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دوستان تقدیم به تمامی فانتزي 

  ایران زمین

   و

 مدت این در که کسانی تمامی

در  ستودنی نقشی مترجم، همراهی با

 این ي ترجمه رساندن پایان به

   .داشتند کتاب
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  با تشکر از همیاري شایان جلیلیان

   ،در ترجمه ي فصل دهم 

  و همین طور

ندا، ریحانه، و زهرا سعیدي که در بازخوانی  از تشکر با 

  .نهایی این کتاب به مترجم یاري رساندند
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به نگاهی  ،3نئلوارآ پادشاهی در 2نرالگُ سابق بارون شب، و کوهستانهاي باران لرد ، 1ثرگارِم 

   .داد فحش لب زیر بار نیهزارم براي شاید و انداخت شا زده نابار و متروك قلمرو

 زمخت، گرانیتی هاي خرهص از کوچک اي تکه - بود مانده باقی برایش که بود چیزي همه این

 از تند و یکربا هایی گذرگاه و تنگ ییها دره ،یخی هاییهکو تهشر و ،صاف هایی سنگ تخته

 بین از را آن یکنواختی که گیاهی پوشش یک از اي نشانه یا و درختی هیچ بدون ،سنگ و ماسه

   .برد

 گذشت، می ،بود شده رانده عقب ممنوعه قلمرو این به او که زمانی از سال پانزده که این با حتی

 تپه با خرم و سبز هاي بیشه توانست می باز ،بود گشته مبدل برایش زندانی بهحاال  که مکانی

 از پر مزارعی و ،ماهی از رپ هایی رودخانه .وردآ یاد به را اش اربابی قدیمی امالك جنگلی هاي

 هاي باران کوهستان .بود حیات شور از پر و زیبا مکانی نگرال .شکار براي یحیوانات و محصول

   .بودند افزا غم و مرده ،شب و

                                                
1  -  Morgarath
2  -  Gorlan  
3  -  Araluen
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 به که حالی در ،مرگارث .بودند حفاري حال در قلعه  حیاط در آن پایین، در ها1رگالو از گروهی

 ثانیه چند ،کرد می گوش د،کردن می همراه حرکاتشان با آنها که توگلویی و هماهنگ ي زمزمه

 انسان شبیه اندکی که اندامی با ،بودند قوي و الخلقه ناقص موجوداتیآنها  .شد خیره آنها به اي

   .بزرگ سگ یک یا خرس شبیه ینیش هاي دندان و ،بزرگ و حیوانی اي پوزه با اما ؛بود ها

 کوهستان این در ها ورگال ،تا کنون حجر عصر از ،ها انسان با تماسی هر از کردن اجتناب با

  .شدند می بزرگ و کرده زندگی دورافتاده

 اي قبیله وجود بر ها افسانه و تشایعا اما ،بود هدندی را آنها از یکی هرگز اي زنده فرد هیچ

 برنامهکه در حال  ،مرگارث .کردند می سماجت ها کوهستان در هوشمند نیمه حیوانات از وحشی

. ن را رها کرده بود تا ورگال ها را بیابدامالك گرال ،ن بودوئلارآ پادشاهی علیه شورشی بر ریزي

 دست در ،یش بودرو پیش در که جنگی براي اي برنده برگ او داشتند، وجود موجودات این اگر

  .داشت

 هیچ ها ورگال ،شانمعنی  بی هاي زمزمه از جدا .یافت را نهاآ باالخره اما ،کشید طول ماه چند

 ارتباط براي ششم حس ابتدایی هاي ند و بر روشنداشتایجاد یک ارتباط کالمی  براي زبانی

 کامالً آنها همین براي .بود دكنا شان فهم و ساده افکارشان اما .بودند متکی کردن برقرار

   .یندآ در اراده با و باهوش رهبر یک سیطره تحت که بودند نآ مستعد

 هر از تر زشت - دندش برایش نظیر بی ارتشی آنها و وردآ در اش اراده تحت را آنها مرگارث

   .مرگارث هنیذ دستورات اختیار تحت کامالً و ،ترحم هیچ نوبد کابوسی،

 را درخشان هاي زره در پوشیده يها شوالیه ،روشنی به کرد، می نگاه نهاآ به که حالی در حاال،

 شان رازنان و کنند، مبارزه نگرال قصر در قهرمانی مسابقات در داشتند عادت که وردآ می یاد به

 را هایشان مهارت و کشیدند می هورا نهاآ براي اي نقره بلند هاي جامه در که وردآ می یاد به

 الخلقه ناقص موجودات این با فکر کردن در مورد آن و مقایسه کردن آنها با .کردند می ستایش

   .داد فحش لب زیر دوباره ،سیاه پوشِ خزي 

                                                
1  -  Wargal
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 مدندآ خروش به ناراحتی با و کردند حس را اش آشفتگی بودند، هماهنگ افکارش باکه  ،ورگالها

 مته پشت به را آنها مستقیماًاو  ،عصبانیت با .کردند متوقف بودند انجامش حال درکه  را آنچهو 

   .شد گرفته سر از دوباره ها زمزمه و برگرداند شانحفاری هاي

 از رسید کامالً می نظر به که شد نزدیکتر تشآ به ،رفت کنار مات ي پنجره جلوي از مرگارث

 خودش با دوباره او .سال پانزده .است مانده عاجز حزین قلعه این از سرما و نم کردن برطرف

 گذشت، پادشاهی می ،بود کرده شورش 1شاه دانکن علیه بر او که زمانی از لاس پانزده .کرد فکر

 فراوان یاطتاح با را اش نقشه او .سالگی بیست اوان در جوانی ،بود کرده اريذتاجگ تازگی به که

با حساب باز کردن  .بود پیشرفت حال در قبلی شاهپاد بیماري که زمانی در ،بود کرده ریزي پایه

 ،شد می ها باعث شکافت بین بارون پیر پادشاه مرگ از بعد که مرجی و هرج و آشفتگی روي بر

  .آمد می وجود به ،تخت و تاج تصاحببراي  ،مرگارث برايفرصتی 

 کرده دهی سامان کوهستان در اینجا را آنها بود، داده تعلیم را یشها ورگال ارتش او ،خفا در

 از بعد غمِ از پر و بازار آشفته روزهاي در ناگهان، .هجوم لحظه براي باش مادهآ حال در بود،

 در شدند، رهسپار لوئنارآ قصر به سپاري خاك مراسم براي اه بارون که وقتی پادشاه، مرگ

 بخش به روز چند رفظ کرد، حمله مرگارث کردند، رها رهبر بدون را هایشان ارتش که حالی

 کنند مقابله او با دداشتن سعی که فرمانده بی و گیج ینیروهای با و تاخت، پادشاهی شرقی جنوب

   .شد روبرو

 تا بود او آن از پادشاهی .آورد دوام شمقابل در توانست نمی هرگز ،ناآزموده و جوان دانکن،

   .کرد می طلب او که بود چیزي تخت و تاج .کند تصاحبش

 در را تر جوان هاي بارون از تعدادي پیر، پادشاه ارتش ارشد ي فرمانده ،2لتنروثُ لرد ناگهان

 متزلزل شجاعت استحکامی به و دانکن صمیمت به قدرتی و کرد جمع هم دور به وفادارانه پیمانی

 و رسیدند هم به 4پساندریاسل رودخانه نزدیکی در 3ثیه امکه در ها ارتش .داد بقیه ي هشد

 زیادي تعداد و ها حمله ضد و ها حمله با ،داشت نوسان تعادل حالت در ساعت پنج براي جنگ

 شن ي خائنانه هاي کرانه اما بود، عمق کم رودخانه یک پساندریاسل .رفت دست از که زندگی

                                                
1  -  Duncan
2  - Northolt
3  - Hackham Heath
4  - Slipsunder
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 حفاظت مرگارث ارتش راست جناح از که بود ساخته يعبور قابل غیر سد ،باتالق لگ و روان

   .کرد می

 هگرو یک بودند، معروف ها به رنجر که خاکستري شنل هاي فضول آن از یکی باره،اما یک

 .داد عبور رودخانه باالي کیلومتري ده از ناپیدا عمقِ کم مکان یک از را نظام سوار از بزرگ

   .تاخت مرگارث ارتش ي عقبه بر و شد ظاهر جنگ وخیم لحظه در پوش زره نظام سواره

 .داشتند ضعف نقطه یک بودند دیده آموزش کوهستان ي پاره تکه هاي صخره در که ها ورگال

 اي غافلگیرانه نظام سواره حمله چنین یک مقابل در توانستند نمی و ترسیدند می ها اسب از آنها

 نشینی عقب 1پس استپ ريیت رودخانه باریک هاي تنگه به و پاشیدند هم از آنها .کنند اومتقم

 ،بودند خورده شکست شورشش که مرگارث، .گریختند شب و باران هاي کوهستان به و کردند

   .شد همراه نهاآ با

 حال در و کشیدن نقشه حال در انتظار، حال در .بود او گاهتبعید ،سال پانزده این اینجا، و

  .بودند وردهآ سرش بر را بال این که مردانی از تنفرش اندنرپرو

  در که بودند گفته او به هایش جاسوس .است رسیده فرا انتقام وقت که کرد می فکر او حاال،

 فراموشی دست به اش همه جا این در او حضور و یافته رواج ساییآ تن و سکون پادشاهی

 آرام براي مادران که یاسم بود، ها افسانه میان در یاسم ،مرگارث نام روزها این .شده سپرده

بردند، تا آنها را تهدید کرده باشند، اینکه اگر درست رفتار نکنند،  می کار به ننر هاي بچه کردن

  . به دنبالشان خواهد آمد ،مرگارث ،لرد سیاه

 بار این اما .کرد خواهد رهبري حمله یک در را ها ورگال ،او دیگر، بار یک .بود رسیده فرا زمانش

خواهد  هپیشاپیش در میانشان با دو دلی و آشفتگی تفرق بار این و .داشت خواهد پیمانانی هم او

زنده نخواهند ماند تا از شاه  ،به او خیانت کرده بودند که قبالًآنها این بار هیچ کدام از . انداخت

  . دانکن حمایت کنند

 ،که او در این کوهستان غم افزا یافته بود ،تنها موجودات عصر حجري ترسانو ورگال ها 

 وحشتناکی که موجودات تر، ترسناك خیلی داشت، حتیخواهد او دو متحد دیگر . نخواهند بود

   .شدند می شناخته 2کالکارا اسم به

                                                
1  - Three Step Pass
2  - Kalkara
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  .کند رها را ها نآ که بود رسیده نآ وقت
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   .بزرگیه روز فردا ،سال همه این از بعد .1ویل بخور چیزي یه - 

 حالتی با و کرد ویل ي نخورده دست بشقاب به اي اشاره بشاش و زیبا بلوند دخترك ،2نیجِ

 انگیز مالل شکستی با کار این اما د،نز لبخندي شپاسخ در کرد سعی ویل .زد لبخند مشوقانه

 و امشب دل .بود دلخواهش غذاهاي از پر کامالً که شد روبرو مقابلش بشقاب به او .شد روبرو

 آب توانست می سختی به حتی که طوري ود،ب خورده گره هم به اضطراب و انتظار از اش روده

   .دهد فرو را دهانش

 در روز بزرگترین فردا .دانست می خوب هم واقع، خیلی در .دانست می او بود، بزرگی روز فردا

 را اش زندگی بقیه که شد می مشخص و بود 3انتخاب روز فردا چون بود، خواهد اش زندگی

   .گذراند خواهد چگونه

  .عاقالنه به هم آوردحالتی  با را اش یقه هاي لبه و گذاشت زمین بر را رشچنگال پ 4جورج

  .عصبیه کنم فکر - 

                                                
1  - Will
2 -Jenny
3  - Choosing
4  - George
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 نامه یینآ و قوانینمسحور و مجذوب  امالًک بود، خوان درس و بلند مردنی، قد الغر پسري او

 مدت در ، گاهیمناظره یک طرف از کدام با هر کردن بحث و رسیدگی براي وافر شوقی با ،ها

   .طوالنی هایی بس زمان

 یا بخوري یا کنی فکر نتونی که کنه خشکت طوري تونه می .وحشتناکیه چیز ،بودن عصبی - 

   .بزنی حرف

  :گفت سرعت با ویل

   .نیستم عصبی من - 

 را میزشآ طعنه نظر تا شد می آماده و آورد می باال را سرش که شد 1هوراس متوجه که حالی در

   .وردآ زبان به

 او .داد تکان موافقت به را سرش بار چندین ،بود شده خیره ویل صورت به که حالی در جورج

  :کرد اضافه

 رو درکت قوه تونه می اون .کنه بهتر رو عملکردت تونه می اضطراب کمی دیگه، یه رفط از - 

 واقعاً اگه ،نگرانی که این حقیقت در همین، براي .کنه سریعتر رو تها العمل عکس و ببره باال

   .گفت طوري این بشه اگه ،باشی نگران خاطرش به که نیست مهمی چیز ،هستی نگران

 ،کردفکر خودش با او .نشست ویل هاي لب روي بر کمرنگ لبخندي اش، خواسته خالف بر

بخش  رئیس زیاد انتخاب احتمال به فردا صبح جورج .است وکالت حرفه در نابغه یک جورج

تحت  میان در. استویل فکر کرد، شاید این دقیقاً مشکل اصلی خودش . بود قصر 2کاتبان

 ، ترسمی رسید او تنها کسی بود که در مورد انتخابی که در دوازده ساعت دیگر فرا ،مایه هاحال

  . داشت واهمه و

  :با تمسخر گفت هوراس

موز انتخاب آس اون رو به عنوان کاری، کدوم رئحرفا بعد از همه ي این! اون بایدم عصبی باشه - 

  کنه؟ می

  :گفت 3لیساَ

                                                
1  - Horace
2  -  Scribemaster 
3  - Alyss
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  . عصبی هستیم مامطمئنم همه ي  - 

  . او یکی از آن لبخند هاي نادرش را تحویل ویل داد

  . احمقیم اگه عصبی نباشیم - 

  :هوراس گفت

   !نیستم خب، من - 

   .شد قرمز ،خندید لبی زیر جنی و برد باال را ابرویش الیس وقتی او

 و موقر دختر اینبه  که دانست می او .است الیس خصوصیت این که کرد فکر خودش با ویل

 خدمات بخش سیرئ ،1پولین بانو نزد کارآموز عنوان به جا یک هم حاال همین قامت، بلند

 عصبی فردا مورد در که آن بر مبنی ادعایش. است شده داده وعده 2تردمون قصر دیپلماتیک

 او که کرد می اثبات ،هوراسجلوگیري کردن از اشاره به اشتباهات  در اش کاردانی و ست

   .است مهارت با دیپلمات یکهمکنون نیز 

 مردي او .تردمون سرآشپز ،3ابچ استاد قلمرو ،بود شده قصر آشپزخانه جذب فوراً البته هم جنی

 .بود مشهور ،کرد می سرو پذیرایی تاالر در که بزرگی هاي ضیافت براي پادشاهی کل در که بود

 از یکی به را او ،پایدارش مشربی خوش و گیر آسان طبیعت و بود آشپزي و غذا عاشق جنی

   .کرد می مبدل قصر ي آشپزخانه هاي آشفتگی در نظیر بی اعضاي

 با اشتهایی بسیار که کرد اش دوره هم به کوتاه نگاهی ویل .بود هوراس انتخاب نظامی مدرسه

 هوراس .بود پهکُ بشقابش در که ،بود شده ور حمله اش زمینی سیب و ژامبون و ترکی کباب به

 سینه به رد دست که این شانس .بود ورزشکار یک ذاتی طور به و هیکل درشت سنش به نسبت

 سر که بود سربازانی تازه تیپ همان از دقیقاً هوراس .نداشت وجود واقعی معنی به شود زده اش

 شوالیه سمت به بود مسیري نظامی مدرسه .کرد می جستجو جدیدش کارآموزان براي 4ردنی

قابلیت  داراي اما بودند، مادرزادي زاده شرافا یک غیر که هوراس شبیه پسرهایی براي شدن

   .کنند خدمت شوالیهمانند یه  توانستند می که، جسمانی هاي

                                                
1  - Lady Pauline
2  - Redmont
3  - Chubb
4  - Sir Rodney
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 که طور همان ،نآ از مهمتر خیلی بود؟ هچ او انتخاب .ماند می باقی ویل براي چیزي چه

  کرد؟ می انتخاب موزکارآ عنوان به را او ها بخش سیرئ از کدامیک بود کرده یادآوري هوراس

 که بودند یتیمی هاي بچه آنها .بود قصر هاي الحمایه تحت زندگی در عطفی نقطه ،انتخاب روز

 زندگی بخش مهمترین .شدند می بزرگ ،ردمونت امالك لرد ،1رالدا لرد بزرگواري سخاوت و با

 بارون و بودند مرده پادشاهی از قسمت آن به خدمت راه در مادرهایشان و پدر که بود نآ شان

 بزرگ را نهاآ ،کند مراقبت هاي رعایاي سابقش بچه از که دانست می مسولیتش از بخشی را آن

   .دنبخش بهبود بود ممکن که جایی را تا زندگی در جایگاهشان تا دهد فرصتی نهاآ به و ،کند

   .کرد می فراهم را شانسی چنین انتخاب روز

 هر موزيآکار درخواست توانستند می ،شدند می ساله پانزده که هایی الحمایه تحت سال هر

 معموالً .را بکنند، کردند می خدمت آن افراد و قصر به که ،مختلف هاي بخش استادان از یک

 .ها بخش سیرئ خود انتخاب یا شدند می انتخاب شان والدین شغلنفوذ  تحت یا موزانآکار

 را شان آیندهآن  با که بود خودشان شانس این و نداشتند نفوذي چنین معموالً ها الحمایه تحت

   .رقم بزنند

 پیدابرایشان در قصر  جایی هیچ که نهاییآ یا ،شدند نمی انتخاب که ییها الحمایه تحت آن

 مشغول عهرمز کار به تا شدند می سپرده روستا حاشیه در کشاورزان هاي خانواده به ،شد نمی

 می ویل .دنده پرورش ،کرد می تامین را قصر ساکنین غذاي که حیواناتی و محصوالت و شوند

 در راهی معموالً هایش بخش سیرئ و بارون .استافتاده  اتفاق ندرت خیلی به اتفاق این دانست

   .کنند آماده قصر از بخش آن یا این براي را ها الحمایه تحت تا گرفتند می پیش

 از دیگري چیز هر از بیشترویل  که بود چیزي سرنوشت این و بیفتد اتفاق توانست می این اما

  :داد ویل تحویل راضی خود از لبخندي و گرفت بر ایشذغ از چشم هوراس .ترسید می نآ

   ویل؟ ریزي، می نقشه نظامی مدرسه براي درخواست روي داري هنوز - 

   .پرسید زمینی سیب و ترکی کباب از پر دهانی میان از را سوال  آن او

   .يبساز رو خودت کمی یه باید تو .بخوري چیزي یه بهتره پس - 

 که بود شنیده دور از هوراس قبل هفته چند .کرد اخم او به ویل و کشید خرناسی اش خنده با او

 ،شود انتخاب نظامی مدرسه براي خواهد می امیدي نا با که گفت می الیس به محرمانه ویل که

                                                
1  - Arald
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 شد می یادآور اي وهله هر در بود، و کرده تبدیل جهنم به را شا زندگی موقع آن از هوراس و

   .است نامناسب نظامی مدرسه ي خردکننده تمرینات براي کامالً ویل الغر بدن که

 بلند هوراس چه هر .کرد می بدتر را چیز همه فقط این که بود هوراس با حق احتماالً حقیقت در

 وريآ شگفت طور به و فرز ،چابک ویل .بود مردنی الغر و نقش ریز ویل ،بود النیضع و قد

 .نداشت را بود نظامی الزم مدرسه کارآموزان که براي اي جثه آن واضحی طور به اما ،بود قوي

 روز که این از قبل ،نامند می "رشد جهش" مردم چه آن که داشت امید پشت امید ،قبل سالها زا

 فرا دقیقاً انتخاب روز حاال و بود نداده رخ هرگز اتفاق آن اما .افتد اتفاق برایش ،رسد فرا انتخاب

   .بود رسیده

 روابط در این .است زده کاري زبانی زخم او به که کرد حس هوراس نگفت، هیچ ویل چون

 با زیادي هاي مرافعه دعوا ویل و او گذشته، سال چند این در .بود نادر بسیار نشیبشان و پرفراز

 فوق سرعت چه اگرمی آمد، بر ویل از پس بهتر معموالً او هوراس، شدن تر قوي با .داشتند هم

 ي حواله مشتی یا گیرانه غافل اي ضربه که داد می اجازه او به اش چابکی و ویل تصور

   .بگیرد را او بتواند هوراس که این از قبل ،کند فرار نآ از بعد و ردهک حریفش

 بود معمول غیر برایش ،داشت دعواهایشان در را بدنی فیزیک بهترین هوراس که هنگامی تا اما

 سعی اکثراً او و بود بدنش چابکی همان به ویل هوش .نباشد میدان پیروز یظلف دعواهايدر  که

 را بینشان اغلب که بود تمایالت همین حقیقت در .بزند حرف ممکن حد کمترین در کرد می

 ي ایده همیشه مرافعه و بحث از کردن دوري که بود نگرفته یاد هنوز ویل .کرد می شکراب

   .نیست خوبی

  :گفت او .کند اثبات را اش يربرت که بود گرفته تصمیم هوراس

   .واقعی هاي عضله .داري، ویل نیاز عضله به ینظام مدرسه بري که این براي تو - 

 هاي الحمایه تحت بقیه .است مخالف کسی آیا ببیند تا انداخت نگاهی میز اطراف و دور به و

   .بودند زده زل هایشان بشقاب به و بودند ناراحت پسر دو این بین کشمکش گرفتن باال از بارون،

  :داد جواب لیو

   .تگوشها توي مخصوصاً - 

   .بگیرد را ریزش ي خنده جلوي نتوانست جنی بدبختانه
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 و بود تر سریع ویل اما .اش صندلی روي از شدن بلندبه  کرد شروع و شد قرمز هوراس صورت

  .شود رها اش صندلی و میز میان از بتواند هوراس که این از قبل ،بود رسیده در به تقریباً

 را اش کهیت آخرین اش دوره هم نشینی عقب از قبل که کرد قانع همین به را خودش هوراس

   .بپراند هم

 به رو تو هم کسی هیچ و نداري فامیلی اسم هیچ تو !نشون و نام بی ویل کن، فرار! درسته - 

   !خواد نمی شاگردش عنوان

 گونه به خون که کرد احساس و شنید را هوراس حرفهاي از قسمتی ویل ،اتاق بیرون درگاهی در

 سعی چه مد، اگرآ  می بدش نآ از بیشتر يچیز ره از که بود زبانی زخم حرف این .دوید هایش

 کار این که کرد می حس چون بداند، را ضعف نقطه آن هوراس ندهد اجازه هرگز که بود کرده

   .وردآ دست به اش علیه بر سالحی هیکل درشت پسر آن دوش می باعث

ش مادر و پدر دانست نمی کس هیچ .دانست نمی را ویل خانوادگی نام کسی که بود این حقیقت

 بودند کرده زندگی پادشاهی از قسمت همین در که هایش، دوره هم مثل نه .اند بوده کسانی چه

 به ویل بود، شده شناخته نشا خانوادگی ي نامه شجره و بمیرند مادرشان پدر و که این از قبل

 پیچیده او .بود روزه چند نوزاد یک که حالی در ،بود شده ظاهر کجا هیچ از کلمه واقعی معناي

 که ساختمانی هاي پله روي بر ،بود شده داده جا سبد یک در که ،کوچک يپتو یک در شده

 چسبانده پتو روي بر یادداشتی .قبل سال پانزده ،شد بودند پیدا جانآ بارون هاي الحمایه تحت

  :بود نوشته ساده طور به که بود شده

  .مرد زایمان هنگام در مادرش

  .مرد قهرمان یک مثل پدرش 

  .کنین مراقبت ازش لطفاً 

  .ویله اسمش 

 الیس پدر .بود شده دهوافز بارون هاي الحمایه تحت به دیگر ي الحمایه تحت یک فقط سال آن

 هاي ورگال ارتش که وقتی ،بود مرده ثیه هکام در جنگی در که بود یامظن سواره ستوان

 دادن دست از با الیس مادر .بودند شده رانده عقب کوهستانها به و بودند خورده شکست مرگارث

  .مدآ در پا از باال تب یک با الیس تولد از بعد روز چند وده ش ویران شوهرش
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 وجود ها الحمایه تحت ساختمان در ناشناس ي بچه براي خالی اتاق زیادي تعداد همین براي 

 اجازه او ، امابود معمولی غیر شرایط چه اگر .ودب مهربانی مرد قلباً که هم ارالد بارون و داشت

  .شود ردمونت پذیرفته قصرهاي  الحمایه تحت از یکی عنوان به ویل تا بود داده

 مرده مرگارث علیه جنگی در ویل پدر ،باشد درست یادداشت اگر که رسید می نظر به منطقی

 شرافت مقابل در داشت عهده به را جنگ هاي بخش از کیی فرماندهی ارالد بارون چون و باشد

   .کرد می یفهظو احساس ناشناس فداکار پدرِ این

 بزرگ بارون سخاوت و زرگواريب با و شد، ردمونت هاي الحمایه تحت از یکی ویل همین براي

که گروه  این تا پیوستند الیس و او به تدریج به بقیه زمان، گذشت با .کرد تحصیل و شد

یا  ،شان خاطره هایی داشتند ناز والدی آنها ي اما با این که بقیه. همساالنشان به پنج نفر رسید

افراد دیگري پدر و مادرشان را می شناختند و می توانستند به او چیزي هایی در  ،مثل مورد الیس

  . مورد آنها بگویند، ویل هیچ چیزي در مورد گذشته اش نمی دانست

براي خودش تصویري از او  ،براي همین. ت که مرگی قهرمانانه داشته استسمی دانپدرش، او 

از ي ادر حال مبارزه با دسته  ،یک شوالیه جنگجو در زرهی کامل - مثل یک قهرمان ساخته بود

هاي وحشی، در حالی که آنها را از چپ و راست قلع و قمع می کرد تا وقتی که سرانجام  ورگال

ویل اغلب در ذهنش پیکري بلند قامت تصویر می . مده بودآتوسط تعداد زیادي از آنها از پا در 

  . قادر نبود صورتش را تجسم کند ،در حالی که هر جزیی از زره و تجهیزاتش را می دیدو ، کرد

براي همین انتخاب . ن یک جنگجو، پدرش انتظار داشت که ویل راه او را ادامه دهدبه عنوا

 و هر چه بعیدتر شو با این که انتخاب شدن. شدن براي مدرسه نظامی براي ویل مهم بود

  . او بیشتر به این امید چنگ می زد که ممکن است انتخاب شود ،به نظر می رسید تر ناممکن

خورشید خیلی وقت بود . مایه ها به سمت حیاط تاریک قصر خارج شداو از ساختمان تحت الح 

ار داشتند و بر روي ربیست متر به بیست متر در جایشان ق هرکه غروب کرده بود و مشعل ها 

  .او لحظه اي تردید کرد. زن می انداختند وار قصر نوري لرزان و سوسوید

. عنه آمیز هوراس روبرو شودط يزبان هانمی توانست به پیش تحت الحمایه ها برگردد و با زخم 

مبارزه اي که ویل می دانست  - این کار باعث می شد که منازعه ي دیگري بین شان درگیرد

تحلیل کند و  شجورج احتماالً سعی می کرد موقعیت را برای. احتماالً بازنده ي آن خواهد بود
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سعی می کردند او را  حتماالًت الیس و جنی انسمی دا. می کردرا مغشوش  اکامالً موضوع دعو

او همدردي شان  ،اما در این لحظه. چون با هم بزرگ شده بودند ،مخصوصاً الیس ،متقاعد کنند

عنه هاي هوراس روبرو شود، براي همین ویل به سمت جایی طرا نمی خواست و نمی توانست با 

  . رفت که می دانست می تواند خلوتی براي خودش بیابد

مکان امنی  شاغلب برای ،نزدیک برج مرکزي قصر رشد کرده بودکه  ،ر بزرگیبسیا درخت انجیر

بلندي ها ترسی براي ویل ایجاد نمی کردند و او به راحتی از یک درخت . وردآرا به وجود می 

ه هاي سبک در ختا جایی که او در میان انبوهی از شا ،از این شاخه به آن شاخه ،باال می رفت

در . که در زیر وزنش خم می شدند و به نوسان در می آمدند ،درخت بود ي نقطهباالترین 

نمی توانست با  هیکل درشتپسر . می کرد رز دست هوراس به این باال فرااگذشته، او اغلب 

را تا این بلندي دنبال  ویلشود و او مایل نبود که  شسرعت ویل در باال رفتن از درخت حریف

 باعث کمی بدنش ،داد جا نآ در را خودش و کرد پیدا تراح و محکم شاخه ویل یک. کند

   .باشند مدهآ در حرکت به بهاري نسیم با ها شاخه که نآ مانند ،شد درخت حرکت

 که شنید او .دادند می انجام قصر حیاط در را گشتشان ،نگهبانان از تیره پیکرهایی پایش زیر در

 با و مدآ بیرون که دید را الیس .انداخت پایین به نگاهی و شد باز ها الحمایه تحت ساختمان درِ

 بعد ،کرد مکث مدتی قامت بلند دختر .انداخت قصر طحیا به شدیدن براي نگاهی بیهوده حالتی

 او که وقتی ط،حیا میان در باز در از شده کشیده نور  .برگشت داخل به و انداخت باال اي شانه

   .شد محو ،بست سرش پشت را در نرمی به

  . انسان ها چقدر کم به جستجو عالقه مندند عجیب، چقدر ،کرد فکر ویل

 مد، سرشآ فرود کناري ي شاخه در انباري جغد یک و مدآ وجود به نرم پرهاي از خشی خشی

 بدون را او جغد .کرد می دریافت را نور ضعیف هاي بارقه آخرین درشتش چشمان و چرخید می

 شکارچی یک او .ندارد ترسی هیچ نجاآ در شاز بودن رسید می نظر به و کرد بررسی ینگران هیچ

  .شب حاکمان از یکی . خاموش پرنده یک .بود

  :پرنده گفت به رامیآ به ویل

   .هستی کی دونی می تو حداقل - 

  . اشتذبعد خودش را در تاریکی رها کرد، و او را با افکارش تنها گبرگرداند،  دوباره را سرش جغد
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او در آنجا نشسته بود، نور پنجره هاي قصر خاموش شدند، یکی پس از  کهدرحالی به تدریج، 

این مشعل . مشعل ها کم کم می سوختند و به شعله هایی دود کننده مبدل می گشتند. دیگري

در نهایت تنها یک نور وجود . جایگزین می شدندشیفت بعدي در نیمه شب توسط نگهبانان ها 

ردمونت هنوز احتماالً در  طالعه ي بارون است، جایی که لردداشت که ویل می دانست در اتاق م

اتاق مطالعه کامالً هم سطح با جایی . حال کار بود، و با دقت اوراق و نامه ها را مطالعه می کرد

بود که ویل بر روي درخت داشت و او می توانست تصویري مبهم از بارون را که پشت میزش 

در حالی که اتاق را ترك  ارالد بلند شد و خودش را کش داد وسرانجام بارون . نشسته بود ببیند

حاال . می کرد خم شد تا المپ را خاموش کند، و به سمت اتاق خوابش در طبقه ي باالیی رفت

  . قصر در خواب بود، به جز نگهبانهاي روي دیوار، که نگهبانی دائمی می دادند

به آرامی و با ناامیدي در . خاب روبرو می شداو با روز انت .در کمتر از نه ساعت ویل می فهمید

حالی که از بدترین حالت ممکن می ترسید، از درخت پایین آمد و به سمت رختخوابش در 

  .خوابگاه تاریک پسران در ساختمان تحت الحمایه ها رفت
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  ! باشین سریع! از این  ور! خیلی خب، داوطلب ها - 

 صدایش وقتی که. رالداجارچی مارتین بود، منشی بارون  آن بگوییم، صحیح ترسخنگو، خیلی 

 چوبی هاي کتمنی روي از نامطمئن حالتی با الحمایه تحت پنج کرد، انعکاس انتظار اتاق در

 باالخره روز آن که این مورد در ،آنی اضطراب با .شدند بلند ،بودند نشسته نهاآ روي بر که ویلط

 اولین بودن مایل کدامشان هیچ و کردن، نگاه اطراف به بیقراري با دکردن شروع بود، رسیده فرا

   .شوند وارد تا بود داشته نگه باز مارتین کهدري  ،کندمی  عبور هنیآ در میان از که باشد نفري

  :زد فریاد بداخالقی با مارتین

  ! بجنبید !یاال - 

 ،بقیه .بود زده حدس ویل که طور همان ،بیفتدکرد تا جلوتر از آنها راه  انتخاب سرانجام الیس

 که بودند دوخشن آنها ي بقیه ،بود افتاده جلو کسی که حاال .کردند دنبال را بلوند قامت بلند دختر

 نگاه اطراف به کنجکاوي با ،شد می بارون مطالعه اتاق وارد که حالی در ،ویل .کنند دنبال را او

 هاي پارتمانآ و مدیریتی بخش ،برج این .نیامده بود قصر از قسمت این تا حاال به هرگز او .کرد

 هاي الحمایه تحت انندم اي رتبه پایین افراد توسط کمترو  شد، می شامل را بارون خصوصی

 و رسید می نظر به بلند بسیار سقف .بود بزرگ بسیار اتاق .گرفت می قرار بازدید مورد بارون

، تشکیل شده بودند شده ثابت هم کنار در ساده مالتی با حجیم که هاي بلوك سنگ از دیوارها

 اصلی و مهم هاي انمک به که داشت قرار مانند پنجره و بزرگفضایی  شرقی دیوار روي در .بود
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 و بد هواي مواقع در بتواند تا داشت وجود نآ کنار در بزرگی چوبی هاي کرکره اما ،شد می باز

 نآ میان از گذشته شب که بود اي پنجره همان اینشد  متوجه ویل .کند مسدود را نآ طوفانی

 لرد که ،بلوطی چوب میز روي بر و تابید می داخل به نورخورشید امروز. دید می را اقات داخل

   .بود افتاده ،کرد می استفاده کار میز عنوان به ارالد

  !دشی صف به !شید صف به !یدببجن - 

 رامیآ به گروه .برد میرا  لذتکمال  دارد شای لحظه قدرت این از مارتین رسید می نظر به

   .برداشت پیچی مخالفت با دهانش کرد، بررسی را آنها مارتین و داد تشکیل صفی

   !جا این بلندترین !شید قد به  - 

 دوباره گروه تدریج به .کرد اشاره ،بایستد نفر پنج این از فرد بلندترین خواست می که جایی به او

قرار  جورج او از بعد .گرفت قرار جایش در الیس ،او از بعد .بود بلندترین هوراس، البته .شد مرتب

 معمول حالت همان با او .الغرتر دردآوري طور به و بود کوتاهتر الیس از سر نصف که ،گرفت

 او که کرد اشاره و زد لبخند ویل به جنی .کردند تردید ویل و جنی .ایستاد صف در خبردارش

 این .بود ویل از بلندتر اینچی یک احتماالً او که این با حتی شود، صف وارد خودش از قبل

 در فرد کوچکترین که ،حقیقت این که کند می تالش ویل دانست می او .بود جنی خصوصیت

 گیرد، قرار صف در تا افتاد راه ویل وقتی .کند انکار را ،است قصر هاي الحمایه تحت میان

   .کرد متوقف را او مارتین صداي

  !بعدیه نفر دختر اون !نه ،تو نه، - 

 .بود داده نشان مارتین که بگیرد قرار جایی در تا رفت و انداخت باال اي شانه عذرخواهی با جنی

 نکرده اشاره شبودن ریزنقش به اآشکار قدر این مارتیناي کاش  کرد می رزوآ که حالی در ،ویل

  :مارتین ادامه داد .گرفت قرار صفدر  جا آخریندر  ،بود

   !بذارین ببینم می تونین خبردار وایسین! صاف وایسین! صاف وایسین! بجنبین - 

  . اما صدایی بم حرفش را قطع کرد

  . ، مارتینباشه  زمال خیلی کار فکر نکنم این - 

وارد اتاق  ،بدون آن که دیده شود ،رالد بود که از میان دري کوچکتر در پشت میز بزرگشابارون 

 هایی آرنج با ،ه بودایستاد خبردار حالت به خودش که بود مارتین خود حاال، این. ه بودشد

 نده بودشد چفت هم کنار محکم هایش چنان پاشنه ،بیرون زده بود دوطرفش از که الغرمردنی
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 بارون .بود رفته عقب به که سرش و بودند، شده باز کامالً زانو ناحیه از شکلش کمانی پاهاي که

 فرسا طاقت کمی توانست می مواقع این در اش منشی شوق گاهی .داد تاب را چشمانش لداار

 همان سخت، هایی عضله و پهن کمري و شانه چهار بود، بزرگ يا جثه با يمرد ،بارون .باشد

 ارالد بارون که بود معروف خیلی چه اگر .بود الزم پادشاهی کل در شوالیه یک براي که چیزي

 به داستنا قابل کامالً اش توجه قابل ي جثه همین براي دارد، عالقه شامیدنآ و خوردن به بسیار

   .نبود هایش ماهیچه

 هایی رگه کنارهایش در که مویش، مانند درست داشت، پیراسته و مرتب ،کوتاه ریشی او

 او .است رسیده سالگی دوو  چهل سن به او که این از بود اي نشانه و بود مدهآ پدید خاکستري

 .داشت پرپشتش ابروهاي زیر در کاوشگر و رنگ مشکی چشمانی و بزرگ بینی و محکم فکی

 هایی رگه وريآ شگفتطور به .عاطفه بی صورتی نه کرد، فکر ویل اما بود، قدرتمند صورتی این

 توجه قبالً بارون خصیصه این به ویل .داشت وجود رنگ سیاهآن چشمان  میان در طبعی شوخ از

 تا کرد می ها الحمایه تحت هاي ساختمان از نادري هاي بازدید او که مواقعی نآ در بود، کرده

   .ست حالی چه در شان شخصی هاي برنامه و ها درس ببیند

  :گفت بلند صدایی با مارتین

  !قربان - 

   .بکشد عقب را خود کمی بارون شد باعث که

  !ان آماده ها دواطلب - 

  :داد پاسخ شکیبایی با بارون

  بیان؟ داخل که کنی شهخوا هم ها بخش روساي از تو باشه بهتر شاید .ببینم تونم می - 

  :داد جواب بکوبد هم به را هایش هپاشن کرد می سعی که حالی در مارتین

  !قربان - 

 انهحمفتض شکستی به تالشش ،بود پوشیده پذیر انعطاف و نرم چرم از هایی کفشاو  اما چون

آن حالتش ویل . ، با همان حالت خبردارقدم رو رفت مطالعه اتاق اصلی در سمت به او .منجر شد

 در گذاشت،ي  دستگیرهروي  بر را دستش مارتین که وقتی. را به یاد یک خروس می انداخت

  :گفت نرمی به او .کرد متوقف را او دیگر بار بارون

  مارتین؟ - 
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  :داد ادامه یآرام لحن بارون با ،برگشت شسمت به گرپرسش حالتی با منشی که وقتی

   .نیستن ها بچه این مثل بخش روساي .نزن داد سرشون .شن وارد بخواه اونها از - 

  :گفت مارتین

   .قربان ،چشم - 

 تر رامآ صدایی تن در تا کرد واضح تقالیی و کرد باز را در او .بود شده خالی بادش که حالی در

   .کند صحبت

   .دان مادهآ بارون ها، بخش روساي  - 

 گروه، یک عنوان به .شدند اتاق وارد خاصی ترتیب هیچ بدون قصر مختلف هاي بخش روساي

 .ایستادند تشریفات حالت به سختی به و گذاشتند می احترام و کردند می تعارف همدیگربه  آنها

، او یک زره زنجیري بارون شبیه ،چهارشانه و بلند .شد وارد اول نظامی، مدرسه رئیس ردنی سر

 شده راستهآ اش سینه روي بر نجابت هاي نشانه با که رنگش سفید در زیر شنلاستاندارد جنگی 

 ولف جنگ به که وقتی بود، وردهآ بدست جوانی در را نشان این او، رنگ قرمز یگرگ سربود، 

 .، رفته بودبودند تاخته پادشاهی شرقی سواحل به که ،دریاییدزدان  ي2ها اسکاندي هاي 1شیپ

 در شمشیر بدون اي شوالیه هیچ .بود پوشیده شمشیرش غالف همراه هب کمربند یک البته او

 اگر که صورتی و بیآ چشمانی با بود، بارون سنی حوش حول همان رد او .شد نمی ظاهر عاممال

 سبیلی او .بود قیافه خوش اي العاده فوق طور نبود به اش شکسته بزرگ بسیار بینی خاطر به

   .نداشت ریشی او بارون،برخالف  اما داشت، صورتش بر بزرگ

 قصر قدرتمند بسیار جنگی هاي اسب موزشآ و مراقبت مسئولیت که ها بلطاص سیرئاو،  از بعد

 قوي بازوانیبا  و نیرومند داشت، اي قهوه رنگ به یركز چشمانی او .، وارد شدداشت عهده بر را

 .بود پوشیده بند مچ و پشمی پیراهن روي بر چرمی ساده ي جلیقه یک او .قدرتمند هایی مچ و

   .رسید می زانوانش باالي تا بود نرم چرم از که اش سواري اسب بلند هاي چکمه

ی خاکستري و برازنده، او احتماالً در جوانی زن یبا موالغر،  .شد وارد نهاآ دنبال به پولین بانو

 پولین بانو. زیبایی بود و هنوز خوش اندامی اش باعث می شد سرهاي مردها به دنبالش بچرخد

 خدمات رئیس بود شده تحسین پادشاهی براي خارجی سیاست در خدماتش خاطر به که

                                                
1 - wolfship
2 - Skandian در مورد آنها در جلد دوم بیشتر خواهیم خواند .
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 یکی او و گذاشت می احترام باالیش هاي قابلیت به ارالد بارون .بود ردمونت قصر در دیپلماتیک

 براي موزانآکار بهترین هادختر که گفت می اغلب ارالد .بود نزدیکش رازداران و مشاوران از

 مشتاق طبیعی طور به که باشند پسرانی از تر دقیق هستند مراقب آنها .دهستن دیپلماسی بخش

 هاي حل راه بر مشکالتشان حل ايبر دائماً پسرها که وقتی و .اند نظامی مدرسه به تنسپیو

   .کنند تکیه هوششان بر توانند می دخترها دارند نظر فیزیکی

 ،آنها .شد وارد پولین بانو سر پشت درست قصر کاتبان رئیس 1لنایج که بود طبیعی این شاید

 .بود جالبی ي رفهط دو بحث حال در ،بخواند فرا داخل به را نهاآ مارتین تا بودند منتظر که وقتی

   .بودندهم  نزدیکی دوستان بودند، اي حرفه همکار دو همان قدر که لینوپ بانو و لجیان

 توسط اغلب که یی راها ابالغیه و اداري سندهايند که بود لجیاناین کاتبان دانش آموخته ي 

 روي بر خردمندانه ورط همین او .تهیه می کردند ،شدند یم داده تحویل پولین بانو هاي دیپلمات

 لجیان .داشت حقوقی موضوعات مورد در زیادي معلومات و کرد می نظارت سندها بندي کلمه

 می 2راسو یاد به را ویل که سرزنده و کنجکاو صورتی بابود،  پذیر انعطاف و کوچک يمرد

 اتاق کاوش از هرگز اش مشکی چشمان و ،بود الغر پیکرش براق و مشکی مویش .انداخت

   .برنداشت دست

تاً مردي چاق و شکم دار بود که کالهی رورض. شد وارد همه از آخر قصر، سرآشپز چاب، سیرئ

 جوش می آورد، زود بسیارکه  فردي عنوان بهاو . بلند و جلیقه ي سفید آشپزي پوشیده بود

 می منفجر تشآ در نفت از پر گلوله یک که سرعتی همان به توانست می ، اوشد می شناخته

 یصورتبا  .شدند می روبرو زیادي احتیاط با او با ها الحمایه تحت اکثر و .شود منفجر ،شود

 ي مالقه رفت یک می که جایی هر چاب رئیس .رنگ قرمز ي شده زده عقب موي و گلگون

 این .بودمرکز ریاستش  و نشانه اي از رسمی غیر اي وسیله این .برد می همراهش به چوبی

 کار فراموش یا و ندکُ موزانآکه بر سر کاررفت،  می کار به ي اسلحه یک عنوان به اغلب مالقه

 یک مثل چیزي شبیه را چاب جنی آنها، گروه میان در تنها .مدآ می فرود آشپزخانه دقت بی یا و

 یاد را هایش مهارت و کند کار ابچ براي خواهد می که بود کرده اعتراف او .دید می قهرمان

   .چوبی مالقه با یا چوبی مالقه بدون ،بگیرد

                                                
1 -  Nigel
2 -  ferret  راسو که در متون انگلیسی استعاره اي براي آدم کنجکاو استموش خرما یا .
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 اما آنها روسایی .يآهنگر و خانه سلحها بخش مثل .بودند قصر در مه دیگري هاي بخش البته

   .نداشتند بودند جا این امروز که یموزانآکار ايرب خالی جاي که بودند

  :گفت بود افزایش حال در صدایش تن که مارتین

  !قربان ان، مادهآ ها بخش روساي - 

 بار یک .داند می مستقیم رابطه در را جلسه این اهمیت و صدایش تن مارتین رسید می نظر به

  :گفت رامیآ به او .داد تاب را هایش چشم بارون دیگر

   .بینم می دارم خب - 

  :کرد اضافه رسمی لحنی با بعد

   .آقایان بخیر صبح پولین، بانو بخیر صبح - 

   .برگشت مارتین سمت به دیگر بار بارون و ندداد جواب آنها

  کنیم؟ شروع باشه بهتر شاید - 

 یک در که را ذکاغ هاي برگه از اي دسته و داد تکان موافقت به را سرش بار چندین مارتین

   .رفت رژه ها دواطلب صف مقابل به و کرد کنکاش بود داشته نگه دستش

   کیه؟ نفر اولین !منتظره بارون !منتظره بارون درسته، - 

 او به غریب حسی گهانان شد، پا نآپا  قراري این بی با و انداخت، زیر به را چشمانش ویل

 نگاه متوجه حیرت با حقیقتاً و وردآ باال ار سرش. اوست ماشايت حال ردکسی که  داد هشدار

 آن فرد که شد توجهم او .شود اتاق وارد او که بود ندیده ویل .شد رنجر 1هلت ي تیره و ژرف

 روساي ورود روي بر آنها ي همه توجه که وقتی ،بود مدهآ داخل به در کنار از احتماالً میزآ اسرار

 قهوه هاي پهلو، لباس به کمیالبته  ،بود ایستاده بارون صندلی پشت هلت حاال .بود ها بخش

 بلندش خاکستري سبز رنجري شنل در را خودش و بود پوشیده را معمولش خاکستري و اي

ظاهر  تانسر باالي بر دفعه یک که بود معمول .بود کننده مرعوب شخصی هلت .بود پیچیده

 اهالی .شنیدید نمی را مدنشآ صداي هرگز شما و .باشید داشته را انتظارش که نآ بدون شود

 افراد براي را آنها که کنند می تمرین را جادو از نوعی رنجرها که داشتند اعتقاد ها دهکده خرافی

 مطمئن طور همین او اما - دارد باور را حرف نآیا آ نبود مطمئن ویل .کند می نامرئی عادي

 دانست او می ویل که جایی تا .ستنجاآ امروز هلت چرا که بود کنجکاو .ندارد باور را نآ که نبود

                                                
1 - Halt
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 روز ي جلسه در بودن پی در هرگز ، اوشد نمی شناخته ها بخش روساي از یکی عنوان به

   .است نبوده این مانند ،انتخاب

 دباشن انداخته او بر که نوري که بود نآ مثل این و رفت کنار او روي از هلت نگاه ناگهان

 منشی که شد متوجه او .تس سخنرانی حال در دوباره مارتین که فهمید ویل .باشد شده خاموش

  . داي خودش را دنبال می کردصبرد، مثل این که انعکاس  می لذت جمالت تکرار از

  اولین نفر کیه؟  خب حاال؛ اول کیه؟  - 

  . بارون با صدایی رسا آه کشید

  چرا از اولین نفر توي صف شروع نکنیم؟ - 

  . تین چندین بار با تکان دادن سرش موافقت کردرقی پیشنهاد داد و ماطاو با لحنی من

  . اولین نفر توي صف، بیا جلو و جلوي بارون بایست. البته. سرورم البته، - 

انیه ث بارون چندین. بعد از لحظه اي مکث، هوراس از صف بیرون رفت و در حضور همه ایستاد

  : او گفت. او را بررسی کرد

  اسمت؟  - 

  و هوراس جواب داد 

  . سرورم... ان، بقر ،1آلتمن هوراس - 

  . بارون لکنت پیدا کرد خطاب کردندر حالی که بر روي روش درست 

  :بارون پرسید

  هوراس؟ داري، ذهنت در اولویتی و تو - 

 نآ از قبل بشنود است قرار جوابی چه تسدان می گویی کهادا کرد لحنی  رون این پرسش را بابا

   .بشنود را آن که

  :گفت محکم صدایی با هوراس

  !قربان ،نظامی مدرسه - 

 که کرد، ردنی بر نگاهی .بود کرده بینی پیش را نآ از بیشتر او .داد تکان موافقت به سري بارون

  . و قابلیت هایش را ارزیابی می کرد بررسی متفکرانه حالتی با را پسر داشت

  :بارون گفت

                                                
1 - Altman                            
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  یس مدرسه نظامی؟ ئر - 

جلسه اي  ،اما این جلسه. او ردنی را با اسم کوچکش می خواند، نه با رتبه اش در حالت معمول،

اما در روزي مانند  ،ردنی معموالً بارون را با کلمه قربان جواب می داد ،با همین حالت. رسمی بود

  . داشتلتی شایسته تر اح "سرورم"امروز 

ه و مهمیزش به رز ،تر شدبه هوراس نزدیک وقتی که .یم الجثه قدمی پیش گذاشتظشوالیه ع

سر . رفت شاو نگاهی به سرتاپاي هوراس انداخت، بعد به پشت سر. آرامی تلق تلق کردند

  : تفسر ردنی گ. هوراس شروع کرد به دنبال او چرخیدن

  . نه هنوز - 

  . و پسر حرکتش را متوقف کرد و سرش را به جاي قبل برگرداند

موزاي جدید استفاده آسرورم، و من همیشه می تونم از کاربه اندازه کافی قوي به نظر میاد،  - 

  . کنم

  . او دستی بر روي چانه اش کشید

  سواریت چه طوره، هوراس آلتمن؟ - 

 بر ،باشد شدنش انتخاب بر مانعی است ممکن این که شد متوجه او که وقتی شک از نگاهی

   .شتذگ هوراس صورت

   .... من .قربان نه، .... خب - 

 سواري اسب موزشآ براي کمی شانس قصر هاي الحمایه تحت که کند ضافها خواست می او

   .کرد قطع را حرفش ردنی سر اما دارند،

   .ببینه موزشآ تونه می .نداره اشکالی - 

   .داد تکان موافقت به سري و کرد نگاهی بارون به درشت هیکل شوالیه

 یک مشروط به ،گیرم می امیظن مدرسه موزآکار عنوان به رو اون من .سرورم ب،وخ یلیخ - 

   .آزمایشی ي ماهه سه ي دوره

 خالص جوان بر شوق لبخندي کوتاه از و نوشت مقابلش در اي برگه روي بر ادداشتیی بارون

   .کرد مقابلش در شده

   .هشت ساعت سر .کن معرفی رو خودت نظامی مدرسه به صبح فردا .هوراس گم، می تبریک - 

  :داد جواب ،بود باز گوش بنا تا نیشش که یحال در هوراس
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  ! بله، قربان - 

  . او به سمت سر ردنی چرخید و به آرامی تعظیم کرد

  ! متشکرم، قربان - 

  :شوالیه با حالتی مبهم گفت 

   .تو نمی دونی داري وارد کجا می شی. هنوز براي تشکر از من زوده - 
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  :باز بود به داخل صف برگشت، مارتین داشت فریاد می زد بناگوش تا نیشش وقتی هوراس، که

  نفر بعدي کیه؟  - 

رداشت، و مارتین را نادیده گرفت که می خواست او را به عنوان بالیس موقرانه گامی به جلو 

  :الیس با صداي موزون و آرام خود گفت. دواطلب بعدي معرفی کند

 - سرورم1نورینگالیس م ، .  

  :ین که از او پرسیده شود ادامه دادبعد قبل از ا

  . سرورم ،خواستار جایی در بخش خدمات دیپلماتیک هستم، لطفاً - 

او را به که باالیی در رفتارش داشت  الیس اعتماد به نفس و وقار. ارالد به دختر موقر لبخندي زد

  . دارالد نگاهی به بانو پولین کر. مورد بسیار مناسبی براي این بخش تبدیل می کرد

  :ارالد گفت

  بانوي من؟ - 

  . چندین بار سرش را براي موافقت تکان داد بانو پولین

                                                
1 - Mainwaring 
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موافقم . مطمئنم که او داوطلبی بسیار عالی خواهد بود. من قبالً با الیس صحبت کردم، سرورم - 

  . و پذیرفتم

ویل با خودش فکر . کرد ،مربی اش بودحاال که  ،الیس تعظیم کوچکی با سرش به سمت زنی

او . موقر و در رفتارشانبرازنده  ، هر دوظریف هر دو بلند و حرکاتشان -چقدر آنها شبیه اند ،ردک

موجی از خرسندي براي بزرگترین هم دوره اش در دل احساس کرد، و می دانست الیس چقدر 

الیس به داخل صف برگشت و مارتین که این بار آماده بود تا پیش . ن این انتخاب بوداخواه

  . دستی کند به جورج اشاره کرد

  . خودت رو به بارون معرفی کن! بعدي هستی! تو بعدي هستی! درسته - 

بقیه تحت . و بسته شد، اما چیزي بیرون نیامد دهانش چندین بار باز. جورج گامی به جلو برداشت

بسیار  کاره همه مدافع وکیل یک عنوان به جورج، که. لحمایه ها با شگفتی به او زل زده بودندا

جورج سرانجام با صدایی بسیار آهسته . از صحنه مغلوب شده بود بود، با ترسِ نهاآ احترام مورد

 بارون ارالد به سمت جلو خم شد. چیزي زمزمه کرد که هیچ کس در اتاق نتوانست آن را بشنود

  : او گفت. و دستش را به دور گوشش حلقه کرد

  . نشدمحرفت متوجه متاسفم، کامالً  - 

  :گفت بود شنیدن قابل حداقل که صدایی با عظیم تالشی به بارون نگاه کرد و با ،جورج به باال

   .قربان ،کاتبان قربان، مدرسه 1کارتر جورج - 

 ناقص خاطر به را جورج تا کشید نفسی بود، گیر سخت تشریفات و مناسبات مورد در مارتین، که

 نشاندن و براي فرو دهد، انجام کاري بتواند او که این از قبل .کند سرزنش اش معرفی کردن ادا

  . همه، بارون ارالد گامی به پیش نهاد آشکار

  . آروم باش. خیلی خب، مارتین - 

 بخش یسئر ،لجیان به نگاهی بارون .کرد نشینی مارتین کمی آزرده به نظر می رسید، اما عقب

   .برد باال سوالی حالت به را ابروهایش از یکی و انداخت، اش، حقوقی اداره و کاتبان

  :گفت لجیان

  . یرفتم، سرورمذپ - 

  : و اضافه کرد

                                                
1  - Carter
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  . من قبالً بعضی از کاراي جورج رو دیدم و او واقعاً در خوشنویسی موهبتی داره - 

  . بارون مردد بود

 مشکلی ایجاد نمی کنهیس کاتبان؟ این ئرمگه نه، ن خیلی قوي نیست، نراسخ با این که او - 

  وقتی که مجبور باشه در آینده رایزنی حقوقی انجام بده؟ 

  . ل موضوع مخالفت را با شانه باال انداختن رد کردجیان

 ،مطلقاً. رانی مشکلی ایجاد نکنهنقول می دم، سرورم، با کمی آموزش این چیزها در ارائه سخ - 

  . سرورم ،اصالً ،هیچ مشکلی

مثل  ،یس بخش کاتبان دستانش را در میان آستین هاي لباس راهب گونه اش درهم فرو بردئر

   .خودش را براي سخنرانی اش گرم کند را می پوشید تا ساین که او این لبا

ه یه پسري رو به خاطر میارم که هفت سال قبل به ما پیوست، یه جورایی شبیه این پسر ک - 

اما ما خیلی زود بهش یاد دادیم  -او هم یه جورایی روي پاهاش بند نبود. اینجاست، حقیقتاً

ضی از بی میل ترین سخنران هامون رفتن تا سخنوري عب. چطوري به این ضعف فائق بیاد

  . فصیح رو گسترش بدن، سرورم، سخنوري فصیح

  .اش را ادامه دادل سخنرانی جیااما ن ،بارون نفسی کشید تا اظهار نظري بکند

ی ممکنه شما رو متعجب کنه که وقتی یه پسر بچه بودم خودم هم از لکنت زبان عصبی تح - 

به سختی می تونستم دو کلمه رو کنار هم . واقعاً وحشتناك، سرورم. وحشتناکی رنج می بردم

  . بزارم

  . بارون سعی کرد به خشکی وارد حرفش شود

  . همیدمبه سختی یه مشکل به نظر میاد، ف - 

  . او به بارون تعظیم کرد. ل لبخند زد، در حالی که نکته را دریافت کرده بودجیان

که حقیقتاً . خجالتش غلبه کنه ربه زودي به جورج جوان کمک می کنیم تا ب. عالیه، سرورم - 

  . مدرسه کاتباندر یک آموزش ابتدایی  به جز هیچ چیزي نیست

اگر چه  ،کاتبان مکانی آموزشی بود که صداها آرام بود مدرسه. بارون با وجود شکش لبخندي زد

. و مکانی بود که منازعات منطقی و مستدل با قدرت حکومت می کرد .ممکن بود بلند شود

ذهنش بی حد و حصر که شخصاً در بازدیدهایش از آن مکان خودش را در حالی یافته بود 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

مانند مکانی با اتمسفري مه آلود و ، مگر کند تصوراو نمی توانست آنجا را . کرخت شده است

  . ناصاف

  : او پاسخ داد

  .قولتون رو می پذیرم - 

  :و بعد رو به جورج گفت

  . فردا خودت رو به مدرسه کاتبان معرفی کن. یرفته شدذخیلی خوب، جورج درخواستت پ - 

  : او گفت. جورج با ضعف این پا آن پا شد

  ... م ... م ... م  - 

دوباره به جلو خم شد، و سعی می کرد از کلماتی که با  ،اخم کرده بوددر حالی که ، و بارون

  :او پرسید. صدایی آهسته ادا می شد سر در آورد

  چی گفتی؟ - 

  :جورج در نهایت سرش را باال آورد و سعی کرد که در گوشش پچ پچ کند

  . سرورم ،ممنونم - 

 ،ر حالی که سردرگم بودبارون د. نامی نسبی صف برگشتگمبه درون  ،او با سرعت به عقب

  : گفت

  .... حاال، نفر بعدي . مهم نیستاُه،  - 

تایید کرد که  یدبلوند و زیبا، همین طور که همیشه بود، اگر چه با. جنی همکنون جلو رفته بود

بود و به او می آمد، در همه ي مراسم هاي تفریحی قصر،  اما ظاهرش مناسبش. کمی چاق بود

ي رقص از طرف پسرها را دریافت می کرد، هم از هم ساالنش در او بیشترین درخواست برا

او در حالی که به  سمت راست میز بارون . ان قصرکنکار انپسراز میان تحت الحمایه ها و هم 

  :گفت ،رفت

  ! قربان ،س چابیرئ - 

بارون به صورت گردش نگاه کرد، و اشتیاق درخشان را آنجا در درون آن چشمان آبی دید و 

  . نتوانست از لبخند زدن خودداري کند

  ؟کیه اون پس - 
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در حالی که فهمید با هواخواهی اش قسمتی از  ،کرد مکثی جنی و پرسید رامیآ به بارون

  . مناسبات روز انتخاب را نادیده گرفته است

  : او به سرعت گفته اش را اصالح کرد

  . اعلی حضرت... بارون... سر... اُه، معذرت می خوام، قربان - 

   .دهد انجام را کردن خطاب صحیح طرز بتواند تا چرخید می سرعت زبانش به

  :کرد یادآوري او به مارتین

  !سرورم - 

  :گفت او .برد باال را ابروانش و کرد نگاهی مارتین به بارون

  شده؟ چی مارتین؟ بله، - 

 را حرفش میان در او می دانست که اربابش عمداً پریدن. شرمسار به نظر می رسید مارتین

  :گفت عذرخواهانه لحنی با و کشید عمیقی نفس او .است گرفته نادیده

   .قربان هست، 1دالبی جنیفر داوطلب اسم که برسونم استحضارتون به خواستم می من ... من - 

مرد ریشو، نگاهی از آن ، خدمتکاري جانفدا براي مارتین و داد تکان موافقت به سري بارون

  . تصدیق در میان چشمان لردش دید

  ... حاال جنیفر دالبی. متشکرم، مارتین - 

  :دخترك سرکش گفت

  . قربان ،جنی - 

  . و بارون با حالتی تسلیم شانه باال انداخت

  موزي رئیس چاب رو داري؟ آخب، جنی، فکر کنم تو درخواست کار - 

  :جنی یک نفس گفت

  !اُه، بله، لطفاً، قربان - 

چاب اندیشمندانه اخمی . چرخاند درشت هیکلروي سرآشپز مو قرمز  هو چشمانش را مشتاقانه ب

،جلو و عقب می رفت یدر حالی که در مقابل جن ،او زیر لب. مورد ارزیابی قرار دادکرد و او را 

  :گفت

  . ممکنه، ممکنه.... م م م  م م م  موا - 

                                                
1  - Jennifer Dalby
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جنی با اشتیاق به . دور بودبه جنی دلبرانه لبخندي تحویل او داد، اما چاب از آن تزویرهاي زنانه 

  :او گفت

  . من خیلی سخت کار می کنم، قربان - 

  :سرآشپز با کمی غرور جواب داد

هیچ تنبلی و  ،بذار بهت بگم. دختر ،ازش مطمئن می شم. می دونم که سخت کار خواهی کرد - 

  . وقت تلف کردنی تو کار آشپزخانه ي من نیست

. آخرین کارتش را بازي کرد جنی در حالی که می ترسید ممکن است فرصت از دستش در برود

  :او گفت

  . کار دارم من بهترین اندام رو براي اون - 

 در آن براي اولین بارنه البته  ،ارالد. چاب مجبور بود که موافقت کند که او خیلی اندام خوبی دارد

  :او وارد صحبت هایشان شد و گفت. لبخندي را پنهان کرد ،صبح

  . بچا خیلی خوبی اشاره کرد، ي ه نکتهب اون - 

  . با موافقت به سمت بارون چرخید و سرآشپز

  .خوش اندام باشن...همه ي سرآشپزهاي بزرگ سعی می کنن که . خیلی مهمه، قربان اندام - 

 که خوبه چقدرکه چاب با خودش فکر کرد . رگشت، و همچنان متفرکانهب او به سمت دختر

 خاص کاري آشپزي اما .دکنن انتخاب را موزانشانآکار زدنی هم به چشم دیگران می توانند در

  :گفت مشتاق دخترك به رو او .بود

  کنی؟ می کار چی رکیتُ پاي یه با بگو،  تو بهم - 

  :داد جواب فوراً او .زد لبخند او به اي کننده خیره طور به جنی

    .خورمش می - 

  : پرسید او .زد او سر به داشت همراهش که اي مالقه اب سریع اي ضربه چاب

  کنی؟ می درستش جوري چه که اینه منظورم - 

 که این مورد در درازي و طول سخنرانی با بعد کرد، جور و جمع را افکارش و هکرد مکثی جنی

 و بارون دیگر، الحمایه تحت چهار .پرداخت ،ساخت خواهد را نآ مانند شاهکاري یک چطور او

از چیزهایی که او  دادند، با این که حقیقتاً می گوش حیرت با مارتین و هایش بخش روساي

اگر چه، چاب وقتی او صحبت می کرد چندین بار سرش را . داشت می گفت سر در نمی آوردند
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 او .را قطع کرد حرفش ،یات پیچیدن کلوچه را توضیح می دادبه موافقت تکان داد و وقتی او جزئ

  :گفت کنجکاوي با

  بار؟ نه گفتی تو - 

  :گفت او .مطمئن بود کرد،  در حالی که خیلی به اطالعاتش موافقت سر دادن تکان با جنی و

   ".عشق براي هم یه بار هشت بار براي این که برفکی بشه و": مادرم همیشه می گفت - 

  :گفت او .داد تکان موافقت به سري متفکرانه حالتی با ابچ

   .جالبه جالبه، - 

   .داد تکان موافقت به سري و کرد نگاه بارون به او بعد

   .سرورم ،کنم می قبول رو اون - 

  :گفت نرمی به بارون

   !انگیز حیرت قدر چه - 

  :کرد اضافه بعد و

   .جنیفر کن، معرفی آشپزخانه به رو خودت صبح فردا خب، خیلی - 

   :کرد تصحیح را او حرف دوباره دخترك

   .قربان ،جنی - 

   .کرد می روشنتر را اتاق لبخندشو 

   .کرد مقابلش در کوچک گروه به کوتاهی نگاه او .زد لبخند ارالد بارون

   .ذاره می باقی دیگه کاندیداي یه فقط امونرب کار این و - 

 دلگرمی با و ببیند راویل  نگاه مضطرب تا کرد باال به نگاهی بعد ،انداخت لیستش به نگاهی او

  .کرد اشاره او به

 که کرد خشک چنان را گلویش ناگهان بودن عصبی که حالی برداشت، در جلو به گامی ویل

   .به گوش می رسید پچ پچ یک سختی به صدایش

   .ویله اسمم .قربان ویل، - 
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که جزئیات مربوط به داوطلب ها روي آنها نوشته شده مارتین در حالی که در میان برگه هایی 

  :با خشم پرسید ،بود کندوکاو می کرد

  ویل؟ ویل چی؟  - 

بود و براي همین در مورد گذشته ي ویل چیزي نمی  شده منشی بارونبود که او تنها پنج سال 

می کرد که  او حاال فهمید که هیچ اسم فامیلی در اوراق مربوط به این پسر نیست و فکر. دانست

او سخت . این اشتباه در گذشته از زیر دستش رد شده و داشت از دست خودش عصبانی می شد

  :گیرانه پرسید

  اسم فامیلیت چیه، پسر؟  - 

  : شروع کرد به صحبت ویل. مرددانه به او نگاه کرد ،ل در حالی که از این لحظه متنفر بودیو

  .... ندار ... من  - 

  : او به آرامی گفت .ادرمیانی کرداما بارون با مهربانی پ

  . ویل یه مورد خاصه، مارتین - 
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او به سمت ویل برگشت درحالی که . نگاهش به منشی اش می گفت از خیر این موضوع بگذرد

  :او پرسید. مشوقانه لبخند می زد

  براي کدوم مدرسه می خواي درخواست بدي، ویل؟  - 

  :جواب داد ،مطمئن به نظر آید ویل در حالی که سعی می کرد نسبت به انتخابش

  . سرورم ،لطفاً ،مدرسه نظامی - 

بارون اجازه داد چینی در میان پیشانی اش بنشیند و ویل احساس کرد که آرزوهایش دارند محو 

  :بارون به آرامی پرسید .می شوند

  یک کمی براي اون کار ریز نقشی؟ ... مدرسه نظامی ویل؟ فکر نمی کنی تو   - 

اما خودش را متقاعد کرده بود که اگر مدرسه  ،او همه آن را می دانست. از گرفتویل لبش را گ

نظامی را این قدر می خواهد، اگر به قدر کافی به خودش مطمئن باشد، پذیرفته خواهد شد، علی 

  :او با ناامیدي گفت. رغم تمام کمبودهاي آشکارش

  . رف می زننهمه درباره اش ح. ، قرباناتفاق نیفتادههنوز جهش رشدم  - 

با شصت و سبابه اش ریش روي  ،کرانه بررسی می کردفبارون در حالی که پسر مقابلش را مت

  :او گفت. چانه اش را خاراند

  ردنی؟ - 

شوالیه ي بلند قامت جلو آمد و یکی دو دقیقه ویل را بررسی کرد، بعد سرش را به آرامی تکان 

  : او گفت. داد

  . رماون خیلی کوچیکه، سرو ،متاسفم - 

  :او گفت. ویل حس کرد که دستی سرد قلبش را فشرد

  . من قوي تر از اونیم که به نظر میاد - 

او نگاهی به بارون انداخت، آشکار بود که از . اما رئیس مدرسه نظامی با آن ادعا تکانی نخورد

  . این موقعیت لذت نمی برد و سرش را به عالمت عدم پذیرش تکان داد

  :بارون پرسید

  اب دومت، ویل؟ انتخ - 

  . حتی کمی نگران ،صدایش آرام بود
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سرانجام . او هرگز هیچ انتخاب دیگري را در نظر نگرفته بود. مدتی طوالنی مکث کرد ویل براي

  :پرسید

  مدرسه نگهداري اسبها، قربان؟  - 

که شوالیه هاي قصر می راندند آموزش می داد را اسب هاي قدرتمندي  ،مدرسه ي پرورش اسب

 1اما اولف. با مدرسه نظامی دارد یآن جا حداقل ارتباط دویل فکر کر. مراقبت می کرد نهااز آ و

داشت سرش را تکان می داد، حتی قبل از این  در همان لحظه هم ،رئیس مدرسه پرورش اسب

  :او گفت. که بارون نظرش را بپرسد

اون اون هرگز نمی تونه یکی از . سرورم، اما این یکی خیلی ریزه ،من کارآموز نیاز دارم - 

  . می کنن پهنشزمین  يرو ،اونها به محض دیدنش. اسبهاي جنگی رو کنترل کنه

او ناامیدانه با خودش مبارزه می کرد تا . آب ببیند ي ازویل تنها می توانست بارون را از میان بلور

عدم پذیرش در : آخرین تحقیر بود اتفاق آن. بگیردجلوي ریزش اشک بر روي گونه هایش را 

مدرسه نظامی و بعد شکستن و گریه کردن مثل یک بچه در مقابل بارون، همه ي روساي 

  .  بخش ها و هم دوره هایش

  : بارون داشت از او می پرسید

  هایی داري، ویل؟  چه مهارت - 

او نمی . فراگیري زبانها خوب نبوداو مثل الیس در درسها و . ویل در مغزش به کندوکاو پرداخت

نه عالقه ي و . بنویسد، مثل کاري که جورج انجام می داد خوش خطتوانست نامه هاي عالی و 

در  ،در نهایت. نداشت هم و او مطمئناً قدرت و عضله هاي هوراس را. جنی به آشپزي را داشت

  :گفت ،حالی که می دید بارون منتظر است تا او چیزي بگوید

  . باال می رم، قرباناز همه جا خیلی خوب من  - 

  . چاب، سرآشپز، با عصبانیت به او نگاه کرد. این یک اشتباه بود، او فوراً متوجه شد

یادم می یاد که او از ناودون باال اومد و وارد رو  یوقتیه . اون می تونه باال بره، خیلی خب - 

پنجره ي آشپزخانه ي من شد و سینی کلوچه هاي شیرین رو که در حال سرد شدن روي لبه 

  .دزدید ،بود

                                                
1  - Ulf
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آن موقع او یک بچه بود . این ماجرا مال دو سال قبل بود. ن بی عدالتی افتادآفک ویل به خاطر 

اما حاال استاد کاتب شروع . ها را بگوید این می خواستو آن کار یک شوخی بچه گانه بود، او 

   .کرده بودبه صحبت 

ه سوم مطالعه باال اومد و دو تا خرگوش رو در طی یکی از قتا طب ،و درست همین بهار گذشته - 

  ! حقیقتاً! خیلی آشفته کننده. اظره هاي حقوقی ما رها کردنم

  :بارون گفت

  استاد کاتب؟  ،شما گفتین خرگوش - 

  :او پاسخ داد. ل با تاکید سري به موافقت تکان دادجیان و

  ! یه خرگوش ماده، سرورم، اگه معنیش رو بدونین؟ خیلی آشفته کننده در واقع ،یه خرگوش نر - 

در حال ممکن بود . روي دهانش گذاشت بانو پولین دست ظریفش را براما اگر چه ویل ندید، 

و به باال کج رتش را برداشت کناره هاي دهانش هنوز اما وقتی دس فرونشاندن یک خمیازه باشد،

  : بارون گفت. بود

  .خب بله همه ي ما می دونیم که خرگوش ها چه طورین - 

  : ل ادامه دادجیان

  .  و همون طور که گفتم سرورم اون موقع بهار بود - 

ي ناموقرانه بر سرفه ا مهار ايبانو پولین دستش را بر. مثل این که بارون نکته اي را نگرفته باشد

  :گفت او. بارون با تعجب به سمت او نگاه کرد. دهان برد

  . فکر کنم ما اون تصویر رو دریافت کردیم - 

ویل چانه اش را باال نگه . برگرداند ،بعد نگاهش را به پیکر بیچاره اي که در مقابلش ایستاده بود

در این زمان احساس تاسف بارون براي این پسرك جوان . داشت و مستقیم به روبرو خیره شد

او می توانست اشک ها را که در آن چشم هاي قهوه اي موج می زد ببیند، که تنها با . می کرد

که را ی یاو با پریشان حواسی فکر کرد، عزمی راسخ، باز. عزمی بی منتها به عقب رانده می شد

ناراحت  ،قرار داده بوداز این که پسرك را در این موقعیت . 1نام پسرك کرده بود بازشناختبا 

  :گفتاو در درون آهی کشید و. نجام می شدبود، اما این کار باید ا

                                                
1 -  Willpower  شده است تشکیل این کلمه به معنی عزم و اراده اي راسخ به کار می رود که اگر دقت کنید از دو کلمه ویل و پاور به معنی قدرت

  . که آن را می توان قدرت ویل هم در نظر گرفت
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  کسی بین شما هست که بتونه از این پسر استفاده کنه؟  - 

علی رغم بی میلی اش، ویل اجازه داد تا سرش بچرخد و نگاهش ملتمسانه روساي بخش ها را 

یکی از آنها نرم شود و او را قبول کند، یکی پس از از نظر بگذراند، در حالی که دعا می کرد دل 

  . دیگري، بدون هیچ حرفی، آنها سرشان را به نشانه عدم پذیرش تکان دادند

  : او گفت.  در کمال تعجب این رنجر بود که سکوت مرگبار اتاق را شکست

  . سرورم ،چیزي هست که شما باید در مورد این پسر بدونین - 

صدایش بم و مالیم با رد کمی از لهجه . ه بود که هلت صحبت کندنشنید ویل هرگز قبالً

او گامی به جلو برداشت و برگه اي از کاغذ را که دو بار حلقه . ایرلندي که هنوز قابل توجه بود

  . ارالد کاغذ را باز کرد، کلمات داخل آن را مطالعه کرد و اخم کرد. شده بود به دست بارون داد

  :او گفت

  وع مطمئنی، هلت؟از این موض - 

  . بله، سرورم - 

کرانه با انگشتانش فاو مت. میزش قرار داد روي برن را را دوباره لوله کرد و آ بارون با دقت کاغذ

  : بعد گفت .بر روي میزش ضرب گرفت

  .    کر کنمف امشب باید در موردش - 

مثل قبل در هلت سري به موافقت تکان داد و به عقب برگشت در حالی که به نظر می رسید 

ویل با نگرانی به او خیره شد در حالی که کنجکاو بود این فرد . پشت زمینه محو می شود

ویل با این اعتقاد بزرگ شده بود  ،مثل اکثر آدمها. استاسرارآمیز چه اطالعاتی به بارون داده 

گروهی  ،دآنها مرموز بودن. که رنجرها افرادي هستند که به بهترین وجه از آنها اجتناب می شد

ویل هیچ از این فکر . محرمانه با حجابی از راز و رمز که آن راز و رمزها به ترس منجر می شد

می دانست به اندازه کافی مهم چیزي که  ،می دانست شخوشش نیامد که هلت چیزي در مورد

برگه ي کاغذ آنجا بود، . جه بارون را توي همه ي این روزها، امروز به خود جلب کندتوکه است 

  . به طور فریبنده اي نزدیک، اما به طور غیر باوري دور از دسترس

او متوجه شد که حرکتی در دور و اطرافش در جریان است و بارون داشت با بقیه افراد در اتاق 

  . صحبت می کرد
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امروز روز بزرگی براي همه ي . داونهایی که امروز در این جا انتخاب شدنتبریک می گم به  - 

آشپزخانه ضیافتی براي . آزادید تا استراحت کنید و لذت ببرید وبقیه روز ر ،براي همین .شماست

شما در بخش خودتون برپا می کنه و بقیه روز رو آزادین که از قصر خارج بشین و به روستا 

و . زمان ممکن خودتون رو به رئیس هاي بخش هاي جدیدتون معرفی کنیدفردا در اولین . برین

  . اگه نصیحتی رو از من می پذیرید مطمئن بشین که سروقت این کار رو انجام بدین

  :گفتبا کمی دلسوزي در میان صدایش  .لبخند زد، بعد به ویل اشاره کرد نفرچهار آن او به 

  .تصمیمی گرفتمفردا بهت می گم که در موردت چه  ،ویل - 

  . که کارآموزان را بیرون برد بفهمانداو به سمت مارتین برگشت و اشاره اي به او کرد تا به او  

  :او گفت

  . ممنون، از همتون - 

  . ترك کرد ،یز تحریرش بودمو اتاق را از میان دري که پشت 

ابق را به سمت روساي بخش ها نیز به دنبالش رفتند، بعد مارتین مستقیم تحت الحمایه هاي س

آنها با هیجان با هم صحبت می کردند، آسوده و سرخوش بودند از این که توسط رئیس . در برد

  . بخش هایی که انتخابشان بود پذیرفته شده بودند

ویل در پشت سر بقیه آرام حرکت می کرد، در حالی که از عبور کردن از کنار میزي که هنوز 

او لحظه اي به آن خیره شد، مثل این که به نوعی او . ل بودبی می ،ورقه بر روي آن قرار داشت

بعد دوباره همان حسی . ببیند ، از پشت آنبود هآن نوشته شد رويرا که بر  یمی توانست کلمات

 ندسرش را بل. ، این که کسی در حال تماشاي اوستبه سراغش آمدکه در اوایل جلسه داشت 

ن تیره ي رنجر خیره شده است، که هنوز در پشت کرد و خودش را در حالی یافت که به چشما

  . صندلی پشت بلند بارون ایستاده بود، تقریباً نامرئی در آن شنل عجیبش

.بر خود لرزید و با عجله از اتاق بیرون رفت ،ویل با لرزه اي از ترس
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 شده تعویض که ،قصر حیاط رافطا در سوسوزن هاي مشعل .بود گذشته شب نیمه از خیلی

 حوصله و صبر با ها ساعت لوی .تندسوخ می کوتاهی هاي شعله با و شده کوتاه بودند، دوباره

 خرینآ در ها نگهبان و شود کم نور بود، که لحظه این منتظر که حالی بود، در داده نگهبانی

   .هخوابآلود شیفتشان ساعت

 گرفته جشن هایش دوره هم که وقتی .وردآ می یاد به کهبود  روزهایی بدترین از یکی روز آن

 به خوشی سر با را وقتشان ،لذت بردن از مهمانی شان بودند، و بعد از آن هم حال در و بودند

، ویل به آرامی به داخل جنگل رفته بود، یک گذراندند دهکده و قصر میان در خندیدن و شوخی

 بعد تمام درختها، زیر در خنک و سبزرنگ رآنجا در نو. به دور از دیوارهاي قصر ،کیلومتر یا بیشتر

 ناامیدي از ، در حالی که درديگذراند انتخاب روز حوداث ي ناامیدانه کردن مرور با را هرشظاز

 .اندرپرو می خودش در است، شده نوشته چه رنجر ي برگه روي که این مورد در ،کنجکاوي و

 جنگل شروع ي حاشیه در گسترده مزارعِ هاي کناره بر ها سایه و یدچبر جامه بلند روز نآ وقتی

   .گرفت را تصمیمش او ،شدن لندب به کردن

 آن امشب همین بود مجبور او و بود شده نوشته برگه آن رويبر  چیزي چه که بداند بود مجبور

 به وقتی چه که بود آن به حواسش که حالی در ،گرفت نظر زیر را ها نگهبان رکتح او .بداند را

 درگاه یک ستوان بر زن، گشت يها نگهبان بر عالوه .روند می شان منظم هاي زنی گشت

اما او چاق بود و خوابآلوده، . نگهبانی می داد ،برجی که به بخش بارون ارالد می رسید يورود
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قصد  ویل ،بعد از همه ي اینها. ري براي ویل ایجاد کندطبتواند خکه شانس کمی وجود داشت 

    .کند استفاده ها پله راه و در از نداشت

 نمی که جاهایی به رفتن براي اش سیرناشدنی میل و ناپذیرش، سیري کنجکاوي سالها، از بعد

 باز هاي مکان در بتواند که بود یافته پرورش درونش در مهارت این رفت، ظاهراً می بایست

   .شود دیده که این بدون کند حرکت

 کردند، ایجاد ماه نور در اي سایه ها پیچید، شاخه اندرخت باالیی هاي شاخه میان در باد وقتی

 را حرکاتش غریزي طور به او .کند استفاده نآ از احسن نحو به اشتد عادت ویل که هایی یهسا

 در قصر اطحی داخل هاي سایه با آسانی به که حالی کرد، در هماهنگ درخت ها حرکت ریتم با

، انجام کارش را این روش .گشت می مستور آن با کامالً و شد می نآ از جزیی میخت،آ می هم

  . با وجود نداشتن پوششی مشخص آسانتر کرد

براي همین چون انتظار  ،ستوان چاق انتظار نداشت که کسی در فضاي باز حیاط حرکت کند

  . کسی را هم ندید ،نداشت کسی را ببیند

ه سختی پنج متر با او فاصله ستوان ب. بسیار آرام، ویل خودش را به دیوار زبر سنگی برج چسباند

داشت و ویل می توانست صداي نفس هاي سنگینش را بشنود، اما او با استفاده از یک ستون 

  .خودش را از دید آن مرد پنهان کرد ،کوچک در داخل دیوار

پنجره بارون با . دیوار مقابلش را بررسی کرد ،در حالی که گردن می کشید تا به باال نگاه کند 

ویل مجبور  ،براي رسیدن به آن. برجورتر به دور دداشت، خیلی  زیاد در آن باال قرار فاصله اي

دیوار ادامه دهد، تا به نقطه ي باالي  لبه يباال رود و بعد راهش را بر روي  برج دیوار ازکه 

  .به سمت پنجره ،جایی که ستوان چاق نگهبانی می داد برسد، بعد دوباره باال رود

بین بلوك هاي  ،بر خالف صاف بودن دیوارهاي داخلی برج. هایش را تر کرد باو با اضطراب ل 

 همینبراي . داشتوجود بزرگ سنگی که دیوارهاي بیرونی را تشکیل می دادند درزهاي زیادي 

او در مسیرش به سمت باال تعداد زیادي جاي دست و پا . باال رفتن مشکلی وجود نداشت براي

و ، نداسنگ ها توسط فرسایش آب و هوایی صاف شده  ،از جاها ت در بعضیاو می دانس. داشت

 موقعهمین در دقیقاً  ،شتهذاما او که از سه برج دیگر در گ. او مجبور بود که با دقت حرکت کند

  . باال رفته بود انتظار نداشت که مشکل زیادي با این یکی داشته باشد شب، از
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. اردذآن را به جاي شوخی بچه گانه اي پشت سر بگ اما این بار، اگر دیده می شد، قادر نبود که

جایی که او حق بودن در آنجا را  ،او داشت در نیمه هاي شب از قسمتی از قلعه باال می رفت

افراد باید از این جا دور . ، بارون براي خنده نگهبان بر روي این برج نگذاشته بودباالخره. نداشت

  . اشتندمگر آن که کاري در آنجا د ،می ماندند

کنند؟ او همین حاال هم از بآنها چه می توانستند با او . او با حالتی عصبی دستانش را به هم مالید

از همین حاال هم محکوم بود . هیچ کسی او را نمی خواست. انتخاب شدن کنار گذاشته شده بود

  چه چیزي بدتر از این می توانست باشد؟ . که در مزارع زندگی کند

او کامالً مطمئن نبود که به آن زندگی : زنشگر در پشت افکارش وجود داشتاما تردیدي سر

. شاید بارون دلش نرم می شد. بارقه اي باریک از امید هنوز وجود داشت. محکوم شده باشد

شاید، اگر ویل فردا صبح از او عاجزانه درخواست می کرد، و در مورد پدرش و این که چرا این 

توضیح می داد، شانس خیلی کمی وجود داشت  مدرسه نظامی برود قدر برایش مهم است که به

شد، می توانست  نشان دهد می و بعد، وقتی او پذیرفته . که آرزویش تحقق یابد و پذیرفته شود

جانسپاري و شوق و شورش چقدر می تواند او را به دانش آموزي الیق بدل کند، تا وقتی که 

  . جهش رشدش اتفاق می افتاد

. می شد، هیچ شانس کوچکی باقی نمی مانددستگیر  یگر، اگر در چند دقیقه ي آیندهاز طرف د

 توانست می اما ،نداشت کرد خواهند او با چه شود دستگیر او هیچ نظري در مورد این که اگر

. بود نخواهد نظامی مدرسه در یرششذپ شامل وجه هیچ به مجازات نآ که باشد مطمئن کامالً

 آن که بود چاق ستوان این .برد پیش به را او نیاز داشت تا انگیزه و فشاراو مکثی کرد، به  کمی 

 را مرد چکمه ياه میخ شدن جا به اج شنید، صداي را سنگینی تنفس صداي ویل .کرد فراهم را

 می ستوان که شد متوجه ویل و کرد، می جمع را تجهیزاتش داشت که شنید نگیس کف روي بر

 دور به متر چند رفتن به ها، رژه این معموالً .دهد انجام را نامنظمش هايرژه  آن از یکی خواهد

کار  این .اصلی موقعیت همان به برگشتن بعد و محدود می شد ورودي درگاه دیگر طرف تا برج

 تا ،ندهد انجام کاري اگر که فهمید ویل اما دیگري، چیز تا شد می انجام نبیدارماند براي بیشتر

   .شد خواهند رو در رو نهاآ آینده ثانیه چند

 ثانیه از کسري در را حرکتش از متر پنج .دیوار از رفتن باال به کرد سانی، شروعآ به و سرعت، به

  .بود شده پهن پیکر غول چهارپاي عنکبوت یک مثل خشن و زبر سنگ روي داد، بر انجام
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 دیوار روي بر که حالی در زد، خشکش شنید، را سنگینی پاهاي صداي پایش زیر در دقیقاً بعد

   .کند خبردار را نگهبان بود ممکن صدایی کوچکترین حالت این در ،بود چسبیده

 به ویل که اي نقطه زیر در درست او .باشد شنیده چیزي ستوان که بود این مثل حقیقت، در

 می سعی و نگریست، می شب تاریکی درون به دقت به که حالی درایستاد،  بود چسبیده دیوار

 چیزي شد می ایجاد رقصان درختان و ماه وسیله به که یبرهم هم در هاي سایه میان از کرد

 جستجو ندرت به بسیار مردم ،بود کرده فکر موردش در قبل شب ویل که طور اما، همان .ببیند

 هژبه ر کندي به و است نشنیده مهمی چیز که کرد متقاعد را خودش سرانجام ستوان .کنند می

   .داد ادامه برج دور به شا

 لبه روي بر که داد را فرصت این ویل به همچنین کار این .داشت نیاز ویل که بود شانسی این

 ها دست .خواست می که بود رسیده اي پنجره زیر به درست او همین براي ،کند حرکت برج ي

 رود می راه انسان یک که رعتیس همان به تقریباً او یافتند، می را درزها راحتی به پاهایش و

   .رفت می باالتر و باال برج دیوار از لحظه هر و کرد، می حرکت

 مورد در بودنش نترس رغم علی .بود اشتباه یک این و کرد نگاه پایین به لحظه، او یک در

 پایش زیر در قصر حیاط سنگی فرشسنگ چقدر وست ا مدهآ باال چقدر دید که ها، وقتی بلندي

 دیدمیدان   به دوباره داشت ستوان .شد تار دیدش و رفت گیج کمی سرش نظر می رسد،به  دور

 حالت تا زد پلک ویل .دید می باال این از را او که وقتی ،ریز پیکر یک - گشت برمی ویل

   .قبل از بیشتر دقتبا  کمی و آرامتر کمی یک شاید داد، ادامه رفتن باال به و کند دور را سرگیجه

 جاپاي یک سمت به تشسپاي را که وقتی .داشت وجود گیر نفس اي لحظهدر مسیر باالرفتنش 

 ساختمان هاي بلوك ي یافته فرسایش ي لبه روي بر چپش پاي ي کهم، چشد کشیده جدید

 به ناامیدانه و بود شده داشته نگه دستانش ي وسیله به تنها به طوري که ،شد آویزان او و سرید

   .داد ادامه راهش به و بازیافت را موقعیتش او لحظه چند از بعد .گشت می پایی جاي دنبال

 را و خودش کرد حس سودگیآ از موجی ،شد بسته پنجره ي لبه بر دستانش باالخره که وقتی

بارون  اتاق البته .پرید درون به سبکی باو  داد تاب پنجره ي لبه روي بر را پاهایش کشید، باال

.تاباند می داخل به بزرگ پنجره میان از را نورش ،کامل نیمه ماه .بود خالی

 حاوي که داشت قرار اي  برگه  بود، تک گذاشته را نآ بارون که جایی ،میز روي بر آنجا، و

 بلند پشت صندلی .کرد اتاق بر و ردو به نگاهی اضطراب، با .شد می ویل ي یندهآ براي جوابی
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 به تاریکی در مبلمان از دیگري تعداد .بود گرفته قرار میز پشت در نگهبان یک مثل بارون عظیم

 در ،او به درست بارون اجداد از اي پرتره دیوار، یک روي بر .بودند حرکت بی و مدندآ می چشم

   .میزآ اتهام نگاهیبا بود،  شده پایین خیره نآ

رفت،  میز سمت به سرعت به و کرد دور خودش از را انگیز وهم افکار این سرش تکان با ویل

با انعکاس که برگه،  .کرد نمی ایجاد برهنه ي اتاق کف روي بر صدایی هیچ نرمش هاي همچک

فقط بهش نگاه کن،  :او به خودش گفت .نور ماه سفید به نظر می رسید، در دسترسش بود

او دستش را براي گرفتن آن . این همه ي چیزي بود که باید انجام می داد. بخونش و برو

  . دراز کرد

  ! را گرفت شمد و مچآو دستی از ناکجا بیرون . انگشتانش آن را لمس کرد

مده بود و او خودش را در حالی یافت که به درون قلبش به دهانش آ. ویل از ترس فریاد کشید

  . بودچشمان سرد هلت رنجر خیره شده 

و هیچ صدایی منوط به باز . در اتاق نبود ياز کجا آمده بود؟ ویل مطمئن بود که هیچ کس دیگر

ورد که چطور رنجر خودش را در آن شنل آناگهان به یاد . وجود نداشت اتاق شدن درِ

محو می شد، با سایه ها در  ي محیط می پیچید و در پشت زمینه شعجیب مات سبزخاکستريِ

  . گشتهم می آمیخت تا وقتی که نامرئی می 

مشکل اصلی این بود که او ویل . هیچ اهمیتی نداشت که هلت چگونه این کار را انجام داده بود

و این معنایش پایان همه ي امیدها و آرزوهاي ویل . در اتاق بارون ،را دستگیر کرده بود، اینجا

  . بود

  :آرامی گفت رنجر با صداي

  . فکر کردم احتمال داره تو یه کار این شکلی انجام بدي - 

او سرش را از . ویل، که قلبش از شوك چند لحظه ي پیش همچنان می کوبید، چیزي نگفت

  . شرم و ناامیدي به زیر انداخت

  :هلت از او پرسید

  هیچ چیزي براي گفتن نداري؟  - 

آن حالی که تمایل نداشت تا سرش را بلند کند و و ویل سرش را به عالمت نه تکان داد، در 

.  کلمات بعدي هلت بدترین ترس هاي ویل را تایید کرد. یره را مالقات کندتنگاه خیره و نافذ و 
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  :او گفت

  . خب، بذار ببینیم که بارون در این باره چه فکري می کنه - 

  ....نه! لطفاً، هلت - 

اشت و او فکر داي براي آنچه انجام داده بود وجود نهیچ بهانه . بعد ویل جلوي خودش را گرفت

  . مثل پدرش. مثل یک جنگجو ،مثل یک مرد با تنبیه اش روبرو شود دکرد حداقل می توان

تصدیق را در .... ویل فکر کرد که باریکه اي سوسوزن از . رنجر براي مدتی او را ارزیابی کرد

  :هلت کوتاه پرسید. شدندبعد آن چشمها دوباره تیره . چشمان او دیده است

  ؟ هچی - 

  . ویل سرش را تکان داد

   .هیچی - 

دست رنجر مثل دستبندي آهنی به دور مچ ویل بود وقتی که او ویل را به بیرون از اتاق و به 

 نگهبان. برد ،بارون ختم می شدخصوصی که به بخش  ،عریض درون پله هاي منحنی شکلِ

  . شدند خیرهجر عبوس و پسر کنارش هاي باالي پله ها با تعجب به نگاه رن

 می باز بارون هاي پارتمانآ به که را درهایی و ایستادند نها کناريآبا سیگنال کوتاهی از هلت، 

   .کردند باز را شد

 بود مطمئن. کرد نگاه اطراف به گیج حالتی با ویل اي لحظه براي و درخشید می روشنی به اتاق

 .است شده خاموش طبقه این نور تمام که است دیده ،داد می نگهبانی درخت باالي از که وقتی

 یکم مبلمان برخالف .شد قضیه متوجه و دید پنجره روي بر را رنگی تیره هاي پارچه ناگهان

 کتمنی با راحت اتاق یک اتاق این داشت، وجود ،پایین نآ در ،بارون اداري هاي بخش در که

 نهاآ از یکی در .بود دار دسته هاي صندلی و منقوش هاي پرده ،فرشها ،ها چهارپایه ،بزرگ هاي

   .بود گزارش اي دسته خواندن حال در ارالد بارون

 .کرد سربلند ،بود ندنشاخو حال در که اي صفحه روي از او ،شد وارد اسیرش با هلت که وقتی

  :گفت بارون

   .بود تو با حق پس خب، - 

   .داد تکان موافقت به سري هلت و
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 نگهبانی هیچ که این مثل .شد رد حیاط داخل از سایه یه مثل .سرورم گفتم، که طور همون - 

    .اومد باال دیوار برج از عنکبوت یه مثل و شد رد هم نگهبان از ه،نباش نجاوا

  :پرسید دیرباوري با او .شد خم جلو به و گذاشت کناري به میز طرف یک در را گزارش بارون

  اومد؟ باال برج از گفتی تو - 

  :گفت وار روح لبخندي با هلت

 اسبتون سوار صبحا شما که حتیار همون به .سرورم نردبانی، هیچ بدون طنابی، هیچ بدون - 

   .راحتتر درحقیقت، .اومد باال برج از ،شین می

 نیاز ود،ب نخوابیده درست که شب یک از بعد ،گاهی و داشت وزن اضافه کمی او .کرد اخم بارون

 حقیقت این یادآوري از مشخصاً او .شود سوار اسبش روي بر که کند کمکش کسی تا داشت

  :گفت ،کرد می نگاه ویل به عبوسانه که حالی در .نبود خوشحال هلت توسط

   .جدیه خیلی موضوع این خب، خیلی - 

 خطرات از آنها کدام هر .مخالفت یا کند موافقت باید یاآ که نبود ئنممط .نگفت هیچ ویل

 یادآوري با وضعیت این در را بارون هلت می کرد که اي کاش آرزو او اما .داشت را خودش

   .کرد نمی بهتر ویل براي را چیزي هیچ ،کار این مطمئناً .بود نکرده عصبانی وزنش

  :داد ادامه بارون

  خب، ما باید با تو چی کار کنیم، ویل جوان؟  - 

 حالتش را کرد می سعی که لیحا در یلو .زدن قدم به کرد شروع و شد بلند اش از روي صندلی

 رفتن راه از بارون .گفت نمی هیچ او به شویشیر و قوي صورت .کرد نگاه او به ،بزند حدس

 برمی رو بیچاره پسرك از که حالی در او .کشید ریشش به دستی متفکرانه و برداشت دست

  :گفت گرداند

 تاتاق وارد شب نصفه که پسرکی با تو داشتی؟ کار چی من اتاق توي .جوان ویل بگو، بهم - 

   کنی؟ می کار چی بدزده رو مهمی بسیار سند داره قصد و میشه

   .سرورم نبودم، دزدي حال در من - 

 بارون .کند ممانعت آن خروج از ندابتو که این از قبل ،شد خارج دهانش از سرعت به یبذتک این

 صدایی با ویل .بود برده باال آشکار ناباوري عالمت هب را ابروهایش از یکی برگشت، او سمت به

  :داد ادامه ضعیف
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   .همین همش .ببینمش خواستم می ... فقط ... من - 

  :گفت مدهآ باال ابروي همان با همچنان بارون

  کردي؟ می کار چی من اتاق توي .ندادي جواب من شاید، اما تو هنوز به سوال - 

 او .دکن عذرخواهی توانست می .کند التماس توانست می او .انداخت پایین را سرش دوباره ویل

 ایستاد بعد راست اما .دهد توضیح تا کند سعی توانست می .کند تقاضا بخشش براي توانست می

 تا بود کرده انتخاب و .دانست می را شدنش دستگیر مدآپی و نتیجه او .گرفت را تصمیمش و

 می که حالی در مرددانه او .کند التماس بخشش براي تا نداشت حق حاال او .بپذیرد را ریسکش

  :گفت ،است اش زندگی در ساز سرنوشت بسیار اي لحظه این دانست

   ... سرورم - 

  :گفت او .بود پنجره سمت به صورتش از نیمی هنوز کرد، نگاه او سمت به بارون

  بله؟ - 

   .یافت کند عملی را تصمیمش که این براي راهی نحوي به ویل و

 و ندارم رفتارم براي اي بهانه هیچ دونم می .کردم می کار چی شما اتاق در دونم نمی سرورم، - 

   .پذیرم می بگیرین تصمیم شما که رو یتنبیه هر

 متوجه ن،آ انجام با و .کند نگاه بارون چشمان در تا وردآ باال را سرش کرد، می صحبت که وقتی

 طرز به .دید کوتاه نگاه آن در چیزي او .شدرد و بدل  لته و بارونبین  که شد کوتاهی نگاه

 با بارون. ین رفته بودببعد آن حالت از . یا نوعی توافق بود، تصدیق روي از نگاهی تقریباً غریبی،

  :پرسید  يا با صداي بی طرفانه  و دقت

  هلت؟ داري، پیشنهادي هیچ - 

 موي و جوگندمی ریش .همیشه مثل بود، درهم صورتش .کرد می نگاه رنجر به داشت حاال ویل

 اي برگه تک که حالی در .داد می نشان  بدشگون و ناخرسند قبل از بیشتر حتی را او ،کوتاهش

  :گفت ،کشید می بیرون آستینش میان ازرا 

   .سرورم بدیم، نشونش ه،ببین بود مشتاق قدر این که رو يذکاغ اون باشه بهتر شاید - 

  :گفت او .بنشیند صورتش میان در لبخندي داد اجازه بارون

  نه؟ مگه میشه، مشخص هم شتنبیه طوري این کنم فکر .نیست بدي ي ایده - 
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 .وردآ نمی در سر نآ از او که بود جریان در جانای چیزي .کرد می نگاه مرد آن به مرد این از ویل

 هلت، دیگر، رفط از .است دار خنده نحوي به ،گفته نچهآ کند می فکر بارون رسید می نظر به

  :تگف اي طرفانه بی صداي با او .نشد سهیم لطیفه نآ در

   .سرورم بگین، شما چی هر - 

   :داد تکان برایش دستی ناشکیبایی روي از بارون

   .بده نشون بهش رو کاغذ و خب، برو !شوخی یه !هلت بود، شوخی یه این - 

 دستش به ببیند را آن تا بود کرده خطر قدر این ویل که را اي برگه و شد رد اتاق میان از رنجر

 استحقاق او که دانست می بارون ورطچ اما تنبیهش؟ .لرزید می دستانش گرفت، را نآ وقتی .داد

  بیفتد؟ اتفاقات آن که این از قبل ،دارد را تنبیه

 .بود سرد اي مجسمه همیشه، مثل هلت، .اوست تماشاي حال در منتظرانه بارون شد متوجه او

   .بود هنوشت کاغذ روي بر هلت که خواند را  یکلمات و کرد باز را برگه ویل

  

  .ببیند موزشآ رنجر یک عنوان به که دارد را این پتانسیل ویل، پسر، این
  .پذیرم می کارآموزم عنوان به را او
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   .دز زل کاغذ روي کلمات به مطلقی سردرگمی با ویل

 براي نبود قرار و .بود نشده محکوم مزارع در دائمی زندگی به او .بود آسودگی واکنشش اولین

 و سرزنشگر شکی با ،ابتدایی آسودگی حس ناگهان .شود تنبیه بارون مطالعه اتاق در اقداماتش

 و افسانه از بیشتر چیزينه  دانست، نمی هیچ رنجرها مورد در او .شد زده کناري به ناگهانی

 انسان وقتی این هر که حقیقت این از جدا - دانست نمی هلت مورد در چیزي هیچ او .خرافه

 می نظر حاال، به .کرد می عصبی و مضطرب را او ،بود برش و خاکستري دور شنل عبوسِ

 خوشش اصالً ایده این از که نبود مطمئن او و .بگذراند او با را وقتش ي همه شده مقرر رسید،

   .باشد مدهآ

 ظاهراً .زد می لبخند انهمنتظر داشت که ببیند، توانست می او بارون، .کرد نگاه مرد دو هر به او

 صورت توانست نمی او .کند استقبال تصمیمش از عالی يخبر مثل باید ویل کرد می احساس

   .بود انداخته سایه صورتش روي بر شنلش بزرگ کاله .بیندب وضوح به را هلت

 ،بهتر یا - خبرها به ویل واکنش رطخا به کمی. شد محو صورتش روي از رامیآ به بارون لبخند

  :پرسید مشوقانه لحنی با او .بود شده سردرگم آشکار، واکنشی نداشتن

  ویل؟ گی می چی خب، - 

  :گفت نامطمئن حالتی با او .کشید عمیقی نفس ویل
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   .سرورم ...قربان ممنون، - 

 چیزي آن از بیشتر اوست تنبیه حاوي یادداشت که این مورد در بارون شوخی هاگ شد می چی

 از بدتر خیلی هلت کارآموز عنوان به شدن منصوب شاید باشد؟ جدي کرد می تصور ویل که

 نمی نظر به گونه آن بارون، حالت حاال مئناًطم اما .کند انتخاب توانست می او که بود چیزي

 ،است خرسند ایده این خاطر به خیلی می رسید نظر به .کند می فکر گونه نآ که این مثل رسید

 دار دسته صندلی در را خودش که طور همین بارون .نیست نامهربانی مرد او دانست می ویل و

 .کرد اشاره در سمت به و کرد نگاه رنجر به او .کشیدروي خرسندي  از آهی کوتاهی برد می فرو

  :گفت او

 با اي کلمه چند یه دارم دوست بذاري؟ تنها رو ما اي دقیقه چند یه تو باشه بهتر شاید هلت، - 

   .کنم صحبت خصوصی ویل

  :گفت او .کرد تعظیمی موقرانه هلت

  .سرورم ،مئناًطم - 

 ویل کنارز ا همیشه، رامیآ به کرد، حرکت او .مدآ می بیرون شنل زیر در جایی از صدایش

 کوتاهی خیلی صداي با در .رفت بیرون ،رسید می بیرونی راهروي به که دري میان از و گذشت

  !بود غریب عجیب مرد آن .لرزید خود بر ویل و شد، بسته سرش پشت در

  .ویل بشین - 

 عصبی حالتی با ویل .کرد اشاره بود مقابلش در که کوتاه دار دسته هاي صندلی از یکی به بارون

 دقت شحاالت و رفتار به بارون .کند فرار تا است آماده کهبود  این مثل نشست، صندلی ي لبه بر

  :گفت بود ناامیدانه که صدایی با او .کشید آهی و کرد

   .نیستی خوشحال من تصمیم از خیلی رسه می نظر به - 

ویل فکر نکرده بود که شخص مهمی مثل بارون باید این طوري یا  .کرد گیج را ویل واکنشش

تش چه فکري می امراقب باشد که یک تحت الحمایه ي ناچیز در مورد تصمیم ريطور دیگ

  :او پرسید. براي همین ساکت ماند و باالخره بارون ادامه داد ،او نمی دانست چه جوابی دهد. کند

  کار به عنوان یه کارگر مزرعه رو ترجیح می دي؟ - 
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زندگی آن انرژي و پرنشاط ممکن است  نمی توانست باور کند که پسرکی این چنین با بارون

دستپاچگی او را از این ویل با . مالل آور و یکنواخت را ترجیح دهد، اما شاید او در اشتباه بود

  :او باشتاب گفت. شک رها کرد

  !نه، قربان - 

  . بارون اشاره اي سوالی و کوتاه با دستانش انجام داد

کاري که کردي تنبیه  خب پس، ترجیح می دي که من به نحو دیگه اي تو رو به خاطر اون - 

  کنم؟ 

 تردیدمیز باشد و آکه جوابش ممکن است توهین  ویل شروع به صحبت کرد، بعد متوجه شد

  :ویل گفت. بارون اشاره اي کرد تا او ادامه دهد. کرد

  ! مطمئن نیستم که شما مجبور باشید، قربان... موضوع فقط اینه که  - 

 .متوجه شد که اخمی بر روي پیشانی بارون رشد کرد او این کلمات را به زبان آورد، بعد وقتی که

  : ضافه کرداو با عجله ا

  .... و مردم می گن. من چیز زیادي در مورد رنجرها نمی دونم، قربان... من  - 

واضح بود که بارون احترامی براي هلت قائل است . او اجازه نداد که کلمات از دهانش بیرون آیند

و ویل فکر نمی کرد این به مصلحتش باشد که اشاره کند مردم عادي از رنجرها می ترسن و 

او دید که بارون به موافقت سري تکان می دهد، نگاهی از . ی کنن که آنها جادوگر هستندفکر م

  :او گفت. را در بر می گرفت شد روي درك جایگزین حالت سردرگمی که داشت او

  البته، مردم میگن که اونها جادوگرهاي سیاه هستن، مگه نه؟  - 

  . جه نبود در حال انجام چه کاریستو ویل با تکان دادن سرش موافقت کرد، در حالی که متو

  ویل، آیا تو هلت رو یه فرد وحشت انگیز می بینی؟بهم بگو  - 

  :ویل با عجله گفت

  ! نه، قربان - 

  :بعد  وقتی که بارون به چشمانش چشم دوخت با اکراه اضافه کرد

  . شاید یه ذره...  خب - 

حاال او دالیل اکراه پسرك . برد و انگشتانش را در هم فرو بارون به پشتی صندلی اش تکیه داد

را متوجه می شد، او خودش را براي این که آنها را از قبل پیش بینی نکرده بود سرزنش می 
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بیشتر از آن که می  ،بیشتري از دسته ي رنجرها داشت شناخت بعد از همه ي اینها، او. کرد

، کسی که در داشته باشد ،توانست انتظار داشته باشد یک پسر جوان که تازه پانزده ساله شده

  :او گفت. معرض پچ پچ هاي خرافی معمول کارمندان قصر بوده است

 -هنها وجود نداراورنجرها دسته اي از افراد اسرارآمیز هستند، اما چیز وحشت انگیزي در مورد  - 

  . اینکه تو یکی از دشمنان پادشاهی باشی همگ

   :د و با شوخ طبعی اضافه کردننگ می زبارون می توانست ببیند که پسر به هر کلمه اش چ

  ه نه، ویل؟گتو که دشمن پادشاهی نیستی، م - 

  :ویل با وحشتی ناگهانی گفت

  ! نه، قربان - 

  . و بارون دوباره آه کشید

بدبختانه به عنوان . متنفر بود ،ست او از لحظه اي که مردم متوجه نمی شدند او در حال شوخی

  :او به نرمی گفت. می شد دنبالا جدیت زیادي توسط اکثر افراد باالترین رتبه در قصر کلماتش ب

اما باور کن، فکر کردم تو از این موقعیت . می دونم که نیستی. خیلی خب، خیلی خب - 

زندگی مثل رنجرها یه مثل تو، داشتن  ،به عنوان یه پسر بچه ي ماجراجو - خوشحال میشی

  . ، ویلتزرگیه برااین فرصت خیلی ب. مانند آب براي اردك می مونه

او مکث کرد، از نزدیک در حال ارزیابی پسر بود، تا متوجه شود که آیا او هنوز در مورد کل ماجرا 

  . نامطمئن است

این فرصت خیلی خیلی . موز رنجرها باشنآتو می دونی که، پسراي کمی انتخاب میشن تا کار - 

  . به ندرت پیش میاد

او فکر کرد که این را به . هنوز کامالً متقاعد نشده بوداما . ویل سري به موافقت تکان داد

بعد از همه ي این ماجراها، . رویاهایش بدهکار است تا آخرین تالش را براي مدرسه نظامی بکند

به نظر می رسید بارون این غروب در حالت خوبی ست، علی رغم این که ویل بدون اجازه به 

  :او تند گفت. اتاق کارش وارد شده بود

  . بشم، قربان اورمن می خوام یه جنگ - 

  . اما بارون به سرعت سرش را به عالمت مخالفت تکان داد

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

ین اهلت وقتی که اولین بار تو رو دید . استعدادهاي تو به سمت دیگه اي اشاره داره ،متاسفم - 

  . براي همین تو رو درخواست کرد. رو می دونست

  :ویل گفت

  . اُه - 

تمام آنچه که بارون گفته  هویل احساس کرد که باید ب. تا بتواند بگویدچیز بیشتري وجود نداشت 

 ،اما فکر کرد. او به آن درجه رسیده بود ،درجه اي از اطمینانصرفاً به عنوان است اعتماد کند، و 

  :او گفت. هنوز چیزهاي خیلی زیادي نامشخص بودند

  . هسفقط به نظر می رسه هلت همیشه عبو - 

  :بارون موافقت کرد

  .او مشخصاً هیچ باریکه اي از حس شوخ طبعی نداره - 

ویل مطمئن نبود . و بعد وقتی که ویل با نگاهی خالی به او خیره شد، چیزي زیر لب زمزمه کرد

براي همین فکر کرد که بهترین کار این است . که چه کاري انجام داده که او را ناراحت کرده

  : او پرسید. که موضوع را عوض کند

  واقعاً رنجرها کارشون چیه، سرورم؟ ...  اما - 

  . و دوباره بارون سرش را تکان داد

اونها گروه عجیب غریبی هستن و دوست ندارن که . این وظیفه ي هلته که خودش بهت بگه - 

حاال، فکر کنم بهتره به بخش خودت برگردي و . بقیه ي مردم در موردشون زیاد صحبت کنن

  . ش صبح به کلبه هلت گزارش بديتو باید ساعت ش. کمی بخوابی

  :گفت ،خاستمی  ویل در حالی که از نشیمنگاه نامساعدش بر لبه ي صندلی بر

  . بله، سرورم - 

برد، اما ظاهراً هیچ حق انتخابی بموز رنجر لذت آاو مطمئن نبود که از زندگی اش به عنوان کار

در جواب آن به طور کوتاه سري او هم او به بارون تعظیم کرد که . نداشتوجود در این مورد 

  . صداي بارون او را متوقف کرد. تکان  داد، بعد برگشت تا به سمت در رود

  . ویل؟ این بار از پله ها استفاده کن - 

  :ویل با حالتی جدي پاسخ داد

  . بله، سرورم - 
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این  .شدکمی گیج  ،و وقتی که بارون چشمانش را تاب داد و دوباره با خودش زیر لبی غرغر کرد

  . بود شوخیي مثل زاو فکر کرد کلمات در مورد چی. بار، او توانست چندین کلمه را تشخیص داد

نگهبان ها هنوز در روي پاگرد باالي پله ها بر سر پستشان . او از میان در گذشت و بیرون رفت

 یدی توانستدر مورد رنجرها، شما هرگز نم. ، در ظاهر رفته بودلیا حداق. بودند، اما هلت رفته بود

  .کامالً مطمئن باشید
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ویل در دامنه ي تپه . احساس خیلی عجیبی بود که بعد از این همه سال در حال ترك قصر بود

بر روي شانه اش آویزان بود و او به آن دیوارهاي عظیم خیره  شبقچه ي دارایی های ،برگشت

  . شد

بر باالي تپه ي کوچکی ساخته شده بود، یک بناي . چیره بود اندازچشم  بر کلقصر ردمونت 

در . سه گوشه ي عظیم که تقریباً رو به غرب داشت و در هر گوشه اش یک برج وجود داشت

چهارمین برج قصر سر به و که به وسیله سه دیوار محافظت می شد، حیاط قصر و دژ،  ،مرکز

هاي  تمانپارمنزلگاه بخش هاي اداري بارون و آ وآسمان برده و از همه باالتر رفته بود، 

  .همه ي آن صاحب منصب هاي ارشدشو خصوصی اش بود، 

که  زمانی و در ،صخره اي که تقریباً نابودنشدنی بود -قصر با سنگ آهن ساخته شده بود

به نظر می رسید که با نور قرمز خفیفی  ،گاهانشامو  صبح اولیه ساعاتدر  ،پایین بود دخورشی

  . ردمونت یا کوههاي قرمز -این مشخصه اي بود که به قصر نامش را عطا کرده بود. می درخشد
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بود، دسته  شدهگسترده  2دهکده ي ونزلی ،1در دامنه ي تپه و در طرف دیگر رودخانه ي تارباس

دي از مغازه هاي پیشه وري که الزم بود با یک کاروانسرا و تعدا ،اي از خانه هاي پراکنده و شاد

یک یک خمره ساز، یک چرخ ساز، یک آهنگر، و  - تا نیازهاي روزانه ي روستا را برطرف کنند

  .فروشی اسب ابزار

 ها روستایی براي مزارعی که این براي هم ،بودند شده صاف دورها تا دورتادور هاي زمین تمام

 قادر نادشمن که این از شدن مانع براي هم و ،دهند پرورشکشاورزي  محصوالت تا یدآ پدید

 پل روي از ها روستایی ر،طخ هاي زمان در .شوند روستا نزدیک شوند دیده که این بدون باشند

 می رها را سرشان پشت جایگاه و ،کردند می عبور ،بود شده گسترده تارباس روي بر که ،چوبی

 که هایی شوالیه و بارون سربازان توسط که گرفتند، می پناه قصر آهنی دیوارهاي پشت و کردند

  .شد می محافظت ،دیدند می موزشآ ردمونت نظامی ي مدرسه در

 .بود کرده شیانآ درختان پناه زیر در و ،داشت قرار قصر و روستا از فاصله یک به هلت ي کلبه

 پیچان دود .بود رسیده ها درخت باالي بر تازه خورشید ،رسید چوبی کابین به ویل که وقتی

 .است مادهآ و هشد بیدار هلت که گرفت ویل نتیجه همین رفت، براي می باال دودکش از ظریفی

گذاشت، لحظه اي مکث  بود پا شده کشیده خانه هاي کناره از یکی دور به که ،بالکن روي به او

  . کرد، بعد نفس عمیقی کشید، و با حالتی مصمم بر روي در کوبید

  : صدایی از داخل گفت

  . بیا تو - 

وري مرتب و راحت به آشگفت  طرزاما به  ،کوچک بود. ویل در را باز کرد و به داخل کلبه رفت

خوري، با نهاراو خودش را در اتاق اصلی یافت، ترکیبی از اتاق پذیرایی و اتاق . نظر می رسید

کت کاج از بخش اصلی جدا آشپزخانه اي کوچک در یک گوشه اش، که با استفاده از یک نیم

صندلی هاي راحتی به دور آتش گرد آمده بودند، یک میز چوبی بسیار صاف و کتري ها . می شد

خوش  حتی کوزه اي از گل هاي وحشیِ. از تمیز و صافی زیاد می درخشیدند ظروف آشپزخانهو 

پنجره بزرگ رنگ بر روي تاقچه باالي بخاري وجود داشت، و نور صبحگاهی با شادي از میان 

                                                
1  - Tarbus
2  - Wensley
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هلت بر روي یکی از صندلی ها . دو اتاق دیگر به اتاق اصلی ختم می شدند. به داخل می تابید

  :او با ترشرویی گفت. بر روي میز استراحت می کرد پوششچکمه  پاهاينشسته بود، 

  صبحونه خوردي؟. حداقل وقت شناسی - 

  :ویل گفت

  . بله، قربان - 

ن شنل واین اولین بار بود که هلت را بد. ره شده بوددر حالی که با شیفتگی به رنجر خی

و چکمه  ،رنجر لباس هاي پشمی خاکستري و قهوه اي ساده. سبزخاکستري و کالهش می دید

او بیشتر از چیزي که ویل متوجه اش شده بود . پوشیده بود ،هاي چرمی که به نظر نرم می رسید

هم مو و هم ریشش کامالً . ا رگه هاي خاکسترياما ب ،موي و ریشش کوتاه و تیره بودند. پیر بود

را با  مرتب بودند و ویل فکر کرد که طوري به نظر می آیند مثل این که هلت خودش آنها

  . چاقوي شکارش کوتاه کرده باشد

این هم چیزي بود که ویل هرگز متوجه آن . ور شگفت آوري ریز نقش بودطاو به . رنجر بلند شد

 ،او الغر اندام بود. در مورد هلت پنهان کرده بودرا چیز هاي زیادي  شنل خاکستري. نشده بود

اما حسی . در حقیقت او به طور قابل توجهی کوتاهتر از اندازه قامت متوسط بود. اما نه بلند قامت

به هیچ عضله براي همین فقدان قد و حجم  ،از قدرت و مقاومت راسخ در موردش وجود داشت

  :ناگهان رنجر پرسید .بدل نمی کردمرات و ترسان وجه او را به فردي بی ج

  وم شد؟مزل زدنت ت - 

  :او گفت. ویل با دستپاچگی از جا پرید

  ! متاسفم، قربان. بله، قربان - 

که ویل وقت واردشدنش متوجه شان شده  ،او به یکی از اتاق هاي کوچک. هلت غرغري کرد

  . اشاره کرد ،بود

  . می تونی چیز میزات رو اون جا بذاري. اون اتاق توه - 

. در آشپزخانه رفت و ویل مرددانه وارد اتاقی شد که او نشانش داده بود او به سمت اجاق چوبی

خواب کوچک در کنار تختیک . اما مثل بقیه ي کلبه تمیز و راحت به نظر می رسید ،کوچک بود

و یک میز زمخت با یک کاسه و پارچ براي  سلبایک کمد  .قرار گرفته بود یکی از دیوارها

 هاي وحشیِ همین طور، ویل متوجه شد، گلدان دیگري از گل. شستشو بر روي آن وجود داشت
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او بقچه ي کوچک لباس و . نقطه ي رنگی روشنی به اتاق اضافه کرده بود ،تازه ي چیده شده

  . شتدارایی هایش را بر روي تختخواب گذاشت و به اتاق اصلی برگ

 ویل عذرخواهانه سرفه اي کرد تا توجه. هلت هنوز سرش به اجاق گرم بود، و پشتش به ویل بود

 .داد ادامه اجاق روي کتريِ داخل به جوشي  قهوه ریختن به هلت .کند جلب خودش به را او

   .کرد سرفه دوباره ویل

  :پرسید برگردد اینکه بدون رنجر

  پسر؟ خوردي، سرما - 

  . نه، قربان... ار - 

  :پرسید ،هلت در حالی که برگشت تا روبروي ویل شود

  پس براي چی سرفه می کنی؟  - 

  :او با حالتی نامطمئن شروع به صحبت کرد. ویل تردید کرد

  رنجرها واقعاً کارشون چیه؟... خب، قربان، من فقط می خواستم ازتون بپرسم - 

  :هلت گفت

و می بینه  ،وشهاش رو باز نگه می دارهگاون چشمها و ! پسراون سواالي بی مورد نمی کنه،  - 

  ! ، یاد می گیرهنچپونده باشه، و سرانجام، اگه خیلی پنبه توي گوشهاش می شنوهو 

  :ویل گفت

  . اه، فهمیدم - 

بود که احتماالً زمان مناسبی براي پرسیدن سوال متوجه شده که نفهمیده بود و حتی با این که 

  :نست جلوي خودش را بگیرد و کمی سرکشانه تکرار کردبیشتر نیست، نتوا

  . فقط کنجکاو بودم بدونم که کار رنجرها چیه، همش همین - 

  :او گفت. نی در صدایش انداخت و به سمت او چرخید، با نور غریبی در چشمانشهلت تُ

 اونچه ،تر بگمتا درسیاون چه رنجرها انجام می دن، . خب پس فکر کنم بهتره بهت بگم - 

  . داریه کارآموزاي رنجر انجام می دن، خونه

اساسی انجام داده  یدگمانی به درونش رخنه کرد که او اشتباهبته دل ویل فرو ریخت وقتی که 

  :او تکرار کرد. است

  نه داري؟وخ... خو - 
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  . هلت سري به موافقت تکان داد و کامالً آشکارا از خودش راضی و خرسند بود

  . درسته، یه نگاهی به این دور و بر بکن - 

آنچه را او پیشنهاد کرده انجام ویل به دور و اطراف داخل کابین کرد تا اي او مکثی کرد و اشاره 

  : دهد، بعد ادامه داد

  هیچ خدمتکاري می بینی؟  - 

  :ویل به آرامی گفت

  . نه، قربان - 

  :هلت گفت

این جا یه کابین . رگ با انبوهی از خدمتکار نیستچون این جا یه قصر بز. حقیقتاً، نه قربان - 

و باید آب آورده بشه و هیزم ها شکسته بشه و کف اتاق ها سابیده بشه و قالیچه ها . کهیکوچ

  و کی باید همه ي اونها رو انجام بده، پسر؟ . تکونده بشه

چ چیزي به هی. به غیر از آن جوابی که به نظر بدیهی بود ،ویل سعی کرد به جوابی فکر کند

  :ذهنش خطور نکرد، براي همین باالخره با صدایی شکست خورده گفت

  من باید انجامشون بدم، قربان؟ - 

  :رنجر به او گفت

  . فکر کنم همین طور باشه - 

  . بعد به خشکی لیستی از دستورها را قطار کرد

تبر توي انباري، هیزم ها پشت . آب توي رودخونه. بیرون در ي آب، بشکه. ستسطل اونجا - 

  جارو کنار در و فکر کنم می تونی احتماالً ببینی که کف اتاق کجاست؟ . کابین

  :گفت ،شیدر حالی که شروع کرده بود به باال زدن آستین ها ،ویل

  . بله، قربان - 

که بود ب شده بود، که مشخصاً حاوي آب روزانه اي آوقتی به آنجا می آمد متوجه بشکه ي 

او تخمین زد که آن بشکه با بیست یا سی سطل آب پر . مورد مصرف کابین قرار می گرفت

  . با یک آه، او متوجه شد که صبح شلوغی را در پیش رو دارد. شود

براي که داشت  ،رفت، صداي رنجر رامی به سمت بیرون  ،خالی در یک دستش یبا سطل تیوق

   :شنید که با رضایت مندي می گفت ،خودش یک لیوان قهوه می ریخت و دوباره می نشست
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  . فراموش کرده بودم داشتن یه کارآموز چقدر می تونه عالی باشه - 

توانست این قدر می  ،که مرتب به نظر می رسید ،ویل نمی توانست باور کند که آن کلبه کوچک

بعد از این که بشکه آب را با آب تازه رودخانه پر . اشته باشداتی کلی دستمیزکاري و کاراي تاسی

از دسته اي از الوار جمع شده در پشت کابین هیزم شکست، و  ،)سی و یک سطل آب پر( کرد 

او کابین را جارو کرد، بعد از آن هلت تصمیم . هیزم هاي شکسته را مرتب بر روي هم کپه کرد

کاندن نیاز دارد، او آن را لوله کرد و بیرون برد و بر روي گرفت که قالیچه ي اتاق پذیرایی به ت

پهن کرد و چنان بیرحمانه با چوب به جان آن افتاد که  ،طنابی که بین دو درخت بسته شده بود

ورد و به او آگاه بی گاه، هلت سرش را از پنجره بیرون می . و غبار به هوا برخاست ابري از گرد

چپ رو قسمت  ،تر یک کمی اونطرف": امل نظراتی اجمالی مثلدلگرمی می داد، که معموالً ش

  . بود "ي خرج کن، پسرژیک کمی انر"یا " جا گذاشتی

وقتی که قالیچه بر روي کف اتاق پهن شد، هلت تصمیم گرفت که تعدادي از ظروف آشپزي 

  :او گفت. اش به اندازه ي کافی نمی درخشند

  .باید اونها رو یکی کمی بسابیم ما - 

تو مجبوري که  ": را ترجمه کندجمله اما ویل حاال می توانست آن . کم و بیش با خودش بود

  ". یک کمی اونها رو بسابی

روف را به لبه ي رودخانه برد و آنها را تا نیمه از آب و شن ظبه همین خاطر بدون هیچ حرفی، 

هلت در . می درخشیدندکه آنها  وقتیتا  شدنرم پر کرد و مشغول سابیدن و برق انداختن فلز 

بود و آن جا در حال خواندن  ههمین حال به صندلی پارچه اي بر روي بالکن نقل مکان کرد

 کی دو بار سرکشی کردن، ویلبعد از ی. بودندکوهی از اوراق بود که به نظر نامه هاي اداري 

ر حالی که اکثر دخانوادگی پوشیده شده،  هايو عالمت ها با نشان  برگهمتوجه شد که چند تا از 

  . برگ بلوط قرار داشتیک آنها تنها در باالیشان یک طرح ساده از 

. وقتی که ویل دوباره از ساحل رودخانه برگشت، قابلمه ها را براي نظارت هلت باال نگه داشت

  :او گفت. براي انعکاسش در سطح مسی برق انداخته شده ادا اصولی در آورد رنجر

  . می تونم صورتم رو توش ببینم. بد نیست. اهوووووووم - 

  :بعد بدون هیچ ردي از یک لبخند اضافه کرد

  . شاید چیز خیلی خوبی هم نباشه - 
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است، اما  شوخیاو ممکن بود شک کندکه آن جمله یک  بود، يرکس دیگ راگ. ویل هیچ نگفت

براي یکی دو هلت او را . شما به این راحتی نمی توانستید چنین چیزي را بگویید ،در مورد هلت

لبی را بفهماند باال برد و بعد به ویل اشاره طبعد شانه هایش را براي این که م ،سی کردررثانیه ب

ویل در نیمه راه عبور از در بود وقتی که شنید هلت در . کرد که قابلمه ها را به آشپزخانه ببرد

  :پشت سرش گفت

  . عجیبه. اهووم - 

  :او با بدگمانی پرسید. در کنار در توقف کرد ،ا اوسترنجر در حال صحبت ب این پندار کهبا 

  ببخشید؟  - 

هر زمان که هلت کار طاقت فرسایی براي او می یافت تا به آن بپردازد، به نظر می رسید ساختار 

فکر کنم "یا  "خاکهو  یرایی پر از گردذفرش اتاق پ. چقدر غیرعادي"جمله اش این گونه باشد، 

  ". ید دارهدزم جاجاق بی چاره نیاز به هی

اگر چه، به  .بود مدهآ بدش نآ ازروز  آندر طول هر چیزي این تظاهري بود که ویل بیشتر از  

به ، این بار ویل متوجه شد، اما. ن کامالً احساس خرسندي می کندآنظر می رسید هلت از انجام 

، یکی از بودیک گزارش جدید  خواندن حال در و ،غرق در افکار خودش است حقیقتاً هلتنظر 

از این که ویل او را  وحاال، رنجر نگاهش را باال آورد، . آن گزارش هاي نشان دار برگ بلوطی

  :او گفت. اب قرار داده بود متعجب بودطخ

  چی شده؟ - 

  . ویل شانه باال انداخت

  . فکر کردم دارین با من حرف می زنین "عجیبه"متاسفم، وقتی گفتین  - 

هنوز به گزارشی که در دستش بود اخم کرده  و ،عالمت نه تکان داد هلت چندین بار سرش را به

  :سرسري گفت یاو با حیرت. بود

  ... فقط داشتم این رو می خوندم. نه، نه - 

ویل، که کنجکاوي اش بیدار شده بود، چشم . صدایش به آرامی محو شد و او متفکرانه اخم کرد

  . او سرانجام ریسک کرد تا بپرسد. ایستادانتظار منتظر 

  اون چیه؟ - 

  : او باالخره پرسید. هلت یکی دو ثانیه اي به او نگاه کرد

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

  مگه نه؟ ،کنجکاوي - 

غیرمنتظره  یحالت اب هلت و وقتی ویل با حالتی معذب سري به موافقت تکان داد، لحن صداي

  . نرم شد

براي همین، ما تو رو با اون . وبیهخب، فکر کنم این براي یه کارآموز رنجر خصیصه ي خ - 

  . کردیم امتحان کاغذ توي اتاق بارون

  کردین؟  امتحانشما من رو  - 

  . ویل یک کتري مسی را کنار در رها کرد

  کنم؟ام رو بسعی شده،  چی نوشته برگه شما انتظار داشتین که من براي که ببینم روي اون  - 

  . هلت سري به موافقت تکان داد

همین طور می خواستم ببینم که چطوري . ار رو نمی کردي، ناامید می شدماگه این ک - 

  . انجامش می دي

 ،که همین حاال هم در حال فوران از دهان ویل بود ،بعد براي ممانعت از طوفانی از سوال

  :او گفت. دستش را باال آورد

  .باره بحث می کنیم نبعداً در ای - 

ویل خم شد تا آنها را جمع کند، و . بقیه ي ظروف انداختدر حالی که نگاه بامعنایی به کتري و 

اما کنجکاوي هنوز درونش را می سوزاند و او دوباره . یک بار دیگر برگشت تا به داخل خانه رود

  :پرسید ،و در حالی که با سر به گزارش اشاره می کرد به سمت رنجر برگشت

  خب، روي اون چی نوشته؟  - 

. سکوتی به وجود آمد ،و احتماالً در حال ارزیابی او بود نگاه می کرد وقتی که هلت او را ،دوباره

  :بعد او گفت

  . شته در طول یه شکارذهفته گ کشته شده،ظاهراً توسط یه خرس . لرد نورثلت مرده - 

  :ویل پرسید

  لرد نورثلت؟ - 

  : او گفتهلت به . این نام به طور مبهمی برایش آشنا بود، اما نمی توانست آن را به جا آورد

  . فرمانده ي ارشد سابق ارتش پادشاه - 
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اما چون به نظر می رسید . تساین را می دان مثل این که ،و ویل سري به موافقت تکان داد

التش است، جسورانه ادامه داداد جواب دادن به سوهلت روي م :  

  . چی در رابطه به این ماجرا غریبه؟ خرسها گهگاه مردم رو می کشن - 

  . هلت سري به موافقت تکان داد

فکر و . یکی کمی زیادي به سمت غربه 1ردمبخش کُ ،ها اما فکر کردم که براي خرس. درسته - 

  . کنم نورثلت توي شکار خیلی باتجربه تر از اون بود که به تنهایی به دنبال این یکی بره

  . شتاگذمی هایش را کنار  او شانه اي باال انداخت، مثل این که استدالل

  . ها همیشه اشتباه می کنن اما دوباره، زندگی پر از عجایبه و آدم - 

او دوباره به سمت آشپزخانه اشاره کرد، در حالی که آشکار بود که آن مکالمه به اتمام رسیده 

  :او گفت. است

  . وقتی اونها رو سر جاشون قرار دادي، ممکنه دوست داشته باشی شومینه رو تمیز کنی - 

اما چند دقیقه بعد وقتی که از کنار یکی از . انجام دهد است، ا آن چه را که او گفتهویل رفت ت

به سمت شومینه ي بزرگ  ،دیوار اتاق پذیرایی را اشغال کرده بود بخش اعظمی ازکه  ،ها رهپنج

انه بر روي چانه اش ردید که با حالتی متفک رنجر را و می رفت، نگاه کوتاهی به بیرون انداخت، 

    .سیر می کردور واضحی افکارش در جایی بسیار دورتر طد و به می ز

                                                
1  - Cordom

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

  

  

  

او به دور و اطراف کابین نگاهی . رسید انتهابراي ویل بههلت  کارتراشی اواخر عصر، سرانجام

، و هانداخت، در حالی که به اسباب درخشان آشپزخانه، شومینه ي بی لکه، کف کامالً جاروب شد

 هدسته اي هیزم در کنار شومینه مرتب چیده شد. و خاك توجه می کرد قالیچه ي کامالً بی گرد

پزخانه را پر کرده کوچکتر، سبد حصیري در کنار اجاق آشو دسته اي دیگر، بریده شده به ابعاد 

  :او گفت. بود

  . در کل بد نیست. بد نیست. اهوووم - 

ر خود احساس کرد، اما قبل از این که خیلی بیشتر ویل از آن تحسین ناچیز موجی از خرسندي د

  :از خودش خرسند شود، هلت افزود

  می تونی آشپزي کنی، پسر؟ - 

  :ویل با حالتی نامطمئن پرسید

  آشپزي، قربان؟  - 

  :او پرسید. هلت چشمانش را چرخ داد

  چرا جوونا همیشه یه سوال رو با سوال دیگه اي جواب می دن؟  - 

  :دریافت نکرد، ادامه داد بعد وقتی هیچ جوابی
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آماده کردن وعده هاي . آماده کردن غذا براي این که کسی بتونه بخورتش. بله، آشپزي - 

  فکر کنم می دونی غذا چیه؟ یا وعده هاي غذایی چی ان؟ . غذایی

  :سوالی به کلماتش ندهد جواب دادلحن نوع  چویل در حالی که مراقب بود تا هی

  . بله...بل - 

  :گفتهلت به او 

اگه می خوایم اینجا . خب، همون طور که امروز صبح بهت گفتم، اینجا قصري مجلل نیست - 

  . غذا بخوریم، مجبوریم که غذا بپزیم

ما " ،هر وقتی که هلت می گفت. ویل با خودش فکر کرد، دوباره کلمه ي ما تکرار شد

  . "بوريمج  تو": ، به نظر می رسید که ترجمه و معنی اش این باشد "مجبوریم

  :ویل تایید کرد

  . من نمی تونم آشپزي کنم - 

  . و هلت دستانش را به هم کوبید و آنها را به هم مالید

  . یاال. براي همین باید بهت راهش رو نشون بدم. اکثر پسرها نمی تونن! البته که نمی تونی - 

پوست کندن و ریز کردن : او به سمت آشپزخانه به راه افتاد و ویل را با اسرار آشپزي آشنا کرد

پیاز، انتخاب تکه اي از گوشت گاو از روي قفسه ي گوشت، پاك کردن و ریز کردن آن به 

سرخ کردن گوشت در تابه و سرانجام  ،بعد ریز کردن سبزي جات ،قطعات کوچک و مربعی

. اضافه کردن چند قطره اي شراب قرمز و چیزي که هلت آن را افزودنی اسرار آمیز می خواند

  .در حال جوشیدن بر روي اجاق ،بوعی بودطنتیجه همه ي اینها تاس کباب خوش بو و م

در بالکن نشستند و به آرامی  ،یل غروباماده شود، در اوآحاال، در مدتی که منتظر بودند تا شام  

  . ندشدصحبت مشغول 

چیزي در مورد . به وجود اومدند 1سال قبل در دوره ي شاه هربرت 150رنجرها در حدود  - 

  شاه هربرت می دونی؟ 

را  شبه پسري که در کنارش نشسته بود نگاه کرد، سوالش را سریع پرسید تا واکنش از پهلو هلت

  . ببیند

                                                
1  - Herbert
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ن اسم را از درس هاي تاریخ در ساختمان تحت الحمایه ها آاو به طور مبهمی . ویل مکثی کرد

با این حال، تصمیم . ی را نمی توانست در موردش به یاد آوردیاتئورد، اما هیچ جزآبه یاد می 

او نمی خواست تا در اولین روزش با رئیس جدیدش خیلی نادان . گرفت تا بلوفی در مورد آن بزند

  :او گفت. یدآبه نظر 

  . ما در موردش خوندیم. شاه هربرت. بله... اُه  - 

  :رنجر با بی قیدي گفت

  ی در موردش برام بگی؟ واقعاً؟ شاید بتونی یه کم - 

. ، و خودش را در وضعیت راحتی قرار دادهاو به پشت تکیه داد و پاهایش را به روي هم انداخت

ویل با ناامیدي به میان خاطراتش حمله برد، در حالی که سعی می کرد حتی قسمتی هر چند 

چیزي، اما چه ... بوداو کاري انجام داده . وردآجزئیات مربوط به شاه هربرت را به خاطراز اندك 

  کاري؟ 

  ....اون  - 

  . وري افکارش استآدر حالی که تظاهر می کرد که در حال جمع  ،ویل مکث کرد

  . اون شاه بود - 

می تواند  و نگاه کوتاهی به هلت کرد تا ببیند آیا حاال، حداقل چیزي بود که از آن مطمئن بود

  . بدین معنی که ادامه دهد کرد،اشاره اي چرخان  هلت لبخند خشکی زد و با دستش. ادامه ندهد

  :گفت ،در حالی که سعی می کرد صدایش مطمئن باشد ،ویل

  . سال قبل 150...  اون پادشاه بود - 

  . رنجر به او لبخند زد و دوباره اشاره کرد که ادامه دهد

  :ویل با امیدواري گفت

  .رنجرها رو پایه ریزي کرد خب، یادم میاد که اون کسی بود که دسته ي.... اووووم - 

  : او گفت. هلت با حیرتی ساختگی ابروهایش را باال برد

  ره؟آواقعاً این طوري یادت میاد،  - 

ري ریخت چون به یاد آورد که هلت فقط گفته بود که رنجرها در زمان حکومت و ویل دلش ه

  : ویل گفت. مدند، نه لزوماً توسط اوآاو به وجود 
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ورد، در حقیقت منظورم اینه آآه ه ه ه، خب، وقتی می گم  اون دسته ي رنجرها رو به وجود  - 

  .شاه بود ، اونکه وقتی دسته ي رنجرها پایه ریزي شد

  :هلت فوري گفت

  سال قبل؟ 150 - 

  . ویل با قطعیت سري به موافقت تکان داد

  . درسته - 

  :گفت ،مدندآشمانش فرود می چدر حالی که ابروهایش شبیه ابرهاي صاعقه زا بر روي  ،رنجر

خب، خیلی چشم گیره وقتی می بینم چطور این حقایق رو من یکی دو دقیقه قبل خودم بهت  - 

  . گفتم

  :سر انجام رنجر با لحنی آرام گفت. ویل فکر کرد بهتر است چیزي نگوید

خیلی ساده بگو، . سعی نکن که با بلوف زدن راهت رو باز کنی پسر، اگه چیزي رو نمی دونی، - 

  واضحه؟. نمی دونم

  :ویل با چشمانی فرو افتاده گفت

  .بله، هلت - 

  :سکوتی به وجود آمد و بعد ویل گفت

  هلت؟ - 

  بله؟ - 

  :ویل تایید کرد

  . دونم یواقعاً چیزي نم... در مورد شاه هربرت - 

  :او گفت. رنجر خرناس کوچکی کشید

نم که وقتی بهت بگم اون کسی بود که ئخب، هرگز نمی تونستم اون رو حدس بزنم، اما مطم - 

  . عقب روند یادت میاد 1هاي لندقبایل شمالی رو به پشت مرزهاي 

ربرت به عنوان هشاه . ر آوردطو البته، وقتی که هلت این موضوع را یادآوري کرد، ویل به خا

 قدرتمند به گرد هم اتحادياو پنجاه بخش پادشاهی را با . شناخته می شد "پدر آرالوئن مدرن"

                                                
1  -  Highlands
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ویل می توانست حاال راهی را جلوي رویش ببیند تا اندکی . ورد تا قبایل شمالی را شکست دهدآ

  ... اگر او لقب پدر آرالوئن مدرن را یادآوري می کرد شاید رنجر . اعتبار در مقابل هلت بدست آورد

   .ا عنوان پدر آرالوئن مدرن شناخته می شهاون گاهی ب - 

  . تسهلت داشت می گفت و ویل متوجه شد که دیگر خیلی دیر شده ا

  . اتحاد بین پنجاه بخش پادشاهی رو ایجاد کرد که هنوز ساختار پادشاهی مون همونه ناو - 

  . ویل وارد حرفش شد

  . حاال یه چیزایی یادم میاد - 

که جمله اش مثل این نباشد  دکمک می کن "یه چیزایی"رت او فکر کرد که اضافه کردن عبا

هلت به او نگاه کرد و یکی از ابروهایش باال . 1او باهوش شده است ،حاال که معما حل شده که

  :رفت، بعد ادامه داد

اون موقع، شاه هربرت احساس کرد که براي پایداري امنیت، پادشاهی نیاز به یه نیروي موثر  - 

  . جاسوسی داره

  :تویل گف

  ؟2یه نیروي باهوش - 

باهوش هم تون نیروي جاسوسی خیلی به درد می خوره اگه اگر چه . هوشیار. باهوش نه - 

. در چه حالی هستن ،قوه اتلانت، یا دشمناي بانجاسوسی دانشیه براي این که بدونی دشم. باشن

اگه این . فکر می کنن يمورد هاونها در چ. چه نقشه هایی هستن ریزي طرحدر حال  ااونه

 به خاطر. اونها رو متوقف کنی اي بریزي تا چیزها رو کامل بدونی، معموالً می تونی نقشه

براي . براي این که پادشاهی رو آگاه نگه داره -دسته ي رنجرها رو پایه ریزي کرد همین، اون

  . هاي پادشاهی عمل کنن ها و چشم این که اونها به عنوان گوش

  :پرسید ،ی که حاال عالقه اش برانگیخته شده بوددر حال ،ویل

  چطوري این کار رو می کنین؟ - 

  . هلت متوجه تغییر تن صداي ویل شد و پرتویی آنی از رضایت در چشمانش درخشید

                                                
1 - to be wise after the event  همون ضرب المثل . به معنی این که بعد از حل مسئله و یا معمایی کسی ادعا کند که جواب را می دانسته

  .  معما چو حل گشت آسان شود: خودمون
. سوسی داردبه معنی هوشیار که در اینجا معنی جا Intelligenceبه معنی باهوش  و     intelligentبازي با کلمات    - 2
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در کل پادشاهی و دورتر از اون گشت زنی . هامون رو باز نگه می داریم ها و گوش ما چشم - 

  . گزارش می دیم. ممی بینی. گوش می کنیم. می کنیم

  :بعد پرسید. ویل متفکرانه براي خودش سري تکان داد

  ی کنین؟ئبراي همین می تونین خودتون رو نامر - 

ن آاما مطمئن شد که پسر متوجه . دوباره، رنجر لحظه اي از رضایت و خرسندي را حس کرد

  :او گفت. نشود

کاري که ما . کنن که ما می تونیم مردم فقط فکر می. ما نمی تونیم خودمون رو نامرئی کنیم - 

ها یادگیري و تمرین  این کار به سال. می کنیم اینه که دیده شدنمون رو خیلی سخت می کنیم

  . هاي مورد نیاز رو داري اما تو همین حاال هم بعضی از مهارت - نیاز داره

  .ویل با حیرت سرش را بلند کرد

  دارم؟ - 

ز سایه ها و حرکت باد استفاده کردي تا خودت رو وقتی شب پیش از حیاط قصر رد شدي، ا - 

  پنهون کنی، مگه نه؟ 

  . ویل سري به موافقت تکان داد

  . بله - 

 ، راه شوددبدون این که دی کردن مهارتش در حرکتحقیقتاً او هرگز قبالً کسی را ندیده بود که 

  :هلت ادامه داد. درك کرده باشد

استفاده کردن از اون . میختن با پشت زمینه هاآدر : یمکن یما از همون اصول اولیه استفاده م - 

  . جزئی از اون شدن. براي پنهان کردن خودمون

  :ویل به آرامی گفت

  . فهمیدم - 

  . حقه اش اینه که مطمئن بشی که هیچ کسی دیگه اي نمی فهمه - 

ت د، هلراما وقتی که سر بلند ک. براي یک لحظه، ویل فکر کرد که رنجر در حال شوخی ست

  :ویل پرسید. همان ترشروي همیشگی بود

  چند تا رنجر وجود دارن؟  - 
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هلت و بارون بیشتر از یک بار به دسته ي رنجرها اشاره کرده بودند، اما ویل فقط یکی از آنها را 

  . و آن فرد هلت بود -دیده بود

. اهییکی براي هر یک از بخش هاي پادش. شاه هربرت یک دسته ي پنجاه تایی ایجاد کرد - 

همکارانم در هر یک از چهل و نه قصر دیگر در اطراف پادشاهی مستقر . من این جا مستقر شدم

رنجرها ضامن اجراي قوانین هم  ،ان بالقوهنوري اطالعات در مورد دشمآعالوه بر جمع . شده اند

واگذار شده گشت زنی می کنیم و مطمئن می شیم که قوانین  ونما در بخشی که بهم. هستن

  . ال اجرا شدنندر ح

  :ویل به میان حرفش پرید

  . فکر می کردم بارون اون کار رو می کنه - 

  .هلت به عالمت نه سرش را تکان داد

براي همین اون می تونه اونها رو حل  ،مردم شکایاتشون رو پیش اون می برن. بارون قاضیه - 

اگه یه جرمی رخ بده، . ما قانون رو به مردم عرضه می کنیم. رنجرها قانون رو اجرا می کنن. کنه

ما مخصوصاً براي این نقش مناسبیم چون مردم اغلب نمی . رك و شواهد می گردیمابه دنبال مد

  . ولهئچه کسی مس تجسس می کنیم تا ببینیم. دونن اون دور و اطراف هستیم

  :ویل پرسید

  بعدش چی میشه؟ - 

  . هلت شانه اي کوتاه باال انداخت

. اون فرد رو دستگیر و متهم می کنه بارونگاهی به بارون اون بخش گزارش می دیم و  - 

  . خودمون بهش رسیدگی می کنیم... باشه، ما  اضطراريگاهی اگه موقعیت 

  :پرسید ،ا بگیردقبل از این که بتواند جلوي خودش ر ،ویل

  کنین؟  چی کار می - 

  : او جواب داد. هلت نگاهی متفکرانه و طوالنی به او کرد

تر شاونهایی از ما که بیست سال یا بی. کار زیادي نیست اگه فقط یه کارآموز چند ساعته باشیم - 

.بدون این که بپرسن ،رنجر هستن می دونن که باید چه کاري انجام بدن

  :گفت ،شته شده بودذااري گنسته شده و به ککه کامالً ش ،ویل

  . اُه - 
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  :هلت ادامه داد

هدایت کردن ارتش ها، قبل از  -خاصی رو بر عهده داریم هاي بعدش، در مواقع جنگ، نقش - 

دشمن بشیم و  آشفتگی خطوطتا موجب  ریم میاونها دیده بانی کردن، به پشت خطوط دشمن 

  . بقیه چیزا

  . او به پسرك نگاه کوتاهی کرد

  . تر از کار کردن بر روي مزارع هیجان دارهشیک کمی بی - 

 ،بعد از همه ي این ماجراها ،موز رنجرآشاید زندگی به عنوان کار. ویل به موافقت سري تکان داد

  :او پرسید. جاذبه ي خودش را داشت

  چه دشمنایی؟ - 

در صلح و آرامش همیشه ورد قلعه ردمونت آد می بعد از همه ي این حرفها، تا جایی که به یا

  . بود

  :هلت به او گفت

 افرادي مثل مهاجم هاي دریایی اسکاندي و مرگارث و ورگال. دشمن هاي داخلی و خارجی - 

  . هاش

هاي فراموش شده در مورد مرگارث، لرد  ویل بر خود لرزید، در حالی که تعدادي از آن داستان

با نگاهی  ،وقتی واکنش ویل را دید ،هلت. را به یاد می آورد ،هاي باران و شب کوهستان

  :او گفت. محزون سري به موافقت تکان داد

به همین خاطر . افرادي هستن که باید نگرانشون باشیملهاش دقیقاً همون بله، مرگارث و ورگا - 

شدن  در حال جمعکه اگه  :ما دوست داریم بدونیم. رنجرها همیشه یه چشمشون روي اونهاست

  . به دور هم هستن، اگه دارن براي جنگ آماده میشن

  :ویل گفت

  . با این حال آخرین باري که اونها حمله کردن، ارتش بارون اکثرشون رو قلع و قمع کرد - 

  . که بیشتر از هر دلیلی در حال قوت قلب دادن به خودش بود

  :هلت موافق بود

  ... حمله اونها هشدار داده بود در مورددرسته، اما اونم به این خاطر بود که کسی بهشون  - 

  . او مکثی کرد و با حالتی معنی دار به ویل نگاه کرد
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  :پسر پرسید

  یه رنجر؟ - 

بعد سواره ... رو آورد ،راهن توهاي مرگارث  که ورگال ،اون یه رنجر بود که این خبر. درسته - 

به  ینبراي همین اونها تونستن از جناح ،رودخانه عبور داددر گدار مخفی کم عمق نظام رو از یه 

  . دشمن حمله کنن

  :ویل گفت

  . اون یه پیروزي بزرگ بود - 

و همه ي اونها وابسته به مهارت و هوشیاري یک رنجر، و دانش ردگیري و پیدا . مطمئناً بود - 

  . کردن راه هاي مخفی ست

  :ضافه کردویل با صدایی آرام تر ا

  . پدرم توي اون جنگ مرد - 

  :او گفت. و هلت نگاهی غریب به او کرد

  این طوري بوده؟ - 

  :ویل ادامه داد

  . یه شوالیه ي قدرتمند. اون یه قهرمان بود - 

 بعد .نه رنجر مکثی کرد، تقریباً مثل این بود که در حال تصمیم گیري ست که چیزي را بگوید یا

  :به طور ساده اي جواب داد

  . نمی دونستم - 

براي لحظه اي احساس کرده بود که هلت چیزي در مورد . در برگرفترا حسی از ناامیدي ویل 

او براي . داستان مرگ قهرمانانه اش را بگوید براي ویلپدرش می داند، این که او می تواند 

  :باالخره گفت. ختاخودش شانه اي باال اند

براي این که راهش رو ادامه . ه مدرسه ي نظامی برمبراي همین این قدر مشتاق بودم که ب - 

  . بدم

  :هلت به او گفت

  . تو استعدادهاي دیگه اي داري - 

  :او گفت. ورد که بارون چیزي خیلی شبیه به این را شب قبل به او گفته استآو ویل به خاطر 
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  ....هلت - 

  .رنجر سري تکان داد تا او ادامه دهد

  من رو انتخاب کردي؟ توبارون گفت .... یه جورایی کنجکاو بودم  - 

  . هلت دوباره سري تکان داد و چیزي نگفت

قابلیت هایی که من رو براي  - و هر دوي شما گفتین که من قابلیت هاي دیگه اي دارم - 

  ....موز رنجر شدن مناسب می کنهآکار

  :هلت گفت

  . درسته - 

  اونها چی ان؟... خب - 

  :او شروع کرد. عقب تکیه داد و دستانش را پشت سرش در هم گره کردهلت به 

و همین طور که در موردش بحث کردیم، تو می تونی به .  این براي یه رنجر خوبه. تو فرزي - 

  ...و فضولی. و چابک می دوي تو خیلی فرز. این خیلی مهمه. رومی حرکت کنیآ

  :ویل پرسید

  فضول؟ منظورت چیه؟ - 

  :او توضیح داد. عبوس به او نگاه کرد یهلت با حالت

براي همین می خواستم بارون . همیشه می خواي جواب ها رو بدونی. همیشه در حال پرسشی - 

  . کنه امتحانتو رو با اون تکه کاغذ 

اولین بار متوجه من شدي؟ منظورم وقتیه که براي اولین بار فکر کردي من رو براي  کیاما  - 

  انتخاب کنی؟ 

  . خواست بداندویل می 

  :هلت گفت

  . دزدیدي باُه، فکر کنم وقتی بود که دیدم اون کیک ها رو از آشپزخونه ي استاد چا - 

  . فک ویل از حیرت افتاد

  ! ها قبله ؟ اما اون مال ساليتو من رو دید - 

  : فکري ناگهانی به ذهنش خطور کرد

  کجا بودي؟ - 
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  :هلت گفت

  . ن بشیمخیلی سرت شلوغ بود تا متوجه  ،وقتی داخل شدي. توي آشپزخونه - 

 .دهواو مطمئن بود که هیچ کسی در آشپزخانه نب. ویل با حیرت سرش را به عالمت نه تکان داد

ورد که هلت چطور خودش را در شنلش می پیچید و می توانست به معناي آبعد دوباره به یاد 

بیشتر از این  ،ر شدن وجود دارداو متوجه شد که چیزهاي زیادي براي رنج. واقعی نامرئی شود

  . یا تمیزکاري کند چطور آشپزي دکه بدان

  :هلت گفت

اما چیز دیگه اي هم بود که من رو بیشتر از پیش تحت . من با مهارتت تحت تاثیر قرار گرفتم - 

  . تاثیر قرار داد

  :ویل پرسید

  اون چی بود؟ - 

می خواستی دزدیدن کیک ها رو . دیدم مکث کردي ،بعدش، وقتی استاد چاب ازت سوال کرد - 

بعدش دیدم که اون کار رو تایید کردي، یادته؟ اون با اون قاشق چوبیش تو سرت . انکار کنی

  . کوفت

او هنوز می توانست آن صداي ترق را که از خوردن . ویل نیشش باز شد و سرش را با تفکر مالید

  :یید کرداو تا. قاشق به سرش ایجاد شده بود بشنود

  ؟نباید راستش رو می گفتم مگه - 

  . نفی تکان داد تهلت سرش را به آرامی به عالم

  . اگه دروغ می گفتی، هرگز شاگردم نمی شدي. اُه، نه، ویل - 

او . بر روي اجاق انبه داخل رفت، به سمت تاس کباب جوش بعدرا کشید،  بدنشهلت ایستاد و 

  :گفت

  . حال وقتشه که شام بخوریم - 
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هوراس کوله اش را بر روي کف خوابگاه انداخت و بر روي تختخوابش فرو افتاد، در حالی که 

  . زیر لب ناله می کرد شدرد تسکینبراي 

می تواند این قدر احساس  گاه فکر نمی کرد کهاو هیچ . هر عضله در بدنش تیر می کشید

او هیچ گاه فکر نمی کرد که این همه عضله در بدن . داشته باشد در بدنش خستگی و کوفتگی

  . ندند این احساس را به انسان منتقل کنانسان وجود داشته باشد که بتوان

اولین بار نبود، کنجکاو بود که آیا می تواند سه سال آموزشی در مدرسه نظامی را پشت سر این 

و همین حاال هم از نظر ، آن هم تنها براي کمتر از یک هفته ،سرباز بودتازه او یک . بگذارد

  . و متالشی شده بود ردجسمی کامالً خُ

وقتی براي مدرسه نظامی درخواست داده بود، تصور مبهمی از شوالیه هایی در زره درخشان در 

لتی از ذهن داشت که می جنگیدند، وقتی که افراد طبقه ي پایین تر می ایستادند و آنها را با حا

دسته اي کوچک از این افراد  دقیقاً، در تصویر ذهنی اش،. تایید و شیفتگی نظاره می کردند

جنی هم دوره اش در میان تحت الحمایه ها، در که طبقه ي پایین تر، دختران جذاب بودند، 

زان براي او، مدرسه نظامی مکانی فریبنده و پر از ماجرا بود، تازه سربا. ها برجسته بودآنمیان 

  . می دیدند و حسادت می کردند کسانی بودند که دیگران آنها را
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افرادي بودند که  ،خیلی دورتر از ذهنیاتش، تازه سربازان مدرسه نظامی. واقعیت چیز دیگري بود

پیده دم بیدار می شدند و یک ساعت قبل از صبحانه را در حال انجام دوره اي سباید قبل از 

هاي ده نفره یا بیشتر براي  دویدن، وزن برداري، ایستادن در صف: دسخت از تمرینات بدنی بودن

خسته و وامانده از تمام این کارها، بعد به . بلند کردن و نگه داشتن الوار چوبی بر باالي سرشان

با آبی  -فرصت آن را داشتند که دوشی کوتاه بگیرند فقطبخش هایشان برمی گشتند، جایی که 

شان و بخش هاي شستشویشان کامالً تمیز  ن مطمئن شوند که خوابگاهقبل از آو  - که سرد بود

  . هستند

شوالیه ي پیر  1سر کارل. وري بودآبخش درد که  ،مدآان می شبعد از آن بارزس بخش

شامل میان برهاي که  ،هر حقه ي نانوشته اي را ، بازرسی را انجام می داد سی کهک ،الغرمردنی

. تسمی دان می شد، تختخواب و جمع کردن وسایل تمیز کردن خوابگاه، مرتب کردن

معنی اش این  ،ی از وسایل یک نفر از بیست پسر ساکن در خوابگاهیدر هر جز وچکترین نقصک

شان واژگون می رختخواب هایمی شد، پخش بود که همه ي کوله هایشان بر روي کف اتاق 

گردند و رمجبور بودند که بشان بر روي کف اتاق خالی می شد، و آنها  شد، سطل هاي آشغال

  . شان می بودندیدرست در وقتی که می بایست در حال خوردن صبحانه  - دوباره شروع کنند

صبحانه . ر کارل شیره بمالندس در نتیجه، تازه سربازان جدید فقط یک بار سعی می کردند که سرِ

اگر آن را از دست می اما . در حقیقت، به نظر هوراس، خیلی هم ابتدایی بود. چیز خاصی نبود

 2صبحی سخت و طاقت فرسا تا ساعت ناهار بود، که با توجه به زندگی اسپارتی ،دادید، آن صبح

  . وردآدر مدرسه نظامی، تنها بیست دقیقه دوام می 

ژي هاي تهایی در مورد تاریخ ارتش و نظریه استرا دو ساعت کالسبه مدت بعد از صبحانه، 

داشت، بعد از آن، تازه سربازان معموالً مستلزم بودند که واحد پرش جنگی و چیزهاي دیگر وجود 

تعادل و  ،چابکی ،ع که طراحی شده بود تا سرعتنیک سري از موا -از روي مانع را بگذراندند

مجبور بودند آن . زمان استاندارد می نیممی براي انجام آن وجود داشت. قدرتشان را محک بزند

ن کار را انجام دهد، فوراً به آکنند و هر تازه سربازي که نمی توانست  را زیر پنج دقیقه تمامکار 

 مسیرخیلی به ندرت رخ می داد که کسی آن . انده می شد تا دوباره سعی کنددنقطه شروع برگر

                                                
1  - Sir Karel
. امی وار معروفندظاسپارت ها ساکنان شهري در یونان باستان به نظم و انضباط و زندگی ن - 2
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چاله هاي پر بود از این جا و آنجا ي پرش، را بدون حداقل یک بار افتادن تمام کند، و محوطه 

و چاله هایی پر شده از چیزي نامشخص اما با بویی نامطبوع ،ك آبرناطحوضچه هاي خ ،لگ، 

  . هوراس اصالً نمی خواست حتی در مورد آن فکر کندروح و درون  که 

شما در طول دویدن افتاده بودید مجبور بودید  ناهار درست بعد از واحد پرش از مانع بود، اما اگر

هاي آب  یکی دیگر از آن دوش -تمیز کنیدکه خودتان را قبل از ورود به سرسراي غذاخوري 

می از وقتی را که براي غذاخوردن در نظر گرفته شده بود می یو آن کار معموالً ن - سرد معروف

 ،که هوراس را در خودش غرق کرده بود ،در نتیجه، خاطرات هفته ي اول مدرسه نظامی. گرفت

  . رندهیل بلی دردناك و گرسنگی تحتترکیبی بود از عضال

بعد از ناهار برقرار بود، بعد تمرینات ورزشی که در حیاط قلعه زیر نظر یکی  يهاي بیشتر السک

بعد از آن کالس صف تشکیل می داد و تا انتهاي روز . از سربازان سال باالتر انجام می شد

آن ها دو ساعت به اختیار خودشان بودند،  از آن، تمرینات دسته جمعی را انجام می دادند، بعد

  . بعد اي نظافت و تعمیر ادواتشان و آماده سازي دروس کالس هاي روزبر

جورایی باعث دلخوري  ک، یا یودمگر اینکه کسی در آن روز در کالسی تخلفی کرده ب بته،لا

در این صورت آنها همگی به پر کردن کوله هایشان با . بودیکی از مربی ها و یا ناظران شده 

که به  يمسیر ،مهمان می شدند کلیومتريدویدن یک مسیر دوازده  برايسنگ و عازم شدن 

راه هاي مثل آن  مکانیمطلقاً، آن مسیر اصالً نزدیک به  .دور حومه ي روستا کشیده شده بود

این معنی اش دویدن در میان زمین هاي . خطوط سطح بندي شدي در محوطه نبودیا و صاف 

عبور از میان آن همچنین تن از تپه ها و عبور از چشمه ها، ناهموار و ترك برداشته بود، یا باال رف

بیشه زارهاي انبوه که تاك هاي پیچان و آویزان و بوته هاي ضخیم به شما چنگ می انداختند 

  .و سعی می کردند شما را پایین بکشند

یکی در اولین ساعات روز، . یکی از آن دویدن ها را کامل کرده بود ،دقیقاً همین حاال ،هوراس 

در حال رد کردن یک یادداشت به دوستش گیر " 1تاکتیک "از همکالسی هایش در کالس 

بلکه یک کاریکاتور مبالغه آمیز از  ،بدبختانه یاداشت یکی از آن یادداشت هاي متنی نبود. افتاد

  . مربی بینی درازي بود که کالس را آموزش می داد

وجهی به عنوان کاریکاتوریست داشت و پسر مهارت قابل تآن ن که آبدبختی پشت بدبختی 

  . نقاشی اش فوراً قابل تشخیص بود
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وقتی که . بنابراین، هوراس و هم کالسی هایش به پر کردن کوله ها و شروع دو مهمان شدند

او کم کم احساس کرده بود که دارد خودش را از بقیه  ،آنها تقال کنان از اولین تپه باال می رفتند

داشت  ،حتی بعد از گذشت چند روز، پرهیز غذایی محض مدرسه نظامی .رها جدا می کندسي پ

. او بیشتر از هر زمانی در زندگی اش در حالت مناسب بود. نتایجش را به هوراس نشان می داد

اگرچه از . البته باید این حقیقت را هم اضافه کرد که او استعداد طبیعی یک ورزشکار را دارا بود

او با ظرافت و  ،بقیه تقال می کنند و دست و پا می زنندمی رسید جایی که به نظر  .آن ناآگاه بود

. در فرآیند دویدن، او خودش را در حالی یافت که خیلی جلوتر از دیگران است. تعادل می دوید

، سرش باال بود و به طور نرمالی از میان سوراخ هاي بینی اش تنفس می منظم می تپیدقلبش 

  . کرد

در  اما اونون شانس زیادي براي شناختن هم کالسی هاي جدیدش به دست نیاورده بود، تا کاو 

تمام این سالها اکثرشان را در دور و اطراف قصر یا دهکده دیده بود، البته، بزرگ شدن در 

مایل زندگی روزانه و نرمال قصر و دهکده  او را به گوشه گیري از ،ساختمان تحت الحمایه ها

اما آنها احساس متفاوتی  هاي تحت الحمایه نمی توانستند از این جلوگیري کنند، بچه. کرده بود

و این یک حس بود که پسرها و دخترهایی که پدر و مادر داشتند هنوز در . از بقیه آدمها داشتند

  .  ارتباط با والدینشان زندگی می کردند

هوراس یکی از بیست . مراسم روز انتخاب تنها مخصوص اعضاي ساختمان تحت الحمایه بود

نفر دیگر طوري انتخاب می شدند که  19نیروي تازه اي بود که آن سال گرفته شده بود، 

شان، یا تحت حمایت و توصیه ي یکی از نتحت تاثیر نفوذ والدی -می شد خواندهفرآیند نرمال 

براي  در نتیجه، او با چیزي مثل کنجکاوي نظاره می شد، دیگر پسرها اصالً. معلم هایشان

او در حالی که با . پیشنهاد دوستی و یا حتی تالشی براي شناخت او پیش قدم نمی شدند

نها را در طول آهمه ي  با این حال، او :فکر کرد خرسندي عاري از احساس لبخند می زد،

  . درسته، او به آنها نشان داده بود. هیچ کدام از آنها هنوز برنگشته بود. دویدن شکست داده بود

انتهاي خوابگاه با صداي بلندي بر روي لوالهایش عقب رفت و صداي چکمه هایی سنگین  درِ

از آرنج هایش بلند کرد  یهوراس خودش را بر روي یک. بر روي کف برهنه ي اتاق انعکاس کرد

تختخواب هاي کامالً مرتب و تمیز به سمت  از میان ردیف 2مرُو جِ 1لدااُ، 1برین. و در درون نالید

                                                
1  - Bryn
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 قاطعتصمیم  مورد این درآنها سربازان سال دومی بودند و به نظر می رسید . می رفتند او رژه

تیره روز  ،زندگی شان انجام دهند طولدر  ملزم هستندکه یکی از کارهایی که  ،گرفته اند

ان کرد و خبردار زبه سرعت، هوراس پاهایش را بر روي کنار تخت آوی. ساختن هوراس است

  . ایستاد، اما نه به اندازه کافی سریع

  : لدا بر سرش فریاد کشیدا

  توي رختخوابت چی کار می کنی؟ کی بهت گفته که زمان خاموشیه؟ - 

آنها . لدا لذت می بردندا سریع و زیرکانه ي هاي حرف آنها از. برین و جرم نیش شان باز شد

کمبود ابتکار کالمی شان آنها اما . و بکر نزدیک نبودند یک ذره هم به نکته اي بدیع اصالً حتی

  :برین دستور داد. را با اتکا بر جنبه ي فیزیکی چیزها می پوشاندند

  !حاال! بیست تا شنا - 

 اگر این یک مقابله. در حقیقت او بزرگتر از هر کدامشان بود. هوراس لحظه اي تردید کرد

و به . اما آنها سه نفر بودند. امشان را شکست دهدناً می توانست هر کدئمطبود، او م فیزیکی

،                  تا جایی که او می دانست. را پشت سرشان داشتند سربازخانه ولاعالوه، آنها حمایت متد

او را تنبیه کنند، و او  لمث ،این یک تمرین طبیعی براي سال دومی ها بود که سربازان سال اولی

این مورد به سرپرستشان شکایت می  هایش را تصور کند اگر در می توانست تحقیر هم کالسی

 ،او وقتی که خودش را بر روي زمین انداخت ،هیچ کسی نی نی کوچولوها را دوست نداشت. برد

اما برین تردید را و شاید نوري آنی از تمرد را در چشمان هوراس دیده . این را به خودش گفت

  :او فریاد زد. بود

  ! همین حاال انجامش بده! سی تا شنا - 

هر عضله ي هوراس اعتراض می کرد، هوراس به طور کامل بر روي کف اتاق فرو افتاد و شروع 

فوراً، پایی را بر پشتش احساس کرد، که وقتی سعی می کرد خودش را از کف . کرد به شنا رفتن

  . اتاق باال بکشد او را به پایین هل می داد

  ! وچولویاال، نی نی ک - 

  . جرم بود 

                                                                                                                                           
1  - Alda
2  - Jerome
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  ! یک کمی بیشتر انرژي خرج کن - 

بیشتر دن مقدار فشار وجرم پشتیبانی اش را با افز. شنا تقال کرد براي انجام یک حرکتهوراس 

اما وقتی که هوراس دوباره . دیگر بیشتر از این هوراس هرگز قادر نبود که شنا را کامل کند. کرد

 کار این ، کهدومی همچنان به فشار رو پایین ادامه داد سرباز سال، شروع به پایین رفتن کرد

او مجبور بود همان مقدار فشار که براي باال رفتن تحمل می . را سخت تر کرد شنایش حرکت

روي کف  برتحمل کند، در غیر این صورت به سختی  ،وقتی به سمت پایین می رفت ،اکرد ر

  . رد و بعدي را شروع کردبا ناله اي، او اولی را کامل ک. داتاق پخش می ش

  :لدا بر سرش فریاد کشیدا

  ! از گریه کردن دست بردار، نی نی کوچولو - 

  : او فریاد زد.  بعد به سمت رختخواب هوراس رفت

  امروز صبح این رختخواب رو مرتب نکردي؟  - 

که در حال تقالیی براي دوباره باال آمدن در زیر فشار پاهاي جرم بود، تنها توانست  سهورا

صورت به طوري که صورتش فقط تنها چند سانتی متر از  ،لدا خم شدا .جواب ناله اي کند براي

  . داشت فاصله هوراس

  !چی؟ چی؟ چی گفتی، نی نی کوچولو؟ بلند صحبت کن - 

  : نی پچ پچ گونه کردهوراس سعی اش را براي حرفی زد

  . قربان... بله  - 

  :گفت ،در حالی که دوباره راست می شد ،او. بالغه آمیز تکان دادملدا سرش را با حرکتی ا

  ! این یه خوکدونیه. به این رختخواب نگاه کن! فکر کنم، نه قربان - 

 خورده  چینملحفه ها کمی  ،وقتی که هوراس خودش را بر روي رختخواب انداخته بود ،طبعاً

با نیشخندي بر لب، برین . اما این فقط یکی دو ثانیه طول می کشید تا آنها را صاف کند. ندبود

او گامی به جلو برداشت و رختخواب را بر روي یک طرفش واژگون . دا را گرفته بودالنقشه ي 

با وست، لدا به او پیا. ت ها را بر روي کف اتاق پرت می کردشپتو ها و بال ،ملحفه ها و کرد،

  . پراکنده می کردپتو ها را روي کف اتاق پاهایش 

  : او فریاد زد

  ! رختخوابت رو دوباره مرتب کن - 
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دوباره نوري در میان چشمانش درخشید و او به سمت رختخواب بعدي در آن ردیف حرکت کرد، 

درست همان طوري که  ،ت ها راشآن را هم همین طوري واژگون کرد، ملحفه ها و پتو ها و بال

  :فریاد زد ،در حالی که از ایده اش محظوظ بود ،او. پراکنده کرد ،داده بودکرده  با مال هوراس

  ! همه شون رو دوباره مرتب کن - 

نیشش تا بنا گوش باز بود، تا وقتی که آنها بیست رختخواب را واژگون  وبرین به او پیوست، 

هوراس، که . ا به دور و بر اتاق پخش و پال کرده بودندملحفه ها و بالشت ها ر ،کرده، پتو ها

عرق بدنش به داخل . هنوز در زیر آن سی تا شنا تقال می کرد، دندان هایش را بر هم سایید

  . می کرد را تاردیدش سوزانده و به اشک انداخته و آنها را  ،چشمانش می رفت

  : او شنید که جرم فریاد می زد

  !، نی نی کوچولو؟ پس برو خونه و تو دامن مامانت گریه کننی، آرهکداري گریه می  - 

  . پایش با شرارت بر روي پشت هوراس فرود آمد و او را روي کف اتاق پهن کرد

  :لدا گفتا

مامانش با یه . نی نی کوچولو یه بچه منفور تحت الحمایه ست. نی نی کوچولو مامان نداره - 

  . فرار کرده ساده ملوان

  :او هیس هیس کنان گفت. ي او خم شدجرم دوباره بر رو

  مگه نه، نی نی کوچولو؟ مامانت فرار کرده و تو رو ترك کرده؟ - 

  . هوراس با خشم به آنها نگاه کرد

  . مادرم مرده - 

همچنان بر پشت گردنش بود، صورتش که  ،با عصبانیت، شروع کرد به بلند شدن، اما پاي جرمی

  . هوراس از تالش کردن دست برداشت. را به سمت تخته هاي سخت کف اتاق پایین راند

  :لدا گفتا

  . خیلی غمناکه - 

  . خندیدند رو دوتاي دیگ

  . دویدن می فرستیمت رايیا ما دوباره ب ،حاال یا این آشفته بازار رو مرتب کن، نی نی کوچولو - 

در مسیر  وهوراس دراز کشید، از پا افتاده، وقتی که سه پسر بزرگتر با تکبر از اتاق بیرون رفتند، 

متعلقات هم اتاقی هایش را بر روي کف اتاق پخش و  و ،ها را پرت می کردند رفتنشان چمدان
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 ،می سوزاند چشمانشاو وقتی که دوباره عرق شور مسیرش را به درون . پال می کردند

  :او گفت. را بست چشمانش

  . از این جا متنفرم - 

  .کف اتاق منعکس شدزبرصدایش بر روي الوارهاي 
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  :هلت گفت

  . آموزش ببینی ،استفاده کنی ازشون وقتشه در مورد اسلحه هایی که باید - 

و ویل داشت هلت را به سمت جنگل  ،آنها قبل از این که آفتاب باال بیاید صبحانه خورده بودند

تا  ،نجر داشت به ویل نشان می داد چطور، و رنیم ساعتی راه رفتندبه نزدیک . دنبال می کرد

خش از سایه هاي در هم تنیده به سمت ب از یک ،و صدایی اندازه ي ممکن بدون هیچ سر

وز خوبی در هنر آم ویل دانش همان طور که قبالً هلت خاطر نشان کرده بود،. دیگري رودبخش 

راه بود، اما قبل از این که بتواند به استاندارد هاي یک رنجر برسد  "بدون دیده شدن ،حرکت"

آن پسر . با این حال، هلت از پیشرفتش خرسند بود. داشتپیش رویش  در گیريبراي یاددرازي 

  . به خصوص وقتی که درسش مربوط به دروس عملی مثل این بود - براي یادگیري مشتاق بود

 ی می پرداخت که هیجان کمتري داشتند،از وقتی بود که به کارهای این موضوع کمی متفاوت تر

تر  اتی را که کم اهمیتویل مایل بود جزئی. لوامثل خواندن نقشه ها و یا کشیدن طرح ها و جد

  :د تا وقتی که هلت با کمی تندي به او یادآوري کردندید دور ز می
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داري یه مسیر رو براي که ها یه کمی با اهمیت ترن وقتی  که این مهارت متوجه می شی - 

در سر  يرودخانه افراموش می کنی به اونها بگی که  گروهی از سواره نظام سنگین می کشی و

  . ن وجود دارهوراهش

که در زیر شنلش  ،و هلت بقچه اي را بودندحاال آنها در محوطه ي خلوتی در جنگل توقف کرده 

به وقتی . بررسی کرد و تردید ویل بقچه را با حالت شک. اشتذبه زمین گ ،پنهان کرده بود

 - شمشیرها و تبرهاي جنگی و گرزهاي رزمی بود در مورداسلحه ها فکر می کرد، افکارش 

ن بقچه ي کوچک شامل هیچ آواضح بود که  .اسلحه هایی که توسط شوالیه ها حمل می شد

   :چشمانش بر روي بقچه خیره مانده بود، پرسیدکه  ،ویل. کدام از آنها نمی شد

  چه اسلحه هایی؟ ما شمشیر هم داریم؟ - 

  :هلت گفت

و توانایی در اجتناب از دیده  ،نجر حرکت پنهانی و بی سر وصداشهاسلحه هاي اصلی یه ر - 

  . ، اونوقت شاید مجبور بشن بجنگندر این کار شکست خوردنداما اگه اونها . شدن

  :ویل با امیدواري گفت

  خب پس ما شمشیر داریم؟  - 

  :او گفت.  هلت زانو زد و بقچه را باز کرد

  . ما کمان داریم ،براي همین. نه - 

او فکرکرد، یک کمان . اولین واکنش ویل ناامیدي بود. ار دادررا بر روي پاهاي ویل ق و آن

بیشتر از  ،یک کمان. کمان داشتیک هر کسی . دننکه مردم براي شکار استفاده می ک ستچیزی

یک در حالی که یک شاخه از  در دوران بچگی اش، او. یک ابزار بود ،این که یک اسلحه باشد

کمان تاً خوبی از بخودش تعداد زیاد و نس ،یر را به آن شکل و قالب خم می کرددرخت انعطاف پذ

متوجه شد، و . بعد، چون هلت چیزي نگفت؛ او نگاه بادقت تري به کمان کرد. را ساخته بود ها

  . خم نبودیک ه دکمان سایک این 

 کمانقسمت اعظم . نبود ،هایی که ویل قبالً دیده بود اصالً شبیه هیچ کدام از کمان کمان، این

بود، اما هر انتها از آن در جهت  ،مثل یک کمان بزرگ نرمال ،یک خم منحنی شکل خیلی بلند

  . مخالف به عقب خم شده بود

 - پادشاهی، به استفاده از کمان هاي بلند استاندارد عادت داشتسرتاسر ویل، مثل اکثر مردم در 
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یکی  این. ندبودشده دیل به یک خم پیوسته بت که منحنی شکل بودند از چوب يکه قطعه بلند

  . کوتاهتر بود قابل توجهیبه مقدار 

  :گفت ،در حالی که سردرگمی ویل را حس کرده بود ،هلت

تو هنوز به اندازه ي کافی قوي نیستی تا بتونی با یک کمان بلند  است، 1دوبلاین یه کمان  - 

بهت سرعت و قدرت  ،خیلی کوتاه زهبا یک کشش  ،راي همین یک کمان دوبلب. کار کنی

  . را بسازم اینهاها یاد گرفتم که چطوري یکی از  2جايممن از ت. بیشتري می ده

  :پرسید ،کمان برمی گرفت و به باال نگاه می کرداز در حالی که نگاهش را  ،ویل

  تمجاي ها کی ان؟     - 

  :هلت گفت

  . مانداران دنیاو احتماالً بهترین ک شرقی تندخويمردان جنگجوي  - 

  تو مقابل اونها جنگیدي؟ - 

  :هلت گفت

  . از پرسیدن سواالي بیشتر دست بردار.  باهاشون یه بار هم، و... مقابلشون  - 

حاال که داشت به شکل . انداخت ،به کمان داخل دستانش ،ویل دوباره نگاهش را به پایین

چندین نوار . غیرعادي اش عادت می کرد،  می توانست ببیند که اسحله اي خوش ساخت است

در جهات متفاوت حرکت می  که در دو انتها شکل داده شده به هم چسبیده بودند، چوبیِ

کمان را مت هاي متفاوتی ایجاد کرده بودند و به همین خاطر دو خم شدن اآنها ضخ. کردند

تغییر شکل این ایجاد باعث ایجاد می کرد، مثل این که دو نیروي فشار متفاوت بر علیه هم 
                                                

و همین طور یک کمان معمولی استاندارد که ویل داره در . ببینید، برید صفحه اول، همون کمانیه که ویل در دست داره بلمی خواهید یک کمان دو  - 1

  : این شکلیه موردش حرف می زنه

 
2  - Temujai
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او فکر کرد، . با دقت طراحی شده خم می کردند لگويِایک  اکمان را بدو انتهاي  و، شده بودند

  :او پرسید. شاید، بعد از همه ي اینها، این واقعاً یه اسلحه خوب باشه

  اندازي کنم؟ می تونم تیر  - 

  :او گفت. هلت سري به موافقت تکان داد

  . اگه فکر می کنی ایده ي خوبیه، بفرما - 

و  ،که در بقچه در کنار کمان قرار داشت ،به سرعت، ویل پیکانی از داخل تیردان انتخاب کرد

او پیکان را با انگشت شصت و سبابه اش به عقب کشید، تنه . آن را در زه کمان جا گذاري کرد

  . ت متري را هدف گرفت و شلیک کردسي یک درخت در حدود بی

  !شترق

زه سنگین کمان بر روي گوشت صاف قسمت داخلی بازویش کشیده شد، و دردي مثل شالق 

نوار  ومثل این که از آهن داغ باشد،  ،ویل از درد فریاد کشید و کمان را انداخت. ایجاد کرد

ویل هیچ ایده اي در . از درد می لرزید. ایجاد شدضخیمی بر روي بازویش رنگ قرمز متورم 

در حالی  ،او. حتی برایش اهمیت نداشت. نداشت مورد این که پیکان به کدام سمت رفته است

  :گفت خیره شده بود،اتهام آمیز به رنجر  با نگاهی که

  ! اون زخمیم کرد - 

  :او گفت. هلت شانه اي باال انداخت

ین ممکنه بهت یاد بده که دفعه بعدي یه کمی صبر داشته ، بچه جون، اعجولیتو همیشه  - 

  . باشی

. بیرون کشید ،ساخته شده بود سسختکه از چرم  ،را يبند بلند ساققچه خم شد و باو بر روي 

ویل سراند که این گونه می توانست ویل را از زه کمان آن را به آرامی به داخل بازوي چپ 

حتی بدتر از . که هلت هم ساق بند مشابهی پوشیده استبا درد، ویل متوجه شد . محافظت کند

ن شده است، اما هرگز در مورد سبب وجودش کنجکاو وجود آ آن، او متوجه شد که قبالً متوجه

  :هلت گفت. نشده بود

  . تحانش کنمحاال دوباره ا - 

د وقتی که زه را به عقب می کشی. زه کمان قرار داد ریل پیکان دیگري برداشت و آن را دو

  :او گفت. هلت او را متوقف کرد
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مثل ... بزار پیکان بین اولین و دومین انگشتت بر روي زه قرار بگیره. تنه با شصت و انگشت - 

  . این

در حقیقت زه را  -او به ویل نشان داد که چطور انتهاي پیکان را در زه قرار دهد و نگه دارد

ان داد که چطور اجازه دهد که زه کمان به او نش. ن را در مکانش قرار دادامحکم گرفت و پیک

دومین و سومین انگشتش قرار گیرد، اولین انگشتش بر نوك  ،در اولین اتصالش از اولین

 تا را شل کندداد که چطور زه  نشدر نهایت، او نشا. و بقیه در زیر آن پیکانآخرین شیار 

  :او گفت. رها شوداز چله ي کمان پیکان 

  . حاال بهتر شد - 

  :که ویل پیکان را عقب کشید، ادامه دادوقتی 

مثل این چیزي یه . سعی کن از عضالت پشتت هم استفاده کنی، نه فقط از عضالت بازوت - 

  ... کتف هات رو به هم فشار می دي ي که لبه 

او متوجه شد که حاال می . کمان کمی راحتتر کشیده شد شد و به نظران کار را انجام دآویل 

این بار، او فقط تنه ي درختی را که . او دوباره شلیک کرد. ارتر از قبل نگه داردتواند آن را استو

  . هدف قرار داده بود از دست داد

  :هلت گفت

  . حاال اون رو کنار بذار. تو به تمرین نیاز داري - 

او حاال مشتاق بود که ببیند هلت چه چیزي از . با دقت، ویل کمان را بر روي زمین قرار داد

  :هلت گفت. رون خواهد کشیدبقچه بی

  . اینها چاقوهاي رنجر هستن - 

به دست ویل  ،مثل همانی که خودش در سمت چپ کمربندش داشت وگانه،او یک غالف د

چاقوها بر باالي یکدیگر قرار گرفته . ویل غالف دو گانه را گرفت و آن را امتحان کرد. داد

ه ي سنگین و ضخیم ساخته شده از یک آن چاقو یک قبض. بودچاقوي باالیی کوتاهتر . بودند

 قبضه ي صلیبییک . داشت ،که بر روي هم سوار شده بودند ،چرمی دایره وار کسسري دی

  . برنجی بین دسته و تیغه وجود داشت و چاقو یک قبه برنجی تطبیقی داشت

  :هلت گفت

  . این کار رو با دقت بکن. بیرون بیارش - 
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، شباریک ي دسته با. یک شکل غیر معمول داشت. ویل چاقوي کوتاه را از غالف بیرون کشید

در حالی که در سه چهارم طولش ضخیم تر و پهن تر می شد تا  ،به تندي باریک تر می شد

به سمت نوکش جمع شده بود، بعد دوباره چنان با وزنی که  ،هن را تشکیل دهدپیک تیغه 

  . او با کنجکاوي به هلت نگاه کرد. ایجاد می کرد برندهك تیز یک نو باریک می شد که

  :رنجر گفت

و وزن ترکیبی . می کنه ظتعادل دسته رو حف ،پهنی زیادش در نوك. این براي پرتاب کردنه - 

  . نگاه کن. مکان مورد نظر جا بگیره دردو تا کمک می کنه که چاقو وقتی پرتابش می کنی این 

با ضربه ي سریع و . به سمت چاقوي پهن در کمر خودش حرکت کرد دستش با آرامی و چابکی

چرخان به سمت نزدیکترین درخت  ،رامی آن را از غالفش آزاد کرد و با حرکت آرامی آن راآ

ویل به هلت . در چوب  نشستمانندي تاپ  ي خفهو چاقو با صداي رضایت بخش . پرت کرد

  :او پرسید. حیرت کرده بودنگاه کرد، در حالی که از مهارت و سرعت رنجر 

  چطوري یاد گرفتی این کار رو انجام بدي؟ - 

  . هلت به او نگاه کرد

  . تمرین - 

دسته اش همان . این یکی بلندتر بود. او به ویل اشاره اي کرد تا دومین چاقو را بررسی کند

بود و در تیغه اش سنگین و راست . شت، و یک قبه ي کوتاه و ستبراساختار دایره اي چرمی را د

  . یک طرف تیز و برنده و در لبه ي دیگر سنگین و ضخیم بود

  :هلت گفت

اگه تو یک کمان دار با هر  ،اگر چه. این براي وقتیه که دشمنت خیلی بهت نزدیک شده باشه - 

این براي پرتاب هم مناسبه، اما تو همین . نمی تونه بهت نزدیک بشه زمهارتی باشی، اون هرگ

این به وسیله بهترین اسلحه سازهاي . ش ضربه یک شمشیر رو دفع کنیطور می تونی باها

  . مراقبش باش و تیز نگهش دار. پادشاهی درست شده

  :به آرامی گفت ،در حالی که چاقوي میان دستانش را با ستایش نگاه می کرد ،موزآکار

  . همین کار رو می کنم - 

  :هلت به او گفت
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  . بهش می گن 1کساچاقوي س ه که اسکاندي هایچیز ناین شبیه او - 

او . ویل به خاطر این نام عجیب اخم کرد و هلت به صحبت ادامه داد تا بیشتر توضیح دهد - 

  . اضافه کرد

دو  ،اما با گذشت سالها. 2یه تبرزین دریایی. ابزارهم یه  ،اسلحه استیه در اصل هم  چاقو این - 

خیلی  ،در چاقوهاي ما کیفیت فوالد. دقت کن. کلمه با هم ادغام شدند تا کلمه ساکس رو بسازند

  . خیلی بهتر از چاقوهاي اسکاندي هاست

ویل از نزدیک چاقو را بررسی کرد، در حالی که ته رنگ آبی ضعیفی را در تیغه اش می دید، و 

ساده و ابتدایی  ،در ظاهر ،رنجی اش، چاقوبا دسته ي چرمی و ب. تعادل عالی اش را حس می کرد

 ی کهاما اسلحه اي عالی بود و ویل فهمید در مقایسه با شمشیرهاي بدترکیب. به نظر می رسید

  . بود ش خیلی بهتردفوال ،جنگجوهاي قلعه ي ردمونت استفاده می کردند

 طبعاً بتواند دسته که د،مربندش ببندکلت به او نشان داد که چه طور غالف دو گانه را بر روي ه

  :او گفت. چاقو ها را حس کند ي

و . حاال، همه ي چیزي که باید انجام بدي اینه که یاد بگیري چه طوري ازشون استفاده کنی - 

  می دونی که این حرف چه معنی می ده، مگه نه؟ 

  :او گفت. کان داد، در حالی که نیشش باز بودویل سري به موافقت ت

  . یه عالمه تمرین - 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1  - saxe knife
2  - Sea ax
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خم شده و مشغول ، که به دور محوطه ي تمرین کشیده شده بود ،سر ردنی بر روي حصار چوبی

او . که ببیند در تمرینات شان با اسحله چه می کنند ،تماشاي تازه سربازان مدرسه نظامی بود

متفکرانه چانه اش را مالید، چشمانش در حال مرور اجمالی بیست تازه سرباز بود، اما همیشه 

پسر چهار شانه از ساختمان تحت الحمایه ها،  -نگاهش بر روي یک فرد خاص برمی گشت

 را  حالی که ذهنش رحظه اي فکر کرد، داو براي ل. یرفته بودذکسی که ردنی در روز انتخاب پ

  . همین بود. هوراس. دنبال اسم پسر جستجو می کردبه 

سپري در دست  با هر پسر، یک زره زنجیرباف و کاله پوشیده و. تمرین در حالت استانداردي بود

  .ایستاده بود ،به بلندي یک مرد ،در پشت یک تیرك چوبی پر شده

و زره  ،کاله ،مگر این که با سپر رد،نات با شمشیر وجود ندایتمر در مزیتیهیچ  ،ردنی معتقد بود

او فکر می کرد که بهتر است پسرها . هستیدکه در یک جنگ  اشد، درست مثل موقعیبهمراه 

  . زره و وزن تجهیزات جنگی درست از همان ابتدا عادت کنند يمحدودیت ها هب

شیر تمرینی که توسط اسحله خانه توزیع کاله و زره زنجیرباف، هر پسر یک شم ،سپر برعالوه 

شمشیر حقیقی اندکی شبیه  شمشیرهاي تمرینی از چوب ساخته شده بودند و. ، داشتشده بود

در حقیقت آنها باتوم هاي بلندي . صلیبی شکلشان ي دسته ي چرم پوش و قبضهبودند، جدا از 
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خیلی نزدیک به وزن تیغه اما وزنشان . بودند که از چوب گردوي سخت و خشک تولید می شدند

هاي فوالدي نهایی بود و دسته ي شمشیرها سنگین انتخاب شده بودند تا وزن ثقیل و تعادل 

  . ندنشمشیر حقیقی را تقریب ز

البته با  - رسیدندمی سرانجام، نوسربازان پیشرفت کرده و به زمان تمرین با شمشیرهاي حقیقی 

چند ماه دیگر می رسید، وقتی که نوسربازان  ،اما آن زمان. لبه هاي ضخیم و نوك هاي گرد

این کامالً نرمال بود که حداقل یک سوم داوطلبین . لوب وجین می شدندطنامناسب و غیر م

گاهی این انتخاب . در سه ماهه ي اول حذف می شدندمدرسه نظامی به خاطر سختی تمرینات 

نظر                                                                                                                          هنده ها و یا در موارد خاص، دید آموزش د این نظر و صالحهم، براي بقیه . خود پسرها بود

  . ندو استانداردهایش صریح و محکم بود ،مدرسه ي نظامی خشن. بود خود سر ردنی

ید خورده و شخور ضخیمِ ب بر روي جایگاه هاي تمرینیِمحوطه ي تمرین با صداي برخورد چو

که باید تمرین  ،در راس محوطه، استاد تمرینات سر کارل ضربات استانداردي. چرمی پر شده بود

  . را فریاد می زد ،می شد

پنج سرباز سال سومی زیر نظر سر متمرینات، در میان پسرها  ه ي، دستیار آموزش دهند1نرت

درست کردن یک : رسیدگی می کردند پایه و به جزئیات ضربات شمشیر حرکت می کردند،

وقتی  ،حرکت اشتباه اینجا، تغییر زاویه ي ضربه آنجا، و مطمئن می شدند که سپر پسر دیگري

  . دست ها پرت نشودرکه ضربه می زند به دو

این . الزم بوداما این کار . این کاري خسته کننده و تکراري در زیر آفتاب داغ بعد از ظهر بود

می زنده یا مرده تبدیل به فردي  ، حرکات پایه اي بودند که این پسرها را در زمان آینده ،حرکات

به  ،در ذهنشان بنشیند کنند تا کامالًو حیاتی بود که آنها این حرکات را آن قدر تکرار  ندکرد

  . طوري که بتوانند آن را به طور غیرارادي انجام دهند

رل ضربات پایه اي را پشت اوقتی ک. دوباره سر ردنی را به تماشاي هوراس برد این فکر بود که

ربات ض از فرمبه آن  تصادفیسر هم فریاد می کرد، ردنی متوجه شد که هوراس یک ضربه ي 

  . می تواند کارش را بدون این که عقب بیفتد انجام دهد نوزهاضافه می کند، و 

در ات را شروع کرد و سر ردنی با دقت به جلو خم شد، رل در همان موقع فرم دیگري از ضرباک

  . چشمانش بر روي هوراس ثابت مانده بودحالی که 

                                                
1  - Sir Morton
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:1استاد تمرینات فریاد زد

  ! 6اور هد بک هند! 5اور هند!  4بک هند ساید! 3ساید کات! 2تراست - 

 زد، هوراس آنفریاد می اور هد بک هند وقتی که کارل براي ضربه ي ! و دوباره آن اتفاق افتاد

فوراً به وضعیت بک هند ساید کات تغییر  ،را انجام داد، اما بعد دوباره به همان خوبی حرکت

وضعیت داد، در حالی که اجازه می داد اولین برشش ستون را از جا بجهاند و او را براي ثانیه ي 

به یک گر که ازده شده بود، اي ضربه با چنان سرعت و قدرت گیج کننده . بعدي مجهز کند

  . ، نتیجه اش ویران کننده بودوارد می شد جنگجوي حقیقی

به  ،سپر حریفش که بلند می شد تا ضربه ي اورهد کات را سد کند، هرگز نمی توانست واکنشی

 توسط ضربه ي دنده هاي بی دفاعش بهضربه وارد شدن براي ممانعت از  ،اندازه کافی سریع

ردنی چند دقیقه . انجام دهد، مدآمی  ي اورهد بک هندضربه  که به دنبال ،ساید کات سریعی

در  ،او. موز داشت ضربه هاي بیشتري به ضربات روتین اضافه می کردکارآقبل آگاه شده بود که 

ابتدا آن را از گوشه  شده بود،ریف در الگوي تمرین دسته جمعی ظحالی که متوجه یک نوسان 

به همان بعد که آنجا بود و  ،زنوسوسي چشمانش دیده بود، یک حرکت اضافه ي سریع 

  . ن شده بود رفته بودآسرعتی که متوجه 

  : کارل حاال فریاد زد

  ! باش آزاد - 

ده می ایستادند، اوقتی که اکثر آنها اسلحه هایشان را می انداختند و ناآم :ن شدآو ردنی متوجه 

، و در بود از کمرشماده باشش را حفظ می کرد، نوك شمشیرش کمی باالتر آهوراس موقعیت 

                                                
مثالً فردي که کاراته و . ترجمه شوند گونه کلماتدر ادامه یک سري ضربات با شمشیر ذکر می شود که همین طور که می دانید رسم نیست که این   -  1

جایی که در  تا( اما در پاورقی توضیحاتی هر چند اندك در مورد استایل ضربه . یا تکواندو آموزش می بیند ضربات را با همان نام اصلی ضربه می آموزد

. آورده ام تا ضربات براي خواننده مفهوم باشند) موردش می دانستم 
2  - Thrust  ضربه ي سریع و مستقیم شمشیر رو به جلو، در حالی که بدن فرد شمشیر باز در حالتی ست که یک پا جلو و یک پا عقب با فاصله ي

. نسبتاً زیادي قرار دارد
3 - Side cut برش از پهلو
4 - Backhand side  مثالً یک شمشیر باز . شی بخصوص شمشیربازي و تنیس هستندزشته ي وررضربه هاي بک هند ضربه هاي مهمی در چند

. در این استایل شمشیر را طوري در دست گرفته که پشت دستش رو به جلوست و بازویش رو به جلو حرکت می کند
5 - Overhand ضربه شمشیر از پایین رو به باال .
6 -  backhand  Overhead  ضربه بک هند از باالي سر .
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براي همین ریتم طبیعی اش را از دست نمی  ،طول استراحت بر روي پاهایش حرکت می کرد

  . داد

سر مرتن به یکی از سربازان . ظاهراً کس دیگري هم متوجه ضربات اضافه ي هوراس شده بود

  . کردمی ارشد اشاره و با او صحبت کرد، در حالی که به سرعت به هوراس اشاره 

، قرار داشت ، که دشمنش بود ،اشی آموزش تیرك ش آموز سال اولی، توجه اش هنوز بر رويدان

با و سر بلند کرد،  ،وقتی که سرباز ارشد به او رسید و بر سرش فریاد کشید. و آن تبادل را ندید

   .وحشت از جا پرید

  کنی داري چی کار می کنی؟  فکر می! توي موقعیت چهارده! تو که اونجایی - 

هیچ نوسرباز سال اولی از کسب . گیج و نگران بود ،آشفته ،نگاه نقش بسته بر صورت هوراس

همه آن تازه سربازان، نسبت به آن سی . توجه هیچ کدام از مربی ها و دستیارانش لذت نمی برد

  . هوشیار بودنددرصد ریزش نیروي هاي جدید در سه ماهه اول، بسیار 

  :گفت ،از متوجه نشدن سوال یبا دلواپسی و حالت گنگ ،هوراس

  قربان؟ - 

  :    سرباز ارشد ادامه داد

اون چیزي رو که سر کارل می گه انجام بده، می . تو حرکت جمعی رو دنبال نمی کنی - 

  فهمی؟ 

پسر . ردنی که با دقت تماشا می کرد، مطمئن شده بود که حالت گیجی هوراس حقیقی است

اما  ،ش انجام داد، یک چیزي شبیه شانه باال انداختنبلند قامت یک حرکت کوچک با شانه های

شانه ي راستش قرار داشت و  باالي، شمشیر بر خبردار ایستاده بوداو حاال . نه دقیقاً همان

  :او دوباره نامطمئن گفت. در دید کامل ،سپرش باال

  قربان؟  - 

نشده بود و او خودش متوجه حرکات اضافه ي هوراس . حاال سرباز ارشد عصبانی شده بود

تصادفی از حرکات ساختگی خودش را  فرمیمشخصاً فکر کرده بود که پسر جوانتر به سادگی 

او به جلو خم شد، صورتش تنها چند سانتی متر از صورت هوراس فاصله . دنبال می کرده است

  : داشت، و با صدایی چنان بلند براي آن دسته ي کوچک تفکیک شده، گفت

  فهمیدي؟! اون رو اجرا کن. ت رو می گه که می خواد تو اجراش کنیسر کارل یه سري حرکا - 
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  :گفت ،که حاال صورتش خیلی قرمز شده بود ،هوراس

  . همون کار رو کردم... قربان، من  - 

ت که هر ست که بحث کردن با یکی از مربی ها اشتباه است، اما او می دانسهوراس می دان

  . است اجرا کرده ،ضربه اي را که سر کارل گفته

او خودش واقعاً ندیده بود که . سرباز ارشد، حاال در یک وضعیت نامساعد است متوجه شدردنی 

  . او عدم اطمینانش را با باال بردن صدایش پوشاند. هوراس چه کاري انجام داده است

سر . اه، انجامش دادي؟ پس انجامش دادي؟ خب، شاید بتونی آخرین فرم رو برام اجرا کنی - 

  گفت؟رو می ه فرمی کارل چ

  : جواب داد بدون تردید، ،هوراس

  . اورهد بک هند. دناور ه. بک هند ساید. ساید کات. تتراس. فرم شماره پنج قربان - 

او فکر کرده بود که واقعاً هوراس در هپروت به سر می برده است، و هر . سرباز ارشد مکث کرد

ورد، آاما تا جایی که می توانست به یاد  ؛به تیرك ضربه می زده است هي که می خواسترطو

سرباز  ،در مجموع. حداقل او این گونه فکر می کرد. هوراس کامالً فرم قبلی را تکرار کرده بود

او می . موز بدون هیچ تردیدي جوابش را داده بودکارآاما  ،ارشد خودش از فرم مطمئن نبود

این واکنشی . ر حال تماشاي آنها هستندداي با عالقه ي ویژه  موزانآت که بقیه ي دانش نسدا

کارآموزان همیشه از این که ببینند کس دیگري براي اشتباهی در حال سرزنش . طبیعی بود

اشتباهات خودشان  روي بر زوم ازمربی ها  هاین موجب می شد که توج. لذت می برند ،است

  . ه بحث خوشحال نبودهیچ از آن هم ،استاد تمرینات دسته جمعی ردستیا ،سر مرتن. پرت شود

 - ل؟ اونجا چه خبره، پ  

 نای. موز را براي کم توجهی اش بازخواست کندآاو در اصل دستور داده بود که سرباز ارشد کار

به جاي آن، کالس در حال آشفته . بازخواست باید تا حاال انجام شده و موضوع پایان یافته بود

  . خبردار ایستادسرباز ارشد پل . شدن بود

  .فرم رو اجرا کرده می گهموز آربان، کارق - 

، قرار داده بود  "می گه"شکاري که سرباز ارشد بر روي کلمه آبه تاکید می خواست هوراس 

  . بعد فکر بهتري کرد و دهانش را راسخانه بست. اعتراض کند

  . یه لحظه - 
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. را ندیده بودندآنها نزدیک شدن سر ردنی . تن و پل با کمی حیرت به اطراف نگاه کردندرسر م

به  ،همه ي اعضا، توسط سر ردنی با. به حالت خبردار ایستادند به دور آنها، بقیه کارآموزان

اما او  ،مرتن کامالً خبردار نایستاده بود. می شدبا ترس و احترام رفتار  ،خصوص افراد تازه وارد

  . کمی راست شده و شانه هایش را صاف کرده بود

او می توانست نماي اخراجش از مدرسه ي نظامی را . مرگبار لبش را گزیدهوراس با نگرانی 

که زندگی اش را  ،اول به سه سال دومی ش،به نظر. ببیند که در مقابلش جلوه گري می کرد

ذره بین غیر دوستانه ي سرباز ارشد پل و سر  به زیر دبع. واگذار شده بود ،جهنم کرده بودند

و چیزي که این موضوع را بدتر . س مدرسه نظامییاین لحظه، خود رئدر  ،و حاال. مرتن رفته بود

او در میان خاطراتش . می کرد این بود که او نمی دانست چه کار اشتباهی انجام داده است

در حال اجراي آن دقیقاً  ،گشت و به طور واضحی به یاد می آورد که وقتی که فرم گفته می شد

  . فرم بوده

  :س مدرسه نظامی گفتیرئ

    آیا اون فرم رو به یاد می آري، سرباز هوراس؟  - 

عنوان جواب مثبت به به  ،تازه سرباز موکداً سري به موافقت تکان داد، بعد متوجه شد که این کار

   :، براي همین گفتمودبانه نیست ،افسر ارشد یک یک سوالِ

  . قربان ،پنجشماره فرم . بله قربان - 

او می توانست شرط . است که هوراس آن فرم را تعیین می کرد ردنی متوجه شد که این بار دوم

دام فرم از تمرینات دسته ککه هیچ کدام از تازه سربازان دیگر نمی توانند بگویند که  دببند

  . او شک داشت که حتی سربازان ارشد هم اطالع بهتري داشته باشند. ی را کامل کرده اندعجم

ما سر ردنی یکی از دستانش را باال آورد تا او را متوقف ا ،سر مرتن می خواست که چیزي بگوید

  :او گفت. کند

  شاید حاال بتونی اون رو براي ما تکرار کنی؟  - 

احساس عالقه اش در مورد این سرباز در این که هیچ نشانه اي حاکی از  ،صداي محکمشدر 

  . اشاره کرد تیرك تمریناو به . وجود نداشت ،حال افزایش است

  ! شروع کن... ضربات فرم رو بگو . موقعیتتبرو به  - 
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می  شانانجام که وقتی ،ضربات رانام هوراس فرم را بدون هیچ نقصی اجرا کرد، در حالی که 

  . زدمی فریاد  ،داد

  ! اورهد بک هند! اورهند! بک هند ساید! ساید کات! تراست - 

ایجاد می  ،قع می شدوقتی مورد ضربه وا ،چرمی تیركشمشیر تمرینی صداي خفه اي بر روي 

اما این بار، ردنی متوجه شد که . ضربات انجام شده بی عیب بودند. ریتم حرکت عالی بود. کرد

او فکر . سریع و سبک ظاهر نشدبک هند ساید کات ضربه ي . هیچ ضربه ي اضافی وجود ندارد

 ،رست انجام دهدبراي این که فرم را د ،هوراس این بار تمام حواسش را. دلیلش را می داند رد،ک

  . او قبالً غریزي عمل می کرد. جمع کرده بود

عی معمول مدر یکی از قسمت هاي تمرین دسته ج ،سر کارل، که به خاطر دخالت سر ردنی

خبردار که کنار جایگاه تمریناتشان  ،موزانآتوجهش جلب شده بود، قدم زنان به درون صف کار

به عنوان یک . ابروهایش با حالتی سوالی رو به سر ردنی باال رفته بود. وارد شد ،بودند هایستاد

رئیس مدرسه نظامی دوباره دستش را . شوالیه ارشد، او اجازه ي چنین رفتار غیر رسمی را داشت

اما خوشحال . او نمی خواست در این لحظه هیچ چیزي توجه هوراس را به هم ریزد. باال آورد

  .  ن جاست تا شاهد آن چیزي باشد که او مطمئن بود اتفاق افتاده استبود که کارل ای

  :با همان صداي محکم گفت

  . دوباره - 

  :ی شالق وار گفتیصدابا ردنی  ،وقتی کارش تمام شد. و یک بار دیگر هوراس فرم را انجام داد

  ! دوباره - 

  : مام شد، ردنی فریاد زداین بار وقتی که کارش ت. و دوباره هوراس پنجمین فرم را انجام داد

  ! فرم شماره سه - 

  :هوراس وقتی که حرکات را اجرا می کرد فریاد زد

  ! ساید کات! 3یلد بالكش! 2کراس پري! 1بک استپ! تراست! تراست - 

حرکت می کند،  پایش حاال سر ردنی می توانست ببیند که آن پسر به سبکی بر روي انگشتان

بدون این . داخل و این سو و آن سو می رقصید ،به خارجکه بود زبانه اي درخشان ش شمشیر
                                                

1 - Backstep گام برداشتن به عقب.
2 -Cross parry دفع حمله
3 - Shield block سد کردن ضربه با سپر .
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که استاد تمرینات براي  یعترتقریباً به همان س ،ن شود، هوراس داشت ضربات راآکه متوجه 

او با قدردانی سري به . کارل نگاه ردنی را جلب کرد .اجرا می کرد ضربات فریاد می کرد،

قبل از این که هوراس وقتی براي فکر . ده بودنش ماما ردنی هنوز کارش تما. موافقت تکان داد

  :کردن داشته باشد، او دوباره فرم شماره پنج را درخواست کرد و پسر جواب داد

  ! ک هندباورهد ! اورهند! بک هند ساید! ساید کات! تراست - 

  :سر ردنی بی درنگ فریاد زد

  ! بک هند ساید - 

تقریباً با میل خودش، سوسو زنان آن حرکت مرگبار و اضافه را  ،و در جواب آن، شمشیر هوراس

ن چه را آآنها مفهوم . سر ردنی صداهاي کوتاهی از حیرت از جانب مرتن و کارل شنید. اجرا کرد

که احتماالً قابل  متوجه آن شود، از ارشد پل، آنقدر سریع نبود کهبسر. که دیده بودند درك کردند

موز به یک دستور اضافه ي رئیس آفهمیده بود این بود که کار که نهایت چیزي. درك بود

انجام داده بود، و مطمئناً او این گونه به مسلماً او آن را خوب . خ داده استسمدرسه نظامی پا

اما این همه ي چیزي بود که آن سرباز " . اُه، ببین پایان کار یک شمشیر چیه ": نظر می رسید

  . دیده بود

  : ادسر ردنی دستور د

  ! آزاد باش - 

و هوراس اجازه داد که نوك شمشیر به داخل خاك فرو رود، با دستی بر روي قبضه اش، با 

جدا شده بودند، در  ،ک کمربندش جاي گرفته بودگکه در مقابل سگ ،پاهایی که با دسته شمشیر

  . موقعیت آزاد باش رژه

  : رئیس مدرسه نظامی به آرامی گفت

  حاال، هوراس، یادت میاد که اولین بار ضربه بک هند ساید کات رو به فرم اضافه کردي؟  - 

اما حاال که  ،او مطمئن نبود. یرش چشمانش را به زیر انداختذپ هوراس اخم کرد، بعد با حالت

اداشته بود، فکر کرد که ممکن است این کار را ویس مدرسه نظامی حافظه اش را به فعالیت ئر

  . دکرده باش

  . خودش اتفاق افتاد... یه جورایی . منظوري نداشتم. متاسفم، قربان. فکر کنم. بله، قربان... آه - 
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او می توانست ببیند که آنها مفهوم . ردنی نگاه کوتاه و سریعی به روساي تمریناتش انداخت

تکان داد، در  آنها راياو سري به موافقت ب. آنچه را که در اینجا اتفاق افتاده بود درك کرده اند

که او نمی خواهد هیچ چیزي از این ماجرا بروز  ، اینحالی که پیامی بی آوا را منتقل می کرد

  . هنوز - دهند

اما بعد از این بیشتر دقت کن و فقط اون ضرباتی که سر کارل . خب، هیچ اتفاقی نیافتاده - 

  میگه رو اجرا کن، خیلی خب؟ 

  : هوراس خبر دار ایستاد

  ! بله، قربان - 

  : او چشمانش را بر روي استاد تمرینات انداخت و اضافه کرد

  . متاسفم قربان - 

  . و کارل موضوع را با حرکت دستش بخشید

  . در آینده بیشتر دقت کن - 

کارل سري به موافقت به ردنی تکان داد، در حالی که احساس می کرد که رئیس مدرسه نظامی 

  . باشد هوراس مراقب اومی خواهد که 

  اجازه می دین ادامه بدیم؟ . ممنون، قربان - 

  : سر ردنی به تصدیق سري تکان داد

  . ادامه بدین، استاد - 

ورد برگشت، و با لحنی غیر آاو شروع کرد به برگشتن، بعد مثل این که چیز دیگري به خاطر می 

  : رسمی اضافه کرد

  ؟ دین که غروب کالس هاتون تموم شا بعد از ببینم، اه، ضمناً، می توانم شما رو در بخشم - 

  :کارل گفت

  . البته قربان - 

، در حالی که می دانست سر ردنی می خواهد در مورد این پدیده سمیبا همان لحن غیر ر

  . اما نمی خواهد که هوراس از توجه نظرش آگاه شود ،صحبت کند

پشت سرش، او دستورات . سر ردنی با گام هایی آهسته به قسمت ریاست مدرسه نظامی برگشت

 تامپ ،تامپ - تامپ ،تامپ ،تامپ ،تامپصداي مقدماتی کارل را می شنید، و بعد بار دیگر تکرار 
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    . چرمی شروع شدي  بر روي تیرك هاي پر شده
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او . قت تکان دادفاند و سري به مواراز نظر گذ ،می کرد تیراندازين آهلت هدفی را که ویل به 

  :گفت

  . کامالً پیشرفت کرده تبدك نیست، هدف گیری - 

از طرف تمجید باارزشی  تایید واین  ،در حقیقت. ش را بگیردنیشخند زدنجلوي ویل نتوانست 

  : کرد هلت حالتش را دید و فوراً اضافه. هلت بود

  . حتی ممکنه به حد متوسط برسی -خیلی بیشتر -با تمرین بیشتر - 

و نیشش ، د که حد متوسط چیست، اما حس کرد که چیز خوبی نیستوویل کامالً مطمئن نب

  :او گفت. رکت دستش عوض کردحبسته شد و هلت موضوع را با 

  . بیا بریم. براي حاال تیراندازي کافیه - 

  :ویل پرسید. به سمت مسیر باریکی در جنگل رهسپار شد ،بلند هایی بلند شد و با گام

  داریم کجا می ریم؟  - 

هلت به درختان باالي . هاي بلند رنجر قدم بردارد تقریباً داشت می دوید تا بتواند هم پاي گام

  : پرسید آنهااو از . سرش نگاه کرد
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  چرا این پسر این قدر سوال می پرسه؟  - 

  . طبیعتاً، درختها جوابی ندادند

در دل پنهان ه مجموعه ي کوچکی از ساختمان هاي بآنها یک ساعتی راه رفتند تا این که 

یاد گرفته بود حاال  ،اما. هاي بیشتر می سوخت ویل داشت در درد پرسیدن سوال. جنگل رسیدند

نش را گرفت و براي ، براي همین جلوي زبارا نداردهایش  سوال گویی به پاسخقصد  تکه هل

د چرا به این جا آمده یفهمخواهد او می دانست، دیر یا زود، . لحظه ي مناسب چشم انتظار ماند

ادامه داد، بعد ایستاد، در حالی که به ویل  مخروبهه سمت بزرگترین کلبه ي بهلت راهش را . اند

  :او فریاد زد. عالمت می داد همان کار را انجام دهد

  ! 1سالم، باب پیر - 

بعد پیکر چروکیده و خمیده اي در میان درگاه  ویل شنید که کسی در داخل کلبه حرکت کرد،

سرش تقریباً طاس . پر از لکه و به رنگ سفید مات بود ،ریشش دراز. پدیدار شدکلبه ورودي 

وقتی به سمتشان حرکت کرد، در حالی که نیشش باز بود و سري به عالمت . طاس بود

 کیبه باب پیر بویی شبیه . خوشآمدگویی براي هلت تکان می داد، ویل نفسش را گرفت

  :ر گفتباب پی. یکی از آن اصطبل هایی که خیلی تمیز نبود ،اصطبل داشت

  وردي؟آاین کیه که براي دیدن من با خودت ! صبحت بخیر رنجر - 

بود، علی رغم  انهزیرک هشیار و نگاه درون چشمانش،. به ویل خیره شد نگاهی مشتاقانهاو با 

  . ظاهر کثیف و شانه نخورده اش

  :هلت گفت

  . ویل این باب پیره. موز جدیدمآاین ویله، کار - 

  :ویل مودبانه گفت

  . خیر، قربانصبح ب - 

  . باب پیر قهقهه زد

توي دنیا  اگه یه رنجر خوب! شنیدي رنجر، من رو قربان صدا کرد! من رو قربان صدا کرد - 

  . پسرهین هم باشه،

                                                
1  - Old Bob
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ر وجود یچیز دوست داشتنی در مورد باب پیک علی رغم کثیفی اش، . ه او لبخند زدبویل 

ویل نمی توانست . بود نکردهلت وحشت ه از وجودوجه  چشاید این حقیقت که او به هی - داشت

عبوس و ترشرو رنجر  با ،ی شبیه ایننکه کسی را دیده باشد که قبالً با لح ،به یاد آوردزمانی را 

  : او پرسید .بایی غرغر کردیهلت با ناشک. صحبت کرده باشد

  اونها آماده ان؟  - 

  : او گفت. پیرمرد دوباره قهقهه زد و چندین بار به عالمت بله سرش را تکان داد

  . اینوري بیا و اونها رو ببین! حقیقتاً آماده ان - 

. اسب حصار بندي شده بود تمرینِ کوچک ي آنها را به پشت کلبه برد، جایی که یک محوطهاو 

. سقف و ستون هاي نگه دارنده اشفقط یک . در انتهاي آن، یک آلونک سرپوشیده وجود داشت

او در حالی که به آلونک اشاره . که ویل را از جا پراند دباب پیر سوت تیزي ز. دیواري در کار نبود

  : می کرد، گفت

  اونها اونجان، می بینی؟  - 

مدند تا به پیرمرد سالم آویل نگاه کرد و دو اسب کوچک را دید که در میان محوطه یورتمه می 

  .  کنند

اما . ست یک پونی يمتوجه شد که یکی از آنها یک اسب و دیگر ویلقتی نزدیک تر آمدند، و

که بارون و  درنده خو، هر دو کوچک و پشمالو بودند، اصالً شبیه آن اسب هاي جنگی براق و

  . شوالیه هایش در جنگ می راندند، نبودند

زش کرد و از سطلی نزدیک را نوا شهلت گردن. اسب بزرگتر فوراً به سمت هلت یورتمه رفت

هلت به جلو خم شد و . خرد کردزیر دندانهایش اسب با خوشی آن را . حصار سیبی به او داد

رد و اسب سرش را تکان داد و شیهه کشید، مثل این که در حال . کلماتی را در گوش اسب گفت

  . خصوصی با رنجر بود لطیفه اي بدل کردن

بعد چشمان . داد خوردنوقتی که باب پیر به او سیبی براي  پونی در کنار باب پیر منتظر شد تا

  :پیرمرد گفت. باهوش و بزرگش را بر روي ویل چرخاند

  به نظر اندازته، مگه نه؟ . ه1این یکی اسمش تاگ - 

                                                
1  - Tug
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حیوان  تاگ. ن را گرفت و به چشمان اسب خیره شدآاو بند افسار را به دست ویل داد، که 

یال و ، بدنش گرد و تنومند. بودند قوياما  ،پاهایش کوتاه. پشمالویی بود ولويچهارپاي کوچ

ویل با خودش فکر کرد، روي هم رفته، به عنوان یک اسب، اصالً . ددمش درهم و شانه نشده بو

  . ردقیافه پر ابهتی ندا

در : درویابافی کرده بو ،راندخواهد  میدان جنگ میانه ي ویل همیشه در مورد اسبی که روزي به 

و  ،شانه شدهدم و یال و به سیاهی شب، خو، درنده . پردازي ها، اسب بلند و شاهانه بود لاآن خی

  . دیدرخشمی یاه رنگ سمثل یک زره  بود، آن قدر که کشیده شده سبرپوستش 

او  ،حس کرده است ،آن بود آنچه را که ویل در حال فکر کردن به ،اسبآن به نظر می رسید 

شاید ": به نظر می رسید چشمانش چنین می گفتند. زد ویلی به روي شانه سرش را به آرام

   ".خیلی بزرگ نباشم، اما ممکنه باعث حیرتت بشم

  :هلت گفت

  موردش چی فکر می کنی؟  خب، در - 

. ویل مکثی کرد. آنها مشخصاً دوستان قدیمی بودند. در حال نوازش بینی نرم اسب دیگر بود او

  :سرانجام گفت. نمی خواست کسی را برنجاند

  . کهیکوچ... اون یه کمی  - 

  :هلت یادآور شد

  . خب تو هم کوچیکی  - 

  :او پرسید. خس خس کرد ه اشباب پیر با خند. ویل جوابی براي آن نداشت

  ه اسب جنگی نیست، مگه نه، پسر؟ اون ی - 

  :اي ضعیفی گفتدویل با ص

  . نه، نیست... خب  - 

او باب را دوست داشت و احساس می کرد که هر عیب گذاري بر روي پونی را ممکن است به 

  :او با افتخار گفت. اما باب پیر دوباره به سادگی خندید. خودش بگیرد

ن یکی یا!  از میدون به در می کنهخوب رو و  تیپخوش  اما اون هر کدام از اون اسب هاي - 

بعدتر  خیلی روز به راهش ادامه بده، خیلی تماممی تونه  ناو. از اون قدرتمندهاست، این کوچولو

  . و مردند دراز کشیدندشاهونه اسب هاي اون  اون کهاز 
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  :او مودبانه گفت. ید به حیوان کوچک پشمالو خیره شددویل با شک و تر

  . می تونه مطمئنم - 

  :او پیشنهاد کرد. هلت بر روي حصار محوطه خم شد

تونی دوباره  رهاش کن و ببین که می. ؟ تو خیلی فرز می دويامتحانش نمی کنیچرا خودت  - 

  . بگیریش

اسب، مثل این که متوجه . او بند افسار را رها کرد. ویل مبارزه طلبی را در صداي هلت حس کرد

جست زنان به مرکز محوطه حصار کشی  ،رامیآآزمایش است، به شده بود این قسمتی از یک 

عوت داو با حالتی . ویل زیر گاردهاي حصار خم شد و به آرامی به سمت پونی رفت. شده رفت

  :او گفت. دستش را کشید هکنند

  . یاال پسر، همون جا بمون - 

   ،او از یک طرف .رخیدچدستش را براي گرفتن افسار کشید و اسب کوچک ناگهان به عقب بعد، 

با کرد و  یبعد از طرف دیگر می جست، براي همین از پهلو به آهستگی به دور ویل حرکت مو 

  . می شداز دسترس ویل دور  ،رقص کنان به سمت عقبحالتی 

ویل کم کم داشت احساس . دوباره، اسب به آسانی از دستش در رفت .ویل دوباره امتحان کرد

به یکی از گوشه هاي  وسمت اسب رفت و اسب عقب کشید،  به سرعت به. حماقت می کرد

کرد او را گرفته است، می ناگهان، درست وقتی که ویل فکر . محوطه نزدیک و نزدیکتر شد

  . وده بدوباره دور شد و هابکی رقص کنان به یک طرفش چرخیدچ ااسب ب

د و با داد و فریاد به اسب با سرخوشی شیهه اي کشی. دوید و به دنبالش ویل عصبانی شده ،حاال

  . او از این بازي لذت می برد. آسانی از دسترسش دور شد

فرار می داد و می  جاخالی، شدمی شد، اسب خم می ویل نزدیک . همین طور ادامه داشتو 

  .او نتوانست آن اسب را بگیرد ،مرزهاي محوطه ي کوچک یحتی در نزدیک .کرد

براي یکی دو دقیقه . تسهلت با دقت در حال تماشاي او از این حقیقت آگاه بود که. ایستاد ویل

که  ،را او هرگز نمی توانست یک اسب مانند این. کار باشد اینباید راهی براي انجام . فکر کرد

باید راه دیگري وجود داشته باشد . بگیرد ،دیاین قدر بر روي پاهایش فرز بود و با سرعت می دو

شد و رد زیر گارد حصار  ازبه سرعت، . یرون حصار افتادب در نگاهش بر روي سطل سیب ها... 
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بعد دوباره به داخل محوطه برگشت و راست و محکم ایستاد، در . یک سیب از درون سطل قاپید

  :او گفت. ه داشته بودگرا بر روي دست کشیده اش ن سیبحالی که 

  . یاال، پسر - 

همین طور فکر می کرد که این پسر را . او سیب دوست داشت. هاي تاگ راست ایستاد گوش

سرش را با موافقت تکان داد، به جلو . بود انجام دادهاو این بازي را خیلی خوب  -هم دوست دارد

ویل گیره ي افسار را قاپید و پونی سیب را در میان . یورتمه رفت و به ظرافت سیب را برداشت

، بیادخوشحال به نظر می تونه یه اسب اگه بشه این حرف رو گفت که  .خرد کرد دندان هایش

  . اسب هم خوشحال به نظر می رسید اینمی تونیم بگیم که 

  :رنجر گفت. ویل به باال نگاه کرد و دید هلت با تایید سري تکان می دهد

  . نقشه خوبی بود - 

  :قهه گفتهاو با ق. اي زد باب پیر با آرنج به دنده هاي مرد شنل خاکستري ضربه

  این پسره با تاگ تیم خوبی می سازن، مگه نه؟ ! باهوش و مودب! اون، پسر باهوشیه - 

او حاال به پیرمرد خیره شده . را نوازش کرد و گوش هایش را خاراند پونی ویل گردن پشمالوي

  :او پرسید. بود

  صدا می کنین؟ 1چرا اون رو تاگ - 

نزدیک بود که بازوي ویل از جایش در  ،سرش را عقب کشید نیوکه پ وقتی ،در همان لحظه

صداي خنده ي بلند باب پیر به . وردآتعادلش را به دست ویل تکانی خورد، بعد دوباره . رود

  :او با خرسندي گفت. وضوح به دور محوطه پیچید

  ! فکر کنم خودت بتونی حدس بزنی - 

هلت به خورشید نگاه  .زدنش را بگیردجلوي لبخند ویل نتوانست  داشت و خنده اش واگیر

باب  ي کلبه ي که در حاشیه محوطه ییکه داشت به سرعت پشت درخت ها، کوتاهی انداخت

  :او گفت .ناپدید می شد ،و در بیشه زارهاي پشت سر آنها قرار داشتند، پیر

و  کنیتیمار آلونک ببر و باب می تونه بهت نشون بده که چطوري اون رو اون اون رو به  - 

  . خوراکش رو بدي

  :بعد رو به پیرمرد اضافه کرد

                                                
. تاگ در لغت به معنی یدك کش است - 1

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

  باب، اگه مشکلی نباشه؟  ما امشب پیشت می مونیم - 

  .دي تکان دادوسرش را با خشن ،پیر اسبِ مربیِ

گاهی اون قدر با اسب ها وقت می گذرونم که . از این با هم بودن خوشحال می شم، رنجر - 

  . کی از اونها هستمی ،شروع می کنم به فکر در مورد این که

با شگفتی آن را  و سیب شیرجه رفت و یکی از آنها را انتخاب کرد، سطلناخودآگاه با دستش در 

  . ان هایش خرد کرد، خیلی شبیه به کاري که تاگ چند دقیقه قبل کرده بوددالي دن

  :که او به خشکی اظهار نظر کرد. هلت او را نگاه کرد، یکی از ابروهایش باال رفته بود

پس، فردا، می بینیم که آیا ویل می تونه به همون خوبی که . احتماالً درست به موقع اومدیم - 

  .  تاگ رو گرفت از اون سواري بگیره

. خوابدبکارآموزش آن شب خیلی کم باعث شود که در حالی که حدس می زد آنچه گفته است 

  . حق با او بود

 همین بعد از شام، هلت بر روي کف اتاق کنار کابین کوچک باب پیر فقط دو اتاق داشت، براي

در حالی که به صداي  ،شومینه دراز کشید و ویل جایش را در کاه تمیز و گرم اصطبل پهن کرد

او کامالً بیدار دراز کشیده  ، ومد و فرو رفتآماه باال . تنفس آرام آن دو اسب گوش فرا داده بود

آیا می توانست . در مورد آنچه که روز بعد ممکن بود به همراه داشته باشد ،بود، کنجکاو و نگران

ن دقیقه ي اول که این کار را انجام اهم آیا. ؟ او هرگز سوار اسب نشده بوداز تاگ سواري بگیرد

می کرد؟ او  شرمندهفرو می افتاد؟ آیا صدمه می دید؟ بدتر از آن، آیا خودش را از اسب می داد 

، متوجه شدتحیر با اندکی . وست داشت و نمی خواست در مقابلش احمق به نظر آیدر را دیباب پ

وقتی که سرانجام به خواب فرو رفت، هنوز در  .هم احمق به نظر آید جلوي هلت که نمی خواهد

  . هلت برایش باارزش هستندشگفت بود که چقدر تاییدات و تحسینات 
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  :سر ردنی پرسید

  ؟می کنیچی فکر  در موردش. دیدياون رو  - 

شان قرار  که در روي میز بین ،کارل دستش را دراز کرد و براي خودش از شیشه ي شراب

حتی اسپارتی تر از  - بخش هاي سر ردنی خیلی ساده بودند. جام بزرگ دیگري ریخت ،شتاد

وساي ر. س مدرسه نظامی ستیسر ردنی رئ يمی شد متوجهوقتی که به نظر می رسیدند آن 

از موقعیتشان بهره می بردند تا خودشان را در تله تجمالت  ،رس نظامی در دیگر بخش هاامد

اتاقش به طور ساده اي مبله شده بود، با یک میز از چوب . گیر بیاندازند، اما این سبک ردنی نبود

  . و شش صندلی پشت صاف از چوب کاج به دور آن ،به عنوان میز کارش ،کاج

شاید ردنی ترجیح می داد که به روشی ساده زندگی . اتاق یک شومینه قرار داشت البته در گوشه

کند اما معنی اش این نبود که از سختی لذت می برد، و زمستان ها در قصر ردمونت خیلی سرد 

 درون ،دیوارهاي ضخیم سنگی ساختمان هاي قصر ،اواخر تابستان بودکه همین حاال، . بودند

وقتی هوا سرد می شد، همان دیوارهاي ضخیم گرماي آتش را . شتندرا سرد نگه می دا قصر

  .حفظ می کردند

روي محوطه ي تمرین مدرسه  هبقرار داشت که بزرگ  مشرف بر روي یک دیوار، یک پنجره 

، در ورودي بود که با پرده اي ضخیم مقابلدر مقابل پنجره، بر روي دیوار . باز می شدنظامی 

یک تختخواب ساده سربازي و تعدادي  - بخش خوابگاه ردنی می رسیدو به  ه بود،پوشانده شد

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

اما او  ،تر بود هآنجا کمی آراست هنوز زنده بود،،  1آنتونیت ،وقتی که همسر ردنی. مبلمان چوبی

، بدون ه باشنداتاق ها حاال ظاهري مردانه داشتواضح بود که طبیعتاً چند سال قبل مرده بود و 

  . ممکن کمترین دکوراسیون با روري وغیرض يهیچ وسیله 

  :کارل موافق بود

  . اما دیدمش ،مطمئن نیستم که باورم شده باشه. دیدمش - 

  :ردنی گفت

تو فقط یه بار دیدیش، اون داشت دائماً در طول تمرین انجامش می داد و من مطمئن هستم  - 

  . ناخودآگاه انجام می داد که اون کار رو

  :کارل پرسید

  که من دیدم؟ ین ضربه ايلبه همون سرعت او - 

  . ردنی با تاکید سري به موافقت تکان داد

اما هنوز با  ،اون داشت یه ضربه ي اضافی به ضربات روتین اضافه می کرد. حتی، سریعتر - 

  . ریتم ضربات هماهنگ بود

  .وردآاو مکثی کرد و سرانجام آنچه را که هر دو داشتند به آن فکر می کردند را به زبان 

  .2نچرالهاون پسر یه  - 

. نچه که دیده بود، آماده نبود تا حقیقت را انکار کندآبر اساس . کارل سرش را متفکرانه کج کرد

. استو او می دانست رئیس مدرسه نظامی براي چندین بار پسر را در طول تمرین تماشا کرده 

ی نظیري بودند که مهارت آنها افراد ب. و به ندرت دیده می شدندبود تعدادشان کم  نچرال هااما 

این مهارت بیشتر از این که . شان به سطح بسیار باال و متفاوتی می رسید شمشیرزنی

  . بود غرایزشان ی ازیک ،استعدادشان باشد

جنگاورهاي باتجربه  . به استادهاي شمشیرزن. می شدند آنها کسانی بودند که تبدیل به قهرمان

این مهارت را در سطح  نچرال هامثل سر ردنی و سر کارل شمشیرزنان خبره اي بودند، اما 

بلکه  ن،هایشا نه فقط امتدادي حقیقی از بدن ،این مثل آن بود که شمشیر. باالتري دارا بودند

رسید که شمشیر با هماهنگی و ارتباطی عمیق به نظر می .  شان بودو شخصیت هویت قسمتی از
                                                

1 - Antoinette
2 - natural نتونستم کلمه ي معادل خوبی براش توي زبان فارسی پیدا کنم، براي . به فردي اطالق می شود که داراي مهارت و استعدادي ذاتی ست

. همین خود کلمه رو بدون ترجمه آوردم
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 نچرال ها با مهارت. انه ي شخصبا ذهن شخص عمل می کند، حتی سریع تر از افکار آگاه

ولیتی سنگین بر ئبه همین سبب آنها مس. متعادل و هماهنگ تسخیر شده بودند ،هاي به موقع

باید مهارت  ن کهبراي ای. ان محول شده بودشبه ای شانولیت آموزشئگردن کسانی بودند که مس

رش داده می شد و در برنامه آموزش بلند مدتی وو توانایی هاي شخص نچرال به درستی پر

مهارت  قبل از زمان معینی،د تا نبه جنگاور اجازه دهو این گونه  پیشرفت و توسعه می یافت،

بتواند پتانسیل حقیقی ذاتی اش را با استفاده از آن  تا  ،قالب تمرین کسب کند در باالیش را 

  . بالفعل کند

  :سرانجام کارل گفت

  مطمئنی؟ - 

در . دوباره سري به موافقت تکان داد ،نگاهش به بیرون از پنجره خیره مانده بود ، کهو ردنی

او به طور . افه راضذهنش داشت تمرین پسر را می دید، آن حرکات سریع و  سبک و سوسوزن ا

  :ساده اي گفت

  . اطالع بدیم که ترم بعدي شاگرد دیگه اي خواهد داشت 1باید به واالس. مئنممط - 

پرورش ولیت ئاو کسی بود که مس. استاد شمشیر زنی در مدرسه نظامی ردمونت بود ،واالس

در صورت . را به عهده داشت ،موختندآ که کارل و دیگران می ،پایه ايهاي هایی مهارت ن

وزش هاي آماو به آنها  - وراس مشخصاً یکی از آنها بودکه ه - موزآبرجسته بودن یک کار

 ،زمان مورد نظر به داشت وقتی که ،کارل. ه می کردئتکنیک هاي پیشرفته اي را اراو خصوصی 

  :او گفت. لب پایینش را متفکرانه تاب داد ،فکر می کرد ،که ردنی پیشنهاد داده بود

  نه تا اون موقع؟  - 

  . ترم بعدي تقریباً سه ماه دیگر بود

م توي حرکات پایه اي ه به اونجا نره؟ با چیزي که من دیدم، اون همین حاالاول  چرا اون از  - 

  . استاده

  :او گفت. اما ردنی سرش را به مخالفت تکان داد

                                                
1  - Wallace
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. ی دونیمخوبی میاد، اما ما هرگز نم رپس ،به نظر. هنوز شخصیتش رو ارزیابی نکردیم حقیقتاًما  - 

که رو آموزش هاي پیشرفته اي فرصت اگه اون یه جورایی نخاله از آب در بیاد، نمی خوام بهش 

  . بدم ،واالس می تونه براش فراهم کنه

ر بعد از همه ي اینها، اگ. ، کارل با رئیس مدرسه نظامی موافق بودبا فکر کردن در مورد آن

از ضعف ها از مدرسه نظامی اخراج شود، نقطه مشخص می شد که هوراس باید به خاطر بعضی 

که اگر  ،نمی شد خطري قابل مالحظه اما تبدیل بهباشد،  باعث تاسفممکن بود  دست دادن او،

چون . سطح باال قرار می گرفت، این امکان به وجود می آمد یآموزش شمشیرزندر مسیر 

  :افه کردردنی اض. همراه بود با خشم شاناغلب واکنش ،کارآموزهاي اخراج شده

نمی . همین رو بگو همو به مرتن  - و یه چیز دیگه، بذارین این حرفها بین خودمون بمونه - 

که می تونه  ،این ممکنه مغرورش کنه. هخوام هنوز پسرك هیچ کلمه اي در این مورد بشنو

  . براش خطرناك باشه

  :کارل موافق بود

  . کامالً درسته - 

  . جرعه سریع تمام کرد، لیوان بزرگش را بر روي میز قرار داد و ایستاد واو شرابش را در د

  . که باید تموم کنم دارمیه سري گزارش . خب، بهتره برم - 

  کی نداره؟ - 

و دوست قدیمی نیشخندهایی اندوه بار دگفت و این جمله را س مدرسه نظامی با همان حس یرئ

  . رد و بدل کردند

  . بازي در سلسله مراتب یه مدرسه نظامی پیچیده شده باشهذکاغ هرگز نمی دونستم این قدر - 

  . کارل با خنده خرناسی کشید

اسلحه هامون رو فراموش کنیم و فقط کافیه اون همه کاغذ رو بر باید گاهی فکر می کنم که  - 

  . سر دشمنون بریزم تا در اونها دفن بشن

 این - پیشانی اش را لمس کرد انشانگشت ی ازکه فقط یک انجام داد، او اداي احترام غیر رسمی

وقتی که ردنی آخرین نکته را به  ،او. بعد برگشت و به سمت در رفت. بود رتبه اشمطابق با کار 

  :گفت ردنی. مکث کرد ،بحث شان افزود

  . اما نذار از ماجرا بویی ببره ،مراقب اون پسر باش ،البته - 
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  :کارل جواب داد

  . که چیز خاصی در موردش وجود داره ،اون شروع کنه به فکرما نمی خوایم که . البته - 

  

*****  

  

که هوراس فکر کند چیز خارق العاده اي در  وجود نداشت اصالً هیچ امکانیآن لحظه، در 

وجود دارد او چیزي در  :آنچه حس می کرد این بود. مثبت نه چیزيحداقل،  - موردش وجود دارد

  . دنکه بدبختی را به سمتش جذب می ک

که هم کالسی هایش، . در همه جا پیچیده بود ،صحنه ي عجیب در محوطه آموزش آن حرف

ه بودند چه اتفاقی افتاده است، همگی فرض را بر این گذاشته بودند که هوراس به دمتوجه نش

و حاال همگی براي مجازاتی حتمی  ،س مدرسه نظامی شده استیرئ خاطر طریقی باعث رنجش

آنها می دانستند که قانون جاري در ترم اول این است که اگر یکی از افراد . دمنتظر نشسته بودن

این، حداقل می شود ربناب. اشتباهی شود، کل کالس بهایش را خواهند پرداخت کالس مرتکب

  . ور بودآجو خوابگاهشان خفقان  ،گفت

تا از تمام آن  هوراس سرانجام از اتاق خارج شد، در حالی که قصد داشت به سمت رودخانه رود 

 بدبختانه، وقتی. رها شود ،سرزنش ها و اعتراض هایی که می توانست از جانب بقیه حس کند

 تفسیر ،سه پسر بزرگتر. جرم فرو رفتو از اتاق خارج شد، درست به آغوش منتظر الدا، برین  که

آنها فکر کرده بودند که هوراس براي . از صحنه ي محوطه تمرین را شنیده بودند مبهمی

  . شمشیرزنی اش نکوهش شده و تصمیم داشتند او را به خاطر آن سرزنش کنند

اگر چه، آنها می دانستند که اخطارشان لزوماً با تصدیق کارکنان مدرسه نظامی روبرو نخواهد 

تماتیک سسی يد، اصالً نمی دانست که این گونه قلدرمابی هاهوراس، به عنوان یک تازه وار. شد

هوراس به سادگی پذیرفته بود که کارها . کامالً از نظر سر ردنی و دیگر مربی ها رد شده است

ت، همراهی کردن با آن باعث می شود که خودش را نسن نمی داآباید این گونه باشد و بدتر از 

هوراس را به کناره ي رودخانه رژه  ،سرباز سال دومیبراي همین آن سه . خوار و حقیر کند

. بردند، جایی که او به هر حال قصد رفتن به آن جا را داشت، و از جلوي دید مربی ها دور کردند

  . جا، آنها تا ران به داخل رودخانه رفتند و خبردار ایستادندآن
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  :الدا گفت

  . نی نی کوچولو نمی تونه درست از شمشیرش استفاده کنه - 

   :با هم آوایی ادامه دادبرین 

نی نی کوچولو به درد مدرسه نظامی . نی نی کوچولو رئیس مدرسه نظامی رو عصبانی کرده - 

  . نی نی کوچولوها نباید شمشیر براي بازي کردن بدنبه . نمی خوره

  . میز را به پایان رساندآجرم آن موعظه دست جمعی طعنه 

  . نی نی کوچولو ،یه سنگ بردار. پرت کنهنی نی کوچولو به جاش باید سنگ  - 

بستر رودخانه پر از سنگ بود و او خم شد . انداختهوراس مکثی کرد، بعد نگاهی به دور و برش 

  . وقتی این کار را انجام داد، آستین ها و قسمت باالیی ژاکتش خیس شد. بردارد را تا یکی

  :گفت ،در حالی که لبخندي شیطانی تحویلش می داد ،الدا

، براي همین باید درشت هیکلینی کوچولوي  تو یه نی. نه یه سنگ کوچیک، نی نی کوچولو - 

  . یه سنگ بزرگ برداري

  : برین اضافه کرد

  .  یه سنگ خیلی بزرگ - 

تعیین می کرد، یه صخره  که می خواست هوراس بردارد،را در حالی که با دستش اندازه ي آنچه 

  . بزرگ

. دیدرا در آب هوراس به دور و برش نگاه کرد و چند تا از تکه هاي بزرگ تر کریستال درخشان 

که انتخاب  یتخته سنگ. در حال انجام آن، اشتباهی کرد. او خم شد و یکی از آنها را برداشت

ب آورد، در زیر آکرده بود خیلی راحت از زیر آب باال آمد، اما همین که آن را به باالي سطح 

  . زن آن نالیدو

  :جرم گفت

  . باال نگهش دار. بذار ببینمش، نی نی کوچولو - 

نگه  به همراه را تعادلش ظجریان سریع رودخانه حف - هوراس محکم خودش را نگه داشت

 ،سنگ را تا جلوي سینه اش باال آورد ،بعد - سنگین مشکل کرده بودي داشتن هم زمان صخره 

  . نندید آن را ببي همین شنکجه گرانش می توانستنابر

  :الدا دستور داد
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  . درست باالي سرت. باالتر نی نی کوچولو - 

سنگین تر می شد، اما او آن را بر باالي سرش  ،سنگآن  هر لحظه . با درد، هوراس اطاعت کرد

  . نگه داشت و سه پسر راضی شدند

  :جرم گفت

  . خوبه، نی نی کوچولو - 

  . و هوراس با آهی از آسودگی، شروع کرد که دوباره سنگ را پایین بگذارد

  :جرم با عصبانیت پرسید

  . براي همین اونجا جاییه که می خوام سنگ بمونه. داري چی کار می کنی؟ گفتم خوبه - 

هوراس تقال کرد و دوباره صخره را بر باالي سرش برد، در حالی که آن را در طول بازوهایش 

  . برین و جرم با تایید سري تکان دادند ،الدا. ه بودشتنگه دا

  :الدا به او گفت

  . دي به خوابگاهربعد می تونی برگ. مونی، تا وقتی که تا پونصد بشمريمی حاال اونجا  - 

  :دستور داد، در حالی که از آن ایده نیشش باز شده بود ،برین

  . شروع کن به شمارش - 

  :هوراس شروع کرد

  ...  یک، دو، سه  - 

  . اما همه ي آنها به یک باره بر سرش فریاد کشیدند

  . دوباره شروع کن. آهسته و شمرده شمرده! نه این قدر سریع، نی نی کوچولو - 

  .هوراس شمرد

  ... سه ... دو ... یک  - 

  :الدا به او گفت. و آنها براي تایید سري تکان دادند

  . مرده شمرده تا پونصد و بعد می تونی بريحاال یه شمارش آهسته و ش. بهتر شد - 

  :جرم تهدید کرد

تا  ، اون وقت بایدو برت می گردونیم اینجا. بندي کنی، چون می فهمیم سعی نکن سرهم - 

  . بشمري هزار
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 ه يهوراس در میان. موز به سمت بخش هایشان برگشتندآ، سه دانش نددر حالی که می خندید

 ،ناامیدي و تحقیرحس از  ،اشک ها ،وزن سنگ می لرزیدند رودخانه ماند، بازوهایش در زیر

ن، لباس آبعد از . یک بار، تعادلش را از دست داد و کامل داخل آب افتاد. چشمانش را پر کردند

  . باال نگه داشتن سنگ را حتی سخت تر کرد، اما او آن را نگه داشت ،هاي خیس و سنگینش

مخفی نشده باشند، و اگر جایی  ایش،ر حال تماشد ،نمی توانست مطمئن باشد که آنها جایی

  . پنهان بودند، کاري می کردند که به خاطر نافرمانی از دستوراتشان بهایش را بپردازد

اما به خودش قول داد اولین شانسی که . او فکر کرد، اگه اوضاع این جوریه، پس همین جوریه

  . ندرا که داشت تحمل می کرد می پرداز يبهاي تحقیر برایش فراهم شود،

که قلبش را می  ،هایی خیس، بازوانی دردناك و حسی عمیق از خشم خیلی بعدتر، با لباس

او . ایش اهمیتی نداشترخیلی دیر بود، اما ب شامبراي خوردن . سوزاند، به بخش خودش رفت

    .تیره روزتر از آن بود که بخواهد چیزي بخورد
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  :هلت گفت

  . یه کمی راهش ببر - 

او . ، انداختکه داشت با چشمان باهوشش او را تماشا می کرد ،ویل نگاهی به پونی پشمالو

  :گفت

  . بجنب، پسر - 

ویل . امتناع کرد کردن و از حرکتکرده فوراً تاگ پاهاي جلویی اش را محکم . و افسار را کشید

کله شق  کوچک بر اثر نیرویی که براي حرکت پونیِ و در همین حال، ترکشید، طناب را محکم

  :او گفت. باب پیر خنده ي قدقد مانندي کرد .ه عقب خم شده بود، بخرج می کرد

  ! قوي تر از توه - 

 گتا. تر کشید او افسار را محکم. سرخ شدند با شرمساريهایش  ویل احساس کرد که گوش

خانه  کندمثل این بود که سعی کشیدنش، . ستقامت می کردگوش هایش را جمع کرده بود و ا

  . اي را بکشد

  :هلت به آرامی گفت

  . اون دنبالت میاد. فقط طناب رو بگیر و ازش دور شو. بهش نگاه نکن - 
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پشتش را به تاگ کرد، طناب را محکم گرفت و شروع کرد به راه . ویل آن روش را امتحان کرد

رنجر . ویل به هلت نگاه کرد و نیشش باز شد. لش یورتمه رفتپونی به راحتی به دنبا. رفتن

را به آنجا نگاهی کرد و زین کوچکی  ویل. سرش را به سمت آخرین گوشه ي محوطه تکان داد

  :رنجر گفت. باالیی حصار قرار گرفته بود نرده يکه بر روي  دید

  . زینش کن - 

نرده ي ویل طناب افسار را به دور . با رضایت به سمت حصار آمد ،تاگ پیتیکو پیتیکو کنان

او به پایین خم شد تا بندهاي دور کمر زین . را بر روي پشت پونی قرار داد نحصار گره زد و زی

  : باب پیر پیشنهاد کرد. را ببندد

  . ببند اونها رو خوب بکش و محکم - 

  :او پرسید. لت نگاه کردهشتاقانه به ویل م. محکم در سر جایش قرار داشت ،سرانجام زین

  حاال می تونم سوارش بشم؟ - 

سرانجام . بل از این که جواب دهد با حالتی متفکرانه نوازش کردق ریش ناهموارش را ،رنجر

  :گفت

  . اگه فکر می کنی ایده ي خوبیه، بفرما - 

اما اشتیاق . آن جمله خاطره اي مبهم را برایش تداعی می کرد. ویل براي لحظه اي مکث کرد

چابکی بر روي  ااشت و خودش را بذبر احتیاطش فائق آمد و او یکی از پاهایش را بر رکاب گ

در حالی که  ،ویل. ه بودبدون حرکت ایستاد گتا و سوار آن شد، در حالی که پشت پونی تاب داد

  :گفت ،پاشنه هایش را به پهلوهاي پونی می زد

  !برو - 

 ،ناگهان. بعد ویل لرزشی را در سرتاسر بدن پونی حس کرد. نیفتادبراي لحظه اي، هیچ اتفاقی 

تاگ پشت کوچک قوي اش را کمان کرد و خودش را به هوا پرت کرد، در حالی که چهار پایش 

روي پاهاي جلویی  عدب ،او با خشم به یک پهلو پیچید. نددر یک لحظه زمین را ترك می کرد

به سرعت از روي گوش هاي تاگ  ویل. اال پرت کرداش پایین آمد و پاهاي عقبی اش را به ب

او با سرعت . دآمبر روي پشتش فرود  ،بر روي خاكبعد سر خورد، یک معلق کامل در هوا زد، و 

  . را تکاند شخودش را جمع و جور کرد و خاك پشت
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به . می کرد شي نگاهوتاگ نزدیکش ایستاده بود، با گوش هایی ایستاده، در حالی که با کنجکا

  ؟ بديحاال، چرا هوس کردي این کار احمقانه رو انجام  : می گفتندچنین نظر چشمانش 

ویل . باب پیر بر روي حصار خم شد، در حالی که پهلوهایش از شدت خنده باال و پایین می شد

  :او پرسید. به هلت خیره شد

  چه اشتباهی کردم؟  - 

او . آمد ،چشم انتظار ایستاده بود گکه تاحصار رد شد و قدم زنان به جایی نرده ي هلت از زیر   

  :او گفت. اشتذافسار را دوباره به دست ویل داد، بعد یکی از دستانش را بر روي شانه ویل گ

  ...موزش دیده آاما تاگ مثل یه اسب رنجر . هیچی ،اگه این یه اسب معمولی بود - 

  . ویل با عصبانیت حرفش را قطع کرد

  تفاوتش چیه؟ - 

  : هلت گفت. ورد تا او را ساکت کندآدستانش را باال  و هلت یکی از

 ، بخواد براي اولین بار سوارش بشه هر فردي ه که هر اسب رنجري، قبل از این کهتفاوتش این - 

  . اونها این طوري آموزش می بینن که هرگز دزدیده نشن. باید ازش درخواست بشه

  :او گفت. ویل سرش را خاراند 

  ! نشنیده بودم همچین چیزي یچ وقته - 

  :او گفت. لبخند زد ،مدآباب پیر وقتی که نزدیک 

  . براي همین اسب هاي رنجرها هرگز دزدیده نمی شن. آدماي خیلی زیادي نشنیدن - 

  :ویل گفت

  د سوارش بشین؟ یخب، شما به یه اسب رنجر چی می گید وقتی که می خوا - 

  . ختاهلت شانه اي باال اند

  . هر کدومشون به درخواست متفاوتی جواب می دن. از این اسب به اون اسب فرق می کنه - 

  . او به سمت اسب بزرگتر اشاره کرد

  . جواب می ده 1پِرمتی مايمثالً، اسب من، به جمله  - 

  :ویل تکرار کرد

  این جمله به چه زبونیه؟ پرمتی ماي؟ - 

                                                
1  - Permettez moi
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  : هلت توضیح داد

 فرانسهمی دونی، پدر و مادرش اهل  "آیا بهم اجازه می دي؟"ه معنیش اینه ک. فرانسویهاون  - 

  . بودند

  . بعد رو به باب پیر کرد

  کلمات مربوط به تاگ چی ان، باب؟ - 

بعد چهره . باب چشمانش را به سمت باال چرخاند، در حالی که تظاهر می کرد به خاطر نمی آورد

  :او گفت. باز شداز هم اش 

 ازش بپرسیالزمه  ،بشی شین کوچولو که اینجاست، قبل از این که سوارا! یادم اومد. اُه، آره - 

   "1؟شکالی ندارها "که 

  :ویل تکرار کرد

  اشکالی نداره؟ - 

  . تکان دادبه عالمت نه و باب سرش را 

  !توي گوش اسبه بگو! بچه جون، اون رو به من نگو - 

آنها در این موقعیت سرکارش کامالً مطمئن از این که  نه ،با اندکی احساس حماقت، و البته

  :نگذاشته اند، ویل گامی به جلو برداشت و به آرامی در گوش تاگ گفت

  اشکالی نداره؟  - 

ویل با تردید به دو مرد نگاه کرد، و باب با دلگرمی سري به . کشید اي به نرمی شیهه گتا

  . موافقت تکان داد

  . کنه تاگ جوون حاال دیگه اذیتت نمی! حاال سوارش شو! برو - 

هنوز . دقت، ویل دوباره خودش را به روي پشت پشمالوي پونی تاب داد و سوارش شد خیلی با

بعد، به آرامی . هیچ اتفاقی نیفتاد. لحظه اي آنجا نشست. از تالش قبلی اش درد می کرد کمرش

  :او به آرامی گفت. پاشنه هایش را به دنده هاي تاگ زد

  . یاال، پسر - 

  . باره سیخ شد و او به آرامی گامی به جلو برداشتهاي تاگ به یک  گوش

                                                
1  - Do you mind?
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ویل که هنوز محتاط بود، اجازه داد او یکی دوبار به دور محوطه محصور قدم زند، بعد دوباره با 

ویل به آسانی . تاگ به یورتمه اي آرام تغییر وضعیت داد. کوبید اسبشنه هایش به دنده هاي اپ

آن پسر یک اسب سوار مادرزاد . تایید به او نگاه کرد با ریتم حرکت اسب هماهنگ شد و هلت با

را کنار زد و در ورودي را کامالً  قفل می کرد،که ورودي محوطه  را  ،رنجر طناب کوتاهی. بود

  :او داد زد. باز کرد

  ! اون رو بیرون ببر، ویل، و ببین واقعاً چه کارایی می تونه بکنه - 

محوطه سمت ن به آورودي برد، وقتی که آنها از میان تاگ را به سمت  ،با فرمان برداري، ویل

او احساس کرد که . رفتند، بار دیگر پاشنه هایش را بر پهلوي تاگ زدها می  دوردستدر ي باز 

شروع کرد به  خودش را جمع کرد، و ناگهان تاگ هپونی کوچک تنومند در زیر پایش به یک بار

  . یک چهار نعل سریع

بر روي گردن پونی خم  ،او به سمت جلو و ،هاي ویل می گذشت شباد به سرعت از کنار گو

هاي تاگ در جواب آن سیخ  گوش. شد، در حالی که او را براي سرعت بیشتر ترغیب می کرد

 پاهاي کوتاهش. او باد را دوست داشت. ایستاد و حتی سریع تر از قبل به حرکتش ادامه داد

 ،به خاطر سرعت زیاد ،بردمی ها  حاشیه ي درختسمت وقتی آن پسر را با سرعت بیشتر به 

به آرامی، در حالی که مطمئن نبود پونی چه واکنشی نشان خواهد ویل . محو به نظر می رسیدند

  . داد، فشاري به سمت چپ افسار وارد کرد

ویل فشار . ها دور می شد فوراً، تاگ به سمت چپ تغییر مسیر داد، در حالی که با زاویه از درخت

م را بر روي افسار نگه داشت تا وقتی که تاگ دوباره رویش به سمت محوطه ي تمرین اسب آرا

هلت و باب . وقتی که دید چه مسافتی را طی کرده اند افتاد، نفس نفس به  حیرتاز ویل . بود

وقتی که  ،اما آنها به سرعت بزرگتر شدند. ها بودند ستدحاال شبیه انگشتان کوچکی در دور ،پیر

  . شان پرواز کرد روي چمن زار ناهموار به سمت تاگ بر

یک الوار در مقابلشان افتاده بود و قبل از این که ویل بتواند واکنشی براي دوري از آن نشان 

ویل جیغی از هیجان زد و پونی در . دهد، تاگ خودش را جمع کرد، ایستاد و از روي مانع پرید

  . جواب آن شیهه ي کوتاهی کشید

و فوراً تاگ  ریباً به محوطه رسیده بودند و ویل به آرامی هر دو دهنه را کشیدآنها حاال تق

در حالی  ،مدآ سرعتش را کاهش داد و اول چهار نعل، بعد یورتمه و سرانجام به قدم زدنی آرام در

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

تاگ سر . او پونی را در کنار هلت متوقف کرد. که ویل فشار را بر روي افسار حفظ می کرد

او . ویل به جلو خم شد و گردن پونی را نوازش کرد. ان داد و دوباره شیهه کشیدپشمالویش را تک

  :مشتاقانه گفت

  ! به سرعت باد می تازه! اون بی نظیره - 

  :او گفت. هلت موقرانه سري به موافقت تکان داد

  .  رو طی کنهزیادي شاید نه کامالً به سرعت باد، اما مطمئناً می تونه مسافت  - 

  . رمرد چرخیداو به سمت پی

  . کارت رو خیلی خوب انجام دادي، باب - 

 ازاداي احترام خم کرد و به جلو خم شد تا پونی پشمالوي کوچک را  برايباب پیر سرش را 

ماده سازي اسب آش، آموزش و راو همه ي زندگی اش را وقف پرو. سمت خودش نوازش کند

که او دیده بود قرار می  ین هاییدر میان بهتر ،هاي دسته ي رنجرها کرده بود و این اسب

  :او با عالقه گفت. گرفت

اگه یه اسب بتونه اون اسب هاي چاق . اون سرعتش رو در تمام طول روز حفظ می کنه - 

  این جوونک هم اون رو خوب روند، رنجر، مگه نه؟. جنگی رو از میدون به در کنه، این اسبه

  :او گفت. هلت ریشش را دست کشید

  . بدك نبود - 

  . باب عصبانی شد

به سبکی پر  ،اون پرش تواین جوونک ! سختگیري هستی، رنجرخیلی بدك نبود؟ تو مرد  - 

  ! روي اسب نشست

  . مرد به ویل نگاه کرد که بر روي پشت پونی نشسته بود، و با تایید زیادي سر تکان داد

همین طور با یه تماس . این کارا رو انجام بده افسار بتونههمین طور من هرگز ندیدم کسی با  - 

  . خیلی کوچیک با دهنه ي اسب

او می خواست که از اسب پیاده . پیر نیشش باز شد اسبِ تمرینِ ویل به خاطر تحسین مربیِ

  . شود، اما با عجله جلوي خودش را گرفت

  آیا چیزي هست که قبل از پیاده شدن بهش بگم؟  - 

  . باب خیلی بلند خندید

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

تا وقتی که تو کسی  -یه بار به اون بگو و تاگ جوون همیشه یادش می مونه. نه، بچه جون - 

  . وارش می شیسباشی که 

ویل . او کنار پونی ایستاد و تاگ سرش را با مهربانی به او زد. مدآآسوده خاطر، ویل پایین 

  :او پرسید. نگاهی به سطل سیب انداخت

  می تونم یه سیب دیگه بهش بدم؟  - 

  :او گفت. هلت سري به موافقت تکان داد

اگه همه وقت بخواي بهش غذا . یه کاري نکن که براش یه سرگرمی بشه. فقط یکی دیگه - 

  . هبدي براي دویدن خیلی چاق می ش

یک پونی چند سیب می تواند در  ،ظاهراً او و هلت بر روي این که. تاگ خیلی بلند خرخر کرد

  . تنداختالف نظر داش ،یک روز بخورد

ک هاي اسب سواري از باب پیر گذراند، و یاد روز را در حال یاد گرفتن نکات و تکنیویل بقیه 

را تعمیر کند و همین طور نکات ریزي در  اشباشد و زین و دهنه  تاگ گرفت که چطور مراقب

  . مورد مراقبت از اسب کوچک

تاگ قدردان  ،خشید و به نظراو را برس کشید و پوست پشمالویش را قشو کرد تا وقتی که می در

سر انجام، خسته و کوفته، در حالی که بازوهایش از انجام آن کارها درد می کرد، . کارهایش بود

البته، آن کار دقیقاً مصادف بود با وقتی که هلت . بر روي یک تشکچه ي علوفه اي فرو افتاد

  :او گفت. قدم زنان وارد اصطبل شد

اگه می خوایم قبل از تاریکی به . چرخیدن و عالف گشتن نداریمبلند شو، وقتی براي ول  - 

  . بهتره راه بیفتیم ،خونه برسیم

ویل خودش را براي اعتراض به این که . در حال گفتن آن، زینی بر روي پشت اسبش گذاشت و

ت که س، می داناوالً. داختنبه زحمت نی ،آن طور که رنجر گفته بود ه،در حال ول گشتن نبود

به سوار بر اسب  ،ند از حاشیه ي جنگلهو ثانیاً، او در مورد این که آنها می خوا. اي ندارد فایده

ن دو اسب بخشی دائمی از آبه نظر می رسید که . هیجان زده بود ،کلبه ي کوچک هلت برگردند

اسب هلت قبالً پیشش بوده و رنجر فقط حتماً او حاال فهمیده بود که . تشکیالتشان خواهند شد

 ،ار کندرسواري را نشان دهد و با تاگ رابطه برقاسب ظر زمانی بوده که ویل توانایی اش در منت

  .باز پس گیرند ،از اصطبل باب پیر ،را از قلمروش آنها تاگقبل از این که 
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اسب ها گاه گاه براي هم شیهه  ،قتی که یورتمه کنان به میان جنگل سبزگون برمی گشتندو 

ویل براي . این بود که مکالمه اي را بین خودشان ادامه می دادنددقیقاً مثل  می کشیدند،

بلبل زبانی زیاد در مقابل  در مورداما، حاال، او . سواالتی که می خواست بپرسد در حال انفجار بود

زمایشی آبه طور . سر انجام، نتوانست بیشتر از این خودش را نگه دارد. رنجر بسیار محتاط بود

  :گفت

  هلت؟ - 

. گرفتدر نظر  ،که می تواند ادامه دهد اي براي اینرا نشانه حرکت ویل آن . ري کردرخُرنجر خُ

  :پسر پرسید

  اسم اسبت چیه؟ - 

اسبش کمی بزرگتر از تاگ بود، اگر چه اصالً نزدیک به سایز آن . به او نگاه کرد ،هلت به پایین

  :او گفت. نبود ،که در اصطبل بارون نگه می داشتند ،اسب هاي جنگی غول پیکر

  . ه1ردبالاَاسمش به گمونم  - 

  :ویل تکرار کرد

  ؟ این چه جور اسمیه؟ ابالرد - 

  : رنجر گفت

  . فرانسویه - 

  . بودآن مکالمه  ربه وضوح پایانی ب تن صدایش، در حالی که

ها پایین می رفت و سایه  خورشید داشت بر روي درخت. آنها چند کیلومتر در سکوت راندند

ویل سایه تاگ را بررسی . زمین مقابلشان کج و کوله می شدبر روي و بود  شدههایشان بلند 

او می . بدنی کوتاه ،خنده داري رزبه نظر می رسید پونی پاهاي بسیار بزرگی دارد و به ط. کرد

رنجر را تحت  ،اما فکر کرد که آن صحنه ي احمقانه ،ن جلب کندآخواست که توجه هلت را به 

که  ، سوالیبه جاي آن، دل و جراتش را جمع کرد تا سوال دیگري بپرسد. تاثیر قرار نخواهد داد

  . ند روز بود ذهنش را مشغول کرده بودچ

  :او دوباره گفت

  هلت؟ - 

                                                
1  - Abelard
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  :او پرسید. رنجر آه کوتاهی کشید

  حاال چیه؟  - 

  . اگر چه ویل ادامه داد د،کر یتیاقی براي ادامه مکالمه ایجاد نمشقطعاً لحن صدایش  هیچ ا

   نقش داشته؟مرگارث دادن شکست  توي یادت میاد بهم گفتی چطور یه رنجر - 

  :هلت خرخري کرد

  .ماهووو - 

  :پسر پرسید

  خب، فقط کنجکاو بودم که اسم اون رنجر چیه؟  - 

  :هلت گفت

  . واقعاً نمی توونم به خاطر بیارم. اسمها مهم نیستند - 

  :ویل ادامه داد

  تو نبودي؟  - 

  . ن بوددر حالی که از آن مطمئ

  :تکرار کرد هلت. هلت به سمتش چرخید، دوباره آن نگاه سرد بر روي او بود

  . گفتم که اسمها مهم نیستن - 

  :چند ثانیه سکوتی بین شان برقرار شد، بعد رنجر گفت

  می دونی چی مهمه؟   - 

  . ویل سرش را به عالمت نه تکان داد

  :رنجر گفت

  . ی رسیمو اگه عجله نکنیم دیر بهش م. هشام مهم - 

 ،مثل پیکانی که از کمان هلت رها شده باشد ،بالرد کوبید و اسبااو پاشنه هایش را به پهلوي 

  . دور شد، در حالی که ویل و تاگ را در کسري از ثانیه پشت سر گذاشت

ویل پهلوهاي تاگ را با پاشنه هایش لمس کرد و پونی کوچک در تعقیب دوست بزرگترش به 

  :مصرانه گفتویل . سرعت تاخت

  . تازهب هبذار بهشون نشون بدیم یه اسب رنجر چطوري می تون! یاال، تاگ - 
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. می راند ،که در بیرون دیوارهاي قصر برپا شده بود ،ویل تاگ را آهسته در میان نمایشگاه شلوغ

 بود که با مده اند و او مجبورآبه نظر می رسید تمام روستاییان و همه ي ساکنان قصر بیرون 

  . تا مطمئن شود که تاگ بر روي پاي کسی قدم نگذارد ،دقت اسب سواري کند

روزي که همه ي محصوالت کشاورزي درو شده و براي ماه  ،بود 1روز جشن برداشت ،آن روز

به  ،سخت برداشت محصول، بارون بعد از یک ماه. ذخیره شده بودند ،پیش رو هاي زمستانِ

سیرکی هر سال، در این زمان، . می داد رعایایشبه را تعطیلی روز اجازه ي یک  ،رسم سنت

 ،ها شعبده باز، آتش خور ها. سیار به قصر می آمد و دکه ها و غرفه هایش را بر پا می کرد

که می توانستید با پرت کردن  بودغرفه هایی همچنین آنجا . خواننده ها و نقال ها آنجا بودند

 ،ساخته شده بودند یچوب هایی که از تکه هاي بطري مانند توپ هاي نرم چرمی به سمت هرم

 آنویل گاهی فکر می کرد که . کسب کنیدجوایزي  ي عمودي،یا پرتاب حلقه ها در میله ها

بزرگترند و او هرگز  ،دنتا پرتاب کن می شدداده به افراد که  ییمیله ها شاید کمی از حلقه ها

اینها جالب و سرگرم کننده بود و بارون ي اما همه . ه باشدواقعاً ندیده بود که کسی جایزه اي برد

  . خودش پول آنها را می پرداختاز جیب 

                                                
1  - Harvest  Day
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روز براي طول زمان دیگري در . نمایشگاه و جاذبه اش نبود سویل دلواپدر این لحظه گر چه، ا

  . در این لحظه، او در راه بود تا دوستان هم دوره ي سابقش را ببیند. گذاشته بودپرداختن به آن 

موزانشان مرخصی آبرداشت به کارجشن طبق رسم و رسومات، همه ي روساي بخش ها در روز 

 ،به نظر. خودشان هیچ نقش واقعی در برداشت محصول نداشتند کارآموزانمی دادند، اگر چه 

. داشت خودش را براي انجام کارها روشو راه و  شتندا رنجر هیچ اعتنایی به رسم و رسومات

عبوس به او گفته بود که می  یهلت با صورت. فرو کش کرده بود ویل اما، دو شب قبل، تشویش

تواند تعطیالت داشته باشد، در حالی که اضافه کرده بود که احتماالً همه ي آنچه را که در این 

  .کرد فراموش خواهد ،سه ماه گذشته یاد گرفته

سه ماه . لت به او داده بودهدوره ي تمرین دائمی اش با کمان و چاقوهایی بود که  ،آن سه ماه

بعدي، تکه به  و استتار خرامیدن در میان مزارع بیرون قصر، حرکت از یک تکه کوچک پوشش

سه ماه سواري . در حالی که سعی می کرد خودش را در برابر چشمان عقاب وار هلت پنهان کند

                                        ،دن و مراقبت از تاگ، تا دوستی محکم و خاصی با پونی کوچک ایجاد شودکر

  . تسبوده اکار همین  آن دوره که ویل فکر می کرد لذت بخش ترین بخش

حتی فکر این که . ماده بود تا از آن کمی لذت بردآو  ،ماده بودآحاال، او براي یک تعطیلی 

او فکر کرد، شاید، چند ماه  .نمی توانست سرخوشی اش را تیره کند ،آنجا خواهد بود هوراس

  . یر داده باشدیتمرین سخت در مدرسه نظامی رفتار سلطه جویانه ي هوراس را کمی تغ

با وعده  ،، در حالی که دیگران راه بودن مالقات را براي روز تعطیل تدارك دیدآنی بود که این جِ

تا به او  کرده بودتشویق  ،وردآآشپزخانه با خودش می  زگوشت تازه که اپاي  تعداديي 

کارآموز سوگلی استاد چاب بود و استاد چاب در مورد هنر جنی براي هر کسی  ،او حاال .وندندیبپ

البته با تاکید بسیار مناسب در مورد نقش حیاتی آموزشی اش در  - که گوش می کرد الف می زد

  . ینپروراندن مهارت ج

 چون عمداً ،او داشت از گرسنگی می مرد. شکم ویل با فکر آن پاي ها با خوشی قرقر کرد

پاي هاي جنی همین حاال هم . صبحانه نخورده بود تا خانه ي معده اش را براي آنها خالی کند

  . در کل قصر ردمونت معروف بودند

اجازه داد تاگ به سایه ي یک او خیلی زود به نقطه ي مالقاتشان رسید، براي همین پیاده شد و 

و با نگاهی مشتاق به سیب هاي باالي شاخه ها  دپونی کوچک گردن کشی. درخت سیب رود
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ویل لبخندي به او زد و به سرعت از درخت باال رفت و . خیره شد، که دور از دسترسش بودند

  :او گفت. سیبی چید و آن را به پونی داد

  . ی دونی که هلت در مورد خوردن زیاد چی میگهم. این همه ي چیزیه که گیرت میاد - 

ویل به . هنوز نوعی اختالف نظر بین او و رنجر وجود داشت. تاگ سرش را با بدخلقی تکان داد

هیچ نشانه اي از بقیه نبود، براي همین در سایه درخت نشست و منتظرانه . اطرافش نگاه کرد

  :صدایی بم در پشت سرش گفت. ر و گره دار درخت تکیه دادبپشتش را به تنه ي ز

  چرا، اون ویل جوونه، مگه نه؟  - 

خود بارون  ،آن مرد. ویل با تقال و سرعت بر روي پاهایش بلند شد و اداي احترام نظامی کرد

 . بر روي اسب جنگی اش نشسته بود، در معیت چند نفر از شوالیه هاي ارشدشکه ارالد بود، 

  :ویل به طور عصبی گفت

   .بله، قربان - 

  . عادت نداشت ،به این که توسط بارون مورد خطاب قرار گیرد ،ویل

  . قربان ،روز برداشت مبارك - 

. تشکر سري تکان داد و به جلو خم شد، در حالی که به راحتی از زینش آویزان بود ايبارون بر

  :بارون گفت. ویل مجبور بود که  گردن بکشد تا به او در آن باال نگاه کند

به سختی تونستم تو رو در . باید بگم، مرد جوون، تو کامالً بخشی از اونجا به نظر می رسیدي - 

  آیا هلت همه ي اون حقه ها رو بهت یاد داده؟ . شنل خاکستري رنجر ها ببینم

. هلت آن را چند هفته قبل به او داده بود. زل زد ،که پوشیده بودتري ساکخ -نل سبزشویل به 

ي نگ هاي درهم برهم سبز و خاکستري اندام پوشنده راو به ویل نشان داده بود که چطور 

این یکی از . میزدآپس زمینه ها در هم  باو به او کمک می کند تا به هم می ریزد، را  شنل

 ،بدون دیده شدن ،آن راحتی هها می توانند ب براي این که چرا رنجر ،دالیلی بود که او گفته بود

  :ویل گفت. حرکت کنند

  . این شنله، قربان - 

   . بارون سري به موافقت تکان داد

  .ه مستتر کنندهگهلت بهش می  - 
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با دقتی  بارون. فهوم جدیدي براي ویل بودبه وضوح با آن وسیله آشنا بود، در صورتی که این م

  :ساختگی گفت

  . که براي دزدي کیک هاي بیشتر ازش استفاده نکنیفقط مطمئن شو  - 

  :او فوراً گفت. و ویل به سرعت سرش را به عالمت نه تکان داد

  . ...هلت گفته اگه یه کاري مثل اون رو انجام بدم پشتم رو سیاه و کب. اُه، نه، قربان - 

ه اي مناسب پشتم  کلممطمئن نبود که آیا کلمه ي  .او به سرعت جمله اش را ناتمام گذاشت

  .که بتوان آن را در مقابل فردي عالی رتبه مثل بارون به کار برداست 

لبخند نشستن بارون دوباره سري به موافقت تکان داد، در حالی که سعی می کرد تا جلوي 

  :او گفت. بگیردرا بزرگی بر روي صورتش 

و اوضاع احوالت با هلت چه جوریه، ویل؟ از یادگیري رنجر شدن . مطمئنم این کار رو می کنه - 

  لذت می بري؟ 

ستی، او وقتی براي فکر کردن در مورد این که آیا در حال لذت بردن ست رابه . ویل مکثی کرد

ار با تاگ و ک ،هاي جدید، تمرین با کمان و چاقوها روزهایش با یادگیري مهارت. نداشت ،یا نه

در این سه ماهه بود که لحظه اي را واقعاً براي فکر کردن در مورد  ،این اولین بار. پر شده بود

  :او با تردید گفت. ورده بودآن بدست آ

  ... فقط . فکر کنم - 

  :او فوري پرسید. صدایش خاموش شد و بارون با دقت بیشتري به او نگاه کرد

  فقط چی؟ - 

رزو می کرد که اي کاش زبانش پیوسته او را با آجا شد، در حالی که  ویل بر روي پاهایش جا به

او زمانی که  ،ار می شددکلمات با چنان سرعتی پدی. اددزیاده گویی در این موقعیت ها قرار نمی 

  . ویل به آرامی جمله اش را تمام کرد. نداشت ،براي فکر در مورد این که آنها را بگوید یا نه

  . چی جدیهه اون همیشه در مورد هم. وقت لبخندم نمی زنههلت هیچ ... فقط  - 

  :بارون ارالد گفت. حس می کرد که بارون لبخند دیگري را عقب می راند ویل

همیشه این رو بهت یادآور ئنم که هلت مطم. شغل جدیه، می دونی کهیه خب، رنجر بودن  - 

  .میشه

  :ویل با غم گفت
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  . همیشه - 

  :او گفت. وي لبخند زدنش را بگیردو این بار بارون نتوانست جل

  . تو داري شغل مهمی رو اونجا یاد می گیري. چیزایی که می گه توجه کن، جوون نفقط به او - 

  . بله قربان - 

تا  اسب خم شدبارون ارالد به جلو . ویل کمی حیرت کرد وقتی متوجه شد با بارون موافق است

  .افسارش را جمع کند

  :ویل با تردید گفت

  . ببخشید، قربان - 

  :او پرسید. و بارون به سمت او برگشت

  بله، ویل؟ - 

  . ویل دوباره بر روي پاهایش جابه جا شد، بعد ادامه داد

  قربان، وقتی که با مرگارث جنگیدید رو یادتون میاد؟  - 

  : او گفت. صورت بشاش بارون ارالد با اخمی متفکرانه درهم رفت

  چی شده؟. ادم نمی ره، پسراون ماجراها رو با این سرعت ی - 

قربان، هلت بهم گفته که یه رنجر به سواره نظام یه راه مخفی براي عبور از اسلیپساندر نشون  - 

  ...ین دشمن حمله کننحبراي همین اونها تونستن که به جنا ،داده

  :ارالد گفت

  . درسته - 

  :ویل حرفش را تمام کرد

  جر چی بوده؟یه جورایی کنجکاو بودم قربان، اسم اون رن - 

  . در حالی که احساس می کرد به خاطر جسارتش صورتش گلگون شده است

  :بارون پرسید

  هلت بهت نگفته؟  - 

  . ویل شانه هایش را باال انداخت

  . اما اسم ها نه ،اون گفت که شام مهمه. اون گفت اسم ها مهم نیستن - 

  :بارون گفت
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  که استادت بهت گفته؟ یزيون چا علی رغم ،اما تو فکر می کنی که اسم ها مهمن - 

  :او گفت. ویل آب دهانش را فرو برد و ادامه داد. به نظر دوباره اخم کرد

و یا مدال  م چرا براي مهارتش نشانبو متعج. خود هلت بوده، قربان رنجر کنم اونمیفک  - 

   ؟نجابتی دریافت نکرده

  :او گفت. بارون لحظه اي فکر کرد و بعد دوباره صحبت کرد

رو مفتخر کنم،  ناو ،و من می خواستم براي کارش. اون رنجر هلت بود. خب، حق با توه، ویل - 

  . روش رنجرها نیست این که اون بهم گفت. اما اون بهم اجازه نداد

  :ویل با لحنی حیرت زده گفت

  ....اما - 

  . اما بارون ارالد دستش را باال آورد تا او را از ادامه حرفش منع کند

گاهی . و یادش می گیريتراه و روش خودتون رو دارین، ویل، که مطمئنم  ،رنجرهاشما  - 

فقط به حرفهاي هلت گوش کن و هر کاري که اون . رو درك نمی کنن رنجرهابعضی مردم 

  . رو در پیش روت داريپر از افتخاري می کنه رو انجام بده و من مطمئنم که تو زندگی 

  . بله قربان - 

ویل دوباره  ،را به سمت نمایشگاه برگرداند آنرا به آرامی بر گردن اسب زد و  وقتی بارون افسار

  :بارون گفت. اداي احترام نظامی کرد

شاید . من براي نمایش مرخصی دارم. ما نمی تونیم همه ي روز رو وراجی کنیم. هحاال، بس - 

  . عنتی داشته باشمل میله هايامسال بتونم یه پرتاب بر روي اون 

افسار را  یکبارهبه  ،و او آوردبعد به نظر فکري به ذهنش هجوم . روع کرد به دور شدنبارون ش

  :با صداي بلندي گفتاو . کشید

  ؟ویل - 

  بله قربان؟ - 

  . نمی خوام از دستم عصبانی بشه. هکرد راهنماییو که من گفتم اون سواره نظام رو گبه هلت ن - 
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و همین طور که قول داده بود، جنی تعداد . رسیدند آن الیس و جورج مدت کوتاهی بعد از ،جنی

او آنها را با دقت بر . به همراه آورده بود ،که در پارچه اي قرمز پیچیده بود ،زیادي پاي تازه را

سنگین و  که معموالً ،حتی الیس. بقیه آن جا جمع شدند و ،در زیر درخت سیب گذاشت ،زمین

  . وقار بود، به نظر بسیار مشتاق بود تا یکی از آن شاهکارهاي جنی را در دست بگیردبا 

  :جورج گفت

  ! دارم از گشنگی می میرم! یاال - 

  :او گفت. جنی سرش را تکان داد

  . باید منتظر هوراس بمونیم - 

در میان جمعیتی که عبور می  هوراس، اما سر می چرخاندن او به اطراف ددر حالی که براي دی

  :ست کرداجورج البه کنان درخو. دیده نمی شد ،کردند

  . براي بارون کار می کردم بزرگاُه، یاال، من همه ي صبح خیلی سخت روي یه شکایت  - 

  :او گفت. یس چشمانش را تاب دادلا

زه و همه ي راه مینداحقوقی اون یه بحث  ،در غیر این صورت. شاید بهتر باشه شروع کنیم - 

  . می تونیم یه کمی براي هوراس کنار بذاریم. روز رو باید این جا بمونیم
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مدرسه ي . جورج حاال خیلی متفاوت تر از آن پسرك خجالتی روز انتخاب بود. ویل لبخند زد

جنی به هر کدامشان دو پاي داد و دو . کاتبان به وضوح باعث شکوفایی استعدادهایش شده بود

  :او گفت. وراس کنار گذاشتپاي هم براي ه

  . براي شروع این کافیه - 

بقیه با اشتیاق و اشتها شروع کردن به خوردن و به زودي همگی در حاال تعریف و تجمید از پاي 

در حالی که باالي سرشان ایستاده بود و  ،جورج. معروفیت جنی زبانزد خاص و عام بود. ها بودند

  :گفت ،اب قرار می دهدطخ را خیالی دادگاهین که دستانش را چنان باز کرده بود مثل ای

با توصیف این به عنوان یه  .این، تنها نمی تونه به عنوان یه پاي صرف توصیف بشه، سرورم - 

  ! دیده باشدنناعدالتی شرم آوري رخ خواهد داد، چیزي که شبیه آن را هرگز قبالً این دادگاه  ،پاي

  :او پرسید. ویل به سمت الیس برگشت

  چه مدته اون این شکلی شده؟ - 

  . الیس لبخند زد

این روزا، مشکل اصلی مون با جورج اینه که . اونها با یه چند ماه تمرین این شکلیش کردن - 

  . چه جوري کاري کنیم خفه خون بگیره

  :جنی گفت

  . اُه، بشین جورج - 

  . بوداما با این وجود از آن لذت برده  ،در حالی که از تعریف او قرمز شده بود

  . تو یه احمق واقعی هستی - 

. فته کردهشکار هنري شماست که مغز مرا آ خالصاما این جادوي   .بانوي زیباي منشاید،  - 

  ! این ها پاي نیستن، این ها هارمونی موادند

   . نوشی ، با تقلید حرکتی براي سالمتاو نیمه ي باقی مانده ي پایش را رو به بقیه باال آورد

   !رو سمفونی پاي بانو جنی... رضه می کنم ع به شمامن  - 

پاي هایشان در جواب باال آوردند و  ،جورج لبخند می زدندبه و  الیس و ویل در حالی که به هم

  . موز از خنده ترکیدندآبعد هر چهار کار. جمله را تکرار کردند

تنها در میان آنها،  .خیلی بد شد که هوراس دقیقاً همان لحظه را  براي از راه رسیدن انتخاب کرد

مدرسه کارش سخت و مداوم بود و نظم و انضباط در . بود تیره روزموقعیت جدیدش  دراو 
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می توانست از  ،او انتظارش را داشت و در شرایط نرمال ،البته. محکم و سختگیرانه نظامی،

عناي واقعی الدا و جرم بودن، زندگی اش را به م ،نظر کینه توزانه ي برین زیر ،اما ،پسش برآید

هر ساعت از شبانگاه او را از در  ،سه سرباز سال دومی. به کابوسی شبانه مبدل کرده بود

مجبور به انجام طاقت فرساترین و تحقیر کننده ترین کارها و او را وردند، آ رختخوابش بیرون می

  .می کردند

ظاهر می شوند تا  و نگرانی در مورد این که هرگز نمی دانست چه وقت ،به عالوه کمبود خواب

هم کالسی هایش، در . باعث شده بود در کارهاي کالسی اش هم عقب بیفتد ،شکنجه اش کنند

حالی که حس کرده بودند اگر هیچ همدردي برایش نشان دهند ممکن است به همراه او مورد 

. بود او کامالً در بیچارگی اش تنها ،کرده بودند، براي همین یشسرگردان رها ،هدف قرار گیرند

ظامی او از مدرسه ن. ر کامش تلخ شده بودبه سرعت د مشتاق بوداولین چیزي که همیشه برایش 

دش را وبدون این که خ ،توانست راهی براي رهایی از این مخمصه ببیند متنفر بود، اما نمی

  . کند حقیرشرمسار و از این تر شبی

و کشمکش هاي مدرسه نظامی رها حاال، در روزي که او می توانست از تمام آن محدودیت ها 

خوشگذرانی  هبکه دوستان هم دوره ي سابقش را در حالی یافته بود  ه بود وشود، از راه رسید

خودشان را به  ماندن، او که آنها حتی براي منتظر ،مشغول بودند، و او عصبانی و زخمی بود

  .زحمت نیانداخته بودند

او فکر می کرد که جنی همه را . ار گذاشته استکن شت که جنی تعدادي پاي براینساو نمی دا

بین همه ي هم دوره در . بین دیگران تقسیم کرده و این بیشتر از هر چیزي او را آزار می داد

  . به او می کردزیادي نسبت کسی بود که هوراس احساس نزدیکی  جنی، هاي سابقش

. جنی همیشه بشاش بود، همیشه مهربان، همیشه قادر بود تا به مشکالت دیگران گوش دهد

هوراس متوجه شده بود که انتظار می کشیده تا امروز او را دوباره ببیند و حاال احساس می کرد 

  . جنی او را مایوس کرده است

ظر می رسید الیس خودش را همیشه به ن. بکند ها را در مورد بقیهفکراو مستعد آن بود تا بدترین 

، و ویل همیشه در حد و اندازه هاي خودش نمی دید هوراس رامثل این که  ،از او کنار می کشد

او می گذراند، بعد فرار می کرد و از آن درخت بزرگ باال سوار کردن براي حقه  برايوقتش را 

موقعیت آسیب  نحداقل هوراس در ای. جایی که هوراس نمی توانست دنبالش کند ،می رفت
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اوقاتی که خودش گوش ویل را پیچانده بود یا آن او به راحتی . پذیر چیزها را این گونه می دید

" : ه بودپسر کوچکتر به گریه افتاده بود و فریاد زد تا سر او را زیر بغلش قفل کرده بود چنان

  .را فراموش کرده بود ".تسلیم، تسلیم

پسر الغر همیشه درس خوان و . به او نکرده بود انیچنددر مورد جورج، هوراس هرگز توجه 

، حاال .یافته بودکننده و رنگ پریده کسل  فرديکتاب هایش بود و هوراس همیشه او را  جانسپار

و پاي هایشان  نددر حالی که آنها می خندید ،نمایش اجرا می کرد بقیهاو داشت براي  ،این جا در

او به تلخی . شد گذاشتند و ناگهان از همه یشان متنفرباقی نمی  شرا می خوردند و چیزي برای

  :گفت

  خب، روز خیلی قشنگیه، مگه نه؟  - 

مثل همیشه جنی  ،بدیهی بود. هایشان مرد چرخیدند، خنده بر روي صورت شو آنها به سمت

  :او گفت. اولین کسی بود که خودش را بازیافت

  ! باالخره رسیدي! هوراس - 

هوراس . کرد شنگاه سرد در چهره ي هوراس متوقف آناما  ،رفتن ششروع کرد به سمت جنی

  :گفت

ره چون یدهمین قدرم ؟ و رسیدمباالخره  حاال،من فقط چند دقیقه دیر کردم و باالخره؟  - 

  . شماها همه ي اون پاي ها رو لمبوندین

ي را آماده مثل اکثر آشپزها، وقتی او وعده ا. براي جنی بیچاره خیلی ظالمانه بود حرفکه این 

لذت واقعی اش آن بود که بنشیند و ببیند که چه . داشت شمی کرد، عالقه ي کمی براي خوردن

در . و بشنود که چطور کارش را تحسین می کنند - طور بقیه از نتیجه ي کارش لذت می برند

 سهوراکه در دستمال سفره براي  ،او حاال به سمت آن دو پاي. ی نخورده بودینتیجه او هیچ پا

  :او سریع گفت. برگشت ،کنار گذاشته بود

  ! ببین! هنوز یک کمی مونده. نه، نه - 

عمل عاقالنه شد که معقوالنه حرف بزند و یا  شمانع ،هوراسي اما عصبانیت سرکوب شده 

  :طعنه گفت با بم،او با صدایی . کند

  . خب، شاید بهتر باشه برگردم و به شما وقتی براي تموم کردن اونها بدم - 

  ! هوراس - 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

همه ي آن . ت هوراس چه مرگش شدهسنااو هیچ نمی د. اشک در میان چشمان جنی حلقه زد

ار لذت بخش با هم دوره هاي قدیمی دت این بود که نقشه اش براي یه تجدید دینسچه می دا

  . داشت ویران می شد ،اش

پسر الغر و . کرد جورج گامی به جلو نهاد، در حالی که با کنجکاوي و دقت به هوراس نگاه می

مثل این  -موز جنگجو را از نزدیک بررسی کندآبلند سرش را به یک طرف کج کرده بود، تا کار

او به طور منطقی . دادگاه قضایی رد و شواهد که او وسیله اي نمایشی بود و یا تکه اي از مدارك

  :گفت

  .هیچ دلیلی براي این که این قدر ناراحت باشی وجود نداره - 

. او آن پسر را با عصبانیت به کناري راند. چیزي نبود که هوراس بخواهد بشنود یمنطق حرفاما 

  :او گفت

  . ازم دور شو و فکر کن ببین چطوري باید با یه جنگجو صحبت کنی - 

  :ویل با استهزا به هوراس گفت

  . مثل بقیه ي ما ،موزيآه کاری تو هنوز. تو هنوز یه جنگجو نیستی - 

هوراس، که . کش ندهداز ویل خواست که موضوع را و  ،ره اي کوچک کردجنی با دستانش اشا

. د، به آرامی به باال نگاه کردخودش در خوردن پاي هاي باقی مانده کمک می کربه داشت حاال 

  :او گفت. خیره شدویل به سر تا پاي  نیهثایکی دو  او

  ! موز جاسوس امروز با ماستآدیدم کار! اوهو - 

تنها او را کار آنها نخندیدند و این . می خندند به مزاحشه کرد که ببیند آیا او به دیگران نگا

  . بیشتر از قبل آزرده کرد

همه رو  یاطراف بري و جاسوس به دور وفکر کنم هلت داره بهت یاد می ده چطوري دزدکی  - 

  بکنی، مگه نه؟ 

شنل مات ویل به آمیز  طعنههوراس گامی به جلو برداشت، بدون آن که منتظر جوابی باشد، و 

  . دست کشید

  ؟ کنیرنگ یه این چیه؟ رنگ کافی نداشتی تا همه اش رو  - 

  :ویل به آرامی گفت

  . این یه شنل رنجره - 
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هوراس با استهزا  .می گرفت ،که در وجودش شعله می کشید ار یدر حالی که جلوي عصبانیت

را به دور و اطراف در حالی که خرده هایش  ،یمی از پاي را در دهانش چپاندخرناسی کشید، ن

  :جورج گفت. پخش می کرد

  . اون قدر ضد حال نباش - 

  :او فریاد زد. رگشتبهوراس با صورتی قرمز به سمت کارآموز کاتب 

  ! می دونی که تو داري با یه جنگجو حرف می زنی! مراقب زبونت باش، پسر - 

  :ویل با لحن محکمی تکرار کرد

  .نگجوجکارآموز یه  - 

  . موز کردآدر حالی که تاکید محکمی بر روي کلمه ي کار

ویل خودش را جمع و جور کرد، در  .رد و بدل شد هوراس قرمزتر شد و نگاهی عصبانی بین آنها

  .حالی که حس می کرد پسر بزرگتر در حال شروع حمله است

اما چیزي در چشمان ویل و طرز ایستادن آماده اش وجود داشت که هوراس را وادار کرد تا  

 هرگاهدر گذشته، . او هرگز قبالً آن نگاه مبارزه طلبانه را ندیده بود. دوباره در مورد آن فکر کند

ی را کم شاین اعتماد به نفس نو ظهور عصبانیت. ویل را تهدید می کرد، همیشه ترس را می دید

وارد  ي جورجبه جاي آن، او به سمت جورج برگشت و ضربه اي سنگین به سینه . فرو نشاند

  :او گفت. کرد

  براي ضد حالی؟  ه،این چه طور - 

تاب  يبازوهاي جورج مثل آسیاب باد. پسر الغر و بلند به عقب تلوتلو خورد و در همین حال،

تصادفی کامالً او به طور . ات دهددر حالی که سعی می کرد خودش را از سقوط نج ،می خورد

پونی کوچک، که با آرامش در حال چرا بود، ناگهان در . ضربه ي کوتاهی به پهلوي تاگ زد

  :یل گفتو. افسارش بلند شدبند  مقابل

  . آروم، تاگ - 

او گامی به جلو . شده بود تاگبراي اولین بار متوجه  ،اما حاال هوراس. آرام شد و تاگ فوراً

  :او با حیرتی ساختگی گفت. از نزدیک به پونی پشمالو نگاه کردبرداشت و 

  این چیه؟ کسی این سگ زشت گنده رو به مهمونی آورده؟  - 

  :او به آرامی گفت. ویل انگشتانش را مشت کرد
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  . اون اسبمه - 

کند، اما قصد نداشت تا کنار بایستد و ببیند که  شاو می توانست اجازه دهد که هوراس ریشخند

  :او گفت. هوراس خنده اي بلند را رها کرد. سبش توهین می کنندبه  ا

نه سگاي ! ما توي مدرسه نظامی سوار اسباي واقعی می شیم! یه اسب؟ این یه اسب نیست - 

  ! مثل این که یه حموم خوب هم الزم داره! پشمالو

  . او بینی اش را چین داد و از بو کردن تاگ خودداري کرد

   این کلوخ ضدحال کیه؟: به نظر چشمانش چنین می گفتند. ه ویل کردپونی از پهلو نگاهی ب

خفی مرا  که سعی داشت بر روي صورتش بنشیند، شریرانه اش،نیشخند با دقت که بعد ویل، 

  :محتاطانه گفت ،کردمی 

  . تنها یه رنجر می تونه سوارش بشه. اون یه اسب رنجره - 

  . هوراس دوباره خندید

  !می تونه سوار این سگ پشمالو بشه ممامان بزرگ من - 

  :ویل گفت

  . شاید اون بتونه، اما شرط می بندم تو نمی تونی - 

. افسار را باز کردبند حتی قبل از این که او بتواند آن جمله ي مبارزه طلبانه را تمام کند، هوراس 

موافقت تکان تاگ به ویل نگاه کرد و پسر می توانست قسم بخورد که اسب به آرامی سري به 

هوراس فریاد . پونی ایستاد، بی حرکت. اال کشیدبهوراس به آسانی خودش را بر روي تاگ  .داد

  :زد

  ! هیچی نشد - 

  . ش را به پهلوي تاگ فرو کردینه هاشبعد پا

  ! بیا یک کمی بدویم! یاال، سگی - 

بعد پونی با چهار پا به هوا . ماده باش را در پاها و بدن تاگ دیدآآشناي  ویل همان جمع شدنِ

اش پایین آمد و  یمی پیچید، بر روي پاهاي جلویبه دور خود در حالی که با خشم و پرید، 

  . قسمت عقبی بدنش را به هوا پرتاب کرد

اك بر روي خ ،بعد، محکم بر روي پشتش. هوراس براي چند ثانیه مثل یک پرنده پرواز کرد

 یپسر غول پیکر یک و ،جورج و الیس با حیرتی محض به آن صحنه خیره مانده بودند. مدآفرود 
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جنی گامی به جلو برداشت تا ببیند آیا . گیج و از نفس افتاده یدو ثانیه آنجا دراز کشید، با حالت

: او با خودش فکر کرد. و ایستاد لبهایش را بر هم فشار دادناگهان . حال هوراس خوب است

   .حقش بود که آن بال سرش بیاید هوراس

اما ویل . بعد تنها یک شانس وجود داشت، فقط یه شانس، که تمام آن وقایع آنجا پایان پذیرد

  :با قیافه اي بی تفاوت گفت او. براي گفتن آخرین جمالت را بگیرد ،وسوسه اشي نتوانست جلو

  . بهت سواري کردن رو یاد بده می تونهببینی  ،شاید بهتر باشه از مادربزرگت بپرسی - 

اما بدبختانه این جنی بود که  ،که لبخندهایشان را پنهان کنندجورج و الیس سعی کردند 

   . ي را که رها کرده بود، متوقف کندنتوانست خنده ي ریز

او به دور و . فوراً با تقال بر روي پاهایش بلند شد، صورتش با عصبانیت بی حد تیره بود ،هوراس

نگاه کرد، شاخه ي افتاده اي از درخت سیب دید، آن را برداشت، در حالی که آن را بر روي  بر

در حالی که چوب را با حالتی وحشیانه به سمت تاگ  ،او. به تاگ حمله برد ،سرش تاب می داد

  : با خشم فریاد کشید ،می چرخاند

  ! بهت نشون می دم، و اون اسب لعنتیت - 

قبل از این که دوباره هوراس ، رفت آسیب دیدنبه بیرون از مسیر  ،پونی رقص کنان به طرفین

و وزن و قدرت پرشش  ،او بر پشت هوراس فرود آمد. بود سوار شبر پشت بتواند ضربه بزند، ویل

، ه بودندآنها آنجا به دور هم چرخیدند، در حالی که یقه ي هم را چسبید. هر دو را به زمین کوبید

  . دیاببرتري ر دیگري بهر کدام سعی می کرد و 

  . تاگ، با آگاهی از این که اربابش در خطر است، به طور عصبی شیهه کشید و بر پا بلند شد

بعد . ضربه اي جانانه به زیر گوش ویل خواباند ،وحشیانه ي هوراس یکی از بازوهاي چرخانِ

خون به روي . بر بینی هوراس کوبید سنگینیویل سعی کرد بازوي راستش را آزاد کند و مشت 

  .صورت پسر بزرگتر دوید

اما هوراس هم در . بازوهاي ویل بعد از سه ماه تمرین با هلت سخت تر و عضالنی تر شده بود 

در او مشتی حواله ي شکم ویل کرد و نفس ویل بند آمد . مدرسه اي سخت در حال آموزش بود

  . مدآهایش بیرون  درون شش يهواکل  حالی که

کمان بلندي بااما ویل با حرکتی که هلت نشانش داده بود،  ،سرپا شودهوراس تقال کرد تا 

. و او را تلوتلوخوران به زمین کوبید خم کرددنش بوراس را در زیر هپاهایش را تاب داد، پاهاي 
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در ساعاتی که با هم مبارزه بدون سالح را  ،صداي هلت در میان ذهنش همیشه اول ضربه بزن،

  . انعکاس کرد ،تمرین می کردند

رجه رفت، در شیحاال، که دوباره هر دو پسر به روي زمین درازکش بودند، ویل بر روي هوراس 

  . با بازوهایش قفل کند او را حالی که سعی می کرد زانوهاي

، مثل یک می کشیدبه هوا  او راداشت که هنین بر پشت یقه اش حس کرد آ بعد ویل دستی

صدایی عصبانی و بلند در . می خورد و می جنگید ولحالی که وماهی گرفتار بر یک قالب، در 

  : گوشش گفت

  این جا چه خبره، شما دو تا ولگرد؟  - 

ویل به اطراف چرخید و متوجه شد که او توسط سر ردنی در هوا بلند شده است، رئیس مدرسه 

لند شد و هوراس تقال کنان بر روي پاهایش ب. و شوالیه ي بزرگ کامالً عصبانی بود. نظامی

موز رنجر مثل یک کیسه سیب زمینی بر آسر ردنی یقه ي ویل را رها کرد و کار. خبردار ایستاد

  :سر ردنی با عصبانیت گفت. بعد او هم خبردار ایستاد. مدآروي زمین فرود 

و چیزي  !دو تا کارآموز، مثل ولگردها با هم دعوا می کنن و روز تعطیلی رو به گند می کشن - 

  ! موز خودمهآی کنه اینه که یکی از اونها کارکه بدترش م

خشمگین رئیس مدرسه  صورت بهویل و هوراس با چشمانی فرو افتاده در حالی که قادر نبودند 

  . کردندمی  ينظامی نگاه کنند بر روي پاهایشان بی قرار

  خیلی خب، هوراس، این جا چه خبره؟  - 

سر ردنی به . او جوابی نداد. تش قرمز گشتهوراس دوباره بر روي پاهایش جا به جا شد و صور

  . ویل نگاه کرد

  این کارا براي چی بود؟ ! خیلی خب، تو، پسر رنجر - 

  :او زیر لب گفت. ویل مکثی کرد

  . فقط یه دعوا، قربان - 

  : رئیس مدرسه نظامی فریاد زد

  ! من احمق نیستم! می تونم اون رو ببینم - 

بود تا ببیند که آیا هیچ کدام از آن پسرها چیزي براي لحظه اي مکث کرد، در حالی که منتظر 

اگه اونها ! پسرها. سر ردنی با غضب آهی کشید. آنها هر دو ساکت بودند. کردن دارد اضافه
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نباشن، دارن چیزي می دزدن و یا  یدنو اگه در حال جنگ. نباشن، دارن می جنگن نظرتونزیر

  :او سر انجام گفت. چیزي می شکنن

  . حاال  با هم دست بدین و همه ي اینها رو فراموش کنین. دعوا تمومهخیلی خب،  - 

که در  ،او مکثی کرد و وقتی هیچ کدام از پسرها حرکتی براي دست دادن نکرد، با صداي بلندي

  : ر کشیداهو ،رژه فریاد می کرد

  ! انجامش بدین - 

ی ویل به چشمان هوراس اما وقت. به سرعت براي انجام آن، ویل و هوراس با اکراه دست دادند

  . است که همین جا فرو نشسته و خاتمه یابد بعیدخیلی  ،نگاه کرد، دید که آن دعوا

  .نگاه عصبانی در چشمان هوراس این را می گفت ما یه وقت دیگه تمومش می کنیم،

  .دوست داشته باشی که ، هر وقتموز رنجر جواب دادآچشمان کار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الیه ي ضخیمی از برف بر  ،یل به آرامی از جنگل به سمت خانه می راندندو ووقتی که هلت 

  . روي زمین نشسته بود

موقعیت هاي خیلی کمی . میان ویل و هوراس همچنان الینحل مانده بود مسئله يبا گذر زمان 

ر دو را مشغول شان ههایمده بود تا بحث شان را از سرگیرند، چون استادآبراي دو پسر به وجود 

  . کرده و مسیرهایشان به ندرت با هم تقاطع داشت

آنها صحبت نکرده . جو را به ندرت دیده بود، اما همیشه او را از دور می دیدگموز جنآکار ،ویل

اما ویل می . یکدیگر اعالم کنند شان را بهبودند و یا حتی موقعیت این را نیافته بودند تا حضور

، و یک روز یک راست به سراغشان وجود داردتانه هنوز در میانشان احساسات غیر دوسنست دا

او را خیلی اذیت نمی کند، نه به اندازه اي  ،ن منظرهآاو متوجه شد که  ،به طرز غریبی. می آمد

مثل این نبود که او بخواهد براي تجدید مبارزه اش  ،این. که ممکن بود چند ماه قبل اذیت شود

. با آرامشی قطعی روبرو شود ،با هوراس پیش قدم شود، اما متوجه شد که می تواند با آن احتمال

 ،به یاد می آورد ،روي بینی هوراس کوبیده بود بهکه را، وقتی آن مشت سنگین و بی نظیر 

ن طور متوجه شده بود، با اندکی حیرت، او همی. رضایت عمیقی در خودش احساس می کرد

 - حیرت موضوع این جا بود –حقیقت که در حضور جنی و با توجه به این  ،ي آن ماجرا خاطره
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ماجرا بی نتیجه مانده بود، اما هنوز  آناگر چه  ؛بودتر خیلی لذت بخش ، الیس رخ داده بود

  . آن فرو بردزیادي وجود داشت که ویل را به فکر کردن و یادآوري  هايچیز

. وقتی که صداي عصبانی هلت او را به زمان حال برد درست نه دقیقاً حاال، ،اما او متوجه شد

  :هلت پرسید

  امکانش هست که ردگیري مون رو ادامه بدیم، یا تو کار مهمتري داري که انجام بدي؟  - 

ن اشاره آا که هلت به در حالی که سعی می کرد تا آن چه ر ،فوراً، ویل به دور و اطراف نگاه کرد

وقتی آنها بر روي برف ترد و سفید اسب می راندند، سم هاي اسب هایشان . ببیند بود، کرده

بر روي پوشش سفید دست خوردگی هایی هلت به . کمترین صداي ممکن را ایجاد می کرد

ي ویل  آنها ردپاهایی بودند که حیوانات به جا می گذاشتند و این وظیفه. اشاره کرده بودبرف 

براي این کار هم حافظه اي خوب . او چشمانی تیزبین داشت .بود که آنها را تشخیص دهد

او از این درس هاي ردگیري لذت می برد، اما حاال حواسش جمع نبود  ،در حالت طبیعی. داشت

  :هلت گفت. نداشت ،و ایده اي در مورد این که باید به کجا نگاه کند

  .اونجا - 

انتظار  صدایش هیچ شکی باقی نمی گذاشت که، تُن کردمی چپ اشاره  به سمت در حالی که

را با دقت بیشتري دست خورده ویل بر روي رکابش ایستاد تا برف  .آن چیزها را تکرار کند ندارد

  :او بدون هیچ معطلی گفت. ببیند

  . خرگوش - 

  :او پرسید. هلت برگشت تا نگاه یک وري طوالنی به او بکند

  خرگوش؟  - 

  :او گفت. فوراً گفته اش را تصحیح کرد و ،ل دوباره نگاه کردو وی

   .هاخرگوش - 

   .در حالی که بر روي عالمت جمع آخر کلمه تاکید می کرد

  :گفت ویلغرغرکنان به او . روي درستی آن پافشاري کردبر هلت  

نی که واسکاندي ها بود، الزمه بد ها، مالرد پااون  ،اگه اونجا، بعد از  همه ي اینها. فک کنم - 

  . اونجا بودن از اونها باید مطمئن بشی که می دونی چند تا

  :ویل خونسرد گفت
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  . فک کنم - 

  :هلت کنایه آمیز جواب داد

این  نباور کن، ویل، تفاوت زیادي بین دونستن این که یه اسکاندي و دونست! فک می کنی - 

  . جود دارهکه شش هفت تا اسکاندیایی اونجا بودن و

یکی از تغییراتی که اخیراً در روابطشان اتفاق افتاده . ویل عذرخواهانه سري به موافقت تکان داد

این . مورد خطاب قرار نمی داد "پسر  "عنوان  ااین حقیقت بود که تقریباً دیگر هلت او را ب ،بود

شد که ویل حس  یه جورایی این باعث می. ویل این را دوست داشت. روزها، او همیشه ویل بود

را  شاسم هلت با این حال، او آرزو داشت که وقتی. کند توسط رنجر عبوس پذیرفته شده است

  . یا حداقل یک بار. می گفت یکی دوباري لبخند زد

  . کوتاه هلت او را از افکار پوچش بیرون کشید صداي

  همش همین؟ . خرگوشها... خب - 

بر روي برف دست خورده، با این که سخت بود آن را ببینی، اما حاال که هلت آن را به او نشانه 

  :ویل پیروزمندانه گفت. داده بود، دسته ي دیگري از ردپاها بود

  ! یه راسو - 

  :او تایید کرد. تکان داد و هلت دوباره سري به موافقت

ببین که ردپاي این خرگوش ها . اما باید بدونی چیز دیگه اي هم اونجا بوده، ویل. یه راسو - 

این رو می بینی،  وقتی تو یه عالمتی مثل. واضحه چیزي اونها رو ترسونده. چقدر عمیق هستن

  . یه سرنخه براي این که به دنبال چیز بزرگتري باشی

  :ویل گفت

  .فهمممی  - 

  . اما هلت سرش را به شدت تکان داد

  . باید روش کار کنی. نمی فهمی، براي این که حواست رو جمع نمی کنی اوقات اکثر. نه - 

او حاال یاد گرفته بود که هلت بدون دلیل . به سادگی آن انتقاد را پذیرفت. ویل چیزي نگفت

  . نمی توانست او را نجات دهدنه اي هاو وقتی دلیلی وجود داشت، هیچ ب. انتقاد نمی کند

ویل چشمانش را مستقیم به زمین اطرافشان دوخته . آنها در سکوت به اسب سواري ادامه دادند

بیشتر به و آنها یک کیلومتر . گشت ت بیشتري، میابه دنبال رد پاهاي بیشتر، رد حیوانو بود، 
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نزدیک  یل می گفت که آنهاراهشان ادامه دادند تا این که تعدادي عالمت راهنماي آشنا به و

  :او فریاد زد. وقتی او چیزي دید ،شان هستندیکلبه 

  ! ببین - 

  . اشاره کرد ،درست بیرون از مسیر دست خورده،به قسمتی از برف  و

  اون چیه؟ - 

ردپاها، اگه واقعاً ردپا بودند، شبیه هیچ کدام از ردپاهایی نبود که تا . هلت برگشت تا آن را ببیند

. رنجر سریع اسبش را به سمت لبه ي مسیر راند و با دقت بیشتري نگاه کرد. دیده بودحاال ویل 

  :او متفکرانه گفت

، می بینیاز اونها این روزها خیلی زیاد ن. این یکی رو تا حاال بهت نشون نداده بودم. اهوووم - 

  . پس خوب دقت کن، ویل

به سمت آن دست که تا زانو می رسید،  ،او به آسانی از روي زین پیاده شد و به میان برف عمیق

  :پسر پرسید. ویل او را دنبال کرد. در برف به راه افتاد ها خوردگی

  اون چیه؟ - 

  :هلت به طور خالصه اي گفت

  . و یکی از اون بزرگاش. وحشی گرازیه  - 

روي برف  بروحشی  گرازممکن بود نداند ردپاي یک . ویل نگاهی عصبی به اطرافشان کرد

آنها خیلی خیلی خیلی  آگاه باشدکه  ،تست می داناچگونه ست، اما آنقدر در مورد این حیوان

  . براي آرام کردن او انجام داد یهلت متوجه نگاهش شد و با دستش حرکت. خطرناکند

  :او گفت

  . ستیاون هیچ جایی نزدیک ما ن. آروم باش - 

  :ویل پرسید

   این رو از روي ردپاها می گی؟ - 

آن شیارها و خطوط عمیق به طور واضحی توسط حیوان . خیره شد ویل افسون زده به برف

خیلی بزرگ  ،و طوري به نظر می رسیدند مثل این که آن حیوان. خیلی بزرگی ایجاد شده بودند

  . و خیلی عصبانی بود

  :هلت به آرامی گفت
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هر جایی در این ناحیه  ،اون اندازه با گرازاگه یه . می تونم این روي از روي اسبهامون بگم. نه - 

کشیدند،  یبلند می شدند و خیلی بلند شیهه م هاشونند و بر روي پایدبود، اون دو تا بو می کش

  . رو دنبال کنیمخودمون  يفکرخطوط  که ما حتی نمی تونستیم طوري 

  :ویل گفت

   .اُه - 

اگر . رها کرد ،که بر روي کمانش بود ،او دستش را. قت می کردادر حالی که کمی احساس حم

چه، علی رغم خاطر جمعی رنجر، او نمی توانست از یک نگاه دیگر به دور و اطراف و پشت 

توده . و وقتی این کار را انجام داد، قلبش شروع کرد به تندتر و تندتر زدن. سرشان خودداري کند

به طور طبیعی، او . ، خیلی خیلی آرامتکان می خوردندداشتند  ،رف دیگر مسیرطاي از بوته ها در 

، هایش با هلت نادیده بگیرد، اما با آموزش ،آن حرکت را ناشی از رد شدن نسیم و باد ممکن بود

در این . و دید مشاهده گرش باال رفته بود منطقش براي پی بردن به علت هر چیزي،سطح 

ها تکان می هنوز، بوته  اما. نه حتی یک نسیم سیار سبک. می وجود نداشتیلحظه، هیچ نس

  .خوردند

 در وحشی کردن حیوانِاز  براي این که ،با تامل. دست ویل به آرامی به سمت تیردانش رفت

  . شید و آن را در چله ي کمانش قرار دادکبوته اجتناب کند، او یک پیکان  انیم

  هلت؟ - 

بود کنجکاو . ن شودآم توانست مانع لرزش خیلی ک نمیاما ام کند، راو سعی کرد که صدایش را آ

  .اما زیاد امیدوار نبود. وحشی را متوقف کند گرازي دبداند آیا کمانش می توان

کرد  رعبو ،پیکانی که در چله ي کمان ویل بود از رويهلت به دور و اطراف نگاه کرد، نگاهش 

  . جلب شد ،به سمتی که ویل داشت نگاه می کرد شو توجه

  :او به طور جدي گفت

تیراندازي به اون کشاورز فقیر بیچاره که خودش رو پشت اون بوته ها پنهون  بهامیدوارم که  - 

  . فکر نکنی ،کرده

 انبوه ي به طوري که صدایش به وضوح به پشت آن توده ،را باال برد در همین حال صدایشو  

  . رفت مسیر بوته ها در طرف دیگر از

  :درصدایی عصبی را شنید که فریاد می کبوته ایجاد شد و ویل  درفوراً حرکتی تند 
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  ! این فقط منم! شلیک نکن! لطفاً! آقاي مهربانشلیک نکن،  - 

. دآمبا عجله جلو  او بوته ها از هم جدا شدند و ،وقتی که پیرمردي ترسان و ژولیده بیرون آمد

ر کرد پایش در میان گره ایی در زیر بوته ها گیچون  بدبختی اش شد،عجله اش باعث  اگر چه،

بلند شد، در  تقال کنان بر روي پاهایش ،دست و پا چلفتیبا حالتی . و او به داخل برف پهن شد

تا نشان دهد که هیچ  جلویش قرار داده بود بود، کف دستانش را هحالی که دستانش را باز کرد

  :وقتی می آمد، به بلغور کلماتی نامفهوم ادامه داد. اسلحه اي حمل نمی کند

فقط منم، قسم می خورم، و هیچ ! هیچ نیازي به تیراندازي نیست، قربان! فقط منم، قربان - 

  ! خطري براي امثال شما ندارم

برنده و درخشان  ،یزتدر دستان ویل و نوك  شتابان به مرکز مسیر آمد، چشمانش بر روي کمانِ

 ،و کمان را پایین آوردبه آرامی، ویل کشش روي زه کمان را رها کرد . پیکانش ثابت مانده بود

در . به حد غایی الغر و نزار بود او. ن آدم مزاحم می انداختآنگاهی دقیق تر به در حالی که 

ملبس بود، و دست و پاهایی دراز و بدترکیب و آرنج ها و  یییک روپوش کثیف و پاره ي روستا

می کچل  اشتباالي سرش د بود و شانه نشدهریشش خاکستري و . زانوهایی گره دار داشت

  .شد

او براي  .ن دو شنل پوش لبخند زدآ متر مانده به آنها توقف کرد و به طور عصبی به مرد چند

  : آخرین بار تکرار کرد

   .فقط منم - 
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وحشی  گرازاو نمی توانست چیزي کمتر از یک . ویل نمی توانست جلوي لبخند زدنش را بگیرد

  :او با صدایی آرام از هلت پرسید. حمله ور و تندخو را تصور کند

  از کجا می دونستی اون اونجاست؟ - 

  . رنجر شانه اي باال انداخت 

ی کسی در نهایت یاد می گیري که چطور حس کنی که ک تو. اون رو چند دقیقه قبلش دیدم - 

  . گرديبعدش می دونی که باید دنبالشون ب. می کنه تنگاه هدار

هیچ . غیر طبیعی بود ،هاي هلت در مشاهده قدرت. تکان دادسر ویل با حالتی تحسین آمیز 

هلت عبوسانه . چنین احترامی رفتار می کردندبا با او  ،قصر يها جاي حیرت نبود که چرا آدم

  :گفت

  خب حاال، چرا دزدکی اونجا حرکت می کردي؟ کی بهت گفته جاسوسی ما رو بکنی؟  - 

لک زنان از صورت عبوس و درهم پدستانش را به طور عصبی به هم مالید، چشمانش پیرمرد 

  . ار داشت می چرخیدراما هنوز در چله ي کمان ویل ق ،که حاال پایین بود ،هلت به نوك پیکان
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شنیدم شما دارین میاین و فکر کردم . نه، نه، جاسوسی نمی کردم! جاسوسی نمی کردم، قربان - 

  ! وباره برگشتههیوال دگراز اون 

  :او پرسید. ابروهاي هلت در هم گره خورد

  راز وحشی ام؟گتو فکر کردي من یه  - 

  :او قار قار کنان گفت. دوباره، کشاورز سرش را به عالمت نه تکان داد

مثالً . اما اون وقتم مطمئن نبودم که ممکنه کی باشی! اقالً نه وقتی که دیدمت. نه، نه، نه، نه - 

  . زن باشیمی تونستی راه

  :هلت پرسید

  این جا چی کار می کنی؟ تو مال این جاها نیستی، مگه نه؟  - 

  :او گفت. دو مرتبه سرش را تکان داد ، در حالی که می خواست آنها را خشنود کند،کشاورز

داشتم اون گراز رو ردگیري می کردم و امیدوار ! ، من اونجایی اممیام1ویلوتري کریکباالي  از - 

  . رو به گوشت نمک زده تبدیل کنه اونبودم کسی رو پیدا کنم که بتونه 

لحن سخت  ،وقتی که شروع به صحبت کرد ،او. هلت کامالً به موضوع عالقه مند شد ،ناگهان

  :او پرسید. گیرانه ي تصنعی به صدایش داد

  رو دیدي؟  گرازپس تو اون  - 

و کشاورز دوباره دستانش را به هم مالید و با ترس به اطراف نگاه کرد، مثل این که نگران بود 

  . هر لحظه از میان درختان ظاهر شود گرازکه آن 

اون یکی از اون هیوالهاي . نمی خوام بیشتر از این ببینمش. صداش رو شنیدم. دیدمش - 

  . ، قربان، حرفم رو قبول کنشریره

  :او متفکرانه گفت. هلت دوباره نگاه کوتاهی به رد پاها کرد

  . به هر حال کامالً معلومه که خیلی بزرگه - 

  :کشاورز ادامه داد

یه مرد یا  به زودي، چون. تو وجودشه شریر یِعاین یکی یه روح پلید واق! و یه شیطان، قربان - 

  ! می کنه رو، اون این کار می کنهیه اسب رو به عنوان صبحونه اش تکه پاره 

  :هلت پرسید

                                                
1  - Willowtree Creek
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  ؟ شتیراش دابهنت ذتو  ه ايچه نقش سپ - 

  :بعد اضافه کرد

  اسمت چیه؟ بعد از همه ي اینها،  - 

در حالت اداي ، کشاورز به سرعت سرش را باال برد و انگشتانش را در کنار پیشانی اش قرار داد

   .احترام نظامی

ین طوري صدام می کنن، به خاطر این که یه کمی نمک روي ، اونا ا1پیتر، قربان، پیتر نمکی - 

  . دوست دارم، من این طوري دوست دارم م روگوشت

  :او با بردباري گفت. هلت سري به موافقت تکان داد

  اما امیدواري که با اون گراز چی کار کنی؟ . مطمئنم همینطوره - 

  .  کمی شکست خورده به نظر می رسید. پیتر نمکی سرش را خاراند

  .امید داشتم یه سرباز یا یه جنگجو یا یه شوالیه پیدا کنم که بتونه بکشتش. دقیقاً نمی دونم - 

  :او اضافه کرد ،بعد ازکمی فکر

  . یا شاید یه رنجر - 

 ،جایی که بر روي یک زانو نشسته بود تا رد پاها را در برف چک کند در ،هلت. ویل نیش خند زد

با  واو کمی برف را از روي زانویش تکاند و به جایی که پیتر نمکی ایستاده بود . ایستادبلند شد و 

  :رنجر پرسید. رفت ،نگرانی این پا آن پا می شد

  زیادي شده؟  مشکالتاون باعث  - 

  . و کشاورز پیر به سرعت سرش را به موافقت تکان داد، چندین بار

 درهمها رو رو حصارو به هم ریخته مزارع . گ کشتهسه تا س! آره که شده. آره که شده، قربان - 

وقتی که سعی داشت  ،هو نزدیک بود پسر خونده ام رو بکش. رو کرده ا، اون این کارشکسته

  !همون طور که گفتم، قربان، اون یکی از اون شریرهاست. هجلوش رو بگیر

  :او گفت. هلت چانه اش را متفکرانه خاراند

  . کاري بکنیم ش یهثی نمی مونه که بهتره در موردهیچ بح جايخب، . اوهوووم - 

  . افق غربی آسمان فرو می رفت، بعد به سمت ویل برگشت او به خورشید نگاه کرد، که داشت در

  فک می کنی چقدر از روشنی روز باقی مونده، ویل؟  - 

                                                
1  - Salt Peter
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و یا  شاین روزها، هلت هرگز هیچ موقعیتی را براي آموزش. ید را بررسی کردشویل موقعیت خور

می دانست که  ویل. هایش از دست نمی داد پرسش از او و یا امتحان دانش و پیشرفت مهارت

نه  ،قیق را ترجیح می داددهلت جواب هاي . قت فکر کنددبهتر است قبل از جواب دادن به 

  :ویل گفت. هاي سریع را جواب

  یه کمی بیشتر از یک ساعت؟  - 

گره خوردند و به خاطر آورد که رنجر هنوز از جواب  وهاي هلت با اخمی در همراو دید که اب

  :هلت گفت. دادن یک سوال با سوال دیگر بیزار است

  داري ازم می پرسی، یا بهم جواب می دي؟  - 

او با اعتماد به نفس بیشتري . ویل سرش را تکان داد، در حالی که از دست خودش عصبانی بود

  : جواب داد

   .کمی بیشتر از یه ساعت هی - 

  . و این بار رنجر سري به موافقت و تایید تکان داد

  . درسته - 

  . او دوباره به سمت کشاورز پیر برگشت

  . خیلی خب، پیتر نمکی، می خوام که پیامی رو به بارون ارالد برسونی - 

  :کشاور با نگرانی پرسید

  بارون ارالد؟  - 

  :گفت لاو به وی. هلت دوباره اخم کرد

  . یه کاري کردي که اون هم حاال سوال رو با سوال جواب میده می بینی چی کار کردي؟ - 

  :ویل من من کنان گفت

  . متاسفم - 

  . هلت سرش را تکان داد و به صحبت با پیتر نمکی ادامه داد. نیشش باز شد ،و علی رغم میلش

  . اون رو توي قصرش چند کیلومتر جلوتر توي همین مسیر پیدا می کنی. درسته، بارون ارالد - 

 چنان به مسیر خیره شده بود انگار می توانست قصر ون سمت نگاه کرد، آپیتر نمکی با دقت به 

  :او با صدایی حیرت زده گفت. را همکنون ببیند

  ! تو گفتی یه قصر؟ تا حاال یه قصر ندیدم - 
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داشت  ،متمرکز کردن ذهن این آدم روده دراز پیر بر روي موضوع. هلت با بی صبري آهی کشید

  . را باال می برد آمپرش

  ... می ري  حاال، به سمت نگهبان ورودي قصر. درسته، یه قصر - 

  :مرد پیر پرسید

  اونجا یه قصر بزرگه؟  - 

  :هلت به سمت او غرید

  ! اونجا یه قصر عظیمه - 

با حالتی قهرآمیز . او نگاهی آزرده خاطر به صورتش نشاند. پیتر نمکی با ترس به عقب پرید

  :گفت

  . داشتم سوال می کردم، همش همین قطف. عربده بزنی، مرد جوون الزم نیست - 

  :رنجر گفت

حاال، داري . داریم اینجا وقت تلف می کنیم. دست بردار پریدن وسط حرف منخیلی خب، از  - 

  گوش می کنی؟ 

  . تکان داد موافقتپیتر نمکی سري به 

  : هلت ادامه داد

از طرف هلت یه پیغام براي بارون ارالد  میگیو  می ري،خوبه، به سمت نگهبان ورودي  - 

  . داري

  :او پرسید. آشنایی بر صورت مرد پیر نقش بستسر نگاهی از 

  هلت؟ هلت رنجر؟  - 

  :هلت با خستگی جواب داد

  . هلت رنجر. بله - 

  :پیتر نمکی گفت

  همونی که سربازان کمین گاه رو روي سر ورگالهاي مرگارث خراب کرد؟  - 

  :کوتاه و لحن خطرناکی گفت یهلت با صدای

  . همون - 

  :او گفت. نگاه کرد اوبر و  پیتر نمکی به دور
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  خب، اون کجاست؟  - 

  :گفتاو رنجر با صدایی رعد آسا رو به 

  ! هلت منم - 

. چند سانتی متري صورت پیتر نمکی قرار می داددر در حالی که در همین حین صورتش را 

را جمع کرد و سرش را با  بعد دل و جراتش. نی کرددوباره کشاورز پیر چند قدمی عقب نشی

  :او با اطمینان گفت. ناباوري تکان داد

 رده و خیلی چهارشونهتا م چون، رنجر هلت به بلندي دو. تو نمی تونی اون باشی. نه، نه، نه - 

تو . شجاع، توي جنگ درنده خو و ژیان، اون این طوریه! یه مرد غول پیکر، اون این طوریه. ست

  . می تونی اون باشین

نمی توانست  یلو. داند، در حالی که سعی می کرد خشمش را فرو نشاندرهلت از او روي برگ

  . را بگیرد ،جلوي لبخندي که دوباره بر روي صورتش نشسته بود

  :رنجر گفت

  . هستم... هلت ... من  - 

نست متوجه مفهوم در حالی که بین کلماتش فاصله می انداخت به طوري که پیتر نمکی نمی توا

  . آن جمله نشود

  . ما اما حاال، این اندازه اي. وقتی جوونتر بودم بلندتر و کمی هم چهار شونه تر بودم - 

  . برد و به او خیره شد زبه نزدیکی چشمان کشاور هلت چشمان درخشنده اش را

  جه شدي؟ ومت - 

  :پیتر نمکی گفت

  ... خب، اگه تو این طوري می گی  - 

درخشش خطرناکی در چشمان هلت بود که به او  رنجر را باور نکرده بود، اما او هنوز حرف

  . هشدار می داد عاقالنه نیست که بیشتر از این با او مخالفت کند

  :هلت با لحن سردي گفت

  ... که هلت و ویل  میگی حاال، به بارون. خوبه - 

روي دهان پیرمرد گذاشت و به هلت فوراً دستش را بر . دهان پیتر باز شد تا سوال دیگري بپرسد

  . اشاره کرد ،که در کنار تاگ ایستاده بود ،ویل
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  . اون ویله، اونجا - 

پیتر نمکی سري به موافقت تکان داد، چشمانش بر روي دستی که محکم بر روي دهانش 

  : گشاد شده بود، رنجر ادامه داد ،هر سوال و وقفه اي را متوقف کرده بود و بودشده گذاشته 

وقتی ما لونه ش رو . می گی که هلت و ویل دارن یه گراز وحشی رو ردگیري می کنن بهش - 

، بارون باید مردانش رو براي شکار فردا صبح حالدر همین . پیدا کردیم، به قصر برمی گردیم

  . آماده کنه

  :رنجر پرسید. به آرامی دستش را از روي دهان کشاورز برداشت

  همش رو فهمیدي؟  - 

  :هلت درخواست کرد. دقت سري به موافقت تکان داد پیتر نمکی با

  . برام تکرارشون کن سپ - 

 مبه بارون بگ. مبراي بارون دار... هلت ... که پیامی از طرف تو  م، به نگهبان بگمبه قصر بر - 

ش رو پیدا ه ان تا لونیدگیري می کنردارین یه گراز وحشی رو ... ویل ... و اون ... هلت ... که تو 

  . ماده کنهآکه مردانش رو براي شکار فردا صبح  مبهش بگ .کنین

  :هلت گفت

  . خوبه - 

ن بر ئپیتر نمکی نامطم. او به ویل اشاره کرد و هر دویشان بر روي زین اسبانشان سوار شدند

در حالی که به سمت قصر  ،هلت. به آنها بر روي اسبانشان نگاه می کرد وروي مسیر ایستاد، 

  :اشاره می کرد گفت

  . مرخصی، می تونی بري - 

کشاورز پیر چند گام کوتاه برداشت، بعد، پنداشت که در فاصله ي مناسب است، برگشت و به 

  : سمت رنجر عبوس فریاد کرد

  ! نمیشه ترو باریک ترکوتاهبا گذر زمان هیچ کسی ! باور نمی کنم، می دونی که - 

  .هلت آهی کشید و اسبش را به سمت جنگل راند
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تا ردي را که گراز برجا گذاشته  ه بودنددر حالی که از طرفین بر روي زین هایشان خم شد ،آنها

  . به آرامی در میان تاریک روشن هوا می راندند ،دنبال کنندبود 

بدن بزرگش رد عمیقی بر روي برف ضخیم جا . آنها هیچ مشکلی در ردگیري آن نداشتند

گراز به وضوح بی اندازه . ان بوددون برف، ردگیري اش آسب حتی ویل فکر کرد، .گذاشته بود

 زمین را با دندان مسیري که می پیمود درو  ،هاي اطراف را انداخته بودت او درخ. بودخشمگین 

ویل به طور . ه بوددر جنگل به جا گذاشترا و خالی از ویرانی  صافو مسیري  زدههایش شخم 

پیش  ي جنگل هاي درهم فرو رفته در میان درخت یک کیلومتر یا بیشتر کهوقتی  ،امتحانی

  :گفت ،رفته بودند

  هلت؟ - 

  :هلت با پریشان خیالی گفت

  اهوووم؟ - 

هامون  چرا مزاحم بارون بشیم؟ ما خودمون خیلی ساده نمی تونیم اون گراز رو با کمان - 

  بکشیم؟ 

  . هلت سرش را به عالمت نه تکان داد
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شش ما باید . تو می تونی اندازه ي ردپایی رو که جا گذاشته ببینی. اون گراز بزرگیه، ویل - 

اون رو بکشیم، و حتی بعد از اون هم زمان می بره تا  بتونیم تا شلیک کنیمپیکان  هفت تایی

  . بهتره مطمئن عمل کنیم ،با یه جانور خشمگین مثل این. اون بمیره

  چطوري اون کار رو می کنیم؟ - 

  . به باال نگاه کرد لحظه ايهلت 

  فک کنم تو هیچ وقت یه شکار گراز ندیدي؟  - 

براي  ،ند ثانیهچرا کشید تا براي اسبش افسار  هلت. ویل سرش را به عالمت نه تکان داد

  :رنجر گفت. اسب را نگه دارد و ویل هم تاگ را در کنار او ایستاند ،توضیح دادن به ویل

این یه دلیل دیگه ست براي این که ما نمی تونیم به . یاز داریمخب، اول، چند تا سگ ن - 

به یه  وقتی پیداش کنیم،  اون احتماالً. تنهایی و به سادگی کارش رو با کمان ها یکسره کنیم

سگ ها اون رو از اون . بیشه زار و یا بوته زار انبوه فرار می کنه جایی که نمی تونیم بگیریمش

با نیزه ي گرازکش رو به دور لونه ش قرار  شکارچی قه اي از مردانجا بیرون می کشن و ما حل

  . می دیم

  :ویل پرسید

  و اون مردها نیزه ها رو به سمتش پرتاب می کنن؟  - 

  :او گفت. هلت سرش را تکان داد

نیزه هاي گرازکش بیشتر از دو متر طول دارن، با یه  ،نه اگه یه ذره عقل توي کله شون باشه - 

هدف اینه که گراز به سمت مرد نیزه دار . تیغه ي دو لبه و یه ست قبضه در پشت تیغه شون

. بعد او انتهاي نیزه رو در زمین فرو می کنه و اجازه می ده که گراز به سمت او بدوه. حمله کنه

رو به زمین بکوبه و به مرد نیزه دار برسه جلوگیري می  قبضه ي نیزه از این که گراز بتونه نیزه

  . کنه

  . ویل با شک و تردید به هلت نگاه کرد

  . خطرناك به نظر میاد - 

  . رنجر سري به موافقت تکان داد

. لد و سر ردنی و شوالیه هاي دیگه عاشق این کارنااما مردانی مثل بارون ار. همین طوریه - 

  . یه گراز رو در هیچ جایی از دست نمی دن اونها هیچ شانسی براي شکار
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  :ویل پرسید

  تو چی؟ تو هم یه نیزه گرازکش به دست می گیري؟  - 

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

من درست همین جا بر روي ابالرد می شینم، و تو بر روي تاگ خواهی بود، یه حالت اینه که  - 

فقط زخمی می شه و فرار می  یه حالتم اینه که ره وگراز به سمت حلقه ي مردان دورش می 

  . کنه

  :ویل پرسید

  ما چی کار می کنیم اگه این طوري بشه؟  - 

  :هلت با صورتی عبوس گفت

اونوقت اون رو با کمان . ش می کنیملما قبل از این که دوباره بتونه به داخل بیشه زار بره دنبا - 

  . هامون می کشیم

  

*****  

  

ود و بعد از صبحانه دانش آموزان مدرسه نظامی آزاد بودند تا هر طوري که روز بعدي شنبه ب

در مورد هوراس، این معنی اش این بود که سعی کند از زیر نگاه . دلشان بخواهد وقت بگذرانند

نها متوجه شده بودند که هوراس از آاما اخیراً  .دور بماند ،که به دنبالش بودند ،الدا و برین و جرم

امروز صبح که هوراس به داخل . اب می کند و در بیرون غذاخوري منتظرش می ماندندآنها اجتن

خیلی دیر . او مکثی کرد. دنبه او لبخند می زن ومیدان رژه آمد، آنها را دید که منتظرش هستند، 

  . ادامه داد ،به سمت آنها ،با قلبی که به شدت می تپید، به راهش. بود که برگردد

  ! هوراس - 

او برگشت و سر ردنی را دید . از جا پرید ،از پشت سرش می آمد تکه درس ،صداآن هوراس با 

نگاهی به آن سه نیم وقتی که  نقش بست شنگاهدر  يکه در حال تماشاي اوست، کنجکاو

هوراس کنجکاو بود که آیا رئیس مدرسه . انداخت ،که در حیاط منتظر بودند ،سرباز سال دومی

 را بر این گذاشتاو فرض . ري که او داشت به سمتش می رفت آگاه استنظامی در مورد خط

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

هوراس حدس می زد که این قسمتی از روند آموزش در مدرسه نظامی . که سر ردنی می داند

  . ست

  :او جواب داد

  ! قربان - 

سیماي سر ردنی مهربان بود و او به . در حالی که نگران بود که چه کار اشتباهی انجام داده است

  . از چیزي خوشحال بود ،فوق العاده اي رزبه ط ،به نظر. مرد جوان لبخند می زد

  یه شکار گراز بودي؟ توي هوراس، امروز شنبه ست، تا حاال  آزاد باش - 

  . نه، قربان... ام - 

  . بود هعلی رغم دعوت سر ردنی به آزاد باش، او همچنان محکم در حالت خبردار ایستاد

یه نیزه گرازکش و یه چاقوي شکار از اسلحه خونه  بگیر، . ش باشیییکپس وقتشه که توي  - 

  . ت دقیقه ي دیگه همین جا برگردسلف یه اسب بهت می ده و بیوا

  :هوراس جواب داد

  . بله، قربان - 

  . سر ردنی دستانش را با خوشحالی بی حد و آشکاري به هم مالید

وقتشه همه مون . آگاه کردن گراز وحشی یهما رو از خطر موزش آبه نظر می رسه هلت و کار - 

  . یه کمی تفریح کنیم

با گام هایی بلند دور شد تا وسایل خودش را  ،او با دلگرمی به کارآموزش لبخند زد، بعد با اشتیاق

برین و جرم هیچ جایی  ،وقتی که هوراس به سمت حیاط برگشت متوجه شد که الدا. ده کنداآم

وقتی که سر ردنی آن دور و  ،شاید بهتر بود در مورد این که چرا آن سه قلدر. در دید نیستند

و در این ت، شدي در ذهنش دافکر می کرد، اما هوراس افکار زیاناپدید می شدند  ،اطراف بود

  . چه کاري در یک شکار گراز انجام دهدانتظار دارند نگران بود که مورد 

الجثه به داخل دسته  عظیمحیوان . سط صبح بود که هلت گروه شکار را به النه ي گراز رساندااو

هلت و ویل مخفی گاهش را درست قبل از . در دل جنگل فرار کرده بود ها ه از بوتهواي انب

حاال، وقتی که رسیدند، هلت عالمتی داد و بارون و . تاریکی غروب دیشب پیدا کرده بودند

که همراهشان  ،اسبانشان را به دست یکی از مراقبان اصطبل وش از اسب پایین آمدند، شکارچیان
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 رويبودند که بر  کسانی تنها هلت و ویل. آنها چند صد متر آخر را پیاده طی کردند. سپردند ،بود

  . اسبشان ماندند

لت از نوعی که ه ،در مجموع آنجا پانزده شکارچی بود، که هر کدام یک نیزه ي گرازکش

در دایره ي  ،وقتی که به النه ي گراز نزدیکتر شدند ،آنها. در دست داشتند ،توصیف کرده بود

. بود دید هوراس یکی از اعضاي گروه شکارکه  وقتیویل کمی تعجب کرد . بزرگی پخش شدند

  . بقیه ي آنها شوالیه بودند. او تنها کارآموز جنگجو در این مهمانی بود

. به شکارچی ها عالمت داد تا بایستند وبعد از چند صد متر پیشروي، هلت دستش را باال آورد، 

 ،با نگرانی بر روي تاگ نشسته بود ،او سریع ابالرد را با چهارنعلی آرام راند و به جایی که ویل

 رنجر. با بی قراري حرکت می کرد ه بود،وقتی که حضور گراز را حس کرداز اسب کوچک . رفت

  :به آرامی به ویل گفت

ي بر پشت شانه ي چپ اروي نقطه درست ، اگه مجبور شدي تیراندازي کنی، هباش تیاد - 

تنها شانست براي متوقف  ،یه شلیک دقیق به قلب ،اگه به سمتت حمله کرد. کنهدف گیري 

  . کردن اونه

او  .می کرد ترویل سري به موافقت تکان داد، در حالی که به طور عصبی لب هاي خشکش را 

اسب کوچک در جواب . او را آرام کرد ،و با نوازشی سریع بر روي گردن تاگ خم شدجلو به 

به سمت موقعیت اولیه اش در طرف هلت قبل از این که . نوازش اربابش سرش را تکان داد

  :به ویل یادآور شد، گرددردر کناره ي دایره ي شکارچیان ب ،مقابل

  . و نزدیک بارون بمون - 

همراه شکارچیانی بود که کمترین تجربه را داشتند و چون ت در خطرناکترین موقعیت بود، هل

حلقه ي مردان وارد می شد، هلت  دروناگر گراز به . شتر براي اشتباه کردنیبنابراین احتمال ب

او مقرر کرده بود که ویل با بارون و شکارچی هاي . ول بودئبراي تعقیب کردن و کشتن آن مس

این کار همین طور . داشتدر برخطر را  ممکن ه تر بماند، جایی که احتماالً کمترین حدبا تجرب

موز را بین خودش و بارون ارالد جاگذاري آسر ردنی کار. او را نزدیک به هوراس جانشانی کرد

بعد از همه ي اینها، این اولین شکار پسر بود و رئیس مدرسه نظامی نمی خواست هیچ . کرده بود

اگر گراز به سمت آنها . هوراس آنجا بود تا ببیند و یاد بگیرد. ي انجام دهدرغیر ضروریسک 

  . بپردازندردنی به آن  حمله ور می شد او باید اجازه می داد تا بارون و یا سر
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هیچ دشمنی و عداوتی در . هوراس یک بار به باال نگاه کرد و ارتباطی چشمی با ویل برقرار کرد

با تماشاي این که هوراس . موز رنجر دادآحقیقت، او نیمچه لبخندي تحویل کاردر . ن نگاه نبودآ

هر ذره اش به اندازه ي  ،دوباره لبانش را تر می کند، ویل متوجه شد که آن پسر هم دوباره و

  . خود ویل عصبی و نگران است

. انبوه بیشه زارسمت به  و پیشروي هلت دوباره عالمت داد و حلقه شروع کرد به نزدیک شدن

ش و دیگر مردان در کناره ي روي استاد بردیدش میدان وقتی که حلقه کوچکتر شد، ویل 

   . از دست دادرا النه ي گراز ِ به دور دورتر

اما تاگ . باید در میان بوته ها باشدهنوز او می دانست، از حالت پیوسته ناآرام تاگ، که گراز 

به حرکت رو  ،می داشت مالیمت به پیشرویی وا خوب آموزش دیده بود و وقتی سوارش او را با

  . ش ادامه دادیبه جلو

او هرگز . بلند شد و موهاي ویل در سرتاسر بدنش سیخ شد ها صداي غرش بلندي از میان بوته

 بلند ناله و یک جیغیک می بین یآن صدا ن. قبالً غرش عصبانی یک گراز وحشی را نشنیده بود

در حالی که با هیجان به سمت ویل  ،بارون. بود و براي لحظه اي شکارچی ها مکث کردند

  :فریاد زد ،لبخند می زد

  بیاین امیدوار باشیم که به سمت ما بیاد، مگه نه، پسرا؟ ! اون دقیقاً اونجاست - 

او فکر . آیدسمت آنها از میان بوته زار بیرون از ویل کامالً مطمئن نبود که آیا می خواهد گراز 

  . اگر که گراز به سمت دیگر برود خوشحال خواهد شدکرد که خیلی 

 اي هامثل بچه مدرسه  ،در حالی که نیزه هایشان را آماده می کردند ،اما بارون و سر ردنی

اینجا لذت می بردند، درست همان طور که هلت در موردشان در آنها از بودن . نیششان باز بود

ش برداشت و پیکانی را در میان چله ي کمان اویل کمانش را از روي شانه به سرعت . گفته بود

گلویش . او لحظه اي نوك آن را لمس کرد تا مطمئن شود که هنوز تیز است. جاگذاري کرد

  .، جوابش را بدهدمطمئن نبود که قادر باشد اگر کسی با او صحبت کرد. خشک بود

شان انعکاسی ضعیف در یا پارس هیجان زده سگ ها در مقابل افسارشان غرش می کردند و ب

حاال، در حالی که آنها . این صداي آنها بود که گراز را تحریک کرد. دل جنگل ایجاد می کردند

با  داشتکه  ،یم حیوان بزرگظویل می توانست صداي ع، به پارس کردنشان ادامه می دادند

  . بشنود ،داخت و می بریدمی ان در خانه اش رادندان هاي بلندش درخت ها و بوته ها 

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

، سگها رت، نگهدارنده ي سگ هایش چرخید و با دست عالمتی داد تا سگ بانبارون به سمت بِ

قدرتمند و بزرگ فوراً و با سرعت برق و باد از محوطه ي خلوت به  ياه حیوان. را آزاد کند

آنها حیواناتی سنگین و درشت و وحشی . درون بیشه زار انبوه رفتند و در میان آن ناپدید شدند

  . ش می یافتندبودندکه مخصوصاً به منظور شکار گراز پرور

منجمد کننده  با نعره هاي ،هاپارس خشمگین سگ . ها در میان بیشه زار توصیف ناپذیر بودصدا

تر کوچکشدن و شکستن بوته ها و نهال هاي  صداي خرد. گراز عصبانی در هم آمیخته بود ي

  . بوته ها به نظر می لرزیدند. به گوش می رسید

  . بعد، ناگهان، گراز در محوطه ي باز بود

با جیغی . رده بودندراه درون حلقه آمد، به میان نقطه اي که ویل و هلت جاگیري کي به نیمه 

لحظه اي مکث ، به کناري پرت کرد ،که هنوز به او چسبیده بود ،ها را آتشین، او یکی از سگ

  . به شکارچی ها حمله کردچشم بر هم زدن، یک سرعت  هکرد، بعد ب

او بر روي یک زانو نشست و . تردید نکرد ،درست در مقابل حمله ي گراز ،شوالیه ي جوان

  . ا در زمین بند کرد و نوك درخشان را به سمت حیوان حمله ور نشانه رفتانتهاي نیزه اش ر

 .حمله ي آتشینش او را درست به سمت نوك نیزه برد. گراز هیچ شانسی براي چرخیدن نداشت

رید، در حالی که سعی می کرد تکه ي مرگبار غاو به سمت باال شیرجه رفت و از درد و خشم 

  . فوالد را از بدنش بیرون براند

اما شوالیه ي جوان محکم به نیزه چسبیده بود و آن را محکم در درون زمین نگه داشته بود و 

  . حیوان خشمگین هیچ شانسی براي خالصی از آن نداشت

میله ي ستبر چوبی نیزه در زیر وزن گراز  ،ویل با چشمانی گشاد شده از ترس به تماشا ایستاد

نیزه به قلب حیوان فرو رفت و همه  ي نوك تیز شده ،شبیه یک کمان خم شده بود، بعد با دقت

  . چیز تمام شده بود

  . با آخرین غرش جیغ وار، گراز بزرگ از پهلو فرو افتاد و دراز کش شد و مرد

دندان هاي . بدن خال خالی اش به بزرگی یک اسب بود و هر اینچش یک عضله ي محکم

روي پوزه ي وحشی اش خم شده بودند، آنها با بر و بی خطر بودند،  ،مرده بودکه حاال  ،درازش

ویل به آن . ندخاك زمینی که با خشم شخم زده بود و خون حداقل یکی از سگ ها آغشته بود

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

او عجله  ه،این یک گراز وحشی هاگ ،فکر کردبا خودش او . جسد عظیم الجثه خیره شد و لرزید

    . براي دیدن بعدي ندارداي 
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جمع شدند و به او تبریک می گفتند  ،که شکار را کشته بود ،دیگر شکارچیان به دور شوالیه جوان

کنار تاگ مکثی کرد و در   ابارون ارالد شروع کرد به سمت او رفتن، ام. و به پشتش می کوبیدند

  :او با حالتی گرفته گفت. حالی که صحبت می کرد به باال نگاه کرد

چه . دیگه رو نخواهی دید، ویل گراز طوالنی یک یاین اندازه ها تا مدت زمان يتو تو دیگه - 

  . از یه غنیمت مثل اون براي خودم خوشم می اومد. حیف که اون به سمت ما نیومد

دور گراز مرده پیوسته  گروه جنگجویانِ هبه سمت سر ردنی ادامه داد، که همکنون برا او راهش 

  . بود

بعد از هفته ها، با هوراس رو در رو بار دش را در حالی یافت که براي اولین در نتیجه، ویل خو

داشت، به خاطر این که هیچ کدام از پسرها مایل نبود اولین حرکت را  تردیدي ضعیف وجود. بود

  . انجام دهد

که از اولین  ،هوراس، که از ماجراهاي صبح هیجان زده بود، قلبش هنوز با هیجان ترس آوري

شان به نظر بی یبچه گانه ي ، ستیزه به شدت می تپید ،ه بودداحساس کر ر روي گرازنگاه ب

 ،در شش هفته ي قبل ،او حس بدي در مورد رفتارش در آن روز ،اهمیت می رسید، و حاال

لگرمی براي انجام دو هیچ  به زبان آوردکند تا احساسش را  می توانست کلماتی پیداناما . داشت

شروع کرد که از کنار  ،همین با شانه باال انداختنی کوتاه ویل ندید، براي مصممدر حالت  کارآن 
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وقتی که این کار را کرد، پونی سیخ شد و گوش . تاگ بگذرد و به شکارچی جوان تبریک بگوید

  . هایش راست ایستاد، و شیهه اي هشدار دهنده کشید

درست در پناه آن چه آنجا، . د شدهایش منجم ویل به بوته زار انبوه نگاهی کرد و خون در رگ

بوته ها ایستاده بود، یک گراز دیگر بود، حتی بزرگتر از آن یکی که حاال بر روي برف ها دراز 

  :اد کشیدیفر ،هایش زمین را شخم زد وقتی که جانور عظیم الجثه با دندان ،او. کش افتاده بود

  ! مراقب باشین - 

اوي از کریخته بود و اکثر آنها با حیرت و کنج خطوط شکارچی ها به هم. موقعیت بدي بود

 اساساً. رفته بودند تا آن را از نزدیک ببیند و شکارچی اش را تحسین کنند ،اندازه ي گراز مرده

چون هوراس آنجاست، در مسیر گراز دوم باقی مانده بودند، ویل متوجه شد هوراس  تنها ویل و

  . براي آن چند ثانیه ي حیاتی تردید کرده بود

او به ویل نگاه کرد و بعد چرخید تا به خطر جدید . هوراس با فریاد ویل به دور خودش چرخید

همه ي اینها با . گراز سرش را پایین آورده بود، دوباره زمین را چاك داد و حمله کرد. بنگرد

الجثه در حال شخم زدن زمین با دندان هایش  عظیمیه لحظه حیوان . سرعتی وحشتناك رخ داد

  . با سرعت به سمت آن ها حرکت می کرد ،بود و لحظه ي بعدي

 ،هوراس خودش را بین ویل و گراز قرار داد و چرخید تا با آن رو در رو شود ،بدون هیچ تردیدي

اما وقتی او . داد ردر حالی که نیزه اش را همان طور که سر ردنی و بارون نشان داده بودند قرا

این کار را کرد، پاهایش بر روي مسیر یخی در برفها سر خورد و او بدون هیچ راه گریزي بر 

   .به زمین افتادروي پهلویش فرو افتاد و نیزه ي بلند از دستش 

گریزي در مقابل دندان هاي راه هیچ وقتی براي از دست دادن وجود نداشت، هوراس بدون هیچ 

در همان  وویل پاهایش را از رکاب آزاد کرد و بر روي زمین پرید، . راز شده بودغول پیکر گراز د

کمان کوچک هیچ  بات که ساو می دان. حین پیکانی کشید و آن را در چله ي کمان قرار داد

همه ي آنچه که امیدوار بود انجام . ردشانسی براي متوقف کردن حمله ي دیوانه وار گراز ندا

حیوان عصبانی را پرت کند، و آن را از پسر بی چاره بر روي زمین دور  دهد آن بود که حواس

  . کند

او با تمام توانش فریاد کشید . به دور از کارآموز سقوط کرده ،به سمتی دوید او شلیک کرد و فوراً

ت ضخیم گراز فرو می سدر پو ،پیکان ها مثل سوزن بر روي جا سوزنی. و دوباره شلیک کرد
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می رفتند اما آسیب جدي وارد نمی کردند، اما درد آنها تمام بدن حیوان را شبیه  آنها فرو. رفتند

بر روي پیکر رقصان و کوچک در طرف  گرازچشمان قرمز و عصبانی . چاقویی داغ می سوزاند

  . ل ویل چرخیدادیگر قفل شد و با خشم به دنب

در خطر بود که خود ویل این  حاال .هوراس حاال در امان بود. هیچ وقتی براي شلیک دوباره نبود

  ! او به سرعت به پناه درختی دوید و به پشت آن پرید، درست به موقع. ودب

یمش به تنه ي درخت ظبدن ع. حمله ي سبع گونه ي گراز درست به تنه ي درخت برخورد کرد

به  برخورد کرد، آن را تا عمق ریشه هایش لرزاند، و آبشاري از برف را از شاخه هاي باالیی اش

  .راه انداخت

گراز هیچ چیزي حس نکرده  با درخت، رسید که به خاطر تصادم ، به نظر میشگفتی و با حیرت

پسر دوباره به سرعت به دور . قدمی به عقب برداشت و دوباره به ویل حمله کرد گراز چند. است

جتناب هاي گراز ا در حالی که به سختی از تکه پاره شدن توسط دندان ،تنه ي درخت چرخید

  . وقتی که گراز تندر وار از کنارش رد شد ،می کرد

ر خورد، و دوباره به با غرشی از خشم، حیوان بزرگ بر روي پاهایش چرخید، بر روي برف س

شانسی براي جاخالی دادن  ،در آخرین لحظه ،به ویل و این بار، خیلی کندتر آمد،. سمت او آمد

  .نداد

به این سمت و آن  ی کههای و دندان ،چشمان قرمزش ی دربا خشم جلو می آمد،گراز به سرعت 

  . سمت می چرخاند، نفس داغش در هواي منجمد کننده ي زمستان بخار می شد

نها براي آت که سارچی ها را بشنود، اما می دانکاو، ویل می توانست صداي فریاد شسر پشت 

گذاشت، در حالی که ي کمانش او پیکان دیگري در چله . به او خیلی دیر خواهند رسید کمک

رودررو  ،وقتی که گراز ،ت هیچ شانسی براي نشانه روي بر روي نقطه ي حساس نداردسمی دان

  . مدآبه سمتش می 

مد و پیکري پشمالو و کوچک آرف به وجود بخفه ي سم هایی بر روي  بعد صداي تپ تپِ

  : ي اسبش جیغ کشیدویل با ترسی مرگبار برا. می دوید گینداشت به سمت هیوالي خشم

  ! نه، تاگ - 

اما پونی کوچک به گراز عظیم الجثه حمله کرد، بر روي پاهایش چرخید و سم هاي عقبی اش 

سم هاي عقبی تاگ به دنده هاي گراز . به هوا پرت کرد ،در فاصله ي مناسب رسیدکه وقتی  ،را
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چرخان بر روي برف غلت  گراز آن لگد،پونی در پشت  پشتیبرخورد کرد و با تمام نیروي پاهاي 

  . خورد

  . بلقگراز به سرعت به پا شد، حتی خشمگین تر از 

حاال، گراز با . را بر هم زده بود، اما لگدش هیچ آسیب جدي وارد نکرده بود گرازپونی تعادل 

و پونی کوچک با ترس شیهه کشید و  ،هایش به سمت تاگ حمله ور شد و ضربه زد نادند

  : ویل دوباره جیغ کشید. دندان هاي تیز دور شد آناز تیررس رقص کنان 

  ! دور شو! تاگ - 

اگر آن دندان ها زخمی در تاندون هاي پاهاي کوتاه اسب وارد می کرد، . قلبش در دهانش بود

خودش را براي اربابش  ،ببیند اسبش او نمی توانست کنار بایستد و. می شد لنگتاگ تمام عمر 

  . در چنین موقعیت خطرناکی قرار دهد

کمربندش بیرون کشید و در از را کشید و دوباره شلیک کرد و چاقوي بلند رنجر را  شاو کمان

  . بزرگ حمله ور شد يآن جانور تندخوسمت میان برف به 

داد و فقط هیوال را دوباره او نقطه ي حیاتی را از دست . سومین پیکان به پهلوي گراز فرو رفت

و جیغ می کشید تا تاگ دور  می زدمی دوید فریاد  گرازوقتی که به سمت  ،ویل. زخمی کرد

  .شود

که براي اولین بار او را به چنان جنونی گرفتار کرده  ،گراز نزدیک شدنش را دید، پیکر کوچکی

براي آخرین را رش را بر روي ویل قفل کرد و س شچشمان قرمز پر از نفرت. شناختباز را، بود

و ، ویل دسته اي از عضله ها را در قسمت عظیم پشت گراز دید. بردحمله ي کشنده اش پایین 

او . بدودبه سمت آن بود تا و یا هر چیز دیگري  اندرخت از يو استتار پوشش هراو خیلی دور از 

  .رو شود دربا این حمله رو  ،محوطه ي باز همین در ،مجبور بود که این جا

چاقوي لبه تیز رنجر را در رو  ،وقتی که گراز حمله کرد ،بر روي یک زانو نشست و با ناامیدي او

موز آوقتی که کار ،او صداي فریاد خشن هوراس را شنید ،به طور مبهمی. نگه داشتبه رویش 

  . ده بودامآنیزه اش و شد تا به ویل کمک کند، می جنگجو به جلو حمله ور 

صداي سم هاي گراز قرار گرفت، که با  بااليسوت کشان بر  هیسِ بعد یک صداي عمیقِ

گراز در میان دویدنش بر پا بلند شد، با درد  و تقالیی . محکم و قویی دنبال شد !ترق صداي

  . مرگبار بر خود پیچید و در میان برف فرو افتاد، مرده مثل یک سنگ
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حالی که با قدرت سهمگین کمان ، در جا گرفتتقریباً در پهلویش  و میله سنگین،پیکان بلند 

برخورد  خشمگینزیر شانه ي چپ هیوالي  بهدرست  پیکان هلت. نجا فرو رفتآبلند رنجر به 

  . یک هدف گیري بی نقص. کرده بود، سر پیکان در میان قلب بزرگ گراز فرو رفته بود

ازوهایش را به دور ب وافسار ابالرد را در میان کوه برف کشید و از روي او به پایین پرید،  ،هلت

، سرش را در میان پارچه ي نجات یافتن غرق بود آسودگی که درویل، . پسر لرزان قفل کرد

اشک هایی که از رهایی جستن از آن موقعیت بر  ،او نمی خواست هیچ کس .شنل رنجر فرو برد

  . را ببیند ،روي صورتش جاري بود

  :او پرسید. کشیدبه آرامی، هلت چاقو را از میان دستان ویل بیرون 

  ؟ کنی امید داشتی با این چی کارآخه  - 

ي  پوزهاو حس کرد . او نمی توانست صحبت کند. ویل به طور خالصه اي سرش را تکان داد

. د، و به باال نگاه کرد، به درون آن چشمان بزرگ و باهوشنه او ضربه می زبنرم تاگ به آرامی 

با آنها  ،همهمه و آشفتگی زیادي آنجا بود ند،بعد وقتی که شکارچی ها به دورشان جمع شد

حیرت به جثه ي گراز دوم خیره مانده بودند و محکم به پشت ویل می کوبیدند، به خاطر 

او در میانشان ایستاده بود، یک پیکر کوچک، هنوز از اشک هایی که از روي گونه . تشعشجا

ر سعی می کند جلوي فرو هایش فرو می چکید شرمنده بود، و هیچ اهمیتی نداشت که چقد

  . ریختنشان را بگیرد

متوجه شد که دارد به درون چشمان هوراس  وش حس کرد و برگشت ا او دستی را بر روي شانه

. تکان می داد ،تحسین و ناباوري با ،رامیآموز جنگجو داشت سرش را به آو کار - نگاه می کند

  :او گفت

  . یزي بود که تا حاال دیدماین شجاعانه ترین چ. ونم رو نجات داديجتو  - 

 يفشارویل سعی کرد با شانه باال انداختن از تشکرات آن پسر دیگر جلوگیري کند، اما هوراس 

به یاد آورد، وقتی را  ،هایی که ویل را آزار داده بود او همه ي آن زمان. وارد کرد هایش شانه بر

او را از آن  ،پسر کوچکتر غیر اراديحاال، به طور . که براي او گردن کلفتی و قلدري کرده بود

رشد و بلوغ  ،و این چیزي را ثابت می کرد. هاي خرد کننده ي عظیم نجات داده بود دندان

وقتی که خودش را بین گراز  ،خودش را فراموش کرده بود غیر اراديکه عمل  را، هوراس

  . موز رنجر قرار داده بودآوحشی و کار
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  ... اینها، ما اما چرا، ویل؟ بعد از همه ي  - 

ت که چه نساما ویل به نوعی می دا ،تا جمله اش را تمام کند داو نمی توانست خودش را وادار

  :ویل گفت. چیزي در ذهنش می گذرد

من . بوده باشیم، اما ازت متنفر نیستم کشمکش و جنگهوراس، ممکنه در گذشته در حال  - 

  . هرگز ازت متنفر نبودم

بعد به . ر روي صورتش نقش بستبنگاهی از درك  ،قت تکان دادهوراس یک بار سري به مواف

  :او با صدایی مصمم گفت. نظر می رسید که تصمیمی گرفته است

اگه یه روزي به یه . هکاري رو فراموش نمی کنمدز این بگهر. من زندگی ام رو بهت بدهکارم - 

  .خبرم کنی کنی وحساب  ي مندوست نیاز داشتی، اگه کمک الزم داشتی، می تونی رو

تش را دراز کرد و ویل آن سره شدند، بعد هوراس دیدو پسر چند لحظه اي به صورت یکدیگر خ

در اما نمی خواستند  ،بودندلحظه نها ساکت بود، شاهد آن آحلقه ي شوالیه ها به دور . را گرفت

  .دو پسرهر براي  آن لحظه وقفه اي ایجاد کنند، در این لحظه ي مهم

  :گفت از ته قلب او. را به دور هر دوي آنها بست گامی به جلو برداشت و دستانش بعد بارون ارالد

  ! ، هر دوتاتونعمل کردینخیلی خوب  - 

  . و شوالیه هاي دیگر تاییدات و تحسیناتشان را بیان کردند

دو گراز بزرگ . کمی هیجان. روي هم رفته صبح بی نظیري بود. بارون با خوشحالی لبخند زد

ایجاد ا بین خودشان نوعی پیوند خاص ر ،و حاال دو تا از تحت الحمایه هایش. دندکشته شده بو

  :او رو به گروه بزرگ گفت. مدآبه وجود می  مشتركکردند که فقط در مواجهه با خطري 

  ! ما دو تا مرد جوون خوب این جا داریم - 

  . از موافقت به وجود آمداي و دوباره هم نوایی صمیمانه 

  !موزانتون افتخار کنیدآشماها می تونید هر دوتاتون به کارهلت، ردنی،  - 

  :سر ردنی جواب داد

  . در واقع افتخار می کنیم، سرورم - 

پسر بدون هیچ تردیدي با آن حمله  آنکه  لحظه اي ،او. هوراس سري تکان داداو با تایید رو به 

دوستی به ویل را اس براي هور و پیشنهاد گشاده رويِ. ، را مشاهده کرده بودرو در رو شده بود

در روز جشن برداشت در را ورد که آن ها آبه یاد می لحظه را به خوبی آن  ردنی. تایید می کرد
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پشت سر را به نظر می رسید حاال آن ستیزه جویی هاي بچه گانه . دیده بودجنگ و دعوا حال 

در  برگزیده بود،هوراس را  ،براي این که در روز انتخاب ،و حس عمیقی از رضایت اندشته ذاگ

  . خودش حس می کرد

مو  اما وقتی ویل برگشت و به استادش نگاه کرد، رنجرِ. هلت، در جاي خودش، هیچ نگفت

آن  ت،نسو ویل می دا. سري به موافقت تکان دادسادگی   و به خیره شدچشمانش به خاکستري 

  .  استحرکت معادل با سه هوراي صمیمانه از سوي هلت 
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مطمئناً . در رفتار دیگران با خودش شدبعد از شکار گراز، ویل متوجه تغییري  در چند روزِ

عبور او و وقتی که  ،مردم با او صحبت میکردنددر شیوه اي که حتی احترام، و  محض، ستایشی

  .، وجود داشتمی کرد نگاهش می کردند

با توجه به ساده بودن روستایی ها، با حد و . در میان روستایی ها قابل توجه تر بود رفتارها این

شان، آنها مایل بودند که هر حادثه اي را آب و مره ینسبتاً زیاد در زندگی روزو مرزهاي محدود 

بنابراین در پایان . که به هر صورت خارج از حد معمول بود ،و در موردش مبالغه کنند ،تاب داده

 ،حوداث روز شکار مبالغه شده بود که در آنها ویل دست تنها دو گراز رادر فته ي اول، چنان ه

چند روز بعد از . ورده بودآاز پا در  ،بودندور شده او حمله  سوي که از میان بیشه زاري انبوه به

ه، که درست از آن، می توانستید تقریباً باور کنید که او این شاهکار را تنها با یک پیکان انجام داد

  . و به درون قلب گراز دوم فرو رفته بودعبور کرده میان گراز اول 

نشسته  ،که در مرز جنگل بود ،در حالی که در کنار آتش در کلبه ي گرم شان ،در یک غروب

  :او به هلت گفت ،بودند
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ه باشم و منظورم اینه که مثل این نبود که در موردش فک کرد. نکردماونقدرام کاري  ،حقیقتاً - 

اینا، تو گراز رو همه ي و بعد از . یه جورایی فقط اتفاق افتاد. تصمیم گرفته باشم کاري انجام بدم

  . کشتی، نه من

در میان جا  سوسوزن هلت فقط سري تکان داد، در حالی که با نگاهی خیره به شعله هاي زرد

  :او به آرامی گفت. بخاري زل زده بود

  . فک می کنن، هرگز زیاد بهش توجه نکن ،می خوان هر طوري کهمردم  - 

او حس می کرد مردم روي هم . با این حال، ویل گرفتار آن چاپلوسی ها و ستایش ها شده بود

بر آن حرفها اگر و . که اساساً آن را از حالت نرمال خارج کرده بود ،اخته بودندسرفته چیز بزرگی 

. او از آن تحسینات لذت می برد ،ذاري شده بودپایه گ ،روي آن چه که او واقعاً انجام داده بود

اما او داشت . افتخار آمیزکاري قلباً، حس می کرد که کار باارزشی انجام داده است، و شاید حتی 

و با توجه به این که ویل فرد ، براي یک سري حوداث کامالً خیالی مورد توجه واقع می شد

  . حس کندآن  نمی توانست هیچ افتخاري در صادقی بود، واقعاً

که او یکی از معدود  مورد این دراو همین طور کمی احساس خجالت و شرمساري می کرد 

افرادي بود که به نقس اساسی هوراس توجه نشان می داد، آن عمل غیر ارادي شجاعانه، 

ویل این حقیقت را . و  ویل و تاگ قرار داده بود ،خودش را بین گراز وحشیهوراس که هنگامی 

او حس می کرد که شاید رنجر فرصت آن را داشته باشد که سر ردنی را در . یادآور شد به هلت

اما استادش فقط سري به موافقت تکان داد و به طور . مورد عمل متواضعانه ي هوراس آگاه کند

  :خالصه اي گفت

 یک از باالتر کم یک جایگاهی در اون. اون چیز زیادي رو از دست نداد. سر ردنی می دونه - 

   .گیره می قرار متوسط حد بهادر بزن

  . و با گفتن آن، ویل مجبور بود که به آن رضایت دهد

در میان قصر، با شوالیه هاي مدرسه نظامی و استادان و کارآموزان مختلف، رفتارها به گونه اي 

آنجا، ویل از یک پذیرش ساده و تصدیق این حقیقت که کارش را به خوبی انجام . متفاوت بود

او متوجه شد که حاال افراد مایلند که اسمش را بدانند، براي همین . داده است، لذت می برد

به همان صورت که با هلت  ،وقتی که آن دو براي انجام کاري در محوطه ي قصر بودند

 بارون خودش به شخصه دوستانه تر از. با او هم احوالپرسی می کردند ،احوالپرسی می کردند
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ار بود که می دید که یکی از تحت الحمایه هاي قصرش او این باعث افتخ. دپیش رفتار می کر

  . را چنین رو سفید کرده است

اما . خود هوراس بود ،کند صحبتاین ها با او  ه يتنها فردي که ویل دوست داشت در مورد هم

ئن او می خواست مطم. مسیرهایشان به ندرت با هم برخورد می کرد و این موقعیت رخ نمی داد

که به  ،هاي احمقانه و مسخره داند که ویل هیچ قدردان آن داستانمی موز جنگجو آشود که کار

نیست و امیدوار بود که هم دوره ي سابقش بداند که او هیچ  ،سرعت در دهکده پیچیده بود

  . ها انجام نداده است هبراي گسترش این شایع کاري

در  هلت به او گفته بود،. تري گرفته بودهاي ویل و آموزشش شتاب بیش در همین حال، درس

یک رویداد ساالنه در تقویم  -رهسپار خواهند شد 1یک دوره یک ماهه، آنها براي روز گردهمایی

  . رنجرها

شان را  و اطالعات این روز زمانی بود که هر پنجاه رنجر به دور هم جمع می شدند تا اخبار

پادشاهی رخ داده بود بحث کنند، و نقشه هایی  بر روي هر مشکلی که در داخلو مبادله کنند، 

موزها آاهمیت بزرگترش براي ویل این بود که این روز زمانی بود که کار. براي رفع آن ها بکشند

براي ادامه و پیشبرد دوره ي آموزشی کارآموزان آیا  دیده شود،ارزیابی می شدند، براي این که 

موزش دیده آنس بد ویل بود که او تنها براي هفت ماه این از شا. سال بعدشان آماده هستند یا نه

ارزیابی روز گردهمایی امسال مورد پذیرش واقع نمی شد، مجبور بود که تا سال  دراگر او . بود

  . مدآبعد منتظر بماند، تا وقتی که دوباره این فرصت پیش می 

 ،یده ي تعطیالت شنبها. براي همین، او هر روز از صبح تا شب تمرین می کرد و تمرین می کرد

او پیکان پشت پیکان به روي صفحه هاي هدف . بود شاي برای خوشگذرانی فراموش شده

نشسته و  ،وي زانوربر  ،هاي ایستاده در حالت ،در شرایط متفاوت ،گیري با اندازه هاي متفاوت

  . او همین طور در موقعیت هاي پنهان بر روي درختها هم شلیک می کرد. شلیک می کرد

شیرجه از  ،ایستاده ،بر روي زانو ،حالت نشسته در ،پرتاب آنها. و او با چاقوهایش تمرین می کرد

براي  ،کرد میاو  پرتاب کردن چاقوي بلندتر را تمرین . شیرجه از سمت راست ، وسمت چپ

بعد از همه ي اینها، همان طور که هلت گفته . زد می ضربه هدفش عقبی قسمت بهاول  ،همین

                                                
1  - Gathering

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

 را او و کرده پرت ،شخصی را که به سمتش چاقو پرت می کنید حواسهی تنها نیاز دارید بود، گا

  . م دهیدابراي همین ایده ي خوبی بود که بدانید چطور باید این کار را انج کنید، گیج

هاي حرکت پنهانی اش را تمرین کرد، و یاد می گرفت که همچنان بی حرکت  ویل مهارت

و یاد گرفت که اکثر مردم به سادگی  ،مطمئن شد به وجودش پی برده اند زمانی کهحتی  ،بماند

. متوجه حضورش نمی شدند تا وقتی که او حقیقتاً حرکتی انجام دهد یا این بازي را کنار بگذارد

که چطور اجازه می دادند  اینقه هایی را که ردگیرها به کار می بردند را یاد گرفت، حاو 

به آن سمت برمی  یم بر هم زدنچشعبور کند و دوباره به سرعت  نگاهشان از روي نقطه اي

هاي عقب  دیده بان -گرفت یاد ها1او در مورد سپور. گشتند تا هر نوع حرکت و جنبشی را ببینند

تا هر کسی را که  ،یک گروه در حال حرکت را دنبال می کردند ،ارتش که به آرامی و در سکوت

  . پوشش را بشکنند ،وقتی که گروه عبور کرده بوددستگیر کنند، بعد  ،در دید نبود

را  ،که به سرعت بینشان ریشه دوانده بوداي او با تاگ کار می کرد، در حالی که ارتباط و عالقه 

او یاد گرفت که چطور از حس هاي فوق العاده ي بویایی و شنیداري اسب . مستحکم می کرد

که اسب  را و عالمت هایی ،که به او وجود هر خطري را هشدار می داد ،استفاده کند کوچک

  . یاد گرفت را ،آموزش دیده بود تا به سوارش منتقل کند

آن مسیر پیچ  پیاده تاویل هیچ تمایلی نداشت  ،براي همین جاي تعجب نبود که در انتهاي روز

زها با او آن چیکه بتواند در مورد براي این  ،بیابدرا هوراس  ند، تاک طی را در پیچ به سمت قصر

در همین حال، . پیش خواهد آمد شبود که دیر یا زود موقعیت هاو به خودش قبوالند. گفتگو کند

او تنها می توانست امیدوار باشد که هوراس توسط سر ردنی و دیگر اعضاي مدرسه نظامی اعتبار 

  . و امتیازي کسب کرده باشد

  

*****  

  

. هوراس، به نظر می رسید که هیچ چیزي نمی توانست به آن حقایق افزوده شودبدبختانه براي 

به نظر می رسید تمام آن خصوصیاتی که . سر ردنی توسط آن پسر جوان عضالنی گیج شده بود

او دستورات را فوراً اطاعت می کرد و . او شجاع بود. را داراست ،مدرسه نظامی به دنبال آن بود

                                                
1  - sweeper
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اما کار کالسی اش . هایش نشان می داد هفوق تصور را در آموزش اسلح هنوز آن توانایی هاي

به نظر می . بی دقتی پایان می یافتبا و یا  تکالیفش دیر انجام می شد. زیر حد استاندارد بود

مثل این که همیشه حواسش پرت  - رسید براي توجه نشان دادن به مربیانش دچار مشکل است

. جنگ و دعوا دارد کردن بر پابود که او تمایلی براي  دو تردی عالوه بر اینها، مورد شک. بود

هیچ کدام از کارمندان هرگز دعواي او را به چشم ندیده بود، اما او اغلب با خون مردگی هاي 

کی در کوچک دیده می شد، و به نظر می رسید که هیچ دوست نزدی يشوخی وار و کوفتگی ها

د نخیلی به خودشان زحمت می داد هایش کالسی هم برعکس، و .میان هم کالسی هایش ندارد

ستیزه جو  و ضد اجتماع ،همه ي اینها تصویري از یک تازه سرباز تنبل. تا از هوراس دور بمانند

  . ی مهارت و استعداد در میان بازوانش داشتهرا تصویر می کرد که مقدار قابل توج

رئیس مدرسه نظامی شروع  ،ار زیادبا همه ي این چیزهاي مشخص، و با بی میلی و اکراه بسی

همه شواهد و . که مجبور است هوراس را از مدرسه نظامی اخراج کند فکر،این به کرده بود 

هنوز افکار ناخودآگاهش به او می گفت که در . مدارك به نظر به آن سمت و سو اشاره داشت

   .ل دیگري وجود داشت که او از آنها آگاه نبودمآنجا عوا. اشتباه است

و حتی در همین حین که رئیس . الدا، برین و جرم: در حقیقت، سه عامل این چنینی وجود داشت

ر می کرد، آنها هوراس را کمدرسه نظامی داشت به سرنوشت و آینده ي تازه ترین سربازش ف

به نظر می رسید هر بار که هوراس سعی می کند مکانی بیابد . یک بار دیگر محاصره کرده بودند

اند از زیر نگاه و توجهشان رها شود، سه دانش آموز بزرگتر او را ردگیري کرد و دستگیر که بتو

آنها مشکل نبود، با توجه به این که شبکه اي از جاسوس ها و خبرچین  البته، این براي. می کنند

نها می ترسیدند، هم در بیرون و هم در داخل مدرسه آها را در میان پسرهاي جوانی که از 

این بار، آنها هوراس را در پشت اسلحه خانه گیر انداخته بودند، در یک نقطه ي . داشتندنظامی 

او به دیوار سنگی ساختمان اسلحه خانه . خلوت که هوراس در این چند روز اخیر یافته بود

هر کدامشان یک چوب . چسبیده بود، و آن سه قلدر در نیم دایره اي به دور او ایستاده بودند

که به دور بازویش پیچیده شده بود را  ضخیمدر دست داشت و الدا یک کیسه ي دستی ضخیم 

  . آورده بودبه همراه 

  :الدا گفت

  . داشتیم دنبالت می گشتیم، نی نی کوچولو - 
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مثل این که نگران بود  ،چشمانش از یکی بر روي دیگري حرکت می کرد. هوراس هیچ نگفت

  :برین گفت. می دهد که کدام یک از آنها اولین حرکت را انجام

  .ي ما شدهرنی نی کوچولو باعث شرمسا - 

  . ي مدرسه نظامی باعث شرمساري همه  - 

هوراس اخم کرد، در حالی که با کلمات و جمالتشان سردرگم شده . این جرم بود که این را گفت

بعدي جمله ي . در مورد این که آنها در چه موردي صحبت می کنند نداشت او هیچ ایده اي. بود

  :او گفت. او را روشن کرد ،الدا

  نی نی کوچولو، باید از دست یه گراز بد و بزرگ نجات پیدا کنه، - 

  :با مسخرگی و استهزا زیادي در لحن صدایش اضافه کرد برین

  .  موز خزنده ي جاسوسآتوسط یه کار  - 

هل می  ،زبر سنگی به سمت دیوار ،و او را به عقب جرم در حالی که با شانه اش به او تنه می زد

  :داد گفت

  . مون بی عرضه و ضعیف به نظر بیایم ههم ،و باعث میشه ماها - 

ت که او دارد خودش را براي چیزي آماده می سصورتش قرمز و عصبانی بود و هوراس می دان

  . جرم آن را دید. دستان هوراس در کنارش مشت شدند. کند

  . رس حسابی یاد بگیريدرس د وقتشه یه! من رو تهدید نکن، نی نی کوچولو - 

هوراس برگشت تا با او رودر رو شود، و در همین . او با حالتی رعب آور گامی به جلو گذاشت

حمله ي . حرکت جرم یک حرکت نمایشی بود. است ت که خطایی مرتکب شدهنسحال، می دا

را بر روي  ضخیمه ي پارچه اي سواقعی از سمت الدا بود که با حرکتی شالق وار و تند و تیز کی

چنان سخت بند دور دهانه ي کیسه  ، وبتواند مانع آن شوداو قبل از این که  ،سر هوراس کشید

  .کور و بدون راه گریز ،را کشید که هوراس از کمر به باال در آن بود

را بست، بعد  هاحس کرد که چند حلقه ي دیگر از طناب به دور شانه هایش افتاد و آن هوراس

  . ضربه ها شروع شد

وقتی که سه پسر  ،تلو خورد و با ناامیدي سعی کرد که از خودش دفاع کند وورانه تلکاو کور

بر سرش آوار  ،با چوب دستی هاي ضخیمی که همراهشان آورده بودندرا، انی از ضربه ها ربا
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مدند، در آاعش فرود می ضربه ها ادامه داشت که بر روي سر و بازوها و پاهاي بی دف. کردند

  . پسر به هم آوایی نفرت انگیز بی فکرانه شان ادامه می دادند هن سآهمین حین 

  . نی نی کوچولو ،خزنده رو صدا کن تا حاال بیاد کمکت ساون جاسو - 

  . این براي اینه که ما رو شبیه احمق ها جلوه دادي - 

  . یاد بگیر کمی به مدرسه نظامی احترام بزاري، نی نی کوچولو - 

ادامه داشت و ادامه داشت تا وقتی که او بر روي زمین به دور خود می پیچید و آنها همچنان 

ي دیگر به او ضربه زدند،  هبآنها چند مرت. ادامه می دادند، به تدریج، با شفقت، او نیمه هشیار شد

هوراس یک نفس بزرگ و لرزان از هواي تازه به درون شش هایش . بعد الدا کیسه را برداشت

از یک . ب دیده بودیاو در هر قسمت از بدنش درد را حس می کرد و به سختی آس. کشید

  : ، صداي برین را شنیدمسافت دور و طوالنی

  . حاال بیاین به اون جاسوس هم همین درس رو بدیم - 

او به آرامی نالید، با اشتیاق زیاد می خواست که . شدندبقیه خندیدند و او شنید که آنها دور 

تاریکی فرو رود که دردش  آغوش باز و مهربانِ ونرزه دهد تا به دابیهوش شود، می خواست اج

  . نشاند، حداقل براي مدتیمی را فرو 

سر  رن بال را بیآنها قصد داشتند هم. ناگهان مفهوم کامل کلمات برین به ذهنش هجوم آورد

که آنها حس می کردند عمل ویل در نجات دادن  اینبه یک دلیل مسخره،  -وردندآویل 

یم، آغوش ظبا فشاري ع. هوراس به نحوي آنها و مدرسه ي نظامی شان را تحقیر کرده است

گرم و مهربان تاریکی را عقب راند و تقالکنان بر روي پاهایش بلند شد، در حالی که از درد ناله 

نگه می خس می کرد، سرش تاب می خورد، و خودش را با دیوار  می کرد، سینه اش خس

اگه یه روزي به یه دوست نیاز ": وردآاو قولی را که به ویل داده بود به یاد  .داشت

   ".داشتی، می تونی خبرم کنی

  .  بود که کار شایسته اي براي وفاي به آن عهد انجام دهد آن االن وقت
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ه او چهار هدف در انداز. در حال تمرین بود ،در پشت کلبه ي هلت ،یک چمن زار ویل در میان

آن چهار هدف  بهتصادفی  طوررا به  هاي متفاوت بر پا کرده بود و پیکان هاي پی در پی اش

دو مرتبه پشت سر هم شلیک  ،در آن ردیف ،شلیک می کرد، در حالی که هرگز به یک هدف

تا بر روي پیغامی که از طرف پادشاه  ،بارون برود محل کاره به قبل از این ک ،هلت. نمی کرد

  :او گفته بود .این تمرین را برایش آماده کرده بود، رسیده بود بحث کنند

اگه دوبار روي یک هدف تیراندازي کنی، تو به اولین تیراندازیت براي تعیین جهت و ارتفاع 

همیشه . گیري که به طور غریزي شلیک کنیاون جوري، هرگز یاد نمی . کارت اعتماد می کنی

  .الزمه که با یک قدرت و بینش اولیه، اولین پیکانت رو شلیک کنی

براي . آن تمرین را ساده تر نمی کرد تایید، اما این. ت که حق با استادش استسویل می دان

از پنج  ن، هلت صریحاً گفته بود که نباید اجازه دهد که بین هر شلیکش بیشترآسخت تر کردن 

  . فاصله بیفتد ثانیه
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یکی بعد از . ت از پنج پیکانش را پرتاب کرد، او آخرین سکار آن روي با اخمی براي تمرکز بر

به سرعت از میان بیشه زار عبور می کردند، و به داخل هدف  پیکان ها پشت سر هم،دیگري، 

ی شده بود، کارش را دهمین بار در آن صبح تیردانش خال يویل، که برا. ها فرو می رفتند

همه ي پیکان هایش به . او سري به رضایت تکان داد. متوقف کرد تا نتایجش را بررسی کند

. هدف خورده بودند، و اکثر آنها در حلقه ي داخلی فرو رفته بودند یا دقیقاً در نقطه ي خال هدف

اثبات می کرد که او این یک تیراندازي در حد و اندازه هاي بسیار باال و استثنایی بود و این 

ت، اما همکنون در کل ساین را نمی دان ،البته ،او. مقدار قابل توجهی تمرین دائمی داشته است

 ندکه می توانست ندوجود داشت ،در خارج از دسته ي رنجر ها ،پادشاهی تعداد بسیار کمی کماندار

تیراندازي به این صورت، با یک حتی کمانداران ارتش پادشاهی، براي . با او قابل قیاس باشند

آنها براي یک شلیک دسته . آموزش نمی دیدند ی،دقت چنینمنحصر به فرد و  خصوصیتچنین 

به  آن، یک دریک دسته ي عظیم از پیکان ها را  بتوانند به طوري کهموزش می دیدند، آجمعی 

نگ متمرکز بود و بنابراین، آموزششان بیشتر بر روي عملیات هماه. بفرستندروي نیروي متجاوز 

   .کنندبه یک باره شلیک را ي آن پیکان ها  همهتوانستند  می براي همین

تا پیکان هایش را جمع  شد می کمان را زمین گذاشته بود و آمادهکه درست در همان موقع 

وقتی  ،او کمی حیرت کرد. پاهایی در پشت سرش باعث شد که به آن سمت بچرخد يکند، صدا

قرمز رنگشان از  فرمِ هاي لباسهستند،  شز مدرسه نظامی در حال تماشایموآکه دید سه کار

نشناخت، اما با حالتی  او هیچ کدامشان را. این حکایت داشت که کارآموزان سال دومی هستند

  :او گفت. دوستانه سري تکان داد

  به این پایین کشونده؟  ،شما رو به اینجا چی. صبح بخیر - 

او . در چنینی مسافت دوري از قصر بیابید ،موزان مدرسه ي نظامی راآاین غیر معمول بود که کار

شد و فکر کرد که باید آنها  ،که همه ي آنها در دست داشتند ،متوجه سه چوب دستی ضخیم

خوش تیپ، لبخند زد و  و مو بلوند ينزدیکترین آنها، پسر. براي قدم زدن بیرون آمده باشند

  :گفت

  . نجر می گردیمما داریم دنبال کارآموز ر - 
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 يبعد از همه ي اینها، شنل رنجر. ویل نمی توانست در جواب آن از لبخند زدن خودداري کند

موزان آاما شاید کار. موز رنجر معرفی می کردآبه وضوح او را به عنوان یک کار ،که پوشیده بود

  :او گفت. کردند می را ادب رعایت داشتندمدرسه ي نظامی فقط 

  چه کاري می تونم براتون انجام بدم؟ . کردینخب، شما پیداش  - 

  :پسر جواب داد

  . داریماز طرف مدرسه نظامی یه پیغام برات  - 

. ی بود، درست مثل همراهانشنموزان مدرسه نظامی، او بلند قامت و عضالآي کار مثل همه

کرد، آنها  او حس. حاال به او نزدیکتر شدند، و ویل به طور غیرارادي گامی به عقب برداشت ،آنها

یکی از آن دو . خیلی نزدیکتر از آن که بخواهند یک پیغام ساده را برسانند. خیلی نزدیک شده اند

  :پسر دیگر گفت

  . شکار گراز افتاد تويکه  ههایی این در مورد اون اتفاق - 

که عالمت هاي مشخصی  ،مو قرمز بود، با یک صورت پر از کک و مک، و یک بینی یاین یک

آموزشی  ه هايزراحتماالً یکی از آن مبا - به نمایش می گذاشت را شدناز چندین بار شکسته 

  .  ویل با ناراحتی شانه اي باال انداخت. که دانش آموزان مدرسه نظامی همیشه تمرین می کردند

اما هیچ . د می زدپسر مو بلوند هنوز لبخن. چیزي در آن فضا بود که او از آن خوشش نمی آمد

نه آن پسر مو قرمز و نه سومین همراهشان، پسر پوست زیتونی که  ،کدام از دو پسر دیگر

 نجاآ دربراي لبخند زدن  دلیلی هیچ که این مثل بودن اي گونه به ناحالتش بلندترین آنها بود،

  :ویل گفت. باشد داشته وجود

  . من کار زیادي انجام ندادم. گن می دونید که، مردم چیزهاي مهملی در مورد اون می - 

  : ت فریاد زدیپسر مو قرمز با عصبان

   .ما می دونیم - 

 ،موزش هاي هلتآ ،حاال. ویل قدمی به عقب برداشت ،و دوباره وقتی که آنها نزدیکتر شدند

  : گفته بود ياو این طور. را در ذهنش به صدا در آورده بود طرزنگ هاي خ

اگه اونها این کار رو کردن، گارد بگیر، هیچ اهمیتی  نزدیک بشن،هرگز نزار مردم زیاد بهت 

  .رسه می دوستانه به نظر رفتارشاناونها کی ان و یا چقدر که  نداره

  :بلندترین پسر با حالتی اتهام آمیز گفـت
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و  هیکل درشتموز آهر جایی می ري می گی که یه کار ،اما وقتی که تو با ناز و عشوه - 

  . بدترکیب مدرسه نظامی رو نجات دادي،  باعث می شی ما احمق جلوه کنیم

  :او اعتراض کرد. به او خیره شد ،با اخمی در چهره ،ویل

  ... من . من هرگز همچین چیزي نگفتم - 

با کیسه  ،به جلو رفت ع، الدا حرکتی کرد، سریشد پرتتوسط برین  حواسشو در همان حال که 

این همان تاکتیکی  .بکشد ویل سر بر را آن خواست می نگه داشته بود و اي باز که در دستش

 ،بود که آنها با موفقیت بر روي هوراس پیاده کرده بودند، اما ویل همین حاال هم در گاردش بود

قابل  غیربه طرز . و وقتی پسر دیگر حرکت کرد، او آن حمله را حس کرد و واکنش نشان داد

، بعد غلت زنان عبورکرد ،زیر کیسهاز کامل  پشتکبا یک و  جه رفت،شیرباوري، به سمت الدا 

براي همین پسر  ،پاهاي الدا را در زیر بدنش درو کرد ،مثل یک داس وپاهایش را تاب داد، 

بودند و این براي ویل خیلی بود که بتواند از پس  نفرآنها سه  ،اما. بزرگتر روي زمین پهن شد

در حالی  ،وقتی بر روي پاهایش بلند شد ،ن را از سرش باز کرده بود اماالدا و بری ،او. آنها برآید

با صدایی  ، والق وار به اطراف چرخاندشکه حرکتش را کامل می کرد، جرم چوب دستش را 

  . کوبید ویل زنگ دار در پشت شانه هاي

با ناله اي از درد و حیرت، ویل به جلو تلوتلو خورد، و حاال برین چوب دستش را تاب داد و آن را 

تا آن موقع، الدا دوباره سر پا شده بود، با خشمی از این که چطور ویل او را . بر پهلوي ویل کوبید

د و با هق بوي درد مشقت بار. ویل حمله کرد ينقطه ي میان شانه ها بهدور زده بود، و درست 

و به  ،فوراً سه کارآموز مدرسه نظامی به جلو آمدند. ویل بر روي زانوهایش فرو افتاد ،هقی از درد

دورش حلقه زدند، او در میانشان به دام افتاده بود، و چوب دستی هاي سنگین باال رفتن تا به 

  . ضربه ها ادامه دهند

  . صدایی آنها را متوقف کرد نناگها

  ! کافیه- 

 که در حالیمنتظر بود تا ضربه ها شروع شود،  و، ه بودبر روي زمین دوال شده ک ،ویل

به باال نگاه کرد و هوراس را دید، کوفته و زخمی،  ، بازوهایش را به دور سرش حلقه کرده بود

او یکی از آن شمشیرهاي چوبی تمرینی مدرسه نظامی را در . که چند متر دورتر ایستاده بود

 ،که از لبش جاري بود ،یکی از چشمانش کبود بود و ردي از خون. شته بوددست راستش نگه دا
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از کینه و اراده اي راسخ نقش بسته  پر در چشمانش نگاهی ،اما. روي صورتش نقش بسته بود بر

آنها متوجه شدند که سه  ،بعد. موجب شد که سه پسر بزرگتر مکث کنند ،بود که براي لحظه اي

 بر ،به عنوان یک اسلحه خاصی، برتريبعد از همه ي اینها، هیچ  ،نفر هستند و شمشیر هوراس

با فراموش کردن ویل براي یک لحظه، آنها . نداشت ،آنها به همراه داشتند که چوب دستی هایی

  . با چوب دستی هایی که باال می آمد تا حمله کند ،خش شدند و هوراس را محاصره کردندپ

  :الدا گفت

  . نی نی کوچولو دنبالمون اومده - 

  :موافق بود مجر

  .نی نی کوچولو یه دست کتک دیگه می خواد - 

  :برین با لبخندي مطمئن گفت

  .   و نی نی کوچولو دریافتش می کنه  - 

 وب دستیچبه ناگهان لب هایش از هم شکافت، ضربه اي کوبنده بر  ،فریادي از ترسبا  ،و بعد

مین پرت زبه چند متر آن طرف تر بر روي  ،جدا کرد و چرخان وارد شد، آن را از دستش اش

به او می گفت که همان اتفاق براي جرم  ،ترس در سمت راستش روي دیگر از يفریاد و. کرد

  . افتاده استهم 

 به دلش ریختن فرو با. با حالتی گیج، برین به جایی که چوب دستی ها فرو افتاده بودند نگاه کرد

هلت . است رفته فرویک پیکان میله مشکی  ها دستی چوب از کدام هر در هدید ک، او یکباره

  :گفت

  منصفانه تر باشه، مگه نه؟  نفر یهفک کنم یه نفر  - 

و رنجر عبوس را دیدند که  ،به باال نگاه کردند درونشان، در از ترس یموج با ،برین و جرم ،الدا

بزرگش قرار  و یکان دیگري در چله ي کمان بلندپ و، بودده متر دورتر ایستاده  ،در میان سایه ها

  . داشت

  :او گفت. و تنها الدا نشانه اي از یاغی گري از خود نشان داد

  .این مربوط به مدرسه ي نظامیه، رنجر - 

  . در حالی که سعی می کرد با صداي مهیب و سنگین موقعیتش را حفظ کند

  . بهتره خودت رو وارد ماجرا نکنی - 
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کلمات  آنبر روي پاهایش بلند شد، و عصبانیتی عظیم را دید که به خاطر ویل به آرامی 

براي لحظه اي، او تقریباً براي الدا احساس تاسف . در عمق چشمان هلت شعله ور بود ،متکبرانه

فوراً از  تاسفکرد و هر نوع حس  حسکرد، ناگهان دردي تپنده در پشت و میان شانه هایش 

  . ذهنش پاك شد

  :ي آرام و خطرناکی گفتهلت با صدا

  کار و بار مربوط به مدرسه نظامی، آره، پسرکم؟  - 

ابک طی چ وفاصله ي میان خودش و الدا را با چند قدم سبک و نرم و خرامان  واو به جلو آمد، 

 این با. قبل از این که الدا متوجه آن شود، هلت به سختی در فاصله ي یک متري او بود. کرد

باعث نگرانی می  نگاه تیره در صورت هلت. در حالت معاندانه باقی مانده بودموز آهنوز کار حال

شد، اما با نزدیک شدن او، الدا متوجه شد که یک سر و گردن بلندتر از رنجر است و اعتماد به 

مرد اسرار آمیزي که حاال در مقابلش  به شدن نزدیکاو از  ،همه ي این سالها. نفسش برگشت

 پونی واريواقعاً چه پیکر  مرد ایناو هرگز متوجه نشده بود که . می شدعصبی  ،ایستاده بود

  .دارد

اما پونی وار کلمه اي نبود که . هلت کوتاه قامت بود. لدا در آن روز بودکه این دومین اشتباه ا 

موز آیک کار به نسبتبه عالوه، هلت تمام عمرش را در مبارزات خطرناکتري . واقعاً به او بیاید

  : هلت به آرامی داشت می گفت. ی مدرسه نظامی گذرانده بودسال دوم

فک کنم این . که مورد حمله واقع شده استرم باید توجه کرد که کارآموز رنجري اینجظبه ن - 

  مربوط به رنجرها هم بشه، این طور فک نمی کنی؟  کاراین  ،ورتصباعث میشه که به همون 

که رنجر ممکن بود انجام دهد،  کاريالدا شانه اي باال انداخت، حاال به خودش مطمئن بود، هر 

  :گفت صدایش، دربا تمسخري . او می توانست بیشتر از آن را انجام دهد

  . این طوري یا اون طوري ،واقعاً اهمیت نمی دم. اگه دوست داري خودت رو داخل کن - 

بعد . چند مرتبه سري به موافقت تکان داد ،هضم می کرد آن سخنرانی را که حالی در ،هلت

   :جواب داد

  . اما به این نیازي نیست ،خب پس، فک کنم خودم رو وارد این ماجرا می کنم- 

کمان را به طرفی پرت  ،وقتی آن را گفت، پیکان داخل کمان را به تیردانش برگرداند و به آرامی

با بی دقتی، چشمان الدا آن حرکت را . خودش دور کردکرد، و آن را همان طور که گفته بود از 
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 دردردي سوزان را  ،کمه اش به عقب پرت کردچبا لبه ي  لت او راهوقتی که  ،تماشا کرد و فوراً

 و وقتی .گرفت و به آن کوبید یشموز را بین قوزك و زانوآپاهاي کار هلتحس کرد،  اش سینه

 آرنج و چرخید چپش ي پاشنه روي بر رنجر شد، خم شحمجرو ي شده قفل پاهاي روي بر الدا

 در داد، هل عقب به خوران تلو تلو و کرد راست دوباره را او کوبید، الدا بینی باالي بر را راستش

   .بود افتاده اشک به درد با الدا چشمان که حالی

 حس اش چانه زیر در را تیزي چیز او و بود محو ها اشک بازتاب با الدا دید ثانیه، دو یکی براي

 چند تنها رنجر چشمان که یافت حالی در را خودش او شد، شفاف دشدی که وقتی .کرد می

 تحقیر یکش، جای به .نبود چشمان نآ در عصبانیتی هیچ .شتدا فاصله چشمانش با متر سانتی

   .ترساند می را او بیشتر ،نحوي به که بود نگاه نآ در انگاري چیز بی و مطلق

 ترس از نفسش ،کند نگاه نپایی به کرد سعی قتیو و داد نشان را خودش بیشتر کمی تیز چیز آن

 و بود اش چانه زیر در درست ش،مانند سوزن نوك و تیز ي لبه با ،هلت بلندتر چاقوي .مدآ بند

   .شد می فشرده گلویش نرم گوشت روي بر آرامی به

  :گفت رنجر

   .پسر نکن، صحبت من با طوري اون دوباره دیگه - 

   .بشنود را کلمات تا بزند زوربود  مجبور الدا که گفت را کلمات این رامآ چنان

   فهمیدي؟ نکن، درازي دست من کارآموز روي بر دوباره و - 

 نتوانست هیچو  تپید، می شدت به ،ترس از ،قلبش بود، رفته نبی از تاخیسگ و تکبر آن ي همه

 زیر به خون از گرمی رد که کرد حس او و رفت فرو گلویش روي بر تر سخت کمی چاقو .بگوید

 جریان یک مسیر در که مشتعلی زغال مثل درخشید، ناگهان هلت چشمان .شد جاري اش یقه

  :کرد تکرار او .باشد گرفته قرار ناگهانی و سریع باد

  فهمیدي؟ - 

  :داد جواب ارکنانقارق الدا و

   .قربان ... بله - 

 روي بر الدا .برگرداند غالفش به سریع و نرم حرکتی با را چاقویش برداشت، عقب به گامی هلت

 به آسیبی که بود مطمئن او .داد می ماساژ را مجروحش قوزك که حالی در افتاد، فرو زمین

 دیگر دومی سال کارآموز دو با تا برگشت هلت او، گرفتن دیدهنا با .است شده وارد هایش تاندون
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 می تماشا محض ترس با داشتند و بودند شده نزدیکتر هم به نهاآ ،غریزي ورط به .شود رو در رو

 اشاره برین به هلت .دهد انجام کاري چه خواهد می هلت که نبودند مطمئن که حالی در ،کردند

  :گفت او .کرد

  ...تو - 

  .شد می ادا تحقیر با کلماتش

   .بردار رو دستیت چوب - 

 طول در هنوز هلت پیکان رفت، بود افتاده اش دستی چوب که جایی به برین محض، ترسی با

 که حالی در برگیرد، رنجر از را چشمانش که این بدون .بود رفته فرو اي، نیمه نصفه طور به ،نآ

 جایی تا رفت پیش کنان تقال دستش شد، دوال زانوانش روي بر باشد، کار در اي حقه ترسید می

 حالتی با ،را شا یدست چوب که حالی در ،شد سرپا دوباره بعد .کرد لمس را یدست چوب که

   .بود داشته نگه چپش دست در ،نامطمئن

  :داد دستور رنجر

   .برگردون بهم رو پیکانم حاال - 

 قدر این و کشد بیرون یدست چوب از را یکانپ که کرد سعی ،تقال اب قامت، بلند و رو سبزه پسر و

 عصبی حالتی با  اش عضله هر که حالی در دهد، دستش به را پیکان که شد نزدیک رنجر به

 گرفت را پیکان فقط هلت چه، اگر .رنجر بود سوي از اي غیرمنتظره حرکت منتظر و لرزید، می

 اهانت اي خنده هلت .کشید عقب او دسترس از دور به ،عجله با ،برین .داد قرار تیردانش در و

  :پرسید او .چرخید هوراس سمت به بعد .داد سر کوتاه و میزآ

   ؟کردن ایجاد رو ها کوفتگی اون که ان کساییاون  تا سه نیا کنم فک - 

 هیچ .است مسخره شا یدائم سکوت که شد متوجه بعد نگفت، هیچ اي لحظه براي هوراس

 نآ براي دلیلی هرگز .گیرد قرار قلدر سه این سپر ،این از او بیشتر که براي ،نداشت وجود دلیلی

  :گفت قاطع لتیاح با او .نداشت وجود

   .قربان بله، - 

  :گفت او .داد تکان موافقت به سري مالید، می را اش چانه که حالی در ،هلت

 با کار توي تو که شنیدم هایی شایعه یه من پس، خب .کردم می فک هم طوري همین - 

  بکنی؟ ایستاده من مقابل در که قهرمانی این با تمرینی یه چطوره .هستی خوب خیلی شمشیر
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ی، آرام به ،شد ،بود داده که پیشنهاد چهآن مورد رنجر، در منظور متوجه که وقتی هوراس،

   .رفتن جلو به کرد شروع او .نشست شصورت در يلبخند

   .بیاد خوشم ایده این از کنم فک - 

  :زد فریاد او .برداشت عقب به گامی برین

   ... من که باشی داشته انتظار تونی نمی تو !لحظه یه - 

 ،درخشید خطرناکی پرتو با دیگر بار یک رنجر چشمان .نداد ادامه حرفش به این از بیشتر دیگر او

 او .شد بسته ساکسش يچاقو ي دسته دور به دوباره دستش و ،برداشت جلو به گامی نیم و

  :داد دستور

   .بدیم ادامه بهتره حاال .کنی استفاده ازش کنم می پیشنهاد .داري دستی چوب یه تو - 

 هوراس با تا برگشت است، افتاده تله به که این به هتوج با ،برین .بود خطرناك و آرام صدایش

 ،تر جوانپسر  آن با يمواجهه  مورد در بودند، یک به یک که این به توجه با حاال .شود رو رودر

 و یزيرغ زنی شمشیر مهارت مورد در کسی هر .کرد می نفس به اعتماد کمتر احساس خیلی

   .بود شنیده چیزهایی هوراس طبیعی غیر تقریباً

 یک و برداشت جلو به گامی برین بود، خواهد دفاع از بهتر حمله که این مورد در ،تصمیمی با

 دو راحتی همان هب هوراس، .کرد دفع را آن راحتی به هوراس .رفت هوراس روي بر دورهاُ برش

 سرعت با ،کرد می سد را برین ي ضربه چهارمین بعد، وقتی .کرد دفع را برین بعدي ي ضربه

 دو که این از قبل ،آورد پایین دیگر پسر دستی چوب طول در را اش چوبی ي تیغه يزیاد بسیار

 آن برابر در را برین دست تا نبود کار در شمشیري ي هضقب هیچ .کنند برخورد هم به اسلحه

 برین انگشتان روي بر ،دردآور حالتی با ،محکم ،تمرینی چوبی شمشیر و کند محافظت حرکت

 دردناکش دست و ،پرید عقب به انداخت، زمین بر را سنگین چوب او درد، از فریادي با .آمد فرود

  :گفت مالیمت با هلت .بردارد را چوبش دوباره او تا ،آماده ،ایستاد هوراس .فشرد بغلش زیر در را

   .کافیه بگه کسی نشنیدم - 

  :نالید نبری

  !کرد سالح خلع رو اون من ...اما - 

   .زد لبخند او به هلت
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 برو .کنی شروع دوباره و ،برداري رو دستت چوب دهمی اجازه اون ،ئنمممط اما .طوره همین - 

   .جلو

 هیچ رد شفقتی و رحم هیچ او .کرد نگاه هلت به هوراس دوباره از و هوراس به هلت از برین

  :گفت آرامی صداي با او .ندید صورتها نآ از کدام

   .بکنم رو کار این خوام نمی من - 

 مسخره قلدر نآ با را ترسو دمآ این که بود سخت برایش که یافت حالی در را خودش هوراس

 می نظر به .دهد وفق ،بود کرده لتبدی جهنمی به اخیر ماه چند این در را اش یگزند که ،نکُ

  :گفت مسرت با او .کند می فکر برین ي جمله به هلت دیرس

  .بده ادامه لطفاً حاال .گیریم می نظر در رو امتناعت ما - 

 و آمد خواهد پیش چه که این مورد ، دربود ترس ،درد آن از تردب اما .تپید می درد با برین دست

 صبوري با جوانتر پسر .کرد خواهد تنبیه شفقتی و رحم هیچ بدون را او ،هوراس که بود مطمئن

 ترس از برین .رفت جلو به نمایشی ي حمله یک بعد شد، مادهآ برین که وقتی تا ماند منتظر

 او .داد تکان را سرش نفرت با هوراس .کرد پرت کناري به را اش دستی چوب و کشید فریاد

  :پرسید

   کوچولوه؟ نی نی کی حاال - 

 زیر به را چشمانش و کشید عقب شده جمع حالتی با او .نکرد نگاه او چشمان درون به برین

  :کرد پیشنهاد هلت .انداخت

 باسنش روي پهن چوب مجبوري تو کنم فک باشه، کوچولو نی نی یه داره قصد اون اگه - 

   .کنی تنبیهش جوري اون و بکوبی

 او و گرفت، گردن پس از را برین و دوید جلو دبع .دش گسترده هوراس صورت روي بر نیشخندي

 تمرینی شمشیر پهن ي لبه با را ربزرگت پسر پشت تا رفت پیش به او بعد .چرخاند پشت به را

 تا کرد می تقال برین که وقتی ،کند تسویه را حسابش تا داد ادامه دوباره، و دوباره زند، کتک

 اما ،کرد می هق هق و جهید می و ،کشید می زوزه برین .کند رها ظالمانه تنبیه آن از را خودش

 هوراس وقتی سرانجام .نداشت وجود هاییر هیچ و بود اش یقه روي بر هوراس محکم چنگ

 کرده تحمل که دردي و ها اذیت و آزار است، کرده تالفی را ها قلدرمابی آن ي همه کرد حس

   .برود برین که داد اجازه بود،
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 هق درد و ترس از هک حالی در افتاد، فرو یشهازانو ها ودست روي بر و شد دور کنان تقال برین

   .کرد می هق

 او .است راه در خودش نوبت دانست می که حالی در کرد، می تماشا ترس با را ماجراها آن مجر

   .کند فرار ،است پرت رنجر واسح که وقتی تا داشت امید که حالی در شدن، دور به کرد شروع

   .بفرستم سمتت به پیکان یه مستقیم تا بردار دیگه قدم یه - 

 او .کند تقلید را ،بود انداخته صدایش در هلت که میزيآ تهدید و آرام حالت همان کرد سعی ویل

 ي چله در مادهآ را آنها از یکی حاال و بود کرده جمع هدف ي تخته نزدیکترین از پیکان چند

  :گفت او .کرد اطراف و دور به نگاهی کننده تایید حالتی با هلت .بود گذاشته کمانش

   .دردآوریه خیلی زخم .بگیر نهونش رو چپ پاي ساق .خوبیه ي ایده - 

 .انداخت بود، کشیده زارد هوراس پاهاي زیر در ،هق هق حال در ،برین که جایی به نگاهی او

  :گفت هلت

   .بسشه کنم فک - 

  :گفت اي خالصه طور به او .رفت اشاره جرم سمت به شصتش با او بعد

   .توه نوبت - 

 در رفت، جرم سمت به و برداشت را ،بود انداخته زمین روي بر برین که دستی چوب ،هوراس

  :گفت شده گشاد چشمانی با او .رفت عقب به جرم .بود داشته نگه او سمت به را نآ که لیاح

   ... اون !نیست عادالنه این !نه - 

   .کرد اعالم را خودش موافقت منطقی با لحن لته

 عادالنه یکی ي علیه تا سه کردین می فک شماها کنم فک من .نیست عادالنه که البته خب، - 

  .بده ادامه الاح .ست

 حاال جرم .وردآ خواهد جنگ به رو سرانجام ،افتاده تله به موشِ یک که بود شنیده همیشه ویل

 که این از قبل ،خورد زمین به هوراس تمام حیرت با و کرد حمله او .کرد ثابت را حرف این

 به شروع نفسش به اعتماد ،رفت می پیش جرم وقتی .دهد قرار هدف را او ها ضربه از بارانی

   .کرد رشد
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 با اکثراً و کند، می سد کامل آرامشِ و راحتی به را ضربه هر هوراس که نکرد توجه این به او

 عبور هوراس دفاع از بتواند که چیزي به حتی هرگز جرم، هاي ضربه بهترین .میزآ تحقیر حالتی

 گرفته ضربه زیر را نگیس دیواري دومی سال کارآموز که بود این مثل .شد نزدیک نمی ،کند

   .باشد

 با را جرم ي ضربه آخرین شد، بلند سرعت به او .داد پایان را اش نشینی عقب هوراس ناگهان،

 بعد و بودند، ایستاده هم ي سینه به سینه ،ثانیه چند براي ،آنها .کرد سد دستش هنینآ مچ

 ،گرفت محکم را جرم راست دست مچ ،چپش دست .جرم دادن هل عقب هب کرد شروع هوراس

 عقب به را او هوراس که وقتی ،جرم پاهاي .بود شده قفل هم در هایشان اسلحه که حالی در

 و کرد وارد را نهایی فشار هوراس بعد .خورد می سر برف روي بر ،ترردو و دورتر به راند، می

   .شد پهن و پت زمین روي جرم

 گزینه از ییک شدن تسلیم که دانست می او .است افتاده برین براي اتفاقی چه که بود دیده جرم

 هوراس که وقتی ،ناامیدي با و شد بلند پا روي بر کنان تقال او .بود نخواهد اش انتخابی هاي

 ساید هند، بک هند،فورِ ضربات از باديتند با جرم .کرد دفاع خودش از ،کرد شروع را اش حمله

 سرعت اما کند، سد را ضربات از بعضی که کرد می سعی او .شد رانده عقب به کاتدورهاُ و کات

 مانند ،غریزي طور تقریباً به ،ها ضربه .بود برده در به میدان از را او هوراس ي حمله آتشین

 روي هوراس که رسید می نظر به .مدندآ می فرود ها شانه و ها رنجآ پاها، ساق روي بر ،باران

 استفاده شمشیر گرد نوك از او ،گهگاه .کرد می ایجاد درد بیشتر که کرده تمرکز استخوانی نقاط

 ،کند ایجاد  کوفتگی فقط که قدر آن ،کرد می فرو جرم هاي دنده درون به را آن و کرد می

   .ها استخوان در شکستگی هیچ بدون

 و انداخت زمین به را دستی چوب شد، دور حمالت آن از چرخشی با .بود بسش جرم سرانجام،

 .بود کرده حلقه نآ دور به سرش از فظتامح براي را دستانش که حالی در افتاد، فرو زمین روي

 هلت به سوالی حالت با و کرد مکثی هوراس و رفت، هوا به اي کننده مجذوب طور به باسنش

  :گفت او .کرد جرم سمت به کوتاهی ي اشاره رنجر .شد خیره

   .دآ نمی پیش روز هر موقعیت این نه؟ که چرا - 

 به بینی با جرم .کرد ،بود گرفته قرار هوراس به رو که باسنی ي حواله را تندرواري لگد او اما

 .خورد سر زمین روي متري یک ،لگد نآ نیروي با که حالی در رفت، فرو بومرط برف داخل
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 و وزن و کرد بررسی را آن اي لحظه براي او .برداشت ،بود انداخته جرم که را دستی چوب هلت

  :گفت او .کرد آزمایش را تعادلش

   .کردن انتخاب رو این اونها چرا که باشی کنجکاو باید تو .نیست اسلحه یه شبیه خیلی واقعاً - 

  :داد دستور او .کرد پرت الدا طرف به را چوب او بعد

   .شو مشغول - 

 چوب به حیرت با مالید، می را مجروحش قوزك و لرزید می ترس از هنوز که ،بلوند مو پسر

 هرگز او کرد، رفک ویل .بود جاري صورتش روي به اش شده خرد بینی از خون .شد خیره دستی

 لنگید، می پایش روي بر تلوتلوخوران که حالی در لدا،ا .شد نخواهد قبلش پیتی خوش به

  :کرد عتراضا

  !شدم زخمی من ...اما ...اما - 

 شاهدش که برود یتنبیه با رویارویی به که کند مجبور را او هلت که کند باور توانست نمی او

 و  ،است نکرده خطور ذهنش به حقیقت این گویی که طوري ،کرد می بررسی را او ،هلت .بود

  :گفت رنجر .درخشید الدا ذهن در امید از پرتویی ،لحظه یک براي .کرد مکثی

   .ورهط همین .هطور همین - 

 او ،هلت یخواه عدالت حس که کرد می باور داشت الدا و ،رسید می نظر به مایوس کمی هلت

 باز هم از رنجر صورت بعد .کرد خواهد معاف ،بود شده نازل دوستانش سر بر که یتنبیه آن از را

  :گفت او .شد

   ویل؟ ،نیست طور این .زخمیه هم هوراس کن، صبر دقیقه یه اما - 

  :گفت او .شد باز نیشش ویل

   .هلت ،مطمئناً - 

 چرخید، هوراس سمت به هلت ،حاال .شد ناپدید ردي هیچ بدون ،الدا ذهن در امید ي باریکه و

  :پرسید صدایش در ساختگی نگرانی با که حالی در

   ؟هوراس ،یستین مجروح خیلی شدادن ادامه براي که مطمئنی - 

  :گفت او .نرسید چشمانش به هرگز لبخند این .زد لبخند هوراس

   .بیارم تاب بتونم کنم فک اُه، - 

  :گفت خرسندي با هلت
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   باشه؟ بدیم، ادامه بیاین !کنین حساب تسویه پس خب، - 

 آخرین و ایستاد هوراس روي به رو او .نیست او هم براي گریزي راه هیچ که دانست می الدا و

   .شد شروع دوئل

 رقابت هوراس با او دقیقه چند براي حداقل و بود، قلدر سه آن میان در باز شمشیر بهترین الدا

 کردند، مهمان را همدیگر ،ها دفاع و ها حمله ،ها ضربه ضد و ها ضربه با آنها که وقتی اما .کرد

 که بود خواهد این شانسش تنها کرد، حس او .است استادتر او از هوراس که شد متوجه الدا

   .دهد انجام غیرمنتظره چیزي

 گرفت، دست دو را با هر آن کرد، عوض را اش دستی چوب دست بعد کشید، عقب را خودش او

 هوراس ثانیه، یک براي .زد نآ با چپ و راست از چکشی تضربا سري یک و ،یک چماق مثل

 اورهد ي ضربه یک و بازیافت را خودش وار گربه سرعتی با بعد .کرد نشینی عقب و شد شوکه

چماق را انجام  با کردن سد معمول ي ضربه دومی سال موزآ دانش .رفت نشانه الدا سمت به

 میانی قسمت با را شمشیر ي ضربه تا گرفت، دست در انتها دو هر از را دستی چوب آن و داد،

 چوب تمرینیِ شمشیر عمل، در .بود خوبی یکتاکت این  نظري، حالت در .کند دفع دستی چوب

 بی کوتاه چوبِ تکه دو الدا و کرد، نیم دو به میان از را دستی چوب راحتی به محکم گردويِ

 مقابل در و انداخت زمین به را آنها او تمام، وحشت و رعب با .بود داشته نگه دست در را فایده

 در شمشیري با زد، زل ،طوالنی مدت این ش درگر شکنجه به هوراس .ایستاد دفاع بی هوراس

  :گفت لب زیر او .دستش

   .ندارم این به نیازي من - 

  .افتد فرو زمین روي به شمشیر که داد اجازه بعد

 .شد الدا فک ، رهسپارمتر سانتی بیست از کمتر يا فاصله از ،بود زده که یراست مشت ي ضربه

 بود،ضربه  نآ پشت تنهایی و رنج ها ماه و داشت ارتیاخ در را بدنش وزن و بود چهارشانه او ،اما

   .کند درك را نآ توانست می قلدریست قربانی که فردي فقط که تنهایی

 و ،برگشت شتپ به و افتاد زمین روي پایش روي بر الدا که وقتی ،شد گشاد کمی ویل چشمان

 با گذشته در که هایی زمان مورد در او .دیگرش دوست دو کنار در ،افتاد فرو سرد برف داخل به

 را مشتی چنین این زدن رفیتظ پسر آن که دانست می او اگر .کرد فکر بود جنگیده هوراس

   .بود نداده انجام را کارها آن هرگز ،دارد
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 به گامی هوراس .نکند حرکت مدتی براي که هست نآ احتمال، کرد فکر ویل .نکرد حرکتی الدا

  :گفت او .برآورد رضایت روي از آهی و داد می تکان را اش کوفته انگشتان بند برداشت، عقب

   .رنجر ممنون .خوبیه حس چه هک دونی نمی هیچ - 

   .داد تکان سري سپاسگزاري براي هلت 

 همه از بعد و .اومدي کمکش به د،کردن حمله ویل به اونها وقتی که این براي ،متشکرم منم - 

   .کنن می صدا هلت رو من دوستانم اینها، ي
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 گیدزن رد ناپذیر انکار تغییري متوجه هوراس قلدر، سه آن با اش رویارویی از هفته چند از بعد

   .شد نظامی مدرسه در اش

 از و قصر از و مدرسه، از همگی جرم و برین و الدا که بود این تغییرات این عامل مهمترین

 رتبه میان در مشکلی وجود به که بود مدتی ردنی سر .بودند شده اخراج اطراف هاي دهکده

 سر که نای مورد در را او ،هلت با کوتاهی دیدار .بود شده بدگمان شجدید آموزان دانش هاي

 مورد در ،نداستا کل زودي به ،نآ سر پشت هاي بازجویی و کرد گاهآ ،کجاست مشکل این منشا

 و سریع ردنی سر قضاوت .کرد روشن برایش را ،بود شده نآ قربانی هوراس چطور که این

  .بود انهطعاق

 .شوند دهامآ و کنند جمع را شان وسایل تا شد داده وقت روز نصف دومی سال آموز دانش سه به 

 ،شدند منتقل ردمونت بخش هاي مرز به و شد داده هفته یک ي آذوقه و پول کمی نهاآ به

   .نیست کار در برگشتی وجه، هیچ به ،شد گفته نهاآ به که جایی

 ي روزانه روتین ي برنامه .یافت بهبود توجهی قابل طور به هوراس عملکرد رفتند، هاآن وقتی

 باري شدن اضافه بدون اما ،بود فرسا طاقت و سخت ،همیشه مثل همچنان ،نظامی ي مدرسه
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 که یافت حالی در را خودش ،هوراس ،گذاشتند می او هاي شانه روي بر جرم و برین و الدا که

 سرعت به او .برآید آن تکالیف و مدرسه، انضباط و نظم ،تمرینات ي عهده از راحتی به تواند می

 بدون هایش، اتاقی هم عالوه، به .کرد ،بود دیده او در ردنی سر که پتانسیلی نآ کسب به شروع

 و تر دوستانه رفتاري ،گیرند قرار قلدرها آن کینه و بغض مورد که این مورد در یترس هیچ

   .گرفتند پیش در را خوشایندتر

 تنها .است شدن بهتر حال در قطعی طور به چیز همه که شد متوجه هوراس کوتاهی، مدت در

 به بخشیدن بهبود خاطر به ،هلت از اي شایسته طور به تا نبود قادر او که بود این اش پریشانی

 چند هوراس ،زار چمن آن در روز آن ماجراهاي از بعد .کند تشکر ،امیظن مدرسه در اش زندگی

 بدنش روي هاي مردگی خون و ها کوفتگی هب تا شد بستري کوچک درمانگاه یک در را روزي

 گردهمایی روز براي ویل و هلت که شد متوجه شد، مرخص نجاآ از او که وقتی .شود رسیدگی

   .اند شده رهسپار رنجرها

  

*****  

  

  :پرسید صبح نآ در بار دهمین براي شاید ویل

  نزدیکیم؟ - 

 جواب هیچ او آن، غیر به .کرد باز لودآ غضب هآ یک فرستادن بیرون براي را دهانش هلت

 حلم به بایست می آنها ،ویل رظن به و بودند راه در که بود روز سه حاال ،آنها .نداد دیگري

 .شد هوا در شناییآنا بوي متوجه او گذشته، ساعت در بار ینچند .باشند شده نزدیک گردهمایی

  :گفت نآ جواب در اي خالصه ورط به هلت که ،گفت هلت به نآ مورد در او

   . شیم داریم به دریا نزدیک می ،نمکه اون - 

 بود امیدوار که حالی در ،کرد استادش به وري یک نگاهی ویل .کرد امتناع بیشتر توضیح از بعد

 مقابل زمین داشت رنجر تیزبین چشمان اما بدهد، او به اطالعات کمی که بپذیرد هلت شاید که

 طهااح را جاده ي حاشیه که ،درختها باالي به گاهگه اوشد  متوجه ویل .کرد می کاوش را شان

  :پرسید ویل .کند می نگاه ،بودند کرده

   گردي؟ می چیزي دنبال داري - 
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  :او گفت. کند نگاه او به تا چرخید زینش روي بر هلت و

 چند یه رنجرها رئیس .ام چیزي یه دنبال بخواي رو راستش بله، اگه. یه سوال  مفید باالخره، - 

 می نزدیک دارم وقتی ،رو اونها دارم دوست همیشه .ذاره می گردهمایی محل دور به کشیک تا

   .بزنم گول ،شم

  :پرسید ویل

  چرا؟ - 

  :داد توضیح او .بنشیند صورتش روي بر محکمی و کوتاه لبخند تا داد اجازه هلت و

 و بگیرن قرار سرمون پشت که کرد خواهند سعی اونها .داره می نگه هشیار رو اونها این - 

 اونها که اي احمقانه بازي این .بودند من کمین که در بگن تونن می طوري این کنن، دنبالمون

   .بدن انجامش دارن دوست

  :پرسید ویل

   ست؟ احمقانه بازي این راچ - 

 تمرین منظم طور به هلت و او که را هایی مهارت که بود این مثل دقیقاً ،گفت می هلت چه آن

 روي بر را خیره نگاه یک و چرخید زینش روي بر موخاکستري رنجر .برند کار به ،بودند کرده

  :گفت او .کرد ثابت ویل

 من دونن می چون کنن، می سعی بیشتر حتی اونها امسال و .شن نمی موفق هرگز اونها چون - 

   .داري مهارت چقدر تو که ببینن خوان می اونها .برم می اونجا به خودم با رو کارآموزي دارم

  :پرسید ویل

   منه؟ یارزیاب از قسمتی این - 

  :داد تکان موافقت به سري هلت و

  گفتم؟ چی بهت پیش شب میاد یادت .شروعشه این - 

 صداي ،شان اتراق محل تشآ دور به گذشته، شب دو در .داد تکان بله عالمت به سري ویل و

 ،کند رفتار گردهمایی روز در طور چه که این براي ،را هایی رالعملودست و اطالعات ،هلت آرام

 ،کنند کمین استفاده حالت در باید که هایی تکنیک مورد در آنها دیشب .بود شده یادآور او به

  :کرد شروع او .بود کرده یادآوري حاال هلت که چیزي همان ،بودند کرده صحبت

   ... ما کی - 
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 ویل و برد باال سکوت براي را اش اشاره انگشت او .مدآ در باش مادهآ حالت به هلت ناگهان اما

 مکثی هیچ بدون اسب دو .بشنود بهتر تا چرخید رامیآ به رنجر سر .کرد عقط را صحبتش فوراً

  :پرسید هلت .دادند ادامه

  شنیدي؟ - 

 در را اسب سم آرام هاي ضربه بتواند ،فقط شاید ،که کرد فکر او .کرد بلند را سرش هم ویل

 پشت مسیر در واقعی صداي هر ،هایشان اسب سم صداي .نبود مطمئن اما .سرشان بشنود پشت

 می حرکت آنها، حرکت با هماهنگ داشت اسبش بود، نجاآ کسی اگر .پوشاند می را سرشان

  :گفت کنان پچ پچ هلت .کرد

   .سه ،دو ،یک .سه ي  شماره با .دیم می تغییر رو حرکت - 

 .کردند فرو اسبشان هاي شانه درون به را شان چپ پاي شصت انگشت ،دو هر آنها باره، یک به

   .گویند پاسخ آن به تا دبودن دیده آموزش ابالرد و تاگ که بود هایی عالمت از ییک فقط این

 و کردند لی لی را گام یک رسید می نظر به. کردند مکث بعدي گام روي بر اسب دو فوراً، هر

   .دادند ادامه شانی همیورت به بعد

 ویل ،کوتاه ي لحظه یک براي و شد هایشان سم اتضرب ي نحوه در تغییر باعث مکث اما این

 با انعکاس یک مثل درست ،بشنود سرشان پشت در را اسب سم دسته یک صداي توانست

 تا ،بودند داده تغییر نهاآ که طور همان درست ،داد تغییر را اش یورتمه هم دیگر اسب بعد .تاخیر

  :گفت رامیآ به هلت .رفت بین از ها سم صداي و شود منطبق نهاآ با

   .ه1گیلن که مطمئنم .رنجر اسب یه - 

  :گفت ویل

  گی؟ می رو این چطوري - 

 ،گیلنه نوا و .بده تغییر رو برداشتنش گام روند تونه می سرعت نوا به رنجر اسب یه تنها - 

   .کنه ریدستگ رو من کنه سعی که اینه عاشق اون .گیلنه همیشه اون چون

  :پرسید ویل

  را؟چ - 

  :داد توضیح او .شد خیره او به عبوس حالتی با هلت و

                                                
1 -Gilan 
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 استاداي که اینن عاشق سابق وزايمکارآ دلیل، همین به و .بوده قبلیم کارآموز اون چون - 

   .کنن دستگیر پایین نوتنب با رو سابقشون

 هرگز او که کند اعتراض خواست می ویل .شد خیره اش فعلی کارآموز به آمیز اتهام نگاهی با او

 چنین احتماالً که شد متوجه بعد .کرد نخواهد رفتار روش آن به اش التحصیلی فارغ از بعد

 عالمتی هلت .مرد اش سینه در ناگفته ،اعتراض آن .دهد دست که فرصتی اولین در ،کرد خواهد

  :گفت او .کرد اي اشاره او بعد .کرد کاوش را مقابلشان مسیر و داد سکوت براي

   اي؟ آماده .اونجاست یبان دیده ي نقطه یه - 

 بر درست که هایی شاخه با داشت، قرار مسیرشان ي حاشیه نزدیک ،بزرگ درخت آنجا یک

 تکان موافقت به سري بعد و ،کرد بررسی را اي آن لحظه براي لیو .بود آویزان سرش باالي

 شدند، نزدیکتر وقتی .دادند ادامه درخت سمت به راهشان شکل به انهم به ،ابالرد و تاگ .داد

 پشت روي بر کردهقوز حالتی با بایستد، تا شد بلند و وردآدر رکاب از را پایش اي ضربه با ویل

 قتیو .نداد تغییر را برداشتن گام ي نحوه کرد، عوض را موقعیتش اربابش که وقتی ،اسب .تاگ

 خودش گرفت، را شان ترین پایین از یکی و برد باال را شدست ویل رسیدند، ها شاخه زیر به نهاآ

 با کوچک اسب شد، برداشته تاگ پشت از وزنش که نآ محض به .رود باال نآ از تا داد تاب را

 فشار زمین به گام هر با را هایش سم که حالی در برداشتن کرد، امگ به بیشتري شروع قدرت

 به بارش که گذاشت نمی باقی سرشان پشت ردگیرِ براي اي نشانه هیچ همین براي ،داد می

   .است شده سبکتر ناگاه

 براي اي نقطه در را خودش که وقتی تا ،رفت باال درخت از ویل صدایی، هیچ بدون و آرامی به

 اسب دو و هلت توانست او می .داشت واضحی دید و محکم گاهنشیمن که جایی ،یافت بانی دیده

    .نددکر می حرکت پایین سمت به مسیر رامی ازآ به که ببیند را دیگر

 را ابالرد افسار بعد و واداشت راهش دادن ادامه به را تاگ ،هلت رسیدند، بعدي پیچ به وقتی

 نشانه دیدن براي را زمین که حالی در ،نشست زانوانش روي بر او .شد پیاده زین روي از و کشید

  .کرد می بررسی ردپاها و

 دید از را نشا کننده تعقیب جاده، در دیگري پیچ اما ،برگشت بودند مدهآ که راهی سمت به ویل 

 در قلبش و بود خشک ویل دهان .شد قطع اسب هاي سم آرام صداي بعد، .کرد می پنهان او

 پنجاه در کسی هر براي باید قلبش يصدا که بود مطمئن او و ،زد می تندتر و تندتر اش سینه
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 در حرکتی هیچ بدون او و داد نشان را خودش ،هایش موزشآ اما .باشد شنیدن قابل نجاآ متري

 مسیر که حالی در رفته، درهم هاي سایه و ها برگ میان در ایستاد، درخت هاي شاخه روي

  !جنبش یک و .کرد می نگاه را سرشان پشت

 خیره نقطه آن به ،ثانیه دو یکی براي او .نبود هیچ نجاآ بعد دید، چشمش ي گوشه از را نآ او

   .آورد یاد به را هلت هاي درس بعد ماند،

 کردن کاوش و باش داشته وسیع دید یک حال همه در .نکن متمرکز نقطه یه روي رو توجهت

  .چشمانت مقابل در ایستاده انسان  یه مثل نه جنبش یه مثل ،دید خواهی رو ناو تو .بده ادامه را

  .دیده موزشآ رو شدن دیده بدون حرکت هنر هم اون .رنجره یه اون که باش داشته خاطر به 
 نشانه او ،بعد ي ثانیه چند در .کرد شکاو را سرشان پشت جنگل و داد گسترش را دیدش ویل

 به نامرئی فرد آن که جایی پشت در ،شاخه یک .کرد دریافت را جنبش و حرکت از دیگري ي

 تکان رامیآ به بوته یک طرفتر، نآ متر ده بعد، .خورد می تکان ،بود شده رد جا نآ از رامیآ

 که این مثل ،دندیجنب می جایشان در ،فنر مانند ،آرامی به بلند هاي علف از اي دسته ،بعد .خورد

   .اشدب کرده مچاله را آنها به سرعت عابري هاياپ

 جنگل در گونه نآ توانست می یشان کننده تعقیب که حقیقت این با او .ماند حرکت بی ویل

 رنجر آن وضوح، به .بود شگفتی و حیرت در ،ببیند را او توانست نمی ویل حتی که ،کند حرکت

 نگاه یک براي ویل چشمان .بود هلت نکمی در پیاده و بود گذاشته سر پشت را اسبش ،دیگر

   .بود مشغول زمین روي بر اي نشانه با همچنان نظر به استادش .چرخید هلت سمت به کوتاه

 شده پنهان نآ در ویل حاال که مکانی از ،نامرئی رنجر .مدآ وجود به جنگل در دیگري جنبش

 پشت از را هلت داشت قصد که حالی در ،کرد می حرکت جاده سمت به داشت و کرد گذر ،بود

     .کند غافلگیر سر

 از جاده ي میانه در درست نظر به ،خاکستري - سبز شنل یک در ،قامت بلند پیکر یک ناگهان،

 آن لحظه یک و زد، پلک ویل .هلت ي زده زانو پیکر سر پشت متري بیست در ،برآورد سر زمین

   .است مدهآ دپدی هوا میان از رسید می نظر به بعد و نبود جا آن مرد

 متوقف را دستش حرکت او بعد رفت، ،بود آویزان پشتش بر که ،تیردانش سمت به ویل دست

  :بود گفته او به پیش شب هلت .کرد

  ،زنهن حرفی اون اگه .بمون منتظر کنیم می صحبت داریم که وقتی تا
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   .بشنوه رو تحرکت کوچکترین تونه می 

 حرکت صداي ،قامت  بلند مرد نآ که بود امیدوار که حالی در برد، فرو را دهانش آب ویل

 موقع به درست را حرکتش او رسید می نظر به اما .باشد هنشنید را تیردان سمت به دستش

  :زد فریاد که شنید را بشاشی صداي او پاهایش، زیر در .بود کرده متوقف

  !هلت هلت، - 

 که  وقتی ،را زانویش روي خاك که حالی در شد، بلند پایش روي بر رامیآ به و برگشت هلت

 جاده ي میانه در که مردي و گذاشت پهلویش بر را دستش یک او .تکاند می ،شد می بلند

 .بود کرده تکیه ،هلت بلند کمان همانند ،بلندي کمان بر راحتی به که کرد، بررسی را بود ایستاده

  :گفت هلت

   .ساختی رو قدیمی جک ونهم خودت از دوباره که بینم می .گیلن خب، - 

  :داد جواب شاد حالتی با و انداخت باال اي شانه قامت بلند رنجر

   .هلت یی،تو امسال ظاهراً ،جک اون - 

 یک و رفت تیردانش سمت به ،صدا بی اما ،سرعت به ویل دست کرد، می صحبت گیلن وقتی

   .زد می حرف داشت هلت ،حاال .نشاند کمانش ي چله در را آن و کرد انتخاب پیکان

   چیه؟ جک اون بدونم کنجکاوم و گیلن؟ واقعاً - 

 جواب سابقش استاد به که وقتی ،بود مشهود گیلن صداي در ،بدیهی طور به ،خوشیسر و کیف

  :داد می

 دارم ساله چند من که دونی می و - بودم تو از بهتر من بارم یه براي .کن تایید ،بیا ،هلت ،یاال - 

   .کنم می تالش

   .کشید اش خاکستري ریش روي بر دستی متفکرانه حالتی با ،هلت

  . مصر هستی، گیلن قدر این کارراستش، این من رو اذیت می کنه که چرا براي انجام این  - 

  . گیلن خندید

 کنه، عمل استادش از بهتر بتونه سابق کارآموز یه که انگیزه نشاط که چقدر بدونی باید تو - 

    .بردم من امسال .کن تایید .حاال، یاال .هلت
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 روي بر که حالی در کشید، عقب را پیکان دقت با ویل کرد، می صحبت قامت بلند مرد قتیو و

 طنین گوشش در هلت دستورات .رفت می نشانه گیلن چپ سمت متري دو در درختی ي تنه

   :شد انداز

 نه ،خدا خاطر هب اما .نیروبپ جا از رو اون کردي تیراندازي وقتی که کنه انتخاب نزدیک هدف یه

  !بنشونی اش سینه توي پیکان یه رد،ک حرکت اگه خوام نمی ،نزدیک اونقدر

 پا این از معذب حالتی با داشت حاال گیلن .بود نخورده تکان مسیر ي میانه در موقعیتش از هلت

 کامالً، نظر به ناگهان، .کرد می اذیت را او داشت ،هلت نگرانی بدون رفتار .شد می پا نآ به

 .کند باز تله آن از بیرون به را راهش تا باشد زدن بلوف حال در هلت فقط که مطمئن نبود

   .افزود گیلن بدگمانی و نظ به هلت بعدي کلمات

 کارآموزگیلن،  بگو، بهم اما .عجیبه ترکیب یه این خب، خیلی .استادا و کارآموزها ...خب آره، - 

  نکردي؟ فراموش رو چیزي امسال آیا من، سابق

 ناگهان اما اشت،ذگ کارآموز ي کلمه روي بر زیادي تاکید هلت که بود نآ خاطر به این شاید

 حالی در ،چرخید و شد بلند گردنش روي بر سرش .است داده انجام اشتباهی که شد هشیار گیلن

   .گشت می ،بود کرده فراموش که کارآموزي دنبال به که

   .کرد رها را پیکان ویل کرد، شروع را حرکتش وقتی

 ي تنه در ،تاپی صداي با و شتذگ قامت بلند رنجر کنار از ،هوا میان از کشان سوت پیکان

 ،پرید عقب به حیرت با نگیل .لرزید جایش سر در و رفت فرو ،بود کرده انتخاب ویل که درختی

 در ویل .چرخید ،ودب ایستاده پنهان ویل که جایی ،درخت هاي شاخه روي بر چشمانش بعد

 نشان واکنش یچنان سرعت با بود قادر هنوز ،بود شده ریغافلگ او که این با حتی که بود حیرت

   .کند شناسایی را ،بود کرده شلیک را تیر ضاربش که سویی و سمت و ،دهد

 سبز رنگ به ملبس کوچک پیکر توانست می بینشتیز چشمان .داد تکان سري غم با نگیل

  :زد فریاد هلت .دهد تشخیص درخت بار و برگ هاي سایه میان در را خاکستري

   .شو شناآ ،رنجرها ترین دقت بی از یکی ،گیلن با و ویل پایین، بیا - 

   .داد تکان گیلن سمت به را سرش او

 به جور این .نباش عجول قدر این هرگز نه؟ مگه م،بود گفته بهت دي،بو بچه پسر یه وقتی - 

   .نبر یورش چیزا سمت
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 ،رسید می نظر به تر هسرافکنند حتی او .ادد تکان موافقت به سري سرافکندگی قدري با گیلن

 آن که دید قامت بلند رنجر و پرید زمین روي بر درخت هاي شاخه ترین پایین از ویل که وقتی

  :تفگ او .است جوان و کوچک چقدر کارآموز

 میمون یه روي رو چشمم که بگیرم خاکستري پیر روباه بودم یه مصمم ظاهراً من اونقدر - 

  .بستم ،بود شده قایم درختا روي که کوچولو

  :گفت ترشرویی با هلت .زد لبخند اشتباهش خاطر به او

 این ویل،. کرد درت به میدون از میمون یه امروز بگم بهت باید پس طوریه؟ این میمون، - 

 رو این لطف چرا که این مورد در چه اگر ،1مریک بخش رنجر حاال و من سابق کارآموز گیلنه،

   .رسه نمی فکرم به چیزي کردند، بهش

  :گفت خوشحالی با او .کرد دراز ویل سمت به را دستش و شد تر گسترده گیلن لبخند

  .هلت توام، از بهتر باالخره کنم می فک دارم من وقت همون از درست و - 

  :داد ادامه ،داد می تکان را ویل دست محکم که حالی در ،او

   .جوون پسر جالبمونه، کار از اي تکه یه این .خوشحالم دیدنت از .هستی ویل تو پس  - 

 آخرین ویل .کرد سرش با معنا با و کوتاه حرکتی رنجر و ،داد هلت تحویل لبخندي ویل

   :وردآ یاد به را بود گفته او به قبل شب در هلت که را دستوراتی

 در چیزي و باش بخشنده .نکن ورزي کینه نباش و مغرور یافتی، برتري انسان یک بر وقتی
 ،هبر نمی لذت ،گرفتی سبقت شبر که این از او .کنی تمجید ناو از تا کن پیدا فرد ناو اعمال

 جایگاهش و کنی می درك رو اون که بده نشون .کنه هضم رو اون تونه می اون طوري این اما

 تنها ورزي کینه و حسادت  .بشی برنده دوست یه تونی می ستایش و تقدیر با .شناسی می رو

  .سازه می دشمن برات

  :گفت او

   .بود عالی اون کنم؟ حرکت طوري اون چطور بدي یاد بهم بتونی شاید .ویلم من آره، - 

   .خندید اي زده غم حالت با گیلن

 هددی طوالنی مسافت یه از رو من شدن نزدیک مسلماً تو .نبود عالی اونقدرام ،نه کنم فک - 

   .بودي

                                                
1 -Meric 
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 به سري ،ببیند را گیلن مکان تا بود کرده سعی سخت چقدر وردآ می یاد به که حالی در ،ویل

 نآ از بیشتر ،درخواستش و تمجیدش و تعریفکرد،  می فکر آن به که حاال .داد تکان نه عالمت

   : گفت او .بود حقیقی ،بود شده متوجه که چیزي

 بودي  چپی اون بر و دور که زمانی از بارم کی هرگز اما .هستی کجا دیدم و دیدم، رو رسیدنت - 

   .کنم حرکت طوري اون تونستم می منم کاش اي .ندیدمت

  :گفت او .گذاشت نمایش به را ویل محض صمیمیت از اش خرسندي ،گیلن صورت

 هم نظیري بی رفتار اون .نیست خالی استعداد داراي تنها جوون پسر این بینم می .هلت خب، - 

   .داره

 سري ویل سمت به بعد .را سابقش شاگرد و اش فعلی کارآموز :گذراند نظر از را نفرشان دو هلت

  :گفت او .کرد می تایید را اش مودبانه کلمات که درحالی داد، تکان

 می انجامش خوبی همون به هم تو .بوده گیلن مهارت بهترین همیشه ،پنهانی هاي حرکت - 

   .بده خصوصی درس بهت کنه موافقت اون اگه ،دي

   .گذاشت قامت بلند مرد ي شانه روي بر را بازویش و رفت سابقش کارآموز سمت به او

   .خوشحالیه باعث نتددی دوباره - 

 بررسی دقت با را نآ و کشید را مرد آن بازوي هلت بعد .شیدندک غوشآ در را هم گرمی به آنها

  :گفت سرانجام او .کرد

   گوشت بکشی؟ ها استخوون این روي خواي می کی .شی می الغرت و تردراز سال هر تو - 

  :گفت او .بود نفر دو نآ بین در قدیمی جکی این قطعاً .زد ندخلب گیلن

   .داري گوشت هردومون ي اندازه به ظاهراً تو - 

   .رامآ قدرها نآ نه زد، هلت هاي دنده به اي ضربه او

   بینم؟ می اونجا من که نیست گنده شکم یه شروع این - 

   .زد ویل به لبخندي او

 انجام تو رو خونه کاراي ي همه ذاره می و نشسته کلبه بر و دور روزا این اون بندم می شرط - 

   بدي؟

 اسبش بعد، ثانیه چند .زد سوتی و برگشت او دهند، جواب بتوانند هلت یا و ویل که این از قبل

 بر و رفت اسبش سمت به قامت بلند رنجر که وقتی .مدآ سمتشان به جاده پیچ آن از چهارنعل
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 به گیج حالتی با او .بود آویزان زین از غالف یک در که شد شمشیري متوجه ویل شد، سوار نآ

  :گفت رامیآ به او .برگشت هلت سمت

   .باشیم داشته شمشیر که نداریم اجازه ماها کردم می فک - 

 دنبال را ویل نگاه بعد بود، نشده ویل منظور متوجه که حالی در کرد، اخم اي لحظه براي هلت

 می اسب سوار بر دویشان هر که وقتی ،او .است پرسیده را سوال این او چرا که شد متوجه و کرد

  :داد توضیح ،شدند

 یه تا کشه می طول سالها .هاست اولویت موضوع .باشیم نداشته اجازه که نیست این مثل این - 

 پرورش باید رو اي هدیگ هاي مهارت ما .نداریم کار این براي وقتی ما و بشی خوب بازشمشیر

   .بدیم

   :داد ادامه و است ویل هاي لب روي بر گیري شکل حال در دیگري سوال که دید او

 ،بپیونده رنجرها به که این از قبل سال خیلی او ،همین براي و ست شوالیه یه گیلن پدر - 

 به که شد داده اجازه بهش شد و مطرح خاص مورد یه عنوان به او .بود دیده شمشیرزنی آموزش

   .بده ادامه ،بود من کارآموز که وقتی ،آموزشش

   :صحبت به کرد شروع ویل

   ... کردم می فک اما - 

 مودبانه آیا که نبود مطمئن او و تازاند می آنها سمت به را اسبش داشت گیلن .کرد مکثی بعد

   .بپرسد او مقابل در را بعدي سوال که است

  :گفت ،بود شنیده را ویل کلمات خرینآ که حالی در ،گیلن

 یه تو":ده می جواب اي ساده طور به اون اونوقت .نبر کار به هلت جلوي رو کلمه اون هرگز - 

  " .نکن سوال شا رهدربا کردي فک شا رهدربا اگه" یا "کنی فک که نیستی مادهآ .کارآموزي

 دقیقاً همان کلمات را بیش از یک بار استفاده کرده بود، و نقش هلت .بزند لبخند شد مجبور ویل

  چشم مرد دو هر حاال، چه، اگر .بود عاديغیر ،گیلن توسط آن هم ،کردن بازي را بزرگسال رنجر

 ادامه ،پرسید می داشت که را سوالی که ،بودند منتظر که حالی در د،نکرد می نگاه او به انتظار

  :پرسید سرعت به او همین براي دهد،

 اونها یا نیست؟ نظامی مدرسه به رفتن شرایط واجد خود به خود ست، شوالیه یه گیلن پدر اگه - 

   ؟نقشه ریز خیلی هم اون کنن می فک
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 گیلن به اي اشاره بعد برد، باال را ابروهایش از یکی هلت .کردند بدل و رد نگاهی گیلن و هلت

  :گفت او .بدهد را سوال نآ جواب تا کرد

   .بپیوندم رنجرها به که کردم انتخاب اما نظامی، مدرسه برم تونستم می من - 

   .پرید حرفش وسط رامیآ به هلت

   .کنن می انتخاب رو کار این مون تعدادي یه که دونی می - 

 هیچ داراي رنجرها که کرد می رفک همیشه او .است شده تمام موضوع کهشد متوجه ویل

    :صحبت به کرد شروع او .کرد می اشتباه ظاهراً .نیستند پادشاهی زادگان نجیب میان از عضوي

   ... کردم می فک اما - 

   .شد اشتباهش متوجه فوراً و

  :گفتند هم با و کردند نگاه هم به بعد ،شدند خیره او به گیلن و هلت

   .کنی فک که نیستی مادهآ .کارآموزي یه تو - 

 و کرد جمع را تاگ رعجله افسا اب ویل .شدند دور چهارنعل و چرخاندند را اسبانشان آنها بعد

 او به و کشیدند، کنار را انشایه اسب رنجر دو ،درسی نهاآ به وقتی .رفت دنبالشان به چهارنعل

 همیشه مثل هلت .داد تحویلش لبخندي دیگر بار یک گیلن .براند اسب شان بین تا دادند فضایی

 بخش تسلی یکدر از  دادند، ویل ادامه راهشان به دوستانه سکوتی در نهاآ وقتی اما .بود عبوس

 گرمی تعلق احساس .ست انحصاري ي تنیده درهم گروه یک از بخشی حاال او که این ،شد گاهآ

   .باشد رسیده خانه به اش زندگی در بار اولین براي او نحوي به که این مثل ،بود
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  :گفت رامیآ به ،بایستند تا داد می عالمت همراهش دو هب که حالی در ،هلت

   .افتاده اتفاقی یه - 

 باالي به آنها حاال، .بودند تاخته چهارنعل را گردهمایی محل بهمانده  ،آخر کیلومترِ نیم سوار سه

 تردهسگ پایشان زیر در درست ،درختان میان در باز مکانی و ،بودند رسیده کم بیش با تپه یک

 دود و بود، شده برپا مرتب صفوف در کوچک، ي نفره یک چادرهاي .دورتر متر صد یک بود،

 هدف تخته یک .بود کرده خوشبو را هوا بودند، شده روشن پز و ختپ براي که ییها آتش

 اسب همگی ،ها اسب از گروه چندین و بود، شده برپا باز ي محوطه آن طرف یک در تیراندازي

   .کردند می چرا ها درخت نزدیک داشتند رنجرها، پشمالوي و کوچک هاي

 اضطرار حالت نوع یک توانستند می بودند، نشسته هایشان اسب روي بر آنها که ،جا آن از حتی

 ربزرگت صحرایی چادر یک ،چادرها صفوف مرکز در .کنند حس کمپ آن میان در را فعالیت و

 مرد یک که بود بلند قدر آن و داشت، طول مترچهار و عرض مترچهار راحتی به که داشت قرار

 توانست می ویل و بود شده زده باال هایش هکنار ،فعالً .بایستد نآ در توانست می قامت بلند

 و ،بودند ایستاده میز یک دور به که دببین خاکستري را-  سبز  رنگ به ملبس مردان از گروهی
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 به و ،شد جدا گروه از هانآ از یکی کردند، می تماشا را نهاآ که وقتی .بودند صحبت غرق ظاهراً

 روي بر را اسب .شد اسب بر سوار او .دوید ،بود منتظر ورودي بیرون در درست که ،اسبش سمت

 در باریکی راه سمت به و کرد، عبور کمپ میان از سریع چهارنعل یک باو  چرخاند عقبش پاهاي

   .تاخت ،کمپ دورتر ي گوشهدر ،درختان میان

 مقابلش سمت از دیگري سوار که بود نشده ناپدید درختان ژرف هاي سایه میان در هنوز او

 را اسبش افسار بزرگ چادر کنار در ستدر و تاخت نعل چهار چادرها خطوط میان در شد، ظاهر

 چادر داخل گروه به تا ،شد داخل و پرید پایین نآ از او که بود نایستاده هنوز اسبش .کشید

  :پرسید اخم با ویل .دبپیوند

  چیه؟ اون - 

 شده جمع شانصاحبان توسط و شده برچیده کوچک چادرهاي نآ از تا چند که شد متوجه او

   :داد جواب هلت .دبودن

   .نیستم مطمئن - 

   .کرد چادرها صفوف به اي اشاره او

   .خبره چه ببینم رم می .کنی پیدا مناسب اتراق محل یه برامون بتونی اگه فهمی می - 

  :زد فریاد و برگشت ناگهان و تاخت جلو به را ابالرد او

   .باشیم نداشته اونها به نیازي ممکنه بینم می که چیزي با .نکن برپا رو هاچادر - 

   .تاخت کمپ مرکز سمت به او و ،کرد صدا طبل مثل خاك روي بر ابالرد هاي سم بعد

 طور به که کردند، پیدا بزرگ درخت یک زیر در زدن چادر براي مناسب محل یک گیلن و ویل

 هچ نآ از بعد باید که نبودند مطمئن که حالی در ،بعد .بود گردهمایی محل مرکز نزدیک منطقی

   .شدند هلت برگشت منتظر و ،نشستند الوار یک روي بر ،دهند انجام کاري

 گیلن که داشت، را بزرگ چادر به ورود ي اجازه هلت رنجرها، گروه در ارشد رنجر یک عنوان به

 نآ در روز که هر بود، 1ولیاکر نام به رنجري گروه، فرمانده .گفت می فرماندهی چادر نآ به

 اطالعات و گزارشات و کند ساماندهی را هایشان فعالیت تا کرد می مالقات را کارمندانش چادر

   .کند ارزیابی و آوري جمع ،وردندآ می گردهمایی روز به منحصراً که را، شان

                                                
1  - Crowley
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 در ،الغر خیلی قامت بلند رنجر یک اما بودند، نشده اشغال انجو رنجر دو نزدیک چادرهاي اکثر

 و گیلن کامالً مثل و رفت، می رژه جلو و عقب به صبري بی با و بود، ایستاده نهاآ از ییک بیرون

 ملحق نهاآ به تا کرد حرکت ،الوار آن روي بر نشسته ،نهاآ دیدن با .رسید می نظر به گیج ویل

  :گفت فوراً او .شود

   نیست؟ خبري هیچ - 

  :داد جواب گیلن که وقتی شد، ناامید فوراً و

   .بپرسیم رو سوال همون خواستیم می هم ما - 

  :او گفت .کرد دراز احوالپرسی براي را دستش او

  نه؟ مگه ي،1نرِم تو - 

   .دادند دست نهاآ و 

   .بیارم یاد به درست اگه ،گیلنی هم تو و .درسته - 

 او به ارزیابانه نگاهی با بود، لگیاس سی اناو در نظر به که وارد، تازه و کرد، معرفی را ویل ،گیلن

  :گفت او .شد خیره

 باید .بود خواهی چطوري تو بدونم کنجکاویم ما .هستی هلت جدید کارآموز تو پس خب، - 

   .بودم هات ارزیاب از یکی من ،که دونیب

  :پرسید سرعت به ویل

  بودي؟ - 

   .کرد نگاه او به مرن و

   .بدیم ادامه مون گردهمایی دارم به شک دیگهحاال  بله، - 

  :داد ادامه و کرد مکثی او

  نشنیدي؟ که اینه منظورت - 

  :گفت آرامی به او .دادند تکان را سرشان جوان وارد تازه دو

   .کنه می کارایی یه دوباره داره مرگارث - 

 ستون کل ،شنید را شیطان آن نام که اي لحظه همان در که ،کرد حس ترس از لرزشی ویل و

   .لرزاند را فقراتش

                                                
1  - Merron
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  :پرسید ،کرد می باریک را چشمانش که حالی در گیلن

  افتاده؟ اتفاقی چه - 

   .زد می ضربه خاك به اش چکمه نوك هدفی، هیچ بدون که حالی در د،اد تکان را سرش مرن

 روز چند میاد نظر به اما .نامفهوم گزارشات تنها .نبوده کار در یاضحو و شفاف خبرهاي هنوز- 

 رو اونجا هاي نگهبان ها اون .شدند رد پس استپ ريیت ي رودخانه از ورگالها از دسته یک قبل

   .رن می شمال سمت به و کردند قمع و قلع

  :پرسید گیلن

   اونهاست؟ با مرگارث - 

 تا کند جور و جمع را خودش توانست نمی او .ماند کتسا شده گشاد چشمانی با همچنان ویل

  .وردآ زبان بر را مرگارث نام واقعاً تا کند وادار را خودش توانست نمی بپرسد، سوالی

   .ختااند باال اي شانه جواب در نمر

 رو بانهایی دیده ،گذشته روز دو در کراولی اما باشه، مرحله این توي نکنم فک .دونیم نمی ما - 

 معنیش باشه، اون از بیشتر اگه اما .باشه ناگهانی تاز و تاخت یک فقط تونه می .فرستاده اونجا به

 دست از رو 1كاریلُ لرد بدي خیلی زمان توي باشه، اینطوري اگه .ست دیگه جنگ یه شروع

   .دادیم

  :پرسید او .کرد نگاه باال به ،صدایش در دلواپسی نوع یک با گیلن

  مرده؟ لریاك - 

   .داد تکان موافقت به سري مرن و

 به .بدنش اي روي نشانه هیچ بدون ،شد پیدا قبل روز چند اش همرد .ظاهراً قلبش ،حمله یه- 

.سنگی و سرد ي جنازه یه. هبود زده زل جلو

  :گیلن گفت

   .بود سالم نر گاو یه مثل و بودمش هدید قبل ماه یه تنها !بود جوون اما اون - 

 او .تسدان می را موضوع واقعیت تنها او .نداشت توضیحی هیچ او .انداخت باال يا شانه مرن

  :گفت

   .یک نیدو نمی هرگز فقط تو .بیفته اتفاق کسی هر براي تونه می این کنم فک - 

                                                
1  - Lorriac
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  :پرسید نگیل از رامیآ به ویل

   کیه؟ لریاك لرد - 

  .داد تکان را سرش تفکرانه، مداد می را او جواب که وقتیجوان  رنجر

 ي فرمانده بهترین شاید .بود یپادشاه سنگین امظن سواره ي فرمانده اون .1استدن از لریاك - 

 احساس شدت به نبودنش باشه، کار در جنگی اگه گفت، مرن که طور همون و .نظام سواره

   .شد خواهد

 درمورد مردم اش زندگی تمام در .شد بسته ویل قلب دور به وحشت و ترس از سرد دستی

 بزرگترین آن .کردند می صحبت پچ پچ با ،مدآ می میان به او از صحبتی واقعاً اگر ،مرگارث

 یاد به کهن، و تاریک هايروز از يا افسانه یک صورت به ،اسطوره یک مثل تقریباً شان، دشمن

 حقیقت یک -دیگر بار یک ،شد می تبدیل حقیقت به داشت افسانه آن حاال .شد می آورده

 زیبا صورت نآ در چیزي اما ،شد خیره گیلن به دلگرمی براي او .بود شان مقابل در انگیز وحشت

   .یندهآ براي نگرانی و شک جز به ،بود نشده گذاشته نمایش به

 گیلن و ویل بود، گذشته هرظ از چون و .پیوست نهاآ به دوباره هلت تا گذشت ساعتی یک تقریباً

 يرو از خاکستري مو رنجر .بودند کرده تهیه خشک میوه و سرد گوشت و نان از غذایی وعده

 می سریع هاي لقمه در را غذایش که حالی در ،گرفت ویل از بابشق یک و سرید پایین ابالرد

  :گفت هایش لقمه بین اي خالصه ورط به او .خورد

   .نیست کار در گردهمایی - 

 طور به هلت و او .شود ملحق آنها گروه به دوباره تا بود برگشته مرن ،ارشد رنجر دنرسی سر با 

 مطرح ،بود شانی همه ذهن در که را سوالی مرن بعد و ،بودند کرده احوالپرسی هم با کوتاهی

  :پرسید نگرانی با او .کرد

  جنگه؟ یه این - 

   .داد تکان نه عالمت به را سرش هلت و

   .ستها کوهستان در هنوز مرگارث که ده می نشون گزارشات آخرین .نیستیم مطمئن - 

  :پرسید ویل

  ؟کردن شورش ها ورگال چرا پس - 

                                                
1 -Steden
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 چنین این هرگز آنها .دهند می انجام را مرگارث خواست تنها ها ورگال هک ندتسدان می همه

 داد، پاسخ که وقتی هلت صورت .دادند نمی انجام او دستور بودن ،را بنیادینی و اساسی عمل

   .بود درهم

 انحرافی تعملیا یه دداشتن قصد اونها .نفر نجاهپ احتماالً بودن، کوچک گروه هی تنها اونها - 

 دو که کنه می فک کراولی ورگالهان، کردن تعقیب مشغول ما نیروهاي که حالی در .دبدن انجام

   .کردند لونه 1رياتلیسا دشت توي جایی یه و اومدند برون کوهستان از کارالکا تا

 رنجر دو هر صورت .برداشت عقب به گامی حیرت با ، حقیقتاً ،مرن .کشید کوتاهی سوت گیلن

 تواند می چه کالکارا که تنسدا نمی هیچ ویل .بود اخبار نآ در مطلق وحشتی از حاکی جوان

 مرن .نبودند خوبی اخبار وضوح به نهاآ مرن، و گیلن واکنش و هلت حالت به توجه با اما باشد،

  :گفت

   .مردن قبل سالها کردم می فک دارن؟ وجود هنوز اونها که اینه منظورت - 

  :گفت هلت

 در رو ما که کافیه همینم اما مونده، باقی اونها از تا دو تنها ،ارند وجود هنوز اونها درستهاُه،  - 

   .کنه نگران موردش

   .بپرسد را آن که شد مجبور ویل ید،دتر با سرانجام، و شد، برقرار شان بین طوالنی سکوتی

   ان؟ چی اونها - 

 در ویل جوانی به کسی با که بخواهد نبود موضوعی این .داد تکان ناراحتی با را سرش هلت

 انتخاب ، اوداشت قرار رویشان پیش که چه آن به توجه با ،دانست می اما .کند صحبت نآ مورد

   .فهمید می باید پسر آن .داشت خواهدن دیگري

 می معمولی ارتش یک از بیشتر چیزي کرد، می ریزي طرح رو ششورش داشت مرگارث وقتی - 

 خواهد پیش راحتتر خیلی کارش بترسونه، رو دشمنانش بتوونه اگه نستود می اون .خواست

 شب انجام و باران هاي کوهستان در رو زیادي تحقیقاتی هايسفر سالها، او ،همین براي .رفت

   .داد

  :پرسید لیو

  چی؟ مورد در تحقیق - 

                                                
1  - Solitary Plain
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   .بود خواهد چه سوال نآ جواب که گفت می او به اي کننده ناراحت حسی چه اگر

  قسمتی ها کوهستان ناو .کند استفاده پادشاهی علیه بر توانست می که پیماناي هم براي - 

 و ندندوم باقی تغییري هیچ بدون ها قرن طول در نهااو .ندسته دنیا از باستانی و نخورده دست

 می زندگی اونجا هنوز باستانی ییهیوالها و ،عجیب جانورهایی که این مورد در هایی شایعه

   .پیوستند حقیقت به همگی  تقریباً که ییها شایعه .داشت وجود کنن

  .پرید حرفش میان به ویل

   .ورگالها مثل - 

    :گفت تلخی با او .داد تکان موافقت به سري هلت و

 در خواستش و اراده زیر به ور هاناو و کرد اسیر ور نهااو سرعت به مرگارث و .ورگالها مثل .بله - 

   .بدتر خیلی خیلی خیلی .بودند ورگالها از بدتر اونها و .کرد پیدا رو هاکالکارا ناو ش،بعد اما .آورد

 چیزي ،بود کننده مضطرب چیز یک بودند ها ورگال از بدتر که جانورانی فکر .نگفت هیچ ویل

  .بود آورده بند را زبانش که

 یه ما همین براي شد، کشته پیش سال هشت اونها از یکی اما .داشت وجود نهاوا از تا سه - 

 راه پا دو روي که ،خرس هی و بوزینه یه بین موجود هی به .دونیم می اونها مورد در بیشتر کمی

 دست به ان شکلی چه اونها که این مورد در اي ایده یه یتون می وقت اون و کن فک ره می

  .بیاري

  :پرسید ویل

   ها؟ ورگال مثل کنه، می کنترل ذهنش با هم رو اونها مرگارث پس خب - 

  .داد تکان را سرش هلت

 و پرستن می رو اون نهااو .بودند نقره ي دیوانه کامالً اما .هستن ورگالها از باهوشتر اونها نه، - 

 اونها همین براي ،داد نقره توجهی قابل مقدار اونها به مرگارث ظاهراً و کنن می اش خیرهذ

 کمین در که وقتی اونها. دن می انجام هم خوب خیلی و .دن می انجام رو اشه خواسته

   .کنن عمل اي مکارانه طور به تونن می ،هستن شکارشون

  :پرسید ویل

  شکاري؟ نوع چه شکار؟ - 
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ت حبکه استادش از ص ببیندو ویل می توانست  ،وتاهی را رد و بدل کردندکهلت و گیلن نگاه  

او فکر کرد که هلت قصد دارد یکی دیگر از آن  ،براي یک لحظه. راه داردکدر مورد این موضوع ا

 عمتوجه شد این موضو لاما وی. را شروع کند ،در مورد سواالت بی پایان ویل ،بحث هایش

  :  اکستري به آرامی جواب دادخجدي تر از آن کنجکاوي هاي بیهوده است و رنجر مو 

که قدرتش  ،اصی رو در نظر بگیرند، هر کارينها قربانی خاووقتی . ها تروریست هستندکالکارا - 

  . شرسن و بکشنبانجام می دن تا به اون فرد  رو ،رو داشته باشن

پر از پیکان مشکی  نهلت و تیردا گگاهی که به طور کوتاهی بین کمان بلند و بزرنبا  ،ویل

  :گفت ،اش جا به جا می شد

  ما نمی تونیم جلوشون رو بگیریم؟ - 

تنیده  مرو رفته و بهفاز موي ضخیم دارن که درهم  یاونها پوشش. سختهیلی خشتن اونها ک - 

به سختی می تونه به پوستشون رسوخ  نیک پیکا. هلس به نظر می رسفکه تقریباً مثل  ،شده

تراست  ي ضربهیا یه . در مقابله با اونهاست اسلحهک تبرزین جنگی و یا یه قداره بهترین ی. کنه

  . ازهستونه کارشون رو ب میه ي سنگین ا یه نیزی ،قدرت با و وبخ

اما . این کالکاراها تقریباً شکست ناپذیر به نظر رسیده بودند. ه اي احساس آسودگی کردظویل لح

دون هیچ شکی می توانستید روي آنها جود داشت که بالمه شوالیه در سرتاسر پادشاهی وعیک 

  :او پرسید. ساب کنیدح

  شت؟ کقبل  لرو هشت سا کالکارا نکه اولی بود یپس یه شوالیه کس - 

  . هلت سرش را تکان داد

سه تا شوالیه تا نوك دندون زره پوش اون رو کشتن، و تنها یکی . سه تا از اونها ،نه یه شوالیه - 

  . مر چالق شدعتا آخر  مرد اونحتی بیشتر از اون، . از اونها از این مبارزه جون سالم به در برد

  . لت جمله اش را با حالتی درهم به پایان رسانده

  :ویل با دیرباوري گفت

  ... طوري چسه تا مرد؟ همه شون شوالیه بودن؟ اما  - 

  . به میان حرفش پرید ،قبل از این که او بتواند حرفش را تمام کند ،گیلن

استفاده نزدیک بشی که بخواي از یه شمشیر و یا نیزه  بهشل اینه که اگه اون قدر شکم - 

  . ري جلوت رو بگیرناکنی، کالکاراها معموالً می تونند قبل از این که تو موقعیتی به دست بی

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

 شکمر روي برکه  ،ت می کرد، انگشتانش به آرامی بر روي دسته ي شمشیريبوقتی او صح

  . ضرب گرفته بود ،بسته بود

  :ویل پرسید

  لوتون رو می گیره؟ جطوري چ - 

این بار مرن کسی . بود هبربست رخت وجودش ازگیلن  تفوراً با کلما ،آسودگی رِاحساس زودگذ

  :ترنجر دراز و باریک گف. بود که جوابش را داد

مثل وقتی که  - نگاه کنی، بدون هیچ راه گریزي خشکت می زنه شماشاگه تو چ. چشماش - 

  . قبل از این که اون رو بکشه ،یه مار یه پرنده رو با نگاهش خشک می کنه

یزي که چ. بود نگرفته را موضوع به آن سه مرد خیره شد، در حالی که ،دیگري زی پس اویل یک

  حال، این با اما. از آن که حقیقت داشته باشد بعیدتر بود، بعیدیلی خمرن داشت می گفت به نظر 

  . هلت آن را انکار نکرده بود

  داره؟ وجودو جاد گی میکنه؟ داري بوري می تونه این کار رو طچ... خشکت می کنه - 

از بحث بر  ،هیچ کدام از آنها. رن با حالتی معذب به دورها نگاه کردم .تخباال اندا اي هلت شانه

  :سرانجام هلت گفت. نمی آمد انروي این موضوع خوشش

با  .همن فک می کنم بیشتر شبیه یه شکلی از هیپنوتیزم .نگ می جادو بهش ضی از مردمعب - 

ترس  هی با ،شماش نگاه کنیچاگه یه کالکارا بتونه کاري کنه که تو توي . ق با مرنهحاین حال، 

  . کاري انجام بدي براي نجات خودت تونی نمیمحض فلج می شی، و 

یکی از آن  آن،این که انتظار داشت هر  لگرانی به دور و اطرافش نگاه کرد، مثنویل با 

  .هاي آرام حمله می کنند درخت که از درون ،خرس را ببیند - وزینه بموجودات 

 داشت مدت، این در او ،به نحوي. ه اش رشد می کندناو می توانست حس کند که ترس در سی 

 نظر به گونه همین نظرش در هلت ،اینجا در هنوز و .است ناپذیر شکست هلت که کرد می باور

 این مقابل در دفاعی راه هیچ که درک می تایید هلت نظر به، که بود حالی در این و ،رسید می

  :پرسید زد، می موج نآ در ناامیدي که صدایی با ویل، .ندارد وجود پست هیوالهاي

  بدین؟ ن انجامبتونی شما که هست یزيچ - 

   .انداخت باال اي شانه هلت
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 ،اون از قبل .پذیرن آسیب آتش مقابل در مخصوصاً اونها گه می که هست هایی افسانه - 

 یه ،مشعل یک کردن حمل .زخمی هر کردن وارد برايست، اونها به شدن نزدیک مونمشکل

 شب در که مایلند اونها .کنه می مشکل رو کاراهالکا براي کردن کمین و شدن نزدیک کمی

   .ببینن رو شدنت نزدیک تونن می طوري نیا و کنن شکار

 هلت هاي حرف ي همه رسید می نظر به .کند باور ،شنود می که را چه آن بود سخت ویل براي

   .بودند شده آشفته خبرهایش با وضوح به مرن و گیلن و اند حقایق بر مبنی

   .شکست را آن سوالی کردن مطرح با گیلن که مد،آ وجود به اي دهندهراآز سکوت

   کنه؟ می استفاده اونها از داره مرگارث کنه فک ولیاکر که شده باعث یچ - 

 .انداخت باال اي شانه و بود، کرده مطرح محرمانه شوراي در را فرضیاتش او .کرد مکثی هلت

 حتی بودند، رنجرها ي دسته از عضویی نهاآ همگی و ،بدانند زود یا دیر که بود الزم نهاآ همگی

   .ویل

 لرد و نورثلت لرد کشتن براي -کرده استفاده گذشته سال در اونها از بار دو حاالشم همین اون - 

   .لریاك

 ادامه هلت همین براي و ،کردند بدل و رد را اي زده حیرت و گیج نگاه همگی ،جوان مرد سه

  :داد

  ؟آد می یادت شده، کشته خرس یه توسط نورثلت که بود این فرض - 

 هلت، کارآموز عنوان به روزش اولین در .آورد می یاد به حاال او .داد تکان سري رامیآ به ویل و

   .بود کرده دریافتارشد  ي فرمانده مرگ از خبرهایی رنجر

 که بوده اون از ماهرتر خیلی شکارچی یه عنوان به نورثلت هک کردم می فک هم موقع نوهم - 

   .موافقه ظاهراً ولیاکر .بشه کشته طوري اون

   .بوده قلبی ي حمله یه اون گن می  همه چی؟ لریاك مورد در اما - 

   .داد جواب بعد کرد، او به کوتاهی نگاه هلت .پرسید را سوال این که بود مرن این

 مرد هرگز گفته، اون .بوده کرده حیرت کامالً طبیبش خب، نه؟ مگه شنیدي، رو این تو - 

   ... دیگر طرف از .بوده ندیده سالمتري

   .کرد تمام را افکارش گیلن و کرد، مکثی او

   .باشه کالکاراها کار تونه می اون - 
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   .داد تکان موافقت به سري هلت

 .دونیم نمی ،شن می باعثش اونها که اي کننده منجمد نگاه اون کامل تاثیر مورد در ما دقیقاً، - 

 براي تونه می ،فرد روي طوالنی مدت یه براي نگاه ناو یافتن ادامه با ،نگاه اون از حاصل ترس

 حیوان یه شدن دیده مورد در مبهمی گزارشات و .باشه کافی انسان یه قلب کردن متوقف

   .داره وجود ناحیه، اون در بزرگ رنگ مشکی

 نها،آ اطراف و دور در .شد فرما حکم ها درخت زیر در کچکو گروه نآ روي بر سکوت دوباره،

 هلت .کردند می زین را هایشان اسب و ،عمج را چادرها و می دویدند ور آن و ور این به ،رنجرها

   .کشید بیرون افکارشان میان از را نهاآ ي همه سرانجام

 باش آماده ارتش به که خواد می ولیاکر .برگردي بخشت به باید تو مرن، .کنیم حرکت بهتره - 

   .شه می توزیع دیگه ي دقیقه چند ،دستورات .بندازه حرکت به رو اون و بده

 عقب به و کرد مکثی او .برود چادرش سمت به تا برگشت و داد تکان موافقت به سري مرن

 ،"برگردي بخشت به باید تو "بود گفته که گونه آن هلت، صداي در چیزي .برگشت

  :گفت او .رود فرو فکر به بود شده باعث

  برین؟ خواین می کجا چی؟ تا سه شما - 

 دانستن اما بگوید، چه خواهد می او که دانست می ویل دهد، جواب هلت که این از قبل حتی

 نآ و کردن کم ،کرد می ایجاد خون در که يانجماد یا و ،انگیزي وحشت از چیزي هیچ ،آن

   .شدند گفته کلمات

  .کالکاراها دنبال ریم می داریم ما - 

  

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاي کیف در را نآ و کردند، می جمع را وسایلشان رنجرها و شدند می برچیده چادرها که وقتی

 .بود آمده وجود به کمپ در برهم درهم هاي فعالیت از وزوزي ،بستند می اسبشان زین روي

 رفته اسب بر سوار د،داشتن بخششان سوي به رو که حالی در نها،آ از تعداد یک هم، حاال ینهم

  .بودند

 سرجایشان در دوباره ،بود کرده خارج شان زین ي کوله از که را يا وسیله چند که حالی در ،ویل

 چهره در تفکر روي از اخمی با هلت .زد گره و تسب را شان زین ي کوله هاي گره ،داد می قرار

 بررسی را لیتارياس دشت اطراف و دور هاي زمین از اي نقشه و بود، نشسته ردورت متر چند ،اش

 یا و اي جاده هیچ بدون ،اي نقشه هیچ بدون بود، وسیع مکان یک ،خودش ،دشت آن .کرد می

  .ه گذارينشان براي برجسته کوچک عالمت چند

 در نگران ینگاه با بود، ایستاده آنجا گیلن .کرد نگاه باال به هلت و کرد گذر او بر اي سایه 

  :گفت لواپسید با و ،رامآ ییصدا با او .صورتش

  مطمئنی؟ هلت، - 

   .شد خیره چشمانش به یکنواخت حالتی اب هلت

   .بدیم انجامش مجبوریم واقعاً .گیلن زیاد، هم خیلی - 
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 که ،گرد ي کوله یک کرد می سعی ویل که جایی به سرعت به که حالی در کرد، اعتراض گیلن

  .ببندد و کند جمع را، داشت قرار تاگ زین پشت در

  !ست بچه پسر یه فقط اون اما - 

   .شد برداشته گیلن چشمان از کرد صحبت که ش وقتیچشمان برد، فرو را بلندي هلت آه 

 همه مثل رنجرهاست، ي دسته از عضوي اون نه، یا باشه کارآموز .رنجره یه اون اما .دونم می - 

   .ما ي

 موجی هلت و کند، اعتراض خواهد می دوباره ویل، براي حد از بیش دلواپسی با ،گیلن که دید او

   .کرد حس اش قدیمی موزآکار به نسبت را عالقه و مهر از

 یه این اما .دادم نمی قرار چنینی این خطر یه توي رو اون من آل، ایده دنیاي یه توي گیلن، - 

 حتی کنه، بازي جنگ ي صحنه این در رو خودش نقش مجبوره کسی هر .نیست آل ایده دنیاي

 یه کراولی هاي بان دیده .بینه می تدارك بزرگی کاراي براي داره مرگارث .ویل مثل پسرهایی

    .بوده تماس در ها اسکاندي با مرگارث اینها، ي همه از باالتر شنیدن، چیزایی

  چی؟ براي ها؟ اسکاندي - 

   .انداخت باال اي شانه هلت

 خودش براي متحد یه اونها از امیدواره اون که بندم می شرط اما دونیم، نمی رو اتشیجزئ ما - 

 کسی هر براي ،دلیل همون هب ،اونها ظاهراً، و .جنگن می کسی هر با پول خاطر به اونها .بسازه

   .جنگن می هم

  :کرد اضافه ،زد می موج صدایش در مزدور سربازان از تنفر احساس که حالی در ،او

 کنه می سعی کراولی که وقتی اونم ،کمه تعدادمون کافی ي اندازه به ما که اینجاست نکته - 

 پنج از کمتر با، گروه یه بدون من ،عادي حالت رد .بیاره در باش دهامآ حالت به رو ارتش که

 .کنه پخش من خاطر به رو اونها تونه نمی واقعاً او ،اما .رفتم نمی اراهالککا دنبال ،ارشد رنجر

   .ویل و تو - دارم بهشون رو اعتماد بیشترین که بزارم کسایی دوش روي رو اون باید همین يراب

   .زد کجی خند نیش گیلن

   .ونمنمم اون بابت حال، بهر خب، - 

 هلت .کرد می نگاه سابقش استاد هب داشت وزنه او .بود شده متاثر ،هلت اطمینان و اعتماد با او

  :گفت
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 موجودات اون اب کردم اگه فک من رفی،ط از .دارن بهت رو اعتماد این رنجرها ي دسته اکثر - 

   .بیاد کار به ممکنه تقدیمی ي زده زنگ شمشیر اون ،شدیم رو به رو کننده مور مور

 آن با شموزشآ به گیلن بودند داده اجازه که بود کرده اي عاقالنه انتخاب جرهانر ي دسته

 در شمشیرزنان بهترین از یکی گیلن اما دانستند، می کمی بسیار افراد چه اگر .دهد ادامه اسلحه

   .بود آرالوئن کل

  :داد ادامه هلت

 ینهم و ،شجاعه و سریع اون .کاردانه خیلی اون .شمرن کوچیک خیلی رو اون ویل، مورد در و - 

 فک سریع خیلی اون اینها، ي همه از بهتر .داره باال سطح و خوب تیراندازي مهارت یه هم حاال

 براي رو اون تونیم می بگیریم، رو کالکاراها رد تونستیم اگه ،که اینه من اصلی رفک .کنه می

  .داره می نگه دور خطر از رو اون و کنه می کمک ما به این .بفرستیم کمکی نیروي آوردن

 می فکر بود داده توضیح هلت چه نآ به ،که حاال .خاراند اي متفکرانه حالت با را اش چانه گیلن

 مرد چشمان به او .دهند انجام ستندتوان می که بود منطقی کار تنها این رسید می رظن به کرد،

 بعد .داد تکان ،کند می درك را موقعیت نآ که این مورد در ،موافقت به سري و شد خیره بزرگتر

 بر و کرده جمع هم را ها آن ویل شد متوجه که کند، ساماندهی را خودش وسایل تا برگشت

  :گفت او .زد هلت به لبخندي او .است بسته گیلن اسب زین روي

   .داره عمل ابتکار خیلی خودش از اون .توئه با حق - 

شان  دستورات داشتند همچنان دیگر رنجرهاي و شدند، رهسپار ،نآ از بعد کمی ،شان تایی سه

 .کردند می دریافت را

 بود رنجرها ي وظیفه این و نبود، کوچکی ي یفهظو رالوئنآ ارتش کردن تجهیز و کردن آماده

 به را پادشاهی بخش پنجاه هر از اولیه نیروهاي تا باشند آماده بعد ،کنند هماهنگ را نآ که

 به هلت و گیلن که این به توجه با .آورند گرد هم دور به 1اوثال هاي دشت در ،تجمیع ي نقطه

 نیروي کردن هماهنگ ي وظیفه تا بودند مجبور دیگر رنجرهاي رفتند، می کالکاراها جستجوي

   .دهند انجام هم را آنها هاي بخش هاي

 .کرد می هدایت غربی جنوب سمت به را آنها هلت و ،شد بدل و رد همراه سه بین کمی حرف

 تر مطیع و رام ،بود مقابلشان در که اي یفهظو اهمیت به توجه با ،ویل طبیعی کنجکاوي حتی

                                                
1  - Uthal
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 تاحیوان نآ از تصاویري احضار حال در هنشذ چشم راندند، می سکوت در که وقتی .بود شده

 شان ناپذیري شکست احتمال که موجوداتی -بود شکل بوزینه ظاهري با وحشی ي گونه خرس

   .هلت ايه مهارت با کسی براي حتی بود، شده اثبات خوبی به

 او .رفتند کنار ترسناك تصاویر ،آمد وجود به حرکتشان در نواختییک وقتی نهایت، در چه، اگر

 با او .بود کار در اي نقشه واقعاً اگر ،دارد سر در يا نقشه چه هلت بداند که بود شده کنجکاو

  :فتگ کمی اشتیاق

   کنیم؟ پیدا ور کالکاراها اون کجا هلت، امیدواري - 

 به هارنجر باش آماده حالت در داشتند آنها .شد خیره کنارش در جوانِ جدي صورت به هلت

 دقیقه بیست بعد راندند، می اسب رامآ چهارنعلی با که زین، روي بر دقیقه چهل رفتند، می پیش

 هیچ بدون مدتی ها اسب که دادند می زهااج و رفتند می پیش شانهای اسب جلوي که پیاده،

 .دادند می ادامه راهشان به تند روي پیاده یک در مردها و کنند، سفر پشتشان روي بر باري

 ،خشک گوشت از سریع اي وعده کردند، می استراحت ساعتی یک آنها ساعت، ارچه هر براي

   .خوابیدند می ساعتی یک هایشان شنل میان در و خوردند می را سفت نان و میوه

 استراحت وقت که گرفت تصمیم هلت و بردند می راه را ها داشتند اسبکه  بود مدتی حاال آنها

 به گیلن و ویل .رفت درختان از زار بیشه یک پناه به و کرد خارج جاده از را ابالرد او .است

 سوال جواب در لته .بچرند هایشان اسب که دادند زهااج و انداختند را افسارها رفتند، دنبالش

  :گفت ویل

 ونهاا آیا ببینم و بریم استراحتشون محل و لونه به که اینه کردم، فک بهش که راهی بهترین - 

   .نه یا هستن حوش و حول این

  :پرسید گیلن

   جا کجاست؟ اون دونی می تو - 

 ما .ان سنگی هاي فلوت پشت ،لیتارياس تشد در ییجا که داریم اینه که یاطالعات بهترین - 

 باید باشن، محل ونا در اونها اگه .کنیم می پیدا چی ببینم تا کنیم می بانی دیده اونجا بر و دور

 آوردن حرف به چه اگر .کنیم پیدا اطراف هاي دهکده در ور بز و گوسفند شدن گم از اي نشونه

 و ترین حرف کم دورانها، ي همه در دشت، ساکن مردم .ست دیگه مشکل یه ها روستایی اون

   .بودند آدمها ترین ساکت
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  :پرسید سفت نان از پر دهانی میان از ویل

  ؟ان چی سنگی هاي فلوت و کنی؟ می صحبت موردش در داري که چیه دشت این - 

  :گفت او به هلت

 وسیعی طور به درخت، کمی تعداد -پهناوره و وسیع ،مسطح ي منطقه یک لیتارياس دشت - 

 می جا اون در یشهمه باد میاد نظر به .هبلند هاي علف و ،برآمده سنگی هاي صخره از پوشیده

 انگیزه ماللت و افسرده محل یه اونجا .بري اونجا به سال از موقع چه که نداره اهمیتی هیچ وزه،

   .اونجاست از بخش ترین کننده افسرده سنگی هاي فلوت و

  :صحبت به کرد شروع ویل

  ... هستن چی اما - 

  .کرد کوتاهی مکث هلت اما

 یک دور به ایستاده سنگ سري یه اونها .دونه نمی واقعاً کسی هیچ ؟سنگی هاي فلوت این - 

 رفته فرو دشت شبخ بادخیزترین ي میانه در که شدند، ساخته باستانیان توسط که هستن دایره

 باد که شدند چیده طوري اونها اما ،نکرده کار وجودشون اصلی هدف روي هرگز کسی هیچ .اند

 هاي سوراخ از سري یه میان در و شه می منحرف و کنه می گیر وار دایره مکان اون میان در

 تولید دائمی خراش گوش و تیز صداي سري یه جوري این و .ره می فرو ها سنگ اون داخل

 نمی من عقل به چیزي فلوته، شبیه اونها صداي کنن می فک مردم چرا که این اما ،کنن می

 .بشنوي ورتر اون کیلومترها از رو اون تونی می و هناهماهنگ و ورآ وهم یصدای صدا، اون .رسه

 ادامه ها ساعت و ها ساعت اون و - شه می زاردهندهآ و کنه می ات خسته دقیقه، چند از بعد

   .داشت خواهد

 و آزاردهنده  تیز جیغ یه که هایی سنگ با ورآ ماللت و بادخیز دشت یک فکر .بود ساکت ویل

 بی او .کرد ناپدید را صرگاهیخورشید ع گرماي پاي رد آخرین ،کردند می منتشر ار پایان بی ي

 او .دنز اش شانه به اي ضربه دلگرمی براي تا شد خم جلو به و دید را حرکتش هلت .لرزید اراده

  :گفت

   .کنیم استراحت کمی بیاین حاال .نیست ، بدمیاد نظر به ي کهاونقدر چیزي هیچ !باش قوي - 

 بود، هلت با حق کرد، فکر ویل  .رسیدند سالیتاري دشت ي حومه به دوم روز ي همنی در آنها

 در ،ومترهالکی از بعد هاکیلومتر تا بایر هاي زمین .است کننده افسرده و پهناور مکان یه جا این
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 دائمی باد وزش توسط که ،بلند و تريسخاک پوشش نوع یک با که ،بود شده گسترده مقابلشان

   .بود شده پوشیده ،بودند شده خشک و شده خم

 و دائماً کرد، می پاك را شهامتشان باد .دارد زنده حضور کی هم بادد رسی می نظر به تقریباً

 خم مقابلش در راهش، سر در گرفته قرار بلند هاي علف و وزید می شرق از يتغییر هیچ بدون

  .کرد می جاروب را سالیتاري دشت مسطح و پست زمین که وقتی ،شدند می

 دو آن به ،بروند راه او پهلوي به پهلو بتوانند نهاآ تا کشید می را ابالرد افسار که حالی در ،هلت 

   :گفت

 باد این توي از وقتی .کنن می صداش 1سالیتاري دشت اونها چرا که نینیبب نتونی می حاال - 

 ون دستبهت هستین زمین روي زنده فرد تنها که این مثل احساسی ن،بیای بیرون سالم لعنتی

  .ده می

 .کرد می ناچیزي و کوچکی احساس ،تهی دشت نآ مقابل در او .داره حقیقت این کرد، رفک ویل

 در نهاآ که زرعی لم زمین آن .بود همراه ناتوانی و ضعف احساس با ،ناچیزي احساس آن و

 نیروهایی -بود اسرارآمیز نیروهاي حضور از سرنخی نظر به ،راندند می اسب بر سوار میانش

   .او هاي قابلیت از بزرگتر خیلی

 افسرده جو تاثیر تحت نظر به بود، شور و شر پر و گرم ،بشاش ،نرمال شرایط در که گیلن، حتی

 کم و سعبو طور همان ي،تغییر هیچ بدون هلت تنها .بود گرفته قرار مکان نآ سنگین و کننده

   .بود مانده باقی همیشه مثل ،حرف

 آنها نکمی در چیزي .شد آگاه کننده مضطرب حضوري از ویل راندند، می که حالی در رفته، رفته

 را آن ستتوان نمی او .کرد می ناراحت را او که چیزي .او هوشیار هاي حس از بیرون چیزي بود،

 چه و یدآ می کجا از که بگوید توانست نمی حتی ،کند شناسایی و کرده جدا پیرامونش محیط از

 شد، جا به جا زینش روي بر او .حاضر و حی داشت، وجود فقط حس آن .گیرد می خود به شکلی

 .ببیند را نآ منبع تواندب که این براي امیدي با ،کند نظاره را خالی افق تا ایستاد ها رکاب روي بر

  :گفت او .شد حرکاتش متوجه هلت

   .هستن ها سنگ اون منبعش .شدي متوجه هم تو - 

                                                
.است افتاده دور و پرت معنی بھ لغوی معنی در سالیتاری  -  1
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 چنان و ضعیف خیلی - دارد وجود صدایی که شد متوجه ویل بود، گفته را نآ هلت که االح و

 ذهنش در را اي زاردهندهآ حسی که طوري به ،دهد تشخیص را آن توانست نمی که پیوسته

 ،این شاید یا .شکمش ي میانه يله هاعض در ترس از ناشی گرفتگی یک و بود، شده سبب

 هاي فلوت شنوایی ي ناحیه در آنها که بود نآ خاطر به فقط ،بود گفته هلت که طور همان

 مجزا دیگر صداهاي از و داده تشخیص را نآ توانست می حاال چون .بودند گرفته قرار سنگی

   .کند

 می که طور همین .کرد می شفتهآ را ذهنش و بود گهماهننا موزیکال نت سري یک ،صدا آن

 اسلحه آن لمس و ،خزید ساکسش چاقوي ي دسته سمت به ناخودآگاه طور به چپش دست ،راند

   .راند او در آسودگی از حسی محکم و اطمینان قابل ي

 و بایر دشت نآ میان در پیشرویی هیچ که رسید نمی نظر به هرگز و راندند، ظهر از بعد تمام آنها

 پشت يها افق رسید نمی نظر به داشتند، برمی هایشان اسب که گامی هر با .باشند کرده تهی

 آن در نهاآ که بود نآ مثل این .باشند دهش دورتر یا و شده نزدیکتر ،کدام هیچ ،مقابلشان و سر

   .اشندب زدن جا در حال در پوچ دنیاي

 قوي ،رفتند می پیش وقتی ،رفته رفته بود، نهاآ با روز تمام سنگی هاي فلوت دائمی و تیز صداي

 ها ساعت .اند پیشرویی حال در کرد می ثابت نهاآ به که بود اي نشانه تنها این .شد می تر

 تحمل را آن که نیست آسان هیچ که، شد متوجه ویل و داشت ادامه چنان هم صدا و گذشتند

 یم نگه عصبی و زده هیجان دائم طور به را اوو  ،داد می استهالك را اعصابش صدا آن .کند

 او .کشید را ابالرد افسار هلت کرد، غربی افق در رفتن فرو به شروع خورشید که وقتی .داشت

  :کرد اعالن

 .بدیم ادامه تاریکی در ور ثابت مسیر یه که ممکنه غیر تقریباً .کنیم می استراحت شب براي - 

 یه توي راحتی به ما مسیر، یه گذاري نشانه براي ،سرزمین این در مشخصی طرح هیچ بدون

   .مچرخی می خودمون دور به و شیم می گرفتار دور

 کردن مسیر طی ها ساعت بود، می باید که طور همان .شدند پیاده هم دو آن ،خوشحالی با

 بانی دیده به کرد شروع ویل .بود کرده تهسخ را هایشان استخوان ،باش آماده حالت در و اجباري

بود هیزم دنبال به که حالی در بودند، کرده رشد دشت در که ،کوتاه ي بوته تعدادي اطراف. 

  :گفت او .داد تکان را سرش دارد، ذهن در چه او بود شده متوجه هلت، که
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 هم اي ایده هیچ و شیم می رویت دورتر مایلها از جوري اون ما .نیست کار در شییآت هیچ - 

   .پادب رو ما کی ممکنه که نداریم

  :گفت او .ریخت زمین روي بر ،بود کرده جمع که را هیزم از اي دسته و کرد، مکثی ویل

  کالکاراهاست؟ منظورت - 

   .انداخت باال اي شانه هلت

 کالکاراها پیمان هم اونها از بعضی که باشیم مطمئن تونیم نمی .دشت ساکن مردم یا اونها - 

 ممکنه نهایت در کردن، زندگی موجوداتی همچین یه دیوار به ردیوا اینها، ي همه از بعد .نباشن

 نمی ما و .کنی تضمین رو خودت امنیت که این براي فقط برسونه، اونها با همدستی به رو تو

   .پلکن می دشت توي هایی غریبه که بیفته زبونا سر حرف این بشیم باعث خوایم

 علف دسته یک با و تشگذا زمین روي بر را زین او .برداشت را کهرش، اسب ،1بلیز زین گیلن

  :پرسید او .کرد قشو را او آماده، خشک

   باشیم؟ شده دیده هم حاال همین ما کنی نمی فک که تو - 

   .کرد فکر ،دهد جواب نآ به که این از قبل ،پرسش آن روي بر ثانیه چند هلت

واقعاً  هاکالکارا که این مثالً - داره دووج جا این زیادي هاي ناشناخته .باشیم شده دیده ممکنه - 

 رو ما اونها از کدوم هیچ آیا نه، یا هستن اونها همدست دشت ساکن مردم آیا ،کردن لونه کجا

 بر رو فرض نه، یا شدیم دیده ندونم من که وقتی تا اما .نه یا دادن گزارش رو ما حضور و دیدن

   .نیست کار در شییتآ هیچ پس، .نشدیم دیده که ذاریم می این

  :گفت او .داد تکان موافقت به سري ،اکراه با ،گیلن

 چایی فنجون یه براي رو نفر یه تونم خوشحالی می با من که این فقط  .البته ،توه با حق - 

  .کشمب

  :گفت او به هلت

 انجام رو کار اون بشی مجبور نهایت در ممکنه و بجوشونی، رو اون تا کن روشن تیشآ یه - 

  .بدي

  

  

                                                
1  - Blaze
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 رنجرها بودند، تاخته اسب با که مسیري پیمایش از خسته .بود آور مالل و سرد کمپی جا آن

 سرد آب با را آن که سرد گوشت و خشک ي میوه نان، مرتبه دو خوردند، سردي غذایی وعده

 ي جیره آن ي مزه ي بی قیافه از داشت معنا تمام به ویل .بودند کرده یآبک نشای قمقمه

 گرفت عهده به را نگهبانی اولین هلت ،بعد .خورد می هم به حالش ندشتاد همراه به که ،خشک

   .خوابیدند و دپیچیدن هایشان شنل در را خودشان ویل و گیلن و

 در ویل هک نبود يدشوار دويار اولین این ،بود کرده شروع را اش موزشیآ ي که دوره وقتی از

 و ترق بخش رامشآ صداي از اي نشانه هیچ که بود بار اولین این اما .باشد وردهآ تاب آن برابر

   .بخوابند کنارش در بتوانند که ،گرم زغال از الیه یک حداقل یا نداشت، وجود آتش تروق

 ور حمله او به ناخودآگاهش ضمیر واسطه به که ،اي آزاردهنده ییرویاها با خوابید، ناآرام خیلی او

 ضمیر پشت درست که ترسناك و عجیب چیزهایی ور،آ وهم موجوداتی از رویاهایی - شدند

 توسط و کرد می حس را حضورشان که او، به نزدیک قدر آن اما بودند، بسته صف ناخودآگاهش

   .بود شده آشفته نهاآ
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 خوشحال ،شود بیدار اش نگهبانی نوبت براي تا داد تکان را او آرامی به هلت که وقتی تقریباً او

   .شد

 قبل از تر قوي حاال ،ها سنگ وار ناله هنگآ. داد می عبور ماه يجلو از سرعت به را ابرها باد

 ها سنگ آن یاآ بداند که بود کنجکاو و کرد می افسردگی احساس ،آن حضور از ویل .بود

 مقابل درشان، دور به دراز هاي علف .کنند نزار و افسرده را مردم چنین این که اند شده طراحی

   .کردند می هیس هیس دورافتاده و  تیز صداي نآ

 به تا داد می نشان را ارتفاع از اي زاویه که حالی در کرد، اشاره آسمان در اي نقطه به هلت

  :گفت موزشآکار به او .بماند ویل خاطر

   .بده نگهبانی که گیلنه نوبت رسید، نقطه اون به ماه که وقتی - 

 را شخشک هاي ماهیچه تا ایستاد داد و حرکتی را خودش و داد تکان موافقت به سري ویل

 مناسبی ي نقطه عنوان به هلت که اي بوته سمت به و برداشت را تیردانش کمان و او .بکشد

    .رفت ،بود کرده انتخاب نگهبانی براي

 -ایستادند، آنها همیشه ده نمی کمپ کنار در بازرو محل یک در ،نگهبانی موقع در رنجرها

 به ها غریبه طریق، نآ به .کردند می پیدا شدن پنهان براي مکانی و شدند می دور متري بیست

 از یکی این .باشند داشته را نهاآ دیدن احتمال که این بدون ،شدند می وارد اتراقشان محل

   .بود گرفته فرا اش آموزشی ي دوره ماه چند این در ویل که بود زیادي بسیار هاي مهارت

 او .داد قرار ،بود گرفته را کمان که دستی انگشتان بین را آنها و برداشت تیردان از پیکان دو او

 آنها به اگر .داشت می نگاه دست در گونه این را آنها ،اش نگهبانی چهارساعت آن دربایست  می

 که حرکتی - بردارد تیردانش از پیکان یک تا نبود نیاز اي اضافه حرکت هیچ کرد، می پیدا نیازي

   .کند آگاه را مهاجم بود ممکن

 درهم آن با و شد یکی بوته نامنظم شکل با همین براي ،کشید سرش بر را شنل کاله بعد

 موختهآ او به هلت که طور همان ،کرد می کاوش را کناري و گوشه هر ،چشمانش و سر .میختآ

 خارج تاریک افق سمت به اتراق محل نزدیک از دهد، ریتغی دائماًً را تمرکزش چطور که این ،بود

 ثابت خاص ي قهطمن یا فاصله و یک روي بر نگاهش طوري، این .بود دورشان به که کمپ از

  .وردآ می دست به اطرافش در حرکت و جنبش دیدن براي بهتري سنشا او و شد، نمی
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 را دورشان ي محوطه کل چرخید، می خودش دور به کامل دایره یک در رامیآ به او گاه، گه

 پنهان ،بود ممکن که جایی تا ،را حرکتش تا داد می انجام رامیآ بهرا  کار این و  کرد، می رصد

   .دارد نگه

 زمینه پشت یک ،ها علف میان در باد هیس هیس صداي و ها سنگ خراش گوش و تیز صداي

 خش خش - دیگر يهاصدا شنیدن به کرد شروع او اما .بود اطرافش يفضا در دائمی ي

 قلبش کدامشان، هر با .دیگر توضیح قابل غیر صداهاي و ها، علف میان در کوچک حیوانات

 کالکارا یک تواند می صدا این آیا بداند بود کنجکاو که حالی در افتاد، می تپش به قبل از سریعتر

   .خزد می دوستانش ي خفته پیکرهاي سمت به که کالکارایی باشد،

 .بشنود را وزن سنگین حیوان یک تنفس صداي تواند می که کرد متقاعد را خودش او بار، یک

 هایی حس با ،شد متوجه که وقتی تا ،انداخت چنگ گلویش به و کرد بلند سر وجودش در ترس

 همراهانش آرام تنفس صداي واقعاً دتوان می او حساسیتشان رسیدند، درجه و حد باالترین به که

  .بشنود خواب در را

 به ،ست مرئینا انسانی هر چشمان برابر در ،طرفش هر در متر پنج هر از که تسدان می او 

 به فقط هاکالکارا آیا که بود کنجکاو اما .اطرافش در بوته آن شکل و ،ها سایه ،شنل وجود لطف

 کجا در دشمن یک ،بگوید نهاآ به که اشتندد دیگري هاي حس نهاآ شاید .اند متکی شان بینایی

 هاي علف میان در شدند، می نزدیکتر داشتند آنها حاال، همین شاید، .است شده پنهان بوته یک

  ...کنند حمله که بودند مادهآ بودند، پنهان دراز ي دهنجنب

 سنگی هاي فلوت ي آزاردهنده آهنگ آن تحمل ي واسطه به همکنون ، کههایش عصب

 ،را جدیدي صداي هر منبع و بچرخد دورش به تا کردند مجبور را او بودند، محکم و کشیده

 را خودش ،او .کند هویدا را خودش باید نآ انجام براي دانست می اما .بیابد شنید، را آن که وقتی

 صدا کرد می فکر که جهتی به  رو که وقتی تا ،بچرخد دقت کند، با حرکت رامیآ به تا کرد وادار

 ارزیابی ،کند پوشی چشم نآ از که این از قبل ،را خطري نوع هر وباشد،  داشته یدآ می جا نآ از

   .کند

 می حرکت سرعت به که ییابرها جز به ندید، هیچ او نگهبانی، زاي استرس ساعات نآ در

 ماه که وقتی .بود کرده احاطه را نهاآ که ،مواج علف از دریایی و ،رفت می فرو که یماه کردند،

 تا کرد بیدار را گیلن او .بود مدهآ در پا از روحی و جسمی نظر از او رسید، مقررش محل به
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 خسته .نبود کار در رویایی بار این .رفت فرو شنلش میان به دوباره بعد گیرد، برعهده را نگهبانی

   .ریختند فرو دم سپیده خاکستري انوار که وقتی تا ،خوابید عمیق کوفته، و

 از خاکستري و رآو شگفت کامل ي دایره یک - دیدند صبح ي نیمه در را سنگی هاي فلوت آنها

 .بودند ایستاده دشت در سرباالیی یک باالي در که ،کوچک گرانیتی ي یکپارچه هاي سنگ

 قرار ها سنگ ي کناره از دورترکمی  یا و يکیلومتر یک در  سواران را آن ،شان انتخابی مسیر

 در که بود، بلندتر حتی حاال کننده افسرده صداي .بود قانع نزدیکی قدر همین به ویل و بود داده

   .بود جریان در باد حرکت با و کرد می افول باد

  :گفت مزاح و ترشرویی با گیلن

   .بشکافم هم از رو لبش دارم قصد ببینم، که رو بعدي زن فلوت - 

 بعد ها ساعت شد، دیدهورن در هایشان اسب هاي سم زیر در ، کیلومترهاراندند اسب بر سوار آنها

 دیدن، براي چیزي هیچ بدون ،گذشتند می شکل همان به دیگري از بعد یکی درست ساعتها، از

 می نگه عصبی و هوشیار را آنها و بود، سرشان پشت در ها سنگ ضعیف ي زوزه همیشه و

   .داشت

 ریزنقش، .برآورد سر ورتر نآ متر پنجاه ايه علف میان از ناگهان به نشینان، دشت از یکی

 اش شانه روي براي که ،نخورده شانه و بلند بسیار موهایی با و ،مندرس یهای لباس در ملبس

   .زد زل هاآن به ثانیه چندین شیفته چشمانی با او بود، ویزانآ

 شد خم ،چرخید يکنار به مرد آن و، یافت بهبود شحضور ناگهانی شوك از سختی به ،ویل قلب

 در و بود، شده ناپدید او ثانیه، چند در .رفت فرو آنها میان در نظر به و دوید ها علف میان به و

   .بود رفته فرو ها علف میان

 و کرد انتخاب پیکانی فوراً .کرد توقف اما کند، تعقیب را او تا بتازاند را ابالرد خواست می هلت

 شد، شلیک مادهآ هم گیلن .نشد کشیده اش چله اما ،کرد جانشانی کمانش ي چله در را آن

 رنجر به يکنجکاو با و کرد آماده را پیکانش هم او .بود سریع و تند هلت ي اندازه به واکنشش

  :گفت او .انداخت باال اي شانه هلت .شد خیره ارشد

 اون تونیم نمی ما اما .کنه خبر رو راهالکاکا رفت اون شاید یا .باشه نداشته معنی هیچ ممکنه - 

   .بکشیم مون ظن خاطر به رو
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 در که استرسی کردن رها خاطر به بیشتر فرستاد، بیرون کوتاه و مانند پارس اي خنده گیلن

  :گفت او .بود کرده حس مرد نآ ي تظرهنم غیر حضور ي نتیجه

   .رو ما اونها یا کنیم پیدا رو کالکاراها ما چه .باشه نداشته تفاوتی هیچ کنم فک - 

 طبعی به شوخ واکنش در اي نشانه هیچ نوبد ،شد ثابت گیلن روي بر اي لحظه هلت چشمان

  :گفت او .اش

   .داره وجود زیادي تفاوت گیلن، کن، باور - 

 راه زنان قدم، بلند علف میان در رامیآ به را اسبانشان و کشیدند دست منظم تاختن نآ از آنها

 سودگیآ باعث بسیار که ،دبو شدن کرده محو به شروع ها سنگ صداي سرشان، پشت .بردند

   .کند می دور نهاآ از را ها فلوت نآ صداي باد که فهمید، او حاال، .شد ویل

 در سوالی .زندگی از نشانی هیچ بدون بود، گذشته نشین دشت آن ناگهانی حضور از زمانی مدت

  :گفت زمایشیآ طور به او .کرد می کالفه را ویل داشت ازظهر بعد آن تمام

  هلت؟ - 

 ابروهایش و کرد نگاه او به رنجر .باشد کتاس که دهد دستور لته که نبود مطمئن که حالی در

   .داد ادامه ویل همین براي بدهد، را شسواالت شده جواب دهامآ که آن ي نشانه به ،رفت باال

  چیه؟ دنبال اون؟ گرفته خدمت به رو کالکاراها مرگارث چرا کنی می فک تو - 

 .داد نظم افکارش به ،دادن جواب از قبل او .است جواب منتظر هم گیلن که شد متوجه هلت

 شواهد و اتسیحد به قدر این جوابش که وقتی ورد،آ زبان به را افکارش که داشت اکراه کمی

  :داد جواب رامیآ به او .بود متکی

 و قطعی جواب یه بهت تونم نمی من ده؟ می انجام رو کارا این چرا مرگارث که دونه می کی - 

 که چیزیه اون و کنم می فک که چیزیه اون بگم بهت تونم می که اونچه ي همه .بدم مسلم

   .کنه می فک موردش در هم کراولی

 شد می منتظرشان، هاي حالت روي از وضوح، به .کرد همراهش دو به نگاهی سرعت به او

 به او .بپذیرند قطعی و مسلم حقیقتی همچون ،را او ي نظریه هر تا اند مادهآ آنها که فهمید

 می بودي، داده و انجامر درست کار همیشه این براي شدن عروفم گاهی کرد، فکر تلخی

  :داد ادامه او .باشد شتاندو بر سنگینی بار توانست

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

 که شنیدیم ما و راهند در ورگالها .واضحه خیلی که قدرش این .رومونه پیش جنگ یه - 

   .هبود تماس در 1نیاكر با مرگارث

 که داند می گیلن ،دانست می او .دید ،برگرفت در را ویل صورت که ،را سردرگمی حالت او

   .کیست نیاكر

   .3دریایی هايگرگ -ها اسکاندي از ارشد، ي فرمانده یک مثل، چیزي یه ه،2رجارلبِاُ یه نیاكر - 

  :داد ادامه و دید را درك از سریع ردي او

 منابعمون ي همه به ما و یم،کرد مقابله اون با که هقبلی جنگ از بزرگتر جنگ این وضوح به - 

 کنم می فک من .کنن هدایت رو ما که ،مون فرماندهان بهترین ي ههم و داشت، خواهیم نیاز

 با ،کنه می دنبال رو ما کردن ضعیفي ت نقشه داره او .داره ذهن در مرگارث که چیزیه این

 لریاك، و ارتش، ارشد نورثلت، فرمانده .ماندهانمونرف و رهبرها کشتن برايها کالکارا داشتن

 می که هستند دیگري مردان مطمئناً .رفتند دست از حاالم همین ،نظام سوار ي فرمانده بهترین

 سري یه دهند، می رخ تغییرات این که یزمان مدت در اما کنن، پر رو هااون موقعیت تونن

 می فک من .کمتر اتحاد و همبستگینا سري یهداشت،  خواهند وجود همیشگی يها آشفتگی

   .ارهد وجود مرگارث ي نقشه پشت که چیزیه این کنم

  :گفت انهتفکرم یحالت با گیلن

 قبلی ي دفعه در مرگارث شکست در ،مردا اون دوي هر .داره وجود هم دیگه ي جنبه یه - 

 هم انتقام حال همین در و ،کنه می نابود رو ما فرماندهی ساختار داره اون .شتندا موثري نقش

   .گیره می

   .داد تکان موافقت به سري هلت

   .قویه خیلی ي مرگارث، انتقام انگیزه اي مثل ذهن پیچیده به توجه با و .درسته هم این البته، - 

  :پرسید ویل

  باشه؟ راه در بیشتري کشتار که کنی می فک تو پس - 

  .شد خیره او به راسخ و محکم نگاهی با هلت و

                                                
1  - Ragnak
2  - Oberjarl
3  - the sea wolves
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 هدف سمت به رو اونها دوبار مرگارث .باشه کار در بیشتري هايقصد سو کنم فک می من - 

 .نرن بقیه دنبال هب اونها که بینم نمی دلیلی هیچ .شدند موفق اونها و فرستاده بیرون هایی

 بارون شاید، یا .شاید پادشاه، خود .داره دلیل یهپادشا این  در زیادي افراد از تنفر براي مرگارث

   .شده مرگارث شرنج باعث جنگ خرینآ اون توي - ارالد

 که را چه نآ داشت او تو، طور همین و، کرد رفک ،استادش براي ترس از ناگهانی پرتویی با ویل،

 باشد، کالکاراها براي هدف یک است ممکن هم هلت که این ،وردآ می زبانبه بود فکرش در

 رنجر از داشت گیلن .است آگاه حقیقت این از خوبی به هلت خود احتماالً که شد متوجه بعد

   .پرسید می دیگري سوال تربزرگ

 دنبال به چرا گردن؟ برمی گاهشون مخفی به دارن کالکاراها چرا .فهمم نمی رو چیزي یه - 

  رن؟ نمی بعدیشون قربانی

  :گفت نهاآ به هلت

 و رحم بی و وحشی اونها .داریم اختیار در ما که هاندکی بسیار هاي مزیت از یکی این کنم فک - 

 اونها به .هستند اي ساده مغزهاي داراي کامالً اونها .نیستند انسان اما .هستند ورگالها از باهوشتر

 سو اون در خودشون یا کشت، خواهند و کرد هنداخو شکار رو اون اونها و بده، نشون ینقربا یه

 بین .بگیرن رو قربانی یه رد نتون می تنها خاص، زمان یک در اما .مرد خواهند قصد

 رو اونها- زیردستانش از یکی یا -مرگارث بعد .گردن برمی شون لونه به اونها کشتارهاشون،

 بزرگمون هاي امیدواري از یکی .میآن بیرون دوباره اونها و کنن می آماده بعدي قربانی براي

 هدفی اگه یا ،باشه شده داده بهشون جدیدي هدف اگه ،بگیریم رو جلوشون راه توي که اینه

   .بکشیم شون لونه توي رو اونها  ،باشن نداشته

 ،بود شده گسترده مقابلشان در که ،گیاهی پوشش بدون و دشت تهی به بار هزارمین براي ویل

 قربانی با حاال همین شاید بودند، منتظر ترسناك موجود دو نجا،آ از بیرون جایی یک .کرد نگاه

  :گفت او .کرد متوقف را افکارش قطار هلت صداي .هنذ در جدیدي

   .کنیم اتراق جا این بهتره .کنه می غروب داره خورشید - 

 اسب تا کردند شل را ها اسب کمر دور بندهاي و شدند، پیاده هایشان زین روي از سختی به آنها

  :گفت ،کرد می نگاه اطرافشان و دور به که حالی در، گیلن .باشند راحتتر کمی هایشان
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 اي دیگه ي نقطه هر خوبی به اي نقطه هر .داره وجود لعنتی محل این مورد در چیزي یه - 

   .قبلیه بدي همون به یا .مناسبه زدن اردو براي

 زد، کنار را شنل او .شد بیدار رویا بدون خواب کی از اش شانه با هلت دست تماس با ویل

 یک از بیشتر توانست نمی او .کرد اخم و کرد داشت، قرار کوتاه يا فاصله در که ،ماه به نگاهی

 را انگشتش و ،کرد متوقف را او هلت اما بگوید، را نآ که کرد شروع او .باشد خوابیده ساعت

 همکنون گیلن که شد متوجه و کرد اطراف به نگاهی ویل .گذاشت لبانش روي بر سکوت براي

 نهاآ که سمتی به بود، چرخیده شرقی شمال سمت به سرش ایستاده، او سر باالي و است، بیدار

   .کرد می گوش و بودند، دهآم نآ از

 .کند جلوگیري اضافه صداي و سر ایجاد از تا کرد می حرکت دقت با شد، بلند پا روي بر ویل

 کار در آنی خطري شد متوجه که وقتی اما رفت، هایش اسلحه سمت به خودکار طور به دستانش

 و برد باال را دستش هلت بعد .کردند می گوش مشتاقانه داشتند دیگر مرد دو .شد آسوده ،نیست

  :گفت امیآر به او .کرد اشاره شمال سمت به

   .شد شروع دوباره - 

 و ،شنید ها علف میان در باد خش خش و سنگی هاي فلوت صداي يباال بر را صدا آن ویل بعد

 و کرد می ناله که ،باال بم و زیر با ،ي حیوانی زوزه يصدا .شد منجمد هایش رگ در نخو

 سمتشان به هیوال یک گلوي از باد توسط که ،انسانی غیر صداي یک .شد می بلندتر صدایش

  .شد می وردهآ

 این دانست می ویل شود، گفته که آن بدون .داد پاسخ اولی به دیگري ي زوزه بعدتر، ثانیه چند

  :گفت درهم یحالت با هلت .دارند مفهومی چه صداها

   .شکارن راه در و دارن جدیدي هدف اونها .هستن کالکاراها اونها - 
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 فرو شمال در رفته رفته ،کالکاراها شکار هاي زوزه و ،ندرا گذراند خواب بدون شبی ،همراه سه

 اسب کرد، حرکت بلیز زین سمت به گیلن شنیدند، را صداها آنبار اولین براي که وقتی .نشست

 اي اشاره هلت چه، اگر .کشید می خرناس عصبی حالتی با ،جانور دو آن ي زوزه ترسِ از شکهر

  :گفت کوتاه خیلی ،او .کرد شکردن متوقف براي

 منتظر ،روز روشنایی پرتو اولین زدن سر تابرم،  تاموجود اون تاریکی دنبال توي مندار قصد - 

   .کنیم می دنبال رو ردشون بعدش مونیم، می

 آنها ردگیري کردند، نمی ردپایشان کردن پنهان براي تالشی هیچ کالکاراها ،وضوح به ،چون

 و بود، شکسته و شده خم سنگین بدن دو توسط بلند، بسیار علف پوشش آن .بود آسان بسیار

 که را ردي اولین ،هلت .داشت اشاره شرق شمال - شرق سمت به که بود کرده ایجاد را مسیري

 حدود یافت، را دومی گیلن دقیقه، چند از بعد کرد، پیدا ،بود گذاشته جا به هیوال دو نآ از یکی

 یک موقعیت در توانست که می نزدیک قدر آن -نآ با يزموا ،چپ سمت به کیلومتر چهارم یک

 اگر احیاناً که ،داشت فاصله اولی از کافی ي اندازه به اما ورد،آ فراهم پشتیبانی نوع یک ،حمله

   .کند اجتناب نآ از بتواند بود، شده گذاشته کار برادرش براي اي تله
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 گیلن به او .گرفت تصمیمی بعد گرفت، نظر زیر دقت با لحظه چند براي را شانموقعیت هلت

  :گفت

 دو اونها بشم مطمئن خوام می .کنیم می دنبال رو یکی این منم و ویل .بمون دومی با تو - 

  .نوسرم پشت به ،برگرده عقب به اونها از یکی خوام نمی .دارن سمت همون به رو ،شون تایی

  :پرسید دارد، نگه عالقه بی و محکم را صدایش تا کرد می سعی سختی به که حالی در ،ویل

  اینجاییم؟ ما دونن می اونها کنی می فک تو - 

 هشدار اونها به تا بوده فراهم کافی وقت ،میدید که مرد اون براي .باشن فهمیده تونن می - 

 مدهاو بیرون بعدیشون تعملیا براي هاناو و باشه تصادفی فقط اینها ي همه ممکنه یا .بده

   .باشن

 و سمت نآ از یکی به اي، چاره هیچ بدون انداخت، شکسته هاي علف به کوتاهی نگاه هلت

  .تبرگش گیلن سمت به دوباره او و، کرد می حرکت ثابت سوي

 حاالت به و باش، مراقب و دار نگه باز رو چشمات صورت، هر در .دارن هدفی یه مطمئناً اونها - 

 نمی ما .میشن اونها حضور متوجه ،بشیم متوجه ما که این از قبل ها اسب .باش داشته توجه بلیز

   .یمشب گاه کمین یه وارد یا بیفتیم، تله یه توي که خوایم

 .برگردد دوم پاي رد آن سمت به تا شد دور و چرخاند را بلیز و ،داد تکان موافقت به سري گیلن

 سویی و سمت که حالی در کردند، پیشرویی به عشرو رنجر هس هلت، سمت از دستی ي اشاره با

  :گفت ویل به هلت .کردند می دنبال را ،بودند گرفته پیش در کالکاراها که

  .باشه امون در که باش گیلن مراقب تو هستم، پا رد مراقب من - 

 نهاآ با و بود طرفتر نآ متري دویست او ،کرد معطوف قامت بلند رنجر به را اش توجه ویل

 بلند علف در بدنش پایینی ي نیمه بود، هویدا بلیز باالي به شانه از تنها .کرد می پیشرویی

 اسب هم و سوار هم و  شد، می لئحا بینشان ،مکان نآ در اندازي گاه، دستگه .بود شده پنهان

 رفته فرو زمین دل به که گیلن وقتی ،ویل ،افتاد اتفاق این که بار اولین و کرد، خارج دیدش از را

   .داد نشان واکنش ترس از یجیغ با ،بود

 لحظه، همان در اما بود، شدن رها راه نیمه در ،کمان در پیکان یک برگشت، سرعت به هلت

 .نبودند آگاه ،بودند شده سببشم که ترسناکی ي لحظه از نظر به شدند، ظاهر دوباره بلیز و گیلن

  :گفت لب زیر ویل
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   .متاسفم - 

 با هلت .شود غالب او بر ترسش بود داده اجازه که این ،بود عصبانی خودش دست از که حالی در

  :گفت یکنواختی حالت با او .کرد بررسی را او زیرکی

   .بدونم بدي ، اجازهداره وجود مشکلی کنی می فک که وقتی هر دم می ترجیح .نیست چیزي - 

 ویل ،بود هزد فریاد هشدار براي که ،اشتباه بار یک با که این ،بود آگاه نآ از خوبی به هلت

 براي توانست می این و ،باشد داشته اکراه بعدي ي دفعه رد دادن نشان واکنش براي بود ممکن

  :گفت هلت .باشد خطرناك و مهلک آنها ي همه

   .بگو بهم ،شد ظاهر دوباره هم وقتی و .بگو بهم ،شد خارج دیدت از گیلن که وقتی هر - 

   .کرد می درك را استادش استدالل که حالی در داد، تکان موافقت به سري ویل

 تیز ي ناله ،شدند نزدیک سنگی ي دایره نآ به دوباره که وقتی و ،ندداد ادامه پیشرویی به آنها و

 ها سنگ آن کنار از نزدیکتر خیلی آنها بار، این .پیچید گوششان ها در فلوت خراش گوش و

 می حرکت قسمت همان سمت به درست کالکاراها ،نظر به شد، متوجه ویل ،کردند می عبور

 می گذاري هنشان ویل متناوب گزارشات با مسیرشان ،ندراند می را شانهای اسب که وقتی .کردند

   .شد

   .بینمش می دوباره خب، خیلی ... رفته هنوز ...رفت اون - 

 .بود نامرئی بلند هاي علف مواج پوشش زیر در واقعی معناي به ،زمین روي هاي نشیب و فراز

 او یا ،کند می عبور تورفتگی یک از که است گیلن این آیا که نبود نئمطم هرگز ویل حقیقت، در

   .بود دو هر از ترکیبی این ،اغلب .هلت و

 .نشدند ظاهر ،همیشگی ي ثانیه چند مدت آن در و رفتند، در نگاهش زیر از بلیز و گیلن بار، یک

  :داد گزارش ویل

  ....ببینم رو اون تونم نمی - 

  :بعد

   .... نیست ازش اي نشونه هیچ ....نیست دید در هنوز ...نیست دمدی در هنوز - 

 می کاوش را چپشان سمت زمین چشمانش بود، آماده کمانش ، دوبارهکرد متوقف را ابالرد ،هلت

 به مکثی .صعودي تنُ سه با زد، تیز سوت سه او .شود ظاهر دوباره گیلن تا بودند منتظر و ،کرد

 به که ،نزولی یترتیب با ،نت سه همان بار این آمد، نآ جواب در سوت سري یک بعد مد،آ وجود
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 همان به ،شد ظاهر لنیگ وقت همان در درست و برآورد آسودگی از آهی ویل .شد شنیده وضوح

یک  با ،کرد اش شده بلند بازوي دو هر با بزرگی ي اشاره و کرد، رو نهاآ به او .زنده صورت،

  چیه؟ مشکل :واضح پرسش

   .دادند ادامه نهاآ و ،کرد نیست کار در مشکلی که این براي اي اشاره هلت

 و او که کالکارایی .بود مراقب بیشتر و بیشتر هلت شدند، نزدیکتر سنگی هاي فلوت به وقتی

 را ابالرد افسار او .داشت سنگی دایره نآ سمت به رو درست بودند، اش گیري رد حال در یلو

 خاکستري هاي سنگ آن ،مصممانه که حالی در ساخت، چشمانش براي بانی سایه و کشید،

 دراز کالکارا که این از اي نشانه یا ،بود جنبشی یا حرکت دنبال به کرد، می بررسی را آور لتمال

  :گفت او .بیندازد تله به را ها نآ تا ،منتظر ،باشد کشیده

 لعنتی موجود این براي شانسی هیچ ه،کوتاه پوشش یه فقط این ،دورمون به ها مایل براي - 

 یک با بتونیم کنم، فک .اشهب منتظرمون کرده، کمین محلی در جا اون بتونه که ونهم ینم باقی

   .بریم پیش به ،بیشتر دقت کمی

 تا د،شدن پخش بعد .داد توضیح شبرای را موقعیت و بپیوندد نهاآ به تا کرد گیلن به اي اشاره او

 می متفاوت جهت سه به رامیآ به و کنند، ایجاد ها سنگ دور به وسیع ي کننده محاط فُرم یک

  .کردند می چک واکنشی هر براي را هایشان سبا ،شدند می تر نزدیک که وقتی راندند، و

 يها سوراخ در باد نزدیک و جنجالی ي ناله چه اگر بود، خالی ها سنگ بین ي محوطه اما 

 از مانده جا مشخص ردپاهاي به و گزید، را لبش تفکر با هلت .بود ناپذیر تحمل تقریباً ها فلوت

  :گفت سرانجام او .بود شده خیره علف دریاي آن میان در ،کالکارا دو

 مقابلمون در متري صد چند از رو ردپاهاشون تونیم می که وقتی تا .برتمون می دور خیلی این - 

 از بیشتر براي هاردپا که زمانی یا ،رسیدیم تپه یک به که وقتی و  .کنیم می حرکت تندتر ببینیم،

   .کنیم می کند رو ، حرکتموننباشند رویت قابل متر پنجاه

 به را هایشان اسب آنها .برگشت قبلی فرم آن در موقعیتش به و داد تکان موافقت به سري گیلن

 توانست می که رنجر هاي اسب براي سریع تاز و تاخت یک راندند، سریع چهارنعل یک

 که وقتی و کرد، ظحف گیلن روي بر را نگاهش ،ویل .بردارد مقابلشان از سرعت را به کیلومترها

 کند را حرکت آنها و ،زد می سوت گیلن یا و هلت ،کدام هر شد، می کوچک رویت قابل پايرد

   .شود گسترده مقابلشان در زمین دوباره تا کردند می
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 شب در قاتل دو آن کردن دنبال از هنوز هلت .کردند اتراق دوباره ها شد، آن شب دوباره وقتی

 .است رویت قابل راحتی به ردشان که بود این اش معنی که ،ماه وجود با حتی کرد، می اجتناب

  :گفت او

 خوام می هشیاري عالمه یه .بیان در سرمون پشت از که راحته خیلی اونها تاریکی براي توي - 

   .اومدن مونسمت به سرانجام اونها که وقتی

  :پرسید ویل

  میان؟ مون سمت به ها اون کنی می فک تو - 

  ".اومدند اگه "بود نگفته و "اومدن نهااو وقتی " بود گفته هلت که بود شده متوجه و

  :گفت او .زد لبخند جوانش کارآموز کردن رامآ براي رنجر

 اون .کنه حمله بهت خواد می و ،اونجایی تو دونه می دشمن که بزار این بر رو فرض همیشه - 

   .کنی دوري ناخوشایند هاي غافلگیري از که مراقبی تو طوري،

   .زد لبخند پسر ساختن مطمئن براي درهم حالتی با او

    .نیستند کننده غافلگیر حداقل اما بود، خواهند ناخوشایند همچنانها اون - 

 که وقتی تنها و کردند، حرکت سرعت همان با گرفتند، را ردشان دیگر بار یک آنهاصبح،  در

 عصر یلااو در اما .راندند می رامآ شتند،اند ،بود هنپ مقابلشان در که زمینی از ،واضحی دید چهی

 تانسکوه شمال در جنگلی، ي منطقه میان به دیگر بار یک و ،بودند رسیده دشت ي لبه به آنها

   .راندند ،شب و باران هاي

 باز ي محوطه در که ،پخش فرم نآ در دیگر و اند، پیوسته هم به کالکارا دو شدند متوجه جاآن

 – شرق ماند، باقی همان مسیرشان انتخاب اما .نکردند ، حرکتبودند داده ادامه نآ به دشت

 را ابالرد افسار هلت که این از قبل کردند، دنبال را مسیر نساعتی ای براي رنجر سه .شرق شمال

  .شوند پیاده اسب گفتگو از یک براي که کرد شارها و کشید

 جمع ،بود کرده باز ها علف روي بر هلت که ،پادشاهی سرزمین کل از يا نقشه دور به آنها

 .کنند جلوگیري نقشه هاي گوشه شدن جمع دوباره از تا کردند استفاده ها وزن پیکان از شدند،

  :گفت هلت

 یه هنوز اونها اما .کردیم جبران رو اونها به رسیدن براي زمان کمی ردشون، ما یه به توجه با - 

   .کنن می دنبال اونها که مسیریه این حاال، .هستن ما از جلوتر کامل روز نصف
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 با و گذاشت، نقشه روي بر آن ،داد حرکت نقشه روي بر را آن و برداشت دیگري پیکان او

 گذشته بش و روز دو در که ،کالکاراها که سمتی به پیکان آن همین براي ،رفت نشانه نوکش

   .کرد می اشاره ،بودند کرده دنبال

 داره وجود اهمیت با مکان دو تنها برن، سمتی این اونا اگه ببینین، یننتو می که طور همون - 

  .برن سمت اون به تونن می اونها که

   .کرد اشاره نقشه روي در مکانی به او 

   .رالوئنآ قصر خود شمال، متس به اون از جلوتر یا .نگرال هاي ویرانه - اینجا - 

  :گفت او .کشید يتیز و تند نفس گیلن

  برن؟  دانکن شاه کشتن کنن براي جرات اونها کنی نمی فک که تو آرالوئن؟ قصر - 

  :داد جواب او .داد تکان نه عالمت به را سرش و شد خیره او هلت به

 نصف و نداریم، اطالعات موجودات این مورد در کافی ي اندازه به ما .دونم نمی واقعاً من - 

 یه این که کنی تایید باید اما .ست ورهطاس و افسانه احتماالً ،دونیم می کنیم می فک که چیزایی

   .نبوده بیزار چیزي همچین یه از هرگز مرگارث و - هنرنمایی یه - ست جسورانه ي حمله

 به شان کنونی موقعیت از خط یک بعد کنند، هضم را فرضیات آن تا داد بقیه به فرصتی او

   .کشید غرب شمال سمت

 اسب روز یه شاید .ردمونته قصر اینجا کنین، نگاه .کنم می فک بهش دارم که چیزي حاال، - 

   .باشه الزم اینجا به براي رسیدن روزم و بعد یه ،رفتن براي سواري

 کرده مشخص نقشه روي بر که ،گرالن هاي ، به ویرانهغرب شمال در ردمونت، از خط یک او

   .کشید ،بود

 کمتر در تونه می کنه، استفاده اسب تا دو از و کنه، سواري اسب توقفی هیچ بدون که نفر، یه - 

 اگه .ها هونویر اون به کنه، هدایت اینجا به رو سرردنی و بارون بعد و بره، ردمونت به روز یه از

 جا اون .بگیریم ور اونها جلوي اینجا بتونیم ممکنه بدن، ادامه ،دارن که سرعتی اون به کالکاراها

 می کنارمون، در ردنی و ارالد مثل جنگاور تا دو با و .ممکنه کار این انجام اما ،نزدیکه خیلی

   .همیشه براي بار یک ،باشیم داشته لعنتی موجودات این کردن متوقف براي بهتري شانس تونیم

  .دوید حرفش میان به گیلن

  برونه؟ رو اسب تا دو رفن یه گفتی تو هلت، لحظه یه - 
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 در که را چه آن همکنون جوانتر رنجر که ببیند توانست می او .شد خیره گیلن چشمان هلت به

  :گفت او .کرده بینی غیب دارد شذهن

 ویل به رو بلیز تو خوام می .کنه سفر تر سریع تونه می بینمون در سبکترین و .گیلن درسته، - 

 رو کار این تونه می بشه، جا به جا پیوسته طور به ،تو اسب و تاگ بین اون اگه .کنی واگذار

   .بده انجام موقع به درست

 ایده از يرنجر هیچ .کرد می درك کامالً را آن و ببیند گیلن صورت در را اکراه توانست می او

 ،لحظه همان در اما .دیگر رنجر کی حتی - مدآ نمی خوشش دیگر فردي به اسبش يواگذار ي

 را سکوت جوانتر مرد تا بود منتظر هلت .شد ،بود پیشنهاد نآ پشت در که منطقی متوجه گیلن

 داشت که ولیتئمس آن اهمیت از گاهیآ با چشمانش کرد، می نظاره را مرد دو نآ ویل و بشکند،

   .بود شده گشاد ،شد می واگذار او به

  :گفت او .شکست را وتکس گیلن ،اکراه با سرانجام

  کنم؟ کار چی من خواي می تو بعدش، .باشه منطقی کنم فک - 

  :گفت ،داد می قرار زینش کیف در و کرد می جمع را نقشه آن که حالی در ،سرزندگی با هلت

 و بگیر رو اون کنی، جور جایی هر از اسب یه تونستی اگه .کنی می دنبال رو من پیاده پاي تو - 

 جا اون رو کالکاراها ما ،اگه .باشه گرالن توي مون وعده صورت، این غیر در .بیا من دنبال به

 کردن تعقیب به برسی، بهم تو که وقتی تا من .بلیز با بمونه، منتظرت تونه می ویل کردیم، گم

   .دم می ادامه کالکاراها

 عالقه از موجی داد، انجام را کار این گیلن که وقتی .داد تکان موافقت به سري رضایت با گیلن،

 کرده درك را اش پیشنهادي طرح گیلن که وقتی ،گرفت بر در را هلت وجود گیلن، به نسبت

   :گفت تاسف، با بیشتر گیلن، .بود نیاورده رو اعتراض یا کردن بحث به ،طریقی هیچ به بود،

  بیاد؟ کار به من ششمشیر ممکنه که گفتی فک کنم - 

  :داد جواب هلت

 به رو پوش زره دندون تا ي شوالیه تا دو که ده می رو شانس این من به ،کار گفتم، اما این - 

   .کالکاراهاست با مبارزه براي راه بهترین این که دونی می تو و .نیزه و تبرزین با رم،ابی اینجا

  :گفت گیلن

  .درسته - 
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   .انداخت اسب گردن دور به را آن و آورد مبه را ها دهنه ،گرفت را بلیز افسار بعد

  :گفت ویل به او

 هیچ بدون اون .ده می استراحت براي فرصتی بلیز به این .کنی شروع تاگ با بهتره تو - 

 این مثل رو دهنه و افسار .رونی می رو زیبل وقتی ،تاگ طور همون و ،میاد دنبالت به يافسار

   .هکن نمی گیر چیزي به و همون نمی آویزون طوري این بنداز، تاگ گردن روي بر و ببند

   .وردآ یاد به را چیزي ناگهان که برگشتن، هلت سمت به کرد شروع او

  ؟1اي قهوه چشمان بگی شهاب یادت بشی سوارش بخواي بار اولین براي که این از قبل بله، اُه، - 

  :کرد تکرار ویل

   .اي قهوه چشمان - 

   .بگیرد را زدنش لبخند جلو نتوانست گیلن و

   .اسبه به ،نه من به - 

 را آنها سرعت به ،هلت بعد .زدند لبخند همگی آنها و بود رنجرها میان در قدیمی جک یک این

   .برگرداند سرکارشان به

   کنی؟ پیدا ردمونت به رو راهت تونی می که مطمئنی ویل؟ - 

 ي نقشه از کپی یک که جیبی آن ،کرد لمس را شجیب ،او .داد تکان موافقت به سري ویل

  :گفت محکم او .کرد نگاه خورشید سمت یابی به جهت براي و ،داشت می نگه نآ در را خودش

  .غرب شمال - 

   .داد نشان را بود کرده انتخاب کهجهتی  و

   .داد تکان موافقت به سري ،رضایت با ،هلت

 و .ده می بهت اسبینم عطف ي نقطه که رسی، می 2سالمن ي رودخانه به تاریکی از قبل - 

 یه با رو راه تمام کن سعی .غرب سمت ، بهداره فاصله رودخانه اون از کمی فقط اصلی شاهراه

 رو اونها فقط طوري این -تازونیب سرعت به رو ها اسب نکن سعی .بتازي سرعت یکنواخت

 ،برو حاال .همیش کندتر حرکتشون زود خیلی ت،طوالنی مسیر پیمایش توي و کنی می خسته

  .خطر بی سفرت

                                                
1  - Brown Eyes
2  - Salmon
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 بلیز گوش در و کرد اشاره ویل به گیلن .شد تاگ سوار ویل و شد سوار ابالرد زین روي بر ،هلت

  :گفت

   .برو دنبالش بلیز، برو، دنباش - 

 مفهوم که این مثل ،داد تکان را سرش بود، باهوش رنجر هاي اسب ي همه مانند که کهر، اسب

 ذهن در دیگري سوال شوند، ویل جدا هم از که این از قبل .باشد کرده دریافت را دستور آن

  :گفت او .کرد می اذیت را او که داشت

  هستن؟ چی دقیقاً اونها ...گرالن هاي هلت، ویرونه - 

  :داد جواب هلت

.مرگارث سابق اربابی امالك هستن، گرالن قصر هاي ویرونه اونها نه؟ مگه ،میزهآ کنایه - 
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دو  .رفتدر وجودش فرو  مبهم یک خستگی مانند زود خیلی تردمون قصر سمت به سواري اسب

  البته .دادند ادامه بودند، شده تربیت نآ براي که یکنواخت، و چهارنعل پایدار با یک اسب

 وجود آمد، می دنبالشان پشت از که بلیز با ،سریع بسیار چهارنعل یک با تاگ تاختن ي وسوسه

 با را ها اسب داشت او .شد خواهد مغلوب خودش توسط گونه آن دانست می ویل اما .داشت

 اسب بود، گفته او به ،اسب ي دهنده آموزش ،پیر باب که طور همان .راند می سرعت بهترین

   .دهند ادامه را چهارنعل حرکت یک خستگی هیچ بدون روز تمام در ندتوانست می رنجر هاي

 باید با ه،پیوست راندن از فیزیکی فشار بر عالوه .بود دیگري ي مسئله ،سوار نظر نقطه از این

 حرکت وضوح به اسب دو آن و -شد می هماهنگ راند، می را نآ که ها اسب از کدام هر ریتم

 ،میزان همان به این که - شد می ناشی هایشان اندازه در اختالف از که داشتند متفاوتی چهارنعل

   .کرد می خسته را روانش و ذهن

 تغییر غرب سمت به بارهکی کالکاراها اگه شد می چه باشد؟ کرده تباهشا هلت اگه شد یم هچ

 اشتباه او اگه شد می چه بگیرند؟ را او جلوي که بودند مسیري در حاال و دادند می مسیر

  خورد؟ می شکست ردمونت به موقع به رسیدن در و کرد می وحشتناکی
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 نآ با بخواهد که بود شان ترین سخت خودش، به داشتن شک از ترس ترسش، آخرین آن

 پسر یک هنوز بود، او کرده تحمل گذشته ماه چند در که سختی آموزش رغم علی .کند مقابله

 ي تجربه و راي ،گذشته در همیشه او که بود این کرد، می بیشتر را ترسش که آنچه .بود بچه

 به چقدر که تسدان می و -بود تنها او حاال .کند تکیه نآ به که داشت کنارش در را هلت

   .برآید بود شده لمحو او به که اي وظیفه پس از تا است وابسته هایش ناییاتو

 هم دور به بودند، کرده تجمع اش خسته ذهن در ،یشها ترس ،یشیدهادتر و ، شکشافکار

 ریتم زیر در .بیابند اندام عرض براي موقعیتی و مدهآ جلو به تا زدند می تنه هم به و رقصید می

 ها اسب به تا کرد مکثی پل روي بر او رفت، و آمد سالمن ي رودخانه ،ها اسب سم ي پیوسته

 تنها تاخت، می سرعت به العاده فوق او بود، پادشاهی شاهراه راه در دوباره بعد، دهد، بآ کمی

   .اسبش تغییر منظم هاي بازه براي کوتاه توقف یک

 هر .شدند ورآ رعب و شده تر تیره جاده ي حاشیه دور به درختان و شدند بلندتر روز هاي سایه

 یک به ها، سایه رویت در قابل مبهمِ حرکت هر تاریکی، در رفته فرو درختان جانب از صدایی

   .وردآ می دهانش به را شبقل باره

نجا، آ .بست می خبر بی موش کی دور به  را هایش چنگال و کرد، می هو هو جغد اینجا، یک

 پی در جنگل هاي بوته زیر در خاکستري ي سایه یک شبیه و بود، ششکار پی در گورکن یک

 ها، سایه از تکه هر در .کرد می کاري اضافه ویل تصورات جنبشی، و صدا هر با .بود شکار آن

 سیاه اشکال دیدن به کرد شروع او ،جنبیدند می سبکی نسیم با که ها بوته ي تیره ستون هر در

 هیچ تقریباً که گفت می او به منطق .داشت الکاراهاک از که يتصور آن شبیه خیلی -بزرگی

 می جواب  ترس، و خیاالت .ندارد وجود ،باشند کرده دنبال را او کالکاراها که این براي شانسی

   .شدند پیروز ترس و خیاالت نیستن؟ نزدیک اونها که گه می کی و بیرونن این جایی نهااو ،دادند

 از پیکرِ یک ،دم سپیده کوتاه نورِ که وقتی تا شد، سپري دائم ترسی با طوالنی شبی بنابراین، و

 نواختییک طور به که یافت بنیه خوش ستبرِ سینه اسبِ یک زینِ روي در کرده قوز ي مدهآ در پا

  .زد می چرت زین روي بر و راند، می غربی شمال سمت به ،پیش به

 حس خودش روي بر را خورشید هاي اشعه اولین گرمی که حالی در شد، بیدار یکباره به ویل

 و باال یشهاپهلو و بود، پایین سرش ایستاد، کوچک اسب و کشید، را تاگ افسار آرامی، به .کرد

است،  تازانده ،رانده می باید که چه آن از بیشتر را تاگ که شد متوجه ویل .رفت می پایین
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 که باید آن از بیشتر خیلی دهد، ادامه تاریکی در تاگ راندن به که بود کرده مجبور را او ترسش

 می درد بدنش از نقطه هر شد، پیاده تاگ از خشک چوب یک مثلاو  .داد می استراحت او به

  :گفت او .کند نوازش مهربانی با را اسب نرم بینی تا کرد مکثی و کرد،

   .پسر ،متاسفم - 

 را سرش داد، و نشان واکنش ،شناخت می خوبی به را آن حاال که صدایی و نوازش آن به تاگ،

 ادامه او ،کرد می درخواست او از را راه آن ادامه ویل اگه .داد تکان را یشپشمالو یال و جنباند

     .افتاد می پا از که وقتی تا اعتراضی، هیچ بدون داد، می

 شب ي تیره هاي ترس آن تمام صبحگاهی بخش شادي نور .کرد نگاهی دوروبرش به ویل

 کننده منجمد ترس لحظات آن که وقتی ،کرد می حماقت احساس کمی حاال، .کرد پاك را قبل

 ده اسب به او .کرد شل را زین کمر دور بندهاي بعد شد، خم سختی به .وردآ می یاد به را اش

 پایین و باال دیگر پهلوهایش و شد رامآ نظر به ،گتا تنفس که وقتی تا داد، استراحت اي دقیقه

 هاي اسب نسل استقامت و تحمل و بازیابی هاي قدرت از حیرت و شگفتی بابعد،  .رفتند نمی

 نآ که وقتی و شد، سوار کهر اسب روي بر و کرد محکم را بلیز  زین کمر دور بندهاي او ،رنجر

 بازیابی را هایشان قدرت سرعت به رنجر هاي اسب که بود ممکن .نالید رامیآ به داد انجام را

   .برد می زمان این از بیشتر کمی جررن موزانآکار بازیابی ،کنند

 راند، می را تاگ داشت دوباره ویل .مدآ چشمش به ردمونت قصر سرانجام که بود صبح اواخر در

 پشت که سختی شب هاي خستگی نآ از کدام هیچ خاطر به رسید نمی نظر به کوچک اسب

 از سبز هاي دره و ها تپه از ردیف آخرین سرعت به نهاآ و کند، ناراحتی احساس بود گذاشته سر

   .گذاشتند سر پشت ،بود شده گسترده مقابلشان در که ،را ارالد اربابی ملک

 خم خستگی از زین قاچ روي بر که حالی کرد، در توقف اي ثانیه چند براي درآمده، پا از ویل

 قصر آشناي نماي به سودگیآ با او .بودند پیموده را طوالنی مسافتی سریع خیلی آنها .بود شده

 .بود کرده آشیان قصر آن سایه آغوش در رضایت با که کوچکی و تمیز ي دهکده و - کرد نگاه

 به مزارع از ناهار ي وعده براي ،زنان قدم ،رامیآ کشاورزان به .رفت می باال ها دودکش از دود

 در یمشظع ي جثه همان با ،اطمینان با و محکم ،قصر خود. رفتند می شانهای خانه سمت

  :گفت اسبش به ویل .بود ایستاده تپه باالي

   .میاد نظر به طبیعی ... خیلی چی همه - 
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 دوباره ،پادشاهی کل .بیابد تغییر حال در را چیزهایی که داشته انتظار نحوي، به شد، متوجه او

 همیشه مثل زندگی اینجا، اما داشت، رو پیش در جنگی ،سال پانزده این در بار اولین رايب

 که جایی تا ،راند پیش به را تاگ کند، می تلف وقت دارد که شد متوجه بعد، .بود نرمال و طبیعی

 آخرین که بودند مشتاق ،اسب هم و پسر هم ،دو هر تاخت، می جلو به سریع بسیار چهارنعلی با

   .برسند نآ انتهاي به و بردارند سفر این در را هایشان گام

 ،شدند می خیره کوچک خاکستري-  سبز ملبس پیکر آن سریع عبور به ،باال به تعجب با مردم

 را نهاآ پشت از که بزرگتري کهر اسب با بود، شده خم اش لودهآ خاك اسب گردن روي بر که

 میان در کلماتشان اما .گفتند سالمی و شناختند را ویل ها روستایی از دوتا یکی .کرد می دنبال

   .شد گم ها اسب سم صداي

 تلقِ تلق ،تاختند می قصر جلویی حیاط سمت به مدهآ پایین ركحمت پل روي از آنها که وقتی

 تلق تلق یک به ،وار طبل صداي آن بعد .شد بدل وار طبل انعکاس یک به ها اسب سم

 گتا و کشید عقب را تاگ افسار رامیآ به ویل .شد تبدیل فرش سنگ حیاط روي بر اضطراري

   .ارالد بارون برج ورودي کنار در ،کند توقف تا سرید

 به آنها ،وحشتناکش تاز و تاخت و ناگهانی حضور با و بودند، آنجا فرم سلبا در ارتشی مرد دو

  :گفت سرجوخه، یک نها،آ از یکی .کردند سد را او راه شانی رفته همدر هاي نیزه با و مدندآ جلو

 کجاعجله  و هیاهو این با و انداختی پایین رو سرت کنی می فک !تو کن، صبر لحظه یه - 

   ؟ري می داري

 صداي یک کند، سرهم بتواند را کلماتی که این از قبل اما دهد، جواب تا کرد باز را دهانش ویل

   .شد بلند سرش تشپ در عصبانی وار غرش

 و نییب می رو پادشاه رنجرهاي از یکی تو احمق؟ کنی، می کار چی داري کنی می فک - 

   دي؟ نمی تشخیص

 ویل وقتی .ببیند را بارون تا ،بود  حیاط عبور از حال در بلند هایی گام با بود، ردنی سر این

 .ایستادند خبردار محکمی حالت اب نگهبان دو نظامی برگشت، مدرسه رئیس سمت به قدرشناسانه

  :گفت او

   .آوردم شما و ارالد لرد براي هلت رفط از اضطراري پیام یه من ردنی، سر - 
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 مرد یک نظامی ي مدرسه رئیس بود، شده یادآور ویل به گراز شکار از بعد هلت که طور همان

   .بود زیرك

 نسرهایشا بودند، ایستاده سرپا که این با که ود،آل خاك اسب شفته، دوآ هاي سلبا به نگاهی او

 .ي نیست احمقانه هاي پرسش خیل براي وقتی که شد همتوج و انداخت بود، زیر به خستگی از

   .کرد اشاره ورودي درگاه سمت به شصتش انگشت با او

   .بگی ما به و داخل بیاي بهتره پس - 

   .برگشت نگهبان دو سمت به بعد

  .بدین غذاشون و آب .دارن نیاز مراقبت به اسبها این - 

  :گفت سریع ویل 

 قشو رو هااون یننبتو شما شاید آب، و نجهیو کمی مقدار یه فقط .ردنی سر ،لطفاً زیاد، خیلی نه - 

   .دارم الزمشون زود یخیل ،دوباره .کنین خشک رو ونبدنش و کنین

 رسیدند می نظر به طوري ها اسب این و ویل .رفت باال سرردنی ابروهاي ،حرفها نآ خاطر به

  :گفت او  .باشند داشته نیاز طوالنی استراحتی به که این مثل

   .باشه طراريضا خیلی باید پیام این - 

   :کرد می اضافه سرجوخه به رو که حالی در

 اتاق به سرد شیر کوزه یک با غذا کمی یه و .برسین بهشون و باشین اسبها مراقب پس - 

   .بیارین ارالد بارون مطالعه

که  این خبر .زدند سوت سرگشتگی و حیرت با آنها ،داد شوالیه دو نآ به را رهابخ ویل که وقتی

 بارون و بود، رسیده قصر به کرد می آماده و وريآ جمع را شارتش داشتهمکنون  مرگارث

 سربازان هم و ها شوالیه هم - کنند وريآ جمع را هایش یگان تا بود فرستاده را هایی خبررسان

 ردمونت قصر به نآ از کوتاه اي اشاره حتی ،چیز هیچ .بود دیگري چیز مالًاک کالکاراهاخبر اما .را

   .بود نرسیده

  : پرسید ،رساند اتمام به را حرفش ویل که وقتی ،ارالد بارون

   برن؟ پادشاه دنبال باشن داشته قصد ممکنه اونها کنه می فک هلت که گفتی تو - 

  :کرد مکثی ،کند اضافه که این از قبل داد، بعد تکان موافقت به سري ویل

   .داره وجود هم اي دیگه احتمال کنم می فک اما .سرورم بله، - 
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 یحدس تا کرد جمع را اش اراده او و دهد ادامه تا کرد اشاره بارون اما دهد، ادامه که بود متنفر او

 بیان ،بود کرده پرداخته و ساخته ذهنش درون در طوالنی روز و شب آن طول تمام در که را

   .دنک

   .باشن هلت خود دنبال به اونها که باشه داشته وجود هم احتمالی یه شاید کنم فک ...قربان - 

 ،شود ارزیابی و بررسی تا شد ریخته بیرون وجودش از ن ترسآ و شد، گفته حدسش که وقتی

  .داشت بهتري احساس

 وقتی او .نزد کنار را آن و نشمرد اهمیت بی را ایده نآ ارالد بارون که ،شد حیرتش باعث حدي تا

  :گفت او .کرد نوازش را ریشش متفکرانه حالتی با ،کرد می هضم را کلمات آن که

  .بده ادامه - 

   .بشنود را ویل دالیل خواست می

 - باشه گیري انتقام دنبال به ممکنه مرگارث کنه می احساس هلت که خاطره این به فقط این - 

 کردم، فک من و .کنه مجازات رو جنگیدن باهاش قبلی ي دفعه که رو اونهایی ،که این دنبال به

  نه؟ مگه رنجونده، همه از بیشتر رو اون هلت احتماالً

  :گفت ردنی

   .داره حقیقت کامالً - 

 دشت ساکن مرد اون -بودیم دنبالشون به ما که دونن می کالکاراها شاید کنم، فک من و - 

 می پیش به رو هلت دارن اونها شاید و .بگه اونها به و کنه پیدا رو اونها تا داشت زیادي وقت

 فک اون که وقتی درست و .کنن پیدا اون براي کمین براي مناسب محل یه که وقتی تا برن

   .میشه شکار که باشه اونی واقعاً خودش ،کنه می شکار رو هااون داره کنه می

  :کرد پیشنهاد ارالد

 ن،زولغ و بزرگ هاي صخره اون توي .لیهآ ایده مکان کار اون براي گرالن هاي ویرونه و - 

 .یانب فائق برش ،باشه داشته کمانش از استفاده براي شانسی اون که این از قبل تونن می اونها

 این کنم فک ،زره نیم با ریم، می من و تو .نیست کردن تلف براي وقتی هیچ ردنی، خب،

 ما داریم، برمی اسب تا هم دو کدوم هر و .قداره و رزینبت و نیزه .کنیم حرکت تر سریع طوري

 تا ده که بگو ارلک به .کنیم می حرکت دیگه ساعت یه .کنیم می دنبال اونجا تا رو ویل مسیر

   .بیاد دنبالمون به زودتر چه هر و کنه جمع دیگه ي شوالیه
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  :داد جواب نظامی ي مدرسه رئیس

   .سرورم بله، - 

   .برگشت ویل سمت به ارالد، بارون

 به طوري یه تو، و .بود خواهیم قبشامر حاال ما .ویل دادي، انجام خوب خیلی ور کارت تو - 

   .ببري رو کامل بهره هساعت هشت عمیق خواب یه از تونی می که این مثل رسی می نظر

 او .ایستاد راست و کرد پا سر را خودش ویل اش، لهضع و مفصل هر در دردي با تگی،سخ با

  :گفت

   .سرورم بیام، باهاتون مایلم - 

  :افزود عجله با و کند، مخالفت خواهد می بارون که کرد حس او

 يپا بیرون اون جایی یه گیلن و بیفته، خواد می اتفاقی چه دونه نمی ما از کدوم هیچ قربان، - 

   ... طرفی از .ست پیاده

  :گفت رامیآ به بارون .کرد مکثی او

   .ویل بده، ادامه - 

  :گفت ویل .دید چشمانش در را پوالدین اي اراده ارالد و کرد بلند سر پسر و

   .اونه کنار در من جاي .خطره در اون و قربان، استادمه، هلت - 

   .گرفت تصمیمی بعد کرد، ارزیابی را او یکزیر نگاه با بارون

 پستو توي تختخواب یه اونجا .کنی استراحت تونی می ساعتی یه حداقل اما .خب خیلی - 

  .هست

   .کرد اشاره ،بود شده جدا مطالعه اتاق از پرده با که یبخش به او

  کنی؟ نمی استفاده ازش چرا - 

  :گفت خوشحالی با ویل

   .قربان بله، - 

 هیچ اطاعت از هرگز او .باشند مالیده آنها به شن از پر دستی که این مثل ،سوختند می چشمانش

.بود نشده خوشحال اش زندگی در ،حاال مثل ي،دستور
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 اسب زین روي را اش زندگی کل که داشت آن مانند یساحسا ویل بلند، ظهر از بعد آن طول در

 مکان تغییر اسب آن به اسب این از ساعت به ساعت که بود نآ اش فرجه تنها ،باشد گذرانده

  .دهد

 محکم راند، می داشت که اسبی دورکمر بندهاي کردن شل شدن، پیاده براي کوتاه مکث یک

 ادامه راه به و شدن سوار دوباره اً،طبع ،آمد می دنبالشان که یکی آن کمر دور بندهاي کردن

 چهارنعل حرکت به وقتی ،بلیز و تاگ که وريآ شگفت پایداري از او دوباره، و دوباره .دادن

 محکم  را افسارشان تا بود مجبور کمی حتی او .بود حیرت در ،دادند می ادامه شان یکنواخت

 شدند می رانده شوالیه دو توسط جنگی هاي اسب که سرعتی همان در را ها آن تا دارد نگه

   .براند

 نمی آنها جنگ، هاي صحنه براي دیده آموزش و قدرتمند ،بزرگ بود، می باید که طور همان

 تازه نهاآ که آن رغم علی کنند، رقابت تاختند می رنجر هاي اسب که ثابتی سرعت با توانستند

   .بود کرده ترك را ردمونت قصر کوچک گروه آن که وقتی بودند، نفس
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 سه بیش از طولشان که محکم هاي نیزه -داشتند همراه به جنگی بلند ي نیزه یک مرد دو هر

 شان زین به که ،قداره یک کدام هر عالوه، به .بود سنگین هنیآ ي قطعه یک شان نوك و ،متر

 شمشیرهایی شد می باعث هک دسته، دو و بزرگ هایی اسلحه - دداشتن همراه به ،بود شده بسته

 و .برسند نظر به ناچیز و کوتاه ،داشتند همراه به زمانی هر در و کردند می استفاده همیشه که

 ها نیزه این چه، اگر بود، آویزان زینش پشت راست قسمت در سنگین جنگی تبرزین یک ردنی

 و داشتند، می نگه دور را هاکالکارا ها نیزه آن .بود نهاآ به شان گرمی پشت رینشتبیند که بود

 را شوند، خشک جانور دو آن ورآ وهم ي خیره نگاه توسط ها شوالیه که این خطر بنابراین

 انانس یک اگر .بود گذار تاثیر نزدیک فواصل در فقط هیپنوتیزمی نگاه آن ظاهراً .داد می کاهش

خیره  هاي نگاه آن با کردنش فلج براي کمی شانس ببیند، وضوح به را چشمها آن توانست نمی

   .داشت وجود

 می شان مقابل به را هایشان سایه و رفت، می فرو سرشان پشت سرعت به داشت یدشخور

 شانه روي از ارالد .شد می تولید نور پرتو کوتاه ي زاویه توسط که ،کج بلند و هایی سایه انداخت،

  :گفت ویل به و کرد نگاه خورشید موقعیت به اش

  ویل؟ مونده، هوا تاریکی و میش و گرگ به چقدر - 

   .کرد اخم رونده فرو روشن توپ به ،دهد جواب که این از قبل و چرخید زینش روي بر ویل

   .سرورم ساعت، یه از کمتر - 

  :گفت او .داد تکان مرددانه را سرش بارون

   .برسیم اونجا به تاریکی از قبل تا بریم تندتر کمی یه بهتره پس - 

 نآ با فشاري هیچ بدون بلیز و تاگ .داد افزایش را سرعتش کمی و راند، پیش به را شاسب او

   .شوند کالکاراها شکار تاریکی در خواستند نمی کدامشان هیچ .شدند هماهنگ سرعت افزایش

 معجزه  آن که رسید می نظر حاال به اما .بود ویل براي اي جزهعم قصر در استراحت ساعت یک

  .بود افتاده اتفاق اش زندگی از دیگري ي دوره در

 تا بودند شده سوار که وقتی ،بود کرده بیان ارالد بارون که یکوتاه اتتوجیه نآ به داشت حاال او

 کردند، می پیدا گرالن هاي ویرانه در را کالکاراها نهاآ اگر .کرد می فکر ،کنند ترك را ردمونت

 و تاکتیک پیچیده هیچ .کنند حمله هیوال دو نآ به ردنی سر و بارون تا ایستاد می عقب باید ویل

   .کند غافلگیر را قاتل دو آن که بود ممکن سریع ي حمله یک تنها نبود، کار در گروهی
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 خطر راه سر از تو خوام می اما .بکنه کمکی یه تونه می اونهم که مطمئنم بود، اونجا هلت اگه

   .قربان بله، :بود گفته ویل .نداره کالکارا یه روي تاثیري هیچ تو کمان .ویل ،ییستوا کنار

 که بود راضی هم خیلی او .نداشت کالکارا یک به شدن نزدیک براي قصدي هیچ سرش در او

 یرباف وجزن زره نیم و خودها، کاله سپرها، توسط که ،کند واگذار شوالیه دو به را موجودات نآ

 را حدي از بیش اعتماد آن متما ارالد بعدي کلمات چه، اگر .شدند می تظمحاف بندهایشان زانو

 را باشند، داشته را جانور دو آن با مقابله توانایی آنها بود ممکن که این ،بود گرفته رظن در او که

   .برد بین از و کرد پاك

 یه بقیه و کارل .برگردي بیشتر کمک براي خوام می شدن، ما غالب به لعنتی موجودات اون اگه
 رو ردشون و برو کالکاراها دنبال به اونها با بعد کن، پیدا رو اونها .بود خواهند ما سر پشت جایی

   .بکشین رو اونها و بگیر

 که وقتی اندیشید، می شکست به لداار حتی که حقیقت این .بود نگفته چیزي نآ جواب در ویل

 در هایش یدلواپس بودند، کیلومتري دویست شعاع در هاي شوالیه بهترین از تا ردنی دو و او

   .کرد تراستوار و تر محکم را کالکاراها مورد

 در ،محکم و سفت طور به ،زیادي هاي نابرابري مبارزه، نآ در که شد متوجه ویل بار اولین براي

 در هایشان سایه بود، تننشس فرو حال در دنیا ي لبه در خورشید .بودند کرده علم قد برابرشان

 ارالد بارون .داشتند مقابلشان در پیمودن براي کیلومتر چندین هنوز آنها و ممکن، حالت بلندترین

   .کرد متوقف را گروه و کرد بلند دستی

 مرد دو هر و ،بودند شده خیسانده قیر در که هایی مشعل به شصت با و کرد نگاهی ردنی به او

  :گفت کوتاه خیلی او .کرد اشاره ،کردند می حمل شان زین پشت در

   .ردنی ،ها مشعل - 

   .کرد درنگ اي لحظه نظامی مدرسه رئیس

  .دن می لو رو موقعیتمون ،باشن مراقبون کالکاراها اگه مشعال اون سرورم؟ مطمئنین، - 

   .انداخت باال اي شانه ارالد

 خیلی نور بدون درختا، این توي و .شنون می رو شدنمون نزدیک صداي بهرحال اونها - 

   .کنیم امتحان رو شانسمون بیایم .شه می آهسته حرکتمون
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 که شد روشن تشآ از اي جرقه زد، می فوالد به را چخماقش گسن داشت مه حاال همین او

 بر را مشعل بارون .کشید زبانه فتیله آن بعد و ،انداخت کردن ددو به را شمع از یکوچک ي فتیله

 بود، شده اشباع کامالً که شده، اندود قیر کاجِ ضخیمِ و محکم چوب و داد قرار شعله روي

 آن .شد خم او سمت به دیگري مشعل اب ردنی .کشید زبانه زرد اي شعله با و گرفت آتش ناگهان

 تسمه با که هایشان نیزه و مشعلها، داشتن نگه باال با بعد، .کرد روشن بارون ي شعله روي بر را

 به آنها شد، می داشته نگه محلشان در و بود شده بسته راستشان دست مچ دور به چرمی هایی

 بودند، تاخته آن در هرظ از که را یپهن جاده آنها سرانجام که قتیو و دادند، ادامه تازشان و تاخت

   .تاختند درختان زیر در تاریکی سمت به تندروار گذاشتند، می سر پشت

   .شنیدند را هایی جیغ صداي نهاآ که این از قبل ،گذشت اي دقیقه ده

 سرد را خون و میختآ می همدر ترس نقاط با شکم ي همیان در که بود غریبی و عجیب صداي

 اسب .کشیدند را اسبشان افسار ،شنیدند را صدا نآ وقتی ردنی سر و بارون اختیار، بی .کرد می

 پایین و باال ،مدآ می مقابلشان از درست صدا آن .شدند بلند افسارشان برابر در وحشیانه هایشان

   .بود دهآم در لرزش به نآ از ترس با شب هواي و شد، می

  :زد فریاد تعجب با بارون

  چیه؟ اون! نهااآسم خداي - 

 بود، شده خاکستري ،مدآ می سمتشان به شب میان از درست که جهنمی صداي آن از ،رتشوص

   .یکسان کامالً هاي زوزه دادند، می جواب رگیدیک به داشتند مکثی هیچ بدون صداها آن

 به دارند هایش ترس شد متوجه که وقتی حاال .بود دهشنی قبالً را وحشتناك صداي آن ویل اما

  :گفت او .کند می ترك را صورتش خون که کرد احساس ،پیوندند می حقیقت

   .کنن می شکار دارن اونها .هستند کالکاراها ااون - 

 آنها .باشند نآ پی در توانستند می نهاآ که بود بیرون نآ ،آنجا نفر یک تنها که دانست می او و

 تاریک آسمان به سرعت به که حالی در ،ردنی .کردند می شکار را هلت داشتند و بودند برگشته

  :گفت ،کرد می اشاره شب

  !سرورم ،ینببین - 

 انعکاس سمانآ در که ،نور از  پرتو د، یکدیدن را آن نهاآ درختان، پوشش از شکاف یک میان در

  :گفت بارون .نزدیک اي فاصله در بزرگ تشآ یک وجود بر دال مدرکی کرد، می
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  !داره نیاز کمک اون و .باشه اون باید! هلته اون - 

 سنگین تاختی با را جانور ،کوبید اش خسته جنگی اسب ي خسته پهلوهاي در را مهمیزهایش او

 و ردنی و ،پراکند می را خاکسترهایی و ها جرقه سرش پشت در ،دستش در مشعلِ راند، پیش به

   .اختندت سرش پشت ویل

 ي زبانه ،درختان میان در درخشان و باریک هاي مشعل آن کردن دنبال بود، ورآ وهم حسی

 در عجیب و ورآ وهم هایی سایه و شد می دمیده سوار دو سر پشت به ،عقب به هایشان مشعل

 احتماالً که بزرگ، تشیآ از سرخ تابشی مقابلشان، در که  حالی در کرد، می درست درختان میان

   .شد می نزدیکتر گام هر با و شد می تر قوي بود، شده روشن هلت توسط

 صحنه مقابلشان در و تاختند، بیرون درختان میان از هشداري هیچ بدون ،واقعی معناي به آنها

 بعد بود، مقابلشان در سبز فضاي از روبازي و  کوچک ي محوطه .بود شبانه هاي کابوس از اي

 مصالح از یمظع ییها تکه .بود شده خرد هاي سنگ و ها سنگ تخته از انباشته ،نآ پشت زمین

 و بودند، شده پراکنده ها لبه و کنار از بودند، چسبیده هم به مالت توسط هنوز که ساختمانی،

    .بودند رفته فرو خاك به زمین نرم خاك در نیمه تا بعضی

 جایی هیچ در و بود، کرده محاصره طرف سه از را رهظمن آن ،گرالن قصر دهش ویران هايردیوا

 بعد ،گیر انتقام پادشاه یک توسط ریخته فرو و شده ویران شد، نمی متر پنج از بیشتر اش بلندي

 هشد رانده عقب شب و باران هاي کوهستان به و شده اخراج ولیتشئمس از مرگارث که نآ از

شبیه  چیزي یک ،ریخته فرو دیوارهاي از هایی بخش و ها سنگ آشفتگی از ناشی نتیجه .بود

 بی با بود، دهکر پراکنده را ها سنگ جهتی هر در که -بود رکپی غول ي بچه یک بازي زمین

   .بود نگذاشته برجا خالی فضاي واقعی معناي به اصالً و بودند، چیده دیگري بر را یکی یدقت

 در ،متري لهچ در بزرگ بسیار آتش یک از اي جهنده و پیچان هاي شعله با منظره نآ تمام

 خشم و نفرت با بود، کرده قوز که ترسناك پیکر یک ن،آ عالوه به و .بود شده روشن ،مقابلشان

 در به میدان از را او سرانجام که ،اش سینه در مرگبار زخم یک روي بر فایده بی کشید، می جیغ

   .بود کرده

 پوشاند، می را بدنش کل که پشمالو و دار لکه ،مانند فلس ییمو با اش، بلندي نیم و متر دو با

 پاهاي تبنس همان به .رسید می زانوانش زیر تا داشت که مانند چنگال و دراز بازوانی کالکارا

 در ،ورآ شگفت سرعتی با را مکان آن تا داد می پوشش را ییاتوان این ش،قدرتمند عقبی کوتاه
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 از سرعت به که وقتی ،سوار سه نآ که بود چیزي ي همه این .کند طی خیز و جست سري یک

   .شدند مواجه نآ با ،آمدند بیرون درختان یانم

 سگی هاي انددن ،مانند میمون و وحشی صورت کردند، توجه نآ همه به از بیشتر که چیزي اما

 .کشتار رايب بسیار یمیل کور با و ،نفرت از پر بود قرمزي ي درخشنده چشمان و ،بزرگ و زرد

 سعی کشید، می جیغ طلبی مبارزه براي داشت جانور و بود هچرخید شان سمت به شصورت حاال

 که حالی در ،ردنی .خورد سکندري عقب به اي نیمه نصفه دوالشدن اب دوباره لیو شود بلند کرد

  :پرسید ،کشید می را اسبش افسار

  اومده؟ سرش به یچ - 

 تایی هشت .کرد اشاره ،بودند زده بیرون کالکارا ي سینه از که ها پیکان از اي دسته به ویل

  :کشید فریاد او .بودند فتهرگ قرار دیگریک از دست کف یک ي اندازه به همگی شد، می پیکان

  !کنین نگاه پیکانا به !کنین نگاه - 

 از بزرگ اي دسته ،حرکت حال در هدف به شلیک و گیري هدف در نظیرش بی توانایی با هلت،

 ي تابیده هم در موي در که دیگري، از بعد یکی بود، فرستاده موجود نآ سمت به را ها پیکان

 پیکان که وقتی تا بود کرده ایجاد هیوال ي زره در اي رخنه کدام هر بود، رفته فرو وارش زره

 پایین به اش تنه نیم از ورقه ورقه سیاهش خون .بود رفته فرو گوشتش درون به عمیق آخري

  :کشید فریاد ارالد بارون .کشید جیغ آنها سمت به تنفر با دوباره و بود یرسراز

  ! حاال! با من! ردنی - 

 و برد باال را اش نیزه ،کرد پرت کناري به را مشعل ،کرد رها را اسبش ي کننده هدایت افسار

 ي همحوط وارد واررتند جنگی اسب دو بود، سرش پشت در تاخیر ثانیه نیم با ردنی .ردک حمله

 ،شود رو رودر نهاآ با تا شد بلند بود، خیسانده را پایش زیر زمین خونش که ،کالکارا .شدند روباز

   .اش سینه در دیگري از بعد یکی گرفت، را هایشان نیزه نوك که موقع به درست

 اسب نتاخت جلوي هیوال قدرت و وزن ،اما .بود مرده هیوال حال این با ،بود ماجرا آن همه این

 تا ،شدند خم جلو به ها رکاب روي بر شوالیه دو که وقتی ها، اسب آن .بود گرفته را جنگی هاي

 .ندکرد وارد فشار جلو به هایشان ران هاي ماهیچه اب ،بنشانند کالکارا سینه در را ها پیکان نوك

 پایش روي بر را کالکارا ،حمله نآ نیروي .درید هم از را تنیده درهم موي و رفت، فرو تیز آهن

   .سرش پشت آتش هاي شعله درون به برگرداند، پشت به و راند عقب به
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 ي شعله از ستونی و مد،آ وجود به کورکننده تشعشعی بعد .نیفتاد اتفاقی هیچ اي لحظه براي

   .شد ناپدید کالکارا سادگی، به و .رفت باال شب سمانآ درون به متر که دهها ،رنگ قرمز

 بر را جایشان تا توانستند تنها بارون و ردنی شدند، بلند هایشانپا بر ترس با جنگی اسب دو

 زغال شتوگ و مو از وحشتناکی بوي .کشیدند عقب تشآ کنار از آنها .کنند حفظ ها اسب پشت

 با موردش در هاکالکارا با مقابله براي هلت با که روشی ویل ،مبهمی طور به .کرد پر را هوا  شده

 تشآ معرض در مخصوصاً نهاآ شده شایع که بود گفته او .وردآ یاد را به ،بودند کرده بحث هم

 دو به تا راند می جلو به را تاگ که حالی در شایعه، یه کرد، رفک افسردگی با او .پذیرند آسیب

   .بپیوندد دیگر ي شوالیه

  :پرسید او .بود تار دیدش یمظع تشعشع نآ از هنوز مالید، می را چشمانش داشت ردنی

   ؟شد اون باعث شیطانی چیز چه - 

 با او .بود شده سیاه شنوک و بود سوخته چوبش .کشید پس آتش از را اش نیزه احتیاط با بارون

  :داد جواب ،زد می موج نآ در شگفتی که صدایی

 .بود کرده فرو هم در صدف یه شبیه رو موهاش که باشه بوده شکل مومی ماده یه باید اون - 

   .باشه بوده زا آتش خیلی باید ماده اون

  :گفت ردنی

   .براومدیم پسش از بود، که هرچی خب، - 

 رئیس حرف او .داد تکان را سرش بارون .بود آشکار صدایش در مندي رضایت که حالی در

  .کرد تصحیح را نظامی مدرسه

   .کردیم تموم رو اون فقط ما .ساخت رو کارش هلت - 

انداخت،  تشآ به نگاهی بارون .داد تکان موافقت به سري ،پذیرفت می را نآ که حالی در ،ردنی

 فرو رنگ قرمز بزرگ هاي شعله حاال آن اما پاشید، می هوا به را جرقه از تندبادي داشت هنوز

   .بود نشسته

 .کنن می شا محاصره دارن اونها کرده حس که وقتی ،باشه کرده پا رب رو آتیش این باید اون - 

   .کنه شلیک بتونه تا داشته نور اون همین براي ،کرده روشن رو هطمحو شیآت این

   .پرید حرفش وسط ردنی سر
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 مظمن متري سانتی نییجانش یه با باید شون همه پیکانها اون .کنه می شلیک خوب خیلی اون - 

   .باشن رفته فرو

 زیر بعد، در .کردند نگاه برشان و دور به بودند، رنجر از اي نشانه دنبال به که حالی در ،آنها

 را آن تا دوید و شد پیاده اسب از او .کرد همشاهد را آشنا یشی ویل قصر، ي ویرانه دیوارهاي

  و خرد وسط از که برداشت را هلت قدرتمند و بلند کمان که وقتی ،ایستاد قلبش و بردارد

   .بود شده متالشی

  :گفت کرد، می اشاره ،بود یافته نجاآ را کمان که ،خراب دیوار زیر در اي هطنق به که حالی در او

   .باشه کرده شلیک جا این از باید اون - 

 را آن کردند می سعی و کردند، می تصور را صحنه آن که حالی در کردند، نگاه باال به آنها

 ویل از را شده داغان اسلحه بارون ،شد می تاگ سوار دوباره ویل که وقتی. کنند يزبازسا

  :گفت بارون و ،گرفت

 حاال هلت که اینه سوال .کشته رو برادرش هلت وقتی ،به اون رسیده کالکارا دومین و - 

   کجاست؟ دیگه کالکاراي اون و ؟کجاست

  .شنیدند را جیغ صداي دوباره که بود موقع همان
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 ي تکه دو بین در هلت بود، شده مدفون گیاهان میان در که شده،ویران  قصر حیاط در

 حس بی پاي .بود کرده قوز ،بودند مرگارث نظامی ي قلعه دژ مانیز که ،فروافتاده ساختمانی

 می و ،سوخت می تپنده دردي با داشت ،بود کشیده پنجه نآ بر کالکارا که جایی در ،اش شده

   .تراود می بیرون ،بود بسته نآ روي بر که زبري بانداژ زیر از خون که کند حس توانست

 گهگاه توانست می او .اوست در جستجوي کالکارا دومین که دانست می او نزدیک، جایی در

 نآ در هلت که مکانی نزدیکی از که بار وقتی یک حتی و ،بشنود را اش نهرابیقرا حرکت صداي

 را اش هزاردهندآ نفس صداي ،ریخته فرو دیوار از قسمت دو بین ،شد رد ،بود شده پنهان جا

 که وقتی ،بعد و ،کند پیدا را او که این از قبل ،بود زمان گذر مساله فقط این ،دانست می او .شنید

   .شد می تمام کارش افتاد می اتفاق این

 وقتیآور کالکارا،  رعب ي حمله اولین در بود، رفته دست از کمانش .بود خالی دست و زخمی او

 قدرت او .بود شده ، متالشیکرد می شلیک هیوال دو نآ از یکی سمت به پیکان پشت پیکان که

 باور توانست نمی او .بود آگاه تیزش و سنگین پیکان نوك نفوذ میزان از و شناخت می را کمانش
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 می ادامه شانتندروار رفتن فرو ها به پیکان که همچنان ند،توانست می هیوالها نآ که کند

   .یترس هیچ بدون ظاهراً دهند، ادامه شان رویی پیش به هنوز دادند،

 او همراه به را توجهش تا بود شده دیر خیلی هلت براي خورد، سکندري کالکارا آن که زمانی و

 دست در را کمان تیزش و یمظع ي پنجه بود، غالب او بر همکنون کالکارا دومین .کند معطوف

 درون به امن مکانی به رسیدن براي زمانی ،کنان تقال ،سختی به او بنابراین کرد، خرد هلت

   .داشت شده ویران دیوارهاي

 سعی و آورد در را ساکسش چاقوي او کشید، می پنجه را سرش پشت ریمس کالکارا نآ که وقتی

 حتی سنگین چاقوي و بودتر سریع او به نسبت جانور اما .بزند ورآ وهم دست آن بر اي ضربه کرد

  .نینداخت پوشش زره هاي ساعد آن از یکی روي هم کوچک خراش یک

 رنگ قرمز نفرت از پر چشمان آن با که یافت حالی در را خودش هلت موقع، همان در

 به او و ند،شد منجمد ترس با هایش عضله کرد، ترك را او ذهنش که کرد حس و ،ستروبرو

   .دش کشیده شیروبرو ورِآ وهم جانور سمت

 عقب به خوران تلوتلو و گیج و کرد، دور جانور نگاه از را چشمانش ،پوالدین ي اراده یک با 

 پنجه نآ و ،رفت دست از ساکسش چاقوي ،زد ضربه او به وار خرس هاي پنجه نآ و برگشت،

   .شد کشیده ینپای به رانش طول در

 ي گونه توهزار برهمیِ درهم آن روي که حالی در مجروح، و اسلحه بدون بود، دویده او ،بعد

   .کند گیج را سرش پشت هیوالي تا کرد، می حساب ها ویرانه

 قبلی ثابت و تغییر بدون مسیر .بود کرده حس کالکاراها حرکت در را تغییر ظهر از بعد خرااو در او

 هر بودند، شده جدا ناگهان جانور دو آن و ،بود کردهتغییر ناگاه به شرق شمال سمت به شان

 را دورشان که هایی جنگل سمت به متفاوت جهت دو در و ،بودند چرخیده اي درجه نود ماکد

  .کردند حرکت ،بود کرده احاطه

 داشت، خود در کاري مخفی از اي نشانه حاال بود، آسان آنقدر اش ردگیري حاال تا کهردشان، 

 طی در بار اولین براي .کند دنبال را آنها تا بود قادر رنجر یک مهارت به ردگیر یک تنها بنابراین

 شد متوجه او و آمد، وجود به مشکش در سرد سنگ یک مثل ،ترس از یحس هلت سالها، این

   .اویند شکار پی در حاال کالکاراها که
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 او .بماند جنگل در که این جاي به ،بگیرد پناه آنجا در که کرد انتخاب او و بود نزدیک ها ویرانه

 وجهی بهترین به بنابراین .آمد خواهند دنبالش به افتد فرو شب که وقتی کالکاراها دانست می

 او .کند فراهم بزرگ آتش یک تا کرد جمع خشک چوب کرد، مادهآ را خودش توانست یم که

 مشمئز بوي و بود ترشیده .کرد پیدا آشپزخانه هاي ویرانه در باز نیم شپزيآ روغن یک حتی

 و کرد خالی ها چوب ي توده روي بر را آن او .بسوزد توانست می هنوز اما داشت، اي کننده

 مشعل زیادي تعداد او .دهد قرار پشتش در دیوار یک توانست می که اي نقطه به ،برگشت عقب

 که شد توز کینه هاي قاتل نآ منتظر و کرد، روشن ،شد چیره تاریکی که وقتی ،را هاآن و ساخت

   .بیایند دنبالش به

 تشخیص را بدهیکل و گنده پیکر دو ،بعد .کرد حس را حضورشان ببیند، را نهاآ که این از قبل او

 روي سوسوزن مشعل .دیدند فوراً را او نهاآ ،البته .درختان تاریکی در تر تیره هاي وصله داد،

 این - ندیدند را روغنی ي خورده خیس ي توده نهاآ اما .کرد محقق را آن سرش شتپ دیوار

  .بود کرده حساب نآ روي بر هلت که بود چیزي

 پرت چوب ي توده درون به روشن مشعل یک او دادند، می سر را شکارشان فریادهاي نهاآ وقتی

  . سوختند تاریکی در رنگی زرد ي کننده خیره روشنایی با و کشیدند، زبانه ها شعله فوراً و کرد

 که دیدند آنها اما .بود هایشان ترس از یکی آتش .کردند مکثی جانور دو آن اي لحظه براي

 که ،ها پیکان از رگباري درون به درست - مدندآ جلو و نیست آتش نزدیک جایی هیچ رنجر

   .کرد پذیرایی نهاآ از نآ با هلت

 هنوز او .کند متوقف را نهاآ دوي هر بتواند بود ممکن ، اوبودند دورتر دیگر متر صد یک نهاآ اگر

 توانست سختی به و بود اش علیه بر فاصله و زمان اما .داشت تیردانش در پیکان تایی دوازده ده

  .برد در به سالم جان

 بودند، داده تشکیل را شکل A پناهگاهی که ساختمانی، هاي سنگ از تکه دو زیر در او حاال، 

 سالها نآ تمام مثل کرد، می پنهان را او شنلش بود، شده پنهان زمین در کوچکی فرورفتگی در

   .بود داده انجام را کار این که

 کمک که وقتی تا توانست می او اگر .برسند سر ردنی و ارالد با ،ویل که بود نای امیدش تنها

   .باشد داشته شانسی بود ممکن کند، سر به دست را جانور آن رسدب
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 مسلح فقط و ،تنها برسد، نهاآ از قبل گیلن که این نکند، فکر يدیگر احتمال به که کرد سعی او

 مرد یک که دانست می هلت بود، دیده را کالکاراها نزدیک از که حاال .شمشیرش و کمان هب

 و او رسید، می ها شوالیه از قبل گیلن اگر .دارد مقابلشان در ایستادن براي کمی خیلی شانس

   .مردند می جا این دو هر ،هلت

 ي در جستجويشکار سگ یک مثل رفت، می پایین و باال قدیمی ي محوطه در داشت جانور

 هر فضا، هر بررسی جلو، و عقب بود، داده ترتیب جستجو براي را مظمن الگوي یک شکار، یک

   .شدن مخفی براي مناسب مکان هر شکاف،

 کوچکش پرتاب اقويچ ي دسته دستش .کرد خواهد پیدایش بار، کالکارا این دانست، می هلت

 بی دفاعی ي وسیله تقریباً بود، کوچک .بود مانده باقی برایش که اي اسلحه تنها کرد، لمس را

   .بود مانده باقی برایش که بود چیزي تنها این اما بود، مصرفی

 نگاه باال به او .جنگی هاي اسب سنگین و وار طبلسم  صداي یددتر بی :شنید را نآ ناگهان

 ،بودند کرده پنهان را او که سنگی تخته دو بین کوچکی درز بین از را کالکارا که حالی در کرد،

 دیوارهاي بیرون سمت به صورتش ایستاد، راست او .بود شنیده را نآ هم کالکارا .کرد می نگاه

   .چرخید صدا آن سمت به ،شده انروی

 نبیرو در خورده مرگبارِ زخمِ کالکاراي نآ از را داري زنگ جیغ هلت و کردند، توقف ها اسب

  شد، بلند دوباره ها سم ي ضربه .طلبید می مبارزه به را جدیدش دشمنان که این مثل ،شنید

  که آمد، وجود به عظیم زقرم نور تشعشع یک و شد بلند جیغی صداي بعد .گرفت شتاب و سرعت

 اولین که کرد استدالل خودش براي مبهمی، هلت طور به .تابید آسمان درون به اي لحظه براي

   .دباش شده رانده آتش درون به باید کالکارا

 رونیب گاهش مخفی از وار کرم حرکتی با ،کرد عقب سمت به بسیار آرامی حرکت به شروع او

 از و کند حرکت طرفین به و برد، حمله مانده باقی کالکاراي به پشت از توانست می شاید .آمد

   .شود اش متوجه کالکارا نآ که این از قبل ،رود باال دیوار

 اتفاق بیرون که چیزي به حاال کالکارا توجه .رسید می نظر به خوبکار  این انجام براي شانسش

 انتخاب بود شده متوجه بود، کرده خطور ذهنش به فکر آن که وقتی از اما .بود معطوف بود افتاده

  .ندارد دیگري
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 یک سمت به مخفیانه داشت و بود کرده فراموش اي لحظه براي را او ظاهراً کالکارا بهرحال 

 می تشکیل باالي دیوار سمت به ناهموار و  زبر ي پله راه یک که ،ریخته فرو ساختمان از تکه

 سر بر توانست می که بود موقعیتی در کالکارا آن دیگر، ي دقیقه چند در. کرد می حرکت ،داد

 را کالکارا آن که بود مجبور او .کند غافلگیر را ها آن و بپرد دیگر طرف در خبرش بی اندوست

   .کند متوقف

 سمت به مستقیم وقتی ،کوچک چاقوي بود، آمده بیرون گاهش مخفی از کامالً ،حاال ،هلت

 و مارپیچی تحرک با هلت و شد، آزاد و سرید بیرون غالفش از ناخودآگاه تقریباً ،رفت می حیاط

   .کرد عبور پراکنده هاي سنگ تکه آن میان از دادن جاخالی

 برگشت، او سمت به و ،شنید را صدایش باشد برداشته گامی هفت شش او که این از قبل کالکارا

 میان از را هلت که آمد جلو به وار میمون تازي و تاخت با و کرد، هدز وحشت سکوتش با ار او و

   .دهد هشدار دوستانش به بتواند او که این از قبل ،بردارد

 هاي قدم نآ با که موجود آن روي بر چشمانش خشک، چوب مثل ایستاد، ناگهان به هلت

 توانست می اش هیپنوتیزمی نگاه دیگر، متر چند .بود شده قفل ،مدآ می سمتش هب ناموزون

 نآ درون درکردن  نگاه براي را ناپذیري مقاومت صرارا او .گیرد دست به را هلت ذهن کنترل

   .شد می تر قوي و تر قوي داشت که کرد حس قرمز چشمان

 ،وردآ باال را چاقویش و افتاد، چین به آلود خشم تمرکزي با اشپیشانی  بست، را چشمانش ،بعد

 را حرکت حال در دفه ذهنش چشم با برد،  جلو و عقب به را آن ،آرام و غیرارادي فکري با و

 در اي نقطه به را چاقویش ،چرخان و کرد، تنظیم را پرتاب چگونگی و زاویه ذهنش در ،ددی می

   .رسیدند می هم به زمان یک در هدف و چاقو که جایی ،فرستاد فضا

 آن .آنها شمارترین انگشت از یکیتنها  - دهد انجام را پرتابی چنین توانست می رنجر یک تنها

 نآ به تا ایستاد راست ،کشید جیغ خشم و درد با جانور و گرفت، جا کالکارا راست چشم در چاقو

 در درد سنسورهاي تمام به را راهش و بود شده شروع چشمش از که ديدر و مرگبار نیشتر

   .زند چنگ ،پیمود می مغزش

 .رفت باال ها سنگ از تقالکنان و رفت دیوار سمت به ،کرد عبور کنارش از دوان دوان هلت بعد

 اما .دوید می شده ویران دیوار باالي سمت به داشت که دید، وار سایه پیکر یک مثل را او یلو
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 دو نآ تا کرد می اشاره که حالی در او .داشت وجود آن مورد در چیزي تردید بی نه، یا وار سایه

  :زد فریاد ،ببینند را او بتوانند هم شوالیه

  !هلت - 

 خیلی پیکر یک بعد  .کرد مکث و کرد نگاه عقب به که دید، را هلت مکث نهاآ سه تاي هر

 وجه هیچ به اما ،بود ورآ درد اش زخم که کالکارا و ،شد ظاهر سرش پشت يمتر چند در ،بزرگ

   .بود روان دنبالش به نبود، رمرگبا زخمی به نزدیک

 تکه آن میان در ندتوا نمی اسبی هیچ که شد متوجه بعد .شود اسب بر سوار خواست می بارون

 سمت به و آوردنیام در از را شزین روي ي قداره ،بپیماید اهر وپال پخش و پراکنده هاي سنگ

  :کشید فریاد رفت می پیش که وقتی او .دوید ها ویرانه

  !ویل عقب، برگرد - 

  دیوار، روي در .کشید عقب درختان ي حاشیه ي لبه به را تاگ عصبی حالتی و نگرانی با ویل و

 پشت درست ردنی سر .دآی می پیش به دوان دوان ارالد که دید و شنید را فریاد صداي هلت

   .چرخید می سرش ورد وزوزي صداي با جنگی زین تبر یک و بود، سرش

  :زد فریاد بارون

  ! بپر !هلت بپر، - 

 وقتی پرید، دیوار روي از ،متري سه ارتفاع از او .نداشت نیاز دیگري دعوت کارت هیچ به و هلت

 ضعف با بود، پاهایش روي بر دوباره او بعد .کند جلوگیري طسقو از تا زد غلت مدآ می فرود که

   .کرد سرباز دوباره پایش روي زخم و دسبر شوالیه دو به تا دوید می

 لحظه کالکارا .دوید می شوالیه دو سمت به هلت و بود، دهانش در قلبش کرد، می تماشا ویل

 .پرید هلت سر پشت و کشید، طلبی مبارزه براي يورآ همو و ترسناك جیغ بعد کرد، مکث اي

 سه پرش نآ راحتی به کالکارا کند، جلوگیري سقوط از تا بود زده غلت هلت اینکه وجود با اما،

 به را او اش باورنکردنی قدرتمند عقبیِ پاهايِ کرد، تبدیل یمظکوتاه ع جست یک به را متري

 بازوهاي ،پیمود را هلت و خودش بین مسافت ،لحظه یک در و ،راند می پیش جلو و باال

 کرد، پرت جلو به زنان غلت را او و گرفت آنی اي ضربه با را هلت خورد، می تاب که یمشظع

  .هوش بی
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 او با تا گذاشت جلو به گامی ارالد بارون چون کند، تمام را هلت کار تا نداشت وقت جانور اما

  .داد انجام کالکارا گردن روي بر را مرگبار کمانی مبهم وزوزي با اش قداره شود، رودررو

 سخت اي ضربه با بعد ،داد جاخالی مرگبار ي ضربه نآ از و بود سریع اي شریرانه طور به کالکارا

 این از قبل ،کرد فرو داشت، قرار روبرویش در حاال که ،ارالد پشت در را هایش چنگال کمحم و

 که این مثل ،درید هم از را باف زنجیر زره ها چنگال آن .یابد نجات ضربه آن از ندبتوا ارالد که

 قداره ،انداخت زانوانش روي به را او ضربه نآ نیروي و ،نالید حیرت و درد با ارالد و ،باشد پشم از

  .زد بیرون پشتش در عمیق پارگی و زخم چندین از خون و افتاد، فرو دستانش از

 را سنگینش جنگی تبرزین نظامی مدرسه رئیس .مرد می جا در او ،نبود سرردنی خاطر به اگر و

   .کوبید کالکارا پهلوي بر را آن و ،باشد بازي ابباس یک که این مثل ،چرخاند

ضربه نآ تام و محض ينیرو اما کرد، محافظت را جانور اش، روغنی ي تنیده درهم موي زره، 

 ناامیدي با که حالی در ،کشید عقب شوالیه جلوي از او همین براي ،کرد کج سو یک از را کالکارا

   .کشید می جیغ خشم و

 قرار بارون و هلت کشدراز پیکر و کالکارا بین حفاظی مثل را خودش ،رفت پیش به سرردنی

 به ناگهان، و .کشید عقب به يدیگر کوبشی ي ضربه براي را تبر کرد، محکم را پاهایش داد،

 به وابسته کامالً ،ایستاد هیوال مقابل در و افتد فرو دستش از اسلحه که داد زهااج غریبی طرز

 اراده ،شد می فرستاده سالمش چشم نآ از داشت حاال که ،کالکارا نگاه نیروي و ،کالکارا ترحم

   .کرد می پاك را کردن فکر براي قدرتش و ردنی سر

 سمت به صورتش از سیاه خون .کشید شب جیغ آسمان درون در اش پیروزي خاطر هب کالکارا

 مرد سه این که ،بود کردهن حس را دردي چنین این اش زندگی در هرگز .بود جاري پایین

   .مردند می باید ،او با مقابله در دادن نشان جسارت براي حاال و .بودند کرده وارد او به کوچک

 بر دوباره و دوباره را پیروزي ي لحظه این واهدخ می که فهماند او اش به ابتدایی ذهن اما

   .کشید جیغ او و بگیرد جشن  بیچاره مرد سه نآ باالي

 جایی از داشت که ،ایده یک گرفت، می شکل ذهنش در داشت يفکر .کرد می ترسان نگاه ویل

 ارالد بارون که یسوسوزن مشعل کرد، نگاه سمتی به او .کشید می سرك ذهنش هاي لبه در

  .دهد تسشک را هاکالکارا توانست می که هایی هاسلح از یکی .آتش .دید را بود انداخته
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 روي از تیردانش قاپید، از انیکپی سریع حرکتی با او ...بود متري چهل ي فاصله یک در او اما 

 شده آب قیر از زیادي مقدار .رفت زنوسوس مشعل سمت به سبک و سریع و ،سرید پایین زین

 چسبناك و نرم چیز آن در را پیکان نوك سرعت به او و بود روان مشعل ي دسته از چسبناك

 که اي شعله روي بر را آن بعد .داد تشکیل پیکان روي بر را آن از یمظع ي دایره یک و غلتاند،

   .داشت نگه بماند روشن تا زد می سوسو

 و بود خرسند اش پیروزي جشن به نیاز براي هنوز الجثه عظیم شریر حیوان دورتر، متر چهل

 دو آن سر باالي بر که وقتی ،کردند می انعکاس و پیچیدند می شب میان در داشتند هایش جیغ

 در خشک بود، ایستاده هنوز ردنی سر .درد از یجگ ارالد بارون و ،بیهوش هلت -بود ایستاده بدن

   .بود مرگش ي لحظه منتظر ، وبود آویزان کنارش در ناامیدانه دستانش جایگاهش،

 که چیزي تمام و بزند اي ضربه او به تا کشید باال را شبزرگ هاي پنجه از یکی حاال کالکارا

   .بود نگاهش ي کننده فلج ترس ،کند حس توانست می هیشوال

 گرفته را کمان که دستی در ،ها شعله که وقتی و کشید، عقب به کامل کششی با را پیکان ویل

 ترباال کمی را هدفش ي نقطه او .لرزید درد از ،کردند می ایجاد سوختگی و رفتند می فرو بود

   .کرد رها را پیکان و ،قیر ي اضافه وزن خاطر به ،برد

 نقطه به را آتش ي شعله ،عبورش از حاصل باد کرد، پرواز و گرفت اوج اخگروار کمانی در پیکان

 تا برگشت و آمد، می پیش به که دید را نور از پرتویی کالکارا .بود کرده مبدل رنگ قرمز اي

  .کرد برخورد اش سینه به مستقیم پیکان و ساخت، را خودش کار گونه این کند، نگاه

 که وقتی اما .رفت فرو محکم و سخت وار فلس موي آن درون به اینچ یک سختی به پیکان آن

 ي دهنده پیوند ي مادهکرد،  خودنمایی پرپرزنان دوباره ،کوچک ي شعله ،شد متوقف پیکان

 کالکارا حاال .شد پخش باورنکردنی سرعتی اب کوچک شعله آن و فت،رگ آتش نآ دور به موها

 زندگی در که چیزهایی از یکی -بود کرده حس را شآت تماس و کشید می جیغ ترس با داشت

   .ترسید می نآ از اش

 را آتش تنها کار این اما کشید، می پنجه و زد می ضربه اش سینه روي هاي شعله روي بر جانور

 نآ در کالکارا ثانیه چند در و مدآ پدید قرمز هاي شعله از یورشی ناگهان .کرد منتقل بازوانش به

 با ،چرخید می خودش دور به وار دایره کورکورانه حالتی با ،تسوخ می پا نوك تا سر از شد، غرق

 به تا ،بلندتر و ترلندب ،خراش گوش و تیز نداشت، پایانی هایش جیغ .رهایی براي بیهوده تالشی
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 ثانیه هر ها شعله یورش و ،کند درك توانست می سختی به ذهن که رسید يمرگبار مقیاس

  .بود مرده جانور و شد خاموش ها جیغ بعد و .شد می تندتر
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 با ،میزي کنار در لوی .بود هیاهو و خنده و موسیقی صداي از پر ونزلی ي دهکده ي نخانهامهم

 یامش با کرد، می آمد و رفت نهاآ بین چی مهمانخانه و بود نشسته جنی و الیس ،هوراس

 اخته زغال پاي یک با که ،مزرعه ي تازه زیجاتبس و شده سرخ آبدار غاز یک از شده تشکیل

   .کنند کسب را جنی تایید بودند نستهاتو حتی پفکی هاي شیرینی آن که شد، دنبال خوشمزه

 دو .بگیرند جشن مهمانی یک با را ردمونت قصر به ویل بازگشت که بود هوراس ي ایده این

 در ،حاال و کند، ایجاد شانی روزمره زندگی در تنوعی تا ندبود مشتاق کردند، موافقت فوراً دختر

   .دادند می ترجیح را یکنواختی نآ ،بود نآ از بخشی ویل که ماجراها نآ با مقایسه

 یک - بود پیچیده دهکده دور به سریعی تشآ مثل ،کالکاراها با مبارزه حرف ،طبیعی طور به

 با غروب امروز که وقتی .نشست صورتش روي بر کرد فکر نآ به ویل که شایسته، وقتی لبخند

 هر و بود شده حاکم اتاق کل روي بر منتظرانه سکوتی بود، شده خانه واردمهمان به دوستانش

 به سیماي که بود، سپاسگزار شنل بزرگ کاله خاطر به او .گشت برمی او سمت به چشمی

 مثل جنی، .کردند حس را خجالتش همراهش سه .کرد می پنهان را اش شده گونگل سرعت
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 را ،بود کرده پر را مهمانخانه که ،سکوتی و ،داد نشان واکنش که بود فردي سریعترین همیشه،

  :زد فریاد شومینه کنار ي نوازنده سمت به او .شکست

 ،و اگه لطف کنین! باشیم داشته جااین موزیک کمی یهبیاین ! تشریفات هاي بچه شما یاال، - 

  !پچ پچ هم کمی

   .کرد اضافه اتاق داخل افراد دیگر سمت به معنادار نگاهی با را پیشنهادش دومین او

 انجام از مقابلش در شد می سخت خیلی که بود کسی جنی .گرفتند را او ي اشاره ها نوازنده

 محبوب محلی آهنگ یک نواختن به ، شروعسرعت به ،آنها .کرد امتناع بود خواسته که کاري

 شان توجه که شدند متوجه رفته رفته ها روستایی ي بقیه .کرد پر را اتاق آن صداي و کردند

 کردند، هم با صحبت به شروع دوباره و شدند، رفتارشان متوجه آنها .است کرده معذب را ویل

 يدفر چگونه که ،حیرت از پر ییها نگاه ،داشت وجود راهش سر در چشمی زیر هایی نگاه تنها

   .باشد خطیر ماجراهاي آن از بخشی توانست می جوان چنین

 توانستند می که جایی نشستند، هایشان صندلی روي بر اتاق انتهاي در سابق ي دوره هم چهار

  :گفت الیس نشستند، هایشان صندلی روي بر که وقتی .کنند صحبت یتمزاحم هیچ بدون

 کاتبان ي مدرسه کل -شده مدفون اوراق از اي توده زیر حاال اون .کرد خواهیرعذ جورج - 

   .کنن می کار دارن روز و شب

 به نیاز و ،مرگارث با الوقوع قریب جنگ .داد تکان موافقت به سري موضوع، آن درك با ویل

 در .باشد وردهآ پدید را اوراق از کوهی باید قدیمی، پیمانان هم با تماس و ها یگان جایی جابه

   .بود افتاده اتفاق زیادي چیزهاي ،کالکاراها با ي مبارزه از بعد ،روز ده این

 مراقبت هلت و ارالد بارون هاي زخم از ویل و ردنی ا،ه ویرانه  کنار در اردوگاهی ساختن با

 و خسته گیلن رسیدن ،بعد صبح .بودند رفته فرو سودهآ خوابی به مرد دو آن سرانجام بودند، کرده

 با قامت بلند رنجر .راند می را زنی شخم خیزان و افتان اسب یک که دیدند، را مدهآ در پا از

 هیچ در سابقش استاد که این از شدن مطمئن از بعد بعد، و .گرفت تحویل را بلیز خوشحالی

 را زن شخم اسب داد قول ویل که این از بعد شد، رهسپار بخشش سمت به نیست، فوراً خطري

   .برگرداند صاحبش به

 فعالیت میان در مگیه و بودند، برگشته ردمونت قصر به ارالد و ردنی ،هلت ،ویل روز، اواخر

 جزئی چیز یک و هزار .رفتند جنگ فرو براي قصر يجوگجن مردان سازي آماده پایان بی هاي
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 نامه ابالغ و  شد می داده تحویل باید که هایی پیام شد، می پرداخته نآ به باید که داشت وجود

 ي دوره در زخمش خاطر به هنوز هلت که این به توجه با .شد می فرستاده باید که هایی

  .بود شده واگذار ویل به آنها از زیادي بسیار مقدار برد، می سر به بهبودي

 این و دارد، استراحت براي کمی بسیار شانس رنجر یک این، مثل هایی زمان در شد، متوجه او

 رفتاري با چی مهمانخانه .بود دهکر تبدیل بخش لذت تفریح به یک را غروب این موضوع،

 ریشه از که ،الکلی غیر شراب جام یک با بزرگ لیوان چهار و دوید میزشان سمت بهمحترمانه 

  :گفت او .داد قرار مقابلشان در ،بود گرفته زنجبیل ي

 تشکیالت توي رو تو که کنیم می افتخار ما .میز بدین این براي پولی نیست هیچ الزمامشب  - 

   .رنجر داریم، مون

   .برسد رنجر میز به و بیاید تا کرد صدا را مستخدم پسرهاي نآ از یکی و رفت عقب او

  ! پسر ،باش زرنگ و زبر میز این به رسیدن براي و - 

  .برد باال را ابروهایش از یکی حیرت با الیس

 زندگی دوران توي که ده می اجازه کسی کمتر به معموالً دنیا .مشهور عالیه یه فرد با همراهی - 

   .1بشه معروف و مشهور اش

  :گفت او .است عالقه بی نآ به دهد نشان تا کرد اي اشاره ویل

   .کنن می مبالغه چی همه وردم در مردم - 

  :گفت بود، مشتاق جزئیات براي که او .بود میز روي بر هایش آرنج ،شد خم جلو به هوراس اما

   .بگو مبارزه اون از برامون خب - 

  :گفت تحسین با او .شد خیره ویل به شده گشاد چشمانی با جنی

   .کردم می وحشت که من !بودي شجاع چقدر که کنم باور تونم نمی - 

  :گفت نهاآ به اي غمگینانه لبخند با ویل

                                                
 زیر ي جمله مدهاو کتاب در که اصلی ي جمله .نشد حاصل دادم انجام که یجستجوی در موفقیتی اما م،کرد جمله این ي ترجمه در بسیاري سعی - 1

  :است

Old Skinner usually holds on to a coin so tight, the king's head suffocates  
 اي ترجمه کسی اگر .باشه مشهور اش زندگی دوران در که ده می اجازه کسی کمتر به دنیاي که باشد این کنایه صورت به جمله این منظور کنم می فکر

 .کنه مطرح وبالگ در رو اون که شم می خوشحال خیلی داشت، جمله این براي
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 اونها .بودند ماجرا اون شجاع افراد ردنی سر و بارون .بودم شده سنگ ترس از من حقیقتش، - 

هل چ ،مدت تمام من .گرفتند قرار جونورا اونروبروي  ،نزدیک ي فاصله یه در و کردند، حمله

   .بودم دورتر متري پنجاه

 اضافه توصیف و توضیح هیچ کردن وارد نبدو کرد، توصیف را مبارزه نآ در شده واقع حوادث او

 بهتر و ،بودند رفته میان از و ند،بود مرده حاال آنها کرد، فکر او .کالکاراها نآ یاتئجز مورد در اي

 توجه مورد طوالنی زمانی مدت که نبود نیازي چیزها بعضی .بروند یادها از سریعتر چه هر بود

  .شوند واقع

 مشتاق هوراس شده، گشاد حیرت از چشمان با و زده هیجان جنی دادند، می گوش نفر سه آن 

 در شده غرق و مجذوب کامالً اما همیشه، مثل ،موقر و رامآ الیس و مبارزه، جزئیات براي

 با هوراس کرد، می تعریف را کمک بردن براي اش نفره تک سواري ماجراي او وقتی .داستانش

  :گفت او .داد تکان را سرش تحسین

   .باشن مجزا نسل یه باید رنجر اسباي اون - 

 ذهنش در که میزيآ طعنه حرف نکردن بیان برابر در نبود قادر که حالی در زد، لبخند او به ویل

  :گفت او .کند مقاومت بست، می نقش

   .همراهشونه همیشه هاشون هنرنمایی  - 

 ،دو هر نها،آ و نشست، هوراس صورت روي بر متقابل لبخند یک دید که وقتی شد خوشحال و

 از برافروخته پرتویی با شد، متوجه او .وردندآ یاد به را برداشت جشن روز نمایشگاه ي صحنه

 بقیه نظاره با است، رفته معمولی و ثابت دوستی یک از فراتر هوراس با اش رابطه که ،خوشی

 شان توجه افکن نور زیر از که این براي ،اشتیاق با .بود همین هم آنها مورد در احساس این آنها،

 رود می پیش چگونه نظامی مدرسه در اش زندگی که این مورد در هوراس از بیاید، بیرون

  :گفت او .شد پهن و پت بزرگتر پسر صورت روي بر لبخندي .پرسید

   .ممنونم هلت از بهتره، خیلی خیلی روزا این - 

 ي مدرسه در اش زندگی از هوراس انداخت، گیر را او دیگر سواالت با زیرکی با ویل وقتی و

 مورد در وقتی و کرد، می شوخی تشااشتباه و نقایص مورد در کرد، تعریف برایشان نظامی

   .زد می قهقهه ،کرد می صحبت بود کرده دریافت که بیشماري تنبیهات نآ یاتئجز
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 متواضع و افتاده خیلی روزها این حاال ،زن الف و خودخواه فرد نآ هوراس، که شد متوجه ویل

 از بهتر خیلی را کارش جنگجو، موزآکار یک عنوان به ،راسوه که داشتن تردیدي او .بود شده

   .داد می انجام ،داد می بروز که چه نآ

 بشقاب خدمتکارها وقتی .کالکاراها شکار در تنش و ترس آن ي همه از بعد بود، دلپذیري غروب

  :زد لبخند پسر دو به منتظر حالتی با جنی کردند، جمع را هایشان

  برقصه؟ من با میاد کی حاال! خب - 

 به را او و گرفت را دستش هوراس کرد، تعلل دادن جواب در ویل و ،گفت را آن سرخوشی با او

 .کرد الیس به نامطمئنی نگاه ویل پیوستند، ها رقصنده به نهاآ وقتی .برد رقص ي صحنه سمت

 او .نبود طمئنم گذرد، می قامت بلند دختر آن فکر در چیزي چه که این ردمو در کامالً ،هرگز او

 گلویش عصبی طور به ویل .کند رقص درخواست او از که باشد مناسبی رفتار این شاید ،کرد فکر

  :پرسید ضعیفی صداي با .کرد صاف را

  الیس؟ برقصی، داري دوست هم تو.... ام - 

   .کرد مرحمت او به را لبخند یک رد ترینرآشکا الیس

 این با رقصم، می که وقتی رمظن به .برقصم رقصنده یه خوبی به تونم نمی من .ویل نه، شاید - 

   .میشه دیده پاهام فقط قدم،

 بود کرده حس الیس، بود هم دیپلمات کامل یک او اما، بود، نظیر بی اي رقصنده او درحقیقت،

 تکان موافقت به سري بار چندین ویل .است کرده خواهش او از ادب رعایت براي تنها ویل که

   .دوستانه سکوت یک اما .کردند سپري را زمان سکوت در آنها و داد،

 از را ویل تا گذاشت دستانش روي بر را اش چانه برگشت، ویل سمت به لیسا دقیقه، چند از بعد

  :گفت او .کند مالحظه نزدیک

   .بزرگیه برات روز فردا - 

  :گفت لب زیر او .برود بارون عمومی بارگاه به فردا تا بود شده احضار او .شد سرخ ویل و

   .چیه جریان اصالً دونم نمی - 

  :گفت او .زد لبخند او به الیس

 که افرادي با مایلند ها بارون که گفتن بهم .کنه تشکر ازت جمع توي خواد می احتماالً بارون - 

   .کنن رفتار طوري این دن می نجات رو جوونشون

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

 او و گذاشت او دست روي بر را نرمش دستان از یکی الیس اما بگوید، چیزي تا کرد شروع ویل

 چنین چشمش به هرگز الیس .کرد نگاه شاد و آرام خاکستري چشمان نآ درون به او .کرد مکث

 موهاي آن با که خاکستري چشمان آن و د،ش او زیبایی و ظرافت متوجه حاال اما .بود نیامده زیبا

 محض زیبایی از باالتر خیلی که ،بود کرده ایجاد طبیعی زیبایی یک بود، شده قاب بلوند زیباي

  :گفت کنان پچ پچ و شد نزدیکتر او به ،شد خم الیس شگفتی، با .بود

   .کنم می افتخار همه از بیشتر ،کنم فک من و .ویل کنیم، می افتخار بهت مون همه ما - 

   .بودند نرم و شیرین ناپذیري وصف و باور قابل غیر طور به لبانش .بوسید را ویل او و

  .کند حس را آنها توانست می هنوز ،ودر فرو خواب به سرانجام که این از بعد، قبل ها ساعت
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 ایستاده بارون بارگاه ورودي بزرگ درهاي کنار در درست ،صحنه از ترس با شده خشک ویل

   .بود

 کارهاي تمام بارون که اقیتا بود، قصر اصلی اتاق آنجا .بود عظیم بسیار خودش ساختمان نآ

 انتها بی تا سقف که رسید می نظر به .داد می انجام آنجا در بارگاهش اعضاي با را اش اداري

 به بودند گرفته قرار یمظع دیوارهاي باالي در که هایی پنجره از نور پرتوهاي .است شده کشیده

 بارون بود، دورتر اتاق، که به نظر کیلومترها انتهایی ي گوشه در .شد می ریزسرا پایین سمت

   .رفیعش مانند سریر صندلی روي بر رداهایش، بهترین در بود، نشسته

 به اي ضربه با هلت .بودند ایستاده ،بود دیده موقع آن ویل که جمعیتی بزرگترین ،ویل و او بین

  :گفت لب زیر او .راند جلو به رامیآ به را کارآموزش پشتش،

   .بده ادامه - 

 ي همه .چرخید ویل سمت به چشمها ي همه و بودند ایستاده بزرگ سرسراي در نفر صدها

 بانوان ي همه و ها شوالیه ي همه .شان رسمی رداهاي در بودند، نجاآ بارون هاي بخش روساي

   .هایش لباس زیباترین و بهترین در کسی هر -دربار

 استاد و دیگر موزانآکار با بودند، ایستاده بارون ارتش سربازان سرسرا پایین قسمت در

 روسري ،آزاد و دقی بی همیشه مثل ،جنی و ،دید را رنگ از سوسویی ویل .روستا از تمریناتشان
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 او .بود تدبیرتر با و تر محتاط کمی بود، ایستاده او کنار در که الیس .داد می تکان او براي را اش

   .بوسید او سمت به را انگشتانش نوك گاهآناخود طور به

 اي که کرد می آرزو او .انداخت می پا نآ به پا این از را وزنش و ،بود هایستاد پاچگیدست با ویل

 همدر ها زمینه پشت با توانست می گونه این بپوشد، را رنجرش نلشبود  هداد اجازه هلت کاش

  :گفت کنان هیس هیس او .داد هل پشت از را او دوباره هلت .شود ناپدید و آمیزد

  !بکن حرکتی یه - 

  :پرسید او .چرخید او سمت به ویل

  آي؟ نمی من با تو - 

   .داد تکان نه عالمت به را سرش هلت

  !برو حاال .ندارم دعوت - 

 سرانجام، در .نشست و کرد لطف مجروحش پاي به و لنگید بعد داد، هل را ویل دیگر بار یک او

 خیلی خیلی صحن آن میان در رویی پیش به ندارد، دیگري ي چاره شد متوجه ویل که حالی

 پچ پچ نامش که شنید می .شنید را پچ پچ هاي صداي رفت می پیش که وقتی او .داد ادامه دراز

   .شود می دهان آن به دهان این از کنان

 عدب و شد شروع ها شوالیه انبانو از یکی توسط تشویق آن .رفت هوا به زدنی دست صداي بعد و

 غرش یک بود، کنندهکر صدا نآ .پیوست نآ به هرکسی و ،شد پخش سرسرا کل در سرعت به

   .داشت ادامه رسید بارون صندلی پاي به ویل که وقتی تا و ،شونده کسعمن و ساآ رعد

 خم جلو به رو را سرش و نشست زانو یک روي بر او بود، داده آموزش او به هلت که طور همان

 در ها زدن کف صداي و کرد بلند صدا آن نشاندن فرو براي را دستش و ایستاد بارون .کرد

   .مرد انعکاسش

  :گفت رامیآ به او

   .ویل شو، بلند - 

   .شود بلند پا روي بر تا کند مکک پسر به تا برد جلو به را دستش و

 آن سمت به را او و گذاشت ویل ي شانه بر را دستش یک بارون .کرد اطاعت ویل حیرت، با

 گوشه دورترین به راحتی به ،کرد می صحبت که وقتی ،بمش صداي .چرخاند یمظع جمعیت

   .رسید می سرسرا هاي
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 ي همه بشناسین، و ببینین رو اون .پادشاهی از بخش این در هلت رنجر موزآکار .ویله این - 

  .کرده ثابت رالوئنآ پادشاهی و بخش این به رو عملش ابتکار و شجاعت وفاداري، او .شما

 دوباره بعد .مدآ پدید ،بودند ایستاده نظاره به که مردمی میان در ستایش و تقدیر از اي زمزمه

 ها کشیدن هورا که شد متوجه ویل .بود همراه هورا با بار این که رفت، هوا به زدن کف صداي

 توانست می او .ودندب ایستاده نظامی مدرسه موزانآکار که شد شروع جمعیت نآ از قسمتی از

   .کرد می رهبري را ها واییآ هم که دهد، تشخیص را هوراس خندان صورت

 هاي دنده میان در را رديد حرکت نآ کهبرد،  باال نهاآ کردن ساکت براي را دستش بارون

 کشیدن هورا .دآور وجود به بودند،  شده بانداژ دقت با که ش،پشت مانند درز هاي زخم و شکسته

 آن هاي گوشه دورترین به که صدایی با بارون .دش خاموش رامیآ به ها زدن کف صداي و ها

  :گفت ،کرد می انعکاس عظیم اتاق

 اگرچه، این .کنه جبران رو اون تونه نمی تشکري هیچ .بدهکارم بهت رو ام زندگی من ویل، - 

   .کنم برآورده رو بودي کرده درخواست من از بار یه که رو آرزویی که دارم رو قدرت

  :گفت بود، شده گیج بارون کلمات از که ،او. دبو کرده اخم که حالی در کرد، نگاه باال به ویل

  قربان؟ رزو،آ یه - 

  :داد تکان موافقت به سري بارون

 یا نییبب موزشآ جنگجو یه عنوان به تونی می پرسیدي من از تو .ویل کردم، اشتباهی یه من - 

 اون تونم می حاال، .کردم امتناع من و باشی، من هاي شوالیه از یکی که بود تو رزويآ این .نه

 یکی عنوان به رو کاردان و شجاع قدر این ،فردي که افتخارمه باعث این .کنم اصالح رو اشتباه

 یکی عنوان به رو تو که دارم رو این ي اجازه من و بخواه رو اون حاال .باشم داشته هام شوالیه از

   .کنم منتقل نظامی ي مدرسه به سرردنی موزانآکار از

 اش زندگی تمام در چطور که کرد فکر نای به او .افتاد تپش به اش نهیس میان در ویل قلب

 ،بود کرده حس انتخاب روز در که را عمیقی و تلخ ناامیدي او .شود شوالیه یک که بود مشتاق

   .آورد یاد به ،بودند کرده امتناع درخواستش پذیرش از بارون و ردنی سر که وقت آن

 نظامی مدرسه سیرئ .کند صحبت تا کرد او به اي اشاره بارون و تبرداش جلو به گامی ردنی سر

  :گفت
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 موزمآکار عنوان به پسر این پذیرش از که بودم من این ،دونید می که طور همون سرورم، - 

 .دادم انجام کار اون براي اشتباهی هم من که بدونن اینجا در همه خوام می حاال .کردم امتناع

 شایسته عضو هیچ که داریم توافق موضوع این روي همگی ،موزانمآکار تمام و هایم، شوالیه من،

   .باشه داشته وجود تونه نمی نظامی ي مدرسه براي ویل از يتر

 با .تسبرخا هوا به جوگجن موزانآکار و ها شوالیه جمع از آن تایید در وار غرش صداي یک

 باالي بر را نآ و ،کشیدند بیرون غالف از را شمشیرهایشان آنها ،از فوالد سایشی صداي

 که بود ینکسا ینلاو از یکی هوراسدوباره،  .کردند فریاد را ویل نام و کوبیدند هم به سرهایشان

   .داد پایان کار نآ به که بود نفري خرینآ او و کرد، شروع را کار نآ

 عالمتی با .کردند غالف را شمشیرهایشان ها شوالیه و ،نشست فرو هیاهو و غوغا رفته آن رفته

 میناکاري زیباي سپر یک و رشمشی یک که حالی در ،مدندآ جلو کارپیش پسر ود بارون، سوي از

 یک سر از تصویري اب سپر .گذاردند ویل پاهاي جلوي را آن و وردند،آ می همراه به را شده

   .بود شده نقاشی خشمگین خرس

  :گفت رامیآ به بارون

 اولین بمونه دنیا یاد به تا بشی التحصیل فارغ که وقتی ،بود اهدوخ تو خانوادگی ي نشونه این - 

   .شدیم آگاه همراه و دوست یه عنوان به تشجاعت و وفاداري از ما که باري

 با و رامیآ به او .کرد لمس را سپر صاف و شده میناکاري سطح و نشست زانو یک روي بر پسر

 استادانه و هنرمندانه ي تکه یک بود، زیبایی ي اسلحه .کشید بیرون غالفش از را شمشیر احترام

. درخشید می کمرنگی بیآ نورِ با و بود، تیغ کی تیزي به اش تیغه .شمشیرساز آهنگران هنر از

 شمشیرش ي قبه  بر دوباره خرس سر نماد و بود شده نشانجواهر طال با اش قبضه و دسته

 در ،شنظیر بی تعادل با .است زنده و دارد روح شمشیر آن رسید می نظر به .بود شده تکرار

 چرمی ي ساده بست به ،زیبا شانجواهرن شمشیر از او .بود پر یک سبکی به ویل اندست

  :ورزید اصرار بارون .شد خیره رنجرش چاقوهاي

 داشتن شایستگی و کردي اثبات رو خودت تو اما .ویل هستن، شوالیه یه هاي اسلحه اونها - 

   .بود هنداخو تو مال اونها و بگو رو آرزوت دوباره فقط  .داري رو اونها

 او که چیزي نآي  مهه ،اینجا .شد بلند رامیآ به و راند غالفش در رامیآ به را شمشیر ویل

  ... حال این باو  .بود فراهم ایشرب ،داشت را رزویشآ گذشته در همیشه
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 در که رضایتی موج. کرد رفک ،بود گذرانده هلت با جنگل در که طوالنی روزهاي آن مورد در او 

 جایی دقیقاً ،رفت می فرو جایگاهش در ها پیکان  آن از یکی که وقتی ،کرد می احساس خودش

 در ،کند رها را نآ که این از قبل که چه، نآ مثل دقیقاً ،بود کرده گیري هدف نآ براي او که

 آموزش حیوانات و انسانها ردگیري مورد در که هایی ساعت مورد در او .بود کرده مجسم ذهنش

 و صمیمیت به کرد، فکر تاگ به او .پنهانی هاي حرکت موزشآ مورد در .کرد فکر ،بود دیده

 وقتی آورد، می هجوم وجودش به وار موج که خوشایند حس آن مورد در او و .پونی آن شجاعت

 به او رضایت با را کاري هک حالی در ،بود شنیده را هلت ي ساده "بود عالی " تمجید نآ که

  :گفت محکمی صداي و با کرد نگاه بارون به او .تسدان می او ناگهان، و .بود برده پایان

    .سرورم رنجرم، یه من - 

   .شد بلند جمعیت از حیرت از اي همهمه

  :گفت آرامی صداي با و گذاشت جلو به یمگا بارون

 ،بشه ناامید یا دلخور و هلت ممکنه کنی می فک که این خاطر به فقط رو این ویل؟ نیئمطم - 

 تسلیم و موافق هم حاال نیهم اون .خودته ي عهده به این که داشت اصرار اون .نکن رد

   .توه تصمیم و انتخاب

   .بود مطمئن يدیگر وقت هر از بیشتر حاال او .داد تکان را سرش ویل

   .سرورم متشکرم، لطفتون خاطر به من - 

 سرش با و زد می لبخند با حیرت، دید که سر ردنی و ،کرد نظامی مدرسه رئیس به نگاهی او

   .کند می تایید را او حرکت

 اما .سپاسگزارم شان سخاوتمندانه پیشنهاد براي هایش شوالیه و نظامی مدرسه یسئر از من و - 

   .رنجرم یه من

    .کرد تمام را حرفش ضعیفی صداي با او .کرد مکثی او

   .سرورم نیست، اینها خاطر به توهینی هیچ منظورم - 

   .گرفت بزرگش دست در را ویل دست او کرد و چروك را بارون صورت بزرگ لبخندي

 توه براي افتخاري استادت و کارت به داریتاوف !ماها از کدوم هیچ .ویل ،جیدمننر هیچ من و - 

   !شناسیم می رو تو که ما ي همه براي و

   .کرد رها را او بعد و داد تکان محکم بار خرینآ براي را ویل دست او

www.fantasy-library.ir

www.fantasy-library.ir



  
  

 Pioneer:مترجم /هاي گرالن ویرانه: جلد اول/  کارآموز رنجر                    

  
  

Percy3.mihanblog.com

 هورا دوباره .کند عبور دوباره دراز خیلی خیلی صحن آن از تا برگشت و کرد تعظیمی ویل

 دورش به ها کشیدن هورا که وقتی ،داشت نگه باال را سرش بار این او و ،شد شروع ها کشیدن

   .کرد می انعکاس بزرگ سرسراي سقف تیرهاي شاه در و داشت ادامه

 روي را او که دید چیزي ویل شد، نزدیک یمظع درهاي نآ به دیگر بار یک که وقتی بعد،

 بود، ایستاده جمعیت آن میان در که کسی خاطر به .زده حیرت و گیج کرد، متوقف پاهایش

 هلت او  شنلش، کاله ي سایه در پنهان چشمانش ش،ا خاکستري-سبز شنل در شده پیچیده

  .زد می لبخند داشت و .بود
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ن که هیاهوها و جشن ها به پایان رسید، ویل تنها بر ایوان جلویی آبعد از آن بعد از ظهر، بعد از 

، شکلی شبیه به بوددر دستش، یک قطعه ي کوچک برنزي . کلبه ي کوچک هلت نشسته بود

 بعد را نآ که وقتی ،استادش .بود گرفته قرار نآ باال در که ،فوالدي زنجیري یک برگ بلوط، با

   :بود داده توضیح طور این آن مورد در ،بود داده دستش به ماجراهاي قصر از

   .ست خانوادگی نماد یک معادل رنجرها براي .ماست نماد این - 

 مثل درست ،بلوط برگ شکل یک ،برگ یک و بود برده فرو خودش ي یقه زیر به دستی او ،بعد

 رنگش اما بود، همان شکلش .گردنش دور به زنجیري روي بر ،بود هوردآ بیرون ویل مال

  :بود هگفت او به هلت .بود نقره از هلت لوطب برگ .بود متفاوت

 این مثل اي نقره بلوط برگ یه تو بشه، آموزشت تموم که وقتی .ستموزهاآکار رنگ ،برنز - 

   .اي نقره چه ،برنزي چه داریم، همراه به رنجرها ي دسته در رو اونها همگی ما .کنی می دریافت

  :بود هگفت بود خشک کمی که صدایی با بعد ،بود هبرگرفت پسر از را نگاهش اي دقیقه چند او

 قبول اون در و داده  انجام رو تارزیابی اولین که وقتی تا رو اون نباید تو بگم، دقیق بخوام اگه - 

 این در بخواد کسی ،داد رخ ماجراها که طوري اون دارم شک اما .کردي می دریافت ،شدي می

   .کنه بحث باره
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 به شده داده شکل فلز تکه آن کرد، می فکر بود کرده که انتخابی مورد در داشت ویل که ،حاال

 ارادي طور به او که بود عجیب خیلی نظر به .درخشید می تیرگی با ویل دستان در عجیبی طور

 به رفتن شانس :بود شسته دست بود برده سر به نآ رزويآ در را اش زندگی بیشترِ که چیزي از

   .ردمونت قصر ارتش در شوالیه یک جایگاه وردنآ بدست و ،نظامی ي مدرسه

 پیچ که داد چرخاند، اجازه اش سبابه انگشت دور به زنجیرش قسمت از را برنزي بلوطبرگ  او

 عمیقی آه او .شود رها حلزونی پیچی با دوباره و بیاورد انگشت باالي به درست را آن ،دادنش

 تصمیم که کرد می حس وجودش، عمق در .باشد پیچیده خیلی توانست می زندگی .کشید

   .داشت وجود دتردی از ناچیز اي رگه شد، می تر عمیق وقتی هنوز، و .است گرفته درستی

 ،چرخید سرعت به که وقتی بود، هلت او .است ایستاده کنارش در کسی که شد متوجه تعجب با

 در .نشست سفت کاج چوب باریک ایوان روي بر پسر کنار در و شد خم رنجر .شناخت را او

 سوسو جنگل درخشان سبز هاي برگ روي بر ،ظهر از بعد اواخر ي رفته فرو خورشید مقابلشان،

 به و دیرقص می ،جنباند می را برگها سبک نسیمی که وقتی ،نور که رسید می نظر به ،زد می

    .افتاد می دوران

  :گفت یآرام به هلت

  .بزرگ روز یه - 

  :گفت  بینشان سکوت دقیقه چند از بعد رنجر .داد تکان موافقت به سري ویل و

   .گرفتی تو که بزرگ تصمیم یه و - 

  :پرسید سرانجام او .کند نگاه صورتش به تا برگشت ویل بار این

  کردم؟ درستی انتخاب من هلت، - 

 جلو به کمی و داد قرار زانوانش روي بر را هایش آرنج هلت .بود صدایش اضطراب در وضوح به

   .شد خیره درختان رنگارنگ میان ندگیشدرخ به باز نیم چشمانی با وشد،  خم

 ي همه تونم می و کردم انتخاب کارآموزم عنوان به رو تو من .بله دونم، می من که جایی تا - 

 بودن از دارم تقریباً حتی من .ببینم وجودت در رو داري الزم نقش این براي تو که رو پتانسیلی

   .برم می لذت  فرمانم، تحت وت بودن و  ،برم و دور در تو

   .کرد اضافه لبخند یک از اي نشانه کمترین با او
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 تو براي تصمیم رینت درست .نیستند مهم مورد این توي ،من يرزوهاآ ،من احساسات اما - 

   .خوایش می همه از بیشتر که هاونی

  :گفت ویل

   .بشم شوالیه یه خواستم می همیشه من - 

 که تانسد می و .است کرده بیان گذشته زمان در را اش جمله که شد متوجه حیرت کمی با بعد

  :گفت رامیآ به هلت .خواهد می را نآ هنوز وجودش از بخشی

 بدونی که انتخابه یه فقط این بعد .زمان یک در متفاوت چیز دو انجام خواستن .ممکنه ،البته - 

   .خواي می بیشتر رو یکی کدوم

  :داد مهااد هلت .دارد او ذهن ندناخو براي راهی هلت که کرد حس ویل بار، اولین براي نه

 ناامیدي احساس که این براي ،دلیلت مهمترین هک کنی اضافه افکارت به رو بتونی این باید - 

  چیه؟ ،کردي امتناع بارون پیشنهاد پذیرفتن از که این مورد در ،کنی می

  :گفت رامیآ به او .کرد فکر سوال آن به ویل

 جورایی یه کردم، پشت نظامی ي مدرسه به که طوري اون کنم می احساس من .... کنم فک - 

   .کردم مایوس رو پدرم

   :کرد تکرار او .شد بلند حیرت با هلت ابروهاي

  پدرت؟ - 

  :گفت رنجر به او .داد تکان موافقت به سري یلو

 - ورگالها با جنگ توي مرد، هیث هکام توي اون .شوالیه یه .بوده قدرتمند جنگجوي یه اون - 

   .قهرمان یه

  :پرسید او از هلت

  آره؟ دونی، می رو اینها ي همه تو - 

 دراز و طول هاي سال آن تمام در که بود رویایی این .داد تکان موافقت به سري دوباره ویل و

 .بود داشته نگه سرپا را او ید،آ می کار چه به و کیست دانست نمی هرگز که زمان آن ،تنهایی

  :گفت سرانجام او .بود شده تبدیل واقعیت به برایش حاال که رویایی

   .کنه می افتخار بهش پسري هر که بود مردي اون - 

   .داد تکان موافقت به سري هلت و
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   .درسته کامالً این - 

 رعایت خاطر به هرگز هلت .کند مکث کرد وادار را ویل که داشت وجود هلت صداي در چیزي

 که حالی در چرخید، او سمت به سرعت به ویل .کرد نمی موافقت چیزي با سادگی به ادب

   .بود شده رنجر کلمات کامل مفهوم متوجه

   شناختی؟ می رو پدرم تو هلت؟ ی،ختشنا می رو اون تو - 

 به سري جدي حالتی با رنجر و کرد می طلب را حقیقت که بود پسر چشمان در امید از اي رگه

   .داد تکان موافقت

 اون که بگم بتونم کنم فک اما .شناختم نمی طوالنی مدت یه براي رو اون .شناختم می .بله - 

   .کنی افتخار بهش اي العاده فوق زطر به تونی می .توه با حق و .شناختم می خوب رو

  :گفت ویل

   نه؟ مگه بود، نیرومند جنگاور یه اون - 

  :بود موافق هلت

   .شجاع مبارز یه و بود ارتشی یه اون - 

  :گفت خوشحالی با ویل

  !بوده نظیر بی ي شوالیه یه اون !دونستم می - 

  :گفت اي مالحظه هیچ بدون و آرامی به هلت

   .گروهبان یه - 

 با او سرانجام، .ماند مسدود گلویش در بگوید خواست می که بعدي کلمات افتاد، ویل فک

  :کرد را اش سعی مغشوشی صداي

  گروهبان؟ یه - 

 از یکی و ببیند پسر چشمان در را ناامیدي توانست می او .داد تکان موافقت به سري هلت

   .پیچاند او هاي شانه دور به را بازوانش

 پدرت، .ویل نکن، قضاوت شها قابلیت مورد در ،شزندگی در انسان یک موقعیت روي از - 

 بود کرده شروع کشاورز یه عنوان به رو شزندگی چون .بود شجاع و وفادار سرباز یک دنیل،

 از یکی اون داشت، رو شانس این اگه اما، .نداشت رو بره نظامی مدرسه به که این شانس

   .شد می ها شوالیه بزرگترین
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  :کرد شروع غم با پسر

   ... اون اما - 

  :داد ادامه کننده متقاعد و مهربان و آرام صداي همان با و کرد متوقف را او رنجر

 آل ایده باالترین در او دارن، ها شوالیه که خاصی موزشآ یا ،تعهدي هیچ دادن بدون چون - 

 هیث هکام جنگ از بعد روز چند ،حقیقتاً .کرد زندگی اخالق با و شجاع فرد یه و شوالیه یه هاي

 از کیی پدرت و کردند حمله ما به ناگهانی اي حمله با هایش ورگال و مرگارث که وقتی بود،

 و بود افتاده زمین روي مرد اون .شده محاصره ورگالها از اي دسته توسط که دید رو شنهااهمر

   .شد عمل وارد پدرت اما ،شد می تکه تکه ثانیه چند ظرف

  :پرسید ویل .کرد درخشش به شروع پسر چشمان در نوري دوباره

  شد؟ عمل وارد اون - 

   .داد تکان موافقت به سري هلت و دادند می فرم کلمات به فقط لبانش

 دست در نیزه یه فقط که حالی در ،دوید جلو به و کرد رها رو جنگ خط امنیت اون .آره - 

 از یکی اون .کرد محافظت ورگالها مقابل در اون از و ستادیا زخمیش همراه کنار در او .داشت

 در نیزه ي دسته یه فقط و کرد، رو خرد اش نیزه سر اونها از یکی بعد و کشت نیزه با رو اونها

 از رو دیگه دوتاي اون و کرد استفاده ماقچ یه مثل اون از همین براي .موند باقی دنیل دست

  !طوري این درست !گرفت ضرباتش زیر راست و چپ

 ویل چشمان .داد تکان راست و چپ به سریعی ضربات با را شدست حرکت، نآ نمایش براي او

 می توصیف را نآ رنجر که وقتی، را مبارزه ي صحنه داشت و بود، شده ثابت او روي بر حاال

   .دید می ،کرد

 کافی ضربه اون .شد زخمی ،شکست ها حمله اون از یکی زیر نیزه ي میله که وقتی ،اون بعد - 

 ورگالها که مردایی از یکی کنار از شمشیر یه یتراح به اون اما .بیاره در پا از رو مردي هر که بود

 داشت پهلوش بزرگ زخم حال، اون ي همه در و کرد، حمله بار سه و برداشت بودند کشته

   .کرد می خونریزي

  :پرسید ویل

  اونها؟ از تا سه - 
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 ناو دار، نیزه مرد یه عنوان به باشه، یادت و .داشت رو وحشی گربه یه سرعت اون .تا سه - 

   .بود نکرده تمرین شمشیر با واقعاً هرگز

   .وردآ می یاد به را قدیمی خیلی روز آن ي خاطره که حالی در کرد، مکثی هلت

 بی موجودات اونها .بترسونه رو ورگالها که نداره وجود چیزي هیچ تقریباً که دونی می البته، - 

 تقریباً .کنن می تمومش همیشه تقریباً کنن شروع رو جنگی وقتی و میشن، خونده يفکر

 هر به پدرت وقتی .ترسیدند ورگالها دیدم که بود هایی زمان معدود اون از ییک این .همیشه

 اولش .کردند نشینی عقب اونها بود، ایستاده زخمیش همراه کنار در هنوز برد، می حمله طرفی

 هیچ مردي، بودم ندیده هرگز من .کردند فرار و برگشتند راحتی به اونها .دویدند می بعدش .آروم

 رو کار این پدرت .بده فراري ترس با رو ورگالها بتونه قدرتمند، جنگجوي یه نه شوالیه، یه نه

 درش رو امتیاز اون من که بود جنگجویی ترین قوي اون اما ویل، بود، گروهبان یه اون .کرد

 می محافظت ازش داشت که مردي کنار در اون کردند، نیینش عقب ورگالها وقتی بعد، .دیدم

 ،میره می داره خودش دونست می که وجود این با حتی باشه، اون سپر تداش سعی هنوز و ،کرد

 اون باید شیاول احتماالً اما .بود برداشته کاري زخم تایی هفت شش اون .افتاد فرو زانو یه روي

   .کشت می رو

  :پرسید رامیآ صداي با ویل

  ؟کرد پیدا نجات دوستش اون و - 

  :پرسید او .کرد نگاه او به اندکی حیرت با هلت 

  دوستش؟ - 

  :داد توضیح ویل

  کرد؟ پیدا نجات اون .محافظت کرد ازش که مردي اون - 

 پدرش ي انهدالور کوشش اگر ،بود خواهد يدتراژ کی ماجرا این که کرد می فکر او نحوي، به

   .باشد مانده ناموفق

  :گفت هلت

  ،بود نیفتاده مرد ناو به چشمش هرگز ناو لحظه، اون تا نه حداقل .نبودند دوست اونها - 

  :کرد اضافه بعد و کرد مکثی هلت

   .بود نیفتاده اون به مچشم منم - 
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  :گفت کنان پچ پچ او .رفت فرو ویل خودآگاه ضمیر به عمیقاً خرآ ي کلمه چهار نآ مفهوم

   داد؟ نجات اون که بودي مردي اون تو تو؟ - 

   .داد تکان موافقت به سري هلت

 انسان هر از یشترب اون اما .شناختم می دقیقه چند براي رو اون تنها من گفتم، که طور همون - 

 مورد در بهم مرد، می داشت که وقتی و .ماجرا اون از بعد و قبل ،کرد لطف من به اي دیگه

 اي لحظه هر که اي بچه با تنهاست، شون مزرعه توي اون چطور که این و گفت، همسرش

   .همراقبت تحت اون بشم مطمئن که کرد خواهش ازم .بیاد دنیا به بود ممکن

 .شناسد می خوبی به را او بود کرده حس که مردي ،شد خیره ریشو عبوس صورت نآ هب ویل

   .وردآ می یاد به را روز نآ که وقتی ،بود هلت چشمان در عمیقی غم

 تولدت از بعد کمی و بود سخت زایمان یه اون .بدم نجات رو مادرت تا رسیدم دیر خیلی من - 

 ها الحمایه تحت میان در بتونی تو تا کرد موافقت ارالد بارون و وردمآ اینجا به رو تو من اما .مرد

   .بشی موزمآکار بتونی تا باشی شده بزرگ اونقدر که وقتی تا - بشی بزرگ

  :پرید حرفش میان به ،داد می دست از را کلمات خرینآ که حالی در ویل

   ... هرگز تو سالها، اون ي همه اما - 

   .زد لبخند او به درهمی حالت با هلت

 شا هدربار .نه دادم؟ جا ها الحمایه تحت میون رو تو که بودم من این که ندادم بروز هرگز من - 

 واکنش چطوري شدي می بزرگ که وقتی اونها .اند غریبه رنجرها با .... مردم .ویل کن، فک

 که گرفتیم تصمیم ما هستی؟ غریبی عجیب موجود چه که بدونن بودن کنجکاو دادند؟ می شون

   .ندونه چیزي تو مورد در من ي عالقه مورد در کسی بهتره

 به الحمایه تحت یک عنوان به زندگی .بود هلت با البته، حق .داد تکان موافقت به سري ویل

 زندگی آن ،است مرتبط هلت با نحوي به او که ندتسدان می مردم اگر .بود سخت کافی ي اندازه

  :گفت ویل .شد می هم تر سخت

   کردي؟ انتخاب موزتآکار عنوان به رو من پدرم خاطر به پس - 

   .داد تکان نه عالمت به را سرش هلت بار این اما
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 تو چون کردم انتخاب رو تو من .شه می مراقبت ازت پدرت خاطر به که شدم مطمئن من .نه - 

 سهر می نظر به طور همین و .داري ،زمهال که رو هایی مهارت و ها ییاتوان که دادي نشون

   .بردي ارث به هم رو پدرت شهامت

 را پدرش ورآ حیرت نبرد نآ داستان ویل و مدآ وجود به شان بین ،طوالنی بس ،طوالنی یسکوت

 توانسته او که فانتزي هر از تر بخش الهام بود، ورترآ هیجان  حقیقت نحوي، به .کرد می هضم

   .کند هم سر خودش استقامت براي سالها این تمام در بود

 در حاال که زد، لبخند خاکستري مو به مرد خوشحالی با ویل و برود، ایستاد تا هلت سرانجام،

 می نظر به وار سایه شبحی همچون ،رفت می میان از نور پرتو خرینآ که وقتی ،آسمان مقابل

  :گفت داخت،ان می گردنش دور به را برنزي بلوط برگ زنجیر که حالی در او .رسید

   .خوشحاله کردم انتخاب که راهی از مپدر کنم فک - 

 با را موزشآکار و رفت، کلبه داخل به و برگشت بعد داد، تکان موافقت به سري کامالً، ،هلت

   .گذاشت تنها افکارش

 بلوط برگ نماد تا رفت دستش ،فکري هیچ بدون تقریباً ،نشست آرامی به را اي دقیقه چند ویل

 حیاط تمرینات صداي عصرگاهی نسیم کم، کم .کند لمس ،بود گردنش دور که ،را برنزي

 اسلحه شمشیرها از چکاچک و ها کوبش پایان بی صداي و ورد،آ شسمت به را نظامی مدرسه

 سازي دهامآ براي ردمونت قصر صداهاي آنها .گذشته ي هفته از روز، و شب داشت، ادامه خانه

 آرامش احساس ویل ،اش یزندگ در بار اولین براي غریبی، طرز به و .ندبود رو پیش جنگ براي

   .کرد می
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