیدم می اگه دیگه هیچوقت پیدام نشه، اون فکر

  ".فهمم که من چه کاري ازم برمیاد نمی پري، هنوزم"

تونی یمقدار از لباساي خودتو بهم  می ریچارد، تو. لباساي منو برداشتني  اونا همه". تپري پیراهن ریچارد را در دست گرف
کنم  می خواهش. تونم یواشکی برم به شهر و اونو ببینم می منو بشناسه و منمتونه  نمی اونوقت هیچکس. قرض بدي

  "ریچارد، یمقدار از لباساتو بهم قرض میدي؟

در اصالً او مهم نبود که مقداري از قوانین مبهم و نامفهوم قصر را زیر پا بگذارد،  براي. اندیشیداي  ریچارد براي لحظه
  .خواست انجام بدهد، این تخلف بسیار ناچیز بود، اما هنوز هم نگران پري بود می مقایسه با کاري که خودش

اونوقت برات دردسر درست  .بینن که تو لباساي منو پوشیدي و به خواهرا خبر میدن می اونا. نگهبانا منو میشناسني  همه"
  ".میشه

تونن درست  نمی توي شب. کنم و بعدش میرم می تا شب صبر. شب". کنان فکر کردي نگاهش را از او برگرفته و تقالپر
  ".کنم می خواهش. کنم ریچارد می خواهش. ببینن که من کی هستم

فقط  .ن اشکالی نداره پرياز نظر مخواي ریسک این قضیه رو بپذیري،  می اگه تو خودت". دریچارد نفس عمیقی کشی
به سمت اتاق اي  اشاره ".کمکت کردم تا توي دردسر بیفتی که ممهبف دارماصالً دوست ن. ستگیرت نکننمواظب باش که د

سایزت خیلی هم به من . هر چی دوست داشتی بردار. بیا". قرار داشت، کردها  لباسي  خوابش، جایی که صندوقچه
  ".افی نزدیک باشیکي  نمیخوره، ولی فکر کنم به اندازه

تونم کت قرمزه رو بردارم؟ حتماً از دیدن  می میشه کت قرمزه؟". چشمش نگاهی به او انداخته و لبخندي زدي  پري از گوشه
  ".من توي اون لباس خوشش میاد

لم خوشحا .رش دارب اگه اونو دوست داري". هدایت کرد ریچارد پري را که سرمست شده بود به سمت اتاق خواب ".باشه"
  ".بره می که یه نفر از پوشیدن این کت قرمز لذت

  .خوشتیپ باشد ش در آنهاگشت که به نظر می و دنبال یک شلوار و پیراهنی زیر و رو کردهرا  صندوقچهمحتویات  پري
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اون یکی از ". پیراهن سفید طوقداري را بیرون کشید ".داره از اینجا میرهدیدم که خواهر لیلیانا  تو، بیام هکقبل از این"
  "علماته؟م

  ".اون از همه بهتره. ازش خوشم میاد. آره"

  "این بهم میاد؟". پري پیراهن را جلوي خودش باال گرفت

  "تو لیلیانا رو میشناسی؟. بیشتر از من بهت میاد"

  ".با اون چشماي عجیب و غریبش. اون همیشه باعث میشه که تنم مورمور بشه. زیاد نه"

منم اون اوایل ". باال انداختاي  شانه. اندیشید ندبنفش در خود داشتهاي  لیلیانا که لکه ریچارد به چشمان آبیِ بسیار کمرنگ
اینقدر . کنه که دیگه اصالً متوجه چشماش نمیشم می اینقدر بانشاط و دوستانه رفتار ولی. کردم که چشماش عجیبن می فکر

  ".رو دیداي  لبخند گرمی داره که به سختی میشه چیز دیگه

-------- -------------------  

. کرد می این ناخدا قیمت بسیار زیادي را طلب .نگاهی به ناخدایی که در مقابل میزش ایستاده بود انداخت و با خود اندیشید
میشد، او از آنجا رفته ها  داي این پولاما از آنسو، مگر طالي قصر براي او چه اهمیتی داشت؟ پیش از آنکه کسی متوجه فق

  .بود

رسید  می کم داشت زمان آن کم. رام نخواهد شدها  ترسید، این پسر ثابت کرده بود که به این راحتی می همانطور که از قبل
ر براي دیگهایی  محافظ وجود داشت، راههاي  دیگري نیز براي تأمین خواستههاي  راه. دیگر بهره بگیرندهاي  که از گزینه

  .حفظ سوگندش در برابر محافظ

  ".کنم تا از وفاداریت مطمئن بشم می پول رو دو برابر در واقع اصالً. من با قیمتی که گفتی موافقم"

باالخره . را لیسید و نزدیک شدن کیسه را تماشا کرداش  هاي خشکیده لب 1یکناخدا بل. کیسه را به آنسوي میز هل داد
  .درون کتش گذاشت را امتحان کرد و آن را از کرده و کیسه را برداشت، وزنشدستش را در

  ".دونید چطور میشه وفاداري یه مرد رو بدست آورد می شما زنی هستید که. خیلی سخاوتمندید، خواهر"

  "رو بشمري، ناخدا؟ها  خواي سکه نمی"

                                                             
1 Blake 
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چه . ونمیشمرمش 2فاچرا خواهر، وقتی که برگردم به بانو س". نداشتنداش  از لبخند چاپلوسانهاي  چشمان سرد ناخدا بهره
  "خواید راه بیفتید؟ می زمانی

من بیش از مقدار کافی بهت پول دادم . به زودي". رسیدند می هنوز چند مطلب بودند، چند کار ناتمام بودند که باید به پایان
  ".که تو در حال آماده باش بمونی تا زمانی که من آماده بشم

به  اصالً عجله ندارم تا. ا بشینمیه جمن راضیم که ". ژولیده و ناهنجارش را خاراندي  چانه ".آره، خواهر، این کارو کردي"
  ".خواید سفر کنم می اون جایی که شما

  "تونی این سفر دریایی رو به سالمت انجام بدي؟ می مطمئنی که". به سمت جلو خم شد

خاره که برم به سمت اون  نمی با اینحال اصالً تنم. ه برهتون می قبالً هم این سفر رو رفته و دوباره همفا بانو س. آره، خواهر"
خواهانه  لبخندي معذرت "چندتا بانو همراه خودتون میارید؟". را صافتر کرداش  کت ژولیده ".ها، مگه اینکه مجبور باشم آب

  ".شما رو بدم درخور باید ترتیب وسایل راحتیِ". نشستاش  آفتاب سوختهي  چهرهبر به آسانی 

اق از سر را با به خاطر آوردن اینکه لیلیانا کاله شنلش را در مراسم الحهایش  صندلی تکیه داده و دوباره دندان به پشتی
بدتر . لیلیانا با این کارش به تمام خواهرهاي دیگر اجازه داده بود تا هویت او را تشخیص دهند. انداخته بود، به هم سایید

کرد که  می لیلیانا داشت ثابت. غرور بودي  این کار چیزي فراتر از یک اشتباه بود؛ این نشانه. بودآنکه به او هشدار داده شده 
شد  اصالً نمیکرد،  می جمعبدون اجازه براي خودش با این قدرتی که داشت . به شکل خطرناکی غیرقابل اعتماد است

  .قطعاً هیچ دلیلی براي به همراه بردن لیلیانا نبود. دبینی کرد که بعد از این چه کاري انجام خواهد دا پیش

آنها را با خود ببرد؟ اسقف اشتباه کرده بود که شکش را با صداي بلند به زبان آورده بود ي  درمورد دیگران نیز، براي چه همه
به شش نفر از  اسقف دالیلی داشت تا. ظت کندفاحمتواند از او  می و فکر کرده بود که یک حفاظ از جادوي افزایشی

نداشت تا به خواهران دیگر  خواهرها شک کند، ولی اگر قرار بود اسقف کشته شود، دلیلی براي هیچکس، حتی لیلیانا، وجود
  مکن بود در اینجا به درد بخورند؟براي چه آنها را با خود ببرد، وقتی که م. دشک کنن

  ".نج تا خواهر دیگه میایمخودم و پ". آمد می لحظه به لحظه از این نقشه بیشتر خوشش

  "مگه دنیاي قدیم مورد پسندتون نیست؟. خواید مرز بزرگ رو دور بزنید می میشه بپرسم که چرا شما بانوهاي محترم"

                                                             
2 Lady sefa 



13 

 

 

تو، و خودتو براي هر مدتی که دلم ي  تو، خدمه من کشتیِ". نگاهی تهدیدآمیز به مردي که مقابلش ایستاده بود انداخت
  ".معامله نبودی از تجواب دادن به سؤاالت شما قسم. خریدمو هر هدفی که داشته باشم بخواد 

  "...فقط فکر کردم که . نه خواهر"

بدون اینکه نگاهش را از او بردارد، مچش را تکان سریعی داده و یک چاقو به دستش  ".سکوتت قسمتی از معامله بود"
اگه حتی شک کنم که از . من به تنبیهاي طوالنی اعتقاد دارم. یه خیلی کوتاهیهمعتقد بودم که مرگ تنبهمیشه من ". آورد

کشی ولی حتی یه سانت  می کنن که هنوز داري نفس می تو رو در حالی پیدا، شتخلف کردي، از هر قسمتی ازمعامله 
  "متوجه منظورم میشی؟ .بدنت باقی نموندهجایی از پوست هم روي 

  ".آره، خواهر". آبی و زرد رنگی خیره شد که در زیر پایش پهن بودي  ناخدا بلیک با عصبانیت به قالیچه

آماده باش تا به محض اینکه دیدي شیش تا خواهر دارن میان، حرکت . بینمت می به زودي. پس دیگه مرخصی، ناخدا"
  ".کنی

پس از آنکه ناخدا رفته بود، یک داکراي اضافه را از کشویی بیرون آورد و در حالی که یک آرنجش را بر روي میز گذاشته 
. اصالً دوست نداشت که قضایا را به شانس واگذار کند. رده و غرق در فکر شدگاه کبود، به چرخیدن آن در میان انگشتانش ن

  .شد داده می موضوعات حل نشدهامی تمترتیب بهتر این بود که 

ابل خرج کردن یک نفر که ق. با خود لبخند زد. یک نفر که قرار نبود با آنها بیاید. کرد می یک نفر باید ریچارد رال را نابود
  .بود
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  65فصل 

  

  

رداي مریسویتش را پوشیده بود تا پاشا و . ریچارد در سکوت، چهارزانو نشسته بود و شمشیر بر روي زانوانش قرار داشت
خواست هیچیک از آن دو بدانند که او در هنگام غروب آفتاب در جنگل  دلش نمی. را تشخیص ندهند خواهر ورنا مکان او
  .آمدند شدند، به دنبالش می داد آگاه می مطمئناً هر دوي آنها اگر از کاري که او انجام می. هاگن بوده است

اشت تا زمینش خشک باشد، و از زمان غروب ي کافی ارتفاع د ي عاري از درخت یافته بود که به اندازه ریچارد یک منطقه
زد که حدود دو  هاي انبوه و درهم پیچیده، ماه را ببیند و تخمین می توانست از میان شاخه می. آفتاب در آنجا منتظر مانده بود

د، اما تا به دانست پس از آنکه به هنگام غروب آفتاب در جنگل هاگن بماند، چه اتفاقی باید رخ ده نمی. دست باال آمده باشد
  .رسید رسید که در مواد پیش از این، هنگامی که شب در آنجا بود، به نظر می حال اوضاع همانگونه به نظر می

لیلیانا نگاهی به اطراف جنگل . فریاد لیلیانا که او را صدا میزد را پاسخ داد و لیلیانا از پشت یک درخت بلوط بزرگ بیرون آمد
  .ده و آزمایشی نبود، بلکه یک بررسی اجمالی همراه با اعتماد به نفس بودنگاهش یک نگاه ترسی. انداخت

  ".ي کمکی که بهت گفته بودم همون وسیله. آوردمش". لیلیانا چهارزانو جلوي او نشست

  ".ممنونم، لیلیانا". ریچارد با آسودگی خیال لبخندي زد

ي کوچک از  توانست ببیند که این وسیله، یک مجسمه ارد میدر زیر نور ماه، ریچ. لیلیانا آن را از میان ردایش بیرون کشید
  .لیلیانا آن را جلو آورده و به او نشان داد. مردي بود که چیزي به شفافی شیشه را بر روي دستش باال گرفته بود

  "این چیه؟"

ت داشته باشه که تو اگه حقیق. این کریستال، همین قسمت شفافی که اینجاست، قدرت اینو داره که موهبت رو تقویت کنه"
تو اینو توي بغلت . دارم افزایشیجادوي کاهشی داري، من قدرت کافی ندارم که راداهانتو دربیارم، چون من فقط جادوي 

کنه تا قدرت تو تقویت بشه تا من بتونم از اون قدرت  زنیم، این کمک می وقتی که ذهنامونو باهم پیوند می. داري نگه می
  ".واناییِ اینو داشته باشم که قفل راداهان رو بشکنماضافه استفاده کنم و ت

  ".بیا شروع کنیم. خوبه"
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  ".اول باید بقیه قضیه رو بهت بگم". لیلیانا مجسمه را عقب کشید

باشه بهم ". اي که در میانشان پخش بودند نگاه کرد هاي تیره ریچارد به چشمان آبیِ بسیار کمرنگ او نگاه کرد، به رگه
  ".بگو

دونی  نمی. تونی کمکم کنی تا قالده رو دربیارم اینه که تو تمرین کافی براي استفاده از موهبتت رو نداري اینکه نمیدلیل "
  ".حداقل امیدوارم که اینطور باشه. این وسیله باعث میشه از اون مشکل عبور کنی. که چطور قدرتت رو هدایت کنی

  "م هشدار بدي؟ي یه چیزي به کنی تا درباره داري مقدمه چینی می"

دونی که چطور جریان قدرت رو کنترل کنی، بنابراین تحت اختیار و  تو نمی". لیلیانا یکبار سرش را به نشان تأیید تکان داد
همون . فقط اون کاري رو انجام میده که باید انجام بده. ولی این وسیله درکی از درد نداره. گیري کنترل این وسیله قرار می

  ".دارم کاري که من نیاز

  ".بیا شروع کنیم. پس داري میگی که ممکنه دردم بیاد؟ من حاضرم که دردو تحمل کنم"

. کنه این وسیله به تو درد وارد می. ریچارد، این کار خطرناکه. »ممکنه«نه ". لیلیانا یک انگشتش را به نشان هشدار باال آورد
. خوام گولت بزنم خواي این کارو انجام بدي، ولی نمی که تو میدونم  می. کنی که انگار داره ذهنت از هم پاره میشه حس می

  ".میري این کار باعث میشه که حس کنی داري می

  .اي از عرق را حس کرد که از گردنش به پایین رفت ریچارد قطره

  ".باید این کارو انجام بدیم"

کشه تا اون کاري که  یله از تو قدرت بیرون میاین وس. من باید هانم رو هدایت کنم تا سعی کنم که قفل قالده رو باز کنم"
  ".این کار تو رو درد میاره. من براي غلبه کردن به راداهان نیاز دارم رو انجام بده

  ".این کار باید انجام بشه. تونم هر چیزي که الزم باشه رو تحمل کنم لیلیانا، من می"

من با این کارم دارم از . انجام بدي، ولی خوب گوش کنخواد این کارو  دونم که دلت می می. به من گوش کن ریچارد"
کنه که من دارم خود  ذهن تو در چنین شرایطی حس می. کشم تا کمکم کنه که قالده رو بشکنم موهبت تو بیرون می

ت کنم موهب کنه که من دارم سعی می ذهن درونیت این کار رو برات اینطور تفسیر می. کشم زندگی رو از وجودت بیرون می
  .و زندگیتو از وجودت بیرون بکشم
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باید اینقدر این حسو تحمل کنی تا اینکه . باید این حس رو تحمل کنی که انگار جونت داره از تنت بیرون کشیده میشه"
اگه وقتی که قدرت من درونت هست سعی کنی تا کارمونو متوقف کنی، سعی کنی اون کاري که من باید . قالده بشکنه

 "....وقف کنیانجام بدم رو مت

اگه سعی کنم کششی که روي . تونم پس داري میگی که اگه درد بیش از حد تحمل باشه و بخوام کار رو متوقف کنم، نمی"
  ".کشه گیره رو متوقف کنم، این کار منو می جادوم صورت می

. ریچارد تا به حال دیده بودترین حالتی بود که  اش جدي چهره ".میري اگه این کارو بکنی، می. نباید مقاومت کنی. آره"
میري و اونوقت کیالن هم  افته رو متوقف کنی، وگرنه می باید بهم اعتماد کنی و سعی نکنی اون اتفاقی که داره برات می"
  "تونی این کارو انجام بدي؟ مطمئنی که می. میره می

زندگیمو . کنم من بهت اعتماد می. نجات بدملیلیانا، من حاضرم هر کاري انجام بدم، هر چیزي رو تحمل کنم، تا کیالن رو "
  ".به دست تو میسپرم

براي مدتی طوالنی به چشمان او خیره شده . لیلیانا باالخره به نشان پذیرش سري تکان داد و مجسمه را در بغل او گذاشت
  .ي ریچارد چسباند انگشتی که بوسیده بود را به گونه. و سپس انگشتان خود را بوسید

فهمی که این اعتمادت چقدر برام  هیچوقت نمی. بابت اعتمادت ازت ممنونم، ریچارد. یم به داخل خألپس باهم بر"
  ".ارزشمنده

  "خواي چکار کنم؟ حاال می. دونی که چقدر کارت براي من ارزش داره، لیلیانا تو هم نمی"

، و منم باقی کارا رو انجام فقط مثل همیشه سعی کن هانت رو لمس کنی. همون کاري که همیشه باهم انجام دادیم"
  ".میدم

دستان همدیگر را گرفته و آنها را بر روي زانوانشان . لیلیانا خود را جلوتر کشید، تا اینکه زانوانشان به هم فشرده شده بود
  .هر کدامشان نفس عمیقی کشیده و چشمانشان را بستند. گذاشتند

درد در آن ابتدا فقط حس . ، و تمرکز بر تصویر شمشیر حقیقتدر ابتدا درست مانند همیشه بود، فقط حس آرامشی عمیق
به مرور عمق گرفته و در انتهاي ستون فقراتش جاي گرفت و این حس را ایجاد کرد که گویی . گزگزي ناراحت کننده بود

  .درد به مرور از ستون فقراتش باال آمد. اش گرفته باشد یک ماهیچه
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ر گرفت، چیزي مانند درد آجیل؛ دردي سوزان که مغز استخوانش را میناگهان به طور همزمان درد در همه جا . سوزاند یش گُ
شاید این آموزش . در دلش از دنا به خاطر کاري که انجام داده بود تشکر کرد. دنا به او آموخته بود تا درد را تحمل کند

  .هدهمان چیزیست که او الزم داشت تا این درد را تحمل کند، تا کیالن را نجات د

هایش از کمبود هوا  ریه. بالفاصله عرق صورتش را خیس کرد. کمرش منقبض شد. ي پیچان، نفسش را بند آورد شکنجه
  .با تالشی بسیار شگرف، نفسی را به درون کشید. سوخت می

به . افته شدندردي شکننده، در ذهنش منفجر شد و او را به میان مکانی عاري از زمان فرستاد، مکانی از زجرِ بی پایانِ شک
باید این کار را انجام . هایش سرازیر بودند ها از گونه اشک. کرد تا تصویر شمشیر را در ذهنش نگه دارد شدت تالش می

  .داد می

فکر کرد که . هاي عصبی بدنش بیرون کشیده شده و در مقابل آتشی قرار گرفته بودند کرد که گویی تمام رشته حس می
با هر کششِ زجرآورِ درد، به خود . فکر کرد که قلبش ممکن است منفجر شود. منفجر شوندممکن است چشمانش از درون 

  .اي فراتر از حد طاقت بود این شکنجه. پیچید می

توانست فریاد بکشد، نفس بکشد،  نمی. و سپس حس کرد که گویی آنچه تا به حال چشیده بود، حتی آغاز کار نیز نبوده است
  .که روحش در حال جدا شدن از بدنش بود رسید به نظر می. حرکت کند

موجی از . رسید که خود زندگی در حال بیرون کشیده شدن از بدنش بود همانگونه که لیلیانا به او هشدار داده بود، به نظر می
کرد که به فضاي خالیِ باقی مانده  مرگ تاریک را حس می. وحشت به وجودش راه یافت که این درد در حال کشتن اوست

وحشت در اعماق . به طور مبهم نگران بود که جایی از کار ایراد دارد. کند از آنچه از وجودش بیرون کشیده شده بود، نفوذ می
  .شد، کشیده شده بود وجودش جوانه زد و سپس آن نیز به میان تندآبی که با فشار از وجودش خارج می

به . توانست اما نمی. داد اي زجرش را بهبود می ن کار به گونهخواست تا فریاد بکشد، گویی که ای بیش از هر چیز دلش می
توانست نفس بکشد، یا حتی  نمی. دهند رسید که عضالتش نیز به همراه باقی وجودش، زندگی خود را از دست می نظر می

  .سرش را باال بگیرد

  .کنم خواهش می. کنم عجله کن کنم، لیلیانا، خواهش می خواهش می

. رسید او باید به کیالن می. کرد که با او مقابله نکند دعا می. داد مقابله نکند کرد تا با کاري که لیلیانا انجام می میشدیداً تقال 
  .کیالن به او نیاز داشت
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. سرش آویزان شده بود. هنگامی که شمایل مجسمه را بر روي پاهایش تشخیص داد، متوجه شد که چشمانش باز هستند
قسمتی مبهم از وجودش اندیشید که معناي این . درخشید ه داشت با رنگ نارنجی کمرنگی میکم کریستالِ مجسم کم

کرد که سرش از  حس می. دهد ي خود را انجام می بود که مجسمه در حال کار کردن است و وظیفه درخشش باید این می
دید که  فقط درخشش نارنجی رنگ را میچکند، اما  انتظار داشت تا ببیند که قطرات خون به پایین می. شود هم شکافته می

  .شد بیشتر می

  .کنم، لیلیانا، عجله کن خواهش می

کرد  احساس می. رسید کم حسی دور دست به نظر می حتی درد غیر قابل تحمل نیز، کم. گرفت تاریکی داشت او را در بر می
شد و این خأل و سیاهی  ر او چیره میکرد که ب خالی بودن خاصی را حس می. شود که زندگی از چنگش بیرون کشیده می

  .کرد امکان پذیر باشد تر از هرآنچیزي بود که فکر می مهیب

  .در اعماق ذهنش که در حال محو شدن بود، وجودي را احساس کرد

  .مریسویت

 ها در اطرافش بوده و به او مریسویت. ي اضطرابش افزایش یافت درجه. ها را در نزدیک خود حس کرد حضور مریسویت
  .شدند تر می نزدیک

وقتی که کارم باهاش تموم شد، . صبر کنید، حیووناي عزیزم". اي بسیار زیاد، صداي لیلیانا را شنید و سپس، گویی از فاصله
  ".صبر کنید. تونید اون چیزي که باقی مونده رو بردارید می

. ر هنگام حضور مریسویت، آنها را دیده بودها را در ذهنش ببیند، همانطور که همیشه د توانست به نحوي مبهم مریسویت می
  .تر رفتند هنگامی که لیلیانا صحبت کرد، آنها عقب

رفتند؟ منظور لیلیانا چه بود؟ شاید  ها با دستور او عقب می باید مریسویت باید لیلیانا چنین حرفی را بزند؟ چرا می براي چه می
  .آمیز بودند جنوناین درد او را مجنون کرده بود، و اینها فقط یک توهم 

تنفس متعفنِ . چیزي ده برابر نفرت انگیزتر. چیزي بدتر. حضور یک مریسویت نبود. حضوري را در پشت سرش احساس کرد
  .آن جانور را بر پشت گلویش احساس کرد

کشید، اما  تر آن موجود، اندکی خود را عقب ".گفتم صبر کنید". صداي لیلیانا با لحنی تهدیدآمیز و خطرناك به گوش رسید
  .ها ي مریسویت نه به اندازه
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. مرد، مقصود لیلیانا این بود توانستند باقی مانده را براي خود بردارند؟ ریچارد داشت می مقصود لیلیانا چه بود که آنها می
  .مرد او داشت می. توانست آن را حس کند می

او باید بخاطر کیالن . نگونه بود که لیلیانا گفته بود، همینشرایط هما. لیلیانا گفته بود که ریچارد این فکر را خواهد کرد. نه
درخشش . مطمئن بود که در حال مردن است. مرد او داشت می. اما دیگر چیزي براي تقدیم کردن نداشت. بود مستحکم می

  .ي درون بغلش بیشتر شده بود مجسمه

خواست که آن جانور  شدیداً دلش می. انگیز شنید رتغرشی بم را از آن موجود نف. نفس گرم، دوباره بر روي گردنش بازگشت
  .از او دور شود

. شو برداري تونی جنازه یه دقیقه دیگه کارم تموم میشه، بعدش می. صبر کن". صداي تهدیدآمیز لیلیانا دوباره به گوش رسید
  ".صبر کن

باید . نجات دهد، این آخرین فرصت است خواهد تا خود را در آن لحظه، چیزي از اعماق وجودش به او گفت که اگر اصالً می
  .تصمیم بر اقدام، در یک لحظه و از روي ناچاري و بیچارگی بود. کرد همین اکنون اقدام می

اش را وادار به کار کرده و به زورِ عزم محکمش، با  ي روحش، اراده از اعماقش، از مرکز ذهنش، از مرکز وجودش، از هسته
  .اش را، خودش را، به عقب پس کشید قدرتش را، زندگیهایی مضطربانه و شگرف،  تالش

. اي هوا را به ارتعاش درآورد و آن دو را از هم جدا کرده و به دو طرف پرتاب نمود صدایی مانند رعد ایجاد شده و تکانه
. فتاده بودشمشیر حقیقت در وسط ا. ي بدون درخت، بر پشتش فرود آمد و لیلیانا در طرف دیگر ي منطقه ریچارد در حاشیه

  .ها و آن جانور دیگر، دوباره به میان تاریکی و درختان بازگشتند مریسویت

مجسمه در میان آنها، نزدیک به شمشیرش . در جاي خود نشسته و سرش را تکان داد. زد ریچارد شدیداً نفس نفس می
  .درخشش نارنجی رنگ محو شده بود. افتاده بود

رسید که گویی یک دست نامرئی او را به آرامی بلند  به نظر می. و بر روي پاهایش ایستادلیلیانا بدون هیچ تقالیی معلق شده 
  .این منظره باعث شد تا موهاي گردن ریچارد سیخ شوند. کرده باشد

باعث  این نما. کرد که لیلیانا قادر باشد چنین لبخند شنیعی به چهره آورد ریچارد تاکنون فکر نمی. لیلیانا لبخندي شریرانه زد
  .اختیار منقبض شوند شد تا انگشتان پایش بی می
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دونی اونچیزي که  تو اصالً نمی. هیچوقت چیزي شبیهش رو تجربه نکرده بودم. اوه ریچارد، خیلی به هدف نزدیک بودم"
  ".ولی حاال من بدستش میارم. داري، چه شکوه و عظمتی داره

کرد که یک احمق  احساس می. بگیرد که به کدام سمت بگریزد ریچارد نگاهی به دو طرف کرده و سعی داشت تا تصمیم
کردم بهم  فکر می. لیلیانا، من بهت اعتماد کردم". است، و همزمان احساس سنگینی از فقدان بر وجودش مسلط شده بود

  ".اهمیت میدي

شاید براي همین بود که . دمدا شایدم بهت اهمیت می". لبخندش به آرامی بازگشت "جدي؟". لیلیانا یک ابرویش را باال برد
  ".ي سختش استفاده کنیم حاال باید از شیوه. دادم ي آسون و کم دردش انجام می داشتم کارمو به شیوه

  "ي سختش؟ منظورت چیه که میگی از شیوه". ریچارد با سرگشتگی پلک زد

اي مقاومت کردي که  تو در مرحله ولی. من موهبت مرداي زیادي رو جذب کردم. ي راحت بود استفاده از کوییلیان شیوه"
تو باید ناتوان و . اول، باید زمینگیرت کنم. حاال باید پوستتو زنده زنده بکنم تا موهبتتو بدست بیارم. تونستن افراد دیگه نمی

  ".بیچاره روي زمین بیفتی تا من بتونم کارمو انجام بدم

بزرگ پرواز کرده و از میان تاریکی بیرون آمد و وارد دستان  یک شمشیر از پشت درخت بلوط. لیلیانا یک دستش را دراز کرد
  .او شد

  .شمشیرش در نور ماه برق زد. ي باز به سمت او دوید با فریادي بلند، لیلیانا در عرض منطقه

خشم . پاسخ شمشیر، آنی بود. ریچارد بدون اینکه فکر کند، دستش را بلند کرد و شمشیرش و جادوي آن را فراخواند
ي شمشیر خود را حس کرد که وارد  داد، ریچارد دسته در همان حالی که لیلیانا شمشیرش را تاب می. را لبریز کرد وجودش

  .ي لیلیانا را گرفت ي شمشیر را باال آورده و جلوي ضربه تیغه. شمشیر، جادوي شمشیر، و اشباح با او بودند. مشتش شد

رد نکرده استبطوري مبهم، ریچارد در این فکر بود که چرا شمشی اما در همان حال مشغول بلند . رش، شمشیر لیلیانا را خُ
  .رقص با مرگ آغاز شده بود. شدن و حرکت کردن بود

داد که علی  ریچارد از حمالتی جاي خالی می. کرد و لیلیانا در مقابل ضربات او ریچارد در مقابل ضربات لیلیانا دفاع می
چرخید و  لیلیانا مانند باد می. آوردند گذاشت که باید او را از پاي درمی انا حمالتی را ناکام میکشتند، و لیلی القاعده باید او را می

هیچ انسانی . کرد که گویی در حال مبارزه با یک سایه است ریچارد حس می. گریخت در آخرین لحظه از مقابل ضربه می
  .و حرکت کندتوانست مانند ا ریچارد نمی. توانست مانند لیلیانا حرکت کند نمی
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ي شمشیر لیلیانا را پاسخ داد و در جاي خود چرخید و شمشیر را  ضربه. از پشت سرش، ناگهان حضور منفوري را حس کرد
اي مهیب از چنگ و دندان و نگاهی شریرانه دید، و سپس شمشیرش  براي یک لحظه، صحنه. وار گرداند با سرعتی صاعقه

  .ا بود، از هم پاشیده و غیرقابل تشخیص شدمحکم با هدف برخورد کرد و آنچه در آنج

در حالی که به پهلو . اي که در حال افتادن به زمین بود، شیرجه زد آمدن شمشیر لیلیانا را احساس کرد و از روي جنازه
د را هایی متوالی از برخورد فوالد با فوال هواي شب صداي زنگ. اي متقابل کرد ایستاد، حمله چرخیده و دوباره در جایش می

  .کرد منعکس می

لیلیانا سالحی داشت که همپاي شمشیر . اي شبیه شمشیر خودش باشد ریچارد متوجه شد که شمشیر لیلیانا نیز باید به گونه
. توانست در تخیالتش آن را بیاورد عالوه بر این، لیلیانا جادوهایی را در کنترل خود داشت که ریچارد فقط می. حقیقت بود

  .ا براي مدت زیادي آن را در خیالش تصویر کندگرچه الزم نبود ت

توانستند را احضار  داد و هر دو مبارز تمام خشم و شوري که می ي باز ادامه می همانطور که نبرد مسیر خود را از میان منطقه
ي  د و زبانهریچارد در آخرین لحظه جاي خالی دا. اي آتشین به سمت او فرستاد کردند، لیلیانا به عقب پریده و صاعقه می

. ي چوب به ارمغان آورد ي درخت منفجر شده و بارانی از الشه تنه. آتش از کنارش عبور کرده و با درختی برخورد نمود
  .ها او را به زمین زدند قسمت باالي درخت در اطراف ریچارد به زمین افتاد و تعدادي از شاخه

ي درخت  ها درست به مانند تنه شاخه. برید تا خودش را به او برساند می هایی که به کلفتی بازوي ریچارد بودند را لیلیانا شاخه
رد می   .اش با لیلیانا را در میان جنگل انبوه ادامه داد ها بیرون آمده و مبارزه ریچارد چهار دست و پا از زیر شاخه. شدند خُ

کم شروع به بررسی  کردند، ریچارد کم اي به پایین رفته و ضربات متقابل یکدیگر را دفع می همانطور که آن دو از تپه
درست مانند سربازي که همراه با . جنگید، اما نرمی و ظرافت کافی را نداشت مهابا و شدید می لیلیانا بی. هاي او کرد تاکتیک

ي اشباح  باید از ناحیه دانست که اینها می داند، فقط می دانست که اینها را از کجا می ریچارد نمی. جنگد نظم خطوط لشگر می
  .جادوي شمشیرش باشند

اي  شد تا در مقابل ضد حمله داد، باعث می زد و شمشیرش را تاب می کرد، به جلو ضربه می اي که لیلیانا حمله می این شیوه
ریچارد این حمله را مرتباً بر روي او اجرا کرد، اما هنگامی که باالخره توانست شمشیرش را به . پذیر باشد غافلگیرانه آسیب

اي  لیلیانا به گونه. یافت، لغزیده و به یک سمت منحرف شد باید هدف خود را می اي که می ي شکم او برساند، ضربه ناحیه
  .کرد او توانایی استفاده از جادوهایی را داشت که ریچارد درك نمی. محافظت شده بود

رسید که حتی به  لیلیانا به نظر نمی. جنگید ریچارد شدیداً خسته شده بود و دیگر فقط با کمک خشم و غضب شدید جادو می
  ".من تو رو بدست میارم. تونی پیروز بشی، ریچارد تو نمی". نفس نفس افتاده باشد
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  "!تونی در نهایت موفق بشی آخه چرا؟ تو که نمی"

  ".خوامو بدست میارم من اونچیزي که می"

. هاي چوب را به هوا پخش کرد اي فرار کند که تراشه ریچارد به پشت درختی پریده و به سختی توانست از مقابل ضربه
  "!بلعه ها رو می ي زندگی اگه به محافظ کمک کنی تا فرار کنه، اون همه"

اون چیزایی رو براي من . اون به کسایی که در خدمتش باشن پاداش میده. کنی کنی؟ اشتباه فکر می اینطوري فکر می"
  ".ست برآورده کنهتون کنه که خالق هیچوقت نمی برآورده می

  "!اون داره بهت دروغ میگه". ریچارد شمشیرش را به بدن او رساند، اما تیغه به یک سمت لیز خورد

. حمالت خونسردانه و دقیق لیلیانا، راسخ و بیرحم بودند. ي شمشیر لیلیانا صفیرکشان از جلوي صورت ریچارد عبور کرد تیغه
  ".کنه مقابل محافظ این قرارداد رو تضمین می سوگندم در. ما با هم یه قرارداد داریم"

  "کنه؟ ي خودش عمل می و اونوقت باور کردي که اون به وعده"

تونی تا ابد زنده  تو می. به ما ملحق شو ریچارد، و اونوقت بهت شکوهی که در انتظار خادمین محافظ هست رو نشون میدم"
  ".بمونی

  "!هرگز". اي پرید ریچارد به باالي صخره

بینم که دیگه داره  کردم که این مبارزه لذتبخش باشه، ولی می فکر می". عالقه، او را نگریست یانا با نگاهی سرد و بیلیل
  ".م سر میره حوصله

اي پیچان و مار مانند از دست بیرون آمد، اما این صاعقه مانند هیچیک از  صاعقه. لیلیانا یک دستش را حرکت داد
  .تاکنون دیده بودهایی نبود که ریچارد  صاعقه

  .ي سیاه بود این، یک صاعقه

هاي اوردن، به تاریکی مرگ  اي از نور و آتش، خألي مواج بود، خألي به تاریکی سنگ شب، به تاریکی جعبه به جاي زبانه
  .رسید نماي تاریکی شب در زیر نورِ ضعیف ماه، در مقایسه با آن مانند یک روز آفتابی به نظر می. ابدي

  .او در حال نظاره کردن جادوي کاهشی بود: دانست ریچارد می
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ي سیاه، بدون هیچ زحمتی یک خأل صاف و  زبانه. اي که زیر پاي او بود حرکت داد ي سیاه را در عرض صخره لیلیانا صاعقه
ي پایینی  قسمت باالیی باقیمانده از سنگ که ریچارد بر رویش ایستاده بود، بر روي نیمه. دقیق در میان صخره ایجاد کرد

ي زیادي درختان نیز به همین شکل و با همان زبانه قطع شده و با صداي مهیبی به زمین  در پشت سرش تا فاصله. فروافتاد
  .افتادند

هنگامی که به پایین شیب رسید، . ریچارد تعادلش را از دست داده و از پشت بر روي شیب تپه افتاد و از آنجا به پایین غلطید
نگاهش را باال آورده و نفسش را حبس . کرد تا خودش را متوقف کند، و بالفاصله غلطید تا رو به باال باشددستانش را دراز 

  .نمود

با توجه به جایی که نگاه لیلیانا قرار داشت، . لیلیانا درست باالي سرش ایستاده بود و شمشیرش را با دو دستش باال برده بود
  .با دیدن شروع حرکت شمشیر به سمت پایین، ریچارد خشکش زد. ایش را قطع کنددانست که او قصد دارد تا پاه ریچارد می

  .مرد کرد، وگرنه به زودي می باید کاري دیگر می. داد ثمري نداشت آنچه که او انجام می

ي  ، اجازهاش، به موهبتش ریچارد خودش را آزاد کرد، و به خود درونی. کرد شمشیر لیلیانا به سرعت در زیر نور ماه حرکت می
اش را یافت،  مرکز آرامش درونی. این تنها شانسش بود. مرد شد، و یا می یا باید تسلیم هر آنچه که درونش بود می. کامل داد

  .و فرمان آن را اجرا کرد

شمشیر در آن . بند انگشتانش از شدت تقال و فشار سفید شده بودند. شمشیر حقیقت را دید که با سرعت در دستش باال آمد
  .نور کمِ شبانه، درخششی سفید داشت

هنگامی که نوك شمشیر ستون . اش فرو کرد ي سینه ي سفید گداخته را به میان لیلیانا، و به زیر قفسه با تمام توانش تیغه
تنها شمشیر و زور بازوي . فقرات او را قطع کرده و از پشت سرش و میان دو کتفش بیرون زد، لیلیانا شل و بیحس شد

  .او را سرپا نگه داشته بودندریچارد 

چشمان . شمشیرش به زمین افتاد و در پهلویش با نوك به زمین فرو رفت. دهان لیلیانا با صدایی خفه باز شده و آویزان ماند
  .گشاد و کمرنگش، از آن باال به ریچارد خیره شده بودند

  ".بخشمت، لیلیانا من می": کنان گفت ریچارد زمزمه

لیلیانا سعی کرد تا صحبت کند، اما فقط . وحشت در چشمانش جاري شد. حالتی ناهماهنگ تکان خوردند بازوان لیلیانا به
  .کف خون از دهانش بیرون آمد
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اي ایجاد شد، درست مانند صداي یک صاعقه، اما به جاي برقی از نور، موجی از تاریکیِ محض جنگل  صداي تقِ کر کننده
هنگامی که موج تاریکی رفت، نور ماه . اي قلب ریچارد از حرکت بایستد اعث شد تا لحظهتماس با این تاریکی ب. را فراگرفت

  .آمد، و لیلیانا مرده بود به نظر کورکننده می

  .محافظ لیلیانا را به پیش خود برده بود: دانست ریچارد می

این بار، طبق دستور ناتان رفتار  .پیش از این، ریچارد جادوي سفید شمشیر را با علم کامل به معناي آن احضار کرده بود
برایش غافلگیر کننده بود، هم اینکه جادوي سفید . کرده بود و به غریزه و موهبتش اجازه داده بود تا این جادو را فرابخواند

  .در یک آن فراخوانده شده بود، و هم این واقعیت که او این کار را به نحوي غیرارادي انجام داده بود

دانست که آنچه مورد نیاز است تا با نفرت محافظ و جادویی که درون لیلیانا جاري است مقابله کند،  د میچیزي درون ریچار
همانطور به لیلیانا خیره شده و شمشیرش را . ریچارد از آنچه که اتفاق افتاده بود، مبهوت مانده بود. همین جادوي سفید است

  .و اسرارش را با او در میان گذاشته بودریچارد به او اعتماد کرده . از جنازه بیرون کشید

اي به دور گردنش و هیچ راه حلی براي باز کردن  ریچارد متوجه شد که دوباره به جاي اولش برگشته است، یعنی با قالده
یم با خودش تصم. کرد داشت عبور می بود، باید از آن مانعی که او را در قصر نگه می بود یا نمی چه قالده به گردنش می. آن

  .گرفت تا برود و وسایلش را از قصر بردارد، و بعد راهی براي عبور از آن دیوار نامرئی بیابد

ي  ي باز، با فاصله کرد، یادش آمد که چگونه شمشیرش در وسط منقطه همانطور که شمشیر را بر روي لباس لیلیانا تمیز می
شمشیر در هوا پرواز . همراه جادویش به نزد خود فراخوانده بود اي شمشیر را نیز به او به گونه. زیادي از او قرار گرفته بود
  .کرده و به دستش آمده بود

دستش را . خشم و غضب مثل همیشه او را پر کرد. شمشیر را بر روي زمین گذاشت و بطور آزمایشی جادوي آن را فراخواند
هر چه تالش . حرکت بر روي زمین باقی ماند شمشیر مانند سنگی بی. دراز کرده و اراده کرد تا شمشیر به سمتش بیاید

  .خورد کرد، شمشیر حتی تکانی نیز نمی می

. ي آن را با کمک زانویش شکست شمشیر لیلیانا را از زمین بیرون کشیده و تیغه. با ناامیدي شمشیر را به غالفش برگرداند
  .ی شدانداخت، متوجه چیزي سفید رنگ در آن نزدیک هنگامی که شمشیر را به دور می

فقط . اي خشک شده باقی مانده بودند درخشیدند، تقریباً تنها چیزي بود که از جنازه هاي سفیدي که در نور ماه می استخوان
ریچارد فرض کرد که حیوانات وحشی باقی آن را برده و خورده باشند، اما سپس استخوان . قسمت باالییِ جنازه در آنجا بود
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ي باالیی بدن تطبیق  اي از یک لباس زنانه که با لباس نیمه بقایاي پاره پاره. تر پیدا کرد پاها و لگن را در قدري آنطرف
  .هاي پا را در بر گرفته بودند داشت، استخوان

حتی اثر خراش یک دندان نیز . حیوانات به این جنازه دست نزده بودند. ي باالیی بدن را بررسی کرد ریچارد زانو زده و نیمه
  .ها درست به مانند زمانی که بر زمین افتاده بود، باقی مانده بودند استخوان. ها نبود استخوان بر روي هیچیک از

رد شده است رد  هرگز ندیده بود که استخوان. ریچارد با اخمی متوجه شد که قسمت پایینی ستون فقرات خُ ها به این شکل خُ
  .ري به دو نیم شده بودگویی این زن در حالی که هنوز زنده بوده است، با انفجا. شوند

جادو این : دانست اي می ریچارد به گونه. یک نفر این زن را کشته بود. کرد ریچارد همانطور زانو زده بود و در سکوت فکر می
  .زن را کشته بود

  "چه کسی این کارو باهات کرده؟": کنان خطاب به جنازه گفت زمزمه

زنجیري باریک از . انگشتان دست از هم باز شدند. سمت ریچارد بلند شدبه آرامی، یک بازوي اسکلتی در زیر نور ماه به 
  .دست بیرون افتاده و از استخوان یکی از انگشتان آویزان شد

یک آویز بر روي . ریچارد، در حالی که موهاي گردنش کامالً سیخ شده بودند، با احتیاط زنجیر را از روي انگشت برداشت
  .درآمده Jاي از طالست که به شکل حرف  ا در نور ماه باال گرفت و دید که تکهریچارد آن ر. زنجیر قرار داشت

  ".جدیدیا": ریچارد بدون اینکه بداند چه چیز باعث شده تا این حرف را بزند، گفت
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  66فصل 

  

  

پل از مردم در یک طرف اي  دسته .، متوجه ازدحامی بر روي پل سنگی شدگردید نطور که ریچارد به قصر نزدیک میهما
ي  در مرکز پل، ریچارد راهش را از میان جمعیت به سمت دیواره. کردند می زیر پل نگاه ي ردیف شده و همگی به رودخانه

رفت، پاشا را در جلوي جمعیت دید، و او نیز بر روي لبه خم شده بود و به  می جلو پل باز کرد، همانطور کهي  کوتاه حاشیه
  .نگریست می پایین

  "چه خبر شده؟": هنگامی که به پشت پاشا رسید، از او پرسید

نگاهی دوباره از روي دیواره  "...فکر کردم که ! ریچارد". ه خوردهنگامی که او را دید، یکّ. پاشا با شنیدن صداي او چرخید
  .به رودخانه در پایین انداخت، و باز به ریچارد نگاه کرد

  "فکر کردي چی؟"

  "!خالق رو شکر! رديفکر کردم که تو م! اوه، ریچارد". پاشا بازوانش را به دور ریچارد حلقه کرد

د قایق کوچک که چن. ریچارد دستان پاشا را از خود جدا کرد و سپس به سمت پایین خم شده و نگاهی به رودخانه انداخت
در نور زرد و سوسو . یریشان بودندهرکدام فانوسی بر رویشان روشن بود، مشغول بیرون کشیدن یک جنازه با تورهاي ماهیگ

  .ها، ریچارد توانست کت قرمز رنگ را ببیند زنان فانوس

قسمتی از . رود رسیدي  به لبهها  قرودخانه پایین رفت و همزمان با پهلو گرفتن قایي  ریچارد به آنسوي پل دویده و از حاشیه
  .پوش کشید تور را از دست یکی از مردان گرفته و تور را به همراه شکارش به بیرون از آب و بر روي زمین علف

ریچارد . ري نگاه کردروح پِ جنازه را گرداند و به چشمان بی. سوراخی کوچک و گرد در قسمت پایینِ پشت کت قرمز بود
  .نالید

او سعی کرده بود تا کاري خوب انجام دهد، . پري مرده بود چون ریچارد از این قانون تخلف کرده بود. جادوگران قانون دوم
آنها فکر . داکرا قرار بود به پشت ریچارد فرو برود. و قصدي خیرخواهانه داشت، و این کارش خسارتی را به بار آورده بود

  .کشند می کرده بودند که او را
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شروع به گریه  ".فکر کردم که تو بودي. ریچارد، من خیلی ترسیده بودم". رود ایستاده بودي  در حاشیه پاشا پشت سر او
  "چرا کت قرمزت تن اون بود؟". کرد

  ".من باید برم، پاشا". خیلی مختصر او را در آغوش گرفت ".کت رو بهش قرض داده بودم"

دونم که  می .زدي جدي نبود می رفتن از قصري  که دربارهاون حرفایی . خواي بري منظورت این نیست که از قصر می"
  ".تونی بري، ریچارد نمی تو. حرفات جدي نبود

  ".شب بخیر، پاشا. تمام حرفام جدي بودن"

، و آن یک نفر یک نفر قصد کشتن او را داشته. ه افتادریچارد مردان را با کار مهیبشان تنها گذاشته و به سمت اتاقش به را
  .دیگر سعی داشت او را بکشد یک نفرِ. ودهلیلیانا نب

همانطور که پیراهنی را تا . را از درب اتاقش شنیداي  بود، صداي تقه که مشغول گذاشتن وسایلش به درون کوله در حالی
  .گرفت می سپس صداي خواهر ورنا را از آن سوي در شنید که براي ورود اجازه. نیمه در کوله چپانده بود، خشکش زد

ورنا بود، کلمات ي  در را محکم کشیده و باز کرد و آماده بود تا با لحنی تند با ورنا مقابله کند، اما نگاهی که بر چهره ریچارد
  .ورنا با حالتی گیج و مبهوت ایستاده و به ناکجا خیره شده بود. را در گلویش حبس کرد

  ".بیا، بگیر بشین". رد اتاقش کردبازوي ورنا را گرفته و او را وا "خواهر ورنا، چه اتفاقی افتاده؟"

  .ریچارد مقابل او زانو زده و دستانش را گرفت. صندلی نشستي  ورنا بر لبه

  "خواهر ورنا، چی شده؟"

با لحنی ضعیف و شکست . او آمدندي  باالخره به سمت چهرهاش  چشمان قرمز و پف کرده ".منتظرت بودم که برگردي"
  ".رسید تو تنها کسی بودي که به ذهنم. خوره می یه دوست به دردمریچارد، االن واقعاً ": خورده گفت

دانست ورنا قادر به باز  می دانست، اگرچه که اکنون ریچارد می ورنا شرط او را براي دوستی. مکث کرداي  ریچارد لحظه
  .کردن قالده نیست

من بیشتر از هر خواهري توي قصر . نریچارد، وقتی که خواهر گریس و الیزابت مردن، موهبتشون رو به من منتقل کرد"
کنی، ولی شک دارم که حتی این مقدار قدرت هم  نمی دونم که این حرفمو باور می .قدرت دارم، البته هر خواهر معمولی

  ".خوام امتحان کنم می ولی. تو کافی باشهي  براي باز کردن قالده
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  .شاید ناتان اشتباه کرده بود. تواند نمی ه او گفته بودند که ورناحداقل ب. تواند آن را باز کند نمی دانست که ورنا می ریچارد

  ".پس امتحان کن. خیلی خوب"

  "....درد در میون هستي  مسئله"

  ".دونم چرا این قضیه برام غافلگیر کننده نیست نمی". ا اخمی شکاکانه درهم رفتندابروهاي ریچارد ب

  ".براي من. نه درد براي تو، ریچارد"

  "ه؟منظورت چی"

  ".من فهمیدم که تو جادوي کاهشی داري"

  "این چه ربطی به قضیه درد داره؟"

من . راداهان با استفاده از جادوي کسی که روي گردنش بسته شده، قفل میشه. تو خودت راداهان رو روي گردنت بستی"
  .هکنم که این براي شکستن پیوند قالده با تو کافی باش نمی فکر. فقط جادوي افزایشی دارم

کنه و این  می خوام انجام بدم مقابله می جادوي کاهشیت با اون کاري که من. من قدرتی در برابر جادوي کاهشیِ تو ندارم"
  ".رسونه نمی ولی نترس، به تو آسیبی. یادب ممن درد باعث میشه

اش  بر گردن او و در دو طرف قالدهورنا دستانش را . دانست چه کاري انجام دهد، اینکه چه چیزي را باور کند نمی ریچارد
ورنا در حال . شناخت می قبل از آنکه ورنا چشمانش را ببندد، ریچارد نگاهی خیره را در چشمان او دید که آن را. گذاشت

  .لمس کردن هانش بود

ورنا سعی  شمشیرش بود، منتظر ماند و آماده شد تا اگري  ریچارد با عضالتی منقبض، و در حالی که دستش بر روي قبضه
خواست باور کند که خواهر ورنا قصد آسیب رساندن به او را دارد، ولی  نمی دلش. کند آسیبی به او برساند، واکنش نشان دهد

  .کرد که لیلیانا هرگز به او آسیبی برساند نمی از آن طرف نیز فکر

تمام اتاق با صداي وزوز بمی . ردک می ریچارد تنها حس گزگز خوش آیند و گرمی را احساس. پیشانی ورنا چروك خورد
  .لرزید می خواهر ورنا از شدت تقال. به لرزه درآمدندهایشان  در قابها  پنجره. پیچ خوردندها  فرشي  گوشه. مرتعش میشد
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. که در آن به کار رفته بودند، منفجر شدندهایی  درب بالکن به شدت باز شده و شیشه. قديِ داخل اتاق خواب خُرد شدي  آینه
 گچ از سقف فروهاي  تکه. به شدت به سمت بیرون به اهتزاز درآمده بودند، گویی که بادي شدید به آن سمت بوزدها  ردهپ

  .ریخت و یک کمد بلند با صداي مهیبی به رو افتاد می

  .خفه ناشی از درد از گلویش خارج شداي  لرزیدند و ناله می عضالت صورت ورنا

  .حالی به جلو خم شد ورنا با بی. دا کردخود جي  و دستانش را از قالدهریچارد بازوان ورنا را گرفته 

  ".تونم بازش کنم نمی .متأسفم. اوه، ریچارد": ورنا با صدایی اندوهگین گفت

تو . دونم که سعیتو کردي می .کنم، خواهر می من حرفتو باور. اشکالی نداره". ریچارد او را در آغوش گرفته و محکم فشرد
  ".یه دوست پیدا کرديبراي خودت 

  ".ریچارد، تو باید از اینجا بري". ورنا نیز او را فشرد

کرد، ریچارد او را به عقب نشاند و خودش  می همانطور که ورنا با انگشتانش، رطوبت جمع شده بر روي پلک پایینش را پاك
  ".بگو چه اتفاقی افتاده". پاهایش به عقب نشستي  بر پاشنه

  ".ریکی هستنتوي قصر خواهراي تا"

  "خواهراي تاریکی؟ یعنی چی؟"

 خواهراي تاریکی به محافظ خدمت. خواهراي نور تالششون در اینه که نورِ عظمت خالق رو براي مردم به ارمغان بیارن"
اینکه چنین اتهامی رو به کسی بزنی و مدرکی براي . هیچوقت ثابت نشده بوده که اونا حتی وجود داشته باشن. کنن می
فهمم که این حرفا به نظرت اینطور  می .کنی نمی دونم که حرفمو باور می ریچارد،. ش نداشته باشی، خودش یه جرمهاثبات

  "...خوام می میاد که انگار من فقط

  ".کنم می حرفتو باور. من امشب خواهر لیلیانا رو کشتم"

  "تو چکار کردي؟". ورنا با حیرت پلک زد

خواهر ورنا، اون سعی . باهام توي جنگل هاگن قرار گذاشت. م رو باز کنم ه تا قالدهخواد کمکم کن می اون بهم گفت که"
  ".کرد تا موهبت منو براي خودش بگیره

  ".اصالً امکان نداره. تونه موهبت یه مرد رو جذب کنه، یا حتی برعکس نمی یه زن. تونه چنین کاري رو بکنه نمی اون"
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 .رسید می وقتی که سعی داشت این کارو بکنه، به نظر من که کامالً ممکن. دهاون گفت که قبالً چند بار این کارو کر"
من خیلی به مرگ . تقریباً داشت موفق میشد. کشه بیرون می تونستم حس کنم که داره زندگی و موهبت رو از وجودم می

  ".نزدیک شدم

  "...ولی متوجه نمیشم که چطور". ورنا موهاي موجدارش را به عقب زد

داد، این کریستال شروع  می وقتی که داشت کارشو انجام. کرد می داشت از این استفاده". جسمه را بیرون کشیدریچارد م
  "دونی این چیه؟ می تو. کرد به درخشش نارنجی رنگ

خیلی وقت پیش . فکر کنم که قبالً یه جایی دیدمش، ولی االن یادم نمیاد". خواهر ورنا سرش را به نشان نفی تکان داد
  "بعدش چی شد؟. قبل از اینکه از قصر برم. بودمش دیده

وقتی که این کارش با موفقیت پیش نرفت، چون من از قدرتم استفاده کردم تا جلوشو بگیرم، از توي تاریکیا یه شمشیر رو "
. زدهخواد پوستمو زنده زنده بکنه، و بعدش موهبتمو براي خودش بد می گفت که. خواست منو مجروح کنه می .احضار کرد

  .ولی یه جوري من تونستم اول بکشمش. سعی کرد پاهامو قطع کنه

 نه فقط این، بلکه یه نفر دیگه هم داره سعی. خودم دیدم که ازش استفاده کرد. خواهر ورنا، اون جادوي کاهشی داشت"
با یه . کشیدن می ونشو از رودخونه بیر همین االن داشتن جنازه. اده بودمکت قرمزمو به پري قرض د. منو بکشهتا کنه  می

  ".داکرا از پشت بهش ضربه زده بودن

دونه که تو جادوي  می قصر". انگشتانش را بر روي پایش به دور هم پیچاند ".اوه، خالق عزیز". ورنا درهم رفتي  چهره
. ا گرفتدست ریچارد ر ".کنن تا خدمتکاراي محافظ رو از خفا بیرون بکشن می اونا دارن از تو استفاده. کاهشی داري

 کردم، ولی می چیزایی که مشکل داشتن سؤالي  باید خیلی وقت پیش درباره. بودمشریک این کارا  تويریچارد، من "
  ".کردم درسته می که فکر در عوض همون کاري رو انجام دادم. نکردم

  "کردي؟ می سؤالباید چه چیزایی رو "

به من گفته . این کار ضروري نبود. گردنت ببنديیه راداهان به  شدي که تو اصالً نباید مجبور می. منو ببخش ریچارد"
 کردم که بدون کمک ما تو می من فکر. کمک کنهها  بودن که هیچ جادوگري توي دنیاي جدید نیست تا به پسر بچه

دونست که جادوگرایی براي  می اسقف. تونست مانع از این بشه که موهبت آسیبی بهت برسونه می دوستت، زِد،. میري می
. خودش برسهي  اون اجازه داد که تو از بین دوستا و عزیزانت دزدیده بشی، تا به مقاصد خودخواهانه. و وجود دارنکمک به ت

  ".تو براي نجات جونت نیازي به راداهان نداشتی
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  ".اون بهم گفت. من با ناتان صحبت کردم. دونم می خودم"

  "تو رفتی پیش پیشگو؟ دیگه چه چیزایی گفت؟"

دونم که چطور  نمی ولی من اصالً. از هر جادوگري که توي سه هزار سال گذشته به دنیا اومده قدرت دارم اینکه من بیشتر"
  ".تونن قالده رو باز کنن نمی اون گفت که خواهرا. و اینکه من جادوي کاهشی دارم. ازش استفاده کنم

  ".خیلی متأسفم که این بال رو سرت آوردم، ریچارد"

  .اونا از هر دوي ما سوء استفاده کردن. تو هم یه قربانی هستی. ب داده بودن، درست مثل خود منخواهر ورنا، تو رو فری"

و . من باید جلوي این اتفاقو بگیرم. یه پیشگویی هست که میگه توي روز یلدا، کیالن قراره بمیره. یه دردسر بزرگتر داریم"
خودت اون نشونی که روي بدن من سوزونده بود رو . دنیاست پدرم، دارکن رال، که یکی از مأموراي محافظه، االن توي این

تونه حجابو پاره کنه، اگرچه  می باشه، داشته اون یه مأموره که اگه تمام شرایط و عناصر مناسب رو در جاي خودشون. دیدي
  .دونم تمام شرایط رو داشته باشه می که بعید

  ".باید از مانع عبور کنم. خواهر ورنا، من باید از اینجا برم"

کنم که  نمی فکر. گمشدگان هستي  مشکل تو با دره. کنم تا از مانع عبور کنی می یه جوري کمکت. کنم می من کمکت"
 رو به سمت خودت جذبها  حاال که قالده کمکت کرده تا جادوي کاهشیت رشد کنه، طلسم. بتونی دوباره از دره عبور کنی

  ".کنه می این دفعه جادو تو رو پیدا. کنی می

  ".باید سعیمو بکنم. مکنه من یه راه حلی داشته باشمم"

مأمور محافظ به تحقق ي  اگه شانسی وجود داشته باشه که این پیشگویی درباره". فکر کرداي  خواهر ورنا براي لحظه
م که مطمئن. کنن تا جلوي تو رو بگیرن می خواهراي تاریکی تالش. خواد تا جلوي تو رو بگیره می بپیونده، حتماً محافظ
  ".لیلیانا تنها فرد نبوده

  "چه کسی اونو به عنوان معلم من انتخاب کرده؟"

دستیاراش ي  اینجور کارا بوسیلهمعموالً . ولی احتماالً خود اسقف این کارو انجام نداده. کنه می دفتر اسقف معلما رو انتصاب"
  ".انجام میشن

  "دستیاراش؟"
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  ".خواهر اولیشیا و فاینال"

  ".ه اون دوتا محافظاي اسقفنکردم ک می فکر"

. اون نیازي به محافظ نداره. اسقف بیشتر از اونا قدرت داره. شاید از نگاه اداري بشه اینطور تفسیرشون کرد. محافظ؟ نه"
اون دو نفر برگردونده ي  رو به عنوان محافظ میشناسن، چون همیشه از در دفتر اسقف بوسیله نفربعضی از پسرا اون دو 

و نفر بعضی از کاراشونو توي دفتر اسقف انجام میدن، و دفتر مجزاي خودشون رو هم دارن که اونجا بعضی از اون د. میشن
  ".شونو انجام میدن کاراي اداري دیگه

  ".دنبال من اومدن و تصمیم گرفتن که دیگه وقت عمل کردنه، چون وجودشون لو رفته بود تاریکی االنشاید خواهراي "

  ".دونه نمی فت که هیچکس غیر از خودشبهم گاسقف . نه"

  "امکان داره که کسی استراق سمع کرده باشه؟"

  ".فاظ محدود کرده بوداون اتاقشو با ح. نه"

. تونسته در مقابل اون جادو کاري بکنه نمی حفاظ اسقف. خواهر ورنا، لیلیانا جادوي کاهشی داشت". ریچارد به جلو خم شد
  ".، خواهر لیلیانا رو به عنوان معلم من انتخاب کرده بودهیکی از این دو تا دستیار اسقف

اگه یکی یا هر دو نفري که توي دفتر بیرونی نشستن، . و اون پنج نفر دیگه رو" .ورنا ناگهان نفسش را به داخل کشید
  "!و دیدمدفتر خواهر اولیشیا؛ اونجا بود که مجسمه ر.... دونه، اونوقت اسقف می شنیده باشن که اسقف چه چیزي رو

  .ریچارد مچِ ورنا را گرفته و او را با عجله از روي صندلی بلند کرد

بده، اي  اگه اونا سعی کردن منو بکشن، ممکنه سعی کنن تا اسقف رو هم قبل از اینکه هشداري به کس دیگه! زودباش"
  "!بکشن

چمنکاري شده عبور کردند، ي  تاریکی از محوطهآنها در . پایین آمده و از سالن گالیومه خارج شدندها  آن دو با سرعت از پله
کوین آنجا نبود، یک نگهبان دیگر بر سر پست بود، اما او نیز جلوي ریچارد را نگرفت، . دویدندها  از میان راهروها و سالن
  .شناخت، و خواهرها حق ورود به ساختمان اسقف را داشتند می چرا که او نیز ریچارد را

دانست که خیلی دیر  می منتهی به اتاق اسقف را دید که از پاشنه درآمده بودند، ي سوخته هنگامی که ریچارد درهاي
  .و دفترهاي ثبت در راهرو پراکنده شده بودند هاکاغذ. بر روي کف لیز مرمرین راهرو سر خورده و توقف کرد. اند رسیده
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رسید که  می به نظر. ه به داخل دفتر رفتخواهر ورنا هنوز در حال دویدن در طول راهرو بود که ریچارد با شمشیر کشید
ر باقی اعضاي بدنش ب. بقایاي خواهر فاینال بر روي زمین و پشت میز کارش افتاده بود. طوفانی در این اتاق آزاد شده باشد
د که کرد، صداي خواهر ورنا را شنی می هنگامی که ریچارد با لگد، درب دفتر اسقف را باز. روي سطح دیوار پاشیده شده بود

  .نفسش را حبس کرد

و با شمشیرِ کشیده در  غلطیدهایش  دربِ دفتر درونی باز شد، ریچارد از میان آن به داخل شیرجه زده و بر روي شانه وقتی
در بیشتر جاهاي سطح زمین، تقریباً به ارتفاع سی . اتاق اسقف بیشتر از دفترِ بیرونی بهم ریخته بود .هر دو دست، باال آمد

را در همه جا شان تامنفجر شده و صفحها  هاي درون قفسه رسید که گویی تمام کتاب می به نظر. غذ ریخته بودسانت کا
. اتاق تقریباً در تاریکی کامل بود. میزِ سنگین چوب گردو، به دیوار مقابل برخورد کرده و خُرد شده بود. منتشر کرده بودند

  .دادند می ط روشن در نور ماه، نور کمی را به اتاق راهفقط درگاه پشت سرش و درهاي باز به سمت حیا

فردي را در آنسوي اتاق و ي  جثهدر نورِ ناگهانی، ریچارد . نورانی را در کف دستش روشن کردي  خواهر ورنا یک شعله
  .اهر اولیشیا بوداو خو. نگاه او بر روي چشمان ریچارد قفل شدند. سرِ فرد به آرامی باال آمد. نزدیک به میزِ چپه شده دید

صاعقه، . آبی که از آن سوي اتاق پرتاب شده بود، جاي خالی دادي  از صاعقهاي  ریچارد به یک سمت پریده و در مقابل زبانه
خواهر اولیشیا از . زرد رنگ، پاسخ این حمله را دادي  خواهر ورنا با گویی سوزان از شعله. دیوار پشت سرش را از هم شکافت

خواهر ورنا به سمت میزِ چپه شده و خُرد . ریچارد به دنبال او رفت. داخل حیاط شیرجه زد تا از آتش بگریزدمیان درگاه به 
  .زد می شده دوید و با دستانش آوارها را کنار

  "!سرتو بدزد": ریچارد با فریاد به ورنا گفت

هاي  قفسه. سرش دیوارها را از هم بریدسیاه، درست باالي ي  ریچارد سریعاً روي زمین خوابید و طنابی پیچان از صاعقه
ي  صاعقهي  توانست از میان فضاي خالی که بوسیله می ریچارد. کتابی که بریده شده بودند، با صداي مهیبی به زمین افتادند

ی گچ و مالت و سنگ به زمین باریدند و ابرهای. فراتر از آن را ببیندهاي  سیاه ایجاد شده بود، درون اتاق بعدي و اتاق
  .جوشان از غبار را ایجاد کردند

سیاه بر روي پاهایش ایستاده و به سمت بیرون ي  ریچارد با خشم و غضب، و بدون اینکه فکر کند، پس از اتمام صاعقه
  .دود می فردي را دید که در میان مسیري  شمایل تیره. دوید

اده و در هنگام تدرختان به زمین اف. حیاط چنگ انداخت خأل پیچان، به. سیاه به سمتش آمدي  ها، صاعقه دوباره از میان سایه
یک دیوار سنگی، هنگامی که به دو نیم بریده شد، بر زمین . شکست می شد و با صداي بلند خم میهایشان  سقوط، شاخه

  .صداي سقوط آوار، کر کننده بود. افتاد
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خواست در طول مسیر  می درست زمانی که. پریدهنگامی که صاعقه و صداها پایان یافتند، ریچارد دوباره بر روي پاهایش 
  .به سمت عقب کشید وند، دستی نامرئی او را گرفته بدود تا خواهر اولیشیا را پیدا ک

  "!بیا اینتو". صداي خشمگین خواهر ورنا، مقتدرتر از هر زمانی بود که ریچارد شنیده بود "!ریچارد"

  "...باید برم". زد می ي سر خواهر ورنا ایستاده بود، نفس نفسریچارد به اتاق اسقف بازگشت و هنگامی که باال

بري خودتو به کشتن بدي؟ این کار چه ! بري که چی بشه؟". گرفتاش  ورنا سریعاً ایستاد و پیراهن او را با دست واقعی
  "!تونی تصورشونو بکنی مین هاییه که تو حتی کنه؟ خواهر اولیشیا استاد استفاده از قدرت می داره؟ کمکی به کیالناي  فایده

  ".ولی ممکنه فرار کنه"

  ".ست فکر کنم که اسقف هنوز زنده. بدیمحاال بیا کمکم کن این میزو تکون . مونی می حداقل وقتی فرار کنه تو زنده"

  "مطمئنی؟". امید درون ریچارد زنده شد

ها، بدن اسقف را  در زیر آوار و خاك. انداختخُرد شده کرد و آنها را به پشت سرش هاي  ریچارد شروع به کنار کشیدن تکه
  .رسید که شدیداً مجروح شده است می اسقف زنده بود، اما به نظر. خواهر ورنا حق داشت. یافت

هاي  کتاب را از آنجا بلند کند، و ریچارد با احتیاط تکههاي  سنگینِ میز و قفسههاي  خواهر ورنا از قدرتش استفاده کرد تا تکه
پایینی یک قفسه که در کنار دیوار قرار ي  اسقف درون طبقه. کشید می از روي بدن پیرزنِ کوچک اندام کنارتر را  کوچک

  .خون بود داشت، مچاله شده و بدنش غرق به

کرد که  نمی ریچارد فکر. هنگامی که ریچارد به آرامی دستش را دور بدن او گذاشته و از آنجا بیرونش کشید، اسقف ناله کرد
  .مدت زیادي در این دنیا زنده بمانداسقف 

  ".باید از یکی کمک بگیریم": ریچارد گفت

هاش رو  تونم بعضی از جراحت می من. ریچارد، اوضاعش خیلی بده". دستان خواهر ورنا بر روي بدن اسقف حرکت کردند
چنین چیزي رو درمان کنه یا  تونه می دونم که اصالً هیچکس نمی .بیشتر از اون چیزیه که من بتونم کمکی بکنم. حس کنم

  ".نه

  ".بیا. اگه یه نفر باشه که بتونه کمکش کنه، ناتانه. تونم اجازه بدم که بمیره نمی". در میان بازوانش بلند کرد ریچارد آن را



11 

 

 

د رده بوقدرتی که خواهر اولیشیا آزاد ک نگهبانان و خواهرها با عجله به داخل دفتر آمدند، چرا که آنها نیز صداي مهیب غرشِ
 همانطور که. براي توضیح دادن مکث نکرداي  رفت، لحظه می که به سمت اقامتگاه ناتان ریچارد در حالی. شنیده بودندرا 
  .آورد می دانست که او را به درد می اسقفهاي  دوید، سعی کرد تا حد ممکن آن را با مالیمت نگه دارد، اما از روي ناله می

این صداها مال چی بود؟ چی شده؟ چه اتفاقی ". آنها را شنید، از حیاط خود به داخل اتاق آمد هنگامی که ناتان صداي فریاد
  "افتاده؟

  ".اون مجروح شده. از دفتر آن بود"

  ".گرده می شق دنبال دردسر دونستم که این زن کله می". به سمت اتاق خواب هدایت کردناتان ریچارد را 

را به آرامی در طول بدن آن اش  واباند و کنار ایستاد تا ناتان انگشتان از هم بازشدهریچارد آن را به آرامی بر روي تخت خ
  .خواهر ورنا از میان درگاه نگاه کرده و منتظر ماند. حرکت دهد

  ".تونم کمکش کنم یا نه می دونم که نمی .این صدمات جدیه". را باال زدهایش  ناتان آستین

  "!ناتان، باید تالشتو بکنی"

این کار . شما دوتا برید بیرون منتظر بمونید". با دستانش اشاره کرد که آنها از آنجا بروند ".کنم، پسرم می که این کاروالبته "
منو تنها . کشه تا بفهمم که تالش من براي کمک کافیه یا نه می حداقل یکی دو ساعت طول. کشه می یه مدت طول

  ".تونید بکنید نمی شما هیچ کمکی. بذارید

  .زد می ورنا با کمري راست نشسته بود و ریچارد قدم خواهر

  ".ت جدا کرد هریچارد، چرا اینقدر برات مهمه که چه بالیی سر آن میاد؟ اون بدون اینکه حق داشته باشه، تو رو از خانواد"

دم برداره، ولی تونست منو وقتی که بچه بو می فکر کنم بخاطر این باشه که اون". ریچارد انگشتانش را در موهایش فرو برد
وي تاي  چه چیز دیگه .بهم اجازه داد عشق اونا رو تجربه کنم. اون بهم اجازه داد تا با پدر و مادرم بزرگ بشم. این کارو نکرد

تونست اینم ازم بگیره،  می آن. زندگی وجود داره، جز اینکه شانس اینو داشته باشی تا بهت محبت بشه و با عشق تغذیه بشی
  ".ولی نگرفت

  ".از اسقف ندارياي  س خوشحالم که کینهپ"

  .دادراي مدت زیادي به قدم زدن ادامه ب. کرد می ریچارد قدم زده و فکر
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باید بفهمیم که اون معلماي من کجان، . میرم با نگهبانا صحبت کنم. تونم اینجا بشینم و کاري انجام ندم نمی من خواهر،"
  ".قضیه رو درمیارن نگهبانا برام ته و توي. کنن می و دارن چکار

حداقل باعث میشه که زمان زودتر . برو باهاشون صحبت کن. فکر کنم ضرري نداشته باشه که بري این کارو بکنی"
  ".بگذره

فهمید که خواهر تُوي، سیسیلیا،  می او باید. داشت و غرق در افکارش بود تاریک قدم برمی ریچارد از میان راهروهاي سنگیِ
ي  دانست که نقشه می چه کسی. یکی یا تمام آنها ممکن بود که خواهران تاریکی باشند. ا کجا هستندمریسا، نیکی و آرمین
  ....ممکن بود تمام آنها. ممکن بود تمام آنها در جستجوي او باشند. بعدي آنها چیست

بر روي  به سختی .کرد که گویی با یک گرز به صورتش کوبیده باشند می حس. دردي مبهوت کننده او را به عقب انداخت
با کرختی دستش را در جستجوي خون به روي صورتش . چرخید می کج و معوج میشد و به دور سرش پاهایش ایستاد، و دنیا

  .کشید، اما خونی در کار نبود

زمین  همانطور که به رو بر زمین افتاده بود، با فشار بر دستانش، بدن خود را از. دیگر به پشت سرش برخورد کرداي  ضربه
تالش کرد تا بفهمد که چه اتفاقی در . آمدند می افکارش به سختی و کندي. بلند کرد و سعی کرد بفهمد که در کجاست

  .حال رخ دادن است

کورمال کورمال به . با تالش زیاد و حرکاتی منقطع، دوباره بر روي پاهایش ایستاد. تیره در باالي سرش ایستاده بوداي  سایه
توانست بدنش را با سرعت  نمی .توانست به یاد بیاورد که از کدام دستش باید استفاده کند نمی ت، امادنبال شمشیرش گش
  .کافی حرکت دهد

  "اومدي قدم بزنی، بچه دهاتی؟"

هاي  آمیز دید، که تمام قد جلوي او ایستاده و دستانش در آستینه و جدیدیا را با لبخندي استهزاءریچارد نگاهش را باال آورد
یک قدم به عقب سکندري . به کندي سعی کرد تا آن را بیرون بکشد. شمشیرش را یافتي  ریچارد دسته. مقابل هم بودند
  .کرد تا جادو را احضار کند می خورد و مبارزه

او یک داکرا . بیرون کشیدها  شد، جدیدیا دستانش را از آستین در همان حالی که خشم در ذهن تیره و مبهمش جاري می
ریچارد در این فکر بود که باید چه کاري انجام دهد، و اینکه . در مشتش بوداي  بازویش را بلند کرد و چاقوي نقره .داشت

  .فهمید که تمام اینها یک خواب بوده است می شد و شاید اکنون بیدار می. واقعی هستند، یا خیالها  اصالً این صحنه



13 

 

 

ابتدا به آرامی، و . بیرون زد شمانشسید که نوري از درون چود، به نظر رهنگامی که دست جدیدیا به باالترین نقطه رسیده ب
  .سپس با سرعتی رو به افزایش، جدیدیا به جلو افتاد و با صورت به کفپوش سنگی خورد

  .تاریکیِ نفسگیر، در طول راهرو جاري شد موجی از

ورنا یک داکرا در . ده بود که جدیدیا لحظاتی قبل قرار داشتبازگشتند، خواهر ورنا پشت جایی ایستاها  مشعل هنگامی که نورِ
  .کرد افکارش را جمع کند می ریچارد بر روي زانوانش فرو افتاده و هنوز سعی. دستش داشت

. ذهنش پریددرون ناگهان هوشیاري به . خواهر ورنا با عجله به جلو آمد و دستش را در دو طرف سرِ ریچارد گذاشت
  .بر روي زمین کرد و سوراخی گرد و کوچک بر پشت آن دیدي  ایستاد، نگاهی به جنازه می یشهمانطور که بر روي پاها

به نظرم رسید که هرچی افراد بیشتري . فکر کردم که منم بهتره برم با بعضی از خواهرا صحبت کنم": ورنا توضیح داد که
  ".درباره خواهراي تاریکی خبر داشته باشن، بهتره

  ".ه نه؟ همون کسی که عاشقش بودياین همون کس بود، مگ"

شناختم، مرد  می اون جدیدیایی که من. شناختم می این همون جدیدیایی نبود که من". ورنا داکرا را دوباره وارد آستینش کرد
  ".خوبی بود

  ".متأسفم، خواهر ورنا"

وقتی که کارت تموم . کنم می تمن با خواهرا صحب. تو برو با نگهبانا صحبت کن". ورنا با حواس پرتی سرش را تکان داد
کنم بهتر باشه که به جاي اتاقامون، چند ساعتی رو همونجا  می فکر. بینیم می شد، دوباره توي اتاق ناتان همدیگه رو

  ".بخوابیم

  ".تونیم وسایلمونو برداریم و بعد راه بیفتیم می وقتی که هوا روشن شد. درست میگی به نظرم"

 -------------------------  

. بلند شده و نشست و چشمانش را مالیداش  شود، درون صندلی می هنگامی که ریچارد صداي ناتان را شنید که وارد اتاق
  .و سعی کرد غبار خواب را از خود دور کند هریچارد چند بار پلک زد. خواهر ورنا با سرعت بیشتري از روي کاناپه بلند شد

آنچه در دفتر اسقف اتفاق افتاده بود، مدرك . م قصر در جنب و جوش و هیاهو بودتما. هر دو نفرشان تا دیروقت بیدار بودند
کسانی که به این حقیقت شک داشتند، فقط کافی بود یک نگاه به . خواهران تاریکی بودي  کافی براي اثبات وجود افسانه
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را که هایی  د، و یا درختان و سنگخألهاي دقیق و صافی که در عرض بیش از ده دیوار پشت سر هم ایجاد شده بود بیندازن
  .فهمیدند که چیزي غیر از جادوي کاهشی در آنجا استفاده نشده است می به تمیزي بریده شده بودند، ببینند، و آنگاه

ریچارد نگهبانان را به خارج از قصر فرستاده بود تا مخفیانه به دنبال شش خواهر بگردند؛ یعنی خواهر اولیشیا و پنج معلم 
اتفاقات پیش ي  ریچارد رفته بود و با وارن نیز صحبت کرده بود تا درباره. دیگر نیز در حال جستجو بودند خواهرانِ. دریچار

  .آمده به او خبر دهد

  "حال آن چطوره؟ خوب میشه؟". ایستاد، پاهایش را کش و قوسی داد می همانطور که ریچارد

وقتی که . کنه، ولی هنوز خیلی زوده که بشه گفت می ش بیشتري استراحتاالن داره با آرام". چشمان ناتان گود افتاده بودند
  ".کاراي بیشتري براش انجام بدمتونم  می استراحت کرد،

  ".تونه از آن مراقبت کنه نمی دونم که کسی بهتر از تو می .ممنونم، ناتان"

  ".ي که زندانبان خودمو درمان کنمخوا می داري ازم". عبوسش اضافه کردي  چهرهناتان خرناسی کشیده و این را به 

گه تجدید نظر نکرد، من خودم ا. حبس کردنت تجدید نظر کنهي  شاید درباره. آن حتماً از این کارت ممنون میشه"
  ".گردم تا ببینم چه کاري از دستم برمیاد برمی

  "گردي؟ داري جایی میري، پسرم؟ برمی"

  ".نیاز دارم آره، ناتان، و به کمکت"

  ".ی که بري و دنیا رو نابود کنیفرو کنلجبازت ي  کلهاین فکرو توي اون ت کمک کنم، ممکنه اگه به"

  "و اونوقت پیشگوییا گفتن که تو فرستاده شدي تا جلوي منو بگیري؟"

  "خواي؟ می حاال چی". ناتان با خستگی نفسی را بیرون داد

  ".گیره می م جلومو تونم از مرز اطراف قصر عبور کنم؟ قالده می چطور"

  "دونم؟ می چی باعث شده فکر کنی که من جواب اینو"

رو ندارم و این ش  اصالً حوصله. ناتان، با من بازي نکن". ریچارد با عصبانیت قدمی به سمت جادوگر پیر و قد بلند برداشت
  "یادته؟. ریل برداريتو با آن رفتی تا کتاب رو از دژ جادوگرا توي آیدیند. تو قبالً از مرز عبور کردي. قضیه هم خیلی مهمه
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آن به من کمک کرد که عبور . ست، فقط باید روي راداهانت حفاظ بذاري قضیه خیلی ساده". را پایین دادهایش  ناتان آستین
  ".بهش یاد میدم که چطوري. تونه همون کارو براي تو انجام بده می کنم؛ خواهر ورنا

  "رد بشم؟ تونم دوباره از اون می گمشدگان چی؟ي  و اونوقت دره"

تو قدرت زیادي رو به خودت ". ناتان که ناگهان چشمانش با نگاهی تیره جدي شده بودند، سرش را به نشان نفی تکان داد
خواهر . رو هم به سمت خودت جذب کنیها  این باعث میشه که طلسم. قالده کمک کرده که قدرتت رشد کنه. جذب کردي

با دوبار رد . عالوه بر این، اون دیگه االن بیش از حد قدرت داره. اون قبالً دوبار رد شدهتونه دوباره از اونجا رد بشه؛  نمی ورنا
  ".شدن از دره و جذب کردن موهبت دو خواهر دیگه، اون اینجا محبوس شده

و  دوباره همراه آن رفتی به دنیاي جدید. پس تو چطور تونستی سه بار رد بشی؟ تو اهل دي هارا هستی، این میشه یه بار"
  "اگه این کار شدنی نیست، پس چطور تو این کارو کردي؟. این میشه سه بار. برگشتی

گرفت تا ریچارد را یک دستش را باال  ".فقط یه بار رد شدم. من سه بار از دره رد نشدم". ندي موذیانه به لبان ناتان آمدلبخ
رو دور زدیم و از یه ها  طلسمي  ما با کشتی محدوده .ما مانع رو دور زدیم. من و آن سه بار از دره رد نشدیم". ساکت کند

این یه سفر خیلی طوالنیه . ستلند به ساحل رسیدیمترین قسمت وِ یعبور کردیم و نهایتاً توي جنوب جایی خیلی دور توي دریا
  ".تونن این سفرو انجام بدن نمی افراد زیادي. و به این راحتی هم نمیشه انجامش داد، ولی ما عبور کردیم

باید از دره عبور . تا شب یلدا حتی یه هفته هم نمونده. من اینقدر زمان ندارم". ریچارد نگاهی به خواهر ورنا کرد "!از دریا؟"
  ".کنم

تونم درك کنم که چه حسی داري، ولی فقط تقریباً همین مقدار وقت الزمه تا به  می ریچارد، من": ورنا با صدایی نرم گفت
خواي  می مونه تا به اون جایی که تو نمی حتی اگه بتونیم راهی براي عبور پیدا کنیم، فرصتی باقی. گمشدگان برسیمي  دره

  ".بري برسیم

اصالً برام . تونم روي موهبتم حساب کنم نمی .زیادي توي جادوگر بودن ندارمي  من تجربه". ریچارد خشمش را کنترل کرد
  .م یا نهاهمیتی نداره که هیچوقت استفاده ازش رو یاد بگیر

. تونه جلوي منو بگیره نمی هیچی. تجربه نیستم توي این قضیه، خواهر ورنا، من چندان بی. ولی من جستجوگر هم هستم"
من به کیالن قول دادم که اگه الزم باشه به دنیاي زیرین برم و با خود محافظ مبارزه کنم تا از اون محافظت کنم، . هیچی

  ".این کارو انجام بدم
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اگه اجازه ندي که اون پیشگویی محقق . من قبالً بهت هشدار داده بودم، ریچارد". به خود گرفت حالت خشمتان ناي  چهره
رو ها  تو قدرت اینو داري که دنیاي زنده. تو نباید سعی کنی تا جلوي اونو بگیري. ما رو به چنگ میارهي  بشه، محافظ همه
  ".تحویل محافظ بدي

  .دانست چنین نیست می اگرچه که خودش ".معنا هست اي بیاین فقط یه معم": ریچارد با ناکامی غرید

خالق مرگ رو هم . زندگیهي  ریچارد، مرگ الزمه". اخم ناتان، اخم یک رال بود، همان اخمی که ریچارد به ارث برده بود
  .کنن می شقی تو رو پرداخت بهاي این کلهها  اگه انتخاب اشتباهی بکنی، تمام زنده. ایجاد کرده

اگه از اون سنگ سوء استفاده کنی و بخواي یه روح . بهت چی گفتمها  سنگ اشکي  ، فراموش نکن که دربارهو ریچارد"
  ".بري می رو به اعماق دنیاي زیرین تبعید کنی، تعادل بین همه چیز رو از بین

  "داره؟ها  ها؟ ریچارد چه کاري به سنگ اشک سنگ اشک": خواهر ورنا با لحنی شکاکانه گفت

  ".دیگه باید راه بیفتیم. من میرم اتاقم تا وسائلمو بردارم. وقتمون داره تموم میشه". ویش را به خواهر ورنا کردریچارد ر

ت رو داشته باشی، تا شاید معناي حقیقی  اون بهت اجازه داد محبت خانواده. ریچارد، آن به تو اعتماد کرده": ناتان گفت
  ".تصمیم گیري برات فرا میرسه، اینو به یاد داشته باشلطفاً وقتی که زمان . زندگی رو بهتر بفهمی

بابت کمکت ازت ممنونم، ناتان، ولی من اجازه نمیدم کسی که عاشقشم ". ریچارد براي لحظاتی طوالنی به ناتان خیره شد
ون باهم ش چیزاي زیادي هست که باید درباره. امیدوارم که دوباره ببینمت. بخاطر یه معما توي یه کتاب قدیمی بمیره

  ".صحبت کنیم

---------------- --------------  

با خودش استدالل کرد . انداخت و سپس باقی وسایلش را در آن چپانداش  طال را در ته کولههاي  پر از سکهي  ریچارد کاسه
س از تمام توانست پ می کردند، پس این حداقل کاري بود که قصر می کمکی به او در نجات کیالنها  که اگر این سکه

  .بالهایی که بر سرش آورده بود، برایش انجام دهد

این کار به انسانیت آنها . کشاند می پروري ردان جوانِ قصر را به تنبلی و تنتأمین این طالها یک محبتی بود که باقی م
  .فظ جذب شده بودمحاهاي  آن بود که جدیدیا به سمت وعده شاید همین دلیلِ. زد، همانطور که ناتان گفته بود می صدمه
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ریچارد شک داشت که هیچکدام از جادوگران جوان، به جز وارن، از روزي که به اینجا آمده و دسترسی بدون محدودیتی به 
که قصر پیشگویان  دیگري  یک شیوهاینهم . دانستند، حتی یک روز کار انجام داده باشند نمی اما ارزش آن را ال داشتندط

  .ندریچارد در این فکر بود که این طالها چند فرزند از جادوگران ایجاد کرده بود. شد می باعث نابود شدن زندگی افراد

ها  و محوطه زنی در حیاط مشغول گشتها  نگهبان. ریچارد به داخل بالکن رفت تا پیش از رفتنش، نگاهی به شرایط بیندازد
خود خواهرها باید به . کردند می رپوشیده را جستجوو راهروهاي سها  خواهران نیز با تالش زیاد، تمام ساختمان. بودند
  .دانست چگونه قدرت آن شش نفر را مهار کند نمی ریچارد که قطعاً. رسیدند می به حساب آن شش نفراي  گونه

می هنگا. افتادند می آنها باید راه. هنگامی که صداي باز شدن درب اتاق بیرونی را شنید، فکر کرد که باید خواهر ورنا باشد
  .که رویش را برگردانده و نگاه کرد، فرصتی براي واکنش نشان دادن نداشت

درهاي بالکن از . پاشا دستانش را به سمت باال انداخت. آمد می بلند به سمت اوهاي  پاشا داشت در عرض اتاق با قدم
کفپوش سنگیِ حیاط پایین دست را  ده متري تاي  بالکن به پایین افتاده و فاصلهي  کنده شده و از روي نردههایشان  پاشنه

  .سقوط کردند

مانع از آن شد که ریچارد به همراه درهاي خُرد شده به ها  فقط نرده. محکم هوا، ریچارد را به عقب انداختي  برخورد دیواره
یگر به داخل شد که بتواند نفسی د خارج شده بود و دردي تیز در پهلویش مانع از آن میهایش  هوا از ریه. پایین پرتاب شود

  .بکشد

دیگر دوباره او را به عقب انداخت و این بار سرش اي  شد، ضربه بالکن دور میي  کندري خوران از لبههمانطور که ریچارد س
سنگی او را در  برخورد کرد و سپس زمینِها  وحشتناك از خون را دید که به سنگاي  افشانه. سنگی کوبیدي  را به نرده

  .آغوش گرفت

با دستانش . نامفهوم در ذهن ریچارد نبودندي  پاشا چیزي بیش از یک همهمههاي  ابتدا حرف. کشید می جیغ پاشا از خشم
 در حالی که سرش گیج. از خون در زیرش تشکیل شده بوداي  حوضچه. خون از سرش جاري بود. خود را به باال راند

  .رفت، به یک پهلو افتاد می

  "....پاشا، چی ". تکیه کندها  به نردهبه سختی توانست در جاي خود بنشید و 

  "!خوام چیزي ازت بشنوم نمی دیگه! دهن کثیفتو ببند"

اشک از . در یک مشتش یک داکرا قرار داشت. پاشا درون درگاه ایستاده بود و دستانش در کنارش مشت شده بودند
  .به پایین جاري بودهایش  گونه
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  "!تنها کارت اینه که به آدماي خوب صدمه برسونی! افظیتو یه مرید کریه مح! تو از مخلوقات محافظی"

رفت که مجبور بود به سختی  می آنقدر سرش گیج. دستانش غرق به خون شدند. ریچارد دستانش را بر روي سرش گذاشت
  .جلوي حالت تهوعش را بگیرد

  "داري چی میگی؟": به سختی توانست زمزمه کند

  "!بهم گفت که چطور خواهر لیلیانا رو کشتی! کنی می و به محافظ خدمتبهم گفت که ت! خواهر اولیشیا بهم گفت"

  "...پاشا، خواهر اولیشیا یه خواهر تاریکیه"

بهم گفت که چطور از جادوي پلیدت استفاده کردي تا خواهر فاینال و اسقف رو ! زنی می بهم گفت که تو همچین حرفی رو"
  "!تو یه کثافتی! تا بتونی رهبر ما در راه نور رو بکشی! به دفتر اسقفخواستی بري  می براي همین بود که همیشه! بکشی

این ... پاشا". ندیدچرخ می دید که به دور هم می در جلوي چشمانش دو پاشا را. موج برمی داشتهایش  دنیا در پیش چشم
  ".حقیقت نداره

اشتمو به یه نفر دیگه دادي تا منو تحقیر تو اون کتی که من دوست د. محافظ بود که دیروز جونتو نجات دادهاي  فقط حقه"
  !کنه می خواهر اولیشیا بهم گفت که محافظ چطور توي گوشات زمزمه! کنی

 ولی با سادگی فکر کردم که. افتاد نمی کشتمت؛ اونوقت هیچ کدوم از این اتفاقا می باید همون موقعی که رو پل دیدمت"
وقتی . کردم، اون خواهرا و اسقف االن زنده بودن می مون موقع کارو تموماگه ه! تونم تو رو از چنگال محافظ نجات بدم می

م در مقابل خالق شکست خوردم، ولی این کار دوباره تو رو نجات  اشتباهی پِري رو بکشم، توي وظیفهکه منو گول زدي تا 
  "!پلید دنیاي زیرینی که داري، دوباره تو رو نجات نمیدههاي  حقه. نمیده

تونم همین  می .اسقف نمرده. لطفاً گوش کن. به تو دروغ گفتن. کنم فقط یه لحظه به حرفام گوش کن می پاشا، خواهش"
  ".االن ببرمت پیشش

و ! کنی می حرمتی ما بیي  تو به همه! کنی همینه؛ کشتن می تنها چیزي که همیشه ازش صحبت! خواي منم بکشی می تو"
  "!مکردم عاشقت می فکرشو بکن که من یه زمانی فکر

توانست شمشیر را بیرون بکشد و با سرگیجه در این اي  ریچارد به گونه. پاشا داکرا را بلند کرده و با فریادي به سمت او دوید
همانطور . خشم و جادوي شمشیر، نیرو را به بازوانش آورد. فکر بود که سعی در متوقف کردنِ کدام یک از تصاویر پاشا کند

  .دو تصویرِ پاشا به هم پیوستند. سمت او جهید، ریچارد شمشیر را باال آورد که پاشا با داکرا در دست به
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تمام مسیر تا پایین را جیغ  وا. سر ریچارد پرتاب شدو باالي  پاشا با فریادي از باالي نرده. شمشیر هرگز به او برخورد نکرد
  .چارد چشمانش را محکم بستسنگفرش حیاط برخورد کرد، ریبدنش با  گامی که جیغش ناگهان قطع شده وهن. کشید

  .را به خاطر آوردها  سقوط جدیدیا از پله. ریچارد چشمانش را باز کرده و وارن را دید که مبهوت در درگاه بالکن ایستاده است

  ".اوه، ارواح عزیز، نه": ریچارد با خود زمزمه کرد

به سمت در حال دویدن مردم از هر طرف . ن انداختنگاهی کوتاه به پاییها  نردهي  به سختی بر روي پاهایش ایستاد و از لبه
  .ریچارد او را در میان راه متوقف کرد. رفت ها می وارن داشت با حرکاتی خشک و مجسمه مانند، به سمت نرده. بودندجنازه 

  ".نه وارن، نگاه نکن"

را این کارو کردي؟ من آخه چ: با خودش فکر کرد. ریچارد دوستش را در آغوش گرفت. اشک در چشمان وارن حلقه زد
  .الزم نبود تو کاري بکنی. کردم می خودم داشتم این کارو. تونستم این کارو بکنم می خودم

  .وارن، خواهر ورنا را دید که درون اتاق ایستاده استي  از روي شانه

  ".خواست تو رو هم بکشه می .خودم شنیدم که بهش اعتراف کرد. اون پري رو کشت": وارن گفت

تو . ممنونم، وارن": اما در عوض گفت. تونستم این کارو بکنم، الزم نبود تو انجامش بدي می خودم: در فکرش گفت ریچارد
  ".جونمو نجات دادي

خواست این کارو  می براي چی. خواست تو رو بکشه می اون": ریچارد گریه کرده و با همان حال گفتي  وارن بر روي شانه
  "بکنه؟

محافظ . دروغ گفته بودن شخواهراي تاریکی به". به پشت وارن گذاشتاي  حالت تسکین دهنده خواهر ورنا دستش را به
نه که حتی افراد خوب هم به تونه کاري ک می محافظ. تاریکی رو شنیدهاي  اون زمزمه. ذهن اونو با دروغ پر کرده بود

  ".کردي، وارناي  تو کار شجاعانه. هاش گوش بدن زمزمه

  ".کنم؟ من اونو دوست داشتم، و االن کشتمش می احساس شرمندگیپس چرا اینقدر "

  .ریچارد فقط او را در آغوشش نگه داشت و وارن گریه کرد

خون بر . ریچارد را وادار کرد تا سرش را خم کند تا او بتواند آن را معاینه نماید. خواهر ورنا آنها را به داخل اتاق برگرداند
  .چکید می روي همه جاي زمین
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  ".تونم اینقدر جراحت رو درمان کنم نمی من. اید به این زخم رسیدگی بشهب"

  ".بذار من انجامش بدم. اً استعداد دارمتتونم، من توي درمانگري نسب می من": وارن گفت

 بر 1را وادار کرد تا سرش را بر روي لگن نگه دارد و خودش با ابریق وارن تمام شده بود، خواهر ورنا ریچاردهنگامی که کار 
ریچارد . یک صندلی نشسته و سرش را درون دستانش گرفته بودي  وارن بر لبه. را شستها  روي سر او آب ریخته و خون

  .کند می با خود فکر کرد که او به زودي به لگن نیاز پیدا

هر دروغی رو مردم . اون قانونی که بهم گفته بودي رو فهمیدم". هنگامی که کار خواهر تمام شد، وارن سرش را باال آورد
درست همونطوري که پاشا یه . ترسن حقیقت داشته باشه می کنن، یا هر دروغی که می که دلشون بخواد باور کنن، باور

  "درست میگم؟. دروغو باور کرد

  ".درسته، وارن". ریچارد لبخندي زد

  "تونی این قالده رو از من باز کنی؟ می خواهر ورنا،". وارن توانست لبخندي ضعیف بزند

  ".تو باید آزمون درد رو پشت سر بذاري، وارن". مکث کرداي  خواهر ورنا لحظه

  "کنی کاري که وارن همین االن کرد چی بود؟ می خواهر، فکر": ریچارد گفت

  "منظورت چیه؟"

رت تونن از اونجا عبور کنن چون هنوز قد می خودشون برگردونده میشن،ي  جادوگراي جوونی که دوباره از دره به خونه"
زِد بهم گفته بود که جادوگرا باید . کافی ندارن تا طلسما رو به سمت خودشون جذب کنن، اونا هنوز یه جادوگر کامل نیستن

  .یه آزمون درد رو پشت سر بذارن

. طی چند هزار سال، خواهرا این مطلب رو به این شکل تحریف و تفسیر کردن که جادوگرا باید درد فیزیکی رو تحمل کنن"
به نظر من آزمونی که وارن همین االن پشت سر گذاشت، بیش از هر آزمونی که . کنن می کنم که اونا اشتباه می رمن فک

  "درست میگم، وارن؟. خواهرا بتونن براش ایجاد کنن، درد داشته

کرده بودن، حال ه ب تانا اوهیچکدوم از کارایی که ". پریداش  وارن سرش را به نشان تأیید تکان داده و دوباره رنگ از چهره
  ".اینقدر دردناك نبود

                                                             
1 .كردند مي اي شستن دست استفادهفلزي كه در قديم از آن برهاي  آفتابه   
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عشق بهش کشتم؟ شاید ي  شمشیرو سفید کردم و اون زن رو بوسیلهي  خواهر، یادت میاد بهت گفته بودم که چطور تیغه"
  ".دونم که این کار چقدر دردناکه می من. اونم یه نوع از آزمون درد بوده

کنی یه نفري که موهبت داره، باید یه کسی که دوست داره  می اقعاً فکرو". ورنا با ناراحتی و ترس دستانش را از هم باز کرد
  ".رو بکشه تا بتونه از این آزمون عبور کنه؟ ریچارد، چنین چیزي امکان نداره

تونن تصمیم بر انجام کار درست رو  می ولی باید ثابت کنن که. نه خواهر، الزم نیست کسی که دوست دارن رو بکشن"
تونه  می یه نفري که موهبت داره،. الزم رو براي انجام کار صحیح در خودشون دارني  کنن که اراده باید ثابت. بگیرن

خدمتگزار خوبی براي این خالق شما باشه، براي امید به زندگی باشه، اگر که فقط بتونه از روي اغراض خودخواهانه تصمیم 
  بگیره؟

 کنه، جز اینکه اون فرد به این راحتی نمی م میدن، هیچ چیزي رو ثابتدرد وارد کردن به یه نفر، اونطوري که خواهرا انجا"
بتونه ثابت کنه به جاي این قضیه، نباید خدمت به نورِ زندگی، و عشق به زندگی، نیازمند به این باشه که یه نفر . میره نمی

ندگی و عشق به این هست که این نورِ ز شانتخابثابت کنه که خودش، انتخاب درستی انجام میده، ي  که خودش با اراده
  "اون رو براي تمام مردم محفوظ نگه داره؟

انش را دستش براي لحظاتی ده "خالق عزیز، یعنی ما تمام این مدت این قضیه رو اشتباه گرفته بودیم؟": ورنا زمزمه کرد
  ".کردیم که داریم نور خالق رو براي این پسرا به ارمغان میاریم می فکر و اونوقت". پوشانده بود

همانطور . او در مقابل وارن ایستاده و دستانش را در دو طرف راداهانِ او گذاشت. جدي، صاف شداي  ر خواهر ورنا با ارادهکم
اي، سکوت  پس از لحظه. فه در هوا بوجود آمدوارن بود، ارتعاشی خي  که با چشمانی بسته ایستاده بود و دستانش بر قالده

  .راداهان ترك خورده و از گردن وارن افتاد. ي تقی را شنیددر اتاق برقرار شد و سپس ریچارد صدا

کرد که این مسئله براي خودش  می ریچارد آرزو. رسید می شکسته، کامالً مبهوت و سرگشته به نظري  وارن با دیدن قالده
  .نیز به همین سادگی بود

  "خواي چکار کنی، وارن؟ از قصر میري؟ می حاال": ریچارد پرسید

  ".خوام کتابا رو یمقدار بیشتر مطالعه کنم می گه خواهرا اجازه بدن، اولولی ا. شاید"

  ".خودم ترتیبشو میدم. اونا اجازه میدن": خواهر ورنا گفت
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گفتی اونجا نگه  می که توهایی  بعدش شاید بخوام یه سفري به آیدیندریل و به دژ جادوگرا بکنم و اون کتابا و پیشگویی"
  ".رو بخونم داشته میشه

  ".خواهر، من دیگه باید برم. میاد، وارناي  عاقالنهي  ه نظر نقشهب"

نگاهی کوتاه به سمت  ".تو حاال دیگه آزادي. همراه من بیايتو هم رسیم،  می وارن، چطوره تا وقتی که به دره": ورنا گفت
و وقتی که به دره . نیکنم برات خوب باشه که یه مدت از اینجا دور باشی و به چیزاي دیگه فکر ک می فکر". بالکن انداخت

  ".خوره می کنه رو انجام بده، کمکت به دردم می برسیم، اگه ریچارد بتونه اون کاري که فکر

  ".واقعاً؟ بدم نمیاد بیام"

آنها را دیده و  - کوین، والش و بالسدون  -کشیدند، سه نگهبان  ها می همانطور که آن سه نفر وسایلشان را به سمت اصطبل
  .رسندب به آناندویدند تا 

  ".ممکنه اون خواهرا رو پیدا کرده باشیم، ریچارد": کوین گفت

  "ممکنه؟ منظورت چیه؟ کجا هستن؟"

ما با مردمی که توي اسکله بودن صحبت کردیم و بعضیا گفتن که چندتا زن رو دیدن . بانو سفا به دریا زد خوب، دیشب"
تفاق نظر داشتن که شیش تا زن توي تاریکی شب، درست بیشتر مردم ا. نه باشخواهرا بوداونا شاید و  سوار کشتی شدنکه 

  ".قبل از حرکت کشتی، سوار شدن

  "حاال بانو سفا چی هست؟! به دریا زدن؟": ریچارد با خود نالید

اونا حسابی جلو افتادن و اونطوري که من . اونا همراه جزر و مد، توي نیمه شب راه افتادن. یه کشتی بزرگ. یه کشتی"
تر از بانو سفا حرکت کنه، یا اینکه بتونه بیشتر از اون به نقاط  توي لنگرگاه نیست که بتونه سریعاي  دیگهتی شنیدم، هیچ کش
  ".دور دریا سفر کنه

  ".تونیم هم دنبال اونا بریم و هم اون یکی کارت رو انجام بدیم نمی" :خواهر ورنا گفت

 شیش نفر واقعاً اونا بودن، فعالً از اینجا رفتن، ولی من اگه این. حق با توئه". را جابجا کرداش  ریچارد با اوقات تلخی کوله
فعالً کاراي مهمتري داریم . حداقل قصر پیشگوها در امانه. مجبوریم بعداً به حساب اونا برسیم. دونم که دارن کجا میرن می

  ".بیاید اسبا رو برداریم و راه بیفتیم. که بهش برسیم
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  67فصل 

  

  

 کانی با سرعت باال همانطور که از پله. دوید می هاي مقبره مانند تاریک و از میان داالن کیالن در طول راهروهاي سنگیِ
خشن و خاکستري رنگ دیوارِ مقابل هاي  روشن و طالیی بر روي گرانیتهایی  تکه، آفتاب نورهاي  اولین اشعهرفت،  می

که جبرا به او گفته بود که نوري را در دژ اي  از لحظه. تقال به تپش افتاده بودقلبش از شدت . کردند می ایجادها  پنجره
  .جادوگران دیده است، اینکه زِد برگشته است، کیالن از دویدن نایستاده بود

شدند و  می که موها در پشت سرش جارياي  آورد که دویدن با موهاي بلند چه حسی داشت، وزن آن موها، شیوه می به یاد
شعف   فقط به شدت احساساما اهمیتی نداشت؛ حاال. کرد نمی اکنون هیچکدام از اینها را حس. گرفتند می قدمش موج با هر
  .زد می دوید، نام زِد را فریاد می همانطور که. مدت بسیار زیادي را منتظر مانده بود کیالن. استکه زِد بازگشته کرد  می

زِد در پشت میزي ایستاده بود . و سکندري خوران و نفس نفس زنان ایستاد آشفته و درهم شدي  به سرعت وارد اتاق مطالعه
 و کاغذها در همه جاي آن پخش بودند، درست همانطور که کیالن این میز را از دیدارش در چند ماه پیش به یادها  و کتاب
مطالعه فقط یک پنجره داشت اتاق . دادند می درخششی گرم و صمیمی به اتاق کوچکها،  بر روي پایههایی  شمع. آورد می

  .غربی بودي  تیره که رو به آسمان

چین و چروك،  رخاکستري شده بودند، و صورتی آفتاب سوخته و پ مردي درشت هیکل با ابروهاي پرپشت، موهایی که اکثراً
سرش یک صندلی در یک طرف نشسته و  ونآدي در. نگاهش را از روي عصایی چوبی که مشغول بررسی آن بود، بلند کرد

  .زِد سرش را با اخمی کنجکاوانه خم کرد. را به سمت صداها خم کرده بود

  ".بینم اوه زِد، خیلی خیالم راحت شد که تو رو می". مقداري هوا را بلعید "!زِد": کیالن گفت

ولی من از روبن خوشم ". مرد درشت هیکل با تکان سرش تأیید کرد "زِد؟". زِد به سمت مرد درشت هیکل چرخید "زِد؟"
  ".میاد

  "!به کمکت احتیاج دارم! زِد"

  "کی اونجاست؟": اش گفت آدي از روي صندلی

  ".کیالن. آدي، منم"
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  "کیالن دیگه کیه؟". سرش را به سمت زِد خم کرد "کیالن؟"

  ".به نظر میاد که ما رو میشناسه. یه دختر خوشگل با موهاي کوتاه". باال انداختاي  زِد شانه

  "!به تو احتیاج دارم! ریچارد توي دردسر افتاده! زِد، من به کمک احتیاج دارم! چی حرف میزنی؟ي  داري درباره"

  "...فکر کنم. من این اسمو میشناسم. ریچارد". پیشانی زِد با شگفتی چروك خورد

ریچارد بهت . کنم زِد، بهت احتیاج دارم می منو نمیشناسی؟ خواهش! زِد، چه خبر شده؟". کیالن شدیداً عصبانی شده بود
  ".تیاج دارهاح

  "...ریچارد". صافش را ماالنده و غرق در فکر به میز خیره شدي  چانه "...ریچارد"

  "!خودتم نمیشناسی؟ي  حتی نوه ارواح عزیز،! توي  ریچارد، نوه"

  ".نه، چیزي یادم نمیاد... به نظر میاد که یادم میاد ... نوه". کرد می زِد به میز خیره شده و فکر

  "!اونا ریچاردو با خودشون بردن! خواهراي نور اونو گرفتن! کنبه من گوش ! زِد"

ي  چهره. چشمان میشی زِد به آرامی باال آمدند تا بر روي نگاه او قرار گیرند. زد می کیالن در سکوت ایستاده و نفس نفس
  "نور ریچاردو گرفتن؟خواهراي ". اش را از دست داده و ابروهایش درهم رفتند و نگاهش خشمگین شد زِد حالت کنجکاوانه

کیالن دیده بود که جادوگران عصبانی شوند، اما هرگز نگاه خشمگینی در چشمان جادوگران ندیده بود که مانند نگاه 
  .چشمان زِد باشد

کی نگاه کرد که بر روي سنگ دیوار  کف دستان عرق کرده ".آره": کیالن گفت رَ اش را بر روي شلوارش پاك کرده و به تَ
  ".اونا اومدن و ریچاردو بردن". رفت می د باالپشت سر زِ

تونستن ریچاردو ببرن، مگه اینکه  نمی اونا. این امکان نداره". میز گذاشته و به سمت او خم شد يورا بر رهایش  زِد مشت
  ".دهریچارد هیچوقت یه قالده به گردن خودش نمیبن. لعنتیشون رو دور گردن ریچارد بسته باشنهاي  یکی از اون قالده

  ".اون این کارو کرد". افتادند می کم به لرزه زانوهاي کیالن کم

براي چی باید ریچارد ". خود هوا را به آتش بکشدممکن است رسید  می بود که به نظراي  غضبناك زِد به گونهي  چهره
  "گیر؟ اونا رو دور گردن خودش بسته باشه، اعترافي  قالده
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  ".کردم اونو به گردنش ببندهچون من مجبورش ": کیالن با لحن ضعیفی گفت

نزدیک به زِد قرار داشتند، ناگهان آب شدند و موم مذاب خود را بر روي زمین هاي  که بر روي یکی از پایههایی  شمع
مرد . باشد نگی پژمردهنند گیاهی که از تشرا نگاه داشته بودند، به پایین خم شدند، ماها  بازوهاي آهنی که شمع. ریختند

  .کتاب عقب کشیدهاي  ل خودش را به سمت دیواري از قفسهدرشت هیک

  "گیر؟ تو چکار کردي، اعتراف": صداي زِد با لحنی زمزمه مانند و خطرناك به گوش رسید

مجبور بودم . خواست قالده رو ببنده نمی اون دلش". همانطور که کیالن با لرز ایستاده بود، سکوت در اتاق طنین انداخت
  ".ش گفتم که باید قالده رو ببنده تا ثابت کنه که منو دوست دارهبه. این کارو بکنم

با بازوانی . توانست بفهمد که چرا نقش زمین شده بود نمی .حس کرده که به دیوار خورده استاي  لحظهکیالن فکر کرد که 
د، و سپس دوباره به هنگامی که ناگهان به روي پاهایش کشیده شد، نفسش را حبس کر. ضعیف و لرزان خود را باال آورد

  .دیوار کوبیده شد

  "!تو این کارو با ریچارد کردي؟". زِد، با چشمانی وحشی، درست در مقابلش ایستاده بود

زِد، به . کردم می باید این کارو. تو متوجه نیستی". شنوید می دوراي  صداي خودش را از فاصله. سرِ کیالن به دوران افتاده بود
کنم زِد، کمکش  می خواهش. رد بهم گفت که تو رو پیدا کنم و بهت بگم که چه کاري انجام دادمریچا. کمکت احتیاج دارم

  ".کن

هنگامی که کیالن به زمین افتاد، دستانش بر روي . زِد در حالی که شدیداً خشمگین بود، با پشت دستش به صورت او کوبید
  .باري دیگر او را به دیوار کوبیدزِد او را بر روي پاهایش کشیده و . کفپوش سنگی خراشیده شدند

  "!احمقاي  !تونه نمی هیچکس! تونم کمکش کنم نمی من"

  "!چرا؟ زِد، باید کمکش کنیم". اشک از صورت کیالن به پایین سرازیر بود

اي  دهفای. هنگامی که زِد دوباره دستش را بلند کرد، کیالن بازوانش را در مقابل صورتش باال آورد تا مانع از سیلی او شود
هرگز ندیده بود که خشم . لرزید می تمام بدنش. چرخید می اتاق به دور سرش. سرش دوباره با دیوار برخورد کرد. نداشت

دانست که زِد او را به خاطر کاري که با ریچارد انجام داده بود،  می کیالن. جادوگري تا این حد از کنترل خارج شده باشد
  .خواهد کشت

  ".تونه بهش کمک کنه نمی حاال دیگه هیچکس. مک نشناسِ احمقخائنِ ناي  .اي احمق"
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  ".کنم کمکش کن می خواهش. تونی می تو. کنم می زِد، خواهش"

ریچارد دیگه براي ما از دست . عبور کنمها  تونم از برج نمی من. تونه به ریچارد برسه مین هیچکس. تونم نمی حتی منم"
  ".بود از دست رفته هر چی که براي من باقی مونده. رفته هست

. را پاك نکردها  اشک. لبانش پاك کردي  با انگشتانی لرزان، خون را از گوشه "منظورت چیه که براي ما از دست رفته؟"
  ".اون باید برگرده. گرده ریچارد برمی"

ماها زنده  نه در طول مدتی که هر کدوم از". زِد سرش را به اطراف تکان داد و چشمانش هرگز نگاه او را ترك نکرد
ما دیگه . بدن مونه تا آموزشش می ریچارد براي سیصد سال آینده اونجا. قصر پیشگوها داخل یه طلسم زمانه. هستیم

  ".ریچارد دیگه براي این دنیا از دست رفته به حساب میاد. بینیم نمی هیچوقت اونو

تونه حقیقت  نمی این. بینیمش می ما دوباره. ندارهاین امکان . ارواح عزیز، نه. نه". کیالن سرش را به نشان نفی تکان داد
  "!داشته باشه

ي  من دیگه هیچوقت نوه. تونه بهش برسه نمی تو اونو به جایی فرستادي که هیچ کمکی. گیر حقیقت داره، مادر اعتراف"
. همش بخاطر تو. هگرد ریچارد تا سیصد سال دیگه به این دنیا برنمی. بینی نمی تو دیگه هیچوقت اونو. بینم نمی خودمو

  ".بخاطر اینکه تو مجبورش کردي تا اون قالده رو دور گردنش ببنده تا ثابت کنه که دوستت داره

ارواح عزیز، چرا این ". را بر روي زمین کوبیدهایش  مشت "!نـــــــــه". کیالن بر روي زانوانش افتاد. زِد به او پشت کرد
  ".ریچارد، ریچارد من". هق گریست با هق "!بال رو سرم آوردید؟

  "گیر؟ موهات اومده، مادر اعتراف چه بالیی سرِ". زِد در حالی که هنوز پشتش به او بود، با لحنی تهدیدآمیز پرسید

برام حکم . شورا منو به خیانت محکوم کرد". دیگر این مسئله چه اهمیتی داشت. کیالن بر روي پاهایش به عقب نشست
خواستن اجرا  می همشون. مردم با شنیدن این حکم خوشحالی کردني  همه. که سرم جدا بشهاین. صادر کردن که اعدام بشم
  ".ولی من فرار کردم. شدن این حکم رو ببینن

زِد آنمقدار از موهاي او را که باقی  ".که دارن خواهند رسیداي  مردم به خواسته". زِد سرش را به نشان فهمیدن تکان داد
  ".بخاطر کاري که کردي، به زودي اعدام میشی". او را کشان کشان از اتاق به بیرون کشید مانده بود در مشت گرفته و

  "!کنم این کارو نکن می خواهش! زِد! زِد": کیالن فریاد کشید

  .ر در طول راهرو به همراه بکشداز پاي  زِد از جادو استفاده کرد تا او را مانند کیسه
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به عنوان . گیر خواهند شد اونا شاهد اعدام شدن مادر اعتراف. رسن می خودشوني  فردا، توي جشن یلدا، مردم به خواسته"
  ".خودم ترتیبی میدم تا این کار انجام بشه. جادوگر اول، خودم ترتیبش رو میدم

 آنها تمام چیزهایی را که برایش اهمیت. دیگر چه اهمیتی داشت؟ ارواح خوب او را رها کرده بودند. کیالن شل و آویخته شد
  .داشت از او گرفته بودند

  .از آن وحشت داشت، محکوم کرده بود مهچیزي که بیش از ه کردن تحمل ه خود او ریچارد را به سیصد سالبدتر آنک

  .کرد می براي فرارسیدن مرگ لحظه شماري. خواست بمیرد می کیالن

 --------------------------  

در . کرد می گمشدگان تماشاي  را در دور دست، در درهها  متشکل از طلسمي  ریچارد دست به کمر ایستاده بود و ابرهاي تیره
 اما ریچارد. رسیدند می طالیی آفتاب، زیبا به نظرهاي  از اشعههایی  طالیی و جلوههاي  طلوع آفتاب، این ابرها با حاشیه

  .دانست که آنها مرگبارند می

اون سرزمینمونو به ما . وز شوهرم باعث افتخار من میشهامر". دو چیلو با مهربانی دستش را بر بازوي او گذاشت
  ".بینی کرده بودن قدیمی پیشهاي  گردونه، همونطور که گفته برمی

معناي اون کلمات . قدیمی رو اشتباه تفسیر کرديهاي  تو فقط گفته. ده بار برات توضیح دادم، دو چیلو؛ من شوهر تو نیستم"
کاش بدون اینکه همه رو با خودت راه . و ما هنوز این کارو نکردیم. هم انجام بدیمفقط این بوده که ما باید این کارو با

ممکنه ما دو تا کشته . کنه یا نه می دونم که این نقشه کار نمی من حتی. همراهم میومدي تنهایی بندازي، فقط خودت
  ".بشیم

اون سرزمین . تونه هر کاري رو انجام بده می اون. کاهارین از راه رسیده". دو چیلو به حالتی اطمینان بخش، به بازوي او زد
تمام مردممون باید همراهمون ". دو چیلو او را با افکارش تنها گذاشته و به سمت اردوگاه راه افتاد ".گردونه ما رو برمی

  "به زودي راه میافتیم، کاهارین؟". ناگهان ایستاد و رویش را برگرداند ".این حق اوناست. باشن

  ".به زودي": ت جواب دادریچارد با حواسی پر

  ".خواستی، من پیش مردممون هستم هروقت آماده بودي و منو". دو چیلو دوباره به راه افتاد
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پراکنده شده بود، مانند ها  هزاران هزار خیمه در طول تپه. باکا بان مانا در پشت سرشان اردوگاه برپا کرده بودندي  تمام قبیله
ریچارد نتوانسته بود با حرف زدن آنها را از آمدن منصرف کند، آنها را . رویند می مداوم رانِکه پس از یک ماه باهایی  قارچ

  .متقاعد کند تا منتظر بمانند، بنابراین اکنون تمام آنها به همراه او در اینجا بودند

مید، او دلیلی نداشت تا انجا می چه تفاوتی داشت؟ اگر او اشتباه کرده بود، و این نقشه به شکست. ریچارد نفس عمیقی کشید
  .چون در آن زمان او مرده بود. نگران ناامیدي تمام مردم باکا بان مانا از خودش باشد

  .وارن و خواهر ورنا با آرامی از پشت سر به او نزدیک شدند

  "تونیم باهات صحبت کنیم؟ می ریچارد،": وارن گفت

  "خواي بگی؟ میچی ". نگاهی کوتاه به پشت سرش انداخت ".رنالبته وا". ریچارد همچنان به طوفان ابرها خیره شده بود

کند، بسیار شبیه  می ریچارد با خود فکر کرد که وقتی وارن این کار را. مقابل هم کردهاي  وارن دستانش را وارد آستین
خردمند، با عاطفه، و : داشت شد به الگویی که ریچارد از یک جادوگر در ذهن خود روزي تبدیل میوارن . شود می جادوگرها

  .مردند نمی البته در صورتی که تمام آنها. کند ش راتوانست تصور می داراي دانشی که ریچارد فقط

 که تونستی از دره عبور کنی، چه اتفاقیاینکه بعد از اوني  درباره. کردیم می هم صحبت خوب، من و خواهر ورنا داشتیم با"
فردا روز . اصالً از اولش زمان کافی نداشتیم. خواي چکار بکنی، ولی ما دیگه زمانی نداریم یم دونم که می ریچارد،. افته می

  ".این کار شدنی نیست. یلداست

  ".باشهدونی چطور یه کاري رو انجام بدي، دلیل نمیشه که اون کار شدنی ن نمی فقط بخاطر اینکه"

  ".متوجه نمیشم"

  ".تا چند ساعت دیگه متوجه میشی. شیبه زودي متوجه می". ریچارد به آنها لبخند زد

  ".اگه تو اینطوري میگی، باشه ریچارد". را خارانداش  توجهی بینی با بی. وارن نگاهش را به سمت دره گرداند

گوید، ورنا با  می ریچارد هنوز در تالش بود تا به این موضوع عادت کند که هر زمان مطلبی عجیب. خواهر ورنا چیزي نگفت
  .ورنا مشاجره کندتا خواهد  نمی اطمینان نداشت که دلش. نداو مشاجره نک
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همین ي  مطمئنی که اون پیشگویی درباره. دروازه و یلدا حرف میزنهي  اون پیشگویی، اونی که دربارهي  وارن، درباره"
استخون اسکرین باز اوردن و یه ي  و اگه یه مأمور وجود داشته باشه که یه جعبه". وارن با تکان سرش تأیید کرد "یلداست؟

  "داشته باشه، فقط همین عناصر الزمه تا دروازه باز بشه و حجاب پاره بشه؟

  ".هیچ مأموري وجود نداره. ولی تو بهم گفتی که دارکن رال مرده... آره". نسیمی گرم موهاي وارن را تکان داد

  .خبريي  لحن وارن بیشتر شبیه یک سؤال با نگرانی بود تا یک جمله

  "اون مأمور باید حتماً زنده باشه؟": پرسیدخواهر ورنا 

اگه به نوعی به این دنیا فراخونده بشه، . خوب، فکر کنم در اساس الزم نباشه". وارن وزنش را بر روي پاي دیگرش انداخت
  ".اگرچه که نمیدونم چطور چنین چیزي امکان پذیره، ولی اگه چنین کاري انجام بشه، همین مقدار کافیه

داد رو  می تونه کارایی که مأمور زنده باید انجام می مأمور و اونوقت این روحِ". خوردگی نفسی عمیق کشیدریچارد با سر
  "انجام بده؟

تونه  نمی یه روح. اینطوري به یه عنصر دیگه هم نیاز میشه. خوب، هم آره و هم نه". وارن راه یافتي  بدگمانی به چهره
  ".کنه می اون نیاز به یه دستیار پیدا. داد رو تکمیل کنهکاراي فیزیکی الزم براي تکمیل کردن قرار

تونه بعضی از کاراي الزم رو اجرا کنه، و بنابراین نیاز به دستایی داره که توي این دنیا براش  نمی منظورت اینه که اون روح"
  "کار کنن؟

ور ممکنه که یه مأمور به این دنیا فراخونده ولی چط. تونه کاراي مورد نیاز رو انجام بده می با کمک یه دستیار، یه روح. آره"
  ".فهمم که چطور چنین کاري شدنیه نمی بشه؟

  ".بهتره که بهش بگی". خواهر ورنا نگاهش را از آنها برگرفت

وقتی که من اشتباهاً دارکن رال رو به این دنیا ". ریچارد پیراهنش را باال کشیده و جاي زخمش را به وارن نشان داد
  ".اون گفت که اومده تا حجابو پاره کنه. نو با دستش سوزوندفراخوندم، م

اگه اونطوري ". نگاه نگرانش به سمت خواهر رفته و سپس دوباره به روي ریچارد بازگشت. چشمان وارن کامالً گشاد شدند
ر تا نابودي فاصله که تو گفته بودي دارکن رال یه مأمور باشه، و یه نفر رو داشته باشه که کمکش کنه، پس ما فقط یه عنص

  ".باید بفهمیم. داریم، یعنی استخون اسکرین
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  "کنی؟ می خواهر ورنا، بهم کمک". به عقب هل داداش  ریچارد رداي مریسویت را از روي شانه

  "خواي برات بکنم؟ می چه کار"

صویر ذهنی از شمشیرم اولین باري که بهم گفتی که چطور سعی کنم تا هانم رو لمس کنم، من تصمیم گرفتم تا روي یه ت"
اون پس . ولی اوندفعه، همون بار اول، یه پس زمینه هم توي ذهنم ایجاد کردم که شمشیر رو روي اون بذارم. تمرکز کنم

به یادم مونده  ،شمرده شدههاي  کتاب سایهش بهت گفته بودم،  همون کتاب جادویی که دربارهزمینه یه چیزي بود که از 
  .بود

من یه طوري توي . کردن شمشیر روي اون پس زمینه سعی کردم موهبتمو لمس کنم، یه اتفاقی افتاد روقتی که با تصو"
بهم . اونم منو دید و باهام صحبت کرد. اونجا دارکن رال رو دیدم. قرار دارنها  هارا، توي کاخ مردم بودم، جایی که جعبه دي

  ".گفت که منتظر منه

  "اتفاق بازم تکرار شد؟ این". ابروهاي خواهر ورنا باال رفتند

کنم که اگه االن از همون پس زمینه  می فکر. دیگه هرگز از اون پس زمینه استفاده نکردم. این قضیه خیلی منو ترسوند. نه"
  ".استفاده کنم، ممکنه بتونم ببینم که اونجا چه اتفاقی داره میافته

ولی ممکنه یه ربطی به جادوي اوردن . ي نشنیده بودمتا حاال چنین چیز". هم گرفتورنا دستانش را در مقابل خود در 
ممکنه این تصویر واقعی بوده باشه، یا . کنه می زده تو نیست که منو شگفتي  بهرحال این اولین قضیه درباره. داشته باشه

  ".شایدم فقط یه ترس بوده، مثل یه رؤیا

  ".نتونم خودمو بیرون بکشمترسم که  می میشه تو همراهم بشینی؟. باید این کارو امتحان کنم"

  ".من همراهت هستم. بیا". ورنا بر روي زمین نشسته و یک دستش را باال گرفت ".البته، ریچارد"

کنه، شاید بتونه مانع  می این ردا هان منو مخفی". ریچارد رداي مریسویت را به دور خود پیچیده و به حالت چهارزانو نشست
  ".منو ببینهاز این بشه که دارکن رال ایندفعه 

بر روي تصویري ذهنی از شمشیر در مقابل . ریچارد دستانش را در دستان خواهر ورنا گذاشته و همزمان خودش را آرام کرد
کرد و به  می که تمرکز همان حال رد. لین بار انجام داده بوداوسفید تمرکز کرد، همانطور که اي  مربعی سیاه رنگ با حاشیه
  .ادد یمرخ شت، اتفاقی به مرور گ می دنبال مرکز آرامش درونی
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شدند،  می هواي داغ دیدهسفید، همگی شروع به موج برداشتن کردند، گویی که از میان ي  شمشیر، مربع سیاه، و حاشیه
باري . پس زمینه ناپدید شد. شمایل محکم شمشیر، نرم شده و نیمه شفاف شد و سپس محو گردید. اولي  درست مانند دفعه

  .کرد می ، ریچارد به درون باغ زندگی در کاخ مردم نگاهدیگر

 یادش. سفید یافتهاي  سوخته را دیده بود، اکنون استخوانهاي  تصویر غبار گرفته را جستجو کرد و در جایی که قبالً جنازه
ون نیز اکثراً به همان شکلی اکن. افتاده بودندها  ها، و بر روي علف بر روي دیوارهاي کوتاه، در میان بوتهها  آمد که جنازه می

  .خالی شده بودندهاي  آورد، تنها با این تفاوت که اکنون بیشترشان تبدیل به استخوان می بود که از پیش به یاد

اوردن ي  بار دارکن رال در مقابل قربانگاه سنگی و سه جعبه ریچارد شمایل سفید و درخشان دارکن رال را دید، اما این
آخرین باري که ریچارد این تصویر را . سفید را درون خود داشتي  ایستاده بود که ماسهاي  زدیک به دایرهن او. نایستاده بود

  .در آنجا نبودندها  دیده بود، ماسه

ریچارد . خم شده بودها  ماسهي  رنگ بلند و پیراهنی سفید در مقابل دارکن رال زانو زده و بر روي دایرهاي  زنی با دامن قهوه
ریچارد بعضی از . دوگري بودجا درخشانِهاي  آن زن در حال ترسیم خطوطی در میان ماسه. تا به جلوتر بروداراده کرد 
اوردن ي  خواست جعبه می آورد؛ دارکن رال پیش از این، در آن هنگام که می که زن در حال کشیدن بود را به یاد نمادهایی

  .را بگشاید، آنها را نقاشی کرده بود

ریچارد متوجه شد . نمود می را ترسیمها  کرد و خطوط طلسم می گاه کرد که به آرامی و با دقت حرکتریچارد دست زن را ن
  .انگشت کوچکش را از دست داده ،که دست راست زن

در همه طرف آن شیء نقوشی از  .ریچارد جلوتر رفت. یک شیء گرد قرار داشت جادوگري،ي  در مرکز دایره، در مرکز ماسه
  .داشت، درست همانطور که اسقف توصیف کرده بودجانوران وحشی وجود 

  .خواست از خشم فریاد بکشد می ریچارد

لبخندي به آرامی بر لبانش . درست در همان لحظه، دارکن رال صورتش را باال آورد و درست به چشمان ریچارد نگاه کرد
  .نقش بست

تصویر  ،با تالشی شدید. ه، اما منتظر نماند تا مطمئن شودکند یا ن می دانست که آیا دارکن رال واقعاً به او نگاه نمی ریچارد
سیاه و ي  مانند آنکه دربی را محکم به هم کوبیده باشند، و به طور همزمان پس زمینه به زور وارد ذهنش کرد،شمشیر را 

  .سفید را از ذهنش دور نمود

  .با آن نفس عمیق باال آمداش  سینه. دریچارد نفسش را محکم به داخل کشیده و چشمانش را گشو
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من حس کردم که داري . کردي می ریچارد، حالت خوبه؟ حدود یه ساعت داشتی تالش". چشمان خواهر ورنا نیز باز شدند
  "چه اتفاقی افتاد؟ چی دیدي؟. کنی خودتو عقب بکشی، براي همین منم همراه تو کشیدم می سعی

اون . دارکن رالو دیدم، و همینطور استخون اسکرین رو". تا نفسش سرجایش بیایدریچارد هنوز تالش داشت  "یه ساعت؟"
  ".جادوگري نقاشی کنهي  کرد تا طلسما رو توي ماسه می یه زن اونجا داشت که کمکش

  ".ممکنه واقعی نبوده باشه. شاید این فقط یه تصویر از روي ترس بوده". ریچارد به جلو خم شدي  وارن از باالي شانه

اون زنه چه ". گرفته و به فکر فرو رفتهایش  لب پایینش را در میان دندان ".ممکنه حق با وارن باشه": اهر ورنا گفتخو
  "شکلی بود؟

 نقاشیها  اون خم شده بود و داشت توي ماسه. رسید و تقریباً با تو هم قد بود می هاش که تا شونهاي  دارِ قهوهموهاي موج"
ي  انگشت کوچیکه. دستش". ریچارد انگشتانش را به پیشانیش چسبانده و فکر کرد ".و ندیدمکرد، بخاطر همین چشماش می

  ".دست راستش قطع شده بود

  .چشمان خواهر ورنا به آرامی بسته شدند. وارن نالید

  "چیه؟ مگه چی شده؟"

  ".1خواهر اودت": ورنا گفت

  ".رفته تا یه پسر بچه رو بیاره کردم که می من فکر. رفتهاون حدود شیش ماهه که از قصر ". وارن با تکان سرش تأیید کرد

بهش بگو باید همین . وارن، بدو بگو دو چیلو بیاد". با سرعت بر روي پاهایش ایستاد ".لعنت بر ارواح": ریچارد زیر لب گفت
  ".االن راه بیفتیم

خوب، . د که هرچقدر بخواهد فرصت خواهد داشتکر می او فکر. را به هم فشردهایش  ریچارد با سرخوردگی و ناراحتی دندان
  .کرد، فرصت کافی داشت می هنوز هم اگر عجله

 -----------------------  

ریچارد نیز . رسید که دو چیلو در خلسه باشد می کشید، به نظر می همانطور که ریچارد دست دو چیلو را گرفته و او را به جلو
خشم غرانش معادلی براي ابرهاي سیاه خشمگین . نیز در دنیاي خودش بود اوشمشیر حقیقت را در دست دیگرش گرفته و 

                                                             
1  Odette 
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از سگان که به دور یک جوجه تیغی جمع شده اي  آنها را محاصره کرده بودند، مانند دسته ،جادوي درههاي  طلسم. بود
  .گردند می اي حملهشان را حفظ نموده و به دنبال نقطه ضعفی بر باشند، خشمگین و مصر، اما در حالی که فاصله

چرخیدند و سپس به شکلی حلزونی پایین آمده و در میان  می از نور از میان تاریکی پدید آمده و در اطراف آنهاهایی  گوي
کرد، درست همان کاري  می رسید که دو چیلو جادو را جذب می به نظر. شدند می که دو چیلو را در بر گرفته بود، محواي  حاله

کاملی بودند که وارن به او ي  آن دو با هم حلقه. دهد می یش از این به ریچارد گفته بود که دو چیلو انجامکه خواهر ورنا پ
  .را نابود سازدها  قدیمی،  قادر خواهد بود قدرت دره را کنترل کرده و برجهاي  کتابي  به گفته گفته بود بنا

دو چیلو را به همراه خود کشیده و به سمت دیوارهاي براق . جوشان، ریچارد اولین برج را دید از میان امواج گرما و مه
طاق مانندي ي  همانطور که با سرعت به سمت دروازه. شد سیاهی رفت که بلنداي آن در میان تاریکی باالي سرشان گم می

آوردند،  می مبه سمتشان هجوها  طلسم. خواست رفتند، گرد و غبار در اطرافشان به هوا برمی می که در میان دیوار بود پیش
  .شد اما نورشان به سمت دو چیلو مکیده می

کرد این غریضه را  نمی راند، و سعی می دانست که چه چیزي او را به پیش نمی کرد و می ریچارد بدون هیچ فکر کردنی عمل
داد تا  می دند اجازهاگر قرار بود موفق شود، اگر قرار بود کیالن را نجات دهد، باید به آن چیزهایی که درونش بو. متوقف کند

همانطور که بود که اگر واقعاً داراي موهبت است، موهبتش بطور غریزي واکنش نشان دهد،  می باید امیدوار. هدایتش کنند
  .ناتان به او گفته بود، و کارهاي ضروري را انجام دهد

آمد که او  می به نظر. ستاده بودند باشدبراق سیاهی که در مرکز برج بر رویش ایي  رسید که دو چیلو متوجه ماسه نمی به نظر
را ساخته و سرزمین ها  افرادي که برجي  در طلسمی خصوصی از براي خود گم شده، در میان قدرتی گم شده که از ناحیه

رد تا اینجا، دو چیلو سهم خودش از کارهاي الزم را انجام داده بود؛ او از ریچا. مردمش را گرفته بودند، به او داده شده بود
  .داد می اکنون ریچارد باید سهم خودش را انجام. محافظت کرده بود

بطور غریزي، در همان حال که دست دو چیلو را محکم گرفته بود، با دست دیگرش شمشیر را تا جاي ممکن باال برده و 
او را در خود جادو گم کرد و به آن اجازه داد تا  خشمطوفان خودش را در میان . ت باال گرفتنوك آن را مستقیم به سم

به خشم اجازه داد تا آن فضاي خالی . کرد می گشت حس می گرماي آن را در مرکز آرامشی که همیشه به دنبالش. غرق کند
  .را پر کند

صاعقه از دیواري به دیوار . باالي سرش اوج گرفتهاي  صاعقه به حالتی انفجاري از شمشیر خارج شده و به میان تاریکی
  .صداي غرش کر کننده بود. داد می آنها را در نوري مذاب شستشوي  دیگر پریده و همه
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درخشان به رنگ ي  در گرماي صاعقهها  درخشید و سنگ می سیاه جاري شد، تا جایی که تمام برجهاي  آتش در میان سنگ
  .سفید مذاب درآمدند

سوزاند، به خارج  می رد را از درونریچا ،آن قدرت. کرد که گویی صاعقه در حال عبور از وجود او نیز هست می ریچارد حس
ساخت تا فشار و شدت نیرویی که ناگهان از  می تنها خشمش بود که او را قادر. رفت می فوران یافته و از شمشیر به باال

  .درونش به بیرون جاري شده بود را تحمل کند

از کرد، تا جایی که همه چیز  می ه حرکتسیاهاي  زننده از صاعقه از دیوارها به پایین آمده و بر روي ماسه تورهایی سوسو
 سیاه به رنگ سفید درآمده بود، درست مانند دیوارها، و تمام دنیا با آتش و نوري تپندهي  ماسه. وجود صاعقه زنده شده بود

  .سوخت می

ر صاعقه متوقف شد، آتش خاموش شد، و غرش صداها پایان یافت و باعث شد سکوت د. ناگهان، همه چیز پایان یافت
  .درآمده بودنداي  سیاه صیقلیِ برج، به رنگ سفید جالدار و کورکنندههاي  سنگ. گوشش طنین انداز شود

رسید که دو چیلو متوجه اتفاقات اطرافش باشد، و ریچارد او را به همراه خود کشیده و برد تا کاري که آن  نمی هنوز به نظر
  .انددو براي انجامش به دنیا آمده بودند را به پایان رس

در برج سفید، هنگامی که ریچارد شمشیر را باال گرفت، دوباره انتظار داشت تا درخشش گرما و نور ایجاد شود، اما آن صاعقه 
  .آن، به حالتی انفجاري بیرون زدي  ل کنندهیدعوض، چیزي متضاد با آن، تعدر . دنیام

سیاه به سمت باال اي  جدا کند، و همزمان صاعقهها  وانشدید هوا را از هم شکافت و نزدیک بود گوشت را از استخ اي تکانه
کرد که از اعماق خودش  می قبلی، ریچارد قدرت این نیرو را حسي  مانند صاعقه. جهید و خألي را در میان نور ایجاد کرد

گ ر، به دیوارها چنخأل پیچان و مار مانند در میان نو. زند، گویی که خود روحش در حال بیرون دادن این نیرو بود می بیرون
  .را در میان تاریکی باالي سرشان ایجاد کرد انداخته و با غرشی رعدآسا، فضایی تهی

 بر روي دیوارهاي سفید به پایین تراوشهایی  پیچید، سایه می سیاه در میان تاریکی باالي سرشاني  همانطور که صاعقه
تاریکی به زمین . ل ذوب شدن در میان شبی ابدي هستندآوردند که گویی دیوارها در حا می را بوجودي ا کردند و صحنه می

  .سفید تراوش کرده و آن را به رنگ سیاه درآوردي  رسیده و به سمت آنها جاري شد و به میان ماسه

هنگامی که تاریکی به آنها رسید، . پیشرونده کند سعی در فرار از تاریکیِخطور نکرد که نیز هرگز حتی به فکر ریچارد 
دو چیلو با چشمانی بسته، از تماس با آن تاریکی به خود . ه گویی به میان آبی سرد پرتاب شده باشدریچارد حس کرد ک
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ریچارد متوجه این احساس شد، اما از میان خشم جادوي شمشیر، این تنها احساسی دور بود که فقط به میزان . لرزید
  .افزود می خشمش

نور و بینایی حتی قابل . تیرگی و ابهامِ سیاه رنگی محو شده باشدرسید که تمام دنیا براي همیشه در میان  یم به نظر
  .یادآوري نیز نبودند

سکوتی . سیاه، خألي که در دنیاي زندگان ایجاد شده بود، قطع شدي  ریچارد حس کرد که طناب مواج و پیچانِ صاعقه
توانست بشنود که دو چیلو نیز همین  می .تند خود را بشنودهاي  توانست صداي نفس می .ناگهانی جایگزین آن هیاهو شد

  .نور و حیات و گرما از میان خأل سرد پدیدار شدند. حالت را دارد

که اکنون به جاي سفیدي به رنگ سیاه براق هایی  که در سنگ ایجاد شده بود، سنگهایی  در خارج از برج، از میان دروازه
زمینی که پیش . تابید می شدند، به درون می کم پراکنده که کمهایی  مهدرآمده بودند، ریچارد توانست نور را ببیند که از میان 

در حالی که هنوز دست یکدیگر را نگه داشته بودند، او و دو چیلو . از این تفتیده و لم یزرع بود، اکنون سبز و شاداب شده بود
به کسی در طول هزاران سال ی شدند که طاقی ایستاده و تماشاگر برداشته شدن غبار و دود از روي دنیایي  در میان دروازه
  .چشم ندیده بود

. از نور آفتاب راه رفتندهایی  در میان ستونپرپشت و هاي  دست در دست به میان هواي خنک قدم گذاشته و بر روي علف
هوا . شدند و میبودند، با از میان رفتن آنها، تبخیر و محها  از میان رفته بود و ابرهایی که حاصل این طلسمها  طوفان طلسم

  .احساس زندگی در اطرافشان به ارتعاش درآمده بود. داد می بوي تازگی و پاکی

زارها در میان و  و بیشهها  درختستان .دوردست، سرسبز و خرم بودهاي  تمام دره تا خط آبی کمرنگ افق بر روي کوهستان
هاي  کم شیبی در کنار هم قرار گرفته و طیفهاي  سرباالیی و سرازیري. اطراف جویبارهاي پیچ در پیچ ایجاد شده بودند
  .متفاوتی از رنگ سبز را به نمایش گذاشته بودند

اینجا مکانی بود که به . خواستند تا دوباره سرزمینشان را پس بگیرند می توانست درك کند که چرا باکا بان مانا می ریچارد
هاي  دهتوانست در طول تمام این ص می ی از نور و امید بود کهاینجا مکان. داد می سادگی احساس در خانه بودن را به انسان

اینجا مکانی نبود که به مردمِ باکا بان مانا تعلق داشته باشد، بلکه این مردم بودند که به . تیره و پر رنج در قلب مردم بماند
  .اینجا تعلق داشتند

  ".بهمون برگردوندي ما رو از پشت مهي  تو خونه. تو موفق شدي، کاهارین": دو چیلو گفت
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به دام افتاده ها  کسانی که براي سالیان بیشماري در طلسمبودند،  را دید که در دوردست پراکنده ریچارد تعدادي از مردم
  .کرد می شناخت پیدا می ریچارد باید دو نفر را که. رفتند می آنها بدون هیچ هدف و با سردرگمی به اطراف راه. بودند

پیش از آنکه به طور کامل توقف کرده . آوردند می آمدند، و اسب ریچارد را با خود می چهارنعل به سمتشانخواهر ورنا و وارن 
ریچارد با اکراه او . خواست تا همراه ریچارد بیاید می او. دو چیلو یک دستش را باال آورد. باشند، ریچارد سوار بر بانی شده بود

  .پشت خود سوار کردبر را باال کشیده و 

  "چطور این کارو کردي؟! ریچارد، این خارق العاده بود": فتوارن گ

  ".امیدوار بودم که تو بتونی برام توضیحش بدي. اصالً نمیدونم، وارن"

. چیس و راشل را آخرین بار در آنجا دیده بود هنگام اولین عبورش از دره، آمد می ریچارد بانی را به سمتی تازاند که یادش
چیس . جویباري نشسته بودندي  زیاد طولی نکشید که آن دو را در حالی یافت که بر لبه. بالش آمدندوارن و خواهر ورنا به دن
اي  رسید، اثري از عصبانیت کنترل شده می راشل انداخته بود و در حالی که گیج و سردرگم به نظري  بازویش را به دور شانه

  .که معموالً به چهره داشت نبود

  "حالت خوبه؟! چیس". دن بانی تاب داده و به پایین پریدریچارد پایش را از روي گر

. نباید بري توي دره". نگاهی به اطراف کرد "...تو نباید بري. ریچارد؟ چه خبر شده؟ ما کجاییم؟ داشتیم میومدیم دنبالت"
  ".حجاب پاره شده. زِد تو رو الزم داره

دوستام همه چیزو برات ". و سریعاً همه را به هم معرفی کردریچارد افسار را به دست خواهر ورنا داده  ".دونم می خودم"
بر روي زنجیري به ها  سنگ تیره و کهربایی رنگ اشک. زمین گذاشت بردر مقابل راشل یک زانویش را  ".توضیح میدن

  "راشل، حالت خوبه؟ چطوري؟". آورد می دور گردن راشل بود، درست همانطور که ریچارد به یاد

  ".من توي یه جاي قشنگ بودم، ریچارد". به ریچارد نگاه کرده و پلک زد راشل با شگفتی

  "راشل، زِد بهت این سنگو داد؟. االن دیگه مشکلی نداري. نجا هم جاي قشنگیهای"

اون گفت که شاید تو اینو ازم بخواي، و گفت که باید اینو برات نگه دارم، تا وقتی که تو ". راشل با تکان سرش تأیید کرد
  ".ازم بگیریش بیاي

  "پس میشه حاال بهم بدیش؟. منم براي همین اینجا هستم، راشل"



16 

 

 

در حالی . زنجیر را باز کرده و سنگ را از آن بیرون کشیدي  ریچارد حلقه. راشل لبخند زده و آن را از روي سرش بیرون آورد
  .کندتوانست گرماي آن، و حضور زِد را احساس  می که آن را در دستش نگه داشته بود،

آید، و سپس  می آن را به راشل پس داد و به او گفت که این زنجیر به او بیشتر. زنجیر براي ریچارد کوچک بودي  حلقه
  .چرمی که از قبل داشت انداختي  سنگ را بر روي حلقه

دور اي  ا که در فاصلهراي  چشمش، نقطهي  از گوشه. را به همراه آجیل و دندان اژدها به دور گردنش آویختها  سنگ اشک
  .در آسمان دیده شده و در حال بزرگتر شدن بود را تماشا کرد

تونی از پس هر کاري  می این برجا دیدم، شک ندارم که توي  ریچارد، بعد از این چیزایی که همین االن درباره": وارن گفت
اگه تا فردا به . خواي بري برسی می ی کهتونی انجام بدي بربیاي، ولی فرصتی نداري تا به اون جای می که خودت میگی

  "خواي چکار کنی؟ می حاال .رسه می اونجا نرسی، دنیا به آخر

  "شوهرم، کجا قراره بریم؟": دو چیلو پرسید

  ".مونی می تو همینجا پیش مردمت. جایی نمیریم، دو چیلو» ما«"

  "؟شوهر": گشت گفت می بازاش  چیس که باالخره داشت اخم همیشگی به چهره

ریچارد شمایل قرمز رنگ را در بلنداي آسمان  ".ش زده ست که به کله نهاین فقط یه فکر احمقا. من شوهرش نیستم"
  ".تونن برات تعریف کنن می خواهر ورنا و وارن. ببین، من االن وقت ندارم که توضیح بدم". شود می تماشا کرد که بزرگ

خواي چکار کنی؟ وارن حق داشت، تو دیگه  می". ه سمت ریچارد برداشتاش، قدمی ب ر ورنا، با اخمی شکاکانه بر چهرهخواه
  ".فرصتی نداري

را از روي بانی برداشت و بر اش  ریچارد کوله. قرمز کامالً از هم باز شده و اژدها وارد حالت شیرجه شدهاي  در دوردست، بال
اش  تش قالب کرده و کمان را بر روي شانهبه پشتیردان را . گردن بانی را براي خداحافظی بغل کرد. پشت خود گرفت

  .آید می چشمش اژدها را تماشا کرد که مستقیم به سمت پاییني  از گوشه. انداخت

  ".االن دیگه باید از پیشتون برم، خواهر. قراره فرصت کافی داشته باشم"

  "منظورت چیه که داري میري؟ چطوري؟"
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را کامالً باز کرده و با هایش  بال. ن بلندش را افراشته نگه داشتگرد. در آخرین لحظه، اژدها از حالت شیرجه خارج شد
  .کرد می سرعتی باورنکردنی به سمت آنها حرکت کرده و مماس با سطح زمین پرواز

  ".باید پرواز کنم. من فقط یه شانس دارم که به موقع به مقصدم برسم"

  "!پرواز؟": وارن و خواهر ورنا با هم فریاد زدند

شگرفش حرکت کردند تا هاي  بال. غیر از ریچارد، همه براي اولین بار او را دیدند. ا غرشی خود را باالتر کشیداسکارلت ب
  .سرعت اژدها را کم کنند

وارن، خواهر . اطرافشان خم شده بودندهاي  باد، تمام علفهاي  در زیر موج. خورد می لباس آنها در تندباد ناگهانی تکان تکان
ممتدش، سرعتش گرفته شده بود، بر روي زمین هاي  اسکارلت که با بال زدن. با شگفتی خود را عقب کشیدندورنا، و دو چیو 

  .نشست

آموزي رو  ترین حیووناي دست ریچارد، تو عجیب": داد گفت می خواهر ورنا در حالی که سرش را به آرامی به اطراف تکان
  ".حال از کسی دیدمه ب داري که تا

  ".اسکارلت یه دوست عزیزه. آموز هیچکس نیستن، خواهر دستاژدهاهاي سرخ حیوون "

ابري کوچک از دود اسکارلت . درخشید رفت می ریچارد با سرعت به سمت اژدهاي بزرگ قرمز رنگ که در زیر نور خورشید
  .بیرون داد شا خاکستري از بینی

ه منو با دندونم صدا کردي، به نظر میاد که از اونجایی که اینقدر با عجل. بینمت می خیلی خوشحالم که دوباره! ریچارد"
  ".طبق معمول. دوباره توي دردسر افتادي

دلم برات تنگ شده ". درخشان قرمز دست کشیدهاي  ریچارد به یکی از پولک ".واقعاً که توي دردسر افتادم، دوست من"
  ".بود، اسکارلت

. و سوار کنم و توي آسمون بچرخونم تا اشتهام باز بشهپس فکر کنم که باید در عوض تو ر. خوب، من که تازه غذا خوردم"
  ".خورمت می بعدش

  "بچه کوچولوت کجاست؟". ریچارد با صداي بلند خندید
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 اونم دلش برات تنگ شده و. یستدیگه چندان کوچیکم ن 2گوريرِگ. رفته شکار". هاي اسکارلت تکانی خوردند گوش
  ".هببینتو رو خواد  می

  ".داره فرصتم تموم میشه. ولی االن خیلی عجله دارم. و ببینمخواد گرگوري ر می منم دلم"

  "!باید هر جایی که شوهرم میره همراهش باشم. منم باید بیام! ریچارد". دو چیلو به سمت او دوید

: کنان گفت هزمزم او. خم شد وریچارد به سمت گوش او  سرش را پایین آورده و با یک چشم زرد رنگ به او خیره شداژدها 
  ".بهش نزناي  صدمه. فقط براي اینکه بترسونیش. کنی، اسکارلت می کوچولو لطفي  یه شعله"

  .جلوي پاي دو چیلو را سوزانده و دو چیلو با جیغی به عقب پریدهاي  علف ،از آتشاي  شعله

اونا به . هستی؛ اونا تو رو الزم دارن شونتو زن ارواح. باید پیش اونا بمونی. برگردونده شدهدو چیلو، سرزمینت به مردمت "
 .از برجایی که توي سرزمینتون هستن محافظت کنید: بکنماي  خوام ازت یه درخواست دیگه می .راهنماییات احتیاج دارن

لی به عنوان کاهارین دستور میدم که هیچکس هرگز وایجاد خطر و آسیبی بشن یا نه،  باعثتونن  می دونم که این برجا نمی
  .هم واردشون بشهاي  از اونا محافظت کنید و نذارید که هیچکس دیگه. ق نداره وارد اونا بشهح

خواد باهاتون در صلح زندگی کنه، در صلح باشید، ولی به تمرین با سالح ادامه بدید تا بتونید از خودتون  می با هر کسی که
  ".دفاع کنید

به همراه موهاي پرپشت سیاهش بر روي لباس دعایش در نسیم مالیم  کوچک پارچههاي  رشته. دو چیلو به تمام قد ایستاد
  .خوردند می تکان

  ".دستورت اجرا بشه، تا زمانی که خودت برگردي پیش همسر و مردمت ترتیبی میدم که. خردمندي، کاهارینتو خیلی "

  "دونی که کیالن کجاست؟ می ریچارد،": گفتاش  خواهر ورنا با نگاهی جدي در چهره

  ".اون باید توي آیدیندریل باشه. باید رفته باشه به اونجا؛ پیشگویی در مقابل مردمش محقق میشه. یندریلآید"

  "خواي کجا بري؟ می االن. زمان انتخاب برات فرارسیده، ریچارد"

  .ریچارد براي مدتی طوالنی به نگاه ثابت ورنا نگاه کرد

  ".هارا دي"
                                                             
2  Gregory 
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. ریچارد را بوسیدي  گونه. ظاتی بررسی کرد، باالخره به گرمی او را در آغوش کشیدپس از آنکه ورنا در سکوت او را براي لح
  "و بعدش چی؟"

کنم و  می هارا بیفته رو یه طوري متوقف اون اتفاقی که قراره توي دي". ریچارد انگشتانش را در موهاي پرپشتش فرو برد
  ".مراقب خودت باش، دوست من. ونمبعدش باید قبل از اینکه خیلی دیر بشه خودمو به آیدیندریل برس

اونا نیاز به . دیم من و وارن ترتیب مردمی که اینجا هستن و از طلسما خالص شدن رو می". ورنا با حرکت سرش تأیید کرد
نیازمند،  خواستم این بوده که به مردمِ می تنها چیزي که همیشه. من حدود دویست سال یه خواهر نور بودم. راهنمایی دارن
 .هاشون وجود نداره هیچ توجیهی براي جدا کردن تو یا دیگران از خانواده. مورد نیاز رو داشتی ولی تو کمک. کمک کنم

  ".خوام سعی کنم تا بعضی از این اشتباهات رو به حالت درستش دربیارم می

  ".تممنتظر دیدار مجددت هس. بابت همه چیز. ممنونم، ریچارد". وارن نیز ریچارد را محکم در آغوش گرفت

  ".سعی کن براي خودت ماجراجویی نداشته باشی". ریچارد چشمکی به او زد

  ".منم باهات میام": چیس گفت

راشل رو ببر پیش مادر جدیدش و پیش برادر و . نه، برو خونه، چیس". ریچارد یک دستش را به صورتش کشید ".نه"
منم باید به زودي . هات برو خونه پیش زن و بچه. یدهخیلی وقته که تو رو ند. تا حاال حسابی نگران شده 3ماا. خواهراش

  ".م برگردم به خونه

اونا دارن از طریق دریا به سمت . اون شیش تا خواهر بکنیمي  باید یه کاري درباره". ریچارد دوباره به خواهر ورنا رو کرد
یش تا خواهر مثل شاهینایی هستن که توي وستلند، اون ش. مردمِ اونجا هیچ محافظتی در برابر جادو ندارن. ستلند میرنوِ

  ".توي مرغدونی افتاده باشن

  ".کافی براي اونا وقت داري، ریچاردي  تو به اندازه. کنم اون سفر ازشون وقت زیادي بگیره می فکر"

ه بیام اینجا و یمقدار مشورت بعدش شاید الزم باشه ک. خواد که جلوي مردم لجنزار عروسی کنه می کیالن دلش. خوبه"
  ".تونیم تصمیم بگیریم که چکار کنیم می اونوقت. با ناتان و آن صحبت کن. بگیرم که چطور با اون شیش نفر مقابله کنم

و منظورم ". مقابل هم بودندهاي  خالی از احساسات ایستاده بود و دستانش در آستیناي  با چهره ".باش مراقب": ارن گفتو
یادت نره که تمام افراد . اون چیزایی که من و ناتان بهت گفتیمو فراموش نکن. ت باشیاین نیست که فقط مراقب خود

                                                             
3  Emma 
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کنم که تو هنوز به  نمی من فکر. انجام بدي در معرض خطر هستنها  تونی با سنگ اشک می کاري که توي  دیگه از ناحیه
  ".زمان انتخاب کردنت رسیده باشی

  ".کنم می نهایت سعیمو"

نوك تیز و نوك سیاه هاي  ریچارد استخوان .تر آورد تا ریچارد بتواند بر روي دوش او سوار شود ییناسکارلت بدنش را پا
  .قرمز زدهاي  ریچارد دستش را به یکی از پولک. ستون فقرات او را گرفته و خودش را باال کشید

  ".دوباره. ، دوست منهارا به سمت دي"

  .از آتش، اسکارلت به آسمان پریداي  با شعله
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  68فصل 

  

این درخشش از قصر مردم و . توانست درخشش سبز رنگ را ببیند در دوردست، در روشنایی پیش از طلوع آفتاب، ریچارد می
ریچارد آن نور سبز رنگ را فقط از یک مکان . زد باغ زندگی مانند نور یک فانوس دریایی بیرون میايِ  از میان سقف شیشه

  .از دنیاي زیرین. دیده بود

. انداخت می ریچارد چنگهاي  زدند، باد منجمد کننده به لباس می اسکارلت با آهنگی موزون بالهاي  ر که بالهمانطو
اسکارلت خطري که از . هارا برساند اسکارلت تالشی شدید و مصرانه براي پرواز انجام داده بود تا او را یک نفس به دي

دارکن . و اسکارلت از دارکن رال متنفر بود. برد می او را هم از بیندنیاي زیرین . کرد می جانب محافظ وجود داشت را درك
  .و از آن براي به اسارت کشیدنش استفاده کرده بود پیش از این تخم او را دزدیده رال

. به سمت ریچارد چرخیدندهایش  هنگامی که اسکارلت شروع به کم کردن ارتفاعش نمود، نگاهی به عقب انداخته و گوش
  ".االن تازه طلوع آفتابه. تونیم به آیدیندریل هم برسیم می هنوز. داریم، ریچارد زمان کافی"

  ".کنم فرصت زیادي براي استراحت کردن بهت ندم می سعی. رسونی، اسکارلت می دونم که منو به اونجا می"

فضایی  ،آن حیاط. کرداسکارلت به سمت چپ چرخیده و مسیر فرودشان را به سمت حیاطی که قبالً نیز در آن بودند، کج 
وسیع ي  توده. هم جاي اضافه وجود داشته باشد توانست در هواي تاریک در آن فرود بیاید و باز می بود که اژدهاي بزرگ

رفت،  می همانطور که اسکارلت با سرعتی زیاد پایین. آور به سمتشان یورش آورد ها و دیوارهاي قصر با سرعتی سرسام سقف
  .از احساس سقوط آزاد و بلند شدن از پشت اسکارلت به گزگز افتادندانگشت پاهاي ریچارد 

پس از محو . کور کننده از صاعقه باال آمده و در همه طرفشان منشعب شداي  پایین دستشان، زبانه ناگهان از میان تاریکیِ
دیگر به اي  را درك کند، زبانه پیش از آنکه ریچارد بتواند معناي آن. شدن، خطوطی زرد رنگ را در دید ریچارد باقی گذاشت

  .سمتشان آمد

. آور به سمت زمین سقوط کردند پیچه ی و دلآن دو به حالتی مارپیچ. اسکارلت از درد غرید و خود را به سمت چپ انداخت
  .پشت او را گرفتهاي  حالی که اژدهاي عظیم الجثه تالش داشت تا تعادلش را بدست آورد، ریچارد محکم تیغههمان در 

 که از دستانشي بعدي  صاعقه ي چرخید، ریچارد زنی را دید که در نور زبانه می وسیعی که در زیر پایشانهاي  ر روي پلهب
توانست زن  نمی هنگامی که صاعقه قطع شد، ریچارد. باري دیگر اسکارلت از درد غرشی سرداد. فرستاد، روشن شده بود می

  .را در میان تاریکی ببیند
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  .بدون کنترلشان را مهار کند کرد تا فرود می اسکارلت تالش

کمان را از روي دوشش برداشته و . کار اسکارلت را تمام خواهد کردها  دیگر از این صاعقهي  دانست که یک زبانه می ریچارد
  .تیري را از تیردان بیرون کشید

  "!آتیش درست کن تا بتونم ببینمش! اسکارلت"

در درخشش سرخ . کشید، اسکارلت غرشی آتشین از خشم و درد بیرون داد اش می گونه را تا کمان همانطور که ریچارد زه
پیش از آنکه بتواند هدف را احضار کند، حرکت مارپیچی باعث . کند می آتش، ریچارد زن را دید که دوباره بازوانش را بلند

  .دیدش خارج شودي  شد تا زن از زاویه

  "!مراقب باش! اسکارلت"

کمی از سمت ي  زرد رنگ با فاصلهي  صاعقه. ستش را به عقب کشید و آنها به سمت راست منحرف شدنداسکارلت بال را
  .آمد می زمین داشت با سرعت زیادي به سمتشان. چپشان عبور کرد

زه کمان را کشیده و بدنش را . کند می در سوسوي سرخ رنگ آتش اژدها، ریچارد زن را دید که دوباره دستانش را بلند
  .دید خود نگه داردي  سب با حرکت اژدها چرخاند تا زن را در زاویهمتنا

که هدف به نزدش آمد، تیر رها اي  لحظه. پیش از آنکه زن بتواند دوباره از دیدش محو شود، ریچارد هدف را احضار کرد
  .شده بود

  "!بپیچ"

زرد رنگ از میان گردن و بال ي  ان صاعقهاسکارلت با بال راستش بال زد و باعث شد در میان هوا تلوتلو بخورند و همزم
  .تقریباً پیش از آنکه صاعقه شروع شود، ناگهان قطع شد. اژدها عبور کرد

  .در چنگال محافظ بوداکنون خواهر اودت  .یر به هدفش اصابت کرده بودت. موجی از تاریکی مطلق از روي آنها عبور کرد

ریچارد نشست و . رد از روي اژدها پرتاب شده و بر روي زمین غلت خوردریچا. شدید، به زمین برخورد کردنداي  با تکانه
  .سرش را تکان داد و سپس به روي پاهایش پرید

  "اي؟ بدجور صدمه دیدي؟ زنده! اسکارلت"
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ترتیب اون دارکن رالو بده، قبل از اینکه اون ترتیب هممونو . برو، عجله کن": اسکارلت با صدایی عمیق و مرتعش گفت
  .ال چپش را به حالتی لرزان باز نگه داشته بودب ".بده

  ".طاقت بیار. گردم زود برمی". او را نوازش کردي  ریچارد پوزه

نیازي نداشت تا خشم را فرابخواند، . به سمت باال حرکت کرده و شمشیرش را بیرون کشیدی سنگهاي  ي پله ریچارد از تپه
هاي  وار به سمت درهایی که در میان ستون با خشمی دیوانه. راه بودچرا که حتی قبل از لمس شمشیر، خشمِ آن با او هم

  .بسیار بزرگ بودند دوید

شروع به اي  ریچارد بدون هیچ وقفه. حمله کردند کرد، یک مشت سرباز از میان تاریکی می همانطور که از میان درها عبور
ریچارد به همراه . آمد، درخشید می وسیعِ داخلیهاي  شمشیرش در نور مشعلی که از داخل سالني  تیغه. درو کردن آنها نمود

  .شمشیرش ظرافتی سیال در میان سربازان مهاجم بود. اشباح رقصید

ظرف چند لحظه، . شد هر تهاجمی با فوالدي تیز و سریع مواجه می. و تجهیزات اولین سرباز را به دو نیم کرد، با تمام زره
پال شده بودند و سپس ریچارد دوباره در حال دویدن بودخونین پخش و  رد بر روي زمینِپانزده م.  

آورد در آخرین باري که اینجا بود، آن زمان که دارکن رال را  می به یادریچارد . نددکر واقعاً که چه استقبال گرمی از او می
احتمال . د که او چه کسیستدانستن نمی شاید آنها فقط. به او اعالم تابعیت و وفاداري کرده بودند هارا ديکشته بود، ارتش 

  .او چه کسیست دانستند می قویتر آن بود که آنها دقیقاً

ها  بیشتر مشعل. سه طبقه از بالکن بر آن تاالر اشراف داشتند. رفت می ریچارد تاالري را برگزید که به سمت باغ زندگی
دار که در اطرافش  حفرهي  یدانی با یک صخرهکرد، م می هنگامی که از میان یک میدانِ مراسمِ وفاداري عبور. خاموش بودند

  .هم مرکز رسم شده بودند، هیچ کسی را ندیدهایی  سفید ریخته شده و بر روي ماسه دایرهاي  ماسه

یونیفرم ها  هر کدام از مورد سیت. در یک پهلو، شش مورد سیت با عجله پایین آمدند و به سمت او دویدند يا پله از راه
تواند از  نمی از میان خشم، ریچارد متوجه شد که. و هر کدام یک آجیل به دست داشت پوشیده بود چرمین قرمز رنگش را
او باید . ریچارد شدیداً عصبانی بود. کردند می را از طریق جادوي شمشیرش اسیر د، وگرنه اوا استفاده کنشمشیر بر علیه آنه
  .ا با این زنانِ مرگبار مواجه شودنیازي نداشت ت. رساند می خود را به دارکن رال

نا یکبار به او گفته بود که اگر ریچارد فقط از چاقویش د. ریچارد با اکراه شمشیرش را غالف کرده و چاقویش را بیرون کشید
دویده و از دستشان ها  توانست سریعتر از این زن نمی ریچارد. به جاي شمشیرش استفاده کرده بود، کار او را ساخته بود

  .گریزد؛ بنابراین مجبور بود آنها را بکشدب
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که زنی با موهاي بلوند بوده و در جلوي دیگران ایستاده بود رفت، آن  ،ترین زن هنگامی که ریچارد به سمت درشت هیکل
  "!لرد رال، نه". زن دستانش را از هم باز گرفت

یورش برد، اما زن به عقب پریده و به حالت  ریچارد با چاقو به سمت او. پنج نفر دیگر در پشت سر این زن متوقف شدند
  .خیز نشست و دستانش را در دو طرف باز نگه داشت نیم

  "!ما اومدیم تا بهتون کمک کنیم! دست نگه دارید! لرد رال"

اگر قرار بود به کیالن برسد، باید . با وجود اینکه ریچارد شمشیر را کنار گذاشته بود، اما خشم خودش هیچ کمبودي نداشت
  "!توي زندگی بعد از مرگ کمکم کن؛ چون به زودي میري اونجا". رساند می خودش را به دارکن رال

  ".اون تاالر امن نیست. تونید از اون مسیر برید نمی شما. ما اومدیم اینجا که کمکتون کنیم. من کارا هستم! نه، لرد رال"

دونم  می خیلی خوب .خواي منو اسیر کنی می تو. کنم نمی ورحرفتو با". نفس زنان و چاقو در دست ایستاده بود ریچارد نفس
  ".کنن می که مورد سیتا با اسیراشون چکار

"مورد سیتا دیگه با هدف شکنجه دادن اسیراشون زندگی. شما آجیل اونو به گردن دارید. شناختم نا رو میمن بانوي شما، د 
  ".ذاریم ما به شما احترام می. رسونیم نمی ما رو آزاد کرده آسیبیما هیچوقت به کسی که . شما ما رو آزاد کردید. کنن نمی

تور دس. رفتم، به سربازا دستور دادم تا تمام این لباسا رو بسوزونن و به شما لباساي جدید بدن وقتی که داشتم از اینجا می"
  "یت نکردید؟ذارید، چرا از دستوراتم تبع اگه به من احترام می. گرفته بشه دادم که آجیال از دستتون

 چون شما". به لبان کارا آمده و یک ابرویش را بر باالي یکی از چشمان سرد و آبی رنگش باال بردلبخندي موذیانه 
ما آزادیم که . تونید ما رو آزاد کنید و بالفاصله بعدش ما رو توي اون نوع زندگی که خودتون دوست دارید اسیر کنید نمی

  .این امکانو براي ما ایجاد کردیدشما . براي خودمون انتخاب کنیم

ما قسم خوردیم تا اگه الزم باشه جونمون رو سپر زندگی . ما انتخاب کردیم که بجنگیم تا از لرد رالمون محافظت کنیم"
گارداي شخصی  ما انتخاب کردیم تا بادي. تونن از شما محافظت کنن می فقط مردان یگان اول نیستن که. شما قرار بدیم
 ما از هیچ کس بجز لرد رال دستور. مشاجره کنن ونمهاحتی افراد یگان اول هم جرأت نداشتن که با. شما باشیم

  ".گیریم نمی

  "!پس من بهتون دستور میدم تا منو تنها بذارید"

  ".تونیم از این دستور تبعیت کنیم نمی متأسفم لرد رال، ولی"
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. من اومدم که جلوي دارکن رال رو بگیرم". یک تله باشدتوانست فقط  می این. دانست چه چیزي را باور کند نمی ریچارد
  ".اگه از سر راهم نرید کنار، مجبور میشم شما رو بکشم. باید خودمو به باغ زندگی برسونم

ما کنترل تمام قصر رو . بریم، ولی نباید از اون طرف برید می خودمون شما رو. خواید برید می دونیم که کجا می": کارا گفت
 افراد یگان اول اگه. در واقع تمام این بخش از قلعه در کنترل شورشیاست. اون مسیر امن نیست. نداریم در اختیار

ما بهشون گفتیم که ما میایم اینجا و . دادن می خواستن براي اسکورت شما به اینجا بیان، حدود هزار نفرو از دست می
  ".ط بخاطر همین دلیل قبول کردناونا هم فق. اینطوري ریسک کمتري براي خود شما ایجاد میشه

تونم ریسک اینو قبول کنم که شاید تو دروغ  نمی کنم، و نمی حرفتو باور". حرکت کردها  سمت پهلوي زن کم به ریچارد کم
  ".اگه سعی کنید جلوي منو بگیرید، مجبور میشم شما رو بکشم. این قضیه خیلی مهمه. گفته باشی

کنم به من اجازه بدید که یه پیغام سري رو توي گوشتون  می خواهش. میرید می ال، حتماًاگه از اون مسیر برید، لرد ر"
  ".ي ندارما هحسلامن هیچ . روي من بذاریدتونید چاقوتونو  می". کارا آجیلش را به زنی در پشت سرش تحویل داد ".بگم

خورد، ریچارد  می ارا کوچکترین تکانیاگر ک. گذاشت ت گرفته و چاقوي تیزش را بر گلوي اوریچارد موهاي او را در یک مش
  .کارا دهانش را نزدیک به گوش او آورد. قصد داشت تا گلویش را ببرد

  ".وزغ برشته شده حقیقت داره... این مثل . ما اومدیم اینجا که به شما کمک کنیم، لرد رال": کنان گفت زمزمه

  "همچین چیزي رو از کجا شنیدي؟". ریچارد گردنش را راست کرد

مید که فرمانده تریماك گفت که این یه پیغام سري از طرف جادوگر زوراندر هست تا شما بفه دونید؟ ژنرالِ می شما معناشو"
  ".اون بهم گفت که اینو به هیچکس غیر از شخص شما نگم. یمما نسبت به شما وفادار

  "ژنرال تریماك کیه؟"

 که اطراف لرد رال رو سته فوالديي  یگان اول، حلقه. به شما وفادارناونا . ژنرالِ فرمانده، از یگان اول نگهبانان قصر"
  .هر قیمتی شده از باغ زندگی محافظت کننجادوگر زوراندر به ژنرال تریماك گفت که به . گیره می

ما سعی کردیم . اون حدود سیصد نفر از افراد ما رو کشت تا وارد باغ زندگی بشه. دو روز پیش اون زن جادویی اومد"
امشب توي راهش که داشت میومد بیرون حدود صد . ما هیچ جادویی در مقابل اون نداریم. تونستیم نمی وقفش کنیم، ولیمت

  .نفرو کشت
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فرستاد تا اژدهاي شما  دیدیم که اون صاعقه می. سوم تماشا کردیمي  ما همراهش اومدیم بیرون و از یه پنجره توي طبقه"
  .تونه همچین کاري رو بکنه می واقعی فقط لرد رالِ. اونو کشتیددیدیم که شما . رو از آسمون بندازه

اجازه بدید ما شما رو ببریم اونجا تا بتونید . کنم لرد رال، توي باغ زندگی چیزاي وحشتناکی داره اتفاق میافته می خواهش"
  ".جلوي روح پلید رو بگیرید

  .ریچارد مجبور بود به آنها اعتماد کند. م را از زِد شنیده باشندباید این پیغا می آنها. ریچارد فرصتی براي از دست دادن نداشت

  ".ولی من خیلی عجله دارم. خیلی خوب، بیاید بریم"

. در مشت گرفتهایش  کارا آجیلش را پس گرفته و پیراهن ریچارد را بر روي یکی از شانه. آمدها  تمام زني  لبخند به چهره
 آنها شروع به دویدن کرده و ریچارد را به همراه خود. دیگر گرفتي  بر روي شانه پیراهن او راها  یکی دیگر از مورد سیت

چهار زن دیگر در جلو از هم جدا شده و . کارا با صدایی آهسته گفت که ریچارد باید تا جاي ممکن ساکت باشد. کشیدند می
  .کردند می بانی زنی و دیده مسیر را گشت

در حالی که . دادند می تاریک عبورهاي  ، از میان راهروهاي فرعی کوچک و اتاقآنها ریچارد را سریعاً، اما در سکوت
دیوار چسبانده ي  رفتند، کارا و آن مورد سیت دیگر، ریچارد را به سینه می مستخدمین باال باریکي  پله از میان راهها  بان دیده

با ها  آنکه صداي سوتی کوتاه شنیدند و سپس از پلهو انگشتشان را به نشان سکوت بر لبانشان گذاشتند و منتظر ماندند، تا 
  .ریچارد را با کشیدن پیراهنش، دنبال خود کشیدندسرعت باال رفته و 

. یکی از چهار مورد سیتی که جلوتر رفته بودند گیر کند و زمین بخوردي  ها، ریچارد نزدیک بود پایش به جنازه در باالي پله
هایشان  نقش زمین بوده و خون از گوش ،پوش ییِ زرههارا دي هشت مرد. شده بود صورت آن زن با یک شمشیر به دو نیم

  .ریچارد توانست مرگ ناشی از آجیل را تشخیص دهد. جاري بود

کارا ریچارد را به سمت . به آن سمت بروندیکی از زنان سرخ پوش که در انتهاي راهرو ایستاده بود، به آنها اشاره کرد که 
که آنها ریچارد را به این اي  با این شیوه. دیگر باال رفتند کانِ ه بود کشانده و از یک ردیف پلهپیچی که آن زن اشاره کرد

کرد  می دیگر مسیري آزاد بیابند، ریچارد حساي  چسباندند تا عده می او را به دیوارها  سمت و آن سمت کشیده و پیش از پیچ
  .که مانند یک گونی رخت چرك است

 دویدند و پیراهنش را از روي هر دو شانه در مشت داشتند و او را به دنبال خود می ان راهروهااز میها  همانطور که زن
هاي  باال رفته و از میان اتاقها  کان همانطور که از پله. به پاي آنها بدود توانست پا می کشیدند، ریچارد به سختی می



8 

 

 

ها، پنجره داشتند و  تعداد کمی از اتاق. ه کلی از دست دادو جهتشان را ب کردند، ریچارد حساب موقعیت می شماري عبور بی
  .توانست ببیند که خورشید در حال باال آمدن است می ریچارد

. هنگامی که باالخره ریچارد توانست راهروي عریضی را که تازه واردش شده بودند تشخیص دهد، حسابی از نفس افتاده بود
صداي تق . ، همگی با دیدن او بر روي یک زانو افتاده و تعظیم کردندبراقهاي  تنه از جوشن و نیمهایی  صدها مرد با یونیفرم
تمام مردان یک مشتشان را بر روي قلبشان . در طول راهروي عریض منعکس شدهایشان  و سالحها  و توق تمام زره

  .هم از جاي برخواستند، یک نفر از آنها جلو آمد هنگامی که همگی با. گذاشتند

  ".کنم می من شما رو به اونجا هدایت. باغ زندگی هستیم نزدیک ما. هستم من ژنرال فرمانده تریماك. لرد رال"

  ".دونم کجاست می خودم"

تونیم این موقعیت رو  می دونم که آیا نمی .هماهنگ رو اجرا کردني  شورشی یه حملههاي  ژنرال. لرد رال، باید عجله کنید"
 ی تا زمانی که شما داخل باغ هستید، تا آخرین نفرمون از این موقعیت محافظتبراي مدت زیادي حفظ کنیم یا نه، ول

  ".کنیم می

  ".زاده رو دوباره بفرستم به دنیاي زیرین فقط اونا رو یه مدت عقب نگه دارید تا من اون دارکن رال حروم. ممنونم ژنرال"

ریچارد از میان راهرویی با سنگ . حرکت کردژنرال با چسباندن مشتش به قلبش سالمی نظامی داد و ریچارد شروع به 
  .این راهرو او را به درهاي عظیم و طالپوشِ باغ زندگی رساند. آورد، دوید می گرانیت صیقل داده شده که آن را به یاد

ین اول. خورشید باال آمده بود. درها عبور کرده و وارد باغ شدمیان از خشم بود، از اي  ریچارد در حالی که تقریباً در نشئه
ریچارد از مسیري خاکی گذر کرده و از کنار دیوارهاي کوتاه و . کرد می آن، نوك درختان را در باغ روشنهاي  اشعه
  .قدم گذاشتها  پوش عبور کرده و بر روي سبزه تاك

ی پیچیده گرد اسکرین در مرکز آن دایره قرار گرفته و خطوطاستخوانِ . سفید جادوگري بودي  از ماسهاي  در مرکز باغ، دایره
به ي ا دروازه(اوردن ي  ها، قربانگاه با سه جعبه ماسهي  در آن سوي دایره. اطراف آن ترسیم شده بودهاي  بر روي ماسه
  .فراتر از سیاهی بودند، گویی که در حال مکیدن نور از فضاي باغ باشندها  هر کدام از جعبه. قرار گرفته بود) دنیایی دیگر

هر کاري . شد عبور کرده و وارد آسمان میاي  زد و از سقف شیشه می ستونی از نور سبز بیرون گشوده شده،ي  از درون جعبه
آبی و زرد و قرمز در هاي  نور درخشان، به رنگ. کرد می که دارکن رال در این مدت انجام داده بود، داشت دروازه را باز

  .ندرفت می اطراف ستون نور سبز به حالت مارپیچ باال
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ي  ریچارد در مقابل دایره. آید می کرد که به جلو می او را تماشاها  خشان دارکن رال از آن سوي علفشمایل سفید و در
  .لبخندي کوچک بر لبان دارکن رال نشست. جادوگري، درست مقابل او، ایستادي  ماسه

  ".خوش اومدي، پسرم". دارکن رال به گوش رسیدي  صداي موذیانه

دارکن رال به روي  چشمان درخشان و آبیِ. درد آن را نادیده گرفت. حس کرداش  نهریچارد جاي زخم دست را بر روي سی
  .که از گردن ریچارد آویزان بود رفتها  سنگ اشک

ما مایلیم که تو بهمون ملحق بشی، . من یه جادوگر عالی رو متولد کردم". نگاه دارکن رال بر روي نگاه ریچارد قفل شد
  ".ریچارد

از میان . جوشید می کرد، خشم در وجودش می همانطور که وسیعتر شدن لبخند دارکن رال را تماشا. ریچارد هیچ چیز نگفت
  .گشت می کرد و همزمان به دنبال مرکز آرامش درونی نیز می جادو، تماشاي  خشم کوبندهاز میان طوفان عصبانیت، 

تونه پیشنهاد  نمی ي که خود خالقچیز. تونه، ریچارد اي نمی تونیم چیزي رو بهت پیشنهاد کنیم که هیچکس دیگه می ما"
  ".ما مایلیم که تو بهمون ملحق بشی. تریم ما از خالق باعظمت. کنه

  "چه چیزي ممکنه بتونی بهم پیشنهاد کنی؟"

  ".فناناپذیري". دارکن رال بازوان درخشانش را از هم گشود

  "کنم؟ می چیزي از حرفاي تو رو باورکه من حال به این توهم افتادي ه ب از کی تا". تر از آن بود که بخندد ریچارد عصبانی

  ".ما قدرتش رو داریم تا این امتیاز رو اعطا کنیم. این حقیقت داره، ریچارد": کنان گفت دارکن رال زمزمه

  ".فقط بخاطر اینکه تونستی کاري کنی که چند تا از خواهرا دروغاتو باور کنن، دلیل نمیشه که منم باور کنم"

ما قدرت این رو داریم تا هر کدوم از این دو رو اعطا . کنیم می ما زندگی و مرگ رو کنترل. رین هستیمما محافظ دنیاي زی"
همونطور که من قرار . تونی ارباب دنیاي زندگی باشی می تو. کنیم، مخصوصاً به کسی که جادویی مثل جادوي تو رو داره

  ".مداخله کنی.... بود باشم، البته تا قبل از اینکه تو 

  "چیز بهتري براي پیشنهاد کردن داري؟. ندارماي  القهع"

  ".آره. اوه، آره پسرم": با لحن سردش گفت. ابروهایش باال رفتند. لبخند پلید دارکن رال وسیعتر شد
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  .از سمتی به سمت دیگر حرکت دادها  ماسهي  دارکن رال دستش را در مقابل خود و بر باالي دایره

نور متراکم شده و یک شمایل قابل تشخیص ایجاد . زننده به شکل انسانی که به جلو زانو زده بود، تشکیل شد نوري سوسو
  .کرد

  .کیالن

، درست مانند ندموهایش بریده و کامالً کوتاه شده بود. زانو زده و به جلو خم شده بود و گیري بود او در لباس سفید اعتراف
شد، قطره  اعدام فشرده میي  به کنده همانطور که پهلوي صورت کیالن. دیده بوددرون برج همان تصویري که ریچارد 

قلب ریچارد . و گفت که او را دوست دارد م ریچارد را صدا زدبا حرکت دهانش نا .فرو افتاداش  اشکی از چشمان بسته
  .تپید می وار دیوانه

برات باقی اي  هیچ گزینه. تو دیگه زمانی نداري. رسونهتونه تو رو به آیدیندریل ب نمی .اون اژدها مجروح شده، ریچارد"
  ".کمکت کنیم تا نمونده جز اینکه به ما اجازه بدي

  "کنی؟» کمک«منظورت چیه که "

بدون کمک ما، امروز بعد از ظهر، در مقابل مردمش، . بهت که گفتم، ما بر زندگی و مرگ تسلط داریم". لبخند رال برگشت
  ".این اتفاقیه که میافته

تبر پایین آمده و با . در هوا و باالي سر کیالن درخشید عریض تیغي  لبه. حرکت کردها  ت درخشان دوباره بر روي ماسهدس
  .ریچارد خود را منقبض کرد. از خون را به هوا پاشیداي  چوبین فرو رفته و افشانهي  صداي تاپی به درون کنده

روي زمین و لباس سفیدش را غرق به ي  ماسهزیر بدنش منتشر شده و  خونِ سرخ و روشن در. ل خوردق سر کیالن افتاده و
  .زمان بدن بیجانش به پهلو افتاد خون کرد و هم

  "!نـــــــــه". گره کرده در پهلویش فریاد کشیدهاي  ریچارد با مشت "!نـــــــــه"

  .شده و محو شددارکن رال دستش را بر روي جنازه حرکت داده و آن شمایل به نوري درخشان تبدیل 

. تونیم جلوي واقعیتش رو هم بگیریم می که تصویر اون اتفاقی که امروز قراره بیافته رو از بین بردم، ما يدرست همینطور"
  ".تونیم فناناپذیري رو نه تنها به تو، بلکه اگه به ما ملحق بشی، به اون هم هدیه کنیم می ما
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توانست پرواز  نمی او. اسکارلت مجروح شده بود. وجه شد، حقیقتاً متوجه شدبراي اولین بار مت. ریچارد مبهوت ایستاده بود
کیالن قرار بود در این روز بمیرد و ریچارد هیچ راهی براي . امروز جشن یلدا بود. کرده و ریچارد را به آیدیندریل برساند

  .شدند می به تندي و منقطع کشیدههایش  نفس. رسیدن به او نداشت

  .یافت می او پایاندنیا داشت براي 

کرد تا جلوي مرگ کیالن را بگیرد، آنگاه دنیا  می پذیرفت، اگر انتخاب می اگر او این پیشنهاد را. معناي پیشگویی همین بود
  .یافت می براي تمام افراد دیگر پایان

فکر هایی  و شاديها  به تمام خوشی. به خانه براي دیدن مادر جدیدش بودریچارد به چیس فکر کرد که در حال بردن راشل 
به زندگی خودش با پدر و مادرش فکر . کرد که راشل قرار بود در آن زندگی جدید، با وجود محبت در اطرافش حس کند

برایش گرامی و ها  کرد، به محبت و ساعات خوشی که با هم داشتند، حتی ساعات نه چندان خوش، و اینکه چقدر آن زمان
  .ارزشمند بودند

باید  می او بودن، و به تمام مردمان دیگري که ا کیالن سپري کرده بود فکر کرد، و به شادي و لذت عاشقِبه زمانی که ب
  .داشت می وجوداي  اگر که آینده. چنین شادي را تجربه کرده باشند و یا در آینده تجربه خواهند کرد

  ".تا ابد. تونید دست تو دست هم راه برید، ریچارد می شما دو تا"

  ".تا ابد. در بین خاکستر مرگدست تو دست هم، ". سفید باال آمدي  ارد از روي ماسهنگاه ریچ

آورد، چه بر سر عشق او  می کرد، این کار چه بر سر کیالن می را به کیالن تقدیماي  اگر ریچارد چنین سرنوشت خودخواهانه
. دید می نگریست، واقعاً یک هیوال می به ریچاردآنوقت هر زمان که . شد زده و مبهوت می او حتماً وحشت. آورد می به ریچارد

  .تا ابد

رو در تالشش براي نجات جان کیالن، نه تنها تمام افراد  از این. کرد، نه با عشق او می ریچارد تا ابد با نفرت کیالن زندگی
  .برد می کرد، بلکه قلب کیالن را نیز از بین می دیگر را نابود

  .ی براي عشق ریچارداین بها بیش از حد باال بود، حت

  .شد تا زندگی و عشق او نیز پایان یابد اما این باعث می

 خواي عشق ما رو با لوث می تو". به میان چشمان درخشان پلیدي نگاه کرد. ریچارد همزمان ماالمال از خشم و آرامش بود
  ".دونی نمی تو حتی معنی عشق رو. نفرت خودت آلوده کنی
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. گرفت می از جانب خودش بهاي این واقعه راحداقل  او. وفانی وحشی و سرکش تبدیل شدخشم درونش رشد کرده و به ت
  .گرفت می انتقام خود را

  .دارکن رال یک قدم به عقب رفت. را در مشتش گرفته و بلند کردها  ریچارد سنگ اشک

  ".کنی فکر کن می ریچارد، به کاري که داري"

  ".بینی می تو سزاي این کارتو"

  .سفید پاشیدي  ماسهي  سیاه جادوگري را از جیبش بیرون کشیده و آن را به میان دایرهي  یک مشت ماسه ریچارد

  "!احمقاي  !نه". دارکن رال بازوانش را به جلو باز کرد

عالئمی که درون آن . سفید در خود پیچید، گویی که موجودي زنده باشد، و گویی که در حال درد کشیدن استي  ماسه
علفزار ایجاد شد که از آنها  در سطح زمینِهایی  ترك. زمین لرزید. پیچیده و خم شدند و از شکل افتادنده بودند، نقاشی شد

  .زد می بخار با فشار زیاد بیرون

فضاي باغ با رعدهاي متناوب و . سفید درخشان، صاعقه به هوا برخواست و در اطراف باغ زندگی زبانه کشیدي  از میان ماسه
هایی  هوا با تکانه. مذاب تبدیل شد از آتش آبیِاي  جادوگري ذوب شده و به حوضچهي  ماسه. نده پر شده بودنوري کور کن

  .ه درآمدسهمگین به لرز

  "!نه". را از خشم تکان دادهایش  دارکن رال سرش را باال گرفته و مشت

را در یک مشت جلو نگه ها  ده و سنگ اشکسرش دوباره پایین آمد و هنگامی که ریچارد را دید که به آرامی به سمت او آم
  .دستش به حالت دور کردن دیگران باال آمد. داشته است، در جا خشکش زد

از اعماق . زجرِ ناشی از آن در وجودش منتشر شد. نفسش را قطع نمود ،اش ریچارد در جایش متوقف شده و درد زخم سینه
داشت، تنها  هر قدمی که برمی. تا با وجود این شکنجه حرکت کندبیرون کشیده و خود را وادار کرد را وجودش اراده و عزم 

هایش  در حال بریان شدن است و مغز استخوانها  کرد که گویی گوشتش بر روي استخوان می حس. افزود می به شدت درد
  .یده بگیرددر میان آرامشی که در مرکز توفان خشم قرار داشت، ریچارد قادر بود تا این درد را ناد. در حال جوشیدن

بند چرمی را در دو دستش به جلو نگه داشت و سنگ در مقابل صورت . را از روي سرش بیرون آوردها  ریچارد سنگ اشک
  .رال خود را عقب کشید. دارکن رال آویزان شد
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  ".زانو بزن". تر شد ریچارد قدمی نزدیک ".تا ابد. تو اینو در اعماق مرگ به گردنت میندازي"

. چشمان درخشان بر روي سنگی که در باالي سرش آویزان بود، باقی ماند. بر روي زانوانش فروافتاد شمایلِ درخشان،
  .در میان راه مکث کرد. ا پایین آورد تا آن را بر گردن روح پدرش بیاویزدربند چرمی ریچارد 

باز که در وسط ي  جعبه. اشته بوداز باالي سر دارکن رال، در پشت سر او، ریچارد قربانگاهی را دید که سه جعبه را نگه د
در در حال فرستادن نور سبزش به مانند یک ستون  ریچارد بودند، که ماوراي ادراك زنده شده بودایستاده بود و با انواري 

  .آسمان بود میان

 ه استفادهبراي مقاصد خودخواهانها  اگر او از سنگ اشک. ریچارد به یاد آورد که آن، ناتان، و وارن به او چه گفته بودند
خواست تا دارکن رال  می ریچارد بیش از هر چیز دلش. درید می کرد، این کار حجاب را از هم می کرد، براي نفرت استفاده می

شد  اما این کار فقط باعث می. را به اعماق دنیاي زیرین بفرستد، تا او را براي همیشه بابت کاري که انجام داده بود تنبیه کند
  .ستاقابل قبول  غیر بهاییاو قبالً تصمیم گرفته بود اتفاقی رخ دهد که تا 

زندگی . کرد نمی اینکه این کار را عمداً انجام نداده بود، تفاوتی ایجاد. در ضمن، او خودش این بال را بر سر خود آورده بود
قصد و . شود می مار سمی پا بگذارد، گزیده اگر فردي ناخواسته بر روي یک. منصفانه نبود، بلکه فقط به سادگی وجود داشت

  .نیت هیچ ربطی ندارد

تونم دیگران رو بابت  نمی .باید خودم عواقب رفتارم رو تحمل کنم. من باعث ایجاد مصیبت خودم شدم": ریچارد زمزمه کرد
  ".کاري که خودم کردم، چه عمدي یا غیر عمدي، تنبیه کنم

  .دارکن رال با نگرانی بر روي پاهایش ایستاد. خود آویخت را دوباره به گردنها  ریچارد سنگ اشک

  "!انتقامتو بگیر. سنگو دور گردن من بنداز. منو تنبیه کن. فهمی داري چی میگی تو نمی...  ریچارد"

 آتشِي  استخوان گرد اسکرین که در میان حوضچه. ریچارد تا نیمه به سمت مرکز باغ زندگی چرخید و دستش را دراز کرد
  .جادوي ریچارد از او محافظت نمود. ، با سرعت به میان دستش شتافتآبی بود

مشتش قدرت از میان . در چنگال خشم، در چنگال آرامش، قدرت را فراخواند. استخوان اسکرین را باالي سرش گرفت
  .فوران کرد

  .صاعقه، زرد و داغ، به درون دارکن رال پرتاب شد

  .پرتاب شدصاعقه، سیاه و سرد، به درون دارکن رال 
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  .اسکرین به میان هم پیچیدندي  با خشم آزاد شدهها  صاعقه

استخوان . و دارکن رال وجود نداشتندها  مطلق در فضاي باغ ایجاد شد و هنگامی که موج رفته بود، صاعقه موجی از تاریکیِ
  .اسکرین در مشت ریچارد سرد بود

را از گردنش ها  ریچارد سنگ اشک. وزي در تمام باغ بپیچدشد وز درخشید و باعث می می نور سبزِ جعبه با شدتی بیشتر
  .بند چرمی از آن جدا شده و سنگ در کف دست ریچارد به رنگ سیاه درآمد. بیرون کشید

در میان آن معلق مانده و اي  به میان نور سبز پرتاب شده و براي لحظهها  سنگ اشک. ریچارد دستش را به جلو پرتاب کرد
 ،سنگ. شد آمد، نور سبز محوتر می می به سمت جعبه پایینها  همانطور که سنگ اشک. ر خود چرخیددر ستون نور به دو

  .ستون نورِ سبز ناپدید شده و باغ زندگی را در سکوتی عمیق فروبرد. نیمه شفاف شده و باالخره بکلی محو گردید

ها  دوقلو فوران کردند و در دور دست هاي ریچارد استخوان اسکرین را در میان مشتش باال گرفت و باري دیگر صاعقه
هنگامی که اینها پایان یافت و . منجمد کننده او را در بر گرفتند داغ و سیاهیِ آنی از نور سفیدهایی  جلوه. انداز شدند طنین

  .سکوت دوباره در گوشش پیچید، سه جعبه بر روي قربانگاه قرار داشتند

  .بسته بودند ها جعبه تک  تک

. توانستند دوباره بدون وجود کتاب گشوده شوند، و کتاب فقط در ذهن او وجود داشت ها نمی عبهدانست که ج می ریچارد
  .ماندند می کردند، براي همیشه بسته می که ایجاداي  دن و دروازهاورهاي  جعبه

ش به احساس کرد که چیزي به گردنش ساییده شده و احساس کرد که چیزي جلوي پای. ریچارد صداي تق یک فلز را شنید
  .زمین خورد

  .ریچارد از آن آزاد شده بود. قالده از گردنش باز شده بود. نگاهش را پایین آورده و قالده را، راداهان را، بر روي زمین دید

  .جاي زخم از بین رفته بود. را لمس کرداش  ریچارد سینه. درد نیز از بین رفته بود

دانست که چگونه  نمی .مطمئن نبود که دقایقی پیش چه اتفاقی افتاده بوداصالً . در میان سکوت، ریچارد مبهوت ایستاده بود
  .این کار را انجام داده بود

  .همه چیز پایان یافته بود

  .براي او، همه چیز به اتمام رسیده بود
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  .کیالن قرار بود در این روز بمیرد

  .روز هنوز به پایان نرسیده بود. و سپس ریچارد در حال دویدن بود

ریچارد آنها را نادیده گرفته و به دویدن ادامه . که از درهاي باغ زندگی بیرون آمد، پنج مورد سیت دورِ او را گرفتندهنگامی 
عرق کرده و خاك آلود، به همراه صدها مرد که آنها نیز به همین شکل اي  در راهروي بعدي، ژنرال تریماك با چهره. داد

  .آلود بودند ، خونتعداد زیادي از مردان. ایستاده بود رسیدند، منتظر او می خسته و کثیف به نظر

دود گرفته ببیند، بر  توانست در آن راهرويِ می ها، تمام مردان تا جایی که ریچارد و سالحها  با صدایی ناموزون از برخورد زره
همانطور که با . یش ایستادژنرال تریماك دوباره بر روي پاها. را به قلبشان کوبیدندهایشان  روي زانوانشان افتادند و مشت
  .ذاشتقدم گ اوآمد، کارا به حالتی مدافعانه به جلوي  می سه قدم بلند به سمت ریچارد

  "!از سر راهم برو کنار، زن"

  ".زنه نمی هیچکس به لرد رال دست". کارا خود را عقب نکشید

  "...منم همونقدر محافظ اون هستم که شما "

  ".بس کنید، با هر دوتونم"

لرد رال، شما باالخره ". ریچارد را در مشت گرفتي  ژنرال تریماك شانه. حالت تهاجمی درآمده و به کنار ریچارد رفت کارا از
  ".مدت زیادي طول کشید، ولی باالخره انجامش دادید. انجامش دادید

  "چه کاریو انجام دادم؟ منظورت چیه که مدت زیادي طول کشید؟"

  ".بیشتر طول روز رو اونتو بودیدشما ". ابروهاي ژنرال باال رفتند

  "چی؟". تنفس ریچارد قطع شد

تعداد نفرات ما یک دهم یا پونزدهم اونا . شدیم می کم داشتیم عقب زده ما چندین ساعت به شدت با اونا جنگیدیم، ولی کم"
  .حال چیزي شبیهش رو ندیده بودمه ب تا. بعدش شما صاعقه رو فرستادید. بود

فالت ترسیم شده، و هدفش  ته بود که این قصر یه طلسم قدرت خیلی بزرگه که روي زمینِجادوگر زوراندر بهم گف"
تمام قصر از . هیچوقت این حرف باورم نمیشد، تا اینکه خودم با چشم خودم دیدمش. محافظت و قدرت دادن به لرد راله

  .کشید می صاعقه توي تمام دیواراي قصر زبونه. وجود صاعقه زنده شده بود
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جنگیدن  می سربازایی که براي اونا. که به دارکن رال وفادار بودن، با صاعقه کشته شدناي  زاده اون ژنراالي حروم تک تک"
  ".ندیدناي  اونایی که سالحشونو زمین گذاشتن و به ما ملحق شدن، هیچ صدمه. هم با همون صاعقه تیکه پاره شدن

من تمام مدت اونتو . تونم افتخار این کارو براي خودم ادعا کنم نمی خوشحالم ژنرال، ولی". دانست که چه بگوید نمی ریچارد
  ".حتی مطمئن نیستم که اونتو چه کاري انجام دادم، چه برسه به اون اتفاقایی که این بیرون افتاده. بودم

ي  همه. جادو بودید شما لرد رال بودید، جادوي در مقابل. شما هم سهم خودتون رو انجام دادید. ما فوالد در مقابل فوالدیم"
هر کاري که انجام دادید، حتماً انتخابتون ". ریچارد کوبیدي  دستش را به شانه تریماكژنرال  ".کنیم می ما به شما افتخار

  ".درست بوده

  "االن چه ساعتی از روزه؟". ریچارد انگشتانش را بر روي پیشانیش گذاشته و سعی کرد فکر کند

  ".االن حدود عصره. جنگیدیم می طول روز رو اونتو بودید و ما این بیرون همونطور که گفتم، شما بیشتر"

  ".باید برم". چنگ انداختاش  ریچارد به سینه

گیج و  ،تودرراهروهاي تو ظرف چند دقیقه، ریچارد درمیان. فتادندراه اه همه به دنبال او ب. ریچارد شروع به دویدن کرد
  .ف کرده و به کارا در پشت سرش رو کردبر روي کف مرمرین صیقلی توق. آشفته شده بود

  "!از کدوم طرف؟"

  "به سمت کجا، لرد رال؟"

  "!سریعترین راه! همونجایی که وارد قصر شدم"

  ".دنبال ما بیاید، لرد رال"

صداي . رسید تمام ارتش قصر باشند می دویدند که به نظر می در پشت سر او جمعیتی. دوید ترد سیوریچارد پشت سر پنج م
ها، میادین  کان ها، سردرها، پله ستون. شد مرتفع منعکس میهاي  ها، از روي دیوارها و سقف و چکمهها  ر تمام زرهناهنجا

  .رفتند می به پایینها  پله آنها از میان راهروها و راه. گذشتند می مراسم، و تقاطع راهروها از مقابل دیدگان ریچارد

هواي سرد قدم  ستوهاي بزرگ عبور کرده و به درون درهاي واقع در بین هنگامی که حدود یک ساعت بعد، ریچارد از میان
 تا یکی به پایین را چهارها  ریچارد پله. ریختند می سربازان در پشت سرش به بیرون. گذاشت، کامالً از نفس افتاده بود

  .پرید می
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کشید، باال و  می که به سختیهایی  قرمز و درخشانش با نفسهاي  اسکارلت در میان برف به پهلو دراز کشیده بود و فلس
  .رفتند می پایین

  ".خیلی نگرانت بودم". او را مالیدي  ریچارد پوزه "!اي تو هنوز زنده! اسکارلت"

اسکارلت سعی  ".کردي سخت نبوده می حتماً کارت اونقدرایی هم که فکر. بینم که تو هم تونستی زنده بمونی می .ریچارد"
بالم . تونم پرواز کنم نمی متأسفم دوست من، ولی". لبخندش به زودي محو شد. ویل دهدکرد تا لبخندي اژدهایی تح

  ".سعی کردم، ولی تا وقتی که بالم خوب بشه، متأسفانه روي زمین موندنی هستم. مجروح شده

ندگی رو تو دنیاي ز. تو منو به اینجا رسوندي. کنم، دوست من می درك". او قطره اشکی ریختي  ریچارد بر روي پوزه
 حاال حالت خوب میشه؟. توي تاریخهاي  تر از هر قهرمان دیگه تر و نجیب تو قهرمانی هستی که شریف. نجات دادي

  "تونی دوباره پرواز کنی؟ می

اونقدرا که به نظر . شم به مرور خوب می. ولی نه تا حدود یه ماه. کنم می من دوباره پرواز". کرداي  اسکارلت با ضعف خنده
  ".اعم بد نیستمیاد اوض

 ازتون. ما رو نجات دادهي  اون همه. اسکارلت دوست منه". ریچارد به سمت افسرانی که در پشت سرش بودند رو کرد
همونطور ازش محافظت کنید . هر چی الزم داره براش فراهم کنید، تا زمانی که بهبود پیدا کنه. خوام که براش غذا بیارید می

  ".کنید می که از من محافظت

  .رفتندها  به روي قلبها  شتم

تونم به  می و باید بدونم که چطور. همین االن. من یه اسب الزم دارم، یه اسب قوي". ریچارد بازوي ژنرال را گرفت
  ".آیدیندریل برسم

  "!مسیر آیدیندریل رو براي لرد رال بیاري  تو، برو نقشه! یه اسب قوي بیارید، همین االن". ژنرال رویش را گرداند

  .ریچارد رویش را به سمت اژدها برگرداند. فرادي شروع به دویدن کردندا

  ".کشی، اسکارلت می خیلی متأسفم که تو داري درد

  ".بیا اینجا، اینطرفو نگاه کن. جراحتم اونقدرا دردناك نیست". اسکارلت در اعماق گلویش پیچیدي  خنده
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دم ي  ریچارد از دیدن یک تخم که در میان حلقه. آن سمت آمدسر اسکارلت به همراه گردن بلندش، به دنبال ریچارد به 
  .زده شد اسکارلت گذاشت شده بود، شگفت

بهتر که همون اصالً . بیشتر ضعفم بخاطر همینه. من تازه زایمان کردم". یک چشم بزرگ و زرد به ریچارد نگاه کرد
  ".مجبورم تا یه مدت پرواز نکنم

کرد، به  می همانطور که ریچارد تماشا. را به آن کشیداش  با مالیمت پنجه. اسکارلت بر روي تخم اندکی آتش افروخت
  .توانند به زندگی ادامه دهند می زیبایی زندگی فکر کرد و اینکه چقدر خوشحال است که دیگران

ستانش د. توانست جلوي وحشت ناشی از آن را بگیرد نمی .شد آمد، مرتباً در ذهنش تکرار می می تبري که پایین اما تصویرِ
  .آمدند می به سختی و منقطعهایش  نفس. این اتفاق ممکن بود در همین لحظه در حال رخ دادن باشد. لرزیدند می اختیار بی

این . اینجا، لرد رال، آیدیندریله". او نقشه را جلوي ریچارد گرفته و اشاره کرد. باالخره مردي دوان دوان با یک نقشه آمد
  ".کشه می ولی طی این مسیر براي شما چند هفته طول. سریعترین مسیر به اونجاست

ریچارد کوله و کمانش را از . ریچارد نقشه را درون پیراهنش چپاند و همزمان سربازي دیگر با یک اسب به سمت آنها تازاند
  .ها، جایی که به هنگام برخورد اسکارلت با زمین در آنجا پرتاب شده بودند، برداشت روي برف

توي خرجین ". افسار اسبِ عضالنی را نگه داشت و ریچارد به سرعت وسایلش را به زین اسب قالب کردژنرال تریماك 
  "گردید، لرد رال؟ کی برمی. اسبتون غذا هست

 توانست ببیند، تبري بود که پایین می تنها چیزي که. رفت می کرد و همزمان به هزاران جهت می ذهن ریچارد در غبار کار
  .آمد می

و به دفاع از باغ زندگی ادامه . تا اونموقع خودتون به کارا برسید. هر وقت بتونم. دونم نمی". روي زین پرید به سرعت بر
  ".به هیچکس اجازه ندید که اونتو بره. بدید

  ".قلب ما با شماست. امیدوارم به سالمت برگردید، لرد رال"

بزرگی که براي او باز هاي  و با نهایت سرعت از میان دروازهرفتند و ریچارد اسب قدرتمند را تازاند ها  به روي قلبها  مشت
  .شده بودند، عبور کرد
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  مصت و نهشفصل 

  

  

ها غلت  وقتی چند دور در میان برف. ادفرستاسب در زیر پایش افتاد و مرد، ریچارد زیر لب نفرینی ناگهان هنگامی که 
دردي از اندوه . جان و عرق کرده نمود ، شروع به برداشتن وسایلش از روي حیوان بیایستاد باالخره بر روي پاهایشخورده و 

  .ین حیوان هر چه در توان داشت را در اختیار او گذاشته بودرا براي این اسب احساس کرد، ا

به سادگی در جاي ها  بعضی اسب. بود اده بودند، از دست ریچارد خارج شدهکه در زیر پایش جان دهایی  حساب تعداد اسب
. دویدند نمی دیگر بعضی سرعتشان را در حد راه رفتن معمولی کم کرده و. داشتند خود توقف کرده و دیگر قدم از قدم برنمی
  .داایست کردند، تا آنکه قلبشان از حرکت می می بعضی هر آنچه در توان داشتند را عرضه

ها  رد، و سعی کرده بود براي مدتی در کنار آنها راه بیاید تا اسبآو ها فشار می دانست که بیش از حد به اسب می ریچارد
. کافی آهسته حرکت کرده و یا به آنها استراحت دهدي  ر کند تا به اندازهتوانست خودش را وادا نمی استراحت کنند، اما اصالً
بعضی مالکین مایل نبودند اسبشان . کرد می ایستاد، ریچارد اسبی دیگر پیدا می مرد، یا از دویدن باز می هنگامی که یک اسب

  .داشت ها پرتاب کرده و اسب را برمیریچارد یک مشت طال به سمت آن. خواستند با او بیشتر چانه بزنند می را بفروشند و

کرد،  می در مدتی که اسبش استراحتگاهی اوقات . کم خورده و خوابیده بودخیلی . افتاد می خودش از خستگی داشت از پا
  .هنگامی که مجبور بود اسبی جدید پیدا کند، فقط دویده بود. در کنار حیوان پیاده راه آمده بود

را ترك کرده بود، دو  هارا دياز زمانی که . انداخته و با سرعتی متعادل شروع به دویدن نمودریچارد کوله را بر دوش خود 
  .دانست که باید نزدیک به آیدیندریل باشد می .گذشت می هفته

براي اش  رسید آنقدر مهم باشد که عجله نمی به نظراي  گذشت، به گونه می این حقیقت که اکنون دو هفته از روز یلدا
کافی عجله کند، این کار کیالن را ي  توانست به اندازه می رسید که اگر می برایش اینگونه به نظر. کیالن مهم بود رسیدن به
 .باعث میشد تا زمان براي او صبر کنداي  کرد، به گونه می رسید که اگر نهایت تالشش را می داد، به نظرش می نجات
  .این را بپذیرد که دیر رسیده بودتوانست  نمی



٣ 

 

 

در مقابلش، در زیر نور درخشان خورشید، آیدیندریل قرار . نفس زنان متوقف شد باالي یک بلندي در میان راه، نفس در
ریچارد از میان . توانست دیوارهاي خاکستري رنگ دژ جادوگران را ببیند می آنسوي شهر،هاي  کوهي  بر روي دیواره. داشت
  .به دویدن ادامه دادها  برف

کردند، و مردمی که اینجا و آنجا  می ز مردم بودند، مردمی که در هواي سرد بعدازظهر با عجله حرکتمملو اها  خیابان
کوبیدند تا آنها را کمی گرم نگه  می دادند، پاهایشان را به زمین می ایستاده و همانطور که اجناسشان را در معرض فروش قرار

اند،  مردم بخاطر شمشیر حقیقت به او خیره شده هنگامی که متوجه شد. دکر می ریچارد با عجله از کنار تمام آنها عبور. دارند
  .رداي مریسویتش را بر روي آن کشید

تیرکی عرضی . در کنار مسیر ایستاده و تیرکی چوبی را به حالت عمودي بر زمین تکیه داده بود کمی جلوتر، یک دستفروش
 هنگامی که ریچارد متوجه شد که مرد چه چیزي را فریاد. ان بودندباریک از آن آویزهایی  بر باالي آن قرار گرفته و رشته

  .زند، ذهنش ناگهان از میان غبار بیرون آمد می

پلیدش کنده ي  درست از روي کله! و بخریدگیر اعترافیه دسته از موهاي مادر ! گیر اعترافموهاي ": کشید می مرد فریاد
  "!و نشون بدیدگیر اعترافاي آخرین هاتون موه به بچه! دیگه خیلی باقی نمونده! شده

ریچارد تمام آنها را از روي چوب برداشته و همه را . آنها موهاي کیالن بودند. چشمان ریچارد بر روي موهاي بلند قفل شدند
را در پیراهن مرد . ، ریچارد او را به دیوار کوبیددعوا کندهنگامی که مرد خواست با او مقابله کرده و . درون پیراهنش چپاند

  .مشت خود گرفته و او را کامالً از روي زمین بلند کرد

  "!اینا رو از کجا آوردي؟"

مرد  ".اینا مال منه. بعد از اینکه موهاشو بریده بودن، خیلی منصفانه خریدمشون. از اونا خریدم تا بفروشمشون. از شورا... از "
  "!دزدآي  !دزد". کمک کرد تبا فریاد درخواس

. مردم متفرق شدند. ی خشمگین از مردم جمع شدند تا از مرد دفاع کنند، شمشیر از غالفش بیرون آمدهنگامی که گروه
  .دستفروش از ترس جانش گریخت

رفت، با وجود اینکه شمشیر را کنار گذاشته بود، اما خشمش در حال  می هاگیر اعترافهمانطور که ریچارد به سمت قصر 
گفت که قصر  می به یاد آورد که کیالن به او. وي زمین وسیع مقابلش پهن شده استدید که بر ر می قصر را. ازدیاد بود
  .شناخت که گویی خودش پیش از این آن را دیده بود می شکوه این قصر را آنچنان. ها بسیار باشکوه استگیر اعتراف
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اسمش چه . نه، سرآشپز. یک آشپزي  رهزنی در این قصر گفته بود، درباي  آورد که کیالن به او درباره می این را نیز به یاد
  .بانو ساندرهولت. بود؟ ساند چی؟ ساندرهولت، همین بود

ر از مردمی که یک سالن پ. با عجله از در وارد شد. بوي غذاي در حال طبخ، او را به سمت ورودي آشپزخانه هدایت کرد
خواست کاري به کار او داشته  نمی د که هیچکسکامالً واضح بو. مشغول به کار بودند، با دیدن او خود را عقب کشیدند

  .باشد

  "!ساندرهولت کجاست؟! بانو ساندرهولت! ساندرهولت": ریچارد فریاد زد

د، زنی الغر شپیش از آنکه ریچارد بیشتر از ده قدم در آن راهرو حرکت کرده با. مردم با اضطراب به یک راهرو اشاره کردند
  .با عجله آمدراهرو از سمت دیگر 

  "کنه؟ می کی منو صدا! چی شده؟"

  ".من": ریچارد گفت

تونم برات انجام بدم، مرد  می چه کاري": با لحنی ناآرام پرسید. اخم پیرزن به نگاهی از تعجب و آشفتگی تبدیل شد
  "جوون؟

تونم  می کجا. کیالن". کرد که چندان موفق شده باشد نمی گرچه فکر. ریچارد تالش کرد تا تهدیدي در لحنش نباشد
  "پیداش کنم؟

همون تو شبیه . تو بهم گفته بودي  کیالن درباره. تو باید ریچارد باشی". زن تقریباً به مانند پیشبندش سفید شدي  چهره
  ".چیزي هستی که اون توصیف کرد

  "!اون کجاست؟! آره"

این حکم . و به مرگ محکوم کردشورا اون. متأسفم ریچارد": با لحنی آهسته گفت. بانو ساندرهولت آب دهانش را قورت داد
  ".توي جشن روز یلدا اجرا شد

  .یک فرد صحبت کرده باشندي  باورش نمیشد که هر دوي آنها درباره. ریچارد همانطور ایستاده و به زن الغر نگاه کرد
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تو حتماً . ن آمنلکیال گیر اعترافمادر . هگیر اعترافمن منظورم مادر . فکر کنم اشتباه متوجه شدي": ریچارد به سختی گفت
 قسم. تونستم سریع اومدم می من تا جایی که. تونه مرده باشه نمی کیالنِ من. کنی می یه نفر دیگه صحبتي  داري درباره

  ".خورم که سریع اومدم می

 .را پاك کند و همانطور به ریچارد خیره شده بودهایش  او سعی کرد با پلک زدن اشک. شدند می چشمان پیرزن پر از اشک
  .به آرامی سرش را به اطراف تکان داد

بذار برات . به نظر میاد که حسابی گشنه باشی. بیا، ریچارد". پیچی شده بود به پهلوي ریچارد گذاشتیک دست را که باند
  ".یه کاسه سوپ بریزم

  .ریچارد کوله، کمان و تیردانش را بر روي زمین انداخت

  "شوراي مرکزي اونو به مرگ محکوم کرد؟"

شوراي مرکزي حکم رو دوباره . اون فرار کرد، ولی دوباره دستگیر شد". زن سرش را به نشان تأیید اندکی تکان دادپیر
و بعدش تمام اعضاي شورا با لبخند وایستادن و مردم تشویقشون . موقع اعدام کردن تکرار کرد... جلوي مردم، موقع گردن 

  ".کردن

  "...ن زن قوي و باهوشیهاو. شاید کیالن دوباره فرار کرده باشه"

لطفاً . من خودم اونجا بودم": بانو ساندرهولت در حالی که اشک از صورتش به پایین جاري بود، با صدایی شکسته گفت
  ".من دوستش داشتم. شناختم من کیالنو از وقتی که به دنیا اومده بود می. مجبورم نکن بهت بگم که اونجا چی دیدم

ریچارد احساس . داشت می باید راهی وجود. بازگشت و به موقع رسیدن به کیالن وجود داشت راهی براياي  شاید به گونه
  .کرد می تب و سرگیجه

. ریچارد مجبور بود براي متوقف کردن محافظ، اجازه دهد تا او کشته شود. کیالن مرده بود. او خیلی دیر رسیده بود. نه
  .او را شکست داده بود ،پیشگویی

  "شورا کجاست؟". را به هم سایید هایش ریچارد دندان

به انتهاي راهرو اشاره کرده و به ریچارد اش  با یک دست باندپیچی شده. باالخره بانو ساندرهولت نگاهش را از او برگرفت
  .آدرس داد
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چ االن دیگه هی. کنم ریچارد، منم اونو دوست داشتم می خواهش". بانو ساندرهولت دوباره رویش را به سمت ریچارد کرد
  ".تونی هیچ کاري انجام بدي نمی تو. کاري نمیشه کرد

اهتزاز  رش بهکرد، رداي مریسویت در پشت س می اما ریچارد پیش از آن راه افتاده بود و همانطور که در طول راهرو حرکت
از فضاي  رفت، تنها آنمقدار می که با سرعت در مسیري که بانو ساندرهولت نشان داده بود پیش حال هماندر . درآمده بود
یرش در هنگام فراخوانده کرد، که ت می ریچارد آنگونه به سمت تاالر شورا حرکت. دید که الزم و ضروري بود می اطرافش را

  .دنمو می شدن هدف، به سمت هدف پرواز

 عتنایی به اودانست که آیا نگهبانان نیز ا نمی اصالً. کرد نمی نگهبانان در همه جا بودند، اما ریچارد به آنها هیچ اعتنایی
صداي . کرد می تنها با یک هدف و با عزمی راسخ به سمت هدفش پرواز. کنند یا نه، و اصالً برایش اهمیتی نیز نداشت می

  .بودها  به سختی متوجه حضور سربازان بر روي بالکن. جنب و جوش سربازان را در اطراف خود و در راهروهاي فرعی شنید

همانطور که ریچارد با سرعت در راهرو . ستون در اطرافش، درهاي سالن شورا قرار داشت در انتهاي راهرویی با دو ردیف
تنها . ریچارد فقط در حدي مبهم متوجه حضور آنها بود. داشت، مردانی به جلوي در آمدند و راه او را سد کردند قدم برمی
  .دید، درها بودند می چیزي که

سربازها در مقابل درها صف . اما جادو با تمام قدرت در وجودش جریان داشتشمشیرش هنوز از غالف خود خارج نشده بود، 
با اخمی غضبناك اش  رداي سیاهش در پشت سرش به اهتزاز درآمده بود و پیشانی. ریچارد حرکتش را آهسته نکرد. کشیدند

  .کرد می چروك خورده بود و مستقیم به جلو حرکت

کنار به خواست تا این سربازها از سر راهش  می او. ریچارد به حرکتش ادامه داد. سربازها حرکت کردند تا او را متوقف کنند
چشمش دید که ي  از گوشه. شدید را حس کردي  ریچارد تکانه. قدرت به طوري غریزي و بدون تالشی آگاهانه آمد. روند

  .خون به مرمرهاي سفید دیوار پاشیده شد

سوراخی بزرگ که تقریباً دو برابر  ي از آتش در حاشیهاي  میان حلقهبدون اینکه حتی در یک قدم مکث کرده باشد، از 
درشتی از سنگ، از میان هوا پرتاب شدند و خطی از دود را در پشت سر به جاي هاي  تکه. درها بود، داخل شدي  اندازه

پرتاب شده و پرواز  یکی از درها در حرکتی قوسی شکل در میان هوا. بارید می آوار و خاك در همه طرف ریچارد. گذاشتند
ر خورد و  می کرد و درب دیگر به مانند درب یک قوطی بر روي زمین به دور خود چرخیده و همینطور بر کف سالن شورا س

رد شده همراهش بودندهاي  از زره و سالحهایی  تکه   .خُ

بدون هیچ رحم و مکثی به  همانطور که ریچارد. در انتهاي سالن، مردانی در پشت یک میز منحنی با عصبانیت ایستادند
  .منحصر به فرد فوالد، در فضاي سالن وسیع پیچید زنگ. رفت، شمشیرش را کشید می پیش
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خوام  می همین االن! هستم 1من عضو عالی شورا، سورستان": مردي که در مرکز میز و بر روي بلندترین صندلی بود گفت
  "!بدونم که معنی این تجاوز به سالن شورا چیه

  "نداده باشه؟ گیر اعترافآیا کسی از شما هست که رأي به حکم اعدام مادر ". هنوز در حال آمدن بودریچارد 

این ! نگهبانا! این شورا محکوم شدي  به صورت قانونی و با اتفاق آراء، بوسیله! اون به جرم خیانت محکوم به مرگ شد"
  "!مردو از اینجا ببرید

اعضاي شورا . دویدند، اما ریچارد دیگر به سکوي شورا نزدیک شده بود مردانی از اطراف سالن وسیع به سمت او
  .چاقوهایشان را بیرون کشیدند

. تقسیم کرد از گوش تا میان پاها، به دو نیمه شمشیر، سورستان راي  تیغه. ریچارد با فریادي از خشم به باالي میز پرید
چند نفر از مردها سعی کردند تا با چاقوي خود به ریچارد . شوندتاباندن شمشیر به دو سمت باعث شد تا سرهایی از بدن جدا 

یافت، حتی آنهایی که سعی در  می تمام افراد رداپوش را ،شمشیر. حتی نزدیک به میزان کافی نبودآنها سرعت . حمله کنند
نیمی از مسیر را به سمت توانسته باشند ها  ظرف چند ثانیه همه چیز تمام شده بود، حتی پیش از آنکه نگهبان. فرار داشتند

  .ریچارد طی کرده باشند

. در چنگال خشمی غیرقابل کنترل ایستاده بود و شمشیر را در هر دو دست نگه داشته بود. ریچارد دوباره به روي میز پرید
  .خواست تا آنها به سمتش بیایند می دلش. به نزدش بیایندها  منتظر بود تا نگهبان

 تصمیم بگیرید که! اونا بهاي قتل رو پرداخت کردن! رو به قتل رسوندن گیر اعترافها مادر این مرد! من جستجوگر هستم"
  "!رستی و عدالت باشیدخواید در طرف قاتالي مرده باشید، یا اینکه در طرف د می

. دندباالخره در جاي خود متوقف ش. انداختند می مردان حرکتشان را کندتر کردند و زیرچشمی به یکدیگر نگاهي  حلقه
یکی از مردها به سوراخی که در محل درها بر روي دیوار ایجاد شده بود نگاه کرد، و . نفس زنان ایستاده بود ریچارد نفس

  "تو یه جادوگري؟". سپس نگاهی به آوارِ پخش شده بر روي زمین انداخت

  ".فکر کنم هستم. آره". ریچارد نگاهش را به چشمان مرد دوخت

من . نیستیم که جادوگرا رو به مبارزه دعوت کنیماي  ما کاره. این قضیه به جادوگرا ربط داره". دمرد شمشیرش را غالف کر
  ".که خودمو بخاطر چیزي که ربطی بهم نداره به کشتن نمیدم

                                                             
١ Thurstan 
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و ها  ظرف مدت کوتاهی، تمام سالن با صداي تق و توق بازگشت فوالد به غالف. یک نفر دیگر نیز شمشیرش را غالف کرد
در مدت چند دقیقه، در . کرد می آنها را منعکسي  صداي چکمه ،سربازان شروع به رفتن کرده و فضاي تاالر. پر شدبندها، 

  .تمام تاالر وسیعِ شورا، کسی به جز ریچارد نبود

 آن صندلی تنها چیزي بود که خون از آن. بود خیره شدها  از روي میز به پایین پرید و به صندلی بلندي که در وسط صندلی
در این صندلی نشسته  باید قبالً می کیالن. باشد، صندلی کیالن باشد گیر اعترافباید صندلی مادر  می آن صندلی. چکید نمی
  .باشد

انجام به او هر آنچه که باید انجام میشد را . همه چیز تمام شده بود. ریچارد با حرکتی خشک شمشیرش را غالف کرد
  .ده بودرسان

ریچارد همه چیز را فدا کرده بود تا کار درست انجام . آنها کیالن را تنها گذاشته بودند. گذاشته بودندارواح خوب او را تنها 
  .شود، و ارواح خوب هیچ کاري براي کمک انجام نداده بودند

  .تمام ارواح خوب را به محافظ

 د با خود تصمیم گرفت کهشمشیر جادو داشت؛ ریچار. به شمشیر حقیقت فکر کرد. ریچارد بر روي زانوانش فروافتاد
  .، حساب کنداشتدش انجام جام کاري که اکنون نیاز بهاي انتواند بر روي شمشیر بر نمی

  .در عوض چاقویی که بر روي کمرش بود را بیرون کشید

  .او هر کاري که باید انجام میشد را انجام داده بود

  .گذاشتاش  ریچارد نوك چاقو را بر روي سینه

موهاي کیالن، همان موهایی . روح، نگاهش را پایین آورد تا اطمینان بیابد که نوك چاقو بر روي قلبش بودبا دقتی سرد و بی
مویی که کیالن به او داده بود را ي  ریچارد دسته. پیراهنش بیرون زده بودندي  که ریچارد از مرد دستفروش گرفته بود، از لبه

  .از جیبش بیرون کشید

خواست تا زجر و  می ریچارد فقط. اده بود تا به او یادآوري کند که همیشه او را دوست خواهد داشتکیالن آن موها را به او د
  .درد غیرقابل کنترلش را پایان دهد

 --------------------------  
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  ".خواد تو رو ببینه می .اون بیدار شده": شاهزاده هارولد گفت

نگاهی سرد به جادوگري انداخت که در کنار آدي بر . ان برگرفتدرون آتشدهاي  کیالن باالخره نگاهش را از روي شعله
د حافظه رچهاگ. ک صندلی چوبی نشسته بودروي ی آدي هنوز . را بدست آورده بود، اما آدي هنوز آن را بازنیافته بوداش  زِ

  .شناخت و هنوز کور بود می خودش را به عنوان الدا

از ترس یورش و رسیده بودند، اینجا  خانه مهمانهنگامی که به این . دغذاخوريِ تاریک را طی کر عرض سالنکیالن 
در مسیر فرارشان از آیدیندریل، این شهر کوچک مکان . متروکه بود، درست مانند باقی شهرکامالً  پیشروي نیروهاي کلتون
  .ت و اندکی گرما پیدا کنندآنها نیاز به استراحي  دو هفته فرار مداوم باعث شده بود تا همه. خوبی براي استراحت بود

گروه کوچک آنها که متشکل از زِد، آدي، ایهرن، جبرا، چاندلن، اورسک و کیالن بود، یک هفته پس از خروج از آیدیندریل با 
شاهزاده هارولد و تعدادي از مردانش توانسته بودند از قتل . گروه نظامی کوچکی به رهبري شاهزاده هارولد مواجه شده بود

هنگامی که ملکه سیریال را براي اعدام . وهایش در آیدیندریل بگریزند و به انتظار فرصتی در کمین نشسته بودندعام نیر
مردمی که براي دیدن  باکانه انجام داده بود و در میان آشفتگیِ کردن بیرون آورده بودند، شاهزاده یک یورش سریع و بی

  .بوداعدام آمده بودند، خواهرش را از دست جالد ربوده 

  .برخورد کرده بودنداش  چهار روز پس از ملحق شدن به شاهزاده هارولد، با سروان رایان و نهصد نفر نیروي باقیمانده

این کار برایشان بهاي سنگینی داشت، اما نهایتاً مأموریت خود . آنها ارتش محفل امپراتوري را تا آخرین نفر از بین برده بودند
  .را به اتمام رسانده بودند

را تقویت کرده و باال ببرد، اگرچه که این را در اش  کیالن به آن سربازان جوان، نتوانسته بود روحیه حتی افتخار کردنِ
  .رفتارش با آن مردان بروز نداد

سیریال به . نشستاش  تخت خواهر ناتنیي  را درون لگن خیس کرده و چالند، بر لبهاي  کیالن پس از آنکه تکه پارچه
نطور که هر از چندي به این حال میشد، اگرچه که همیشه پس از مدت کوتاهی مجدداً به میان بهت و هوش بود، هما

 شنید، و هیچ چیزي نمی دید، هیچ چیزي را نمی هنگامی که سیریال در آن حالت بود، هیچ چیز را. گشت حسی خود برمی بی
  .او فقط به روبرو خیره میشد. گفت نمی

. ن بود که سیریال به هوش استآسیریال خوشحال بود، چرا که معنایش هاي  بر روي گونهکیالن اکنون از دیدن اشک 
وقفه جیغ  سیریال یا بی تادیدن هر مردي باعث میشد . توانست با او صحبت کند می هنگامی که او هوشیار بود، فقط کیالن
  .حسی بازگردد بکشد و یا اینکه مجدداً به حالت بی
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کیالن، به اون چیزي ". کشید، سیریال  بازوي کیالن را چنگ زد می خنک را بر روي پیشانی اوي  ههمانطور که کیالن پارچ
  "که گفته بودم فکر کردي؟

  ".تو ملکه هستی، خواهرم. گالیا باشمي  خوام ملکه نمی من". کیالن پارچه را عقب کشید

بازوي کیالن را  ".ت چنین چیزي رو ندارممن االن صالحی. ما به یه رهبر نیاز دارن کنم کیالن، مردمِ می خواهش"
  ".کیالن، تو باید این کارو براي من انجام بدي، بخاطر مردم انجام بدي". اشک از چشمانش سرازیر شدند. تر فشرد محکم

  ".بینی می سیریال، همه چیز درست میشه، حاال". او را با پارچه پاك کردهاي  کیالن اشک

  ".تونم رهبري کنم نمی من االن". شکمش گرفت سیریال یک مشتش را محکم بر روي

اگر چه که اونا با من همون کاري رو نکردن که با تو کرده بودن، ولی . کنم می باور کن درك. کنم می سیریال، من درك"
مطمئن باش بهتر میشی، بهت قول . ولی تو خودت حالت بهتر میشه. کنم می من درك. منم توي اون سیاهچال بودم

  ".میدم

  "و حاال تو ملکه میشی؟ بخاطر مردممون؟"

  ".فقط تا وقتی که تو نیروي خودت رو بدست بیاري. اگرم موافقت کنم، فقط براي یه مدت موقت هست"

. کنم می خواهش... نه ". هق گریست و صورتش را به بالش فشرده و مخفی کرد سیریال هق "...نه": سیریال با ناله گفت
  "...هن. ارواح عزیز، کمکم کنید

حرکت شد  بدنش شل شده و به مانند یک مرده بی. به میان توهمات و خاطراتش رفته بود. و سپس سیریال دوباره رفته بود
  .او را بوسیدي  کیالن گونه .و به سقف باالي سرش خیره ماند

  "حال خواهرم چطوره؟". شاهزاده هارولد در تاریکیِ بیرون در منتظر مانده بود

  ".باالخره حالش خوب میشه. ولی امید داشته باش. بلهمتأسفانه مثل ق"

  ".ست اون ملکه. خواد رو انجام بدي می کیالن، تو باید همون کاري که اون"

  ".شاه باشی؟ اینطوري بیشتر با عقل جور درمیادپادتونی  نمی چرا تو خودت"
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تونم  نمی م نگران مسئولیت شاه بودن هم باشم،اگه بخوا. میانه، ادامه بدم من باید به نبرد براي مردمم، براي تمام سرزمین"
که خودم بلدم به مردمم اي  خواد به همون شیوه می من یه سربازم، و دلم. تمام وقت و انرژیم رو براي این مبارزه صرف کنم

ي  ملکهتو یه آمنل هستی، دختر شاه وایبرن هستی؛ تو باید . این کاریه که از اول براي من تعیین شده بوده. خدمت کنم
  ".گالیا باشی

که یک عمر هایی  ترك کردن عادت. یی وجود نداشتعقب بزند، اما مواش  کیالن خواست تا موهاي بلندش را به روي شانه
  .اند، سخت بود به آنها خو گرفته بود، اینکه یادش بماند که موهایش کوتاه شده

  ".کنم می روش فکر": افتاد گفت می کیالن همانطور که به راه

خیره شد و چیزهایی که زمانی ها  یک بار دیگر در مقابل آتشدان، تنها منبع نور در سالن غذاخوري ایستاد و به میان شعله
  .گذاشتند می همه از او اجتناب کرده و او را به حال خود تنها. شوند می زنده بودند را تماشا کرد که به خاکستر تبدیل

د در   .کرد می فاخر عادتهاي  تازه داشت به زِد در آن لباس. ایستاده است شکنار پس از مدتی کیالن متوجه شد که زِ

  ".بیا یه جرعه از این چایی معطر بخور". زِد فنجانش را به سمت او گرفت

  ".نه، ممنونم". باال نیاوردها  کیالن نگاهش را از روي شعله

  ".تقصیر تو نبوده. تا ابد خودت رو مقصر بدونی رتونی همینطو نمی کیالن،". زِد فنجان را در میان کف دو دستش چرخاند

  "یادت میاد؟. کردم، دیدم وقتی بهت گفتم که چه کار نگاه توي چشمات رو. ادوگردروغ گفتن اصالً بهت نمیاد، ج"

فقط دونی که من تحت طلسمی بودم که اون سه تا ساحره ایجاد کرده بودن و  می خودت. قبالً اونو برات توضیح دادم"
تونست این کار رو انجام بده، ولی وقتی که خشم شدید ایجاد  می خشم شدید. تونست اونو بشکنه می شوك روحی شدید

قبالً بهت گفتم که چقدر بابت . بشه، باید بهش اجازه داده بشه که بدون هیچ کنترلی طغیان کنه، تا بتونه طلسم رو بشکنه
  ".کاري که باهات کردم متأسفم

  ".خواست منو بکشی می تو دلت. ي چشماتو دیدممن نگاه تو"

  "...گیر اعترافمن مجبور بودم اونطوري رفتار کنم، مادر ". زِد از زیر ابروهایش او را نگریست

  ".نیستم گیر اعترافبهت گفته بودم، من دیگه مادر . کیالن"
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و . یه اسم باعث تغییر شخصیتت نمیشه انکار کردن. خواد بزار، ولی تو کسی نیستی جز خودت می اسم خودتو هر چی دلت"
براي اجراي یه طلسم مرگ، کسی که قراره طلسم بشه . همونطور که بهت گفته بودم، اون کار رو هم مجبور بودم انجام بدم

  .کنه نمی باید متقاعد بشه که قراره بمیره، وگرنه طلسم کار

لسم مرگ استفاده کنم، بنابراین خیلی ساده از همون منو برگردوند، فهمیدم که باید از یه طي  حافظه ،وقتی که خشم"
اگه به اون شکل . از روي ناچاري بود کارم اون. افتاد استفاده کردم تا مقدمات ضروري رو انجام بدم می اتفاقی که داشت

  ".کردن که گردن زدن تو رو دیدن نمی کردم، مردم باور نمی رفتار

  .برد نمی تا زمانی که زنده بود، هرگز سردي تماس طلسم مرگ را از یاد. لرزیدکیالن با بخاطر آوردن آن جادو به خود 

 باید با کشتن اون مردا منو نجات. کردي می تو باید در عوض از جادوت براي نابود کردن اون شوراي خبیث و پلید استفاده"
  ".دادي می

اگه اون . جا بودن، جنون نفرت به جونشون افتاده بودافرادي که اوني  همه. اي دونستن که تو هنوز زنده می و اونوقت همه"
. کنه نمی اینطوري هیچکس تعقیبمون. کردن می هزار نفر از مردم ما رو تعقیبها  کردم، اونوقت تمام ارتش و ده می کارو
  ".تونیم کارهایی که باید انجام بشه رو راحت انجام بدیم می حاال

  ".ارواح خوب ندارمهاي  گه کاري به مسیر و آرمانمن دی. تونی به کارات ادامه بدي می تو"

ستلند اومدي تا منو خود تو بودي که پاییز گذشته به وِ. افته می دونی که اگه ما تسلیم بشیم چه اتفاقی می کیالن، خودت"
و براي کمک و کمک کردي تا من متقاعد بشم که اگه ما براي خوبی و براي جادو ن. پیدا کنی و دقیقاً همین حرفو بهم بگی

  ".شدهدشمن  دیمقتیچ جنگی، بدون ه پیروزيکردن به افراد ضعیف و ناتوان نجنگیم، اونوقت 

دادم،  می ی که من داشتم ریچاردو تحویل خواهراي نورموقعاون . ارواح اینطور مصلحت دیدن که هیچ کمکی به من نکنن"
ادن که من ریچاردو زجر بدم، اجازه بدم که اون براي همیشه ازم اونا همونطور وایستادن و هیچ کاري نکردن؛ اونا اجازه د

  ".ارواح خوب طرف خودشونو انتخاب کردن، و مطمئناً طرف من نیستن. گرفته بشه

ست که به  افراد زندهي  ماست، وظیفهي  این وظیفه. باشنها  ارواح خوب نیست که محافظ و نگهبان دنیاي زندهي  وظیفه"
  ".ون رسیدگی کنیماوضاع دنیاي خودم

  ".اینا رو به یه کسی بگو که اهمیتی بده"
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تونم اجازه بدم تا این  نمی دونم که می منم ریچاردو از دست دادم، ولی. فقط االن خودت متوجه نیستی. تو اهمیت میدي"
مند رو تنها که افراد نیاز که اگه تو واقعاً همچین آدمی بوديکنی  می فکر. منحرف کنهو عدالت قضیه منو از مسیر درستی 

  "بذاره و رها کنه، ریچارد عاشقت میشد؟

  .کیالن چیزي نگفت، بنابراین زِد به تهاجمش ادامه داد

اون تو رو دوست داره چون تو با . قسمتی از عشق ریچارد به تو، بخاطر اشتیاق و شوري هست که نسبت به زندگی داري"
  ".تو قبالً این قضیه رو ثابت کردي. جنگه می که ریچاردجنگی، با همون شور و شدتی  می وجودت براي زندگیي  همه

خواستم، تنها چیزي که از ارواح خوب تقاضاش رو  می اون تنها چیزي بود که من در تمام عمرم از این دنیا و این زندگی"
کردم که من مجبورش . کنه که من بهش خیانت کردم می اون فکر. و حاال ببین خودم چه بالیی سرش آوردم. کرده بودم

 من اصالً به درد کمک کردن به کسی. ترسه می از مرگ ازش تریه قالده به گردنش ببنده، دقیقاً همون چیزي که بیش
  ".من فقط آسیب و ناراحتی به بار میارم. خورم نمی

اگه جادو از . رهدنیاي زندگی به جادو احتیاج دا. بهت گفته بودم که نباید اجازه بدیم که جادو بمیره. کیالن، تو جادو داري"
  .ضعیف میشن و حتی ممکنه از بین برنها  بین بره، تمام زندگی

بینیسیا، هیچکس انتظار چنین چیزي رو نداره، ما میریم به ا. دونه نمی نیروهایی که ما همراهمون داریمي  هیچکس درباره"
هیچکس نمیفهمه که ما . شون حمله کنیمکنیم تا دوباره به می میانه رو کنار هم جمع و بعد از همونجا نیروهاي سرزمین

  ".ابینیسیا رو از خاکستر مرگ بیرون کشیدیم

  ".ولی فقط تا وقتی که سیریال بهتر بشه. اگه باعث میشه دست از سرم برداري، من ملکه میشم! خیلی خوب"

  ".گیر اعترافبود، مادر دونی که منظورم این ن می خودت": مالیمی گفتي  زِد با لحن سرزنش کننده. آتش تق و توقی کرد

  .را ببیند شا ي داد زِد گریه نمی او اجازه. شود اش تا مانع از گریهاز گرفت داخل دهانش را گ. کیالن هیچ نگفت

این جادو عناصري رو با خودش داره که هیچ . تو جادوي منحصر به فردي داري. ا رو ساختنگیر اعترافجادوگراي باستانی "
ریچارد . نباید بذاریم که جادوت همراه تو بمیره. يگیر اعترافکیالن، تو آخرین . داره، حتی جادوي منناي  جادوي دیگه

باید ادامه پیدا زندگی و جادو . ما باید به زندگی خودمون ادامه بدیم. کاري هم نمیشه دربارش کرد. دیگه از دستمون رفته
  .کنه

  ".دنیا بديي  دو رو به آیندهتو باید یه جفت براي خودت انتخاب کنی و این جا"
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  .خیره شده بودها  هنوز، کیالن به میان شعله

  ".کیالن، تو باید این کارو بکنی تا عشق و اعتماد ریچارد به خودت رو ثابت کنی": زِد زمزمه کرد

تنها . وداورسک در کنار چاندلن به حالت چهارزانو روي زمین نشسته ب. کیالن به آرامی به سمت اتاق پشت سرش برگشت
با آن یک چشمش و اثر عمیق زخم بر روي چشم دیگرش در زیر نور آتش، سفید و آنهم کرد،  می اورسک بود که به او نگاه

کردند تا وانمود  می تمام افراد دیگرِ داخل اتاق سعی. تک حرکات کیالن را زیر نظر داشت او تک. رسید می ناهمگون به نظر
  .هستند کنند که شدیداً مشغول انجام کار خود

  ".اورسک": کیالن با صداي بلند صدا زد

اي  به حالت نیمه خم جلوي کیالن ایستاده و منتظر کلمه. مرد درشت هیکل به روي پاهایش پریده و طول سالن را طی کرد
  .از او بود، چه اینکه قرار باشد براي کیالن لیوانی چاي بیاورد، و یا کسی را بکشد

  ".من و منتظر باشاورسک، برو باال توي اتاق "

  ".بله، بانو"

توانست صداي غژغژ  می .باال رفت، کیالن به آرامی طول سالن را طی نمودها  بلند از پلههایی  پس از آنکه اورسک با پرش
  .نشست تا منتظر بماند، بشنود می اورسک بر روي آن که تخت را در هنگامی

د دست خودش را بر روي دست او گذاشته و ک پلههاي  نردهي  هنگامی که کیالن دستش را بر روي پایه ان گذاشت، زِ
یه نفري که بیشتر با عالیقت تناسب داشته تونی  می مطمئناًتو . ، الزم نیست حتماً اون باشهگیر اعترافمادر ". متوقفش کرد

  ".باشه رو پیدا کنی

  "ن چیزي به یه نفر دیگه صدمه بزنم؟همچی چرا فقط بخاطر. قدرتم لمس کردماونو با   من قبالً. کنه نمی هیچ فرقی"

من فقط دارم میگم که تو باید به مرور این . نه به این زودي. کیالن، من نمیگم که باید همین االن این کارو انجام بدي"
  ".قضیه رو قبول کنی، و باالخره یه زمانی این اتفاق باید بیفته

جادوگرا براي هزاران سال از . هم همونطوري هست که امروزه چه اهمیتی داره؟ ده سال دیگه. امروز، فردا، سال دیگه"
چرا من باید تفاوتی داشته باشم؟ بهتره که زودتر قال این قضیه رو بکنم تا تو هم خیالت راحت . ا استفاده کردنگیر اعتراف
  ".بشه
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  ".هاین، امید به زندگی. کیالن، اینطوري نیست". چشمان نمناك زِد بر روي نگاه او باقی ماند

توانست درد را در نگاه زِد ببیند، اما از این بابت هیچ  می .به پایین غلطیداش  کیالن قطره اشکی را حس کرد که از گونه
  .رحمی به او نشان نداد

دشمناي من نتونستن این کارو . این تجاوزه. کنه نمی تغییر اسم، ماهیت این کارو عوض. خواد اسمشو بذار می هر چی دلت"
  ".دوستام همچین تصمیمی رو بگیرن تا بهم تجاوز بشه الزم بودن؛ باهام بکن

  ".دونم می خیلی خوبم. می دونم عزیز جان"

  .خیره شد، اما دست زِد که بازوي او را گرفت، مانع از رفتنش شدها  کیالن دوباره به باالي پله

رو یکم قدم بزن تا به همه چیز درست فکر بکنم، میشه اول فقط یه کاري رو بخاطر من انجام بدي؟  می کیالن، خواهش"
  ".به درگاه ارواح خوب دعا کن و از اونا راهنمایی بخواه. کنی و از ارواح بخواه تا راهنماییت کنن

اونا خواستن قضایا اینطوري بشه؛ اونا تو رو فرستادن تا به اصطالح منو . من هیچ حرفی براي زدن با ارواح خوب ندارم"
  ".کنی» راهنمایی«

  ".پس این کارو بخاطر ریچارد انجام بده". او را نوازش کردي  دست الغر زِد، موهاي کوتاه شده

ي  کوچک و یخزدهي  باالخره از درب پشتی ساختمان نگاهی به بیرون، به باغچه. کیالن همانجا ایستاده و به او خیره ماند
  .شدبیرون از آنجا هوا تازه داشت تاریک می. انداخت خانه مهمانپشت 

  ".بخاطر ریچارد". کیالن قدمش را از پله پایین گذاشت

  

  هفتادمفصل 

  

  

یرون کشیده اهنش بآن موها را از پیر. کرد می موهاي بلند او را نوازشي  ریچارد در صندلی بلند کیالن نشسته بود و دسته
نست که براي چه مدت در آنجا نشسته و دا نمی .خود فرو کندي  خواست از میان موهاي او چاقو را به سینه نمیبود، چرا که 
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اما متوجه شد که هوا در بیرون پنجره تازه در حال . مشغول لمس کردن موهاي او بوده و در خاطرات کیالن غرق شده بود
  .تاریک شدن بود

و زجر، نوك چاقو  از درداي  در نشئه. صندلی قرار داد و باري دیگر چاقو را برداشتي  ریچارد با احتیاط موها را بر روي دسته
  .چاقو کامالً سفید شده بودندي  بند انگشتانش بر روي دسته. را بر روي قلبش گذاشت

  .زمانش فرا رسیده بود

  .رسید می درد به پایان. باالخره همه چیز تمام میشد

رده بود؟ با خودش ریچارد با او صحبت کي  بانو ساندرهولت چه چیزي گفته بود؟ اینکه کیالن درباره. پیشانیش چروك خورد
چیزي به عنوان آخرین پیغامِ قبل از مرگش براي شاید . فکر کرد که آیا کیالن چیز دیگري نیز به بانو ساندرهولت گفته بود

  .توانست پس از آن بمیرد می پرسیدنش چه ضرري داشت؟ ریچارد. ریچارد

. که در ردیف انبارها قرار داشت بردها  نوشیدنیباري بیرون کشیده و به درون اناش  ریچارد بانو ساندرهولت را از آشپزخانه
  .ریچارد در را بست

  "چه کار کردي ریچارد؟"

  ".قاتالي کیالنو کشتم"

  ".بذار یه چیزي برات بیارم تا بخوري. اون مردا صالحیت شورا رو نداشتن. تونم بگم که از این بابت متأسفم نمی خوب،"

  "درسته؟. من به شما گفتهي  رهولت، شما گفتید که کیالن دربارهبانو ساند. خوام نمی من هیچی. نه"

خواهد آن خاطرات را مجدداً زنده کند، اما باالخره نفس عمیقی کشیده و سرش را  نمی آمد که دلش پیرزن برمیي  از چهره
  "...کلتون . اون به خونه برگشته بود، اما اوضاعِ اینجا عوض شده بود". به نشان تأیید تکان داد

  ".کیالن بهم بگوي  برام مهم نیست که اینجا چه اتفاقی افتاده بود، فقط درباره"

کیالن رو به ناحق محکوم به انجام این جرم کردن و یه مشت جرائم دیگه، از جمله . شاهزاده فایرن به قتل رسیده بود"
  ".اعدام بشه.... اون جادوگري که مسئول دادگاه بود اونو محکوم کرد تا . خیانت

  ".گردن زده بشه": ریچارد گفت
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کیالن با کمک بعضی از دوستاش فرار کرد، و در حین فرار اون جادوگرو کشت، ". پیرزن با اکراه سرش را در تأیید تکان داد
هایی  تمام سختیي  توي اون مالقاتا، درباره. ولی براي من پیغام فرستاد و منم به مالقاتش رفتم. بعدش خودشو مخفی کرد

  ".صحبت کنه دراینبارهتا داشت دوست  يچیز هر بیش از. تو بهم گفتي  همه چیزو درباره. یده بود برام صحبت کردکه کش

  "چرا فرار نکرد؟ چرا از اینجا نرفت؟"

  ".براي اینکه به تو کمک کنه. می گفت که باید منتظر یه جادوگري به اسم زِد بمونه"

  ".و در طول این مدتی که منتظر مونده بود دستگیرش کردن". را به تنگ آورداش  سینه ،چشمان ریچارد بسته شدند و درد

اون ". کرد و پیرزن به حرفش ادامه داد می ریچارد به خط و خطوط طبیعیِ چوبِ کف زمین نگاه ".قضیه اینطوري نبود. نه"
  ".اون همون کسی بود که کیالنو تحویل داد. جادوگري که منتظرش بود برگشت

د اومد اینجا؟ زِد کیالنو تحویل نمیده که اعدام بشه". چارد باال آمدسرِ ری   ".چی؟ زِ

 اون روي سکوي اعدام، جلوي مردمی که تشویق. قطعاً خودش بود که کیالنو تحویل داد". پیرزن کمرش را راست کرد
به جالد عالمت داد تا اعدامو  کردم که اون مرد خبیث با سرش می من تماشا. کردن وایستاد و دستور اعدامو صادر کرد می

  ".اجرا کنه

هستن و به هر طرفی آشفته  دارِ بلند که زِد؟ یه پیرمرد الغر، با موهاي سفید موج". چرخید می ذهن ریچارد در آشفتگی
  "ن؟پخش شد

ل، زدیکوس زول زوراندر. خودشه" جادوگر او."  

دانست که او قادر به انجام  می دانست، اما نمی زِدي  همه چیز را درباره او. از امید در ریچارد زنده شداي  براي اولین بار، بارقه
  آیا امکان داشت؟. کارهایی مشابه این است

  "کیالن کجا دفن شده؟". پیرزن را محکم گرفتهاي  شانه

او به . شدند می ها در آن دفنگیر اعترافاو را به بیرون و در میان تاریکی برد، به حیاطی منزوي و دنج که بانو ساندرهولت 
سپس از آنجا . هیزم سوزانده شده و خود جادوگر اول بر آن نظارت کرده بوداي  کیالن بر روي تودهي  گفت که جنازه ریچارد

  .رفت تا ریچارد را با سنگ قبري بسیار بزرگ بر روي خاکستر کیالن تنها بگذارد
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مادر . کیالن آمنل«. کستري حک شده بودند کشیدریچارد انگشتانش را بر روي حروفی که در میان سنگ گرانیت خا
  ».او در اینجا نیست، بلکه در قلب کسانیست که دوستش داشتند. گیر اعتراف

آیا ممکن بود که این یک پیغام باشد؟ آیا ممکن بود که کیالن زنده باشد؟  ".او در اینجا نیست": ریچارد با صداي بلند خواند
د این کار راآیا این یک حقه از جانب زِد برا اید، براي آنکه مانع از کرد؟ شاید، ش می ي نجات جان کیالن بود؟ براي چه باید زِ

  .شورا شودي  شان از ناحیهتعقیب شدن

داد تا امیدوار شود، با این خطر که  می آیا به خود جرأت. و در مقابل مقبره بر روي زانوانش افتادها  ریچارد در میان برف
  ردد؟دوباره امیدش منقطع گ

  .دستان لرزانش را بر روي هم گذاشته و سرش را به جلو خم کرد

من جنگیدم تا به . م تا کار درستو انجام بدماشتدکردم، ولی همیشه سعی کاراي بدي دونم که در گذشته  می ارواح عزیز،"
  .صداقت و درستی حفظ کنمي  مردم کمک کنم و تا اصول شما رو درباره

  .، کمکم کنیدکنم ارواح عزیز می خواهش"

تا به حال . حداقل نه به این شکل. من تا به حال از صمیم دل و عاجزانه به درگاه شما دعا نکرده بودم تا چیزي رو بخوام"
خواید بعد از این کمکم کنید، این یک بار رو بهم  نمی کنم، حتی اگه می خواهش. هیچوقت چیزي رو با این جدیت نخواستم

  .کمک کنید

من از همه چیزم گذشتم تا کار درست انجام . تونم به زندگیم ادامه بدم نمی ارواح عزیز، اگه مطمئن نباشم، کنم می خواهش"
  ".ست یا نه بهم بگید که کیالن زنده. لطفاً این خواهش منو قبول کنید. بشه

وي زمین در مقابل خود زننده را بر ر چکیدند، نوري سوسو می از صورتش به پایینها  همانطور که سرش آویزان بوده و اشک
  .دید

  .روحی درخشان باالي سرش ایستاده بود. ریچارد نگاهش را باال آورد

  .هنگامی که ریچارد آن روح را شناخت، تمام بدنش قفل شد

 -----------------------------  
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به  رددا وحشتچه از آن ترسید آن می قسمتی از تردید و تأخیرش بخاطر این بود که. کیالن بارها در باغچه قدم زده بود
سرش را به جلو . که مقابلش بود، بهم گرفتاي  باالخره بر روي زمین زانو زده و دستانش را بر روي صخره. یقین ثابت شود

  .خم کرد

من باید بدونم که ریچارد . کنم این دعا رو مستجاب کنید می دونم که من الیق نیستم، ولی خواهش می ارواح خوب،"
  ".اینکه هنوز منو دوست داره یا نه. سالمته یا نه

  .بینم یا نه می باید بدونم که هرگز اونو دوباره". حس سوزشی که در گلویش بود را فرو برد

دونم که به شما احترام نگزاشتم، و هیچ توجیهی هم براي این کارم ندارم، جز اینکه اعتراف کنم من یه آدم  می خودم"
  .کنید، هر چیزي که ارواح خوب ازم بخوان انجام میدماگه این دعامو مستجاب . خوب نیستم

  ".بینم یا نه می کنم، ارواح عزیز، باید بدونم که آیا هرگز ریچاردمو می ولی خواهش"

در مقابلش بر روي زمین، سوسویی از نور به رقص . چکید می اشک از صورتش به پایین. سرش به پایین افتاده و گریه کرد
  .آمددر

گرماي لبخند آرامی که بر . روح درخشانی که باالي سرش ایستاده بود، نگاه کردي  اال آورده و به چهرهکیالن نگاهش را ب
  .آشنا بود را حس کرداي  روي چهره

  .اختیار، کیالن ایستاد به آرامی و بی

  "خودتی؟... واقعاً "

نا" بله کیالن، این منم، د."  

تو به جاي ریچارد . کن رال روي ریچارد گذاشته بود رو لمس کرديتو اون نشونی که دار. تو رفتی پیش محافظ... ولی"
  ".رفتی پیش محافظ

  .لبخند درخشان آرامش بخش، شادي را در قلب کیالن جاري کرد

در عوض من رفتم تا همراه کسایی باشم که شما . اون منو نپذیرفت. محافظ از کاري که من انجام دادم منزجر و متنفر بود"
  .شناسید خوب می به عنوان ارواح
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این آرامشی رو بدست بیارم که هیچوقت انتظارش رو نداشتم، تا که کاري که من انجام دادم باعث شد  درست همونطور"
فدارکاري که تو و ریچارد بدون هیچ چشم داشتی براي دیگران و براي همدیگه انجام دادید، باعث شده تا این آرامش به 

اعمالتون با من ارتباط و ي  ر دوي شما داراي هر دو طرف جادو هستید، و بوسیلهبخاطر اینکه ه. شما دو نفر بخشیده بشه
شده تا شما رو براي مدتی کوتاه، توي  ف حجاب برگردم، بهم این قدرت عطااتصال دارید، قبل از اینکه من دوباره به اونطر

  ".مکانی بین دنیاها، بهم برسونم

  .درخشان ردایش، از بازوها تا به زمین ادامه داشتندهاي  چین. ش را گشوددنا با ردایی بلند و یکپارچه و مواج، آغوش

  ".ببرمت پیش ریچاردبیا به آغوش من تا . بیا، فرزندم"

  .دنا قدم گذاشتي  کیالن، با حالتی لرزان به میان بازوان از هم گشوده

 ----------------------------  

دنیا در میان درخشش و نور . و دنا به آرامی دستانش را در اطراف او حلقه کرد ریچارد در زیر درخشش بازوان دنا ایستاده بود
خواست تا  می دانست که انتظار چه چیزي را داشته باشد، فقط اینکه حتی بیشتر از زنده بودن، دلش نمی ریچارد. ناپدید شد

  .کیالن را ببیند

  .یم تبدیل شدسفید، کمتر شده و به درخششی مالي  تشعشع شدید و مرعوب کننده

نام ریچارد را با ناله صدا . کیالن نفسش را حبس کرده و سپس خودش را در آغوش او انداخت. کیالن در مقابلش پدیدار شد
  .زده و او را محکم در آغوش گرفته بود

 ي او را حسریچارد گرما. کردند می آنها یکدیگر را در آغوش نگه داشته و بدون هیچ کالمی تنها حضور یکدیگر را احساس
  .خواست که هرگز او را رها کند نمی دلش. او را، و لرزش بدنش راهاي  کرد، نفس می

دانست که آن زمین از چیست، و برایش اهمیتی نداشت؛ آنجا به  نمی ریچارد. آنها بر روي زمین نرمِ زیرشان پایین آمدند
کیالن . ا بازوان کیالن براي همیشه به دورش باشندخواست ت می دلش. کافی محکم بود که وزنشان را تحمل کندي  اندازه

  .ریچارد گذاشتي  متوقف شد و همانطور که ریچارد او را محکم در آغوش گرفته بود، سرش را بر شانهاش  باالخره گریه

د، ریچار". او خیره شدهاي  باالخره کیالن نگاهش را بر روي صورت او باال آورد و چشمان زیباي سبزش عمیقاً به چشم
  "....خوام که مجبورت کردم اون قالده رو به گردنت  می خیلی معذرت
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یه مدت طول کشید تا من بفهمم که چقدر احمقانه . ناشتدی دالیل تکاراي  همه". ریچارد انگشتش را بر لبان او گذاشت
باعث میشه که بازم بیشتر عاشقت باشم، این . تنها چیزي که اهمیت داره اینه. کردم، و اینکه تو چقدر شجاع هستی می رفتار

  ".خودت رو فدا کردي تا منو نجات بديهاي  چون تو خواسته

  "تو چطوري اومدي اینجا؟. ریچارد من". کیالن سرش را به اطراف تکان داد

نا اومد. من به درگاه ارواح خوب دعا کردم" د."  

نا هم براي تو یه فداکاري کرده بود. منم همینطور" نشون محافظ رو گرفت تا تو زنده بمونی اون،. د دنا زندگی تو رو . قدرت
  ".اونم االن در آرامشه. به من برگردوند

  "چه بالیی سر موهات اومده؟". ریچارد دستش را بر روي سر کیالن و موهاي کوتاهش کشید ".دونم می"

  ".یه جادوگر قطعشون کرد"

  ".د اونا رو بهت برگردونهخوب پس فکر کنم که یه جادوگرم بای. یه جادوگر"

د دستش را بر روي چانهاي  شیوه. ریچارد دستش را با مهربانی بر روي موهاي او کشید را هایش  کشیده بود تا ریشاش  که زِ
د در حال انجام این کار، ریچارد نیز می به نظر. رشد دهد، به یاد آورد دانست که چگونه آن را  می رسید که فقط با تماشاي زِ

ریچارد همچنان از مرکز آرامش . شدند می کشید، موهاي کیالن بلندتر می با هر بار که دستش را بر موهاي او. دهد انجام
قبلیشان برگشته بودند، ریچارد ي  هنگامی که موها به اندازه. شدند می کشید و موهاي کیالن مرتباً بلندتر می نیرواش  درونی

  .دست نگه داشت

  "ریچارد، چطوري این کارو کردي؟". وهاي بلندش را در دست گرفت و با شگفتی به آن خیره شدبلند از ماي  کیالن دسته

  "من موهبت دارم، مگه یادت رفته؟"

کیالن کف دستش را بر روي . آورد نمی کیالن لبخند مخصوصش را زد، همان لبخندي که براي هیچ کس دیگري به چهره
  .او کشیدي  گونه

  ".همونطوري که قبالً بودي رو بیشتر دوست داشتم. یشت خوشم نمیادمتأسفم ریچارد، ولی از ر"

واقعاً؟ خوب پس، حاال که تو رو دوباره به وضع درستت برگردوندیم، باید همین کارو براي ". ریچارد یک ابرویش را باال برد
  ".منم بکنیم
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  .رامشش بیرون کشیدبه پایین کشید و دوباره قدرت را از مرکز آاش  ریچارد دستش را بر روي چانه

  "!چطور این کارو کردي؟! ناپدیدش کردي!  ریشت نیست! نیست! دریچار". کیالن با حیرت نفسش را حبس کرد

  ".من موهبت هر دو طرف جادو رو دارم"

  "بینم؟ می جادوي کاهشی؟ ریچارد، هیچکدوم از این چیزا واقعیه یا من فقط دارم خواب". کیالن با شگفتی پلک زد

  .و سپس ریچارد او را بوسید، عمیق و طوالنی

  ".به نظر من که واقعی میاد": گفتزنان نفس  ریچارد نفس

 اگه قرار باشه تو رو از من بگیرن،. تونم پیشت باشم نمی من دیگه هیچوقت. تو پیش خواهرایی. ترسم می ریچارد، من"
  "...تونم به زندگیم ادامه  نمی

  ".آیدیندریلم من توي. من پیش خواهرا نیستم"

  "!آیدیندریل؟"

بعدش مجبور بودم برم به . خواهر ورنا کمکم کرد. من قصر پیشگوها رو ترك کردم". ریچارد با تکان سرش تأیید کرد
  ".هارا دي

را که در این هایی  ریچارد تمام چیزهایی که از زمان ترك کیالن برایش اتفاق افتاده بود را به او گفت، و کیالن تمام سختی
  .توانست کارهایی که کیالن انجام داده بود را باور کند می ریچارد به سختی. دت با آنها مواجه شده بود تعریف کردم

ي هستی که تا به حال گیر اعترافتو بزرگترین مادر . يگیر اعترافتو واقعاً مادر . کنم می خیلی بهت افتخار": ریچارد گفت
  ".زندگی کرده

بینی که بزرگتر از هر چیزي هستن  میرو  اییگیر اعترافبزرگی از ي ها ن شورا و اونجا نقاشیبرگرد به راهروي جلوي سال"
  ".که من هرگز بتونم باشم

  ".دونم می اینو، عشق من، بعید"
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بوسید، گویی که از این زندگی هیچ  می کیالن نیز در مقابل او را شدیداً. داغ و احساساتیاي  بوسه. ریچارد دوباره او را بوسید
کیالن در زیر . و گردن او را بوسیدها  ها، گوش ریچارد گونه. خواست نمی یزي را بیشتر از بودن در بغل ریچارد و بوسیدنشچ

  .او نالیدهاي  بوسه

  "ریچارد، واقعاً او جاي زخم، جاي نشون دارکن رال، از بین رفته؟"

  .ریچارد جلوي پیراهنش را باز کرد تا به او نشان دهد

  ".واقعاً حقیقت داره": کنان گفت کیالن زمزمه. او را نوازش کردي  هدست کیالن سین

او کشیده و جایی که زخم پیش از این در آنجا قرار داشت را ي  دستش را بر روي سینه. او را بوسیدي  کیالن به نرمی سینه
  .ریچارد را به حالتی مکشی بوسیدي  نوك سینه. بوسید

  ".ی، ببوسمکن می بوس منم باید بتونم معادل هر جایی از منو که. نصفانه نیستم": منقطع گفتهایی  ریچارد با نفس

  ".معامله قبوله". پیراهنش را باز کردهاي  کیالن به چشمان او خیره شده و همزمان دکمه

با هر بوسه، . گذاشت می خیس بر روي بدن نرم اوهایی  او کرده و ریچارد بوسههاي  کیالن شروع به بیرون کشیدن لباس
  .تنفسش تندتر میشد

  ".کنن می کیالن، شاید ارواح خوب دارن ما رو نگاه": ریچارد خودش را عقب کشیده و به سختی گفت

  ".اگه اونا واقعاً ارواح خوب باشن، روشونو برمیگردونن". بوسیدهل داده و  ن او را به پشتالکی

از شدت نیاز ناله تا او باعث میشد ي  حس کردن جثه. بیفتدبه دوران  ریچارد سرِگرم کیالن باعث میشد تا حس کردن بدن 
رسید که آن نور، انعکاس و تأللؤي از گرماي  می به نظر. تپید هایشان می نفسدر اطرافشان، درخشش مالیم به همراه . کند

  .وجود آنها باشد

  ".االن و همیشه. دوستت دارم، کیالن آمنل". به عمق چشمان سبز او خیره شد. ریچارد بر روي کیالن غلتید

  ".و منم تو رو دوست دوست دارم، ریچارد من"

نرمش را به دور  لقه کرده و پاهايه دور گردن او حفشردند، کیالن بازوانش را ب می را به یکدیگرهایشان  همانطور که لب
  .پیچید او بدن
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  .ندزمان، آن دو یکی بود در فضاي خالیِ میان دو دنیا، در میان درخشش نرمِ مکانی بی

  

  هفتاد و یکمفصل 

  

  

انتهاي راهرویی که به سالن غذاخوري منتهی میشد، هاي  در سایه. برگشت خانه مهمانآرام به داخل هایی  کیالن با قدم
هنگامی که دیگران صداي . کرد می ، حسه بودکرد را کرخت شهنوز آن درخشش، آن گرما و ارضا و لذتی که ذهن. ایستاد
  .را باال آوردنداو را شنیدند، همه نگاهشان هاي  قدم

! از موقع غروب گم شده بودي! دیگه داره هوا روشن میشه! لعنت، دختر، تمام شب کجا بودي؟! کیالن". زِد با عجله ایستاد
  "کجا رفته بودي؟! گشتیم می تمام شب داشتیم دهکده رو دنبالت

  ".تیکوچیک پشي  همین باغچه". کیالن رویش را به عقب گردانده و با دستش اشاره کرد

  "!تو توي باغچه نبودي". بلند طول سالن را طی کردهاي  زِد با قدم

. من رفتم تا پیش ریچارد باشم. خوب، من اونجا رفتم، ولی بعدش اونجا رو ترك کردم". کیالن لبخندي نرم و رؤیایی زد
  ".اون توي آیدیندریله. زِد، اون از دست خواهرا فرار کرده

دونم که این اواخر خیلی بهت سخت گذشته، ولی تو فقط یه توهم از اون  می کیالن،". یستادزِد حرکتش را آهسته کرده و ا
  ".چیزي که خیلی آرزو داشتی رو دیدي

ریچارد  برد تا یه جایی بین دنیاها پیش منو. اونم اومد و منو برد پیش ریچارد. من به درگاه ارواح خوب دعا کردم. نه زِد"
  ".باشم

  "...ي اصالً امکانکیالن، همچین چیز"

  .چشمان زِد درشت شدند. بیرون آمده و وارد نور آتش شدها  کیالن از میان سایه

  ".چه بالیی سر موهات اومده؟ دوباره بلند شده.... چه ": کنان گفت جادوگر زمزمه
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دنش آویزان بود جلو کیالن آجیلی را که به گر ".آخه میدونی که، اون موهبت داره. ریچارد درستش کرد". کیالن لبخند زد
  ".اون گفت که دیگه الزمش نداره. ریچارد اینو بهم داد". گرفت

  "...وجود داشته باشهاي  باید یه توضیح دیگه.... ولی"

اون گفت . اوردن رو نبستیي  باز شدهي  اون گفت ازت تشکر کنم که جعبه. ریچارد بهم یه پیغامی داد تا بهت برسونم"
  ".کافی عاقل بوده که از قانون دوم جادوگري تخلف نکنهي  اندازه خوشحاله که پدربزرگش به

د جاري شدي  چروکیدهي  قطرات اشک از چهره "...پدربزرگش"   "!ریچارد جاش امنه! تو واقعاً اونو دیدي! تو اونو دیدي". زِ

رو به جاي اصلیش  ها ریچارد سنگ اشک. حاال دیگه همه چیز درست میشه. آره، زِد". کیالن زِد را در آغوش گرفت
ي افزایشی و کاهشی دوبراي این کار هر دو جااون گفت که . گفت دروازه می اون بهش. اوردن رو بستي  برگردوند، و جعبه

  ".نابود بشنها  نیاز هست، وگرنه باعث میشه که تمام زندگی

  ".اره؟ غیرممکنهریچارد جادوي کاهشی د". کیالن را در دست گرفته و او را از خود جدا کردي  زِد شانه

گفت بهت اون درسی که قبالً بهش داده بودي رو یادآوري کنم، اینکه فقط . اون یه عالمه ریش داشت و همشو ناپدید کرد"
  ".تونه این کارو انجام بده می جادوي کاهشی

ا بر یک دست الغرش ر ".تو حسابی عرق کردي، دختر". زِد جلوتر آمدي  زده شگفتي  چهره ".صد عجب عجیب و"
  "براي چی اینقدر عرق کردي؟. تب هم نداري". پیشانی کیالن گذاشت

  ".خیلی گرم بود. توي اون دنیا گرم بود. گرم بود.... خوب اونجا"

چه جور جادوگري وقتی موها رو دوباره رشد میده، درهم و . موهات همه درهم و برهمه". زِد نگاهی به موهاي او انداخت
و شاین کار. اون پسر هنوز خیلی چیزا رو باید یاد بگیره. دادم می ه بودم صاف و مرتب رشدشونبرهم رشدشون میده؟ من اگ

  ".درست انجام نداده

  ".باورکن، حسابی کارشو درست انجام داد". مکانی دوردست خیره شدند چشمان کیالن به

شما دو . ید؟ تو از سر شب رفته بوديکرد می تمام شب داشتید چکار". زِد سرش را گردانده و با یک چشم او را بررسی کرد
  "کردید؟ می تا چکار
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وقتایی . دونم نمی خوب،". خوشحال بود که دوباره موهایی بلند داشت. را حس کندهایش  توانست داغ شدن گوش می کیالن
  "کنید؟ می که تو و آدي تمام شب با هم تنها هستید چکار

را باال گرفته و یک انگشتش را به سمت اش  چانه "....خوب ما". ردگلویش را صاف ک "...خوب". زِد کمرش را راست کرد
  ".کنیم می کنیم، صحبت می ما این کارو. کنیم می هم صحبت ما با". آسمان باال آورد

ما صحبت . دید می همون کاري که تو و آدي تمام شب انجام. ما هم همین کارو کردیم". باال انداختاي  کیالن شانه
  ".کردیم

د راه یافتي  وذیانه به چهرهلبخندي م . با دستش به پشت او زد کیالن را محکم در میان بازوان الغرش فشرد و به آرامی. زِ
  ".خیلی برات خوشحالم، عزیز جان"

ایهرن لبخند زده و فلوتی کوچک از جیبش بیرون . خودش گرفته و در اطراف سالن رقصیدهاي  زِد دستان کیالن را در دست
  "!درست مثل پدربزرگش! من یه جادوگر بزرگ میشهي  نوه! من یه جادوگرهي  نوه". اد نواختکشید و آهنگی ش

د  می همگی به همراه آهنگ کف. این جشن براي دقایقی ادامه پیدا کرد و همه در این شادي و خنده سهیم شدند زدند و زِ
  .رقصید می به همراه او در اطراف سالن

لبخند . نشسته بوداي  در گوشهاي  آدي بر روي یک صندلی گهواره. کند نمی وشی شرکتکیالن یک نفر را دید که در این خ
  .نقش بسته بود و صورتش را به یک طرف گردانده بود تا صداي آنها را دنبال کنداش  غمگین کوچکی بر روي چهره

  .کیالن دستان نحیف او را گرفت. کیالن به نزد پیرزن رفته و در مقابلش زانو زد

  ".برات خوشحالم، فرزندم": تآدي گف

  ".آدي، ارواح براي تو یه پیغام فرستادن": کیالن با صداي نرمی گفت

من . متأسفم، فرزندم، ولی پیغامشون براي من هیچ مفهومی نخواهد داشت". آدي با تأسف سرش را به اطراف تکان داد
  ".یادم نمیاد که همچین زنی به اسم آدي بوده باشم

 حاال پیغامو گوش. اون دنیا خیلی مهمه که تو این پیامو بشنوي براي یکی از ارواحِ. این پیغامو برسونممن قول دادم که "
  "کنی؟ می

  ".پس بهم بگو، اگرچه که متأسفانه معناش رو نخواهم فهمید"
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ل هست"   ".این پیغام از طرف یه نفر به اسم پِ

تر  آدي اندکی کمرش را راست. آدي ناگهان متوقف شد صندلیاي  حرکت گهواره. تمام سالن در پشت سر کیالن ساکت شد
  .چشمانش پر از اشک شدند. کرد

لِ من؟". دستان آدي به دور دستان کیالن محکم شدند ل؟ یه پیغام از پِ   "از پِ

دونه که تو  می گفت بهت بگم اون. خواد تو بدونی که دوستت داره و اینکه االن روحش در آرامشه می اون. آره آدي"
دونه که تو چقدر دوستش داري و متأسفه که مجبور بودي اینقدر سختی و ناراحتی  می اون. ت بهش خیانت نکرديهیچوق
  ".اون گفت بهت بگم که خیالت راحت باشه و اینو بدون که هیچ مشکلی بین ارواحتون نیست. بکشی

جاري هایش  قطرات اشک از گونه. آدي گوشش را از جلوي صورت کیالن کنار کشید و با چشمان سفیدش به او نگریست
  .بودند

لِ من"   "دونه که بهش خیانت نکرده بودم؟ می پِ

  ".دونه و تو رو مثل همیشه دوست داره می اون. آره آدي". کیالن با تکان سرش تأیید کرد

ه برام تونی بفهمی که چقدر این قضی نمی .ممنونم کیالن". گریست، کیالن را به آغوش خود کشید می آدي همانطور که
  ".تو معناي زندگی رو بهم برگردوندي. تو همه چیزو به من برگردوندي. اهمیت داره

  ".دونم که این قضیه چقدر اهمیت داره، آدي می خودم"

  ".آره، فرزندم، شاید تو بفهمی". کرد می را نوازش ن را در آغوشش گرفته بود، پشت سرشدر همان حال که آدي سر کیال

 اگرچه که پاك. ریختند می پختن صبحانه شدند و افراد دیگر در میان خود صحبت کرده و نقشه جبرا و چاندلن مشغول
در  د و انجام این کار مانند انجامشها، کاري مهیب و ناخوشایند بود، حداقل هنوز زمستان بو کردن ابینیسیا از تمام جنازه

  .کردند می ره در کنار هم جمعمیانه را دوبا آنها از ابینیسیا تمام سرزمین. فصل بهار نبود

کند تا در پاییتخت گالیا با آنها مالقات کند، و اینکه ریچارد گفته بود که شاید پس  می کیالن به آنها گفت که ریچارد سعی
د را به وِ  در اعماق خواهران ولی فعالً آن. دنستلند برگرداند تا کاري در رابطه با خواهران تاریکی انجام دهاز آن نیاز باشد تا زِ
  .آمدند نمی دریا بوده و خطري به حساب
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ر از خوشی و گفتگوهای احساس میشد، همه مشغول اش  جاي خالیها  بود که مدت شاد یپس از غذایی خوب و مفصل که پ
  .ناآرام به نزد کیالن آمده و او را به کناري کشیداي  چاندلن با چهره. جمع کردن وسایلشان شدند

نیست که ازش اي  خواست ازتون بپرسم، ولی کس دیگه نمی دلم. ه چیزي ازتون بپرسمخوام ی می ،گیر اعترافمادر "
  ".بپرسم

  "چیه، چاندلن؟"

  ؟»سینه ها«شما توي زبونتون چطور میگید "

  "چی؟"

  ".خوب و قشنگی دارههاي  خوام به جبرا بگم که سینه می چیه؟ها  که باهاش میگید سینهاي  کلمه"

این موضوع ي  خوام، ولی قصد داشتم درباره می چاندلن، خیلی معذرت". را حرکتی دادهایش  شانهکیالن با ناآرامی و نگرانی 
  ".د که این قضیه رو بهت بگمه بود، هیچوقت نشه اتفاق افتادفکر کنم با تمام چیزایی ک. باهات یه صحبتی بکنم

  ".قشنگش خوشم میاد هاي خوام به جبرا بگم که چقدر از سینه می من. خوب همین االن بگو"

ولی . این حرف یه تحسین و تملق به حساب میاد. بین مردم لجنزار، گفتن همچین حرفی به یه زن اشکالی ندارهچاندلن، "
خیلی دور از ادب هست، . توي جاهاي دیگه، این حرف یه تملق به حساب نمیاد، بلکه یه حرف نابجا و دور از ادب هست

  ".یشتر همدیگه رو بشناسن و باهم صمیمی بشنالبته تا زمانی که دو نفر ب

  ".شناسم من اونو خیلی خوب می"

میشه توي این قضیه بهم اعتماد کنی؟ اگه واقعاً از اون خوشت میاد، پس نباید اینو . کافی نمیشناسیشي  هنوز به اندازه"
  ".بهش بگی، وگرنه اون از تو خوشش نمیاد

  "یتو بشنون؟ولی مگه زناي اینجا دوست ندارن که واقع"

مثالً تو حاضري به یه زن توي روستاي خودتون بگی که دوست داري موهاش رو وقتی که . قضیه به این سادگی نیست"
ل از روش شسته شده ببینی، اگرچه که این حرف حقیقت داشته باشه؟گ"  

  ".متوجه منظورت شدم". چاندلن یک ابرویش را باال برد
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  "ا خوشت میاد؟درباره جبراي  حاال از چیز دیگه"

  ".من همه چیزشو دوست دارم. آره". چاندلن با اشتیاق سرش را در تأیید تکان داد

  ".پس بهش بگو که لبخندش، یا موهاش یا چشماشو دوست داري"

  "ادبی نیست؟ خوب از کجا بدونم که تحسین کردن چه چیزایی بی"

  ".لباس پوشیده نشده، و اونوقت در امانیي  وسیلهخوب، فعالً فقط بچسب به چیزایی که ب". کیالن نفس عمیقی کشید

خوشحالم که دوباره ریچاردو به عنوان . گیر اعترافتو خیلی عاقلی مادر ". چاندلن با تأمل سرش را براي موافقت تکان داد
  ".کردي می جفت خودت داري، وگرنه حتماً چاندلن رو انتخاب

  .چاندلن نیز در مقابل او را به گرمی فشرد. گرفتکیالن بلند خندید و او را براي لحظاتی در آغوش 

 به سروان رایان، ستوان هابسون، برین و پیتر و افراد دیگري که: ، کیالن سري به مردان زدخانه مهماندر بیرون از 
  .آنها نیز تحت تأثیر لبخند و شادي کیالن قرار گرفتند. شناخت می

با . ز آیدیندریل فرار کرده بودند، چاندلن آن را از قصر دزدیده بودهنگامی که ا. درون اصطبل، کیالن سري به نیک زد
  .نرمی کشیدي  نزدیک شدن کیالن، اسب جنگیِ درشت هیکل شیهه

اسب  "حالت چطوره نیک؟". را مالیداش  خاکستريي  هنگامی که نیک سرش را به آرامی به بدن او زد، کیالن پوزه
  "یا رو به قصر ابینیسیا برسونی؟گالي  خواد ملکه می دلت". کشیداي  شیهه

صبرانه منتظر بود تا از اصطبل خارج شده و به زیر آفتابی بیاید که در حال باال  نیک با اشتیاق سرش را به باال تکان داد و بی
  .آمدن بود

آن روز، . داطراف نگاه کرهاي  کیالن به تپه. چکید می سقف اصطبل بودندي  که در لبههایی  آب از نوك قندیلهاي  قطره
  .رسید می ولی به زودي بهار از راه. یکی از روزهاي منحصر به فرد گرم زمستانی میشد

 -----------------------  

  .هنگامی که ریچارد یک کاسه سوپ و تکه نان دیگري را گرفت، بانو ساندرهولت حسابی غافلگیر شد

  ".کنید، البته بعد از سوپ خودم می رستبانو ساندرهولت، توي تمام دنیا شما بهترین سوپ ادویه رو د"
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 مقدمات کردن شان به شدت گرم بوده و مشغول آمادهدرون آشپزخانه که در آن سوي در دیده میشد، کمک آشپزها سر
  .بانو ساندرهولت درب را بست. صبحانه بودند

ولی . تناکی انجام بديترسیدم کار وحش می دار بودي که دیشب اینقدر غصه .ریچارد، خوشحالم که اینقدر حالت بهتر شده"
  ".هشتبرگت  حتماً اتفاقی افتاده که اینقدر روحیه. این تغییر رفتار خیلی زیاده

اگه قول بدید که فعالً این قضیه رو به عنوان یه راز ". نان را قورت داد. جوید، نگاهش را باال آورد می ریچارد همانطور که
  ".کسی بگید، ممکنه یه دردسر اساسی درست بشه اگه به هر. نگه دارید، بهتون میگم چی شده

  ".پس قول میدم"

  ".کیالن نمرده"

من خودم دیدم . کردم بدتره می ریچارد، اوضاعت از اونچیزي که فکر". احساس به او خیره شد بانو ساندرهولت با نگاهی بی
  "...که 

یه طلسم استفاده کرده تا کاري کنه که همه فکر اون از . اون جادوگري که دیدید، پدربزرگ منه. دونم شما چی دیدید می"
  ".کیالن جاش امنه. کنن کیالن اعدام شده، تا کسی تعقیبشون نکنه، تا بتونن فرار کنن

  "!اوه، ارواح عزیز رو شکر". پیرزن بازوانش را به دور گردن ریچارد انداخت

  ".واقعاً": ریچارد با لبخندي وسیع گفت

فضاي  درتر از آن بود که بتواند  بانشاط. راه خود به بیرون برد تا طلوع آفتاب را تماشا کندسوپ را به همي  ریچارد کاسه
 وسیع نشسته و به قصرهاي باشکوهی که در همه طرفش سر به آسمانهاي  بر روي پله. بماندمحبوس  داخل قصر ي بسته
  .آمدند می اهی به چشمکمرنگ سحرگدر زیر نور  ،وسیعهاي  و سقفها  و منارهها  برج. کشیدند، خیره شد می

 تزئینیِهاي  یکی از حاشیهي  سنگی را تماشا کرد که بر لبههاي  خورد، یکی از مجسمه می همانطور که ریچارد سوپش را
تازه درخششی صورتی رنگ  ،آن مجسمهي  ابرها در پشت زمینه. بزرگ دیوار قصر قرار گرفته و ستونی شیاردار در زیرش بود

  .ساختند می باتمه زده و مهیب آن را نمایانیافته بودند و شمایل چم

. دیده ی عمیقریچارد تازه قاشقی از سوپ ادویه را در دهانش گذاشته بود که فکر کرد آن مجسمه را در حال کشیدن نفس
مجسمه باري . آن شمایل تیره را ترك نکرداي  بر روي پاهایش ایستاده و چشمانش لحظه. ریچارد کاسه را بر زمین گذاشت

  .گر تکان خورد، فقط در حد تکانی بسیار کوچکدی
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  "!گرچ، تو هستی؟! گرچ"

  .ریچارد آغوشش را از هم گشود. شاید ریچارد فقط تخیل کرده بود. شمایل تکانی نخورد

  "!گرچ، دلم برات تنگ شده. کنم، اگه تو هستی، منو ببخش می خواهش! گرچ"

ساختمان به پایین پریده و با ي  جانور از یک گوشه. باز شدند ساکن بود و سپس بالها از پشتشاي  مجسمه براي لحظه
کم از ریچارد، فرود اي  ها، با فاصله هایش، گار عظیم الجثه بر روي پله با برهم زدن بال. ر خوران به سمت او آمدپروازي س

  .آمد

تونی حرفمو  می دونم که نمی". گار با چشمان درخشان سبزش خیره ماند "!اوه گرچ، خیلی دلم برات تنگ شده! گرچ"
لطفاً میشه منو ببخشی؟ . کردم تا جونتو نجات بدم می فقط داشتم سعی. بفهمی یا نه، ولی من اون حرفا رو جدي نگفته بودم

  ".ریچارد گرچو دوست داره

ان راست با هیجهایش  گوش. نیش بلندش بیرون آمدهاي  ابري از بخار از میان دندان. گرچ تکان تکانی خوردندهاي  لبا
  .شدند

  ".چ رااااا چااااارق دووووسگررررر"

ریچارد جانور خزپوش را بغل کرده و گرچ نیز او را در . به زمین زدها  گار به میان بازوان ریچارد جهید و او را بر روي پله
  .میزدخودش لبخند ي  هر دو پشت همدیگر را نوازش کرده و هر کدام به شیوه. پیچیدهایش  میان بازوان و بال

ي  با پشت یک پنجه. ریچارد خیره شدي  هنگامی که باالخره نشستند، گرچ به پایین خم شده و با کنجکاوي به چهره
  .ریچارد را لمس کردي  بزرگش، چانه

  ".من دیگه قرار نیست ریش بزارم. همش رفته". صافش را لمس کرده و لبخند زدي  ریچارد چهره

  .وار به نشان عدم رضایتش بیرون داد غرشی غرغره. شیدرا با انزجار درهم کاش  گرچ بینی

دونستی گرچ که من یه  می". آن دو با هم در سکوت سحرگاهی نشستند ".کنی می کم بهش عادت کم". ریچارد خندید
  "جادوگرم؟

توانست  می ریچارد در این فکر بود که چگونه یک گار. گرچ با صداي غرغره مانندش خندید و با شک و تردید اخم کرد
  .کرد می و قدرت ادراکش مبهوتها  گرچ همیشه او را با دانسته. معناي جادوگر بودن را درك کند
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  ".کنم می بیا، بذار بهت نشون بدم؛ االن یه آتیش درست. من یه جادوگرم. نه، جدي میگم"

 .عی کرد، هیچ اتفاقی نیافتادهر چه س. قدرت را احضار کرداش  از مرکز آرامش درونی. ریچارد دستش را به سمت جلو گرفت
 هایش از دیدن این جوك به هم خندید و بال می همانطور که گرچ با صداي بلند. را ایجاد کنداي  توانست حتی جرقه نمی
  .خوردند، ریچارد نفس عمیقی کشید می

نا به او گفته بوداي  ناگهان خاطره نه توانسته بود تمام آن کارها او پرسیده بود که چگو ریچارد از. به ذهنش آمد، چیزي که د
نا با آن لبخند آرامِ و نگاه عاقالنه. را با جادو انجام دهد خوشحال باش که انتخاب درست «به او خیره شده و گفته بود، اش  د

کار  اق افتادهرو انجام دادي ریچارد، انتخابی که اجازه داد تا اونچه اتفاق افتاد واقع بشه، ولی با اعتقاد به اینکه تمام اونچه اتف
  ».خودت بوده، غرور رو به قلبت راه نده

او متوجه شد که هنوز باید خیلی . ریچارد کنجکاو بود که مرز کارهاي خودش و آنچه به او کمک شده بود در کجاست
ولی اکنون حتی مطمئن نبود که دلش بخواهد تا یک جادوگر باشد، . تا یک جادوگر واقعی به حساب بیاید بیاموزد چیزها را

درون آبگیر باشد، فردي که پسر دارکن ي  خودش را پذیرفته بود، کسی که با موهبت به دنیا آمده، به دنیا آمده تا سنگریزه
شمشیر را  ي دسته. افرادي بزرگ شود که او را دوست داشتندي  کافی خوش شانس بوده تا بوسیلهي  رال است، اما به اندازه
  .این شمشیر براي او ساخته شده بود. کرد می در زیر آرنجش حس

  .جستجوگر حقیقی. او جستجوگر بود

افکار ریچارد دوباره به سمت روحی برگشت که بیش از آن مقداري که در زمان حیاتش براي او درد ایجاد کرده بود، اکنون 
نا به آرامش رسیدهخو ریچارد عمیقاً . برایش شادي به ارمغان آورده بود هیچ چیزي را بیش از این آرامش . شحال بود که د

  .براي او آرزو نداشت، براي کسی که ریچارد دوستش داشت

  ".االن برات یه چیزي میارم. یه دقیقه همینجا بمون، گرچ". ار زدارش بیرون آمده و دستی به بازوي گریچارد از افک

دوید، گرچ با هیجان از  می به پایینها  که از پلههمانطور . ریچارد به داخل آشپزخانه دویده و یک ران گوسفند با خود آورد
هایش  خورد و گرچ با دندان می نشستند و ریچارد سوپ خودش راها  آنها با هم بر روي پله. جهید می یک پا به پاي دیگر

  .درید می گوشت را از هم

بلند از موهاي کیالن را اي  یچارد دستهرا نیز خورده بود، رها  هنگامی که غذایشان را تمام کرده بودند، و گرچ حتی استخوان
  .بیرون کشید
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گرچ با دقت به آن خیره شد، سپس نگاهش را باال آورده و با احتیاط یک دستش  ".این مال اون زنیه که من دوستش دارم"
اونم درست به . يتو به اون گفتم، و اینکه تو چقدر برام اهمیت داري  من درباره. خوام تو اینو داشته باشی می". را جلو آورد

ما  پیشتونی  می هر وقت که دلت بخواد. کنه نمی اون هیچوقت تو رو از خودش دور. من تو رو دوست داره، گرچي  اندازه
  ".بیا، یه لحظه پسش بده. باشی، تا هر وقتی که بخواي

این دندان . د داشت، درآوردریچارد نوار چرمیِ دور گردنش که دندان اسکارلت را بر روي خو. مو را جلو گرفتي  گرچ دسته
بلند مو را به نوار چرمی بست و  ي ریچارد دسته. آن صدا کرده بودي  خورد؛ او قبالً اسکارلت را بوسیله نمی دیگر به دردش

  .سپس تمام آن را به گردن گرچ انداخت

 هاي م طول دندانو تما چروك خوردهاش  لبخندش باعث شد تا بینی. موهاي بلند را نوازش کرداش  گرچ با یک پنجه
  .نیشش به نمایش گذاشته شود

  "تو هم دوست داري همراهم بیاي؟. خوام برم پیشش می من حاال دیگه"

  .هایش، اشتیاق خود را نشان داد هایش و بهم زدن بال گرچ با تکان دادن سرش، تکان خوردن گوش

سربازانِ محفل . سربازانی بسیار زیاد. جایی بودندسربازان در همه طرف در حال جاب. ریچارد نگاهی به شهرِ زیر دستشان کرد
کشید که آنها جرأت پیدا کنند تا درمورد مرگ اعضاي شورا تحقیق و بررسی نمایند، حتی اگر  نمی چندان طولی. امپراتوري

  .آنها به دست یک جادوگر کشته شده باشند

کنم بهتر باشه  می فکر. تونیم راه بیفتیم می بعدش پس فکر کنم بهتره که زودتر یه اسب پیدا کنم و". ریچارد لبخندي زد
  ".که از اینجا دور بشیم

نسیمی مالیم که اندکی گرما با خود داشت، رداي . تر میشد انداخت ی به آسمانی که لحظه به لحظه روشنریچارد نگاه
  .رسید می خیلی زود، بهار از راه. مریسویتش را تکان داد

  

  جلد دومپایان 

  .ریچارد و کیالن را در جلدهاي بعد پیگیري کنیدماجراهاي 




